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Przykład idzie z góry.

Konkurs dla czytelników
Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru:
Startującym w Rajdzie Monte Carlo kielczaninem
był Jerzy Nowak.

Motoryzacją i sportem pasjonował się od najmłodszych
lat. Pod względem finansowym spełnienie tych marzeń nie
było dla niego większym problemem, gdyż pochodził ze
znanej w Kielcach rodziny - jego ojciec, Henryk Nowak,
był właścicielem dobrze prosperującej fabryki „Henryków”,
produkującej meble. A jeśli chodzi o talent – to Jerzy go
miał! Był rok 1933, gdy w wieku 22 lat wygrał, zorganizowany po raz pierwszy w Kielcach, wyścig motocyklowy, jadąc
na Nortonie 500. Potem zdobył tytuł mistrza Warszawy, wygrywając wyścig na trasie 100 km - było to w owych czasach
najwyższe krajowe trofeum w sporcie motocyklowym.
Zachęcony sukcesami kupił najnowszy sportowy model Forda V8. „To cacko, wzbudzające zrozumiałą sensację
na ulicach Kielc, kosztowało 15 tys. złotych, wtedy prawie
majątek. Zapowiedź startu w Samochodowym Zjeździe
Gwiaździstym, jak nazywano Rajd Monte Carlo, stała się
wydarzeniem towarzyskim i sportowym miasta” – podkreśla
Ryszard Mikurda, znakomity znawca kieleckiej motoryzacji.
Jerzy Nowak wystartował z Tallina 19 stycznia 1935 r. wraz
z załogą - Piotrem Lubińskim oraz panami: Wiszniowieckim i Prądzyńskim. Ford Nowaka został w tym celu przekonstruowany, bowiem kierowca i pasażer jechali w kabinie
samochodu, a dwaj pozostali członkowie załogi w specjalnie przerobionym bagażniku. Był to niemały wyczyn - trasa
rajdu liczyła ponad 4.000 km (a zima była wtedy śnieżna i
mroźna!), zaś jej pokonanie zajęło naszej załodze 100 godzin
i 18 minut.
Na metę wjechali 27 stycznia, witani przez tysiące kibiców.
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Jerzy Nowak świetnie wypadł także następnego dnia podczas prób sprawnościowych. Wraz z załogą uzyskał 11 lokatę
w klasyfikacji generalnej rajdu. Jest to do dziś najwyższa pozycja, jaką zajął Polak w Rajdzie Monte Carlo.
Nagrodę w naszym konkursie otrzymuje Michał Baran.
Gratulujemy! (prosimy o kontakt z redakcją).
Nasze kolejne pytanie:
Instrument ten zbudował w latach 1745-1754 mistrz
Józef Sitarski, znakomicie służy do dziś, a zdobi go imponująca dekoracja snycerska m.in. z figurami Dawida
i św. Cecylii. Co to za instrument i gdzie się znajduje?
Na odpowiedzi czekamy do 29 marca 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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Lutowy przegląd wydarzeń
•••
Wicewojewoda Piotr Żołądek wziął udział w otwarciu
nowej siedziby Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Oddział
podlega placówce terenowej
KRUS w Kielcach. Realizować będzie zadania m.in. z
zakresu obsługi rolników w
sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników i opłacania składek na to ubezpieczenie,
przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń: emerytalno-rentowego oraz wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, prowadzenia działalności prewencyjnej na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy
w gospodarstwach rolnych oraz eliminowania zagrożeń w
miejscu pracy i życia rolników.
•••
Spotkanie dotyczące trwających prac legislacyjnych w obszarze polityki społecznej i problemów związanych z niepełnosprawnością odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie
Wojewódzkim. Celem konferencji, której przewodniczyła wojewoda Bożentyna
Pałka-Koruba, była wymiana poglądów i opinii obejmujących zakres zagadnień
polityki społecznej oraz
problematyki osób niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięła udział Marzena OkłaDrewnowicz - członek Sejmowej Komisji Polityki Społecznej
i Rodziny oraz Marek Plura - przewodniczący podkomisji
nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu zmiany
ustawy o pomocy społecznej i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.
•••
W uroczystości wręczenia „Staszowskich Stambułek”
uczestniczył wicewojewoda Piotr Żołądek. To prestiżowe
wyróżnienie od 13 lat
przyznawane jest przez
Staszowską Izbę Gospodarczą jednostkom lub
firmom, które miały największy wpływ na rozwój
gospodarczy na terenie
powiatu staszowskiego,
osiągnęły znaczny postęp w rozwoju w poprzednim roku oraz
zasłużyły się na polu wdrażania nowoczesnych form postępu
technologicznego, organizacyjnego i jakości. Wręczane są
także wyróżniającym się placówkom handlowo-usługowym
oraz osobom, których działalność menedżerska i społeczna
jest zgodna z celami statutowymi SIG. W tegorocznej edycji

„Staszowskich Stambułek” wręczono 13 wyróżnień. Nagroda
kształtem i tradycją nawiązuje do charakterystycznych fajek
wytwarzanych w XVIII i XIX wieku w Staszowie. Były to najpopularniejsze wyroby staszowskich rzemieślników.
•••
Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba oddała hołd deportowanym w głąb Związku Sowieckiego. W 70. rocznicę
zsyłki, przed Pomnikiem Sybiraków
oraz przy Pomniku Ofiar Katynia na
Cmentarzu Partyzanckim w Kielcach,
złożono wieńce i zapalono pamiątkowe znicze. W lutym 1940 roku rozpoczęła się pierwsza masowa deportacja,
która objęła 220 tys. osób. Większość wywiezionych stanowiły kobiety, dzieci i starcy. Transporty zatrzymywały się w: Archangielsku, Kotłasie, Tomsku, Semipałatyńsku, Pawłodarze,
Irkucku i Tyndzie. Szacuje się, że przez rok, do końca czerwca
1941 r., w trakcie czterech wywózek przesiedlonych zostało
ok. 2 milionów Polaków.
•••
W uroczystości otwarcia Młodzieżowego Centrum Kariery w Sandomierzu uczestniczył wicewojewoda Piotr Żołądek. Nowa jednostka Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach powstała w ramach systemowego
projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Program
współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Młodzieżowe Centrum Kariery ma za zadanie
świadczyć bezpłatne usługi w
zakresie poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwo pracy
dla młodzieży w wieku od 15
do 25 lat. Nadrzędnym celem
funkcjonowania MCK jest ułatwienie bezrobotnym łatwiejszego dostępu do rynku pracy. Na terenie całego kraju projekt
wdrażają Ochotnicze Hufce Pracy.
•••
Plenarnemu posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu
Społecznego przewodniczyła wojewoda. Tematem spotkania była
ocena przygotowanego przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu zmian w systemie
kształcenia zawodowego i ustawicznego. Członkowie WKDS poruszyli potrzebę zmian w
tym sektorze oświaty ze względu na konieczność dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb zmieniającego się rynku
pracy. W posiedzeniu uczestniczyli: Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego oraz przedstawiciele centrów
kształcenia praktycznego.
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Temat miesiąca

Zdrowe życie dla każdego
Promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywność
ruchową, regularne uprawianie sportów oraz zdrowe
odżywianie to główne założenia rozpoczynającej się
kampanii wojewody Bożentyny Pałki-Koruby oraz
„Echa Dnia” pod hasłem „Żyj zdrowo”. I choć starzenie się to proces prawdopodobnie nie do zatrzymania,
a choroby nieodzownie wpisane są w ludzki los, to z
pewnością wiele czynników wpływających na zdrowy
tryb życia pomoże nam starzeć się wolniej i uniknąć
wielu przykrych schorzeń.

