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Fotofelieton
„Biegnij Lola, biegnij”

Konkurs dla czytelników
Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru:
Ten instrument to oczywiście organy w kościele
opactwa oo. Cystersów w Jędrzejowie.
Jędrzejowskie organy są najwybitniejszym
przykładem staropolskiego organmistrzostwa
i świadczą o wysokim
kunszcie tego rzemiosła
w XVIII-wiecznej Polsce. Jest to jednocześnie
znakomity instrument
o
niepowtarzalnym
brzmieniu (rzesze melomanów przyciąga organizowany
co roku w Jędrzejowie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej) oraz prawdziwe dzieło sztuki,
łączące elementy stylu późnobarokowego i rokoka. Sam
instrument to dzieło znanego krakowskiego organmistrza
Józefa Sitarskiego, który prace nad nim rozpoczął w 1745
r. (również w kieleckiej katedrze Sitarski, jako ekspert, decydował w 1755 r. o budowie nowych organów). Organy
w Jędrzejowie wyróżniają się skalą założeń konstrukcyjnych
i brzmieniowych oraz rzadkimi rozwiązaniami technicznymi (m.in. ewenementem są kute w brązie klucze rejestrowe). 42-głosowy instrument składa się z czterech manuałów
i pedału (klawiatury wbudowane są w podstawę prospektu).
Dodatkowa klawiatura (tzw. transponująca) wysuwana jest
spod pierwszego manuału. Całe urządzenie jest unikatem
w sakli europejskiej. Dekoracja monumentalnego błękitno-złotego prospektu organowego jest dziełem warsztatu
snycerskiego rodziny Korneckich z Krakowa. Jest to jeden
z najwcześniejszych przykładów prospektu parawanowego na ziemiach polskich. Zdobi go imponująca dekoracja,
będąca przykładem bogatego programu ikonograficznego.
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Orzeł u podstawy reprezentuje Miłość Bożą, a umieszczone
po bokach figury św. Cecylii i Dawida mają pomagać wiernym w połączeniu się z Bogiem w modlitwie. Towarzyszą im
muzykujące putta, których chór wzbogacają postaci niewiasty i grającego na fagocie Murzyna.
Nagrodę w naszym konkursie otrzymuje Stanisław Tyburczy. Gratulujemy! (prosimy o kontakt z redakcją).
Nasze kolejne pytanie:
Urodził się w Kielcach, jest autorem m.in. popularnych książek dla młodzieży, stworzył literacką postać
Wieńczysława Nieszczególnego. Jak nazywa się ten
znany pisarz?
Na odpowiedzi czekamy do 29 kwietnia 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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Marcowy przegląd wydarzeń
•••
Ćwiczeniom wojskowym
w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych na kieleckiej Bukówce przyglądał
się minister obrony narodowej Bogdan Klich. Żołnierzy
odwiedziła również wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. W manewrach pod kryptonimem „Bagram VII” wzięli udział żołnierze VII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego, wyjeżdżający na misję do
Afganistanu. W szkoleniu uczestniczyli żołnierze amerykańskich sił zbrojnych, którzy udostępnili sprzęt i systemy komputerowe. - Z dnia na dzień jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia
oczekiwanego pułapu profesjonalizacji polskiej armii. Jednym z głównych zadań zawodowego wojska jest nowoczesny
system szkoleń i ten model jest właśnie wprowadzany - powiedział minister Bogdan Klich. Zaznaczył, że Centrum na
Bukówce zajmuje bardzo ważne miejsce na wojskowej mapie
Polski i będzie stale unowocześniane, aby w przyszłości mogli
szkolić się tam także żołnierze z zagranicy. Punktem kulminacyjnym ćwiczeń był pokaz funkcjonowania systemu wspomagania i symulacji komputerowej JCATS, wykorzystywany
po raz pierwszy w polskim wojsku.
•••
XV Targi Edukacyjne „Edukacja” otwarto w Targach
Kielce. W uroczystości wzięła udział wojewoda. - Życzę wszystkim uczestnikom
targów, żeby spełniły się ich
oczekiwania. Tutaj zaczyna
się wszystko, co nowoczesne i
dobre w oświacie. Wierzę, że oferta edukacyjna wystawców
spotka się z olbrzymim zainteresowaniem zwiedzających
oraz sprosta coraz większym wymaganiom współczesnego
systemu edukacyjnego – powiedziała wojewoda.
Każdego roku wystawa ta przyciąga tysiące uczniów, przedstawicieli samorządów, dyrekcji szkół, kuratorów, nauczycieli
i pedagogów. W tym roku podczas XV jubileuszowej edycji
targów wzięło udział ponad 160 wystawców. Podczas Targów „Edukacja” można było zapoznać się ze wszystkim, co
najnowocześniejsze w oświacie i wychowaniu. „Edukacja” to
nie tylko prezentacja podręczników i książek dla uczniów,
studentów oraz nauczycieli, ale również propozycje związane
z nauką, kształceniem oraz zdobywaniem wiedzy i umiejętności.
•••
Zagrożenia i perspektywy hodowli rybackich były tematem
konferencji weterynaryjnej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. W spotkaniu,
którego gościem specjalnym
był Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek, wzięła
udział wojewoda Bożentyna
Pałka-Koruba oraz wicewojewoda Piotr Żołądek. Podczas konferencji specjaliści

rozmawiali m.in. na temat wybranych chorób wirusowych
u ryb oraz nadzorze weterynaryjnym w akwakulturze. Specjalny wykład pt. „Choroby ryb VHS IHN i KHV - aktualna
sytuacja epizootyczna oraz strategia na przyszłość” wygłosił
Główny Lekarz Weterynarii. Spotkanie było również okazją
do szkolenia na tematy dotyczące hodowli rybackich, a wzięli
w nim udział m.in. przedstawiciele Polskiego Towarzystwa
Rybackiego oraz Instytutu Rybactwa Śródlądowego.
•••
W konferencji poświęconej
projektowi budowy Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie
uczestniczyła wojewoda. Spotkanie odbyło się w powstałym już
gmachu instytucji, którego budowa
pochłonęła prawie 30 milionów złotych i trwała pięć lat. Imponująco prezentująca się budowla kryje w sobie bibliotekę z
czytelnią, salę kinową i teatralną, a przede wszystkim interaktywną wystawę wciągającą w świat bajek i baśni europejskich.
Oficjalne otwarcie odbędzie się 1 maja. Natomiast można już
zwiedzać interaktywną wystawę Bajkowy Świat będącą podstawą funkcjonowania Centrum.
•••
W happeningu pod hasłem
„Obudź w sobie wiosnę”, na
kieleckiej ulicy Sienkiewicza,
wzięła udział wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Na
mostku nad Silnicą uczestnicy
spotkania muzycznie i kolorowo przywoływali najbardziej
oczekiwaną porę roku. Zorganizowana przez Polskie Radio
Kielce impreza zgromadziła wielu przechodniów oraz dzieci ze szkół i przedszkoli, które prezentowały własnoręcznie
wykonane na tą okazję marzanny. Wszystkie kukły trafiły na
wystawę do Muzeum Zabawek, gdzie wzięły udział w konkursie na „Najpiękniejszą marzannę”.
•••
Wojewoda przewodniczyła posiedzeniu dotyczącym tegorocznej edycji Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych. Spotkanie miało na celu szczegółowe
omówienie procedur związanych
z realizacją projektów w ramach Programu. W tym roku do
realizacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptowało 39 projektów z naszego regionu, w ramach
których przebudowanych zostanie ponad 137 km dróg. W
2010 roku województwo świętokrzyskie ma do wykorzystania dofinansowanie w wysokości 52,540 mln zł. Wspierane
będą projekty przebudowy, budowy 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. Podczas spotkania podpisano również umowę na realizację projektu przebudowy drogi w gminie Pawłów.
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Temat miesiąca

