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Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru:

Obelisk ten upamiętnia po-
stój wojsk Tadeusza Kościusz-
ki.

Kamienny obelisk z napi-
sem: „Tu obozował Tadeusz 
Kościuszko 9-10 czerwiec 1794 
r.” ustawiono w miejscu, gdzie 
zatrzymały się w tych dniach 
wojska kościuszkowskie kieru-
jące się w stronę Warszawy po 
przegranej bitwie pod Szcze-

kocinami (stoczonej 6 czerwca z połączonymi siłami ar-
mii rosyjskiej i pruskiej).

Wojska, maszerując przez Małogoszcz i Chęciny, do-
tarły do Kielc i rozłożyły się obozem obok tzw. Gmachu 
Leonarda (w miejscu dzisiejszego Kieleckiego Centrum 
Kultury). Część powstańczej armii stacjonowała tu 
przez dwa dni - żołnierze przybyli rankiem 9 czerwca  i 
wyruszyli w dalszą drogę wieczorem następnego dnia. 
Dla rannych zorganizowano tymczasowy szpital, zmarł 
tam 9 czerwca słynny chorąży grenadierów krakowskich 
Wojciech Bartos Głowacki, który odniósł rany podczas 
szczekocińskiej batalii (pochowany na cmentarzu przy 
kieleckiej kolegiacie).

Sam Tadeusz Kościuszko kwaterował wraz ze swym 
sztabem w budynku wójtostwa przy Rynku (u wylotu 
dzisiejszej ul. Św. Leonarda). Tutaj właśnie naczelnik 
opracował, wraz z Julianem Ursynem Niemcewiczem, 
odezwy: „Raport do narodu o klęsce szczekocińskiej” 
oraz „Ordynans do Siły Zbrojnej Narodowej względem 
wkraczania w kraje nieprzyjaciół naszych”, które to zo-
stały publicznie w Kielcach ogłoszone. Na pamiątkę tych 
wydarzeń w 1962 r. wmurowano pamiątkową tablicę w 
ścianę narożnej kamienicy, gdzie stacjonował powstań-
czy sztab. 

Kamień przy obecnym Kieleckim Centrum Kultury 

położono w setną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. 
W czasie okupacji niemieckiej pomnik pozostał nieusz-
kodzony, z tablicy starto tylko napis. Po wojnie dawny 
obelisk usunięto kładąc w jego miejsce drugi, większy 
z widniejącym do dziś napisem na tablicy. Inna płyta 
poświęcona Kościuszce znajduje się na Wzgórzu Zam-
kowym, ufundowana w 1917 roku podczas obchodów 
100-lecia śmierci naczelnika. Początkowo wmurowana 
była w ścianę dzwonnicy katedralnej, obecnie stoi nieda-
leko katedry, umieszczona na kamiennym postumencie. 

Nagrodę w naszym konkursie otrzymuje Andrzej 
Krala. Gratulujemy! (prosimy o kontakt z redakcją).

Nasze kolejne pytanie: 

Znany malarz i rysownik XVIII i XIX stulecia, jego 
dzieła zdobią m.in. wnętrze kościoła na Świętym Krzy-
żu. Jak brzmi imię i nazwisko tego artysty?

Na odpowiedzi czekamy do 17 czerwca 2013 r. pod 
numerem telefonu 41 342 12 32 lub adresem poczty 
elektronicznej: agata.wojda@kielce.uw.gov.pl (prosimy 
o podanie imienia i nazwiska oraz telefonu kontaktowe-
go). Wśród czytelników, którzy udzielą prawidłowych 
odpowiedzi, rozlosujemy nagrody.

Konkurs dla czytelników

Wydawca:
Świętokrzyski Urząd 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

Miesięcznik redaguje Biuro Prasowe Wojewody
tel. 41 342 12 32

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

Skład i łamanie: COLOR PRESS art Sp. z o. o.
www.colorpress.com.pl
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Kwietniowy przegląd wydarzeń
• • •

W akcji profilaktyczno-
edukacyjnej pod hasłem 
„Zdrowe Bicie Serca” 
wzięła udział wojewoda 
Bożentyna Pałka-
Koruba. Przedsięwzięcie, 
w ramach obchodów 
Światowego Dnia Zdrowia, 

zorganizował Urząd Marszałkowski w Kielcach. 
Inicjatywa miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa 
na potrzebę systematycznego wykonywania badań 
profilaktycznych oraz promowania prozdrowotnego 
stylu życia, a także na potrzebę nauki udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej. Przy specjalnym 
stoisku wszyscy chętni mogli dokonać pomiaru 
ciśnienia krwi oraz uzyskać poradę dotyczącą zdrowego 
stylu życia i otrzymać materiały edukacyjne. Badania 
wykonywali pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy w Kielcach. W akcji uczestniczyli 
przedstawiciele Świętokrzyskiego Centrum Onkologii 
oraz Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Ośrodka 
Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego 
Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Pokazy udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadził 
zespół ratowników Świętokrzyskiego Centrum 
Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.

 • • •
W uroczystości wręczenia 

nagród w konkursie na 
„Najpiękniejszą Marzannę” 
2013 roku wziął udział 
wicewojewoda Grzegorz 
Dziubek. Przedsięwzięcie 
zorganizowało Polskie 
Radio Kielce. Po 

podsumowaniu głosów oddanych przez SMS-y podium 
przedstawiało się następująco: I miejsce zdobyła 
marzanna z Przedszkola Samorządowego nr 3, która 
otrzymała 15,7% głosów, II miejsce zajęła marzanna z 
Przedszkola Samorządowego nr 39, która otrzymała 
10,3 % głosów, a trzecią lokatę przyznano marzannie 
ze Szkoły Podstawowej nr 15, która otrzymała 7,3 % 
głosów. Jury konkursowe postanowiło przyznać nagrody 
rzeczowe najlepszym dziewięciu marzannom, natomiast 
pozostałe przedszkola i szkoły podstawowe, biorące 
udział w konkursie, otrzymały gry planszowe i zestawy 
kwiatowe.

• • •
Wojewoda spotkała 

się z uczestnikami VIII 
Świętokrzyskiego Rajdu 
Pojazdów Zabytkowych. 
Przed gmachem Muzeum 
Narodowego w Kielcach 
zaprezentowały się, w 
konkursie elegancji, 

załogi ponad dwudziestu pojazdów przybyłych z 
kraju i zagranicy. Dwudniowy rajd był jedną z imprez 
towarzyszących tegorocznym obchodom Święta 
Konstytucji 3 Maja. Miłośnicy starych samochodów 
mieli okazję podziwiać uczestników imprezy także 
przed Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, 
Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczynie, 

ruinach huty żelaza w Samsonowie oraz na Torze 
„Kielce” w Miedzianej Górze. Najstarszym pojazdem 
biorącym udział w rajdzie był imponujący Plymouth 
PD DeLuxe z 1933 r. Organizatorem przedsięwzięcia był 
Automobilklub Kielecki. 

• • •
W o j e w o d a 

wręczyła nagrody 
laureatom konkursu 
a r c h i t e k t o n i c z n e g o 
„Rewitalizacja Małego 
Rynku w Sandomierzu”. 
Celem przedsięwzięcia, 
zorganizowanego przez 

Urząd Miejski w Sandomierzu oraz Politechnikę 
Świętokrzyską, było wyłonienie najlepszego pomysłu 
na rewitalizację tej zabytkowej części sandomierskiej 
starówki. Spośród kilkunastu ocenianych prac, jako 
najlepsza uznano projekt autorstwa Moniki Zmarzły i 
Sylwii Mochockiej, studentek Wydziału Budownictwa 
i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej. Jak 
podkreślali członkowie komisji konkursowej, 
autorzy projektów wykazali się dużą kreatywnością, 
a w zgłoszonych pracach pojawiły się nowoczesne 
rozwiązania architektoniczne oraz innowacyjne 
pomysły. Uroczystość odbyła się w sandomierskim 
zamku.