Jesteś tym, co jesz

Prezentowana podczas konferencji zdrowa żywność cieszyła się powodzeniem

Jednym z wykładników zdrowego stylu życia jest prawidłowe odżywianie. Jednak znalezienie złotego środka
w wyborze odpowiedniej diety może okazać się nieco
kłopotliwe. Szkół bowiem jest co najmniej kilkadziesiąt.
Zacznijmy od najbardziej znanej i zarazem najprostszej diety owocowo-warzywnej. Do tej diety trzeba się
dobrze przygotować. Specjaliści z portalu internetowego polki.pl radzą, by już tydzień przed jej rozpoczęciem
odstawić czerwone mięso, słodycze, alkohol oraz kawę.
Natomiast dzień przed dietą zalecają wypicie 30–40 g
soli gorzkiej rozpuszczonej w szklance wody. Taki zabieg pozwoli na zmniejszenie dolegliwości, takich jak:
ból głowy, uczucie zimna i dreszcze, które towarzyszą
zmianie sposobu odżywiania na dość restrykcyjny, jakim jest dieta owocowo-warzywna. Dlaczego dość restrykcyjna? Bo pozwala na zrzucenie 0,5 kg nadwagi
dziennie. Z tego tez powodu diety owocowo-warzywne
stosuje się zazwyczaj przez trzy dni. W efekcie, zachowując zdrowy rozsądek, po tym czasie nasz organizm
oczyści się z toksyn, a w zdrowszym ciele duch poczuje
się bardziej szczęśliwy i lekki.
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W diecie owocowo-warzywnej
warto skupić się na jedzeniu jabłek, buraków i cytrusów. Dobre właściwości oczyszczające i hamujące niekorzystny wpływ toksyn na organizm mają winogrona i
czereśnie, ale prawdziwym hitem są truskawki i szparagi, które zawierają mnóstwo wody oraz błonnika, a takie
połączenie pomaga nam w trawieniu oraz oczyszczaniu. Takie produkty i działania, jak te wykorzystywane
w trzydniowej diecie owocowo-warzywnej, pozwalają
organizmowi wypłukać zanieczyszczenia i zregenerować siły. Warto pamiętać, by taka dieta nie była tylko
jednorazowym „wybrykiem”. Po jej przeprowadzeniu
nasze ciało i umysł będą nam niezmiernie wdzięczne za
wprowadzenie jak największej ilości warzyw i owoców
do codziennego jadłospisu.
Dla przeciwwagi diecie owocowo-warzywnej można
śmiało przedstawić dietę tłuszczową, której autorem
jest lekarz i dietetyk dr Jan Kwaśniewski, na co dzień
dbający o żywienie kuracjuszy w sanatorium Ciechocinku. Uważa on, że produkty zwierzęce, czyli np. mięso, smalec, masło i sery można jeść bez ograniczeń, należy jednak zrezygnować z cukru, słodyczy i owoców.
Dietę tłuszczową szczególnie upodobali sobie kulturyści i jest ona przedmiotem dyskusji na wielu forach.
Przykładem może być portal silownia24.info, skąd możemy dowiedzieć się, że w diecie tej chodzi o to, by ze
swojego jadłospisu prawie całkowicie wykluczyć węglowodany. Teoria ta została stworzona na bazie badania
stosunku tłuszczów, białka i węglowodanów w produktach. Według dra Kwaśniewskiego najlepszy układ to
taki, w którym na 1 g białka przypada około 3 g tłuszczu i zaledwie 0,5 g węglowodanów.
Uważa on, że w jadłospisie przeciętnego Polaka jest
za dużo produktów roślinnych, bogatych w węglowodany i to właśnie one, a nie potrawy mięsne i produkty
zawierające białko oraz tłuszcze zwierzęce są przyczyną
nadwagi i wysokiego poziomu cholesterolu, powodującego miażdżycę naczyń krwionośnych. Na czym zatem
polega dieta tłuszczowa? Jej zasady są bardzo proste.
Opiera się na jajach, produktach mlecznych i mięsie.
Istotnym elementem są sery, ale jedzone bez chleba, za
to ze śmietaną, masłem i majonezem. Codzienna porcja
mięsa to ok. 100-200 g. Jedząc chude mięso należy dodać do niego tłuszcze. Przykładem może być wdzięcznie brzmiący „drób z dodatkiem boczku”. Stosując dietę
tłuszczową należy unikać węglowodanów - w ciągu dnia
wolno ich dostarczyć organizmowi tylko 50 g. Żeby zachować te zasady, można zjeść zaledwie 300 g warzyw
lub mało słodkich owoców. Z tego samego powodu należy zrezygnować z pieczywa i potraw mącznych. Osoby, które stosują tę dietę, szybko chudną, chociaż jedzą
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tłusto. Należy jednak pamiętać o tym, że większość lekarzy jej nie poleca.
Po przeanalizowaniu obu skrajnych diet można dojść
do przewrotnego wniosku, że czego by się nie jadło to
będzie i tak dobrze. Podsumowując te teorie, najbezpieczniejszą metodą utrzymywania dobrego zdrowia
będzie po prostu, odpowiednio zbilansowany sposób
odżywiania oraz aktywny i zdrowy styl życia. Co do
jego skuteczności wszyscy naukowcy pozostają zgodni.
Sport, regularne wysypianie się w połączeniu z prawidłową dietą, dobraną do indywidualnych potrzeb, jest

Zainteresowanie wzbudzał sprzęt sportowo-rehabilitacyjny

niezawodną „pigułką życia”.
O tym, jak warto te zasady poznać będzie przypominała wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba w rozpoczynającej się kampanii „Żyj zdrowo”.

