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Przed nami wybory samorz¹dowe

JAN  MAZUR

11 listopada br. up³ywa termin kolejnej kadencji samo-

rz¹du terytorialnego. W partiach politycznych, organiza-

cjach spo³ecznych trwaj¹ od d³u¿szego czasu prace przy-

gotowawcze do udzia³u w kampanii wyborczej i samych

wyborów.

Tradycyjnie w ostatnim roku ka¿dej kadencji samo-

rz¹du jest realizowany bardzo szeroki program inwesty-

cyjny.

Stawia to szczególnie trudne zadania przed Polskim

Stronnictwem Ludowym, które z powodzeniem realizuje

swój program wyborczy z 2006 r.

Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e organizacja równolegle

musi przygotowaæ siê do wyborów prezydenckich w na-

szym kraju, które zgodnie z ordynacj¹ wyborcz¹ powinny

siê odbyæ pomiêdzy 19 wrzeœnia a 3 paŸdziernika br.

Wybory samorz¹dowe w naszym kraju polegaj¹ na

wyborze cz³onków organów stanowi¹cych jednostek samo-

rz¹du terytorialnego do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw oraz od 2002 r. jednoosobowych organów wyko-

nawczych gmin: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Dokoñczenie na str. 5

Dokoñczenie na str. 4

Niniejszy artyku³ kierujê g³ównie do m³odych

cz³onków PSL, którzy nie pamiêtaj¹ (byli jeszcze dzieæ-

mi) historycznych wydarzeñ w ruchu ludowym, jakie

mia³y miejsce w latach 1989-1990. Starsi cz³onkowie

brali bezpoœredni b¹dŸ poœredni udzia³ w procesie

przekszta³cenia ZSL z partii uzale¿nionej od PZPR,

zaœ Polski od Zwi¹zku Radzieckiego, do pe³nego usa-

20 lat temu...

STANIS£AW DURLEJ

31 marca 1990 roku obradowa³ w Kielcach II Zjazd Wojewódzki PSL

31 marca 1990 roku odby³ siê w Kielcach II Zjazd Wojewódzki PSL. Delegaci maszeruj¹ do sali

konferencyjnej Urzêdu Wojewódzkiego ulic¹ Warszawsk¹

Wojewódzkie

obchody

Œwiêta Ludowego

odbêd¹ siê 23 maja

w skansenie

Muzeum Wsi Kieleckiej

w Tokarni

Zarz¹d Wojewódzki PSL w Kielcach za-

prasza mieszkañców województwa œwiêto-

krzyskiego do wziêcia udzia³u w tych uroczy-

stoœciach, które zbiegaj¹ siê ze 115. rocznic¹

powstania zorganizowanego politycznego Ru-

chu Ludowego.

Zdrowych i spokojnych

Œwi¹t Wielkanocnych

wszystkim mieszkañcom

województwa œwiêtokrzyskiego

¿ycz¹

Adam Jarubas

- prezes Zarz¹du Wojewódzkiego PSL,

 marsza³ek województwa,

dr Czes³aw Siekierski

- eurodeputowany

do Parlamentu Europejskiego,

Miros³aw Pawlak i Andrzej Pa³ys

- pos³owie na Sejm RP

oraz

Redakcja

„Ludowca Œwiêtokrzyskiego”

modzielnienia Stronnictwa oraz uzyskania przez Pol-

skê pe³nej wolnoœci.

Ale nim to nast¹pi³o, w kraju i w województwie

kieleckim dokona³y siê wa¿ne wydarzenia, które przy-

czyni³y siê do usamodzielnienia Stronnictwa.
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20 lat temu...

Uhonorowano najlepszych

Jesieni¹ 2008 roku radni Sejmiku Woje-

wództwa Œwiêtokrzyskiego zdecydowali o

ustanowieniu Nagrody Marsza³ka Wojeódz-

twa Œwiêtorzyskiego - „Œwiêtokrzyska Vic-

toria”. W przyjêtej uchwale ustanowiono, ¿e

ka¿dego roku bêdzie przyznawana w trzech

kategoriach: Osobowoœæ, Samorz¹d i Przed-

siêbiorstwo. W tym roku laureatów wy³oni-

³a Kapitu³a Nagrody, a¿ z ponad 100 zg³oszeñ.

Gala, na której wrêczono statuetki „Victorii”

zgromadzi³a w Centrum Kongresowym EXBUDU

w Kielcach ponad 350 osób przyby³ych na tê uro-

czystoœæ z ca³ego regionu. Oczywiœcie byli obec-

ni: przewodnicz¹cy sejmiku Tadeusz Kowal-

czyk, marsza³ek województwa œwiêtokrzy-

skiego, prezes ZW PSL w Kielcach Adam

Jarubas, wicewojewoda Piotr ¯o³¹dek, po-

s³owie PSL Andrzej Pa³ys i Miros³aw Paw-

lak. Nie zabrak³o samorz¹dowców i przdsiêbior-

ców z ca³ego województwa.Goœæmi specjalnymi

byli: wiceminister rozwoju regionalnego Krzysz-

tof Hetman i doradca zarz¹du Polskiej Konfede-

racji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” Ja-

cek Mêcina.

„Œwiêtokrzyska Victoria”

Dokoñczenie na str. 7

Dokoñczenie ze str. 1

Prze³omowe znaczenie mia³y obrady „okr¹g³ego sto-

³u”, w którym brali udzia³ tak¿e dzia³acze ZSL. Inauguracyj-

ne przemówienie w imieniu Stronnictwa wyg³osi³ cz³onek

Prezydium NK ZSL, marsza³ek Sejmu prof. Miko³aj Koza-

kiewicz. Obrady rozpoczê³y siê 6 stycznia 1989 roku i

trwa³y kilka tygodni. W nastêpstwie ustaleñ tych obrad

odby³y siê w czerwcu wybory do Sejmu i Senatu

Odby³ siê tak¿e „ludowy okr¹g³y stó³”. W czerwco-

wych wyborach do Sejmu z naszego województwa manda-

ty poselskie uzyskali kandyduj¹cy z listy ZSL prof. Stani-

s³aw Wi¹ckowski z Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Kiel-

cach, popierany przez „Solidarnoœæ” i W³odzimierz Wiertek,

rolnik ze wsi Topola, gmina Skalbmierz. Do Senatu kandy-

dowa³ Leszek Bugaj z gminy Bodzechów, ale nie uzyska³

wymaganej iloœci g³osów.

Istotne znaczenie dla dalszych losów ruchu ludowego

by³o reaktywowanie 15 sierpnia 1989 roku w Wilanowie PSL.

Na prezesa wybrano gen. Franciszka Kamiñskiego, zaœ na

przewodnicz¹c¹ Rady Naczelnej Hannê Chor¹¿ynê.

17 sierpnia 1989 roku odby³o siê historyczne spotka-

nie Lecha Wa³êsy, Romana Malinowskiego i Jerzego JóŸ-

wiaka, którzy postanowili utworzyæ rz¹d koalicyjny.

Tymczasem w Kielcach 28 wrzeœnia 1989 roku odby-

³o siê plenum WK ZSL, które podjê³o uchwa³ê o zmianie

nazwy ZSL na PSL, zaœ na kolejnym 16 paŸdziernika po-

stanowiono uzupe³niæ sk³ad WK o 15 osób spoœród by³ych

dzia³aczy Miko³ajczykowskiego PSL. Wówczas wicepreze-

sem WK zosta³ W³adys³aw Odrobina z gminy Z³ota, zaœ

cz³onkami Prezydium Czes³aw Wróbel z Ostrowca i Bole-

s³aw Skuta z Buska. Prezesem wojewódzkiej organizacji by³

wówczas Marian Obara.

