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Nowego Roku

2010

aby upłynął on w zdrowiu,
spokoju,
był rokiem realizacji
własnych planów
i osiągania sukcesów
zawodowych
Bożentyna Pałka-Koruba
Wojewoda Świętokrzyski

życzą

Piotr Żołądek
Wicewojewoda Świętokrzyski

Konkurs dla czytelników
Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru:
Fotografia przedstawia Bramę Krakowską
Od czasu wybudowania w Kielcach pałacu biskupiego,
okres największych przemian na Wzgórzu Zamkowym przypadł na lata 20-te XVIII wieku. Związane były one z osobą
biskupa Konstantego Felicjana Szaniawskiego, który ufundował szkołę i seminarium duchowne. Do całości przedsięwzięcia należało także stworzenie krytego przejścia łączącego
budynki szkolne z kolegiatą i pałacem. Był to system ganków,
a ich część przeprowadzono nad Bramą Krakowską przecinającą obecną ulicę Jana Pawła II. Otwór bramny flankowały pilastry, a wieńczył trójkątny przyczółek z obeliskami. Po
jego obu stronach znajdowały się furty. Nakryty daszkiem ganek, wsparty na arkadzie bramy, umożliwiał dalsze przejście
do seminarium od strony kolegiaty i południowego skrzydła
pałacu biskupiego. W inwentarzu z 1746 r. czytamy: „Ganki
te zaczynają się z pałacu od sali, a ciągną się do kościoła w
pięć angułów na arkadach murowanych i sklepianych”. Plan
Kielc z 1823 r. pokazuje, że ganki te zakręcały cztery razy,
zanim połączono nimi pałac z seminarium. Komunikacja
„gankowa” była dwustronna - służyła zarówno biskupowi,
jak i alumnom, którzy udawali się na mszę św. do kolegiaty. Brama Krakowska została wraz z gankami wyburzona
w 1867 roku. Zasłaniała ona bowiem widok na wznoszoną
wówczas w pobliżu cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego.
Podobny los spotkał w tym okresie i pałac biskupi, z którego
wież zdemontowano hełmy – by nie konkurowały z wieżami
cerkwi - i zastąpiono je szpetnymi płaskimi daszkami. Hełmy
zostały odtworzone po odzyskaniu niepodległości.
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Nagrodę w naszym konkursie otrzymuje Adam Tusień.
Gratulujemy! (prosimy o kontakt z redakcją).
Nasze kolejne pytanie:
Niedaleko Opatowa znajduje się jedna z najstarszych
świętokrzyskich miejscowości, w XIX wieku wybudowano tu dla rodziny Karskich neorenesansowy pałac
zaprojektowany przez H. Marconiego. Co to za miejscowość?
Na odpowiedzi czekamy do 28 stycznia 2010 r. pod numerem telefonu 342 12 44 lub pod adresem poczty elektronicznej agata.wojda@kielce.uw.gov.pl (prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz telefonu kontaktowego).
Wśród czytelników, którzy udzielą prawidłowych odpowiedzi, rozlosujemy nagrody.

Wydawca:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
www.kielce.uw.gov.pl
tel. 041 344 29 56, fax 041 344 48 32
e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl
Miesięcznik redaguje Biuro Prasowe Wojewody
tel. 041 342 12 44
(Agata Wojda – rzecznik prasowy wojewody)
e-mail: agata.wojda@kielce.uw.gov.pl
Skład i łamanie: Color Press Wydawnictwo
www.colorpress.com.pl
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Grudniowy przegląd wydarzeń
•••
Przebudowane ulice na Osiedlu Północ w Staszowie otworzyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Zmodernizowane
odcinki ulic: Jana Pawła II, 25-lecia PRL, Wschodniej i Nowotki mają łączną długość 1400 m
i zostały sfinansowane w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wojewoda wzięła także udział w otwarciu
inwestycji drogowych na terenie
gminy Staszów dofinansowanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków
klęsk żywiołowych. Były to odbudowane drogi gminne w
Oględowie, Mostkach-Poddębowcu oraz w miejscowości
Wiśniowa Poduchowna.
Do końca 2009 roku, w ramach NPPDL, za 62,5 mln złotych w województwie świętokrzyskim zmodernizowano
prawie 250 km dróg w ramach realizacji 107 projektów zgłoszonych przez samorządy. Program obejmuje przebudowę,
budowę lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych
i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i
poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, a także tworzące
powiązania sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg
wojewódzkich i krajowych. W 2010 roku uruchomione zostaną kolejne środki na drugą edycję Programu. Tym razem
województwo świętokrzyskie do dyspozycji będzie miało ponad 52,5 mln zł.
•••
W uroczystości pożegnania
żołnierzy IV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego
Misji Szkoleniowej Traktatu
Północnoatlantyckiego do Republiki Iraku uczestniczyła
wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Uroczystość odbyła
się w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych na
kieleckiej Bukówce. W skład kontyngentu wchodzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy Centrum. Ich wiedza
specjalistyczna będzie wykorzystywana m.in. do szkolenia i
treningu żołnierzy irackich. Do pozostałych zadań polskich
żołnierzy w ramach misji należeć będzie planowanie i nadzorowanie systemu służb pełnionych przez batalion ochrony
bazy, tworzenie sił szybkiego reagowania oraz udział w
ćwiczeniach i szkoleniach prowadzonych przez NATO.
•••
Pokazy udzielania pierwszej pomocy oraz rozmowy i zabawy dotyczące bezpieczeństwa
na drodze - tak wyglądało kolejne
spotkanie w ramach IV kampanii wojewody „Zawsze widoczny,
zawsze bezpieczny”, które odbyło
się w Szkole Podstawowej w Mnichowie. Akcja ma na celu wyrobienie nawyku bezpiecznego
poruszania się po drogach oraz nauczenie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Do dzieci, ze szkoły podsta-