• • •
Wicewojewoda wziął 

udział w uroczystościach 
upamiętniających 150. 
rocznicę bitwy stoczonej 
przy polanie Ormanicha 
w okolicach Szkucina (w 
gminie Ruda Maleniecka). 
Była to jedna z bitew 

powstania stoczniowego, w której 21 kwietnia 1863 
r. z wojskami rosyjskimi walczył powstańczy oddział 
majora Hipolita Zawadzkiego, rządcy dóbr Krasna. 
Poległo blisko 100 powstańców, a według historycznych 
przekazów kilkunastu z nich spoczywa w mogile 
znajdującej się na leśnej polanie. Przed obeliskiem 
upamiętniającym te wydarzenia złożono kwiaty i 
zapalono znicze.

• • •
Posiedzenie plenarne 

Wojewódzkiej Komisji 
Dialogu Społecznego 
odbyło się w 
Świętokrzyskim Urzędzie 
Wojewódzkim. Spotkaniu 
p r z e w o d n i c z y ł a 
wojewoda. Tematem 
obrad komisji był projekt 

optymalizacji sieci kolejowej zarządzanej przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. Obecnie PKP PLK S.A., 
mając na względzie duże społeczne zainteresowanie 
kwestiami organizowania transportu publicznego, 
prowadzi konsultacje w zakresie optymalizacji sieci, 
jak i planów dalszego rozwoju transportu kolejowego, 
czy prowadzonych inwestycji kolejowych. W spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele władz samorządu 
województwa świętokrzyskiego i świętokrzyskich 
przewozów regionalnych. 
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Temat miesiąca

Literaci Przeklęci
Walczyli głównie ze sobą. Swoimi słabościami, troska-

mi i tak zwanym bólem istnienia. Tak, to prawda. Choć 
mnie się wydaje, że pod tym płaszczykiem twórców fa-
talnych i stłamszonych przez swoje własne namiętności, 
ukrywała się, czasem świadomie, czasem nieświadomie, 
taka cicha partyzantka, walka o polskość. Bez nich nie 
byłoby naszej kultury, naszego języka, bo bez nich nie 
byłoby Polski. Czcimy pamięć w większości tych, co swo-
ją tylko krwią pieczętowali walkę o kraj, zapominamy o 
tych, co czynili to słowem. Żyli czasem dobrze, czasem 
źle, albo i jeszcze gorzej. Ale na pewno żyli szybko i w 
równie błyskawicznym tempie gaśli. Literaci przeklęci 
stańcie do apelu!

Andrzej Bursa
Rocznik 1932, 

pseudonim: „Ka-
skader”. A cze-
mu Kaskader? A 
no temu, że pisał 
wiersze odważne, 
często łamiące ów-
czesne schematy. 
Był nowatorski – 
to na pewno.

„Poeta cierpi za miliony
od 10 do 13.20 
o 11.10 uwiera go pęcherz 
wychodzi 
rozpina rozporek 
zapina rozporek 
Wraca chrząka 
i apiat 
cierpi za miliony”. 
(A. Bursa, „Poeta”)

To jest naprawdę dobre. I bardzo, delikatnie mówiąc, 
nowoczesne jak na tamte czasy. Szczególnie „apiat”. Po-
kolenie pamiętające język rosyjski w szkołach wie o co 
chodzi, młodsi mogą sobie sprawdzić w Google. Z Bursą 
to było tak, że wydał powieść („Zabicie ciotki”), poemat 
(„Luiza”) opowiadanie fantastyczne („Smok”) i jeden to-
mik poezji za życia („Głos w dyskusji o młodzieży”). Od 
urodzenia do chwili śmierci, w 1957 roku, żył i tworzył w 
Krakowie. Pośmiertnie, jeszcze nawet pod koniec lat 60-
ych wydawano kolejne, niepublikowane do tamtej pory, 
dzieła poety. Andrzej Bursa miał być tym, który popeł-
nił samobójstwo, to miał być taki mit. W rzeczywistości 
przyczyną wczesnej śmierci była wrodzona wada aorty. 
Cześć jego pamięci!

Rafał Wojaczek
Do niego mam stosunek całkowicie osobisty i szcze-

gólny. Tak samo jak Rafał, mając dwadzieścia parę lat 
mieszkałem we Wrocławiu, tak samo jak on próbowałem 
swoich sił pisząc, tak samo jak on byłem gościem wielu 
wrocławskich lokali knajpianych (czasem tych samych) i 
wreszcie, niezbyt często, ale systematycznie, chodziłem 
sobie do niego na Cmentarz Świętego Wawrzyńca, po-

rozmawiać w myślach i zapalić świeczkę.
Wojaczek urodził się 6 grudnia 1945 roku w Mikoło-

wie. Swoje życie związał jednak ze stolica Dolnego Ślą-
ska. Wrocław okazał się jego domem. To tam mieszkał 
na stancji w jednym z domów przy ul. Śniadeckich, to 
tam w knajpie przy Rzeźniczej po raz pierwszy wygłosił 
legendarny wers „Matka mądra jak wieża kościoła”, we 
Wrocławiu jadł, pił, kochał, kochał się, pisał i spał. Przy-
jaciel poety, Bogusław Kierc pisał, że” siłą sprawczą po-
ezji Rafała Wojaczka była namiętna, porywcza niezgoda 
na ten świat”. Zastanawiał się „czy niezgoda na ten świat 
oznaczała zarazem świadomość istnienia innego świata? 
Świadomość pochodzenia z Królestwa, które jest nie z tego 
świata?” Poparciem tej tezy mają być słowa Wojaczka za-
pisane w ”Dzienniku” – „Kto kocha, ten jest z drugiej stro-
ny”. Poeta wielokrotnie uzmysławiał także udział ciała w 
głębokim przeżyciu duchowym. Bogusław Kierc zwraca 
uwagę, że „poeta miał odwagę określić jakość tego przeży-
cia, wiedząc, że i tak nie będzie zrozumiane: Od muzyki 
jest chłodno w kroczu/ To jest ból a nie pornografia”.

Rafał Wojaczek jest dla mnie esencją życia poety prze-
klętego. Nie mógł poradzić sobie z własnym życiem, ży-
ciem innych, otaczającym go światem. Ale twardo, moc-
no i konsekwentnie kuł w swojej własnej kuźni solidne 

rusztowanie dla polskiej literatury czasów big bitu i pe-
erelowskich bikiniarzy. To rusztowanie stoi po dziś dzień. 
Wojaczek długo „chodził i pytał gdzie jest jego szubieni-
ca, w czyim ogrodzie, w jakim lesie rośnie?”, w nocy z 
10 na 11 maja 1971 roku odebrał sobie życie śmiertelną 
mieszanką leków nasennych i uspokajających. Cześć jego 
pamięci!

Andrzej Bursa (fot. z oficjalnego profilu artysty na portalu Facebook).

Rafał Wojaczek (fot. www.instytutmikolowski.pl).
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Edward Stachura
Teraz śmiało nazywam go tuzem wśród literatów prze-

klętych. Dawniej, jak miałem z jakieś 20 lat, najbardziej 
imponowało mi jego uwikłanie we własne namiętności, 
walka z problemami nerwowymi i ucieczka w twórczość, 
po to aby spokojnie odetchnąć. A stworzył tak dużo, że 
chyba mógł spokojnie oddychać. Momentami Stachura 
był dla mnie psycholem, szaleńcem, a to znów klechda-
rzem, bardem, często opowiadał mi do snu. Wiele razy 
sam potrzebowałem Stachury, a on był kompanem na 
każde zawołanie. Taki to już jest ten Edward w tej swo-
jej twórczości. Ale specjalnie nie chcę go mieć w domu, 
wolę musieć do niego pojechać. To taka cała wyprawa 
do biblioteki, po „Siekierezadę”, „Całą jaskrawość” i „Się”, 
czasami „Oto”. To jak wakacje u babci na wsi, jak szkolna 
wycieczka. Jakbym znowu miał 17 lat.