14 paŸdziernika w siedzibie Centrum Doskonalenia

Nauczycieli odby³o siê za³o¿ycielskie zebranie PSL „wila-

nowskiego”, które utworzy³o Œrodowiskowe Ko³o PSL. W

zebraniu uczestniczyli Józef Teliga, wspó³za³o¿yciel Ogól-

nopolskiego Komitetu Oporu Rolników, dr Stefan Pastusz-

ka, dr Wac³aw M¹dzik doc. Jan Ma³yszko, dr Janusz Ro-

siak oraz Wac³aw Rêbosz i Ryszard Gawlik. W krótkim

czasie w ca³ym województwie PSL „wilanowskie „ liczy³o 40

osób Powo³ano Tymczasowy Zarz¹d Wojewódzki PSL, któ-

rego prezesem zosta³ Józef Teliga a wiceprezesem Stefan

Pastuszka.

Warto wspomnieæ, ¿e na Nadzwyczajnym Kongre-

sie Odrodzenia Ruchu Ludowego, obraduj¹cego 27-29

listopada na którym utworzono PSL - Odrodzenie, posta-

nowiono, ¿e delegaci z poszczególnych województw sta-

nowili tymczasowe w³adze Stronnictwa do czasu odbycia

kongresu jednoœci. NKW Odrodzenie pod koniec grudnia

dokona³ wymówieñ z pracy wszystkim pracownikom Stron-

nictwa, uczyni³o to tak¿e kierownictwo kieleckiej organiza-

cji. Odt¹d Stronnictwo przesta³o korzystaæ z dotacji pañ-

stwowych, musia³o wygospodarowywaæ sobie œrodki we

w³asnym zakresie. Dzia³alnoœæ jego opiera³a siê na pracy

spo³ecznej.

ZW PSL - Odrodzenie zatrudni³ tylko jedn¹ osobê, tj.

Józefa Szczepañczyka, któremu powierzono obowi¹zki kie-

rownika biura. Prezesem Tymczasowego Zarz¹du Woje-

wódzkiego zosta³ Alfred Domagalski, który wczeœniej by³

prezesem miejskiej organizacji PSL - Odrodzenie w Kiel-

cach.

Obydwa stronnictwa PSL - Odrodzenie oraz PSL „wila-

nowskie” d¹¿y³y do zjednoczenia. Obydwa zarz¹dy posta-

nowi³y odbyæ II Zjazd Wojewódzki PSL 31 marca 1990

roku.

Wczeœniej jednak, 28 marca, w siedzibie Oœrodka

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ustalono szczegó³o-

we zasady po³¹czenia obydwu nurtów ruchu ludowego.

Odby³o siê ono w gabinecie ówczesnego wicedyrektora

ODN dr. Mieczys³awa Adamczyka (obecnie profesora i

rektora Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej) Zebranie trwa³o oko-

³o 4 godzin, ostatecznie ustalono warunki zjednoczenia.

Du¿¹ rolê w tych rozmowach odegra³ dr M. Adamczyk,

który pe³ni³ rolê mediatora.

W myœl umowy po³¹czonych stronnictw w PSL mia³y

przyj¹æ program i statut reaktywowanego PSL.

Wojewódzki Zjazd Zjednoczeniowy PSL odby³ siê w

Kielcach w „okr¹glaku” Urzêdu Wojewódzkiego 31 marca

1990 roku. W obradach uczestniczy³o 186 delegatów (na

wybranych 251), w tym wszyscy cz³onkowie PSL „wila-

nowskiego” w liczbie 40 osób.

Warto w tym miejscu podaæ, ¿e wœród delegatów PSL

„wilanowskiego” wiêkszoœæ nale¿a³a wczeœniej do ZSL (miê-

dzy innymi Stefan Pastuszka, Janusz Rosiak, Wac³aw

M¹dzik czy W³adys³aw Stok³osa z Dzia³oszyc). W prakty-

ce wiêc nast¹pi³o po³¹czenie „idei PSL” z baz¹ cz³onkowsk¹

ZSL

Zjazd poprzedzi³a uroczysta msza œwiêta w bazylice

katedralnej w intencji jednoœci ruchu ludowego. Po jej za-

koñczeniu delegaci na czele orkiestry OSP w Dzia³oszy-

cach i pocztów sztandarowych PSL z 1946 roku ze Starej

S³upi i Nawarzyc ulicami nosz¹cymi wówczas imiona Œwier-

czewskiego (obecnie Du¿a) i Rewolucji PaŸdziernikowej (obec-

nie Warszawska) i IX Wieków Kielc udali siê do sali konfe-

rencyjnej Urzêdu Wojewódzkiego.

Wœród uczestników pochodu panowa³ nastrój radoœci

i zadowolenia.

Obrady otworzy³ Józef Teliga - prezes Tymczasowego

Zarz¹du Wojewódzkiego PSL, zaœ referat wyg³osi³ prezes

Tymczasowego Zarz¹du PSL - Odrodzenie Alfred Doma-

galski. Przewodniczyli obradom Stanis³aw Bronkowski z

Piñczowa i Stefan Pastuszka z Kielc. W obradach uczest-

niczyli bardzo serdecznie przyjêci przez delegatów prezes

NKW PSL - genera³ Franciszek Kamiñski i prezes NKW

PSL - Odrodzenie Kazimierz Olesiak.

Józef Teliga powiedzia³ miêdzy innymi: Na tê chwile

wielu z nas czeka³o od dawna. Czekali dzia³acze Miko³ajczy-

kowskiego PSL i czekali m³odsi, którzy przejêli idee PSL -

owsk¹. Niestety wielu nie by³o danym tej chwili doczekaæ -

odeszli na zawsze. Jedni zamordowani skrytobójczo, inni w

sposób naturalny, ale umêczeni, sponiewierani, z poczu-

ciem wyrz¹dzonej im krzywdy w tej Polsce, za któr¹ nara¿ali

bardzo czêsto swoje ¿ycie.

A. Domagalski zaœ powiedzia³ na wstêpie swego refe-

ratu miêdzy innymi: Dziœ odbywamy II Zjazd Polskiego

Stronnictwa Ludowego. Zjazd, który zapewne przejdzie do

historii ruchu ludowego, tej historii której wstydziæ siê nie

bêdziemy. Zanim jednak mogliœmy siê spotkaæ na tej sali

trzeba by³o przejœæ trudn¹ drogê.

Zjazd Wojewódzki zakoñczy³ proces jednoczenia ru-

chu ludowego na KielecczyŸnie.

W dyskusji wyra¿ano du¿e zadowolenie z tego faktu..

Sprawie przygotowañ do wyborów samorz¹dowych oraz

pogarszaj¹cej siê sytuacji gospodarczej na wsi poœwiêcono

najwiêcej uwagi.

Dokonano wyboru w³adz. Na prezesa honorowego ZW

PSL zosta³ wybrany przez aklamacjê J. Teliga, zaœ spo³ecz-

nym - urzêduj¹cym zosta³  A. Domagalski. Na Kongres

Jednoœci PSL wybrano delegatów: Franciszka Kamiñskie-

go i Kazimierza Olesiaka oraz: Stanis³awa Bronkowskiego,

Leszka Bugaja, Alfreda Domagalskiego, Stanis³awa Durle-

ja, Ryszarda Jêdrucha, Andrzeja Morawieckiego, Helenê

Ostachowsk¹, Stefana Pacaka, Stefana Józefa Pastusz-

kê, Józefa Teligê, Stanis³awa Wi¹ckowskiego i W³odzimie-

rza Wiertka.