wowej w Mnichowie, przyjechała wojewoda, która zachęcała
uczniów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drogach,
przypominała gdzie należy dzwonić w razie jakiegokolwiek
wypadku oraz tłumaczyła jak bardzo ważne jest udzielanie
pierwszej pomocy. W zajęciach brali udział funkcjonariusze
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz ratownicy
medyczni ze Świętokrzyskiego Okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża. Specjaliści uczyli dzieci prawidłowych zachowań
na jezdni oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Praktyczne zajęcia zakończyła wojewoda rozdając wszystkim
opaski odblaskowe oraz specjalne breloki zawierające instrukcję udzielania pierwszej pomocy.
•••
Wicewojewoda Piotr Żołądek wręczył dwudziestu trzem parom małżeńskim mieszkającym w gminie
Daleszyce medale „Za długoletnie
pożycie małżeńskie” przyznane przez
Prezydenta RP. W dniu rocznicy ślubu wicewojewoda życzył wszystkim jubilatom wiele zdrowia
i rodzinnego spokoju. Uroczystość odbyła się w Urzędzie
Gminy w Daleszycach. Medal „Za długoletnie pożycie małżeńskie” ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły
50 lat w jednym związku małżeńskim.
•••
Betlejemskie Światło Pokoju
odebrała wojewoda z rąk harcerzy z
kieleckiej chorągwi ZHP. To coroczna harcerska akcja przekazywania
przed Świętami Bożego Narodzenia
symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia
Chrystusa w Betlejem, symbolu ciepła, miłości, pokoju i
nadziei. Tradycję Światła Pokoju w 1986 roku zapoczątkowały austriackie media, jako działanie charytatywne na
rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących.
Dzięki udziałowi skautów, akcja obejmuje prawie całą
Europę. Betlejemskie Światełko Pokoju zostało przekazane
do wydziałów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
•••
Uczestnikom jubileuszowych
30. Międzynarodowych Ulicznych
Biegów Sylwestrowych w Szydłowie kibicowała wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Zawodnicy
rywalizowali w kilku kategoriach,
ogółem w imprezie wzięło udział ponad 400 biegaczy. W
kategorii mężczyzn najlepszy okazał się Arkadiusz Gardzielewski z Wrocławia, drugi linię mety minął Ukrainiec Witalij
Szafar, a na trzecim miejscu uplasował się Michał Kaczmarek
z Grunwaldu Poznań. Wśród kobiet triumfowała Tatiana Hołowczenko z Ukrainy. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali
specjalnie na tę okoliczność wybite pamiątkowe medale.
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Temat miesiąca

Stacja Narciarska - Świętokrzyskie
Nie wszystkim wydaje się to realne, ale z zadowoleniem i dumą można przyznać, że Góry Świętokrzyskie
śmiało zapisują się na zimowej mapie Polski. W tym
sezonie na narciarzy, snowboardzistów oraz miłośników innych szaleństw na białym puchu w regionie
świętokrzyskim czeka siedem profesjonalnie przygotowanych stoków, a na nich kilkanaście wyciągów dla
dzieci i dorosłych.

źródło: www.rekreacja.kielce.pl

Najlepsze dla mieszkańców regionu, idealne dla narciarzy z centralnej i północnej Polski, w pełni profesjonalnie naśnieżone, oświetlone, przygotowane ratrakiem i w dodatku jest gdzie wypić gorącą herbatę,
zjeść ciepły posiłek, itp., itd... Tak, tak – to nie tylko Wisła, Szklarska Poręba czy Zakopane - mowa o stokach
w województwie świętokrzyskim. Przesadą byłoby
oczywiście stwierdzenie, że każdy, nawet najbardziej
wymagający amator białego szaleństwa znajdzie tutaj
wszystko czego oczekuje, ale jedno jest pewne – nasze
góry są idealne do jazdy rekreacyjnej. Zarówno początkujący jak i zaawansowani narciarze oraz snowboardziści będą zachwyceni już po kilku chwilach spędzonych na jednym ze świętokrzyskich stoków. Dlaczego?
Odpowiedź jest prosta – będą mieli wszystko czego im
potrzeba, a w dodatku warunki z roku na rok są coraz
lepsze.
Zacznijmy od tego, że wszystkie są sztucznie naśnieżane i profesjonalnie przygotowywane, wystarczy więc
tylko odpowiednia temperatura i już można jeździć.
Standardem jest również oświetlenie oraz kamery,
dzięki którym warunki panujące na poszczególnych
stokach można sprawdzić w Internecie. Każdy świętokrzyski stok to także odrębna stacja narciarska – oprócz
wyciągów dostępne są wypożyczalnie sprzętu, instruktorzy oraz w pełni tego słowa znaczeniu tzw. „zaplecza
gastronomiczne”.
Świętokrzyskie stoki mają jeszcze jedną bardzo waż-
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ną zaletę dla turystów z północnych i centralnych części Polski – są łatwo dostępne i nie trzeba martwić się
o kwatery. Wybierać można bowiem spośród hoteli,
pensjonatów i setek gospodarstw agroturystycznych,
a co najważniejsze wszędzie dojechać bez najmniejszych problemów.

Stacja pierwsza – Kielce

Tutaj startujemy na stoku dla osób rozpoczynających przygodę z jedną lub dwiema
deskami. Do nauki, ale też wspaniałej rekreacji, doskonale nadaje się stok nazywany
przez kielczan „Skocznią”. To trasa zjazdowa
na zboczu góry Pierścienicy, mieszcząca się
w dzielnicy Stadion, gdzie pierwszy wyciąg
zamontowano już w latach 70-tych. Swoją
popularną nazwę zawdzięcza usytuowanej
w pobliżu, jeszcze do niedawna, skoczni
narciarskiej. Obiekt zbudowano w 1970
roku i przez siedem sezonów regularnie
rozgrywano na niej zawody. Na kieleckiej
skoczni w zawodach otwarcia skakał nawet
Wojciech Fortuna, który dwa lata później
zdobył złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Sapporo. Ostatni konkurs zorganizowano w 1976
roku. Trzydzieści lat później skocznię wyburzono. Dzięki
temu poszerzono istniejący stok do 60 metrów i z długością ponad 0,5 km stanowi on naprawdę doskonałą szkołę
białego szaleństwa. Główny wyciąg orczykowy usytuowany jest w zachodniej części trasy, w zeszłym roku zamontowano pierwszy taśmowy wyciąg dla najmłodszych,
a w tym zaplanowano uruchomienie dodatkowego, małego dla początkujących. Na „Skoczni” ma także w tym
sezonie pojawić się specjalna trasa do snowtubingu, czyli
zjazdów na dętkach.
Dla wytrawnych graczy sztuki narciarskiej i snowboardowej w ofercie przygotowany został kielecki stok na
północnym zboczu góry Telegraf. Trasa zjazdowa ma tam
długość prawie 500 metrów, a różnica poziomów wynosi 90 metrów. W górnej części stok jest naprawdę stromy
i bezpiecznie mogą tam jeździć tylko doświadczeni narciarze i snowboardziści. Ten odcinek trasy porównywany
jest z tą na Nosalu, z pomiarów prowadzonych przez pracowników Świętokrzyskiego Związku Narciarskiego wynika, że najlepsi jeżdżą tam nawet z prędkością 90 km/h.
Na Telegrafie narciarze mają do dyspozycji dwuosobowy
wyciąg orczykowy, podobnie jak na „Skoczni” stok jest
sztucznie naśnieżany, wszyscy mogą korzystać z wypożyczalni sprzętu, umówić się na lekcje z instruktorem oraz
ogrzać się w barze, zjeść i wypić coś dobrego. Obydwa
stoki mają również do dyspozycji klientów bezpłatne
miejsca parkingowe.
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Stacja druga – Tumlin

Przepięknie położony stok, z jeszcze bardziej uroczym
widokiem na pasma górskie znajduje się na zboczu Góry
Wykieńskiej. Funkcjonują tam dwie niezależne, oświetlone, ratrakowane trasy narciarskie ze sztucznym zaśnieżaniem oraz z dwoma wyciągami narciarskimi, w tym
najnowocześniejszym wyciągiem narciarskim w Górach
Świętokrzyskich „Sztokfisz”. Pierwsza trasa ma ponad
500 metrów długości i dokładnie 43 metry szerokości.
Jest łagodna i doskonale nadaje się do jazdy rekreacyjnej
zarówno na nartach jak i desce snowboardowej, druga
jest krótsza o 200 metrów, a korzystają z niej ci, którzy
jeździć dopiero się uczą lub dzieci próbujące swoich sił
na sankach. W pobliżu stoku w Tumlinie znajduje się bar,
parking i wypożyczalnia nart.