Zdrowe życie jest przyjemne, bo jest przyjemne
i zdrowe
Od początku marca trwa kampania społeczna wojewody oraz dziennika „Echo Dnia” pod hasłem „Żyj
zdrowo”, której partnerami są Świętokrzyskie Centrum
Onkologii oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach. Jej celem jest promocja zdrowego stylu życia, w tym aktywności ruchowej i regularnego uprawiania sportu oraz zdrowego odżywiania.
Zamierzeniem organizatorów jest sprawienie, by jak
najwięcej mieszkańców województwa świętokrzyskiego
uczestniczyło w procesie kształtowania poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie, stan dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego oraz kreowało pozytywne przykłady zdrowego stylu życia. - Na co dzień
mamy do czynienia z wieloma zagrożeniami. Życie
w ciągłym biegu, stres, niezdrowe odżywianie się, brak
ruchu, to wszystko wpływa na naszą kondycję psychofizyczną. Kampania ma na celu zaszczepienie dobrych
praktyk w zakresie aktywności i odpowiedzialnego
traktowania swojego zdrowia. Pragniemy pokazać, że
niewielkim wysiłkiem, odrobiną dobrych chęci i konsekwencją można wpływać na swoje samopoczucie

i dbać o dobrą kondycję – mówi Agata Wojda, rzecznik
prasowy wojewody.
W ramach akcji podejmowanych będzie wiele
działań skierowanych zarówno do mieszkańców regionu, jak również specjalistów w dziedzinie propagowania zdrowych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej. Będą to m.in. konferencje, spotkania
z młodzieżą, konkursy dla szkół oraz charytatywne imprezy sportowe.
I tak, już w marcu rozpoczną się cykliczne spotkania
z uczniami klas IV – VI w szkołach podstawowych regionu świętokrzyskiego. Podczas nich młodzież będzie
miała okazję poznać zalety zdrowego stylu życia jako
alternatywy dla fast foodów i nałogów. Specjaliści będą
zachęcać uczniów do tworzenia własnego stylu życia
jako człowieka zdrowego i aktywnego. Takie spotkania
potrwają do czerwca.
W międzyczasie kampania promowana będzie m.in.
podczas kwietniowego IV Świętokrzyskiego Zlotu
Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych, majowego
„Biegu po zdrowie” oraz wyścigu kolarskiego organizowanego w czerwcu dla wszystkich chętnych mieszkańców województwa, a także happeningów na kieleckim
Placu Artystów i Parku Zdrojowym w Busku-Zdroju.
Punktem kulminacyjnym kampanii będą planowane na
lipiec zawody pływackie z udziałem Otylii Jędrzejczak
oraz Pawła Korzeniowskiego.
Na tym jednak nie koniec, bowiem w różnych formach główne założenia kampanii promowane będą do
grudnia.

Konferencja w ŚUW
Oficjalnym rozpoczęciem kampanii była konferencja,
która odbyła się 1 marca w Świętokrzyskim Urzędzie
Wojewódzkim. W spotkaniu wzięli udział specjaliści
ds. zdrowego żywienia, lekarze, nauczyciele i pedagodzy ze świętokrzyskich szkół oraz wiele osób ze świata
kultury, mediów oraz sportu, które postanowiły wspierać kampanię.
Podczas konferencji o zdrowym odżywianiu i profilaktyce chorób nowotworowych opowiadali specjaliści
ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. W dyskusji wzięły także udział znane i lubiane osoby z regionu
świętokrzyskiego, które przedstawiły ich własne metody na długą młodość. O tańcu jako metodzie relaksacji opowiedział Grzegorz Pańtak, zastępca dyrektora
Kieleckiego Teatru Tańca, o tym jak skutecznie odpoczywać uczestnicy konferencji dowiedzieli się od Iwony Wenty, żony trenera kieleckich szczypiornistów, a
klucz do długowieczności – sztukę QiGong przedstawił
dr n. med. Paweł Półrola.
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Podsumowano
działalność

„Zawsze widoczny,
zawsze bezpieczny”

Ponad 400 kontroli przeprowadził w ubiegłym roku
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. Związane były one m.in. z realizacją ogólnopolskich cykli kontrolnych zarządzonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Inspekcja kontroluje podmioty korzystające ze środowiska w zakresie przestrzegania prawa i warunków
określonych w decyzjach administracyjnych. Działania
podejmowane są przede wszystkim w celu ograniczenia
uciążliwości dla środowiska powodowanych przez instalacje, eliminowanie lub ograniczanie wykorzystywania
substancji niebezpiecznych dla środowiska, spełniania
przez inwestorów przepisów ochrony środowiska, realizacji zapisów Traktatu Akcesyjnego, poprawy stanu gospodarki odpadami, zwiększenia nadzoru nad strumieniem odpadów kierowanych na składowiska, ochrony
zasobów wód oraz ograniczania uciążliwości związanych
z hałasem.
Większość kontroli stwierdziła naruszenia przepisów
z zakresu ochrony środowiska. Wydano 268 zarządzeń
i wystąpień pokontrolnych zobowiązujących do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, nałożono 127 mandatów karnych, przesłano 8 wystąpień do organów ścigania oraz skierowano 1 wniosek do Sądu Grodzkiego.
Wymierzono 12 administracyjnych kar pieniężnych na
łączną kwotę 22,1 mln zł.
W ubiegłym roku utrzymała się na wysokim poziomie ilość zgłaszanych interwencji (198). We własnym
zakresie przeprowadzono 45 kontroli interwencyjnych.
Zdecydowana większość zgłaszanych spraw dotyczyła
zagadnień związanych z nieprawidłowościami w zakresie gospodarki odpadami i uciążliwościami związanymi
z odprowadzaniem nienależycie oczyszczonych ścieków
i powodowanymi przez emisję zanieczyszczeń oraz nadmiernym hałasem emitowanym do środowiska.
Znaczący problem w skali województwa, ze
względu na brak jednoznacznych uregulowań w prawodawstwie krajowym i zniesienie wymogu wcześniejszego
uzyskiwania zezwoleń, stanowi wykorzystywanie osadów ściekowych do celów rolniczych. Przeprowadzone
kontrole wskazują na stały postęp w rozwoju infrastruktury komunalnej, w zakresie budowy systemów kanalizacyjnych i towarzyszących im oczyszczalni ścieków.
Priorytetowe zadania Inspekcji w roku 2010 to m.in. likwidacja ,,szarej strefy” w zakresie demontażu pojazdów,
recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
nielegalnego przemieszczania odpadów, podejmowanie
działań na rzecz efektywniejszego zagospodarowania
odpadów oraz badanie spójności danych przedkładanych przez zakłady w ramach systemu naliczania opłat
z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska z danymi przekazywanymi w raportach służących do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Były konkursy i zabawy, pokazy udzielania pierwszej
pomocy oraz rozmowy na temat bezpieczeństwa na drodze - V edycja kampanii wojewody „Zawsze widoczny,
zawsze bezpieczny” została oficjalnie rozpoczęta. Pierw-