Edward Jerzy Stachura urodził się we Francji w 1937 
roku. Z tego co pamiętam, gdy wielokrotnie czytałem o 
nim artykuły i z tego co wiem dzięki jego kontaktom z 
innymi artystami, niespokojna to była dusza i nad wyraz 
cierpiąca. Ale bardzo ciekawa świata. Podróżnik, czasem 
nawet trochę jak włóczęga. Ale założę się, że po lepszym 
poznaniu jego twórczości, wielu z nas pragnęłoby choć 
na chwilę zostać takimi po trosze kloszardami. Spać w 

wagonach stojących na bocznicy, stołować się w barze 
mlecznym, przemierzać świat. W tym wszystkim Sta-
churę przygniatały psychozy i depresje. Aż dziw bierze, 
bo jego teksty są jak lekarstwo na takie schorzenia. Takie 
lekkie i błogie, czasem tylko tak zawiłe, że lepiej zachwy-
cić się formą niż próbować zrozumieć treść. A to i tak jest 
intelektualnym sanatorium. Mimo tego Sted, jak nazy-
wali go najbliżsi, gdzieś po drodze całkowicie się zatracił. 
Leczył w szpitalach psychiatrycznych, próbował się zabić 
rzucając pod pociąg. Nie miał jakoś szczęścia nawet do 
lekkiej śmierci. Udało mu się jak miał 42 lata, w lipcu 
1979. A i tak nie było lekko, najpierw przedawkował leki 
psychotropowe, w tym samym dniu usiłował podciąć so-
bie nożem żyły, jednak i to nie dało rady, więc na koniec 
się jeszcze powiesił. Do tej pory zastanawiam się skąd 
tyle sił na taką determinację? Cześć jego pamięci!

Tomasz Pułka i Mirosław Nahacz
Młodzi, zdolni, nagradzani. Pierwszy z nich poeta, 

drugi autor powieści. 

Pierwszy pisze:
„Pewien polski poeta nosi dwie paczki
bo jak mu jest duszno to pali lighty.

Mnie póki co nie stać na dwie paczki
lecz przyjdzie czas to kupię sobie cztery
i będzie taki dzień że nie zapalę.”

Drugi: 
„czasami jakoś tak robi się chujowo, tak szaro, buro i ni-

jako, jakby ciągle w mojej głowie padał deszcz albo topniał 
śnieg i mieszał się ze żwirem dopiero co nasypanym przez 
posypywarki, jeden szlam bez żadnego koloru, bez niczego, 
w którym człowiek się rozpuszcza, w którym się tonie i nie 
ma za co się chwycić, i nie ma żadnej osoby, która mogłaby 
podać gałąź, żeby mnie wyciągnąć, i coraz bardziej wtedy 
czuję to wszystko, jak szlam wpada mi do ust, kiedy oddy-
cham, całe je zakleja”.

Pułka (21.6.1988 – 9.07.2012) Nahacz (9.9.1984 – 
21.7.2007). Cześć ich pamięci!

Wojciech Belon
Czyli „Majster Bieda”. Utworu Wojtka Belona uczo-

no nas na muzyce i w podstawówce i w liceum. Bard z 
Buska-Zdroju uruchomił koło zamachowe dla piosenki 
studenckiej. Był zapalonym turystą, zawsze i wszędzie z 
gitarą. Pisał dużo, a potem to śpiewał. Za każdym razem 
jak jestem w Bieszczadach i stoję na Smereku albo przy 
schronisku na Połoninie Wetlińskiej, zamykam oczy i ja-
koś tak dziwnie doskonale potrafię się przenieść w wy-
obraźni na biwaki studenckie w latach 70-ych, gdzie przy 
ognisku śpiewał i grał Wojtek Belon. Do dzisiaj słychać 
echo jego głosu. Bieszczady, poezja i piosenka turystycz-
na byłyby bez niego jak długi żelazny most. Niestety 
ten znakomity pieśniarz i bard również był naznaczony 
pierwiastkiem fatalnym. Odszedł w wieku 33 lat, w maju 
1985 roku. Cześć jego pamięci!

Nota autora:
Niniejszy tekst powstał tylko i wyłącznie po to, aby 

nadać krztynę blasku postaciom przez wielu zapomnia-
nym, a przez jeszcze bardziej wielu w ogóle nieznanym. 
Można powiedzieć, że chciałem ich po trosze odkurzyć. 
Nie są półbożkami, złotymi cielcami i obiektami sakral-
nych wynaturzeń literackich zboczeńców. Ale to dzięki 
nim (i to celowo piszę „nim”, a nie „ich twórczości”)* dzi-
siejsza literatura polska i nasza rodzima kultura staje na 
piedestale wszystkich kultur świata. Tekst jest o nich i dla 
nich, nie dla uzewnętrznień autora. Ktoś może zapytać  
- co z innymi? Gdzie podziali się Baczyński, Gajcy, Hła-
sko, Staszewski, Bruno i reszta? A no prawda jest taka, 
że im pomniki postawiła już historia. I to oczywiście jak 
najbardziej zasłużenie. A o bohaterach tego tekstu nie 
pamięta czasem nikt.

Z poważaniem
Bartosz Śmietański

* - w przypadku wymienionych literatów przeklętych 
ich życiorysy były tak bujne, że grzechem byłoby nie 
zwracać na nie uwagi i sycić się jedynie twórczością. Co 
bardziej zainteresowanych zachęcam do eksplorowania 
terytorium ich biografii.

Bibliografia (oprócz wielu tekstów, które przez lata czy-
tałem, artykułów, wzmianek itp., a których tytułów, auto-
rów i pochodzenia nie pamiętam):

Ewa Dunaj-Kozakow, „Bursa”, Kraków 1996 
Bogusław Kierc, „Rafał Wojaczek. Prawdziwe życie bo-

hatera”, Warszawa 2007
Tomasz Pułka, „Zespół Szkół”, Kraków 2010
Mirosław Nahacz, „Bombel”, Wydawnictwo Czarne 

2004

Edward Stachura (fot. www.poezja-spiewana.pl).
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W uroczystościach z okazji Święta Konstytucji 
3 Maja wzięli udział wojewoda Bożentyna Pałka-
Koruba oraz wicewojewoda Grzegorz Dziubek. 

Obchody rozpoczęła msza święta w intencji oj-
czyzny w kieleckiej Bazylice Katedralnej. Przed po-
mnikiem Stanisława Staszica w Parku Miejskim, po 
krótkiej części artystycznej, rozpoczęły się oficjalne 

uroczystości. - Konstytucja 3 Maja dawała nadzieje 
na wielkie zmiany i zwiastowała naprawę państwa. 
Była dowodem, że możliwe jest rozwiązywanie kon-
fliktów na drodze dialogu i konsensusu, wolności, 
ale nie egoizmu, szacunku dla jednostki, ale nie war-
cholstwa, z pożytkiem dla wszystkich. Co my dziś 
czynimy dla społecznej wspólnoty, by była bezpiecz-
niejszą i rządniejszą? Czy potrafimy zejść z wydepta-
nych przez siebie ścieżynek i pójść wspólną drogą dla 
dobra, które wszyscy postrzegamy jako polski dom? 

Dla wypełnienia testamentu Sejmu Wielkiego nie 
ustawajmy w staraniach życia we wspólnocie, bycia 
ludźmi szlachetnymi. Bo możliwe jest dziś wspólne 
świętowanie, jutro wspólna praca, pojutrze możemy 
sięgnąć gwiazd. Wspólnie - mówiła wojewoda.

Po części oficjalnej w kieleckim parku rozpoczął 
się Piknik Historyczny „Vivat 3 maj!”, podczas któ-

Święto Konstytucji
rego zaprezentowali się ułani z Kieleckiego Ochot-
niczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów 
Wileńskich, Grupa Rekonstrukcji Historycznej 4. 
Pułku Piechoty Legionów z Kielc, Grupa Rekon-
strukcji Historycznej „Pułk Żuawów Śmierci” z 
Buska-Zdroju, Klub Historyczny „HIRD” z Kielc, 
Grupa Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Poli-
cji Państwowej z Radomia, Regiment Piechoty Na-

jemnej z Kielc, Świętokrzyski Szwadron Kawalerii 
Ochotniczej, Artyleria Piesza Xięstwa Warszawskie-
go, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 
„Jodła” oraz klasy mundurowe Zakładu Doskona-
lenia Zawodowego. Tradycyjnie odbyło się także 
wspólne „Pieśniobranie”, a w gmachu Muzeum Na-
rodowego wręczono odznaczenia państwowe oraz 
mianowania na wyższe stopnie oficerskie.