Stacja trzecia – Niestachów

Ośrodek Narciarski w Niestachowie powstał dwa lata
temu na zboczu góry Otrocz, ten sezon jest trzecim
w historii tego nowoczesnego obiektu, który oferuje bardzo dobre warunki do szusowania. Narciarze i snowboardziści mają do dyspozycji stok o powierzchni 4 hektarów.
Trasy są szerokie, łącznie 90 m szerokości, łagodne, typowe dla narciarstwa rodzinnego. Z obydwu stron otoczone
są lasem a ze szczytu rozciąga się przepiękny widok na
Łysogóry.
Główna trasa zjazdowa ma prawie 0,5 km długości, co
przy różnicy poziomów
około 70 metrów daje
niezłe warunki do jazdy
nie tylko amatorom. Na
górę kursują dwa wyciągi, które usytuowane są
po obu stronach trasy
Boczna i dolna część
stoku przeznaczona zoźródło: www.rekreacja.kielce.pl
stała dla maluchów i początkujących narciarzy. Wszyscy maja tam do dyspozycji
220-metrowy wyciąg orczykowy oraz 80-metrowy wyciąg
na linę. W tym sezonie zostanie również uruchomiony
kolejny wyciąg – zaczepowy – dla miłośników snowtubingu.
Cały stok jest oświetlony, sztucznie naśnieżany oraz
przygotowywany ratrakiem. Przy stoku znajduje się wypożyczalnia sprzętu, serwis, duży bar oraz bezpłatny parking.

Stacja czwarta – Krajno-Zagórze

Stok narciarski „Sabat” znajduje się u podnóża Łysicy,
najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich (612 m.n.p.m.)
znanego ze zlotów czarownic, zwanych sabatami, które,
jak głosi legenda, właśnie tam się odbywały. To także tam
Stefan Żeromski jeździł na nartach i z pewnością opisałby
w swojej literaturze wyciągi oraz inne atrakcje stoku, gdyby tylko były… Teraz nie miałby z tym problemu.
Do dyspozycji amatorów białego szaleństwa oddano na
stoku dwa wyciągi orczykowe – jeden o długości 760-metrów, drugi – 740 metrów. W tym sezonie planowane jest
także uruchomienie trzeciego, bezpodporowego, o dłu-

gości około 200 metrów dla początkujących. Oprócz tego
w pobliżu stoku znajdują się wszystkie niezbędne obiekty
typu wypożyczalnie sprzętu, parking, bar itp. Ale „Sabat”
to nie tylko zabawa
na białym puchu, to
także uczta dla ducha.
Z górnej stacji wyciągów rozciąga się piękny widok na Dolinę
Wilkowską na której
znajduje się teraz zalew. Po prawej stronie
jak na dłoni widać
źródło: www.rekreacja.kielce.pl
pasmo Łysogór ze
słynną Łysicą, a pod nią św. Katarzynę miejscowość znaną turystom z klasztoru sióstr Bernardynek, źródełka św.
Franciszka z Asyżu oraz wejścia na Łysicę. Podczas zjazdu
po trasie narciarskiej można także zaczerpnąć najczystszego, zdaniem ekologów, powietrza w Polsce zasilanego
przez puszczę jodłową w tlen.

Stacja piąta – Bodzentyn

To najmłodszy świętokrzyski stok. Działa w tym roku
po raz drugi. Usytuowana na północnym zboczu Miejskiej Góry trasa zjazdowa ma długość prawie 700 metrów,
szeroka jest natomiast na 50. Różnica poziomów wynosi
90 metrów. Na górę można wjechać wyciągiem orczykowym, tej zimy uruchomiony zostanie także dodatkowy,
krótszy wyciąg dla stawiających pierwsze kroki w narciarstwie.
Stok w Bodzentynie jest, tak jak wszystkie inne w regionie, oświetlony i posiada urządzenia do sztucznego
naśnieżania. W pobliży trasy narciarskiej znajduje się
parking, karczma oraz wypożyczalnia sprzętu.

Stacja szósta – Bałtów

Stok o wdzięcznej nawie Szwajcaria Bałtowska jest kolejną atrakcją Bałtowa obok Jura Parku i Zwierzyńca. Do
użytku zostały oddane dwie trasy narciarskie o długości 340 i 570 metrów. Profesjonalnie przygotowany stok
o szerokości do 70 metrów i różnicy poziomów 65 metrów stwarza idealne warunki zarówno dla początkujących, średniozaawansowanych i doświadczonych narciarzy.
Trasy są oświetlone, posiadają system sztucznego naśnieżania, są też regularnie utwardzane i ratrakowane.
Wzdłuż stoku prowadzą dwa nowoczesne wyciągi orczykowe, trzeci, krótszy, o długości 100 m przygotowany został specjalnie dla potrzeb szkółki narciarskiej.
W pobliżu stoku znajduje się punkt gastronomiczny
oraz wypożyczalnia i serwis sprzętu narciarskiego, a także
bezpłatny parking.
Wszystkie niezbędne dla narciarzy i snowboardzistów
informacje na temat poszczególnych stoków
można znaleźć na stronach internetowych:
www.rekreacja.kielce.pl / www.tumlin-ski.prv.pl
www.niestachow.pl / www.sabatkrajno.pl
www.narty-bodzentyn.republika.pl
www.szwajcariabaltowska.pl