sze spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 15
w Kielcach.
W tym roku, podobnie jak w poprzednim, akcja skierowana jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych
i ma na celu wyrobienie nawyku bezpiecznego poruszania się po drogach oraz nauczenie udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.
Do dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach, 24
lutego, przyjechała wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba,
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 pomagali wojewodzie 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.
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Wieści z urzędu
Zespół konsultacyjny już działa
Inauguracyjne posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego
do spraw Kształcenia Zawodowego przy Świętokrzyskim
Kuratorze Oświaty odbyło się w urzędzie wojewódzkim.
Inicjatorami jego powołania - w kontekście planowanej
reformy szkolnictwa zawodowego - byli wicewojewoda
Piotr Żołądek oraz kurator oświaty Małgorzata Muzoł.
W skład Zespołu wchodzą reprezentanci dyrektorów
szkół i placówek ponadgimnazjalnych prowadzących
kształcenie zawodowe, organów prowadzących, pracodawców, instytucji rynku pracy, szkół wyższych, placówek doskonalenia nauczycieli, związków zawodowych
i Kuratorium Oświaty w Kielcach.
Główne cele działania Zespołu to wspieranie szkół
i placówek zawodowych w województwie, wzmacnianie
ich atrakcyjności poprzez podnoszenie jakości oferty
edukacyjnej, dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy i kierunków rozwoju
regionu świętokrzyskiego, stworzenie forum współpracy
podmiotów związanych z problematyką szeroko rozumianego kształcenia zawodowego.

Patriotycznie z maluchami
Były zabawy edukacyjne, pogadanki na temat naszego województwa i kraju, w którym żyjemy oraz wspólne
czytanie wierszyków. Rozpoczęła się kolejna edycja kampanii wojewody Bożentyny Pałki-Koruby „Przedszkolak”.
Wojewoda odwiedziła dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach. Rozmawiała z przedszkolakami o naszym województwie, Polsce oraz Unii Europejskiej. Dzieci uczestniczyły także w zabawach, które miały
na celu edukację w zakresie wiedzy na temat godła Polski
oraz barw i symboli narodowych. W tym pomagali wojewodzie ułani z Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu
Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich.

dotyczące zdrowego stylu życia”, adresowany do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa
świętokrzyskiego. Zadaniem uczestników konkursu jest
wykonanie prezentacji multimedialnej o tematyce dotyczącej zdrowego stylu życia skierowanej do określonej
grupy odbiorców: dzieci przedszkolnych lub uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Termin nadsyłania prac do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
mija 31 maja 2010 r. Ogłoszony został także plebiscyt
„Półka ze zdrową żywnością w sklepiku szkolnym”,
w którym wybrany zostanie najlepszy sklepik szkolny
posiadający w swojej ofercie zdrową żywność. Szczegóły
na stronie internetowej ŚUW www.kielce.uw.gov.pl

Powstaną centra aktywności
Utworzenie sieci placówek umożliwiających dzieciom
i młodzieży szkolnej m.in. rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień zakłada nowy program Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
„Program utworzenia sieci Centrów Aktywności dla
dzieci i młodzieży 2010-2011” to nazwa nowego rządowego programu, który przewiduje wsparcie 1250 projektów w całej Polsce. Zamierzeniem projektu jest stworzenie placówek umożliwiających dzieciom i młodzieży
rozwijanie zainteresowań, pokonywanie trudności szkolnych, integrację społeczną oraz organizację czasu wolnego. Dotacje z budżetu państwa, które będą stanowić
maksymalnie 80 procent inwestycji, przeznaczane będą
na finansowanie budowy, przebudowy, remontu bądź zakupu wyposażenia placówek.
Wdrażaniem programu zajmą się wojewodowie, którzy podpiszą umowy o dofinansowanie dla wniosków
wybranych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Projekt dostępny będzie dla około 500 gmin z terenu
całej Polski znajdujących się na liście utworzonej przez
MRR.

W trosce o bezpieczeństwo kobiet

Na koniec wszystkie dzieci otrzymały w prezencie specjalne książeczki o tematyce patriotycznej.

Żyj zdrowo
W ramach kampanii wojewody „Żyj zdrowo” ogłoszony został konkurs na prezentację multimedialną „Żyj
zdrowo - najciekawsze projekty i działania w szkołach

„Bądź widoczna na drodze” - to tytuł kampanii rozpoczętej w gminie Kije, którą swoim honorowym patronatem objęła wojewoda. Kampania została zainaugurowana w Dzień Kobiet, bowiem jej celem jest zapewnienie
bezpieczeństwa kobiet z terenu gminy Kije w ruchu drogowym. Tym samym adresowana jest również do mężczyzn, aby o to bezpieczeństwo dbali. Podczas uroczystej
inauguracji w Zespole Placówek Oświatowych w Kijach,
w której udział wzięła wojewoda, wszyscy uczestnicy mogli wysłuchać porad policjantów na temat bezpiecznego
poruszania się po drogach oraz wziąć udział w dyskusji
ze strażakami na temat postępowania w razie wypadku.
Specjalnym gościem spotkania był znany z programu
„Europa da się lubić” angielski strażak Kevin Aiston.
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Z Unią na Ty