Na pierwszym plenarnym posiedzeniu ZW PSL wy-

brano Prezydium w sk³adzie: wiceprezesi pose³ W³odzi-

mierz Wiertek i dr Stefan Pastuszka z CDN, Micha³ Gurnicz

- rolnik z gminy Stopnica, sekretarz Józef Szczepañczyk,

skarbnik Stefan Marzec - rolnik z gminy Z³ota, cz³onkowie

Prezydium: red. Stanis³aw Durlej, Andrzej Morawiecki - prze-

wodnicz¹cy ZW ZMW „Wici” - rolnik z gminy Wodzis³aw

oraz Zygmunt Szopa - wicewojewoda kielecki.

Prezydium ZW znalaz³o siê w bardzo trudnej sytuacji

finansowej. Etatowym pracownikiem pozosta³ jedynie se-

kretarz ZW. Uczestnikom narad i spotkañ zaprzestano

wyp³acaæ koszty podró¿y i diety.

Rozpocz¹³ siê nowy etap dzia³ania Stronnictwa, w tym

wojewódzkiej organizacji.

Ludowcy naszego województwa mog¹ byæ dumni, ¿e

odegrali znacz¹c¹ rolê w kraju w dzie³o zjednoczenia ruchu

ludowego. Mieli znacz¹cy wp³yw na przebieg obrad Kongre-

su Jednoœci PSL, który odby³ siê w kilka miesiêcy póŸniej

- 5 maja. O przebiegu tego Kongresu napiszê w nastêpnym

majowym numerze „Ludowca Œwiêtokrzyskiego.”

STANIS£AW DURLEJ
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Przed nami wybory samorz¹doweO wy¿szoœci

procedury

nad zdrowym

rozs¹dkiem

Obserwujê postêpuj¹c¹ proceduryzacjê

¿ycia. Przychodzi do mnie goœæ w garniturku

ala Charlie Chaplin i powiada, ¿e przyniós³

ofertê. Mo¿e mi zorganizowaæ ¿ycie zawodo-

we i ka¿de inne w jeden przemyœlany przez

„wybitnych ekspertów” system. Wy¿sza orga-

nizacja przyniesie takie efekty, ¿e zawartoœci

lewej szuflady nigdy nie pomylê z zawartoœci¹

prawej, a rano otworzê kajecik z planem na

dzisiaj i bêdê wykonywa³ czynnoœci zgodnie z

kolejnoœci¹ zapisan¹ wczoraj. A co bêdzie,

jeœli przyjdzie Staszek N.? - pytam.

On zawsze przychodzi w terminach nie-

planowanych, a nawet jeœli zaplanuje to i tak

nie dotrzymuje s³owa ! On na to pytanie nie by³

przygotowany. Powiedzia³, ¿e wa¿ny jest sche-

mat organizacyjny, standard, a w konsekwen-

cji system. S³owa o wy¿szoœci systemu nad

procesem myœlowym cz³owieka nie s¹ mi obce.

Doœwiadczy³em nawet takich, co to poznawszy

kilka procedur uznali siê za wybitnych znaw-

ców i wspó³twórców inteligencji nowego typu -

nazwijmy j¹ „inteligencj¹ proceduraln¹”. W

odró¿nieniu od tej tradycyjnej, która pozwala

rozumieæ i trafnie, skutecznie rozwi¹zywaæ

ró¿ne z³o¿one problemy. Inteligencja „proce-

duralna” to ni mniej ni wiêcej zdolnoœæ do przy-

swojenia sobie podrêcznika z opisem proce-

dur lub jego fragmentów. Etap drugi jej rozwoju

oznacza wyæwiczenie umiejêtnoœci stosowa-

nia procedury. Czasem inteligent „procedural-

ny” osi¹ga jeszcze etap trzeci objawiaj¹cy siê

kreatywnoœci¹ w tworzeniu nowych procedur.

Zdarza siê postaæ skrajnie zaawansowana,

wykazuj¹ca tendencjê do stuprocentowej, pe³-

nej proceduryzacji ¿ycia. Jeœli zostawi siê ta-

kiemu osobnikowi otwarte pole - proces pro-

ceduryzacji rozwinie siê w krótkim czasie do

rozmiarów i form, które spowoduj¹ zanik nor-

malnego ¿ycia pozaproceduralnego i tradycyj-

nych wartoœci - jak wiedza, inteligencja, zdol-

noœæ do myœlenia i wyci¹gania wniosków. Jeœli

w takiej organizacji (firmie, instytucji) zaist-

nieje zdarzenie (problem) nieprzewidziany,

nast¹pi nag³e zahamowanie dzia³ania. Odblo-

kowaæ go mo¿e tylko opracowanie nowej pro-

cedury przez „procedurotwórcê” lub „procedu-

rodawcê” - jak kto woli.

W ten sposób osi¹gnêliœmy stan pe³nego

„procedurozadowolenia”. Wystarczy siêgn¹æ

do odpowiedniej instrukcji i ju¿ wiemy co zro-

biæ. Cholernie wygodne i nie trzeba myœleæ.

Ja jednak têskniê za odrobin¹ polskiej,

romantycznej inteligencji. Bli¿ej mi do b³ysku

gen. Wieniawy-D³ugoszowskiego, który mia³

szacunek dla kawalerii i dystans do wojsko-

wych têpych regulaminów, zaœ dalej do trady-

cji S³awoja - Sk³adkowskiego co to jako mini-

ster spraw wewnêtrznych œciœle urzeczywist-

nia³ zarz¹dzenie w³asne o budowie ubikacji

za wiejsk¹ stodo³¹ i sam sprawdza³, czy ch³o-

pi z nich korzystaj¹ - skrupulatnie i z per-

fekcj¹. Te¿ przeszed³ do historii - nie jako

wybitny minister, ale symbol g³upoty wy¿sze-

go szczebla.

ANDRZEJ D¥BROWSKI

Dokoñczenie ze str. 1

Organy te s¹ wybierane w drodze wyborów po-

wszechnych, równych, bezpoœrednich i odbywaj¹-

cych siê w g³osowaniu tajnym.

Zasady przeprowadzenia wyborów samorz¹do-

wych s¹ opisane w ordynacjach wyborczych do rad

gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz o

bezpoœrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta

miasta.

W gminach licz¹cych do 20 tys. mieszkañców

wybory samorz¹dowe odbywaj¹ siê wed³ug ordyna-

cji wiêkszoœciowej, natomiast w gminach licz¹cych

powy¿ej 20 tys. mieszkañców, a tak¿e w powiatach i

województwach wed³ug systemu proporcjonalnego.

Kadencja organów jednostek samorz¹du terytorial-

nego trwa 4 lata. Mo¿liwe s¹ sytuacje szczególne

np. gdy rada lub wójt zostan¹ odwo³ani w referen-

dum lokalnym, lub wygaœnie mandat wójta, wtedy

równie¿ kadencja nowo wybranych organów koñczy

siê z up³ywem kadencji organów wyborczych w ogól-

nopolskich wyborach samorz¹dowych.

Wybory rad gminnych, powiatowych i sejmików

województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i pre-

zydentów zarz¹dza prezes Rady Ministrów nie póŸ-

niej ni¿ na 30 dni przed up³ywem kadencji rad, na

dzieñ wolny od pracy przypadaj¹cy w ci¹gu 60 dni

po up³ywie kadencji. Prezes Rady Ministrów po za-

siêgniêciu opinii Pañstwowej Komisji Wyborczej, w

drodze rozporz¹dzenia wyznacza datê wyborów oraz

okreœla dni w których up³ywaj¹ terminy wykonania

wskazanych w ordynacjach wyborczych czynnoœci,

czyli kalendarz wyborczy. Stanowi on za³¹cznik do

rozporz¹dzenia.