5

Wędrowiec Świętokrzyski • styczeń 2010

Podsumowanie Laur
ZPORR
Świętokrzyski
Podczas posiedzenia Świętokrzyskiego Komitetu
Monitorującego Kontrakt Wojewódzki zaprezentowano sprawozdanie końcowe z realizacji Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 20042006 w województwie świętokrzyskim oraz sprawozdanie końcowe z realizacji Kontraktu Wojewódzkiego dla
województwa świętokrzyskiego za 2007-2008 rok. Spotkaniu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim przewodniczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Od początku realizacji ZPORR w naszym regionie, do
31 października, w ramach Priorytetów 1 - 4, podpisano
ogółem 693 umowy, z czego do realizacji przekazano 656
projektów. 639 z nich już zakończono. Na rzecz beneficjentów ZPORR w województwie przekazano łącznie
563 982 620,51 zł - co stanowi 109,86% alokacji środków
dla województwa świętokrzyskiego na lata 2004-2006.
W ramach finansowania z ww. funduszy zrealizowano
m.in. budowę stadionu piłkarskiego w Kielcach, wybudowano ścieżkę rowerową na trasie Busko - Wełcz - Kameduły czy też rozbudowano Szkołę Podstawową w Oblęgorku.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z siedmiu programów
operacyjnych, które służą do realizacji Narodowego
Planu Rozwoju (NPR) /Podstaw Wsparcia Wspólnoty.
Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety,
kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, z udziałem funduszy
strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski
w Unii Europejskiej. Rozwój społeczno-gospodarczy regionu świętokrzyskiego jest ściśle powiązany z efektywnym wykorzystaniem tych środków. Instytucją zarządzającą ZPORR jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
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Zbliża się czwarta edycja Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego „Laur Świętokrzyski”.
Po raz kolejny Kapituła Nagrody
wyróżni
przedsiębiorstwa, gminy oraz osoby, które
wnoszą znaczący wkład w rozwój
i promocję regionu oraz przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Ziemi Świętokrzyskiej
w Polsce i Europie.
Skład Kapituły, podobnie jak
przed rokiem, będą tworzyć
przedstawiciele lokalnych środowisk: naukowego, kultury, sportu, biznesu i mediów.
Wnioski o nominacje kandydatów do nagrody zostaną wysłane do samorządów, mediów oraz przedsiębiorstw i innych instytucji gospodarczych. Konkurs
tradycyjnie już rozstrzygnie się w pięciu kategoriach:
„Przedsiębiorstwo w regionie”, „Gospodarstwo rolnicze w regionie” „Gmina Roku”, „Człowiek Roku”
oraz „Dziennikarz Roku”. Wojewoda Świętokrzyski przyznaje nagrodę jednej osobie lub podmiotowi
w każdej z kategorii, może również zrezygnować z przyznania nagrody (wojewoda na wniosek Kapituły może
wybrać także kandydata w kategorii „Laur Specjalny”).
Nagroda ma charakter honorowy. Nominowani i Laureaci nie otrzymują z tego tytułu jakichkolwiek gratyfi-

kacji finansowych, ulg podatkowych czy innych ułatwień
w prowadzeniu działalności. Otrzymują dyplom i statuetkę, mają także prawo używać we wszelkich materiałach
firmowych i reklamowych tytuł „Laureat Nagrody Wojewody Laur Świętokrzyski”.
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Wieści z urzędu
Najlepsze świąteczne dania
Karp faszerowany kaszą gryczaną i grzybami okazał
się zwycięzcą IV edycji konkursu wojewody na „Świętokrzyską potrawę świąteczną”. Finałowa gala, połączona z prezentacją zgłoszonych potraw, odbyła się
w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Jury pod przewodnictwem mistrza kuchni Roberta
Sowy oceniło 14 regionalnych smakołyków, które zwyciężyły w powiatowych eliminacjach konkursu i zakwalifikowały się do finału wojewódzkiego. Jurorom najbardziej przypadł do gustu karp faszerowany kaszą gryczaną
i grzybami przygotowany według przepisu Anny Paluch
z Koła Gospodyń Wiejskich w Błoniu w powiecie sandomierskim. Drugie miejsce przyznano dla barszczu
wigilijnego postnego z kruchymi pierożkami autorstwa
Barbary Jasińskiej z KGW Gózd w powiecie skarżyskim,
a trzecią lokatę zajęły „grycoki” przygotowane przez
Jadwigę Brzozę z Zespołu Obrzędowego „Kowalanki”.
W obradach jury wzięli udział wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba oraz wicewojewoda Piotr Żołądek.
Do udziału w tegorocznej edycji konkursu zaproszono,
tak jak poprzednio, wszystkie gminy z całego województwa. Celem konkursu, co roku, jest wyłonienie potrawy
świątecznej związanej z Bożym Narodzeniem, charakterystycznej dla danego regionu województwa świętokrzyskiego. Potrawy powinny odzwierciedlać charakter
i kulturę regionu oraz zakorzenione w tamtejszych domostwach zwyczaje i obrzędy świąteczne.
Czternaście finałowych potraw ocenianych w tym roku
przez konkursowe jury, oprócz trzech już wspomnianych, to: gołąbki z kiszonej kapusty (pow. włoszczowski),
świąteczny schab po skorczowsku (pow. kazimierski),
kaczka z jabłkami i żurawiną (pow. buski), pieróg kasztelański z barszczem na swojskim zakwasie (pow. pińczowski), śledź z jabłkową cebulą z dodatkiem oleju rzepakowego (pow. starachowicki), pigoły (pow. konecki),
rolada drobiowa (pow. staszowski), świąteczna szynka
z pieca chlebowego (pow. ostrowiecki), staropolska rolada z żeberek (pow. opatowski), karp faszerowany w gala-

recie (pow. jędrzejowski) oraz gęś pieczona z nadzieniem
grzybowym (pow. kielecki).

Wojewoda promuje transplantologię
Trwa ogłoszony przez wojewodę konkurs promujący ideę transplantologii. Adresatami przedsięwzięcia
są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa
świętokrzyskiego.
To kolejna inicjatywa organizowana w ramach kampanii wojewody „Przeszczep to drugie życie”. Celem konkursu jest rozpowszechnienie w rozmaitych formach
(np. rozprawek, plakatów, prezentacji multimedialnych
czy stron internetowych) idei ratowania ludzkiego życia
przez transplantację narządów. Prace konkursowe należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja
2010 roku.
Równocześnie przyjmowane są także zgłoszenia do
konkursu wojewody na najlepszą pracę magisterską
poruszającą tematykę transplantologii. Konkurs skierowany jest do studentów Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach,
a mogą być do niego zgłaszane prace magisterskie powstałe w roku akademickim 2008/2009
i 2009/2010 obronione do dnia 15 lipca 2010 r. Prace
konkursowe należy złożyć do 20 lipca 2010 r.
Regulaminy obu inicjatyw oraz karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (www.kielce.uw.gov.pl).