Prezydencja

po Traktacie Lizbońskim
Wprowadzenie Traktatu z Lizbony miało na celu
wzmocnienie zdolności Unii Europejskiej do spójnego działania na zewnątrz oraz lepszego realizowania zadań wewnętrznych. Do sprawnego wykonywania tych działań Prezydencja otrzymała nowe
narzędzia.
Od momentu wejścia Traktatu w życie utworzono
nowe stanowiska Przewodniczącego Rady Europejskiej
oraz Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i
Polityki Bezpieczeństwa, formalnie potwierdzono prezydencje grupowe, czyli tzw. „trio”, a także zmieniono
sposób podejmowania decyzji w Radzie UE.
Mianowani na podstawie Traktatu z Lizbony na stanowiska tzw. „Prezydenta UE”
i Wysokiego Przedstawiciela, przejęli część odpowiedzialności przynależnych do tej pory przedstawicielowi kraju sprawującego Prezydencję. Obowiązki te
dotyczą głównie działań zewnętrznych, takich jak
bezpieczeństwo, handel czy też działania humanitarne. Natomiast w innych dziedzinach premier kraju sprawującego Prezydencję będzie współpracował
z Przewodniczącym Rady Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami Traktatu Lizbońskiego
Prezydencję Rady sprawują uprzednio ustalone grupy
trzech państw członkowskich, czyli tzw. „trio”, przez
okres 18 miesięcy. Każdy członek grupy kolejno przewodniczy przez sześć miesięcy, a pozostali dwaj wspierają w tym czasie kraj przewodniczący we wszystkich
jego obowiązkach na podstawie wspólnego programu.
Zgodnie z decyzją Rady Europejskiej z dnia 1 stycznia
2007, po przyjęciu Bułgarii i Rumunii do grona państw
członkowskich UE ustalono nowy porządek sprawowania Prezydencji w Radzie Europejskiej. Obejmuje on
obecnie 27 państw członkowskich i określony jest do połowy 2020 r. Pierwszymi państwami, które zrealizowały
ten model były Niemcy, Portugalia i Słowenia.
Kolejnym ważnym elementem określanym przez
Traktat Lizboński jest zmiana sposobu podejmowania decyzji w Radzie UE. Dotyczy ona tych dziedzin,
w których stanowiono kwalifikowaną większością głosów. Na zastosowanie tych procedur w praktyce trzeba będzie jednak jeszcze poczekać, bowiem, mimo że
Traktat z Lizbony wszedł już w życie, na wniosek Polski przywódcy państw członkowskich uzgodnili, że do
1 listopada 2014 roku będą obowiązywały jednak dotychczasowe zasady głosowania (z Traktatu Nicejskiego). Do 31 marca 2017 roku, każdy kraj będzie mógł
zażądać powtórnego głosowania w systemie nicejskim
i w ten sposób skutecznie blokować podejmowanie
niekorzystnych dla niego decyzji. Natomiast od marca
2017 r. będzie mógł mieć zastosowanie tzw. kompromis
z Joaniny, pozwalający na odwlekanie podejmowania
decyzji w Radzie przez „rozsądny czas”.
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Przeciw wykluczeniu
społecznemu
Konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w obszarze
pomocy społecznej był tematem spotkania pracowników
Wydziału Polityki Społecznej ŚUW z przedstawicielami
organizacji z województwa świętokrzyskiego. Inicjatywa
zostanie wkrótce ogłoszona przez Wojewodę Świętokrzyskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
Świętokrzyskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Uniwersytetu III Wieku w Kielcach,
Fundacji „Przystanek - Dziecko”, Stowarzyszenia „Arka
Nadziei”, Caritas Diecezji Kieleckiej, Monaru - Markotu
oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Końskich i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach.
Podczas spotkania przedstawiono propozycję zadań,
na jakie powinno się zwrócić uwagę przy ustalaniu priorytetów w ofertach konkursowych oraz podjęto decyzję,
iż będą to m.in. działania wspierające rozwój systemu
opieki nad dzieckiem i rodziną oraz działania aktywizujące na rzecz osób bezdomnych.
W trakcie debaty poinformowano również o podpisaniu przez wojewodę „Programu współpracy Wojewody
Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej”. Nadrzędnym celem tego programu jest wspieranie inicjatyw obywatelskich nakierowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
oraz aktywizację życiową i społeczną osób oraz rodzin.
Cel ten będzie realizowany przede wszystkim poprzez
włączenie sektora pozarządowego w kreowanie i realizowanie zadań polityki społecznej w województwie, wspieranie inicjatyw lokalnych mających na celu podniesienie
efektywności usług w zakresie polityki społecznej, włączenie się organizacji pozarządowych w przygotowywanie strategii rozwiązywania problemów społecznych
oraz wspólne wypracowywanie racjonalizacji kosztów
działań.
We wszelkich formach współpracy wojewoda kierować się będzie zasadami: partnerstwa, pomocniczości
przy suwerenności stron, efektywności, wzajemnego poszanowania oraz jawności podejmowanych działań. Realizatorem programu ze strony wojewody jest Wydział
Polityki Społecznej ŚUW.
O dotację z budżetu wojewody mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz inne podmioty niepubliczne
posiadające osobowość prawną, prowadzące działalność
nie nastawioną na zysk. Dofinansowane mogą być wyłącznie te działania, które w istotny sposób realizują zadania pomocy społecznej.
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Strażacy podsumowali rok
Podczas rocznej narady kadry kierowniczej świętokrzyskich strażaków przedstawiona
została
działalność straży pożarnej na terenie województwa w 2009 roku.
Rozmawiano na
temat
danych
statystycznych
zadań realizowanych przez strażaków w różnych dziedzinach, w szczególności w zakresie działań ratowniczogaśniczych, kontrolno-rozpoznawczych, logistycznych,
szkoleniowych i organizacyjnych. W spotkaniu wzięła
udział wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.
Jak wynika z raportów, w ubiegłym roku na terenie
naszego regionu jednostki straży pożarnych interweniowały 13 122 razy. Na tę liczbę zdarzeń złożyło się 5777
pożarów, 7057 tzw. miejscowych zagrożeń oraz 278 fałszywych alarmów. Jeśli chodzi o częstotliwość, to w województwie świętokrzyskim na dobę odnotowywano średnio 35,9 zdarzeń. Oznacza to, że co 40 minut inicjowano

działanie interwencyjne, przy którego likwidacji uczestniczyły jednostki ochrony przeciwpożarowej. - Analizując powyższe dane należy zaznaczyć, że w stosunku do
roku ubiegłego nastąpił nieznaczny, 3,5-procentowy spadek liczby zdarzeń. Wśród nich natomiast wzrosła liczba
pożarów - o 4,5% i alarmów fałszywych - o 9,4%, przy
spadku ilości miejscowych zagrożeń - o 9,6% - poinformował Arkadiusz Wesołowski, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
w Kielcach. Dodał, że najwyższe wzrosty liczby pożarów
(powyżej 20%) odnotowano w powiatach: sandomierskim, koneckim i skarżyskim, natomiast w powiatach
pińczowskim i kazimierskim nastąpiły znaczące spadki. Liczba miejscowych zagrożeń spadła we wszystkich
powiatach. Najwyższe spadki odnotowano w powiatach
sandomierskim i koneckim.
W 2009 roku znacznie poprawiono także stan wyposażenia technicznego jednostek PSP i OSP. Dzięki dokonanym w ubiegłym roku zakupom, do jednostek PSP i OSP
trafiło łącznie 67 samochodów (w tym 22 fabrycznie
nowe), 2 kontenery ze sprzętem inżynieryjno-technicznym i wężami pożarniczymi, 3 działka wodno-pianowe,
2 skokochrony oraz 3 zestawy narzędzi hydraulicznych.

Razem bezpieczniej
Projekt „Zawór bezpieczeństwa” z zakresu przemocy
w rodzinie ze Skarżyska-Kamiennej uzyskał najwyższą
ocenę w kraju w ramach programu „Razem bezpieczniej.
Zespół Koordynujący Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał projektowi 90,8 pkt. na
100 możliwych, co zapewnia 100% dofinansowania
przedsięwzięcia.
Złożony przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej projekt dotyczy
profilaktyki w obszarze przemocy rodzinnej ze szczególnym uwzględnieniem położenia dzieci, które są bezpośrednio narażone na przemoc oraz jej skutki w procesie
rozwoju psychofizycznego. „Zawór bezpieczeństwa” zakłada przeprowadzenie działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym oraz warsztatów, podczas których
szczególny nacisk położony zostanie na pracę socjalną
nie tylko z ofiarą, ale i sprawcą przemocy rodzinnej. Skarżyski projekt zyskał uznanie ze względu na szerokie
spektrum poparcia i zainteresowania podmiotów publicznych i niepublicznych. To efekt wieloletniej pracy
specjalistów na poziomie społeczności lokalnej – mówi
Maciej Pańpuch, pełnomocnik wojewody ds. ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań.
Oprócz programu ze Skarżyska-Kamiennej dofinansowanie w naszym regionie otrzymały projekty: „Wandale
Zamku nie zdobędą” z Sandomierza oraz „Stop wandalizmowi w środkach komunikacji publicznej” ze Starachowic.