Obchodom Święta Konstytucji towarzyszył sze-
reg atrakcyjnych imprez, m.in. miejska gra tereno-

wa „Kieleckie ślady przeszłości”, Międzynarodowy 
Świętokrzyski Rajd Pojazdów Zabytkowych, turnie-
je piłkarskie, turniej szachowy, zawody sportowo-
obronne dla młodzieży oraz widowisko „W obronie 
Biało-Czerwonej” w Samsonowie, przygotowane 
przez stowarzyszenie „Jodła”.
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Pieniądze na pomoc społeczną 

Komitet Steru-
jący Szwajcarsko 
- Polskim Progra-
mem Współpracy 

dla Projektu nr KIK/57 „Podniesienie jakości usług 
świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomo-
cy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i 
aktywności życiowej podopiecznych” zdecydował o 
wyborze do dofinansowania siedmiu projektów zgło-
szonych do konkursu. 

Na liście rezerwowej umieszczono ponadto cztery 
projekty, których wykonanie jest uzależnione od ewen-
tualnych oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji 
projektów już wybranych. Do dofinansowania zostały za-
kwalifikowane projekty złożone przez powiat opatowski, 
gminę Kielce (2 projekty), powiat kielecki (2 projekty), 
powiat sandomierski, powiat buski. Dotyczą one pod-
niesienia jakości usług świadczonych w sześciu domach 
pomocy społecznej oraz w jednej placówce opiekuńczo 
- wychowawczej. Wartość dofinansowania przeznaczo-
na przez Szwajcarię dla tych wnioskodawców wynosi 
15.917.151,19 PLN. 

Komitet Sterujący zarekomendował wojewodzie zawar-
cie umów o dofinansowanie ze wskazanymi wnioskodaw-
cami oraz podjęcie działań zmierzających do efektywnego 
i skutecznego wykorzystania ewentualnych oszczędności 
przetargowych. W tym momencie kwota oszczędności 
wynosi 1.311.365,97 PLN i zgodnie z prognozą służb wo-
jewody powinna ulec zwiększeniu, szansa na realizację 
projektów z listy rezerwowej jest więc duża. 

Po zakończeniu wszystkich niezbędnych procedur, wo-
jewoda rozpocznie zawieranie umów o dofinansowania, 
tak aby możliwym było niezwłoczne rozpoczęcie reali-
zacji poszczególnych projektów i refundacja pierwszych 
wydatków jeszcze w tym roku. Planuje się, że pierwsze 
umowy zostaną zawarte w połowie czerwca. Lista rankin-
gowa projektów zatwierdzona przez Komitet Sterujący 
dostępna jest na stronie internetowej urzędu wojewódz-
kiego www.kielce.uw.gov.pl

Paszport na Dzień Dziecka

Wojewoda zaprasza 
w sobotę, 1 czerwca, 
w godz. od 11 do 16, 
na akcję pod hasłem 
„Zrób dziecku pasz-
port na Dzień Dziecka”. 
W tym dniu Oddział 
Obsługi Paszportowej 
Świętokrzyskiego Urzę-
du Wojewódzkiego w 

pierwszej kolejności przyjmować będzie wnioski od 
rodziców, którzy aplikują o paszport dla swoich po-
ciech. 

Przed budynkiem urzędu wojewódzkiego na dzieci i 
rodziców czekać będą liczne atrakcje, m.in.: zjeżdżalnie, 
słodkości, konkursy z nagrodami,  kolorowe baloniki, 
muzyka. Pokazy sprzętu przygotują kieleccy strażacy, a 
funkcjonariusze Straży Granicznej zaprezentują „punkt 
kontroli granicznej”, gdzie każde „przekroczenie granicy” 
przez milusińskich będzie stemplowane w specjalnym 
paszporcie. 

Cyfryzacja trwa

Proces wyłączania sygna-
łu analogowego telewizji i 
przechodzenia na nadawa-
nie cyfrowe rozpoczął się 
w województwie święto-
krzyskim 22 kwietnia 2013 
roku. Po 17 czerwca br. we 
wszystkich gminach nasze-
go regionu możliwy będzie 
tylko odbiór sygnału cyfro-
wego. 

Wyłączanie nadajników sygnału analogowego odbywa 
się etapami. 20 maja to termin dla części obszarów gmin: 
Busko-Zdrój, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Sędziszów, 
Słupia (Jędrzejowska), Bejsce, Czarnocin, Kazimierza 
Wielka, Opatowiec, Skalbmierz, Działoszyce Pińczów, 
Złota. Proces ten dotyczy mieszkańców, którzy do tej 
pory odbierali sygnał z nadajników w Krakowie. 

Telewizja cyfrowa daje wiele korzyści, m.in.: wysoką 
jakość obrazu, większą ilość programów, udogodnienia 
dla osób niedosłyszących. Do odbioru telewizji cyfrowej 
konieczny jest telewizor z dekoderem DVB-T MPEG-4 
oraz antena. Szczegółowe informacje i instrukcje na te-
mat telewizji cyfrowej są dostępne na naszej stronie in-
ternetowej www.kielce.uw.gov.pl w zakładce Cyfryzacja 
Telewizji Naziemnej oraz na stronie: www.cyfryzacja.gov.
pl. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod 
numery telefonów:

- 800 007 788 (bezpłatna infolinia Ministerstwa Admi-
nistracji i Cyfryzacji),

- Urząd Komunikacji Elektronicznej - delegatura w 
Kielcach, tel. 41 3461500,

- Świętokrzyski Urząd Wojewódzki -  tel. 41 342 16 89.

„Ogólnopolska Noc Profilaktyki”

Zespół ds. Realizacji Rządowego 
Programu „Razem Bezpieczniej” w 
województwie świętokrzyskim za-
prasza do włączenia się w pierwszą 
w kraju „Ogólnopolską Noc Profi-
laktyki”.

Celem przedsięwzięcia, zaplanowa-
nego na 22 czerwca br., realizowane-
go w ramach programu „Razem bez-
pieczniej”, jest edukacja młodzieży i 
dorosłych w zakresie przeciwdziała-
nia zjawiskom patologii społecznej, a 
także promocja innowacyjnych dzia-

łań profilaktycznych. „Ogólnopolska Noc Profilaktyki” 
wzorowana jest na „Nocy Muzeów”, która przekształci-
ła się w masowe, ogólnopolskie wydarzenie kulturalne. 
Projekt jest adresowany do wszystkich pokoleń, grup 
zawodowych i społecznych. Z uwagi na wymiar społecz-
ny powinien on angażować samorząd lokalny, placówki 
oświatowe, kultury, Gminne Komisje Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Wzorując się na powodzeniu 
pilotażowego projektu „Warszawskiej Nocy Profilaktyki”, 
pożądane jest przeprowadzenie interaktywnych działań 
profilaktycznych w tym samym czasie na terenie całego 
kraju w sposób atrakcyjny, dynamiczny i innowacyjny. 
Przesłaniem tego działania jest promowanie mody na ży-
cie wolne od uzależnień.

Program Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki dostępny 
jest na stronie internetowej Komendy Głównej Policji 
pod adresem www.pat.policja.gov.pl

Wieści z urzędu
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„Maluch” rozstrzygnięty
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje 

o wynikach otwartego konkursu ofert na finansowe 
wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwo-
ju i zapewnienia funkcjonowania instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2013 - edycja 
1”.

Na konkurs Minister Pracy i Polityki Społecznej prze-
znaczył 40.000.000 zł z możliwością zwiększenia tej 
kwoty, wojewodowie do postępowania konkursowego 
zakwalifikowali 343 oferty pochodzące ze 131 gmin na 
kwotę 61.048.838 zł, dotyczące 10.120 miejsc opieki. 
Z województwa świętokrzyskiego zgłoszonych zostało 
10 ofert z 5 gmin. Dofinansowanie zostało przyznane 
wszystkim naszym beneficjentom, a mianowicie: gmi-
nie Kielce (3 oferty na łączną kwotę dotacji 1.522.933 
zł), gminie Skarżysko - Kamienna (4 oferty na łączną 
kwotę 378.511 zł), gminie Morawica (1 oferta na kwotę 
153.658 zł), gminie Piekoszów (1 oferta na kwotę 78.000 
zł) oraz  gminie Starachowice (1 oferta na kwotę 23.100 
zł). 