Świąteczne drzewko na aukcji
Za 4.200 złotych została zlicytowana świąteczna
choinka, podarowana przez wojewodę Bożentynę Pałkę-Korubę i wicewojewodę Piotra Żołądka, podczas
akcji Radia Kielce „Choinka pod choinkę”.
Zebrane pieniądze przekazane zostaną Polakom żyjącym we wsi Wierszyna na Syberii. Są oni potomkami
emigrantów sprzed stu lat, nadal jednak mówią po polsku i starają się odnowić polskie tradycje. W
przedświąteczna akcja
charytatywna kieleckich radiowców zlicytowano choinki marszałka województwa,
drużyny szczypiornistów Vive Targi Kielce,
rektorów Uniwersytet
Jana Kochanowskiego
i Politechnikę Świętokrzyską oraz prezydenta Kielc. Łącznie zebrano ponad 23 tysiące
złotych.
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Z Unią na Ty

Prezydencja UE (c.d)
Jeszcze nieco
ponad 500 dni pozostało do przejęcia przez Polskę
przewodnictwa
w Radzie Unii
Europejskiej.
Zadania Prezydencji skupiają
się wokół trzech
najważniejszych
kwestii. Pierwszą
z nich – przewodniczenie pracom Rady UE oraz jej
organów pomocniczych – opisujemy poniżej.
Przewodniczenie pracom Rady Europejskiej oraz
Rady UE i jej organów pomocniczych (komitetów i grup
roboczych) stanowi największe wyzwanie, zarówno merytoryczne, jak i organizacyjne. Wiąże się ono bowiem
z koniecznością przygotowania kilku tysięcy spotkań, zarówno formalnych, poświęconych omawianiu bieżących
spraw, jak i nieformalnych w celu wymiany poglądów w
sprawach długoterminowych. Spotkania takie odbywają
się w Brukseli, Luksemburgu oraz kraju Prezydencji.
Kluczową rolą Prezydencji w przewodniczeniu pracom Rady jest „budowanie mostów” i wypracowywanie
porozumień pomiędzy państwami członkowskimi. Rola
ta jest szczególnie ważna, gdy poruszane są kwestie drażliwe i kontrowersyjne. W takich przypadkach Prezydencja słucha opinii poszczególnych państw członkowskich
i instytucji Unii Europejskiej, a następnie przedstawia
propozycje kompromisowe. W przypadkach wymagających szybkiej decyzji Prezydencja zwołuje, z inicjatywy
własnej lub na żądanie Komisji bądź państwa członkowskiego, w ciągu 48 godzin lub – w razie bezwzględnej
potrzeby – w krótszym terminie, nadzwyczajne posiedzenie Rady.
Prezydencja podpisuje także akty przyjęte przez Radę.
Ponadto, Prezydencja wzywa na Konferencje Międzyrządowe przedstawicieli państw członkowskich, gdy
istnieje konieczność wprowadzenia zmian w Traktacie
o Unii Europejskiej.
W kolejnym numerze przedstawimy kolejne zadanie
Prezydencji, jakim jest reprezentowanie Rady UE w relacjach z innymi instytucjami UE.
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Komitet
Wojewody
rozpoczyna prace
Od stycznia swoją działalność rozpoczyna Komitet
Wojewody Świętokrzyskiego do spraw Sportu i Bezpieczeństwa. Głównym celem powołania kolektywu
jest aktywizacja mieszkańców województwa oraz propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia

Komitet, powstały na mocy zarządzenia wojewody,
rozpoczął działalność 1 stycznia br. Ciało zostało stworzone jako organ koordynujący akcje i kampanie społeczne Wojewody Świętokrzyskiego z zakresu sportu
i bezpieczeństwa.
Do zadań Komitetu należeć będzie organizacja
i koordynacja inicjatyw Wojewody Świętokrzyskiego
z zakresu promowania sportu, kultury fizycznej oraz
bezpieczeństwa mieszkańców regionu w obszarze ruchu drogowego, edukacji alarmowej i ratowniczej,
a także wypoczynku, programowanie kierunków działań
w zakresie ww. inicjatyw włączanie się w akcje propagujące bezpieczeństwo imprez masowych na obiektach
sportowych, promowanie wiedzy, wartości, zwyczajów
i działań podejmowanych dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, doskonalenia uzdolnień i sprawności
fizycznej, a także propagowania zdrowego stylu życia
i bezpiecznych zachowań.
Komitet Wojewody Świętokrzyskiego do spraw Sportu i Bezpieczeństwa przejmie koordynację dotychczasowych kampanii i akcji wojewody w tym zakresie, takich jak np. „Zawsze widoczny, zawsze bezpieczny” czy
też coroczne konkursy na najbezpieczniejsze kąpielisko
w regionie oraz najlepszą wakacyjną akcję sportową dla
dzieci i młodzieży.
Na fotografii: spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Mnichowie w ramach kampanii wojewody „Zawsze widoczny, zawsze bezpieczny”.
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Raport o środowisku
Ukazał się kolejny raport o stanie środowiska przyrodniczego w regionie opracowany przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. Publikacja „Stan środowiska w województwie świętokrzyskim
w latach 2007-2008” jest kontynuacją serii wydawniczej
Biblioteka Monitoringu Środowiska.
Opracowanie zawiera informację o jakości poszczególnych elementów środowiska monitorowanych w latach
2007-2008 w ramach wojewódzkiego programu Państwowego Monitoringu Środowiska, a przede wszystkim wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza
atmosferycznego, hałasu i pól elektromagnetycznych
oraz tendencje zmian stanu środowiska na przestrzeni
ostatnich lat, a także opis działalności kontrolnej i laboratoryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach. Dzięki współpracy z Uniwersytetem
Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego
raport został wzbogacony o wyniki badań realizowanych
w stacji Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego.
Obecne wydanie raportu zostało przygotowane w formie nieco zmienionej, ukazuje ono przekrojowo, jak

zmieniało się środowiska naturalne na tle sytuacji gospodarczej i społecznej na przestrzeni lat 2007-2008. Przedstawiony stan środowiska ze względu na wdrażane nowe
przepisy prawne, szczególnie z zakresu oceny stanu wód,
stanowi ocenę wstępną i nie może być porównywalny
z latami wcześniejszymi. Kolejny raport zawierać już będzie
pełną ocenę w
tym zakresie.
O pr a c ow an i e
dostępne jest na
stronie internetowej WIOŚ pod
adresem: www.
kielce.pios.gov.pl