Świętokrzyskie na sportowo
„Jeśli uznalibyśmy, że nie mamy szans na powodzenie, równie dobrze moglibyśmy w ogóle nie jechać do
Niemiec. Musimy pokazać się z jak najlepszej strony
i powalczyć o korzystny wynik – zapowiadał walkę
po pierwszym, przegranym meczu 1/8 Ligi Mistrzów
z HSV Hamburg szczypiornista VIVE Targi Kielce,
Paweł
Podsiadło. Wola walki,
zaangażowanie,
wiara w końcowy sukces to
przewodnie idee
sportowej
rywalizacji. Słowa
kieleckiego zawodnika doskonale wpisują się
również w tekst
przysięgi olimpijskiej barona
Pierre’a de Coubertin’a „[…]
przestrzegać
zasady szlachetnej rywalizacji
i zawsze postępować zgodnie
z duchem fair
play; wszystkie
dążenia, umiejętności, talent i siły woli poświęcić osiągnięciu najlepszego wyniku sportowego”. Piękno sportowej rywalizacji polega właśnie na jej czystości i walce
do upadłego o końcowy rezultat. Tylko taka postawa
gwarantuje emocje, daje radość kibicom, ale i kształtuje
niezłomność charakteru zawodników. Trudno przecież
wyobrazić sobie sytuację, że po przegranym pierwszym
meczu trener czy gracze nie deklarują chęci walki,
wręcz nastawiając się jedynie na „wycieczkę krajobrazową”… Tego kibice by nie wybaczyli!
Sport w życiu społeczeństwa od zawsze pełnił bardzo
ważną rolę edukacyjną – począwszy od starożytności,
a kończąc na formach aktywności rodem ze współczesnego świata. Wspomniany już wyżej de Coubertin widział olbrzymią wagę rywalizacji sportowej w procesie
dojrzewania młodych ludzi, ale też i wśród dorosłych.
To właśnie dzięki niemu możemy dzisiaj pasjonować
się olimpijskimi zawodami, które łączą wszystkie narody świata. Szczęśliwie i Polska może szczycić się niemałymi sukcesami na arenie międzynarodowej. Nasze
reprezentacje odgrywały i odgrywają ważną rolę na
współczesnej scenie życia sportowego. Jednak głównym motorem napędowym tej machiny jest praca
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u podstaw w najmniejszych nawet ośrodkach sportowych, miejskich, powiatowych czy gminnych. A jak na
tym tle wygląda organizacja świętokrzyskiego sportu?
Zaskakująco dobrze! Wspomniane wyżej VIVE Targi
Kielce to już prawie najwyższa półka europejskiej piłki ręcznej, Korona Kielce z mozołem walczy o sukcesy

w Ekstraklasie, zaś siatkarski FART puka do drzwi z napisem PlusLiga. Z sukcesami wracają z najważniejszych
imprez sportowcy indywidualni – Kamila Chudzik, Jarosław Olech czy Rafał Dobrowolski, a nasz region jest
gospodarzem imprez o międzynarodowym znaczeniu.
A jak to się zaczęło…?
Najstarsze stowarzyszenie o charakterze sportowym
na ziemi świętokrzyskiej powstało jeszcze w XIX wieku,
w 1895 roku. Kieleckie Towarzystwo Cyklistów, które
założyli pasjonaci turystyki rowerowej, skupiało wokół
siebie ludzi rozmaitych zainteresowań i zawodów. Zainteresowanie udziałem w imprezach organizowanych
przez Towarzystwo było niemałe, o czym świadczy fakt,
że z początkiem 1897 roku zrzeszało 160 stałych członków. Starania organizacji doprowadziły do otwarcia
w Kielcach pierwszego toru wyścigowego dla cyklistów,
na którym rozgrywano, cieszące się dużą popularnością
lokalnej społeczności, zawody. Niestety, wybuch I wojny światowej zakończył pierwszą fazę działalności jakże
prężnie rozwijającego się Towarzystwa. Reaktywowane
przez byłych zawodników, a ustanowione prawnie decyzją wojewody kieleckiego z 27 września 1927 roku,
nawiązywało do działalności pierwotnej KTC. Po raz
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drugi wojna przerwała żywot stowarzyszenia i właściwie, nie licząc krótkiego okresu po wyzwoleniu, dopiero w 1988 roku KTC odrodziło się na nowo. Towarzystwo organizuje między innymi wyścigi „Szlakiem walk
i męczeństwa wsi polskiej”, chęcińską „Gonitwę wokół
zamku:” czy „Truskawkowy szus” w Bielinach.
Być może mało kto wie, że najstarszym klubem sportowym w województwie jest Orlicz Suchedniów. Jego
początki sięgają 1921 roku, kiedy Jerzy Szymański założył klub Sarmacja. Jednak nie była to jedyna organizacja sportowa w Suchedniowie. Dzisiaj wydaje się to
nieprawdopodobne, ale z początkiem lat dwudziestych
na terenie miasta działało nawet kilkanaście polskich
i żydowskich towarzystw sportowych. Niewielu się też
pewnie spodziewało, że suchedniowski klub przetrwa
do XXI wieku. Pierwszy mecz piłkarski w Suchedniowie rozegrano już w roku założenia klubu. Połączone
siły piłkarzy Sarmacji i Świtu pokonały Kordiana Radom 5:4. Formalnie jednak za datę powstania klubu uważa się rok 1924. Po
12 latach dopiero zmieniono nazwę na
Orlicz, upamiętniając tym samym byłego legionistę, generała Gustawa Dreszera
pseud. Orlicz, który wtedy właśnie zginął
w katastrofie lotniczej. Co ciekawe, również początków lat dwudziestych sięgają
tradycje barw klubowych z Suchedniowa.
Wtedy matka Szymańskiego przywiozła z
Łodzi komplet koszulek w biało-niebieski
pasy, które od tamtego czasu stały się oficjalnymi kolorami klubu. Ale Orlicz to nie
tylko futbol – równie prężnie rozwijały się
badminton (awans do ekstraklasy w sezonie 1999/2000) i podnoszenie ciężarów
(zwłaszcza na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych).
Tak więc fundamenty do obecnego kształtu sportowej sceny w regionie świętokrzyskim były naprawdę solidne. Bezcenne doświadczenia
z przeszłości, tradycje, zaangażowanie działaczy, a
przede wszystkim nieokiełznana chęć rywalizacji w
duchu fair play pozwalają nam, kibicom, cieszyć się
dzisiaj sportowymi emocjami, przeżywać dramatyczne
chwile na stadionach, bieżniach czy w halach. O tym,
że rola sportu jest trudna do przecenienia, wie praktycznie każdy. Ale takie emocje możliwe są tylko dzięki poświęceniu i wytężonemu wysiłkowi sportowców
na treningach. To właśnie codzienna, heroiczna praca
kształtuje dyscyplinę, uszlachetnia charakter i hartuje
osobowość. To przez szacunek do własnego trudu zawodnicy prezentują zdrową, pozytywną i szlachetną
postawę wobec życia. Cieszy również fakt, że współcześni działacze chcą uczyć się od najlepszych, równać do
najwyższych standardów. Niech przykładem na to, że
w Polsce można zbudować drużynę europejskiego formatu będzie Bertus Servaas, prezes VIVE Targi Kielce. Cierpliwość, zaangażowanie i nakłady finansowe
to podstawa do sukcesów. W taki sposób „holenderski