Największą dotację otrzyma gmina Kielce, która prze-
znaczy ją na adaptację 25 nowych miejsc opieki nad ma-
łym dzieckiem oraz zapewnienie funkcjonowania 125 
miejsc opieki już istniejących, tj. Żłobka Samorządowe-
go nr 13 przy ul. Romualda i Żłobka Samorządowego nr 
17 przy ul. Szajnowicza - Iwanowa. 

Dzięki przyznanemu wsparciu, w województwie 
świętokrzyskim powstanie 75 nowych miejsc opieki nad 
dziećmi do 3-go roku życia oraz zostanie zapewnione 
dofinansowanie na bieżące utrzymanie 222 miejsc w 6 
żłobkach i 1 klubie dziecięcym. Przyznana dotacja na 
bieżącą działalność żłobków i klubu dziecięcego pozwo-
li na utrzymanie opłat ponoszonych przez rodziców za 
pobyt dzieci w placówce na dotychczasowym poziomie. 
Wysokość dotacji kształtowała się od 50 do 70% całko-
witej wartości zadania w zależności od tego, czy dana 
placówka zapewnia warunki pobytu dla dzieci niepeł-
nosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

W całym kraju w wyniku realizacji pierwszej edycji 
programu w 2013 r. powstanie 2.880 nowych miejsc 
opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dzienne-
go opiekuna, a 5.345 już istniejących miejsc otrzyma 
wsparcie na bieżące funkcjonowanie. Trwają prace nad 
nowelizacją ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3, które m.in. zakładają zwięk-
szenie udziału budżetu państwa w dofinansowaniu 
kosztów tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (do 80%), a także możliwość 
dofinansowania niektórych niegminnych podmiotów 
tworzących i prowadzących instytucje opieki nad ma-
łymi dziećmi (osoby prawne i jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej). Zatem ogłoszenie 
drugiej tury konkursu „Maluch 2013” będzie uzależnio-
ne od zakończenia prac legislacyjnych (prawdopodob-
nie ok. 15 lipca br.)

Wakacje już blisko, warto zatem pomyśleć o paszpor-
cie. Otrzymanie tego dokumentu jest teraz łatwiejsze 
niż poprzednio. Przypominamy kilka zasad. 

W tym roku  można już składać wnioski i odbierać pasz-
porty w dowolnym organie paszportowym na terenie ca-
łego kraju. Poprzednio obowiązujące przepisy nakazywały 
złożenie wniosku paszportowego w miejscu zameldowa-
nia. Zmiana ta wpłynęła w sposób oczywisty na zmniejsze-
nie kolejek w urzędach oraz oszczędność finansową, często 
związaną z podróżami do właściwego, ze względu na mel-
dunek, wojewody. Tak przełomowa zmiana była możliwa 
do zrealizowania dzięki działającej od 6 lat centralnej ewi-
dencji wydanych i unieważnionych paszportów. W takim 
rejestrze, do którego dostęp ma każdy organ w kraju i za 
granicą zajmujący się paszportami, znajdują się komplet-
ne informacje o dokumentach wydawanych od 2002 roku. 
Uzupełnianie  ewidencji przez urzędników w czasie rze-
czywistym uniemożliwia próby składania wniosków pasz-
portowych w kilku punktach. Należy jednak pamiętać, 
że paszport można odebrać tylko w tym samym organie, 
gdzie wcześniej złożony został wniosek paszportowy. 

W wyjątkowych sytuacjach, związanych z ochroną życia 
i zdrowia obywatela lub z trudnościami w prowadzeniu 
przez niego działalności zawodowej czy społecznej, a także 
w przypadkach dotyczących bezpieczeństwa państwa, tej 
samej osobie można wydać drugi paszport. W takiej sytu-
acji, po uzyskaniu pozytywnej decyzji ministra spraw we-
wnętrznych, wniosek paszportowy również będzie można 
złożyć w dowolnym organie paszportowym, co tym samym 
zwolni obywatela z obowiązku stawienia się w siedzibie 
ministerstwa. Poszerzono również katalog przypadków, w 
których mogą być wydawane paszporty tymczasowe. Przy-
jęte zmiany umożliwią także wydawanie paszportów tym-
czasowych nie tylko w  sytuacjach nagłych, związanych z 
chorobą lub pogrzebem członka rodziny, ale również w 
udokumentowanych, nagłych przypadkach związanych z 
prowadzoną działalnością zawodową. 

Wnioski paszportowe należy składać w Świętokrzyskim 
Urzędzie Wojewódzkim - wszelkie szczegóły dotyczące 
niezbędnych dokumentów, wysokości opłat, itp. dostępne 
są na stronie internetowej www.kielce.uw.gov.pl. Można 
także zadzwonić pod numer telefonu 41 342 14 13.

Przypominamy, że dla dzieci do 13. roku życia wydawa-
ny jest paszport biometryczny ważny przez 5 lat. Z myślą o 
najmłodszych, 1 czerwca, w Dzień Dziecka, w godz. od 11 
do 16 wojewoda zaprasza na akcję „Zrób dziecku paszport 
na dzień dziecka”. W tym dniu Oddział Obsługi Paszpor-
towej przyjmuje w pierwszej kolejności wnioski od rodzi-
ców, którzy aplikują o paszport dla swoich pociech. Do 
tego przed urzędem wojewódzkim czeka sporo atrakcji! 
(więcej na stronie 7). 

Czas na paszport
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Międzynarodowa kon-
ferencja naukowa pod 
hasłem „Wartości w ro-
dzinie i społeczeństwie” 
zainaugurowała XI Świę-
tokrzyskie Dni Profilak-
tyki. Spotkanie w urzędzie 
wojewódzkim otworzyła 
wojewoda Bożentyna Pał-
ka-Koruba.

- Próbujemy określać stan istniejący i cele, które chcemy 
osiągnąć w przyszłości. Wszystko, aby żyło na się lepiej. Pra-
cujemy nad najlepszymi rozwiązaniami, to stanowi pod-
stawę definiowania naszych działań - mówiła wojewoda. 
Dodatkowo zwróciła uwagę, że wartości w rodzinie są 
najważniejsze. - Jeśli człowiek ma wsparcie i zaplecze w tej 
najbliższej i podstawowej komórce społecznej, to nie sięga po 
rozwiązania nieodwracalne - podkreśliła. 

Konferencja została podzielona na kilka paneli dysku-
syjnych. Rozmawiano m.in. na temat interdyscyplinar-
nych działań wojewody w zakresie pomocy osobom w 
kryzysie emocjonalnym, potrzebie racjonalnego układu 
wartości w rodzinie, który stanowi podstawę praworząd-
nego społeczeństwa i państwa oraz wartością sztuki w 
kontekście samorozwoju człowieka i autoterapii. 

Organizatorami konferencji byli: Zakład Profilaktyki 
Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego, Zespół ds. Rodziny i Przeciwdziałania Uza-
leżnieniom przy Wojewodzie Świętokrzyskim, Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Eduka-
cji, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta 
Kielce oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. W trakcie 
inauguracyjnego spotkania wojewoda wręczyła człon-

kom Zespołu ds. Rodziny i Przeciwdziałania Uzależnie-
niom okolicznościowe listy gratulacyjne, w których po-
dziękowała za dotychczasową współpracę.

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki będą trwały do koń-
ca maja. W ramach przedsięwzięcia przewidziano m.in. 
poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne i te-
rapeutyczne dla osób doznających przemocy, warsztaty 
fotograficzne, filmowe i plastyczne, panele dyskusyjne 
oraz gry, quizy i zabawy związane z tematyką człowieka.

Trwają Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

Życie ma sens
Rozpoczęła się 

akcja społeczna 
Wojewody Święto-
krzyskiego „...Bo 
życie ma sens”. Ce-
lem kampanii jest 
zapobieganie sa-
mobójstwom oraz 
pomoc osobom 
znajdującym się w 
kryzysowych sytuacjach swojego życia. 