W ramach programu „Razem bezpieczniej” do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęło
109 wniosków na kwotę 6.539.278,19 zł. Projekty zostały podzielone na grupy tematyczne zgodne z obszarami
działania programu: bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania, przemoc w rodzinie, bezpieczeństwo w szkole, bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej, bezpieczeństwo w ruchu
drogowym, bezpieczeństwo w działalności gospodarczej,
ochrona dziedzictwa narodowego. - Biorąc pod uwagę
kwotę przyznaną dla naszego województwa można mówić o sukcesie. W skali kraju zajęliśmy drugie miejsce,
tuż za województwem mazowieckim – dodaje Maciej
Pańpuch. Zespół oceniający zatwierdził dotacje dla 37
projektów na łączną kwotę 2.690.000 zł. Województwo świętokrzyskie otrzymało 280.000 tys. na realizację
trzech projektów.
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Ludzie naszego regionu

Poznaj świętokrzyskie zakątki

Ks. Józef Rokoszny

Dobrowoda

„Ten wszechstronnie uzdolniony
kapłan zapisał się chlubnie nie tylko w dziejach Diecezji Sandomierskiej, ale swą działalnością zwrócił
również uwagę najwyższych władz
kościelnych i państwowych. Stanowi on ciekawy przykład bibliofila,
konserwatora, zbieracza eksponatów muzealnych oraz miłośnika
archiwaliów” – tak pisał o ks. Józefie Rokosznym autor jego biogramu bp Walenty Wójcik.
Słowa te potwierdzają rozległość zainteresowań ks. Rokosznego, tworzył on bowiem prace z zakresu pedagogiki, dziejów Kościoła, zabytków historii, dziejów papiestwa, pisał noty biograficzne i korespondencje z podróży.
Blisko jedna trzecia prac poświęcona była Sandomierzowi, miastu, które szczególnie umiłował.
Urodził się 18 września 1870 r. w Radomiu. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu, a później do Akademii Duchownej
w Petersburgu. W 1897 r. przyjął święcenia kapłańskie
i w tym samym roku otrzymał nominację na profesora sandomierskiego seminarium. Tam wykładał m.in.:
historię, archeologię i historię sztuki kościelnej. Z muzealniczą pasją wyszukiwał i kolekcjonował zabytkowe
przedmioty, aby uchronić je przed zniszczeniem.
Wielkie marzenie ks. Józefa ziściło się w 1902 r., kiedy
to złożył do sandomierskiej Kapituły Generalnej pismo
dotyczące utworzenia Muzeum Diecezjalnego. „Nie jestem znawcą sztuki, ale ją kocham, cenię i pragnę poznać,
toteż boli mnie bardzo niszczenie szlachetnych pamiątek
i brak opieki nad nimi” – napisał. Kapituła przychyliła się
do tej zacnej inicjatywy. Jako najlepszą siedzibę dla muzeum wskazano Dom Długosza, ale wymagał on remontu. Gromadzone przez wiele lat eksponaty trafiły tam w
1937 r. Do tego czasu prezentowane były w katedralnym
kapitularzu, a później w salach Seminarium Duchownego.
Bardzo wiele zawdzięcza ks. Rokosznemu perła sandomierskich zabytków, dominikański kościół św. Jakuba.
Jako rektor kościoła zainicjował restaurację świątyni, a
od 1907 r. sprawował pieczę nad pracami konserwatorskimi, które prowadził znany warszawski architekt Jarosław Wojciechowski.
Ks. Józef Rokoszny to także wybitny działacz pedagogiczny i społeczny, ściśle związany z sandomierskim
Towarzystwem Dobroczynności. Założył i kierował,
po wyjeździe z Sandomierza, seminarium nauczycielskim męskim w Radomiu, był wizytatorem seminariów
nauczycielskich z ramienia ministerstwa, kierował radomskim Archiwum Państwowym. Dał się poznać jako
wrażliwy kapłan – pełnił duszpasterską posługę jako
proboszcz m.in. w Kleczanowie, Jarosławicach, Sulisławicach, Gierczycach, Chełmcach.
Zmarł 30 listopada 1931 r. w Rzymie, gdzie wraz z bp.
Wł. Jasińskim uczestniczył w audiencji u papieża Piusa
XI. Pochowany został w Radomiu.

Położona między Buskiem a Nowym Korczynem wieś była z początku
własnością biskupów lubuskich, a od XIV stulecia należała do biskupów
krakowskich. Posiadali tu
dwór, w którym zatrzymywali się podczas wizytacji swych dóbr. W tejże
rezydencji, jak pisze ks.
Jan Wiśniewski, w 1382
r. miał tragicznie zakończyć żywot bp Zawisza
z Kurozwęk. Sama nazwa
miejscowości wywodzi się ponoć od występujących tu – w
przeciwieństwie do okolicy – źródeł wyjątkowo znakomitej
wody.
Biskupi krakowscy – a najprawdopodobniej Florian
z Mokrska - ufundowali tu w roku 1354 kościół p.w. św.
Marii Magdaleny, uposażając go dziesięciną z Dobrowody,
Baranowa, Kikowa i Krotowa. „Kościół murowany, wsparty szkarpami, środkiem których dokoła świątyni biegnie
gzyms kamienny. Facjata ostra, z ciosu, z trzema wnękami” – opisuje budowlę wspomniany wyżej nasz miłośnik
„starożytności”. Kościół rozbudowano w XV stuleciu,
a gruntowna przebudowa w stylu późnogotyckim, dokonana w latach 1524-1525, nadała bryle świątyni obecny
kształt.
Wzniesiony z kamiennych ciosów kościół posiada jedną
prostokątną, trójprzęsłową nawę oraz węższe i niższe jednoprzęsłowe prezbiterium, do którego od strony północnej
przylega niewielka zakrystia. Do głównej nawy przylega od
północy szesnastowieczna kaplica Matki Boskiej, tworząca
rodzaj nawy bocznej. Nawę nakrywa sklepienie sieciowe
z żebrami z kamiennymi zwornikami, na których umieszczono herby: Łodzia, z infułą i pastorałem bpa Piotra Tomickiego, Doliwa, Jastrzębiec, Dębno oraz Ślepowron. Prezbiterium nakryto sklepieniem krzyżowo-żebrowym.
Przy narożniku nawy umiejscowiona jest niewielka kolista „basztka”, kryjąca w sobie schody prowadzące na chór
muzyczny, wsparty na trzech kolumnowych arkadach. Do
wnętrza świątyni prowadzi gotycko-renesansowy portal
o dość ciekawej kamieniarce. Zamknięty jest półkolistym
łukiem o gotyckim laskowaniu, a zdobi go płaskorzeźbiony
herb Łodzia i wazony po bokach.
Wystrój wnętrza kościoła pochodzi praktycznie z całego okresu jego istnienia, choć przeważają elementy barokowe. Jednym z najstarszych zabytków jest późnogotycka
kamienna chrzcielnica z widocznymi herbami Habdank
i Dębno, a z okresu renesansu pochodzą epitafium i marmurowa tablica nagrobna zmarłego w 1605 r. Jana Boboli.
W XVIII-wiecznym ołtarzu głównym umieszczono obraz
Ukrzyżowania oraz barokowe rzeźby Matki Boskiej i św.
Jana. Z tego okresu pochodzą także ołtarz boczny oraz ołtarz w kaplicy.
Na terenie przykościelnego cmentarza postawiono drewnianą, nakrytą gontowym dachem dzwonnicę. Znajduje się
tam także kamienna XVIII-wieczna figura św. Jana Nepomucena.
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Warto przeczytać