kielczanin” zyskuje szacunek i uznanie nie tylko wśród
najwierniejszych kibiców klubu, ale też w całej Polsce.
– Najważniejsza dla mnie była dzisiaj postawa publiczności. Chce im serdecznie podziękować za to, co robią. Mimo tego, że przegrywasz spotkanie, masz przez
60 minut wsparcie z trybun, a to dla chłopaków jest
bardzo ważne – mówił po przegranym meczu z HSV
Hamburg – Wiem, że kibice rozumieją, że mamy plan
budowy silnej europejskiej ekipy. Jednak na to potrzeba czasu. My już zrobiliśmy duży krok w porównaniu
z tym, gdzie byliśmy 2 lata temu, to jest ogromny postęp. To będzie cały czas trwało, nie spoczywamy na
laurach, budowa zespołu jeszcze trochę potrwa ale trzeba być cierpliwym i być dobrej myśli. Dzisiaj pokazaliśmy, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Mam
nadzieję, że co rok będziemy się zbliżać do takiej drużyny jak HSV Hamburg. Taki mamy plan i na razie jego
realizacja wygląda obiecująco – dodaje.

Oprócz znaczenia czysto sportowego takie sukcesy
mają olbrzymi wpływ na postrzeganie naszego miasta
w kraju, ale też i w Europie. To właśnie dzięki awansowi szczypiornistów do 1/8 finału Ligi Mistrzów świat
usłyszał o Kielcach! Za tym idzie promocja miasta,
regionu, nowi sponsorzy, artykuły w opiniotwórczej
prasie sportowej, w portalach internetowych, telewizji. I trudno nie zgodzić się ze słowami Servaasa – nie
można spocząć na laurach, należy wykorzystać szansę!
Jaka więc przyszłość przed świętokrzyskim sportem?
Miejmy nadzieję, że świetlana. Jeśli Korona utrzyma się
w Ekstraklasie, prawdopodobnie znajdą się sponsorzy,
kibicujmy Fartowi Kielce, by sukcesem zakończył starania o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, wreszcie wierzmy w powtórzenie sukcesów wspomnianych
już wyżej lekkoatletów czy łuczników. Potencjał ludzki
w regionie jest olbrzymi, nadzieje są jak zwykle wielkie… Jednak i tak o wszystkim zdecyduje dyspozycja
w dniu zawodów, przygotowana forma i, niezbędny
w sporcie, łut szczęścia!

5

Wędrowiec Świętokrzyski • kwiecień 2010

6

Laury dla
najlepszych

Powstaną
place zabaw

Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba i wicewojewoda Piotr Żołądek uhonorowali laureatów czwartej
edycji Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski”. Uroczysta gala finałowa odbyła się 9 kwietnia w Centrum
Biznesowym Exbud w Kielcach.
Statuetki odebrało aż dziewięciu laureatów w pięciu
kategoriach. Tytuł Dziennikarza Roku przypadł tym
razem Izabeli Bednarz z redakcji kieleckiego dziennika
„Echo Dnia”. Człowiekiem Roku został natomiast Stanisław Szczepaniak, chemik, prezes kieleckiej firmy INWEX, która zajmuje się m.in. opracowywaniem receptur
chemicznych stosowanych w produkcji ekologicznych
preparatów do konserwacji drewna, tynków i posadzek,
a także płynnych nawozów wykorzystujących bardzo korzystne dla zdrowia mikroelementy. Patenty Stanisława
Szczepaniaka wielokrotnie nagradzane były złotymi medalami na międzynarodowych targach wynalazków.
W kategorii Gmina Roku przyznano dwa wyróżnienia,
Gminą Wiejską Roku zostały Iwaniska, a Gminą Miejską
Roku – Sandomierz. Aby zdobyć nagrody w tej kategorii
gminy musiały pochwalić się dobrym wynikiem finansowym, znaczącym rozwojem oraz wkładem w promocję
regionu. Zdaniem Kapituły Nagrody to właśnie Iwaniska
i Sandomierz zasłużyły na to wyróżnienie.
W kategorii Przedsiębiorstwo w Regionie – statuetki przyznano firmie Fabet S.A. – jako przedsiębiorstwo
zatrudniającemu poniżej 250 pracowników oraz firmie
Trakt sp. z o.o. – jako przedsiębiorstwu zatrudniającemu powyżej 250 pracowników. Natomiast właścicielem
Gospodarstwa Rolniczego Roku jest Krzysztof Bednarz
z Leszczowa w gminie Lipnik.
Kapituła Nagrody wraz z wojewodą Bożentyną PałkąKorubą podjęła także decyzję o przyznaniu dodatkowych, dwóch Laurów
Specjalnych.
Jeden
z nich trafił do rąk
Bogdana Wenty, trenera kieleckich szczypiornistów, natomiast
drugim uhonorowano Staropolską Izbę
Przemysłowo-Handlową.
Celem inicjatywy jest wyróżnianie przedsiębiorstw,
gmin, gospodarstw oraz osób, które wnoszą znaczący
wkład w rozwój i promocję regionu oraz przyczyniają się
do budowania pozytywnego wizerunku Ziemi Świętokrzyskiej w Polsce i Europie. Nad przebiegiem eliminacji
i wyborem finalistów czuwa Kapituła Nagrody, w skład
której wchodzą przedstawiciele środowisk nauki, biznesu, sportu i mediów z regionu. Z grona nominowanych
kapituła przedstawia wojewodzie laureatów w pięciu kategoriach. Wojewoda Świętokrzyski przyznaje nagrodę
jednej osobie lub podmiotowi w każdej z kategorii, może
również zrezygnować z przyznania nagrody lub przyznać
więcej niż jedną oraz na wniosek Kapituły może wybrać
także kandydata w kategorii „Laur Specjalny”.