Liczbê radnych w gminach, powiatach i woje-

wództwie ustala wojewoda w konsultacji z komisa-

rzem wyborczym.

Wynika ona z liczby mieszkañców danego ob-

szaru dzia³ania rady, wed³ug stanu ewidencji ludno-

œci na koniec roku poprzedzaj¹cego rok, w którym

odbywaæ siê bêd¹ wybory.

Z og³oszonego zarz¹dzenia wojewody œwiêto-

krzyskiego wynika, ¿e w zwi¹zku ze zmniejszeniem

siê liczby ludnoœci w miastach Kielce i Skar¿ysko-

Kamienna (Kielce nie s¹ ju¿ miastem 200 tysiêcz-

nym, a Skar¿ysko spad³o poni¿ej 50 tys.) wyborcy w

Kielcach wybieraæ bêd¹ 25 radnych - dotychczas

by³o 28, a w Skar¿ysku 21 by³o 23. W pozosta³ych

100 gminach naszego województwa nic siê nie

zmieni. W Ostrowcu i Starachowicach zostaje po

23 radnych, po 21 w Busku-Zdroju, Jêdrzejowie,

Koñskich, Piñczowie, Sandomierzu, Staszowie i

W³oszczowe. W 91 gminach licz¹cych poni¿ej 20

tys. mieszkañców po 15. Równie¿ bez zmian pozo-

staj¹ radni powiatów, najmniejsza liczba radnych

bêdzie w powiecie kazimierskim 15, a najwiêksza w

kieleckim 29.

Do sejmiku województwa wybieraæ bêdziemy

30 radnych, tak jak w 2006 r.

Warto zauwa¿yæ, ¿e spadek liczby ludnoœci w

mieœcie Kielce bêdzie mia³ istotny up³yw na nowe

ukszta³towanie okrêgów wyborczych w wyborach do

sejmiku województwa, bowiem miasto Kielce nie

mo¿e stanowiæ samodzielnego okrêgu wyborczego.

Zgodnie z zasadami ustalania liczby radnych

ich wielkoœæ wynosz¹:

- w okrêgu wyborczym tworzonym do wyboru

rady w gminie licz¹cej do 20 tys. mieszkañców wy-

biera siê od 1 do 5 radnych, w gminie licz¹cej powy-

¿ej 20 tys. mieszkañców od 5 do 8,

- w ka¿dym okrêgu wyborczym w wyborach do

Rady Powiatu wybiera siê od 3 do 10 radnych po-

wiatowych,

- w okrêgach utworzonych do wyboru sejmiku

województwa wybiera siê od 5 do 15 radnych, z tym

¿e w ¿adnym z powiatów stanowi¹cych jeden okr¹g

wyborczy nie mog¹ byæ wybierani radni w liczbie

równej lub wiêkszej ni¿ 3/5 ogólnej liczby radnych.

Wybory przeprowadza siê w obwodach g³oso-

wania, utworzonych na obszarze gminy przez Radê

Gminy (w drodze uchwa³y) na wniosek wójta.

Ordynacja wyborcza do rad gmin wyodrêbnia 2

rodzaje obwodów g³osowania:

- sta³e obwody g³osowania. Obejmowaæ powin-

ny od 500 do 3000 mieszkañców (tylko w szczegól-

nych przypadkach mo¿e to byæ mniejsza liczba miesz-

kañców),

- odrêbne obwody g³osowania, tworzy siê w szpi-

talach, zak³adach pomocy spo³ecznych, zak³adach

karnych i Areszcie Œledczym, je¿eli w dniu wyborów

bêdzie w nim przebywa³o nie mniej ni¿ 15 wybor-

ców.

Wójt przedk³ada Radzie Gminy nie tylko wnioski

dotycz¹ce podzia³u czy utworzenia obwodów g³oso-

wania, ale równie¿ wnioski w sprawie zmian w po-

dziale na sta³e obwody g³osowania. Koniecznoœæ

takich zmian wynikaæ mo¿e:

- ze zmiany granic gminy,

- liczby mieszkañców w gminie lub obwodzie

g³osowania,

- liczby radnych w gminnej radzie,

- podzia³u gminy na okrêgi.

Mo¿na za³o¿yæ ¿e Sejm RP nie bêdzie ju¿ do-

konywa³ zmian w ordynacjach wyborczych organów

stanowi¹cych i wykonawczych samorz¹du terytorial-

nego - chocia¿ w Sejmie odby³o siê pierwsze czyta-

nie Obywatelskiego projektu, z³o¿onego z inicjatywy

Kongresu Kobiet w sprawie parytetu. Autorzy projek-

tu chc¹, aby w tegorocznych wyborach samorz¹do-

wych z wyj¹tkiem gmin do 20 tys. mieszkañców, co

najmniej 50% miejsc na listach wyborczych stano-

wi³y kobiety.

Dyskusja nad t¹ zmian¹ - niezwykle istotn¹, to-

czy siê w naszym kraju od d³u¿szego czasu.

Dotychczas wa¿n¹ zmian¹, która dokona³ Sejm

w ordynacjach, jest g³osowanie za poœrednictwem

pe³nomocnika. Wyborca posiadaj¹cy orzeczenie o

znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³no-

sprawnoœci, albo orzeczenie organu rentownego bez

wzglêdu na datê jego wydania mo¿e udzieliæ pe³-

nomocnictwa do g³osowania w jego imieniu.

Pe³nomocnikiem do g³osowania osób niepe³-

nosprawnych w wyborach do Rady Gminy, powiatu

czy województwa mo¿e byæ tylko osoba wpisana do

rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielaj¹-

cy pe³nomocnictwo do g³osowania. Pe³nomocnic-

twa do g³osowania udziela siê przed wójtem (burmi-

strzem, prezydentem miasta) lub innym upowa¿nio-

nym pracownikiem urzêdu do sporz¹dzenia aktów

pe³nomocnictwa do g³osowania.

Akt pe³nomocnictwa do g³osowania sporz¹dza

siê na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta (burmi-

strza prezydenta miasta) gminy w której wyborca

jest wpisany do rejestru wyborców, najpóŸniej na

10 dni przed dniem wyborów. Akt sporz¹dza siê w

trzech egzemplarzach, z których po jednym otrzy-

muje udzielaj¹cy pe³nomocnictwa do g³osowania

i pe³nomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje w

Urzêdzie Gminy. Urz¹d Gminy ma prowadziæ wyka¿

sporz¹dzonych aktów pe³nomocnictwa do g³oso-

wania.

Ka¿d¹ osobê, której przys³uguje prawo wybiera-

nia, obejmuje sta³y rejestr wyborców. Jego prowa-

dzenie nale¿y do wa¿nych zadañ gminy. W zwi¹zku

z k³opotami, jakie mia³y miejsce z tym problemem w

2006 r. w naszym województwie, warto przypomnieæ

ze prawo wpisania do rejestru wyborców przys³uguje

równie¿ wyborcy stale zamieszka³emu na obszarze

terenu gminy bez zameldowania siê na pobyt sta³y.