Marian Brandys. Jasienica i inni
„Mickiewicz nie był i nie będzie sztandarem reakcji”

To cytowane słowa pewnego premiera
z mowy sejmowej z kwietnia 1968 r. po
zdjęciu Dziadów” w reżyserii Dejmka. Odwracanie kota ogonem typowe dla „najwyższego kierownictwa” „najlepszego z systemów” miało postawić władzę ówczesną
w roli obrońców Mickiewicza przed zakusami reakcjonistów, imperialistów, syjonistów
itd. To słowa z bezpardonowego ataku na
Zawieyskiego - posła Znaku, który bronił
marcowych przemian. System znowu wygrał. Skończyło
się dla Zawieyskiego w konsekwencji wylewem i samobójczą śmiercią.
To także tragiczna droga zniszczonego i osaczonego,
także w życiu osobistym, przez system Jasienicy, który
nigdy nie zaakceptował izolacji i zakazu wszelkiego druku jego prac po słynnym wieczorze w Związku Literatów
Polskich w 1968 r., również w odpowiedzi na restrykcyjne wobec społeczeństwa działania „najwyższego kierownictwa” państwa. Dwie historie marca 1968 r. nawiązują
do innych historycznie uwikłanych w różne racje postaci.
Te kilka esejów Brandysa to odbicie Jasienicowych dialogów z autorem. Jasienica historię traktuje jakby działa się
tu i teraz. Jest na wyciągnięcie ręki. Tworzą ja wyraziście
zarysowane postawy i wybory pierwszo- czy drugopla-

nowych bohaterów. Zainspirowała taka
wizja Jasienicy M. Brandysa, który w kilku etiudach
historycznych przedstawia epizodyczne i często zapomniane historie.
Jest Korybut Wiśniowiecki – młody, zdolny, zaprzepaszczony talent i zmarnowane szanse na potęgę Polski
w koalicji z Czechami; jest Rejtan i Jan Suchorzewski udrapowany na Rejtana, ale w jakże odmiennej, targowickiej konfiguracji. Pojawiają się Grotniki pod Nowym
Korczynem i przegrany bój konfederacji husycko-feudalnej pod wodzą Spytka z Melsztyna.
To, co spina owe odległe w czasie zdarzenia to tragiczne dzieje jednostek w nie uwikłanych – Korybuta i Jasienicy, Rejtana i Zawieyskiego. Powraca stary dylemat: czy
jednostka kreuje historię czy też odwrotnie i na ile chroniący istniejący ład system na takie jednostkowe kreacje
zezwala. Zbiorek M. Brandysa to odrobina refleksji nad
czasem, przemijaniem i znaczeniem, jakie pozostawiamy
w historii czasem bezwiednie. To także przedstawienie
racji po dwu stronach lustra, po dwu stronach drzwi, po
dwu stronach prawdy.
Bożentyna Pałka-Koruba
Wojewoda Świętokrzyski

Warto posłuchać

Fryderyk Chopin
Nie trudno się domyślić, dlaczego akurat Chopin. Że był wybitnym muzykiem? To na pewno. Że
jest do dzisiaj wizytówką polskiej
sztuki? Tak. A może też dlatego,
że obchodzimy teraz 200. rocznicę
urodzin tego wirtuoza? Tak nakazywałaby poprawność. Dla mnie
to przede wszystkim doskonały
moment, żeby wrócić w sentymentalną i romantyczną podróż przez
akordy polonezów czy mazurków. Nigdy nie mieniłem się
znawcą muzyki klasycznej, ale na muzyce Chopina znać
się nie trzeba… wystarczy jej posłuchać. Wygrywa swoje
brzmienie niezwykle subtelnie, lekko, ale z niejako wrodzoną stanowczością, zostawia we mnie ślad bardzo głęboki,
aż trudny do opisania… Nie mam też żadnych uprawnień,
by oceniać dzieła wielkiego wirtuoza, ale gdy dochodzą do
mych uszu dźwięki chopinowskich kompozycji, otwiera się
przede mną inny świat, niezwykle bogata paleta przeżyć i
emocji, wysublimowane piękno.
Ale historia pokazuje, że twórczość Chopina to nie tylko
uczta dla ucha. To również duchowa strawa, wielopłaszczyznowa interpretacja. Jakież znaczenie musiała mieć muzyka

Fryderyka Chopina dla jemu współczesnych?! Szczególnie
dla nas, narodu polskiego zgniecionego wrogą pięścią zaborców. Niech odpowiedzią na to pytanie będą słowa Ignacego Paderewskiego wypowiedziane w setną rocznicę urodzin wielkiego kompozytora: Zabraniano nam Słowackiego,
Krasińskiego, Mickiewicza. Nie zabroniono nam Chopina.
A jednak w Chopinie tkwi wszystko, czego nam wzbraniano: barwne kontusze, pasy złotem lite, posępne czamarki,
krakowskie rogatywki, szlacheckich brzęk szabel, naszych
kos chłopskich połyski, jęk piersi zranionej, bunt spętanego ducha, krzyże cmentarne, przydrożne wiejskie kościółki,
modlitwy serc stroskanych, niewoli ból, wolności żal, tyranów przekleństwo i zwycięstwa radosna pieśń.
I jeszcze jeden cytat, tym razem z Arystotelesa – Muzyka wpływa na uszlachetnienie obyczajów... Może warto w
dzisiejszej pogoni za lepszym jutrem zastanowić się nad tą
maksymą…?
Grafika (źródło): atominium.com
Piotr Żołądek
Wicewojewoda Świętokrzyski
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Co, gdzie, kiedy?
Debiuty – „Najlepsi z Plastyka”

11 marca, czwartek godz. 17.30
Miejsce: Dom Środowisk Twórczych w Kielcach, ul. Zamkowa 5
Informacje (41) 368 20 54
W „Galerii Promocji” zostaną pokazane prace
artystek z Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
w Kielcach, uczennic klasy czwartej Martyny Karpety
i Mileny Matygi. Wystawa potrwa do 12 kwietnia.
Wstęp wolny.