Blisko 80 procent szkół z całej Polski będzie miało od
przyszłego roku szkolnego miejsca zabaw wyposażone
ze środków programu „Radosna szkoła”. Ministerstwo
Edukacji Narodowej opublikowało najnowsze analizy
podziału środków w ramach projektu.
Z raportu MEN wynika, że ze środków programu „Radosna szkoła” w edycji 2010 powstanie w tym roku ponad 1400 placów zabaw przy szkołach podstawowych,
w tym ponad 60% z nich w gminach wiejskich. Jednocześnie środki finansowe przydzielone szkołom w ramach
pierwszej edycji Programu w 2009 roku zostały wykorzystane niemal w 100 procentach. Dzięki temu kupione
pomoce dydaktyczne służą już 420 tysiącom uczniów
z klas I-III w prawie 5 tysiącach szkół podstawowych
w całym kraju.
W pierwszej edycji programu rządowego „Radosna
szkoła” złożone zostały 8892 wnioski na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole oraz na urządzenie
szkolnych placów zabaw. Ostatecznie wsparcie finansowe przyznano 4957 placówkom, Z podzielonej puli 40
milionów złotych szkoły wykorzystały 99,5 procent.
W drugiej edycji programu złożono 8617 wniosków na
pomoce dydaktyczne i place zabaw, opiewające na kwotę ponad 223 milionów złotych. Z przeznaczonej na ten
rok puli 150 milionów złotych, w pierwszej kolejności,
zgodnie z zasadami programu, pieniądze będą przeznaczone dla tych, którzy złożyli wnioski na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i ponowne
wnioski o zwrot kosztów ich zakupu. O środki na te cele
ubiegało się 5805 szkół podstawowych. Oznacza to, że
wszystkie szkoły, które złożyły poprawne wnioski, otrzymają w tym roku dofinansowanie. Środków wystarczy
również dla tych, którzy złożyli po raz pierwszy wnioski
na zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych (26
szkół). Wszystkie wnioski dotyczące pomocy dydaktycznych opiewają na łączną kwotę około 50 milionów
złotych. Pracownicy MEN zakładają, że jeśli wszystkie
z tych wniosków są poprawne pod względem formalnym
oraz przyznane środki będą wykorzystane w całości,
w 2010 roku niemal 80% szkół podstawowych w Polsce
będzie miało miejsca zabaw wyposażone w pomoce dydaktyczne w ramach programu „Radosna szkoła”.
Pozostałe 100 milionów złotych zostanie podzielone pomiędzy szkoły, które złożyły wnioski o środki
na szkolne place zabaw. Wnioski te opiewają na kwotę
ponad 173 milionów złotych. Zgodnie z regulaminem
programu spośród tej grupy dofinansowanie otrzymają
w pierwszej kolejności szkoły, które złożyły wnioski po
raz drugi oraz te, które place zabaw przy swoich szkołach
podstawowych już mają i wystąpiły do MEN z ponownym wnioskiem o refundację środków.
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Wieści z urzędu
Ministerstwo ogłasza konkursy dla samorządów
200 tysięcy złotych mogą otrzymać samorządy w tegorocznej edycji konkursów „Bezpieczeństwo imprez sportowych” i „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego” organizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Projekty mają promować wśród młodych Polaków odpowiedzialne zachowanie na stadionach
piłkarskich i na drogach.
Na konkurs „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”
przeznaczono 100 tys. złotych. Trzem najlepszym samorządom zostaną przyznane nagrody: za zajęcie I miejsca – 50
tys. zł., II – 30 tys. zł., a ostatni laureat otrzyma 20 tys. zł.
Pula w konkursie „Bezpieczeństwo imprez sportowych” to
także 100 tys. złotych, które zostaną podzielone na nagrody
w kwocie 50 tys. zł, 30 tys. zł oraz 20 tys. zł. dla trzech najlepszych samorządów.
Oba konkursy, które są po raz trzeci organizowane w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”, skierowane są do gmin i powiatów. Zadaniem samorządów jest
przygotowanie projektów, które będą uczyć dzieci i młodzież jak prawidłowo zachowywać się w ruchu drogowym
oraz podczas imprez sportowych. Przy ocenie prac będzie
brana pod uwagę nowoczesność i kreatywność projektu, ale
także stopień zaangażowania miejscowej społeczności w realizację przedsięwzięcia
W 2009 roku zwycięzcą w konkursie „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego” było miasto Przasnysz, które
zmodernizowało miasteczko ruchu drogowego, na którym
odbywały się zajęcia dla młodych mieszkańców miasta.
Natomiast laureatem zeszłorocznego konkursu „Bezpieczeństwo imprez sportowych” zostało Starostwo Powiatowe
Police, które przygotowało plan imprez zachęcających młodzież m.in. do uprawiania sportu oraz kulturalnego zachowania podczas meczów piłkarskich.
Projekty konkursowe z terenu województwa świętokrzyskiego należy zgłaszać do 26 kwietnia br. do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Spośród nadesłanych zgłoszeń, komisja pod przewodnictwem wojewody wybierze
dwa najlepsze projekty, które następnie prześle do komisji
konkursowej w MSWiA. Wyniki zostaną ogłoszone pod koniec maja br.
Samorządy, które chcą uzyskać więcej informacji o konkursach mogą skontaktować się z Wydziałem Profilaktyki i
Współpracy ze Społeczeństwem w MSWiA pod numerami
telefonów: 022 601 50 97 lub 022 601 42 69.
„Przedszkolak”
Występy
artystyczne,
rozmowy na temat naszego województwa i kraju
w którym żyjemy oraz
wspólna zabawa przy muzyce - tak wyglądało kolejne spotkanie w ramach tegorocznej edycji kampanii wojewody Bożentyny Pałki-Koruby „Przedszkolak”.
Wojewoda odwiedziła dzieci z Przedszkola Publicznego
nr 10 w Skarżysku-Kamiennej. Na początek maluchy przy-

gotowały wierszyki i piosenki, w których śpiewały o Polsce
i województwie świętokrzyskim. Specjalnie dla zaproszonych gości zatańczyły też tradycyjnego Krakowiaka. Po tak
wspaniałym wstępie wojewoda rozmawiała z przedszkolakami o naszym województwie, Polsce oraz całej Unii Europejskiej.
Na koniec wszystkie dzieci otrzymały w prezencie specjalne książeczki o tematyce patriotycznej.
Oświadczenia do końca kwietnia
Wojewoda Świętokrzyski przypomina, że dnia 30 kwietnia 2010 roku upływa, wynikający z przepisów ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego, termin
składania przez samorządowców oświadczeń o swoim stanie majątkowym.
Wojewodzie oświadczenia majątkowe składają: przewodniczący rad miast i gmin, przewodniczący rad powiatów,
wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie
oraz Marszałek Województwa i Przewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego. Wymienione osoby winny
dostarczyć swoje oświadczenia majątkowe do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (w terminie do
piątku, 30 kwietnia br.), wypełnione według stanu na dzień
31 grudnia 2009 roku.
Oświadczenie majątkowe składać należy w dwóch egzemplarzach wraz z kopią swojego zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok
poprzedni i jego korektą
Wzory oświadczeń majątkowych zawierają odpowiednio:
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta,
sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. Nr 34, poz.
282);
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika
jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i
członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
starosty ( Dz.U. Nr 34, poz.283);
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9
kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy
oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka
zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej
jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka
województwa ( Dz.U. Nr 60, poz. 490)
Wojewoda apeluje również o staranne wypełnianie druków oświadczeń. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
w oświadczeniu majątkowym, spowodować może odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.
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Nowe zasady
Komisja Europejska programu
Z Unią na Ty