Przys³uguje ono równie¿ wyborcy nigdzie nie za-

mieszka³emu, przebywaj¹cemu stale na obszarze

gminy. Tak¿e wyborcy stale zamieszkali na obszarze

gminy, ale pod innym adresem a ni¿eli ich zamel-

dowanie na pobyt sta³y, mog¹ na pisemny wniosek

z³o¿ony w Urzêdzie Gminy wpisaæ siê do rejestru

pod adresem sta³ego zameldowania.

Tych kilka wstêpnych uwag odnosi siê do pierw-

szej fazy przygotowania wyborów samorz¹dowych.

Wraz z ich zbli¿eniem siê bêdziemy mówiæ o dal-

szych czynnoœciach ze zwróceniem szczególnej uwa-

gi na obowi¹zki komitetów wyborczych PSL.

JAN MAZUR
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Prezydium II Wojewódzkiego Zjazdu PSL w Kielcach (31 marca 1990 r.). Prze-

mawia prezes PSL - Odrodzenie Kazimierz Olesiak. Za sto³em prezydialnym:

pierwszy z lewej W³odzimierz Wiertek, trzeci z lewej gen. Franciszek Kamiñ-

ski, pierwszy z prawej Stanis³aw Bronkowski, drugi z prawej Stefan Pastuszka,

trzeci z prawej Józef Teliga i w œrodku niewidoczy Alfred Domagalski.

Biura poselskie PSL

W siedzibie Zarz¹du Województwa Œwiêtokrzyskiego PSL w Kielcach

przy ul. Weso³ej 47/49 (kod 25-363, tel. 041-361-05-98, fax. 041-344-22-77) mieœci

siê Biuro Parlamentarne PSL pos³ów Andrzeja Pa³ysa i Miros³awa Pawlaka.

W powiatach dzia³aj¹ filie Biura:

Busko-Zdrój - ul. Koœciuszki 60, kod. 28-100, tel. 041 378-29-46.

Jêdrzejów - ul. Armii Krajowej 9, kod. 28-300, tel. 041 386-24-13.

Kazimierza W. - ul. Partyzantów 7, kod. 28-500, tel. 041 352-20-56.

Koñskie - ul. Hubala 11/1, kod. 26-200, tel. 041 372-45-46.

Opatów - ul. Szeroka 13, kod. 27-500, tel. 015 868-33-75.

Ostrowiec - ul. Starokunowska 1, kod. 27-400, tel. 041 265-31-55.

Piñczów - ul. 1-go Maja 10, kod. 28-400, tel. 041 357-22-80.

Sandomierz - ul. 11 Listopada 1, kod. 27-600, tel. 015 832-79-23.

Skar¿ysko-K. - ul. 1000-lecia 10, kod. 26-110, tel. 041 252-25-70.

Starachowice - ul. Wojska Polskiego 9, kod. 27-200.

Staszów - ul. Kolejowa 15, kod. 28-200, tel. 015 864-32-59.

W³oszczowa - ul. Wiœniowa 19, kod. 29-100.

DARIUSZ DETKA

Myœli przebrane

Walka z urojeniami,

to czêsto walka

z w³asnymi s³aboœciami.

***

W³adza leczy kompleksy

podw³adnymi.

Przeziêbienie – aspiryn¹.

***

Najwiêcej na mój temat

maj¹ do powiedzenia osoby,

które mnie nie znaj¹.

***

Uwielbiam niespodzianki

- ucz¹ pokory.

***

Dawaj z siebie, jak najwiêcej.

Ktoœ siê ucieszy.

***

Chc¹c byæ przydatnym

nie stój pod œcian¹.

***

Ka¿dy przejaw dzia³alnoœci

jest lepszy od nicnierobienia.

***

Powiedzenie prawdy jest

dla wielu koñcem kariery.

***

Po skoñczonej kadencji

wielu polityków musi

przejœæ odtrucie.

***

Mi³oœæ jest uczuciem

najbardziej twórczym.

***

S³awa jest przeznaczona

dla wybitnych lub g³upców.

***

Lepiej s³uchaæ ni¿ mówiæ.

G³upcze.

***

Szept t³umu jest krzykiem.

Krzyk jednostki niczym.

***

ZnajdŸ w³aœciwe s³owo,

a bêdziesz panem sytuacji.

***

Myœli, ¿e gardzenie ludŸmi

to system zarz¹dzania.

***

Koniec gazet jest bliski.

Trzeba inwestowaæ

w fabryki papieru toaletowego.

¯ywi¹, Broni¹, Gospodaruj¹

Przed nami wybory samorz¹dowe

20 lat temu...
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24 lutego odby³o siê w Kielcach spotka-

nie z prezesami zarz¹dów powiatowych i

gminnych PSL. W pierwszym punkcie omówio-

no dotychczasowe dzia³ania struktur powiato-

wych i gminnych Stronnictwa na prze³omie 2009-

2010 roku. Prowadz¹cy obrady prezes Zarz¹du

Wojewódzkiego PSL Adam Jarubas wskaza³ na

potrzebê aktywizacji instancji i ogniw zwi¹za-

nych z przygotowaniami do wyborów samorz¹-

dowych obchodami 70. rocznicy powstania Ba-

talionów Ch³opskich oraz tegorocznymi obcho-

dami Œwiêta Ludowego, które przypadaj¹ w 115.

rocznicê powstania politycznego zorganizowa-

nego ruchu ludowego Wojewódzkie obchody

zorganizowane zostan¹ w skansenie Muzeum

Wsi Kieleckiej w Tokarni. Poinformowa³ o do-

tychczasowych dzia³aniach Urzêdu Marsza³kow-

skiego w zakresie pozyskiwania i wykorzystywa-

nia œrodków unijnych. Mówi³ tak¿e o funkcjono-

waniu koalicji w Zarz¹dzie Wojewódzkim i Sej-

miku Œwiêtokrzyskim.

W drugim punkcie obrad wiceprezes ZW PSL

pose³ Andrzej Pa³ys przedstawi³ harmonogram

dzia³añ Stronnictwa w nadchodz¹cej kampanii

wyborczej do samorz¹dów. Przewiduje siê organi-

zowanie spotkañ dzia³aczy szczebla wojewódz-

kiego Stronnictwa w ca³ym województwie. W kwiet-

niu i maju powinny odbyæ siê zjazdy PSL we

wszystkich gminach. G³ówna rywalizacja w wybo-

rach samorz¹dowych bêdzie pomiêdzy PSL a PiS.

Uczestnicz¹cy w spotkaniu prezes i wice-

prezes Zarz¹du Okrêgu OZ¯BCh Adam Cecot i

Jan Sa³ek przedstawili plan szczegó³owy ob-

chodów 70. rocznicy powstania BCh. We wszyst-

kich powiatach odbywaæ siê bêd¹ spotkania z

m³odzie¿¹ z udzia³em weteranów ch³opskiego

wojska. Z okazji 10. rocznicy œmierci gen. Fran-

ciszka Kamiñskiego w gminie Wojciechowie, ro-

dzinnej komendanta g³ównego BCh oraz w Zie-

lonkach w powiecie jêdrzejowskim, w której miej-

scowa Szko³a Podstawowa nosi imiê genera³a

w lutym odby³y siê ju¿ okolicznoœciowe uroczy-

stoœci.

W najbli¿szym czasie Szko³a Podstawowa w

Ratajach, w pow. buskim, otrzyma imiê Batalio-

nów Ch³opskich.