W ramach akcji podejmowanych będzie wiele działań 
informacyjnych i profilaktycznych skierowanych zarówno 
do mieszkańców regionu, jak również specjalistów w dzie-
dzinie propagowania zdrowia psychicznego. Będą to m.in. 
konferencje, spotkania oraz okolicznościowe imprezy. Do-
datkowo uruchomiona została specjalna infolinia. - Uda-
ło nam się wypracować pewien sposób postępowania, który 
może pomóc wszystkim osobom znajdującym się w skraj-
nych sytuacjach. Dzięki temu w dramatycznych momentach 
wszyscy potrzebujący mają szansę na skorzystanie z porad 
fachowców i rozwiązać problemy, a nie uciekać od nich w 
najbardziej radykalny sposób - powiedziała wojewoda Bo-
żentyna Pałka-Koruba podczas spotkania inaugurujące-
go akcję. - Dobrze byłoby, gdybyśmy potrafili zastosować 
techniki wsparcia u samych siebie, aby w ewentualnych 
momentach kryzysowych poradzić sobie i nie dopuścić do 
nieodwracalnych konsekwencji - dodała. 

O statystykach dotyczących samobójstw i zagrożeń pod-
jęcia dramatycznych decyzji mówił Jarosław Szymczyk, 
Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji. - Liczby 
mówią same za siebie i pokazują, że problem jest poważ-

ny - podkreślił. 
Z danych wy-
nika, że w 2012 
roku w woje-
wództwie świę-
tokrzyskim 483 
razy targnięto 
się na własne 
życie, 236 oso-
bom się to nie-

stety udało. Dla porównania w całym ubiegłym roku w 
wypadkach samochodowych zginęło 136 osób, a utonęło 
29. Tylko w ciągu ostatniej doby odnotowano 4 próby sa-
mobójcze, z czego 2 zakończyły się śmiertelnie. 

Działa już specjalna infolinia 195 25. Jest to bezpłat-
ny telefon zaufania, przy którym całodobowo dyżurują 
specjaliści. 

Do tej pory o problemie poinformowano wszystkie sa-
morządy na terenie naszego regionu oraz zwrócono się 
do ich władz z prośbą o edukowanie nauczycieli, przegląd 
lokalnych programów profilaktycznych oraz zorganizowa-
nie spotkań z przedstawicielami oświaty i ochrony zdro-
wia. Na potrzeby przedsięwzięcia specjaliści oraz trenerzy 
stworzyli broszurę informacyjną i plakat, które będą kol-
portowane we wszystkich jednostkach pomocy społecznej 
i pomocy rodzinie w całym województwie, trafią one także 
do placówek ochrony zdrowia, oświaty oraz policji i stra-
ży miejskich. Akcję promować będzie także specjalny spot 
telewizyjny. 

Kampania nie ma ograniczeń czasowych, jej rezultaty 
będą na bieżąco monitorowane.

opracowanie merytoryczne:
Paweł Pociecha 
i Łukasz Niewczas
Pracownicy ŚCPiE

organizator akcji

...BO ŻYCIE
         MA SENS

(całodobowy, 
bezpłatny 
telefon zaufania)

195 25

zadzwoń i porozmawiaj
ze specjalistą

Daj sobie szansę...

Pamiętaj!  Kryzys jest szansą
Jeśli znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy 

ZAREAGUJ!



Wędrowiec Świętokrzyski • MAJ 2013

10

Ludzie naszego regionu Poznaj świętokrzyskie zakątki

Uczony ów mąż, pierwszy rek-
tor odnowionej Akademii Kra-
kowskiej, przyszedł na świat w 
Skalbmierzu (nazywanym wów-
czas Skarbimierzem) około 1365 
roku. Przypuszczalnie pochodził z 
mieszczańskiej rodziny.

Początkowo uczęszczał do szko-
ły prowadzonej przy skalbmier-
skiej kolegiacie, tej samej gdzie 
nauki przez jakiś czas pobierał 
Mikołaj Rej z Nagłowic. „Należał 

widocznie do pilniejszych i zdolniejszych młodzieńców, sko-
ro go stąd wysłano do Krakowa, gdzie poświęca się prawu 
kościelnemu. Zalecony królowej Jadwidze, na jej koszt wy-
słany został do Pragi na dalsze studia” - pisał pond wiek 
temu ks. Teodor Czerwiński.

Na Uniwersytecie Praskim studiował Stanisław od roku 
1380. Najpierw zapisał się na fakultet sztuk wyzwolonych, 
a potem rozpoczął studiowanie prawa kanonicznego. 
Uzyskiwał kolejne stopnie naukowe - od magistra artium, 
licencjata i magistra teologii, po doktora praw. Jako, że 
wcześniej przyjął święcenia kapłańskie, został kanonikiem 
kolegiaty w rodzinnym Skalbmierzu, rektorem sando-
mierskiego kościoła św. Piotra, a później otrzymał kano-
nię katedralną w Krakowie. Po powrocie do Krakowa był 
m.in. spowiednikiem królewskim, kaznodzieją dworskim 
i wikariuszem generalnym biskupa krakowskiego.

Fundowany przez króla Kazimierza uniwersytet w Kra-
kowie upadł po śmierci władcy, toteż Jadwiga w ostatnich 
latach życia podejmowała wraz z Władysławem Jagiełłą 
wysiłki związane z reaktywacją uczelni (w testamencie 
zapisała na ten cel własne kosztowności). W tej sprawie 
dużą rolę odegrał Stanisław ze Skarbimierza, jako jeden z 
organizatorów odrodzonego w 1400 r. z fundacji Jagiełły 
uniwersytetu. Zebrał on zespół profesorów, którzy  roz-
poczęli wykłady, dysputy i ćwiczenia pozyskał do tego 
niemałą grupę studentów. Został przy tym rektorem tej 
zacnej wszechnicy (funkcję tą pełnił dwukrotnie - po raz 
drugi w 1413 roku).

Poza pracą uniwersytecką służył krajowi swoim wy-
kształceniem i wiedzą, razem z Pawłem Włodkowicem 
uważany jest za twórcę polskiej szkoły prawa międzyna-
rodowego, a jako prawnik brał udział w 1422 roku w to-
czącym się w Rzymie procesie polsko-krzyżackim. „Służ-
ba Stanisława ze Skarbimierza dla Królestwa Polskiego 
polegała nie tyle na jego bezpośrednim udziale w sprawach 
państwowych, lecz przede wszystkim na uczonej refleksji 
dotyczącej państwa, prawa, władzy królewskiej, społeczeń-
stwa oraz wojny sprawiedliwej” - podkreśla prof. Krzysztof 
Ożóg. Poglądy swe wyłożył skalbmierski uczony w rozlicz-
nych pismach, głównie kazaniach, których wygłosił i spi-
sał kilkaset, a wiele z nich dotyczyło ówczesnych ważnych 
wydarzeń, jak np. inauguracji uniwersytetu w 1400 roku, 
pogrzebu królowej Jadwigi czy konfliktu z Zakonem Krzy-
żackim. Jego życie i działalność jest znakomitym przykła-
dem zaangażowania średniowiecznego intelektualisty w 
sprawy publiczne. Stanisław ze Skarbimierza zmarł w Kra-
kowie 9 stycznia 1431 roku.

Pierwsza źró-
dłowa wzmian-
ka o tym po-
łożonym nad 
rzeką Nidzicą 
mieście pocho-
dzi z 1217 r., 
z dokumentu 
księcia krakow-
skiego Leszka 
Białego. Nazwę 
miejscowości 

zapisano tu jako 
„Scarbimiriensis”, a potocznie zaś brzmiała wówczas „Skar-
bimirz”. Nazwa ta wywodzić się może od wyrazów „skarb” 
i „mierz”, jak zanotował ks. Jan Wiśniewski. Prawdopodob-
nym jest, że założycielem miasta był Skarbimir, przedstawi-
ciel możnego rodu Awdańców i wojewoda Bolesława Krzy-
woustego.