Pomóżmy bezdomnym
O pomoc ludziom bezdomnym apeluje wojewoda
Bożentyna Pałka-Koruba. Do wszystkich gmin województwa świętokrzyskiego rozesłanych zostało już
w listopadzie ponad 200 plakatów, przygotowanych przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, informujących
o placówkach udzielających pomocy osobom bezdomnym. Znajdują się na nich dokładne dane teleadresowe
wraz z formą świadczonej pomocy placówek, w których
mogą znaleźć schronienie bezdomni w danej gminie.
Oprócz doraźnej pomocy takim osobom ministerstwo
kontynuuje też program „Powrót osób bezdomnych do

społeczności”. Jego nadrzędnym zadaniem jest wsparcie
działań na rzecz bezdomnych poprzez partnerstwo publiczno-społeczne. Skierowany dlatego będzie na wspieranie rozwiązań służących wychodzeniu z bezdomności
w sytuacjach, gdy podmioty wnioskujące o dotację uzyskają potwierdzenie o zaangażowaniu właściwych miejscowo gmin w pokrycie kosztów pobytu i wdrażanie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności
oraz rozwijanie aktywizacji społecznej poprzez partnerstwo publiczno-społeczne.
Program obejmuje swym zakresem działania o charakterze profilaktycznym, zapobiegające utrwalaniu się i poszerzaniu zjawiska bezdomności, zadania o charakterze
ochronnym, zapobiegające degradacji biologicznej i społecznej. W tym trudnym dla wielu ludzi okresie szczególnie ważne jest zabezpieczenie noclegu, wyżywienia,
środków higieny i odzieży, udzielenie pomocy medycznej i sanitarnej, pomoc w uzyskaniu miejsc w domach
pomocy społecznej czy nawet w wyrabianiu lub odtwarzaniu dokumentów.
Wszelkie informacje o osobach bezdomnych można przekazywać pod bezpłatny numer telefonu 987.
Całodobowo dyżurują przy nim pracownicy Centrum
Zarządzania Kryzysowego Wojewody. Na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego (www.kielce.uw.gov.pl –
w zakładce „Polityka społeczna”) dostępny jest ponadto
wykaz ośrodków wsparcia dla osób bezdomnych w województwie świętokrzyskim, zawierający – oprócz danych
teleadresowych – także liczbę miejsc oraz opis form
świadczenia pomocy.
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Ludzie naszego regionu

Poznaj świętokrzyskie zakątki

Tadeusz Sz. Włoszek

Ossolin

„W tym domu mieściło się
Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, którego
organizatorem i kustoszem
w latach 1909-1933 był Tadeusz Szymon Włoszek, weteran
powstania styczniowego” – taki
napis widnieje na tablicy wmurowanej w ścianę gmachu dawnego muzeum PTK (obecnej siedziby Muzeum Historii
Kielc) przy kieleckiej ulicy Leonarda. Tablica upamiętnia 120. rocznicę wybuchu powstania, 70. rocznicę PTK
i 50-lecie śmierci Tadeusza Szymona Włoszka - działacza
społecznego, wychowawcę młodzieży i krzewiciela wartości patriotycznych.
Urodził się 22 października 1843 r. w Sędziszowie.
Uczęszczał do szkoły elementarnej w Wodzisławiu, a następnie w Pińczowie, gdzie zastał go wybuch powstania.
Jako uczeń VII klasy gimnazjum postanowił wziąć udział
w powstańczych walkach i dołączyć do oddziału Mariana Langiewicza. Walczył m.in. w bitwach na Świętym
Krzyżu i pod Staszowem. Z wojskiem Langiewicza dotarł
do Małogoszcza - przed bitwą jednakże został zwolniony
z oddziału na prośbę ojca.
Rok później ukończył pińczowskie progimnazjum,
a następnie rozpoczął studia na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Szkoły Głównej w Warszawie. Po ich
zakończeniu uczył greki i łaciny w warszawskich gimnazjach. Za prowadzenie lekcji języka polskiego w prywatnych szkołach został ukarany przeniesieniem do Mariampola w guberni suwalskiej. W tamtejszej szkole uczył
aż do przejścia na emeryturę w1906 r. Powrócił wówczas
w swe rodzinne strony i zamieszkał na stałe w Kielcach,
gdzie zaczął aktywnie działać w środowisku weteranów
powstania styczniowego. Niebawem został członkiem
zarządu kieleckiego oddziału Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego i rozpoczął społeczną pracę na rzecz
kultywowania wśród społeczeństwa pamięci narodowej.
Tadeusz Włoszek był inicjatorem i głównym organizatorem Muzeum PTK w Kielcach, które rozpoczęło
działalność w marcu 1908 r. i stało się po latach zaczątkiem Muzeum Świętokrzyskiego, a następnie Muzeum
Narodowego w Kielcach. Przez prawie ćwierć wieku był
kustoszem muzeum, które szybko stało się najważniejszą
tego typu placówką w regionie i posiadało bogate zbiory archeologiczne, przyrodnicze i geologiczne. Kustosz
szczególną uwagę poświęcał gromadzeniu i eksponowaniu pamiątek narodowych, głównie z okresu powstania
styczniowego, zaś w latach międzywojennych zwiedzających oprowadzał po muzeum w mundurze powstańca
1863 roku (co widać na zamieszczonej powyżej fotografii). Z zapałem organizował wielkie wystawy czasowe,
a jedną z najważniejszych była „Wystawa napoleońska”.
Tadeusz Szymon Włoszek zmarł 23 września 1933 r.
Miał 90 lat. Jego grób znajduje się na kieleckim Cmentarzu Starym.

Powstała w
połowie XIV
wieku dawna
siedziba rodu
Ossolińskich
herbu Topór
znajduje się
w
odległości 25 km od
Sandomierza.
W miejscu istniejącego tu średniowiecznego kasztelu rodu
Toporczyków Jerzy Ossoliński, wojewoda sandomierski
i późniejszy kanclerz wielki koronny, wzniósł w latach
1635-1636 późnorenesansową rezydencję. Zamek posiadał
cztery baszty, prowadziły do niego trzy bramy, zaś cztery
skrzydła mieszkalne miały po trzy kondygnacje. Całość
zwieńczała attyka. Do dziś zachowało się z tego niewiele jedynie kamienna arkada mostu, resztki bramy wjazdowej
i nikłe fragmenty fundamentów wraz z zasypanymi piwnicami.
Zamczysko w czasach swej świetności było imponującą
budowlą, godną swego właściciela, uwielbiającego obnosić
się swym bogactwem magnata. Nie jest wykluczone, że
budowniczym zamku był słynny włoski architekt Wawrzyniec Senes, który – na zlecenie Krzysztofa Ossolińskiego,
brata Jerzego - zaprojektował monumentalny Krzyżtopór
w Ujeździe.
Wiemy, że wnętrza ossolińskiego zamku, składające się
z 22 komnat, 2 dużych sal i kaplicy w baszcie, urządzone
zostały z prawdziwym przepychem. Biblioteka była wyzłacana, ozdobiona portretami przodków na ścianach, komnaty miały murowane posadzki i kominy, złocone gzymsy,
kryształowe okna oprawne w ołów, malowidła na sufitach.
Główna sala miała bogato złocone belki, z malowidłami
miast i okrętów pomiędzy nimi oraz komin z dwoma posągami trzymającymi herb Topór. Przy zamku powstał piękny ogród i lipowa aleja. Obronę warowni, oprócz grubych,
choć niezbyt wysokich murów, zapewniał głęboki parów
dookoła. W rezydencji goszczono króla Władysława IV,
za którego panowania Jerzy Ossoliński zaliczał się do grupy najbardziej wpływowych w kraju osobistości. Zapewne
dzięki tym wpływom Ossolin uzyskał wówczas prawa miejskie.
W 1650 roku, po nagłej śmierci Jerzego Ossolińskiego,
zamkiem władała jego żona. Pięć lat później, podczas „potopu”, Ossolin był najeżdżany przez Szwedów oraz wojska
Jerzego Rakoczego. Został wówczas częściowo zniszczony.
Od drugiej połowy XVII wieku władali nim Zebrzydowscy,
Morsztynowie, Sanguszkowie i Denhoffowie. Z inwentarza z 1731 roku dowiadujemy się, że budowla była wtedy
w kiepskiej kondycji, bez dachów i okien. Kolejnym właścicielem zamku został niebawem hrabia Antoni Ledóchowski, który dokonał dzieła zniszczenia. Z przyczyn bliżej nieznanych – krąży kilka hipotez - wysadził on w 1816 roku
ossolińską warownię w powietrze.
Powyżej - widok zamku w Ossolinie na akwareli Zygmunta Vogla z 1794 roku.
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Warto przeczytać