Jest instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii
Europejskiej, nadzoruje prace wszystkich
jej agencji i zarządza
jej funduszami. Posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz
jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych – mowa o Komisji Europejskiej, która nową kadencję w pełnym składzie rozpoczęła
w tym roku.
Komisja Europejska jest organem wykonawczym
UE, który opracowuje propozycje nowych aktów prawnych oraz zarządza na bieżąco wdrażaniem polityki UE
i wydatkowaniem unijnych funduszy. Chroniąc interesy Europy jako całości, Komisja dba o to, aby wszystkie
państwa członkowskie Unii przestrzegały unijnych traktatów i przepisów. Jednocześnie Komisja pragnie, aby
jej działalność była jak najbardziej przejrzysta, dlatego
zapewnia dostęp do swoich dokumentów i publikuje nazwiska współpracujących z nią ekspertów oraz przedstawicieli grup interesu. Dzięki temu podatnicy mogą się
dowiedzieć, jak wydawane są ich pieniądze, a Komisja
może pokazać państwom członkowskim, że w odpowiedzialny sposób wywiązuje się z zadań, jakie jej powierzyły.
Kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej
przedstawia Rada Europejska. Odbywa się to w myśl
postanowień Traktatu Lizbońskiego, po wcześniejszym
uwzględnieniu wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Do zatwierdzenia kandydatury niezbędne jest później
uzyskanie w głosowaniu w PE większości przewidzianej
prawem liczby członków. W przypadku nie dokonania
wyboru kandydata, Rada Europejska ma miesiąc na
przedstawienie nowego według tej samej procedury.
Po wybraniu Przewodniczącego, Rada Europejska,
ustala wraz z nim listę komisarzy, postępując według
sugestii państw członkowskich. Następnie skład Komisji
podlega zatwierdzeniu przez Parlament Europejski, który przedtem przesłuchuje kandydatów na komisarzy na
posiedzeniach odpowiednich Komisji.
Po ubiegłorocznych wyborach do Europarlamentu
przewodniczącym Komisji został po raz drugi Jose Manuel Barroso. Komisję, oprócz niego, tworzy 26 komisarzy, a wśród nich tekę ds. planowania finansowego
i budżetu, 9 lutego 2010 roku, otrzymał polski eurodeputowany Janusz Lewandowski. Od tamtej pory odpowiada on za przygotowywanie budżetów rocznych UE,
a także propozycji wielkiej reformy budżetowej oraz
nowych wieloletnich planów finansowych UE po 2013
roku.
Komisja Europejska ma przedstawicielstwa w każdym
kraju Unii, w Polsce mieści się ono w Warszawie przy
ul. Jasnej 14/16a. Poszukując informacji drogą mailową
wystarczy napisać na adres comm-rep-poland@ec.europa.eu
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Wydział Polityki Społecznej ŚUW informuje, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło w tym
roku nowe zasady programu „Powrót osób bezdomnych
do społeczności – II” oraz zasady konkursu ofert w ramach programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności – II”.
Zmiany te dotyczą:
- wycofania dwutorowej formuły realizacyjnej programu oraz odstąpieniu od zawierania umów z wojewodami na przekazywanie środków finansowych na zadania
Toru Nr 1. Regionalny.
- wprowadzenia zasady bezpośredniego zawierania
umów z realizatorami zadań programowych, tj. podmiotami uprawnionymi w myśl art. 25 ustawy o pomocy
społecznej do świadczenia usług wobec osób bezdomnych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
- podziału pełnej kwoty programowej według algorytmu ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na poszczególne województwa, co oznacza określenie puli środków finansowych na dany rok budżetowy,
w ramach której wojewodowie będą przedstawiali najlepsze oferty konkursowe podmiotów uprawnionych
z województwa.
- odstąpienia od podziału programowych środków finansowych w relacji 50/50 na Moduł I – Osłonowy i Moduł II – Wspierający.
- zachowania reguły, że program Ministra Pracy i Polityki Społecznej stanowi ważny element uzupełniający
wobec ustawowych zadań jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego w obszarze pomocy społecznej.
Szczegółowe informacje dotyczące programu zasad
konkursu ofert znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mps.gov.pl
(w zakładce „Pomoc społeczna”).
W ramach podziału kwoty programowej dla województwa świętokrzyskiego określono kwotę dotacji wg
algorytmu w wysokości 151 867 zł, co po zaokrągleniu
stanowi 152 000 zł. Zgodnie z obecnie obowiązującymi
zasadami konkursu, w ramach etapu wojewódzkiego
wojewoda przeprowadzi ocenę ofert podmiotów uprawnionych, starających się o dofinansowanie kosztów projektów spełniających cele konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Oferty należy składać do Wydziału Polityki Społecznej
ŚUW w terminie do 7 maja 2010 r. W wyniku przeprowadzonych działań konkursowych wojewoda przedstawi
Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej najlepszą ofertę
oraz propozycję kwoty dofinansowania, zgodnie z regułą
konkursu.
Podmiot, który zostanie wyłoniony w konkursie
otrzyma dofinansowanie do kosztów realizacji projektu
w kwocie od 100 000 do 200 000 złotych w formie dotacji ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego,
przyznanej po podpisaniu umowy. Kwota dotacji stanowi maksymalnie 80% kosztów całkowitych wniosku
konkursowego, co oznacza konieczność dysponowania
przez podmiot składający ofertę konkursową własnym
wkładem finansowym.
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Promocja zdrowego
stylu życia
„Jazda po zdrowie” w ramach IV Świętokrzyskiego
Zlotu Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych będzie
kolejnym przedsięwzięciem organizowanym w ramach
kampanii wojewody oraz „Echa dnia” pod hasłem
„Żyj zdrowo”. Impreza odbędzie się w ostatni weekend
kwietnia w Targach Kielce.
Przedsięwzięcie promować będzie zdrowy styl życia,
w tym zachowanie aktywności ruchowej i regularnego
uprawiania sportu oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania. Dzięki takim imprezom organizatorzy
kampanii liczą na to, 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.