„Tajemnice wirtualnego świata”

13 marca, sobota, godz. 18
Miejsce: Scena Kieleckiego Teatru Tańca, Plac Moniuszki 2B
Informacje: (41) 361 27 46
Muzyczno-taneczny spektakl to opowieść skierowana
szczególnie do dzieci i młodzieży. Jej akcja rozgrywa
się w szkolnym świecie rzeczywistym, na lekcjach
wychowania fizycznego, biologii i informatyki oraz
w świecie wirtualnym - w grach komputerowych.
Przedstawia świat szkolnych przyjaźni, ale również
brak tolerancji wśród młodzieży. Obok tancerzy
Kieleckiego Teatru Tańca wystąpią muzycy z
Filharmonii Świętokrzyskiej pod kierownictwem
Jacka Rogali.

Grafika Waldemara Kozuba

14 marca, niedziela, godz. 17
Miejsce: BWA, Galeria „Na Piętrze” przy ul. Leśnej 7 w Kielcach
Informacje (41) 344 49 42
Waldemar Kozub urodził się w 1956 roku w Kielcach.
Pracuje w Instytucie Sztuk Pięknych UJK w Kielcach.
Zorganizował 30 wystaw indywidualnych oraz brał
udział w ponad 150 zbiorowych. Jego prace znajdują
się w kolekcjach prywatnych i zbiorach oficjalnych
w kraju i za granicą, m.in.: w Kanadzie, Niemczech,
Norwegii, Muzeum Narodowym w Kielcach i Biurze
Wystaw Artystycznych w Kielcach.

Chopin 2010

16 marca, wtorek
Miejsce: Filharmonia Świętokrzyska; kulisy dużej sceny – za stalową
kurtyną, Plac Moniuszki 2 B
Informacje (41) 365 54 93, 365 54 94
Kolejny koncert z cyklu „Chopin 2010”, upamiętniający
200. rocznicę urodzin wielkiego kompozytora. Tym
razem dla kieleckiej publiczności wystąpią: Kuba
Stankiewicz With Inga Lewandowska „Chopin
Songbook” wraz z Grzegorzem Nagórskim (puzon),
Andrzejem Święsem (kontrabas) i Krzysztofem
Szmańdą (perkusja).

Świętokrzyska Wiosna Jazzowa

20-21 marca, sobota, niedziela godz. 17
Miejsce: Dom Środowisk Twórczych w Kielcach, ul. Zamkowa 5
Informacje (41) 368 20 54
W jazzowym maratonie przed kielecką publicznością
wystąpią w sobotę Jazz Band Ball Orchestra oraz
Trio Krzysztofa Ścierańskiego. Gwiazdami drugiego
dnia będą muzycy z Me Myself And I, o których
świat usłyszał, gdy grali przed występem Bobby’ego
McFerrina oraz Anthimos Apostolis Trio – znany m.
in. ze współpracy z legendarnym SBB, Czesławem
Niemenem i Tomaszem Stańko.
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Przepisy
kulinarne
Prezentujemy kolejne przepisy przygotowane na ogłoszony przez
wojewodę konkurs „Świętokrzyska potrawa świąteczna”.
Pieróg kasztelański

Składniki: 0,5 kg mąki, 5 dag drożdży, 1/2 kostki masła, 1 całe jajko, 2
żółtka, 5 łyż. śmietany, szczypta soli i cukru.
Nadzienie: 30 dag mięsa wieprzowego, 20 dag suszonych grzybków
szlachetnych (borowiki, podgrzybki), 2 jajka, l cebula, 1 łyż. masła, sól,
pieprz.
Sposób przyrządzenia:
Ciasto zagniatamy z powyższych składników. Formujemy placek, wykładamy
farsz uprzednio przyrządzony i składamy na pół wykańczając brzeg pieroga warkoczem. Po wierzchu smarujemy rozmąconym jajkiem i pieczemy na złoty kolor.
Do pieroga podajemy barszcz czerwony przyrządzony na swojskim zakwasie (2
łyż. mąki żytniej, skórka od chleba i 3 czerwone buraki; składniki te kisimy w
garnku kamiennym, pozostawiamy go w ciepłym miejscu pod przykryciem).
Przepis przygotowała Helena Ziółkowska z Koła Gospodyń
Wiejskich w Kijach.

Grycoki

Składniki:
Ciasto - l kg mąki pszennej, ciepła woda.
Farsz: 1 szklanka kaszy gryczanej, 2 łyżki masła, 10 dag borowików, l
mała cebula, sól, pieprz, oliwa.
Do gotowania: woda, sól, olej.
Sposób przyrządzenia:
Grzyby namoczyć, odlać wodę i gotować w nowej wodzie przez około 15 minut. Następnie odsączyć borowiki, pozostawiając wodę. W tej wodzie ugotować
kaszę z dodatkiem soli i masła. Cebulę pokroić i usmażyć na złoty kolor. Borowiki
razem z cebulą przepuścić przez maszynkę do mięsa, wymieszać z kaszą, doprawić farsz solą i pieprzem. Z mąki i ciepłej wody zagnieść elastyczne ciasto. Rozwałkować, wycinać kółka. Na kółku ciasta nałożyć farsz, przykryć drugim kołkiem
i łączyć warstwy ciasta tak jak pierogi. Okrągłe grycoki gotować przez 5-6 minut
w wodzie z dodatkiem soli i oleju. Grycoki podawać z cebulką usmażoną na złoto
lub z tartą bułką przyrumienioną na maśle.
Przepis przygotowała Jadwiga Brzoza z Zespołu Obrzędowego
„Kowalanki” w Sitkówce-Nowinach.

Staropolska rolada z żeberek

Składniki: 1 płat żeberek z połówki świni, 1/2 szklanki kaszy jęczmiennej, 10 dag suszonych borowików, 2 jajka, sól, pieprz, jałowiec
Sposób przyrządzenia:
Z żeberek umiejętnie wyjąć kości. Żeberka natrzeć czosnkiem i jałowcem. Posolić, posypać pieprzem i odstawić na godzinę. Kaszę i grzyby ugotować, grzyby
zmielić w maszynce, połączyć z kaszą, dodać jajka, przyprawić solą, pieprzem i
wymieszać na jednolitą masę. Płat żeberek rozłożyć, wyłożyć na niego farsz, zawinąć i zasznurować szpagatem jak baleron. Gotować 2 godziny, po ugotowaniu
przycinać deseczką i ciężarkiem. Po ostygnięciu zdjąć szpagat, pokroić i podawać
jak wędlinę.
Przepis przygotowała Gabriela Sum z gm. Sadowie.