Kordian

Zadziwiający w literaturze jest sposób,
w jaki ona sama może się przyciągać. To
jak pewnego rodzaju wewnętrzny magnes
- jest jedno, a zaraz za nim, naturalną koleją rzeczy, pojawia się drugie. Niedawne spotkania z
Gombrowiczem wywołały we mnie, można powiedzieć,
potrzebę wywołania. Wywołania do tablicy tego, o którym sam mistrz Witold pisał, że wielkim poetą był… No
tak – pomyślałam – to Juliusz Słowacki wielkim poetą
był. Potem to już tylko reakcja łańcuchowa. Biblioteczka
– środkowa półka – Mickiewicz – Krasiński – Goszczyński – Słowacki… Słowacki – jest! – jest Słowacki! „Kordian”.
A za oknem padał śnieg, światełka na choince tliły się
swoim ciepłym blaskiem, zegar prababci miarowo tykał,
a z kuchni dało się wyczuć dobiegający zapach szykowanego na święta bigosu…
„Kordiana” nikomu specjalnie przedstawiać nie trzeba. Dość powiedzieć, że miał być głosem krytycznym
Słowackiego odnośnie wybuchu, przebiegu i upadku

powstania listopadowego. Dzieło powstało w 1833 roku,
a jego pełny tytuł brzmi „Kordian. Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny”. Niestety pozostałe dwie części
utworu nigdy nie powstały.
Tytuł to właśnie to, co najbardziej pociąga mnie w
utworze Słowackiego. Imię „Kordian” zostało wymyślone przez poetę, o czym zresztą sam pisze w swoich listach. I tak jak w przypadku dzieł największych – tytuł
jest tym co dzieje się wewnątrz utworu. Sam w sobie jest
treścią. Oczywiście symbolikę i znaczenie dopasować
każdy może indywidualnie. Warto zwrócić uwagę, że:
„kordiaczny” to - w XIX-wiecznych słownikach - człowiek swarliwy, śmiały i który cierpli ckliwość na sercu,
„kordiak” to śmiałek, a „kordiana” oznacza niemoc, “kiedy człowiek cierpi wielkie ciążenie na sercu”. Czytając
Kordiana proponuję zacząć od tego.
Bożentyna Pałka-Koruba
Wojewoda Świętokrzyski

Warto posłuchać

Turbo

Mówi się o nich „polski Iron Maiden”... Coś w tym jest, głównie ze
względu na charakterystyczne solówki i wokal Grzegorza Kupczyka.
„Turbo”, bo o nich wspominam, od
początku swojej kariery nawiązywali nad wyraz subtelnie do „nowej fali brytyjskiego heavy metalu”,
nurtu w muzyce metalowej zapoczątkowanemu pod koniec
lat 70. przez zespoły brytyjskie. I mimo wyraźnych z nim
powiązań, Kupczyk stronił raczej od „punkowych ekscesów” wokalnych.
Marzeniem każdego początkującego muzyka jest debiutancki album, związane z nim oczekiwania, nadzieja na
kontynuację kariery. To również często niedbałe „kawałki”,
nieczysty wokal, szczenięce marzenia o lepszym jutrze... W
przypadku grupy „Turbo” było zgoła odmiennie. Aż trudno
uwierzyć, że płyta „Dorosłe dzieci” jest ich debiutem! Ale
po kolei – już wtedy, w 1982 roku, skład zespołu tworzyli
doświadczeni muzycy: Wojciech Hoffmann grał wcześniej
w grupie Heam i w Orkiestrze Górnego, Łysów i Kupczyk
występowali w zespole Kredyt, zaś okres stanu wojennego

znacznie opóźnił wydanie płyty. Dlatego mieli znacznie
więcej czasu na zgranie wszystkich kawałków i wyznaczenie
swojego własnego, niepowtarzalnego przecież stylu. To w
zasadzie „Dorosłe dzieci” i pierwszy album TSA wyznaczają
w „peerelowskiej” Polsce początek rodzimego heavy metalu.
Aż trudno uwierzyć, że debiutancki album „Turbo” jest
tak dojrzały, łączy w sobie naprawdę porządną porcję prawdziwego metalu, raz cięższego, raz nieco lżejszego, przeplatanego charakterystycznymi balladami. Cała płyta kipi
wręcz nieokiełznaną energią. Już wtedy myślałem o nich z
należnym szacunkiem „Boże! Jak oni grają?!”, ale teraz, gdy
wróciłem do tego wydawnictwa jako człowiek muzycznie
bardziej doświadczony i dojrzały, potrafię zrozumieć, czym
były „Dorosłe dzieci” w „tamtych czasach”. Potrafię zrozumieć... A może, paradoksalnie, właśnie nie potrafię...? I dlatego ta muzyka urzeka mnie do dzisiaj i pamiętał o niej będę
zawsze...?!
Piotr Żołądek
Wicewojewoda Świętokrzyski
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Co, gdzie, kiedy?
Wernisaż wystawy „Aborygeni Australii” – Jadwiga
Hadryś

11 stycznia, poniedziałek godz. 11.30
Miejsce: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12
Informacje (15) 832 22 65
Wystawa jest efektem kilkumiesięcznego pobytu
autorki w małej aborygeńskiej osadzie Ramingining
położonej na terenie ścisłego rezerwatu w centrum
Ziemi Arnhema. Fotografie ukazują życie codzienne
oraz wybrane aspekty ceremonii Aborygenów,
rdzennych mieszkańców kontynentu australijskiego.
Ekspozycję wzbogacają oryginalne eksponaty
pochodzące ze zbiorów Państwowego Muzeum
Etnograficznego w Warszawie (bumerangi, plecione
kosze, ozdoby ciała, malowidła na korze), ukazujące
świat dawnych symboli wierzeń i kultury Aborygenów.