Parafia w Skalbmierzu powstała zapewne w połowie XII 
stulecia. Istniejący tu kościół w 1231 r. obsadził swym woj-
skiem, czyniąc zeń prowizoryczną warownię, książę Konrad 
Mazowieckich, toczący wojnę z Henrykiem Brodatym o wła-
dzę nad dzielnicą krakowską. Nie oparł się Skalbmierz także 
najazdom tatarskim, w lutym 1241 r. został spustoszony przez 
mongolskich wojowników. Dały się miastu także we znaki 
walki z lat 1306-1308 między Władysławem Łokietkiem a bi-
skupem krakowskim Janem Muskatą. Przełomowym dniem 
w historii miasta był 20 lutego 1342 roku, kiedy to wystawio-
ny został przez Kazimierza Wielkiego dokument lokacyjny. 
Przywileje były potwierdzane przez kolejnych władców, rola 
miasta ciągle przy tym rosła. „Złoty wiek” Skalbmierza to XV 
stulecie, był to wówczas jeden z ważniejszych w Małopol-
sce ośrodków naukowych oraz handlowych, a wybudowany 
nowy kościół kolegiacki wzorowano na świątyniach krakow-
skich. Rozwój miasta został zahamowany w XVII wieku.

Poza dawnym, unikalnym układem urbanistycznym mia-
sta, najwspanialszym zabytkiem jest dziś monumentalna 
kolegiata. Dawny kościół kolegiacki, dziś parafialny p.w. Św. 
Jana Chrzciciela, został wzniesiony w połowie XV wieku na 
miejscu dawnego (z przełomu XII i XIII w.), zniszczonego 
skutkiem upływającego czasu. Orientowana gotycka świąty-
nia murowana jest z ciosanego kamienia, na zrębach romań-
skich prezbiterium i dwóch wież, a nawa główna z nawami 
bocznymi stanowią kwadrat. Kościół był, począwszy od XVII 
w.,  niejednokrotnie przebudowywany i restaurowany.

Wnętrze jest barokowe, nawę główną od prezbiterium 
dzieli XVII-wieczna belka tęczowa, poza ołtarzem głównym, 
świątynię zdobi osiem ołtarzy bocznych. Do ciekawych ele-
mentów należy XVIII-wieczna ambona oraz marmurowa 
chrzcielnica. Niezwykłej urody są bogato zdobione baroko-
we stalle, w których zasiadali niegdyś kanonicy kapituły ko-
legiackiej. 

Z miejscowości tej wywodzi się Stanisław ze Skarbimierza, 
wielki uczony epoki średniowiecza i pierwszy rektor odro-
dzonej Akademii Krakowskiej (więcej o tej zacnej postaci w 
artykule obok). Epitafium ku jego czci, ufundowane  w 1900 
r. przez kanonika kieleckiego ks. Teodora Czerwińskiego, 
znajduje się w skalbmierskiej kolegiacie, a zdobi je popiersie 
dłuta Piusa Welońskiego.

Więcej o Skalbmierzu na stronie www.skalbmierz.eu

SkalbmierzStanisław ze Skarbimierza

fot. www.skalbmierz.eu
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Może to i bluźnierstwo, 
ale czasem mam wraże-
nie, że biblijna przypo-
wieść o Sarze, Tobiaszu 
i Asmodeuszu, powstała 
właśnie po to, żeby kilka-
dziesiąt wieków później, 
gdzieś w jednym z krajów 

Środkowo-Wschodniej Europy nakręcić bardzo poetyc-
ki film grozy. Po drodze, jeszcze taki trochę zapomniany 
polski pisarz międzywojenny Stefan Grabiński, inspiro-
wany zapewne historią ze Starego Testamentu, napisał 
opowiadanie, które stworzyło podwaliny do scenariusza 
filmu. „Dom Sary” to doskonałe połączenie kina nastro-
jowego niepokoju z ulotnością impresjonizmu.

Na początek przypowieść.
Sara, córka Raquela z Ekbatany, siedmiokrotnie wy-

chodziła za mąż, ale każdy z jej mężów umierał w noc 
poślubną, zabijany przez demona Asmodeusza. Kobieta, 
obwiniając siebie o taki stan rzeczy, modliła się do Boga 
o śmierć. Jakiś czas później do domu jej ojca przybył To-
biasz, by upomnieć się o należne pieniądze.  Towarzyszył 
mu sługa Azariasz, który to namówił Tobiasza, by starał 
się o rękę Sary i poradził co zrobić, by uniknąć śmierci 
z rąk demona. Raquel przyjął starania mężczyzny i od-
dał mu swą córkę, a jednocześnie rozkazał sługom, by 
zaczęli kopać grób. Jednak Tobiasz nie umarł. Strzegł go 
bowiem Azariasz, który w rzeczywistości był Archanio-
łem Rafaelem, posłanym przez Boga w odpowiedzi na 
modlitwy Sary.

Po drugie Grabiński.
Stefan Grabiński został uznany za pioniera polskiej li-

teratury fantastycznej, a według podręcznikowej charak-

terystyki jest przedstawicielem nurtu grozy w polskiej 
literaturze międzywojennej. Utwór pisarza opowiada o 
pięknej kobiecie, opętanej przez demona, która wysysa 
życie ze swoich kochanków. Pomaga jej w tym właśnie 
ów demon, Asmodeusz, ucieleśniony w postaci kamer-
dynera. Czoła stawia jej jeden śmiałek, który zachowując 
wstrzemięźliwość seksualną (ot i cała tajemnica Azaria-
sza) przeciwstawia się jej pokusom i uśmierca przepę-
dzając demona.

Teraz impresjonizm.
Za encyklopedią: utwory impresjonistyczne kładły 

nacisk na opisywanie wrażeń i doznań podmiotu po-
znającego, rezygnując z realistycznego przedstawiania 
rzeczywistości. Natomiast najbardziej charakterystyczną 
cechą sztuki impresjonistycznej było dążenie do oddania 
zmysłowych, ulotnych momentów, czyli złapania tzw. 
„uciekających chwil”.

Na koniec film.
„Dom Sary” powstał w 1985 roku.  Reżyser filmu, Zyg-

munt Lech, w tym samym czasie nakręcił jeszcze inny 
polski horror pt. „Problemat profesora Czelawy”, a Jacek 
Koprowicz robił „Medium”. To naprawdę imponująca 
sprawa. „Dom Sary” umacnia fundamenty całej budowy 
polskiego horroru, a tym, co stanowi o całej sile produk-
cji jest po raz kolejny klimat. Mamy tu i jesienne liście, 
co opadają z drzew, mamy mgłę i czujemy wreszcie chłód 
pierwszych przymrozków. Dom, w którym mieszkają 
Sara i Amodeusz stoi gdzieś na uboczu, a w okolicy czę-
sto przechodzą burze. I tylko jeden nie będzie się lękał i 
tylko jemu jednemu uda się zgładzić ten morderczy duet.

Bartosz Śmietański

„Dom Sary” Zygmunta Lecha

Skromność, wdzięk, 
eteryczność. Tym zdoby-
ła przychylność polskie-
go środowiska muzycz-
nego i uznanie fanów. 
Mela Koteluk, zdobyw-
czyni dwóch Fryderyków 
w prestiżowych katego-
riach Debiut i Artystka 
Roku, w maju dała ma-
giczny koncert na konec-
kiej scenie letniej. 

Jej debiutancka płyta „Spadochron” ukazała się w maju 
2012 i narobiła sporo zamieszania na polskiej scenie. Nie 
było to jednak efektem agresywnej promocji, medialnej 
ofensywy i kreowania artystki na nową gwiazdę popkul-
tury. Wręcz przeciwnie, muzyka Meli Koteluk obroniła 
się sama, subtelnością, poetycką siłą wyrazu. Krążek nie 
hołduje współczesnym trendom, prezentuje muzykę dla 
wytrawnego słuchacza, który oczekuje znacznie więcej 
niż garstki radiowych hitów. I to więcej serwuje nam pio-
senkarka. Z wyczuciem i nietuzinkowo wyśpiewuje swo-
je intymne teksty udekorowane muzycznym tłem, które 
świetnie współgra z jej melodyjnym głosem. 

Płyta zawiera całą paletę muzycznych barw, od nastro-
jowych „Dlaczego drzewa nic nie mówią”, „Niewidzial-
na”, „O domu” przez intrygujące „Melodia ulotna”, „Wol-
na”, aż po energetyczne „Działać bez działania”, tytułowy 
„Spadochron” czy „Stale płynne” z  akompaniamentem 
ukulele. Słychać u Meli sporo muzycznych inspiracji. 
Tekstowo momentalnie zaskakująca jak Nosowska, mu-
zycznie ocierająca się o dwa nietuzinkowe polskie głosy - 
Brodkę i Gabe Kulkę. Nieprzypadkowe są także skojarze-
nia z norweskim duetem Royskopp, który wybrzmiewa 
w „In the meantime”, jednym anglojęzycznym kawałku 
na płycie. Mela nie ukrywa swoich sympatii i bez kom-
pleksów, z ogromnym wdziękiem coveruje Norwegów na 
koncertach w „What Else Is There?”. 