„Jazda po zdrowie” to nie pierwsze sportowe przedsięwzięcie promujące kampanię. W marcu sześć osób z
Kieleckiego Klubu Morsów wzięło wspólną zimną kąpiel
w kieleckim zalewie przy ul. Wiśniowej. Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez Edwarda Dłużewskiego,
najstarszego członka Klubu Morsów w Kielcach. Śmiałkowie, którzy wzięli wspólną kąpiel w zimnej wodzie i
połączyli ją ze spacerem po śniegu, twierdzą, że jest to
najlepsza forma profilaktyki zdrowotnej. Natomiast kolejnymi imprezami zaplanowanymi w najbliższym czasie
w ramach kampanii będą: mecz VIP-owie kontra świętokrzyscy sportowcy oraz „Bieg po zdrowie”, który odbędzie się 2 maja w Parku Miejskim w Kielcach.

Unijne pieniądze
na walkę z przemocą
Ruszył nabór wniosków do unijnego programu „Daphne III”, poświęconego walce z przemocą wobec dzieci, młodzieży i kobiet. Do rozdysponowania jest 29 mln
euro.
O unijne wsparcie mogą ubiegać się m.in. organizacje
pozarządowe, administracja samorządowa, szkoły wyższe oraz ośrodki badawcze. Projekty należy składać do 30
kwietnia 2010 roku, bezpośrednio do Komisji Europejskiej za pośrednictwem internetowego systemu Priamos.
Ważne jest, aby zainteresowane organizacje realizowały
projekt wraz z partnerem z innego kraju Unii Europejskiej. Wniosek najlepiej wysłać w języku angielskim, niemieckim lub francuskim.

Program został przyjęty przez Parlament Europejski
i Radę Unii Europejskiej w 2007 roku i jest kontynuacją
działań Unii Europejskiej z zakresu walki z przemocą objętych w poprzednich latach programami Daphne oraz
Daphne II. Projekt jest częścią programu „Prawa Podstawowe i Sprawiedliwość”.
Szczegółowe informacje dla zainteresowanych znajdują się na stronie http://ec.europa.eu/justice_home oraz
na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: www.mswia.gov.pl/daphne.

Z otrzymanych wniosków wybrane zostaną najlepsze
projekty mające na celu zapobieganie oraz zwalczanie
przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet. Projekty,
które otrzymywały wsparcie w poprzednich latach to
m.in. takie, które organizowały szkolenia dla policjantów, prowadziły badania naukowe dotyczące przemocy
czy też przygotowywały warsztaty i konferencje, na których przedstawiciele państw unijnych wymieniali się doświadczeniami w zakresie walki z przemocą.
źródło: TVP Info
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Ludzie naszego regionu

Poznaj świętokrzyskie zakątki

Władysław Buszkowski

Piasek Wielki

„Nie odejmujcie dzieciom naszym tego, co do ich życia jest niezbędne, trzeba je chronić przed
głodem, chłodem i chorobami. Dla
nich wszystko, w nich nasza przyszłość” – te słowa doktora Władysława Buszkowskiego możemy
uznać za motto jego pracy, zarówno jako znakomitego lekarza, jak i
społecznika.
Inicjator utworzenia kieleckiego szpitala dla dzieci
urodził się w Siedlcach 15 maja 1884 r. Medycynę studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a dyplom lekarski
uzyskał w 1912 r. Rok później zamieszkał w Kielcach i
rozpoczął pracę na oddziale wewnętrznym Szpitala św.
Aleksandra.
W kieleckim szpitalu leczono dorosłych i dzieci. Jednakże nie spełniał on, podobnie jak i wybudowany obok
szpital żydowski, wymogów izolacyjnych dla szerzących
się wówczas w sposób zastraszający chorób zakaźnych.
Wrażliwy na los dzieci doktor Władysław Buszkowski
pisał w „Gazecie Kieleckiej”: „Szpital, w którym lokowano
dzieci był inhalatorium prątków gruźliczych. Nie ma tam
miejsca na wydzielanie chorych z otwartą gruźlicą, duszne
wilgotne salki nie odpowiadają wymogom higieny wieku
dziecięcego”. Doktor rozpoczął akcję na rzecz poprawy
zdrowotnej mieszkańców miasta i podniesienia w nim
stanu sanitarnego. Istotną sprawą było zwalczanie chorób zakaźnych, które w czasie trwającej jeszcze I wojny
światowej były dużym problemem.
Na łamach „Gazety Kieleckiej” doktor Buszkowski zamieszczał zarówno porady dotyczące higieny i zdrowia,
jak też liczne apele do ludzi dobrej woli u udział w akcjach społecznych. Z myślą o dzieciach z najuboższych
rodzin, w 1916 r. doprowadził do zorganizowania w Kielcach akcji dożywiania „Kropla mleka”. Jako miejski radny zabiegał u budowę pralni dla ubogich, łaźni miejskiej,
budowę stacji dezynfekcyjnej i laboratorium bakteriologicznego. Postarał się, by władze miasta zakupiły pierwszą konną karetkę pogotowia.
Pomoc dzieciom doktor stawiał zawsze na pierwszym
miejscu, a celem głównym był dziecięcy szpital. Prowadził szeroką akcję na rzecz jego budowy i rozpoczął
zbiórkę pieniędzy. W styczniu 1917 r. w gazecie pojawiło się jego wezwanie: „jako na pierwszą cegiełkę pod niezbędny szpital dla dzieci w Kielcach składam 50 koron”.
W 1919 r. dr Władysław Buszkowski zawiązał Towarzystwo Przyjaciół Szpitala Dziecięcego, którego zadaniem
było początkowo zbieranie funduszy na szpital, a w późniejszych latach zarządzanie szpitalem. Doktor opracował statut przyszłej placówki i skłonił Radę Miejską do
zakupu nieruchomości, która - po remoncie – stała się
budynkiem szpitala. Niestety, nie doczekał otwarcia szpitalika – zmarł tragicznie 1 listopada 1920 r. Otwarty w
następnym roku szpital dziecięcy otrzymał jego imię.