„Sztuka Sżycia” – wystawa Anny Ciszek

14 stycznia, czwartek
Miejsce: Galeria Lakiernia, ul. Zbożowa 4, Kielce
Informacje: (41) 344 11 77
Wystawa „miękkich form do przytulania”.
Niekonwencjonalne maskotki to swoista tęsknota za
dzieciństwem, zwrot ku tamtym czasom Anny Ciszek
– absolwentki kieleckiego uniwersytetu. „Kiedy 2 lata
temu dopadła mnie frustracja spowodowana brakiem
pomysłów na tzw. poważną twórczość, zajęłam się
tworzeniem miękkich form do przytulania tudzież
zawieszenia w kształcie zbliżonym do kotków i
misiów” – w ten sposób zachęca do odwiedzenia
wystawy sama autorka.

„Hunter” w Mundo Hard Rock

16 stycznia, sobota, godz. 20
Miejsce: Mundo Hard Rock – Pub, Plac Wolności 1, Kielce
Informacje (41) 343 17 63
Koncert metalowo-soulowej grupy ze Szczytna.
Hunter zasłynął w Polsce jako gospodarz festiwalu
muzyki metalowej „Hunter Fest” w latach 2004 –
2009. Na tej imprezie grali m. in. Motorhead, Tiamat,
Vader, Acid Drinkers czy Sepultura.

„Dwie Dusze” – koncert Aloszy Awdiejewa

23 stycznia, sobota godz. 18
Miejsce: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, ul. Ściegiennego 2
Informacje (41) 365 51 44
Koncert artysty niezwykłego, od ponad 30 lat
związanego z „Piwnicą Pod Baranami”, pianisty
jazzowego, gitarzysty, twórcy znakomitych tekstów.
Bilety do nabycia w kasach: WDK, Agencji Pop-Art,
Orbis, Omnii.

Operowy Karnawał

29 stycznia, piątek godz. 19
Miejsce: Filharmonia Świętokrzyska, pl. Moniuszki 2b, Kielce
Informacje: (41) 368 11 40, 368 05 01
W programie arie w wykonaniu Lidii Kitlińskiej
(sopran), Anny Wereckiej (mezzosopran), Aleksandra
Jana Zuchowicza (tenor), Tomasza Raka i Krzysztofa
Cabana (baryton).
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Przepisy
kulinarne
Prezentujemy kolejne przepisy przygotowane na ogłoszony przez
wojewodę konkurs „Świętokrzyska potrawa świąteczna”.
Karp faszerowany kaszą gryczaną i grzybami

Składniki:
1,5 kg karpia, 15 dag kaszy gryczanej, 10 dag suszonych prawdziwków,
2 cebule, 4 łyżki masła, 2 żółtka, 150 ml śmietany, sól i pieprz do smaku,
kilka łyżek bulionu.
Sposób przyrządzenia:
Grzyby umyć, namoczyć, ugotować, a następnie pokroić w paski. Karpia sprawić, nie odcinając głowy, natrzeć solą. Kaszę zalać szklanką wrzątku, dodać sól
i łyżkę masła, ugotować. Cebulę obrać, posiekać i zeszklić na maśle, następnie
dodać grzyby i całość podsmażyć. Wymieszać z kaszą, doprawić solą i pieprzem.
Gdy farsz przestygnie, połączyć go z żółtkami. Doprawionym nadzieniem nafaszerować rybę, zszyć i ułożyć w brytfannie. Podlać resztą stopionego masła i 2
łyżkami wody. Piec 50 minut w temperaturze 180 stopni C, często podlewając
powstałym tłuszczem. Upieczonego karpia przełożyć na półmisek i podlać przygotowanym sosem. Sos z połączyć z bulionem, zaprawić 150 ml śmietany i szybko zagotować.
Przepis przygotowany przez Annę Paluch z Koła Gospodyń
Wiejskich w Błoniu, gm. Koprzywnica (I miejsce w IV edycji
konkursu).

Barszcz wigilijny postny z kruchymi pierożkami
Barszcz:
2 litry wody, warzywa: seler, pietruszka, marchew, pory, l cebula, 3 ziarenka ziela angielskiego, mały kawałek liścia laurowego, 4 obrane i pokrojone na
cienkie plastry czerwone buraki. Z podanych składników gotujemy esencjonalny
wywar. W 1/2 litra wody gotujemy 5-8 dag suszonych grzybów. Oba wywary, jarzynowy i grzybowy, przelewamy przez sitko i łączymy. Dodajemy odpowiednią
ilość kwasu buraczanego (na ok. 1,5 litra wywaru - 0,5 litra kwasu buraczanego). Barszcz podgrzewamy do momentu wrzenia, lecz nie gotujemy. Doprawiamy wg indywidualnych upodobań solą, cukrem, sokiem z cytryny i ewentualnie
pieprzem ziołowym.
Kruche pierożki do barszczu:
30 dag mąki, 15 dag masła, 2 jajka, l duża łyżka śmietany oraz 1/2 łyżki soli.
Wymienione składniki łączymy siekając nożem a następnie szybko zagniatamy
ciasto, które powinno „odpocząć” w chłodnym miejscu. Z dość cienko rozwałkowanego ciasta wycinamy szklanką kółka, na każde kółko nakładamy farsz grzybowy formując zgrabne pierożki, dokładnie zalepiając brzegi. Pierożki układamy
na blasze i pieczemy w gorącym piekarniku na złoty kolor.
Farsz:
Ugotowane grzyby, z których wywar dodaliśmy do barszczu, siekamy bardzo
drobno. Przesmażamy na maśle z drobniutko posiekaną cebulą, po czym łączymy dokładnie z l łyżką tartej bułki i l całym jajkiem. Farsz solimy i pieprzymy do
smaku.
Przyrządzenie kwasu buraczanego:
l kg buraków dokładnie umytych , obranych i cienko pokrojonych zalewamy ciepłą wodą tak, by pokryła buraki. Na wierzch kładziemy kromkę
razowego chleba, co przyśpieszy proces kiszenia. Słój obwiązujemy gazą
i stawiamy w ciepłym miejscu. Po 4-5 dniach ostrożnie usuwamy pianę i
zlewamy do czystych butelek, które możemy przechować przez kilka miesięcy w chłodnym miejscu.
Przepis przygotowany przez Barbarę Jasińską z Koła Gospodyń Wiejskich w Góździe, gm. Łączna (II miejsce w IV edycji
konkursu).