���

Ponad 150 cz³onków PSL wziê³o udzia³ w

spotkaniu w Jêdrzejowie, które poœwiêcone

by³o omówieniu przygotowañ do zbli¿aj¹cych

siê wyborów samorz¹dowych. Spotkanie pro-

wadzi³ prezes Zarz¹du Powiatowego PSL pose³

Miros³aw Pawlak. Cz³onek Rady Naczelnej PSL,

starosta Edmund Kaczmarek zapozna³ zebranych

z wynikami spo³eczno-gospodarczymi, uzyskany-

mi w ubieg³ym roku oraz omówi³ najwa¿niejsze

zadania do realizacji w 2010 roku. Mi³ym akcen-

tem spotkania by³o wrêczenie legitymacji cz³on-

kowskich 10 osobom, które w ostatnim czasie wst¹-

pi³y do Stronnictwa.

���

Niemal we wszystkich powiatach zorga-

nizowane zosta³y uroczyste spotkania z okazji

Œwiêta Kobiet. Tradycyjnie ju¿ w powiecie san-

domierskim odby³y siê one w Dwikozach, w któ-

rych uczestniczy³o blisko 300 osób. W powiecie

kieleckim odby³y siê one w Morawicy. Bardzo

uroczysty charakter mia³y uroczystoœci zorganizo-

wane przez powiatowe zarz¹dy PSL w Staszo-

wie, Starachowicach, Piñczowie, Kazimierzy Wiel-

kiej. W wielu spotkaniach uczestniczyli oprócz

w³adz powiatowych Stronnictwa, tak¿e cz³onko-

wie Zarz¹du Wojewódzkiego PSL: prezes ZW

Adam Jarubas, pos³owie Andrzej Pa³ys i Miro-

s³aw Pawlak, a tak¿e deputowany do PE dr Cze-

s³aw Siekierski.

Zjednoczone Stronnictwo

Ludowe - znane i nieznane

W siedzibie Naczelnego Komitetu Wykonaw-

czego PSL 14 stycznia odby³o siê sympozjum

naukowe, zorganizowane przez Muzeum Historii

Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzy-

stwo Naukowo-Kulturalne oraz Zak³ad Historii

Ruchu Ludowego. Uczestniczyli w nim byli cz³on-

kowie w³adz ZSL, historycy i politolodzy. Tytu³

sympozjum to „Zjednoczone Stronnictwo Ludo-

we - znane i nieznane”.

Zagajenia do dyskusji wyg³osili: prof. Jan Ja-

chymek, wiceprezes Zarz¹du G³ównego LTNK,

pracownik naukowy UMCS w Lublinie, prof. Alek-

sander £uczak, by³y sekretarz NK ZSL, pracow-

nik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego oraz

dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Pol-

skiego Ruchu Ludowego i Zak³adu Historii Ruchu

Ludowego oraz prezes Zarz¹du G³ównego LTNK.

Prof. Jachymek powiedzia³ miêdzy innymi, ¿e

ZSL zagwarantowa³o ci¹g³oœæ ruchu ludowego.

W szczytowym okresie liczy³o 523 tys. cz³onków.

Utworzony zosta³ Zak³ad Historii Ruchu Ludowe-

go.Podkreœli³ du¿¹ rolê Stronnictwa w zachowa-

niu indywidualnych gospodarstw rolnych, a tak¿e

rozwoju ruchu spó³dzielczego i kó³ek rolniczych.

Prof. £uczak przypomnia³, jak trudna by³a sy-

tuacja Stronnictwa w kreowaniu w³asnej polityki.

Sk³ad Prezydium NK ZSL w okresie kiedy preze-

sem by³ Stanis³aw Gucwa musia³ byæ zatwier-

dzony przez Biuro Polityczne KC PZPR. ZSL ode-

gra³o minimaln¹ rolê w okresie obrad „okr¹g³ego

sto³u”. W pocz¹tkowym okresie przemian ustrojo-

wych Solidarnoœæ wola³a rozmawiaæ z Koœcio-

³em i PZPR.

Wiele ciekawych dzia³añ Stronnictwa w la-

tach 1949-1989 zaprezentowali w dyskusji byli

cz³onkowie Prezydium NK. Roman Malinowski pre-

zes NK i marsza³ek Sejmu mówi³ o olbrzymich trud-

noœciach we wzniesieniu pomników Wincentego

Witosa w Warszawie i Tarnowie. Ukaza³ niektóre

kulisy rozmów z Wojciechem Jaruzelskim. Wice-

prezes NK i wicepremier dr Józef Kozio³ pole-

micznie odniós³ siê do niektórych stwierdzeñ wy-

g³oszonych podczas sympozjum. Jako wicepre-

mier by³ odpowiedzialny za jedn¹ z pielgrzymek

do kraju Papie¿a Jana Paw³a II, ukaza³ kulisy tej

wizyty. Interesuj¹ce by³y wyst¹pienia sekretarza

a nastêpnie wiceprezesa NK ZSL Jerzego Szy-

manka, który mówi³ o wp³ywach Stronnictwa na

wiele dziedzin ¿ycia naszej gospodarki. Sekre-

tarz NK dr Stanis³aw Œliwiñski by³ jednym z orga-

nizatorów obrad „okr¹g³ego sto³u. W malowniczy

sposób zobrazowa³ przygotowanie do jego ob-

rad oraz pracê w zespo³ach roboczych w któ-

rych uczestniczy³ z ramienia Stronnictwa.

Ze swoimi refleksjami w tworzeniu ruchu So-

lidarnoœci RI podzieli³ siê Jan Ku³aj, by³y przewodni-

cz¹cy Solidarnoœci RI, który do ZSL wst¹pi³ maj¹c

23 lata. By³ przeœladowany przez UB. Pozytywnie

wyrazi³ siê o dzia³alnoœci R.Malinowskiego, dziêki

któremu zosta³ zwolniony on z odosobnienia.

W dyskusji zabrali tak¿e miêdzy innymi g³os

Stanis³aw Durlej z Kielc i Zofia Kaczor - Jêdrzyc-

ka obecna prezes ZG TUL.

Dr Janusz Gmitruk omówi³ dorobek wydaw-

niczy Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowe-

go oraz wk³ad ZSL w utworzeniu tej placówki.

Sympozjum wykaza³o, ¿e istnieje potrzeba

dalszego zg³êbienia prac badawczych history-

ków w celu w³aœciwego ukazania historii ZSL,

które przecie¿ dzia³a³o w okreœlonej sytuacji poli-

tycznej, uzale¿nienia Stronnictwa od PZPR a Pol-

ski od Zwi¹zku Radzieckiego.

Materia³y z sympozjum zostan¹ opublikowa-

ne.

STANIS£AW DURLEJ

Nie dajmy siê manipulowaæ

Bardzo czêsto

s³yszy siê od rolników

pytanie dlaczego PSL

trwa w koalicji z PO

skoro tak trudno zre-

alizowaæ w tym uk³a-

dzie koalicyjnym za³o-

¿enia programowe

g³oszone przez PSL,

skoro takie trudnoœci

spotykaj¹ mieszkañ-

ców wsi. Przecie¿

PSL to partia ch³opska. Postaram siê w sposób

obiektywny przedstawiæ rzeczywistoœæ, aby na

tej podstawie ka¿dy wyrobi³ sobie w³asn¹ ocenê.

WyobraŸmy sobie, ¿e tej koalicji nie ma i wówczas

jaka by³aby rzeczywistoœæ?

Po pierwsze KRUS uleg³aby likwidacji, a rol-

nicy zostali obci¹¿eni sk³adkami jak biznesmeni.

Po drugie zosta³by wprowadzony podatek

dochodowy.