Miejscowość
leży
niedaleko
Buska-Zdroju.
I choć nazwa
wskazuje na to, że
ziemie tam są raczej ubogie, sama
wieś dobrze znana
jest z kart naszej
historii. Niektórzy
badacze twierdzą,
że jej początki sięgają nawet czasów istnienia państwa wielkomorawskiego, czyli początków X wieku. Wiemy, że w XV
stuleciu wieś była własnością rodu Melsztyńskich, w połowie XVI wieku dziedzicami Piaska Wielkiego byli Gnoińscy herbu Warnia. To właśnie tu w roku 1439 miała miejsce
koncentracja wojsk husyckiej konfederacji Spytka z Melsztyna - opozycji szlacheckiej mającej na celu ograniczenie
władzy biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego,
faktycznie rządzącego w kraju w okresie małoletniości króla Władysława III. Stąd także konfederaci wyruszyli w kierunku Nowego Korczyna, gdzie biskup wówczas przebywał.
Oddziały polskich husytów zostały pokonane w maju 1439
r. w bitwie pod Grotnikami, niedaleko Nowego Korczyna.
W boju poległ sam Spytko, choć „rzucał się na wielu
z odwagą, ale okryty zewsząd strzałami, skłuty oszczepami
i zwalony z konia, ducha wkrótce wyzionął”, jak opisał to
Jan Długosz. Pochowany został w Piasku Wielkim.
Miejscowy kościół zbudowany został ok. 1340 roku
z fundacji kasztelana krakowskiego Spycimira herbu Leliwa, przodka wspomnianego wyżej wodza konfederacji
husyckiej. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1373 r.,
niecałe sto lat później obejmowała ona 3 okoliczne wsie.
Kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej jest budowlą orientowaną, murowaną z ciosu. W latach 1898-1902
kościół, który pod koniec XVIII stulecia popadł w ruinę,
odnowiono i przebudowano w stylu neogotyckim. Świątynia składa się z jednej prostokątnej nawy oraz węższego
i niższego od niej, wielobocznie zamkniętego prezbiterium.
Z prezbiterium do zakrystii prowadzi gotycko-renesansowy portal z herbami Jastrzębiec i Warnia. Ołtarz główny
pochodzi z kieleckiego kościoła św. Wojciecha.
W XVI wieku właściciele Piaska zmienili wyznanie,
czego efektem była zamiana świątyni na zbór kalwiński,
a później ariański. Fatalnie w historii kościoła zapisał się
sam Gnoiński, który ponoć wjeżdżał do środka na koniu.
Kościół wrócił do katolików po 1590 r. i został ponownie
konsekrowany, a sprofanowane wejście zamurowano.
Piasek Wielki znany jest także z rozruchów chłopskich,
do których doszło 3 września 1933 r. Na wiecu z okazji dożynek, w którym uczestniczył Wincenty Witos, zgromadziło się ok. 10 tysięcy osób. Doszło do wystąpień antyrządowych. Podczas starć z policją jeden z rolników ze wsi Młyny
zginął, a kilku innych zostało rannych. Kilku uczestników
zajść zostało potem skazanych na kary więzienia.
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Warto przeczytać

Maurice Druon. Król z żelaza
… a ciebie królu Filipie, równie niesprawiedliwy,
powołuję przed Sąd Boży w ciągu roku jednego...

Jacques de Molay
(ostatni mistrz zakonu templariuszy,
spłonął na stosie 18 marca 1314 r.)
W świątecznej atmosferze, nie tylko dla
relaksu, polecam lekturę rozpoczynającą
siedmioksiąg historyczny Maurice’a Druona - pisarza i polityka, którego pierwsza
rocznica śmierci mija w tym właśnie miesiącu. Jego siedmiotomowy cykl „Królowie przeklęci” to wspaniale napisana historia Francji okresu średniowiecza. Ten fabularyzowany zbiór przypominający filmy płaszcza i szpady
czyta się lekko, łatwo i... świątecznie. Jest to jednocześnie
kawałek historii Francji, historii kończącej świetny okres
dynastii Kapetyngów i początku panowania Walezjuszy.
Wszystko na tle rozpoczynającej się wojny stuletniej
między Francją i Anglią.
Dynastia Kapetyngów to okres wzmacniania władzy,
cementowania dynastii. Niestety panowanie Filipa IV
Pięknego - bohatera pierwszego tomu z cyklu „Królowie
przeklęci” to czas konfliktów zarówno z papiestwem, jak
również z zakonem templariuszy. Uwięzienie Papieża

Bonifacego VIII, zagarnięcie majątku templariuszy i spalenie na stosie mistrza zakonu wprowadzało we Francji spory zamęt. Klątwa rzucona na stosie
przez mistrza templariuszy sprawiła, że ostatnich Kapetyngów nazywa się królami przeklętymi. O nich właśnie
mowa w omawianym cyklu, którego początek dał Filip
IV Piękny.
Autor z wyraźnym sentymentem i uznaniem pisze o
„żelaznym królu”. Z uczciwości dziejowej wyznać jednak
należy, że początek awantury z kościołem nie przyniósł
Francji i dynastii sukcesów. Pasmo nieustannych konfliktów wewnętrznych, zewnętrznych - głównie z Anglią,
intryg dworskich, knowań i manipulacji, a także podstępnych zbrodni, tajemnych spisków nie spowodowało
odbudowy potęgi Kapetyngów. Tło historyczne stanowi
jednak niezwykle barwny kobierzec zdarzeń, który czyni
z pierwszego tomu i całego siedmioksięgu lekturę niezwykle pasjonującą, sensacyjną oraz świątecznie do czytania uzasadnioną.
Bożentyna Pałka-Koruba
Wojewoda Świętokrzyski

Warto posłuchać

Czesław Niemen
Przeciętny dzień, popołudnie...
I pewnie nie zapamiętałbym tej
niedzieli, gdyby nie... Czesław
Niemen. Dwa lata temu TVP Kultura wyemitowała koncert Grupy
Niemen z Helsinek, koncert z początku lat siedemdziesiątych... Reklamowany w telewizji jako ten z
1973 roku, jednak wiele przemawia
za tym, przede wszystkim zestaw
utworów, że to występ zarejestrowany rok wcześniej, podczas „Helsinki Festival”, na którym
wystąpiła jeszcze jedna polska grupa, Klan.
W latach 1971 – 1973 Niemen śpiewał z muzykami SBB
i ten okres zapamiętałem w sposób szczególny. Wspaniały
kwartet – Czesław Niemen, Józef Skrzek, Apostolis Anthimos, Jerzy Piotrowski – czarowali wówczas publiczność...
Nie ukrywam, że i ja dałem się zahipnotyzować. Kiedy
usłyszałem pierwsze akordy gitary Skrzeka, a moje wnętrze
przekłuł wokal Niemena... zamarłem. Zamknięty dom, wyłączony telefon, telewizor głośniej! Zaczęło się. Na pierwszy
ogień „I’ve Been Loving You Too Long” Otisa Reddinga.
Od razu przypomniały mi się słowa samego Niemena, które
przeczytałem kiedyś w „Teraz Rock”: Na szczęście nie byłem

nigdy na tyle zdolnym naśladowcą, żeby go imitować. Toteż,
gdy kiedyś przyszło mi nagrać jego piosenkę „I’ve Been Loving
You Too Long”, zaśpiewałem ją po swojemu... I jakież szczęście, że Niemen nie naśladował, że wykonał ją po swojemu!
Nie do opisania! I nie ujmując niczego Reddingowi, wokal
Niemena jest nie do pobicia! Potem „From The First Major Discoveries” z muzyką Skrzeka – elektryczny jazz-rock,
niejako zapowiedź pierwszych płyt SBB. W tym fragmencie koncertu nie da się nie usłyszeć znakomitej wokalizy
Niemena z „Inicjałów”... I wreszcie „Strange Is This World”,
czyli „nasz” „Dziwny jest ten świat”! Nieoficjalny hymn,
protest-song zbuntowanej młodzieży lat sześćdziesiątych...
Tytułowy utwór z pierwszego autorskiego albumu Niemena stał się szlagierem na lata. Jak trudno i niestety próżno
współcześnie szukać tak ponadczasowych i doskonałych
wykonań.
I nastąpiło przebudzenie, przebudzenie ze snu magicznego, sentymentalnego... Takież brutalne, jak niesamowite,
nasycone wspomnieniami z wciąż jeszcze brzmiącymi słowami wielkiego muzyka...
Piotr Żołądek
Wicewojewoda Świętokrzyski
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Co, gdzie, kiedy?
Co? Gdzie? Kiedy?
Kielecki Ogląd Kabaretów Studenckich KOKS 2010