Artystka czerpie od najlepszych a jednocześnie ani na 
chwilę nie gubi siebie. Wręcz przeciwnie, po niezwykle 
udanym debiucie Mela Koteluk to dziś nowa jakość w 
zgiełku muzycznej bylejakości. W niecierpliwym ocze-
kiwaniu na kolejną płytę polecam wzruszający duet Cze-
sław Śpiewa & Mela Koteluk ze ścieżki dźwiękowej do 
filmu „Baczyński”.

Agata Wojda

Warto posłuchać

Warto obejrzeć

Po prostu Mela
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Fani ostatniej strony, pamiętamy?
„O Wacusiu”

Niektórzy urzędnicy nigdy z rana nie piją kawy, po-
nieważ potem nie mogą zasnąć przez cały dzień.

Wszyscy wiedzą, że alfabet zaczyna się na A, lecz 
mało kto wierzy, że kończy się na T.

Sam fakt zostania dziadkiem, to jeszcze nic strasz-
nego. Gorsza jest świadomość, że nagle masz za żonę 
- babcię.

Naszego mleczarza wzięli do wojska. W listach do 
żony pisze, że jest bardzo zadowolony. Wyleguje się w 
łóżku do szóstej rano.

Kiedy woda zaleje piwnicę, pesymista wyrywa włosy 
z głowy i dzwoni po pogotowie techniczne, a optymista 
schodzi do piwnicy z wędką.

Jak tu mówić o logice w świecie, w którym codzien-
nie słyszymy o zachodzie słońca zamiast o wschodzie 
horyzontu.

Falczakowa tak fatalnie jeździ ich „Syrenką”, że mili-
cja wystawiła jej mandaty z góry na cały rok.

Jeśli się spóźnisz na koncert i sąsiad poinformuje cię, 
że grają właśnie trzecią symfonię, to wcale nie znaczy, 
że straciłeś pierwszą i drugą.

(Wybór z „Przekroju” z lat 1968-1971)

*****
Wypadki

Na balu u państwa Golewiczów, pan Pius Pokropo-
wicz przy kolacji dostał silnego ataku dżumy. Przywo-
łany natychmiast lekarz oświadczył, że zadżumienie 
nastąpiło z powodu nadmiernego użycia spirytualii.

W jednym z handlów na placu teatralnym pan Cią-
gnicki, obywatel ziemski, urżnął 4 kieliszki wódki i prze-
trąciwszy 3 porcje befsztyku, chwycił się za węgierskie 
tak silnie, że już bez przytomności został odwieziony na 
kurację do domu.

W jednym z kantorów prywatnych pan Geldswister, 
kantorzysta, zabił swój własny honor, zabrawszy pryn-
cypałowi tysiąc rubli. Mordercę schwytano na granicy i 
cofnięto do Warszawy.

(„Mucha”, styczeń 1884 r.)

*****
Pierwszy spis alfabetyczny wszystkich liczb od jednego do stu
(ciąg dalszy)

O
osiem, osiemnaście, osiemdziesiąt, osiemdziesiąt 

jeden, osiemdziesiąt dwa, osiemdziesiąt trzy, osiem-
dziesiąt cztery, osiemdziesiąt pięć, osiemdziesiąt sześć, 
osiemdziesiąt siedem, osiemdziesiąt osiem, osiemdzie-
siąt dziewięć.

Ó - nie ma. 
P
pięć, piętnaście, pięćdziesiąt, pięćdziesiąt jeden, pięć-

dziesiąt dwa, pięćdziesiąt trzy, pięćdziesiąt cztery, pięć-
dziesiąt pięć, pięćdziesiąt sześć, pięćdziesiąt siedem, 
pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt dziewięć.

Ciąg dalszy nastąpi…

(J. Tuwim, A. Słonimski „W oparach absurdu”, 1958).

Kilka przepisów z niezapomnianej rubryki „Jedno danie” 
Jana Kalkowskiego, publikowanej niegdyś w „Przekroju”.

Kluski ziemniaczane
Ugotować pół kg obranych ziemniaków i dokładnie je ugnieść; l kg 

ziemniaków obrać, opłukać i utrzeć na tarce jak na placki ziemniaczane. 
Odcisnąć te surowe ziemniaki przez ściereczką, dodać pół porcji z ziemnia-
ków ugotowanych, sól i pieprz do smaku. Dokładnie wymieszać.

Zrobić farsz: Do drugiej połowy gotowanych ziemniaków dodać 1/4 kg 
białego sera rozgniecionego na masę, sól, pieprz i - jeśli się lubi - cebulę 
skrojoną i przysmażoną na tłuszczu. Wymieszać. 

Na dłoni formować owalne placuszki z surowych ziemniaków i nakładać 
na nie kulki farszu wielkości śliwki. Oblepić farsz ziemniaczanym ciastem, 
nadając kluskom kształt niedużych ogórków. Gotować w kipiącej, posolo-
nej wodzie do momentu, kiedy kluski zrobią się na wierzchu przezroczyste. 
Podawać polane stopioną słoninką ze skwarkami. 

Sztuka mięsa zapiekana z chrzanem
Ugotować kawałek mięsa wołowego (najlepiej krzyżową) w jarzynach. 

Posolić. Jak będzie miękkie, pokroić w poprzek włókien na plastry. 
Przygotować sos: do szklanki kwaśnej śmietany wsypać łyżkę mąki i roz-

trzepać. Dodać następnie pół szklanki utartego’ chrzanu, sól i kawałeczek 
masła. Mieszając, zagotować na ogniu. Zaciągnąć 1-2 .żółtkami. Podgrzać, 
ale nie gotować.

Plastry mięsa układać jeden za drugim na ogniotrwałym półmisku, 
smarując kolejno sosem. Resztą sosu polać mięso, posypać tartą bułką, 
pokropić topionym masłem i wstawić do gorącego pieca. Podawać z ca-
łymi ziemniakami z wody.

Węgierskie ragout wieprzowe
Wieprzowinę pokroić w paski długości pudełka zapałek. Posiekać sporo 

cebuli. Drobno pokroić w kosteczkę kawałek słoniny, a w cienką słomkę 
plasterek szynki l korniszony (bez skórki).

Zaczynamy smażyć od słoniny. Jak się stopi, dodać cebulę i na zru-
mienioną przecier pomidorowy. Osobno na tłuszczu podrumienić mięso, 
poprószyć mąką, cały czas mieszając i następnie dodać do cebuli z prze-
cierem, podlać wodą i dusić pod przykryciem. Kiedy mięso będzie niemal 
miękkie, dorzucić szynkę i korniszony. Posolić do smaku solą roztartą  
z ząbkiem czosnku. Podawać z ryżem.

Polędwica po jędrzejowsku
Polędwicę wołową w całości, po oczyszczeniu z błon i wyżyłowaniu, 

natrzeć solą, pieprzem, sproszkowaną papryką i - co ważne - estragonem. 
Niech poleży. Pokroić polędwicę na porcje (w poprzek włókien na kawał-
ki grubości co najmniej 5 cm). Te kawałki krótko obsmażyć ze wszystkich 
stron na mocno rozgrzanej patelni z tłuszczem.

Wcześniej, przed obsmażeniem polędwicy, przygotować sos: przesma-
żyć na tłuszczu drobno pokrojoną cebulę, dodać koncentrat pomidorowy, 
kilka łyżek rosołu, paprykę, pieprz i sól do smaku, a w końcu śmietanę. Sos 
powinien być dość zawiesisty (można podprawić nieco mąką) i pikantny. 
Polać nim przed podaniem polędwicę, która ma być w środku lekko różo-
wa. Do tego - całe ziemniaki.

(Ten przepis przysłała redakcji w 1968 r. szefowa kuchni 
w restauracji „Albatros” w Jędrzejowie).

Zygzakiem Przepisy
kulinarne