Po trzecie libera³owie najchêtniej ograniczyli-

by dop³aty i wsparcie tylko do du¿ych gospodarstw

- powy¿ej 50 ha. Dokoñczenie na str. 7

RYSZARD CIZ
´
LA

cz³onek Zarz¹du Wojewódzkiego  PSL w Kielcach

Po czwarte sprywatyzowano by i oddano

obcemu kapita³owi strategiczne dzia³y naszej go-

spodarki, w tym lasy pañstwowe.

Po pi¹te import ¿ywnoœci bez ograniczeñ.

Po szóste zniesiono by ograniczenia w ob-

rocie ziemi¹ - równie¿ dla cudzoziemców.

Po siódme - p³atny dostêp do s³u¿by zdro-

wia.

Po ósme - ograniczenie pomocy spo³ecznej i

socjalnej dla najubo¿szych.

Po dziewi¹te - szko³y tylko w du¿ych oœrod-

kach - p³atne studia.

Po dziesi¹te - nakierowanie funduszy na

rozwój du¿ych aglomeracji miejskich.

Mo¿na by wyliczaæ dalej zagro¿enia dla wsi,

rolnictwa i ma³ych miast, je¿eli w³adza pañstwo-

wa i samorz¹dowa bêdzie zdominowana przez

jedno ugrupowanie polityczne. Ostatnie lata w spo-

sób szczególny uwidoczni³y rozbie¿noœæ intere-

sów pomiêdzy poszczególnymi grupami spo³ecz-

nymi. Tworz¹ siê korporacje w celu obrony w³a-

snych interesów i wywieranie nacisków (lobo-

3

Pani Marsza³ek!

Wysoki Sejmie! Drodzy

Przyjaciele Policjanci!

Swoje dzisiejsze wyst¹-

pienie pragnê rozpocz¹æ

od s³ów: Zwyczajni - nie-

zwyczajni! To nie przy-

padek, ¿e postanowi³em

zabraæ g³os z tej trybu-

ny. Historia i doœwiad-

czenie ucz¹, ¿e wielkoœæ

cz³owieka mierzy siê

jego czynami. W obec-

nej dobie, w zmateriali-

zowanym, ale i zbrutalizowanym œwiecie niejednokrot-

nie nad czynami szlachetnymi i poœwiêceniem prym

wiedzie cwaniactwo i dba³oœæ o siebie. Patriotyzm,

czyny bohaterskie i poœwiêcenie wraz z nara¿eniem

w³asnego ¿ycia staj¹ siê coraz bardziej odleg³e. Ale

oddanie w³asnego ¿ycia za ochronê ³adu i porz¹dku

publicznego to czyn wymagaj¹cy najwy¿szego uzna-

nia i podziwu. Dokona³ go funkcjonariusz garnizonu

Wielkoœæ cz³owieka

mierzy siê jego czynami

Oœwiadczenie pos³a PSL MIROS£AWA PAWLAKA,

wyg³oszone w Sejmie 18 lutego 2010 roku

Warszawa - policjant Andrzej Struj, którego z g³êbokim

¿alem bêdziemy jutro ¿egnaæ. Ujêcia zaœ okrutnego

bandyty dokona³ komisarz Dariusz Krz¹stek z war-

szawskiej Ochoty, nara¿aj¹c swoje w³asne ¿ycie, ale

tym samym ratuj¹c wiele niewinnych istnieñ ludzkich.

W³adze naszego kraju, aby staæ siê medialny-

mi, usi³uj¹ zaprowadzaæ porz¹dek i zmieniaæ ustrój w

wielu pañstwach na œwiecie. A kto naprawdê ma za-

prowadziæ ³ad i porz¹dek i daæ poczucie bezpieczeñ-

stwa w naszym kraju? Szczycimy siê demokracj¹,

ale czy mo¿emy poszczyciæ siê cywilizacj¹ i prawo-

rz¹dnoœci¹? Brutalizacja zachowañ wobec funkcjona-

riuszy policji narasta. Narasta, bo pañstwo jest s³a-

be. Ta œmieræ okrywa nie tylko ¿a³ob¹, przede wszyst-

kim okrywa wielk¹ hañb¹ rz¹dz¹cych, obna¿a ich

s³aboœæ, indolencjê, brak realnego zainteresowania

sprawami bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa. To

dopiero przedsionek demokracji.

Sk³adam najwy¿szy ho³d bohatersko zmar³emu i

towarzyszowi jego s³u¿by za godn¹ postawê. Obywa-

tele naszego kraju chc¹ i maj¹ prawo do ¿ycia bez-

piecznego, a policja musi czuæ na sobie oddech pra-

worz¹dnych w³adz w walce z przestêpczoœci¹ i ban-

dytyzmem.

Psucie pañstwa

Tabloizacja polityki - winne media

Dziœ chcia³bym po-

dzieliæ siê z moim prze-

myœleniami na temat

dziennikarzy i roli me-

diów we wspó³czesnej

polskiej demokracji.

Otó¿ to jest bardzo z³o-

¿ony problem. Media w

demokracji odgrywaj¹

ogromn¹ rolê. Mo¿na

powiedzieæ, ¿e wspó³-

czesna, liberalna demo-

kracja nie mog³aby za-

istnieæ bez wolnych

mediów. Media pe³ni¹ rolê kontroln¹, patrz¹ w³adzy

na rêce, a ta musi d¹¿yæ do uczciwoœci, bo jej nie-

uczciwoœæ bêdzie upubliczniona.

Media s³u¿¹ równie¿, mo¿e przed wszystkim in-

formowaniu spo³eczeñstwa. My wyborcy, potrafimy

sobie wyrobiæ zdanie o politykach. Widzimy, co robi¹

i mo¿emy ich dalej popieraæ, lub g³osowaæ na konku-

rencjê. Politycy, powinni media szanowaæ, a media

szanowaæ polityków.

To jest typ idealny, tak powinno byæ. Jednak

wydaje siê, ¿e tabloizacja mediów zmieni³a proporcje

zale¿noœci mediów i polityków. Coraz czêœciej dzien-

nikarze znajduj¹ siê w uprzywilejowanej pozycji. Poli-

tycy zaczynaj¹ zabiegaæ o przychylnoœæ mediów.

Jak potwierdzê tê tezê? Proste. Po pierwsze w Sej-

mie, jak jest posiedzenie, dziennikarze czekaj¹ na

newsa, na „setkê”, chc¹ nagraæ ciekaw¹ wypowiedŸ

polityka. Uwaga polityka, który ma coœ ciekawego

do powiedzenia. I tak powinno byæ. Ale wspó³czeœnie

dzieje siê zupe³nie odwrotnie politycy podchodz¹ do

ANDRZEJ PA£YS

pose³ na Sejm RP

dziennikarzy i narzucaj¹ im siê. Mo¿e ma³y wywiad,

„setka”, jakaœ ciekawa wypowiedŸ itd.

Dziennikarze widz¹c to, co siê dzieje, nie pozo-

staj¹ d³u¿ni. Jako ¿e coraz wiêcej w Sejmie jest dzien-

nikarzy „wolnych strzelców”, którzy wspó³pracuj¹ z

mediami, a tam nie pracuj¹. Redakcje p³ac¹ za new-

sa, pieni¹dze mo¿na zainkasowaæ, jak siê wiadomoœæ

sprzeda. W zwi¹zku z powy¿szym dziennikarze lekko

zaczynaj¹ kreowaæ rzeczywistoœæ. Jak to siê dzieje?