18 kwietnia, niedziela godz. 18
Miejsce: Klub „Pod Krechą” w Kielcach, ul. 1000-lecia Państwa
Polskiego 7
Informacje: (41) 342 44 24
Tym razem na scenie studenckiej o dwa miejsca w
finale festiwalu będą rywalizowały kabarety: „Czwarta
Fala” i „Kabaret z konopi” z Kielc, „Statyf ” z Dąbrowy
Górniczej oraz „Dasza von Yock” z Czeskiego Cieszyna.
Decydujący werdykt wyda jak zwykle publiczność,
która zdecyduje, które dwa zespoły będą walczyć w
Finale o Nagrodę Główną i statuetkę KOKS-u.

Dominic Miller Band

25 kwietnia, niedziela, godz. 19
Miejsce: Dom Środowisk Twórczych, Pałac T. Zielińskiego w Kielcach,
ul. Zamkowa 5
Informacje: (41) 368 20 53, 368 20 54
Jeden z czterech występów w Polsce Dominica
Millera to nie lada gratka dla koneserów brzmienia
gitary. Grający nieprzerwanie od 20 lat ze Stingiem,
współpracuje także z takimi artystami, jak: Phil
Collins, Tina Turner, Chris Botti, Peter Gabriel, Bryan
Adams, Tina Turner, Sheryl Crow, Rod Stewart, Pat
Metheny. Z Millerem zagrają jego stali muzycy: Mike
Lindup (instrumenty klawiszowe), Guy Pratt (bas),
Rhani Krija (instrumenty perkusyjne).

IV Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów
Zabytkowych

24 – 25 kwietnia, sobota-niedziela
Miejsce: Targi Kielce, ul. Zakładowa 1
Informacje: www.zlotshl.pl
Kolejny, cieszący się ogromnym powodzeniem wśród
miłośników motoryzacji, zlot zabytkowych (i nie
tylko) motocykli. Tym razem zlot odbywa się w roku
obchodów jubileuszu 90-lecia powstania w Kielcach
zakładów SHL (których sztandarowym produktem był
ów słynny motocykl) oraz z okazji organizowania przez
Targi Kielce - po raz pierwszy - Targów Motocykli,
Skuterów i Quadów MSQ-EXPO. W programie zlotu
m.in. parada ulicami miasta, uroczyste otwarcie
sezonu motorowego, konkursy sprawnościowe,
występy artystyczne. Zlot pod patronatem wojewody
świętokrzyskiego.

Koncert z udziałem A. Seniuk, E. Kusztala i chóru
„Sabbaton”

25 kwietnia, niedziela, godz. 13
Miejsce: Klasztor na Świętym Krzyżu
Informacje: (41) 317 70 21
W niedzielne popołudnie zabrzmi w Klasztorze
Misjonarzy Oblatów na Świętym Krzyżu muzyka
ozdobiona słowami Anny Seniuk i Edwarda Kusztala
oraz chóru „Sabbaton” z Bielin. Koncert odbędzie
się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Organowej i Sakralnej „Anima Mundi”.

12

Przepisy
kulinarne
Prezentujemy kolejne przepisy przygotowane na ogłoszony przez
wojewodę konkurs „Świętokrzyska potrawa świąteczna”.
Kaczka z jabłkami i żurawiną
Składniki: kaczka ok. 2 kg, 2 jabłka, ząbek czosnku, majeranek, sól,
pieprz
Farsz: kasza gryczana, 5 łyżek żurawiny, 2 jabłka, mała cebula, jajko,
łyżka masła, goździki, sól, pieprz, szczypta cynamonu.
Sposób przyrządzenia:
Sprawioną kaczkę umyć, osuszyć, natrzeć solą, pieprzem, majerankiem i rozgniecionym ząbkiem czosnku. Tak przygotowaną kaczkę zalewamy czerwonym
winem i odstawiamy na 24 godziny w chłodnym miejscu. Następnego dnia przygotowujemy farsz: cebulę obrać, posiekać, przesmażyć na maśle. Dodać jabłka
obrane i pokrojone w ćwiartki oraz żurawinę. Dodać wcześniej ugotowaną kaszę,
przyprawić goździkami, solą i pieprzem. Wymieszać, ostudzić. Jajko roztrzepać,
wlać do masy i wymieszać. Farszem nadziać kaczkę, otwór spiąć wykałaczkami.
Tak przygotowaną kaczkę wstawiamy do nagrzanego piekarnika do 160°C i pieczemy 1 godzinę i 20 minut. Podlewać wytwarzającym się sosem z dodatkiem
czerwonego wina. Upieczoną kaczkę wyjmujemy z brytfanny i dekorujemy blanszowanymi jabłkami i żurawiną.
Przepis przygotowała Barbara Grabda ze Stowarzyszenia KGW
„Piaskowe Babki” w Piasku Małym w gm. Solec-Zdrój.

Pigoły
Składniki: 2 kg kapusty kiszonej, 25 dag grzybów suszonych (różnych),
20 dag kaszy jęczmiennej drobnej, 6 kg ziemniaków, 3 duże główki cebuli,
2 łyżki mąki kartoflanej,l kostka masła, sól, pieprz, Vegeta.
Przygotowanie ciasta:
4 kg ziemniaków ścieramy (tak jak na placki ziemniaczane) z tym, że odciskamy wodę. Potem ugotowaną resztę ziemniaków (2 kg) utłuczonych dodajemy
do startych ziemniaków. Należy to wymieszać. Następnie przygotowujemy farsz.
Farsz:
Gotujemy osobno kapustę, grzyby i kaszę. Po ugotowaniu odcedzamy wszystko. Następnie przepuszczamy przez maszynkę grzyby i kapustę. Mieszamy razem
kapustę, grzyby i kaszę. Dodajemy do tego zeszkloną na maśle cebulę i przyprawiamy to wszystko do smaku solą, pieprzem i vegetą.
Następnie rozkładamy ziemniaki na placuszek, a w środek tego nakładamy
farsz i zwijamy w duże kule. W ostatnim etapie do gotującej i posolonej wody
wrzucamy gotowe pigoły i gotujemy do 15 minut na wolnym ogniu. Po ugotowaniu wyjmujemy z wody na talerz i okraszamy wcześniej przygotowaną cebulką (podobnie jak dajemy do farszu) zeszkloną na masełku. Można też ewentualnie dodać troszkę boczku do okrasy (jeśli potrawa nie jest postna).
Przepis przygotowała Agnieszka Mularczyk ze Stowarzyszenia
„Lipianki” w Lipie w gm. Ruda Maleniecka
.