Po pierwsze mo¿na manipulowaæ wa¿noœci¹ informa-

cji. Telewizja publiczna pod rz¹dami PiS czêsto prze-

milcza wa¿ne wydarzenia, rzeczy dla Polaków lub

nadaje je w dalszej kolejnoœci w programie informa-

cyjnym. Kolejna manipulacja, jak¹ stosuj¹ media, to

stwierdzenie dziennikarza: jak informuje wa¿ny poli-

tyk PO…, z relacji prominentnego pos³a PiS wynika

…itd. Ostatnio ca³y naród zastanawia siê, czy pre-

mier bêdzie kandydowa³ na prezydenta? S³ucham

najlepszych w Polsce komentatorów politycznych i

co mówi¹? Jedni twierdz¹, ¿e dostaj¹ smsy, ¿e Tusk

bêdzie kandydowa³, a drudzy z zas³yszanych roz-

mów, ¿e na 100% nie bêdzie kandydowa³. Ciekawe

czy te same osoby mówi¹ i wysy³aj¹ smsy? I tak to

kreuj¹ rzeczywistoœæ polityczn¹. Dopóki s¹ tylko do-

ciekliwi i chc¹ wiedzieæ, to wszystko ok. Ale jeœli to

jest próba zarobienia pieniêdzy, a wydawca siê do-

maga „miêsa”, to zaczyna siê problem. No bo tego

„miêsa” nie ma, a z czegoœ trzeba ¿yæ.

Czym jest w takim razie etyka dziennikarska?

To wiarygodnoœæ i rzetelnoœæ pracy dziennikarza. To

przekazywanie informacji, to w koñcu informowanie

spo³eczeñstwa o wa¿nych wydarzeniach, to niezata-

janie informacji istotnych i niemanipulowanie new-

sem. Jednak etyka dziennikarska w zderzeniu z ko-

niecznoœci¹ zarabiania pieniêdzy nie zawsze wygry-

wa.

Stwierdziliœmy, ¿e dziennikarz pod wp³ywem

ch³odnej kalkulacji czêstokroæ odstêpuje od zasad

etyki dziennikarskiej. Je¿eli on odstêpuje, to robi to

nie, dlatego, ¿e tego nie wymaga wydawca. Wydaw-

ca widzi, ¿e te newsy, te kontrowersyjne, ³eb œwiñski,

wibrator, picie „ma³pki” itd. s¹ ciekawe dla wyborców.

I dlatego p³aci tylko za te informacje kontrowersyj-

ne. A wiêc to wyborcy s¹ rz¹dni takich newsów.

Buduje siê, wiêc b³êdne ko³o. Dziennikarze ³ami¹

etykê zawodow¹, bo ka¿dy musi z czegoœ ¿yæ. Wy-

dawca p³aci za newsy kontrowersyjne, bo takie siê

podobaj¹ ludziom. Polityk wie o tym i sam zaczyna

kreowaæ takie wiadomoœci. Wiêc kr¹g siê zamyka i

wszyscy pod¹¿amy w stronê tabloizacji. Jak temu

zaradziæ?

No niestety, tu wyka¿e siê trochê solidarnoœci

zawodowe z politykami. Telewizje i radia informacyj-

ne oraz gazety opiniotwórcze nie mog¹ pod¹¿aæ bez-

wiednie za tabloizacj¹ polityki. Gdyby te media trzy-

ma³y poziom i nie wpuszcza³y newsów typu Olejni-

czak pokaza³ klatê, to wówczas nie by³oby zapotrze-

bowania na takie wiadomoœci. Dziennikarze mogliby

siê skupiæ na tym np. jak idzie stan przygotowañ do

EURO 2012, albo ile kilometrów autostrad siê buduje

obecnie w Polsce. Za takie newsy redakcje by im

p³aci³y. A wiêc politycy nie byliby kuszeni przez ca³¹

sytuacjê i nie „wydurnialiby” siê przed kamerami.

Wtedy mo¿e zajêliby siê merytoryczn¹ prac¹ dla

Polski.

Za chwilê posypi¹ siê na mnie gromy. Dlaczego

w³aœnie od tej strony powinna zacz¹æ siê ta zmiana?

Uwa¿am tak, bo znam politykê. Wspó³czesna polity-

ka niestety uzale¿ni³a siê od mediów. Jesteœcie na-

sza kroplówk¹, podtrzymujecie nam ¿ycie. I to wy

powinniœcie rozpocz¹æ zmianê. Wy dajcie znak, poli-

tycy na niego czekaj¹. No mo¿e z wyj¹tkiem Paliko-

ta i kilku podobnych.

Bez tej zmiany, nie bêdzie merytorycznego roz-

wi¹zywania problemów naszego kraju. Politycy bêd¹

coraz wiêcej czasu traciæ na przebywanie w mediach,

tym samym bêd¹ mieli coraz mniej czasu, by zmie-

niaæ Polskê.

Moje uznanie

dla pos³a Andrzeja Pa³ysa

Po przeczytaniu w poprzednim numerze „Ludo-

wca Œwiêtokrzyskiego” (nr 1-2) ze stycznia - lutego

br.) tekstu pt. „Psucie pañstwa”, którego autorem jest

nasz pose³ Andrzej Pa³ys - odnios³em wra¿enie, ¿e

znajdzie siê pod gradem „karabinowym kul”, jakie ze

œwiecznika naszej ponoæ demokratycznej w³adzy siê-

gaj¹c¹ Polaków w swoim narodowym siedlisku.

Pose³ A. Pa³ys nie zosta³ wybrany przypadko-

wo. Na zdobyty mandat zapracowa³ „u podstaw” -

tam, gdzie autentyczna ocena wyborców ka¿dego

dnia, za³atwieniem konkretnych ¿yciowych spraw

obywateli. Wiêc taka ocena „psucia pañstwa” liczy

siê bardzo rzetelnie i ja j¹ podkreœlam te¿ dlatego, ¿e

ona widoczna w medialnym przekazie i partyjnych

zak³amaniach.

Wzajemne przepychanki, pomówienia, „œciganie

królika” czynienia agentami tych - którym szacunek i

najg³êbsze uznanie za naukowe dokonania i s³u¿bê

zawodow¹ siê nale¿¹.

Nie trzeba siê dziwiæ, ¿e takiej „demokracji” wy-

borcy maj¹ doœæ i nie chodz¹ na g³osowanie.

Cieszy wiêc, ¿e Polskie Stronnictwo Ludowe w swej

115-letnie historii, tradycji i politycznym trwaniu na wielu

zakrêtach ojczyŸnianych losów spisuje swój „¿yciorys”,

nigdy nie splamiony. A przedstawiciele zasiadaj¹cy w

parlamencie daj¹ dowód wytykania patologii i z³a.

Cieszy, ¿e nasz œwiêtokrzyski region pos³ami An-

drzeja Pa³ysa i Miros³awa Pawlaka, daje najlepsze œwia-

dectwo - jak s³u¿yæ Polsce i bliŸniemu w najlepiej pojê-

tym spo³ecznym interesie.Brawo kolego poœle Andrzeju!

W£ADYS£AW CIEŒLICKI

6

Wp³yw postu na ducha i cia³o cz³owieka

KAZIMIERZ MIERZWA

dr nauk medycznych

Zostali

odznaczeni

Post zazwyczaj

kojarzymy z umartwia-

niem siê przez odpo-

wiednie praktyki podej-

mowane nie tylko z po-

budek religijnych, lecz

tak¿e zdrowotnych.

Post znaj¹ wyznawcy

wszystkich religii œwia-

ta. Oczyszcza on nie

tylko cia³o, ale tak¿e

ducha cz³owieka. Wy-

rabia umiejêtnoœæ podejmowania wyrzeczeñ i do-

trzymywanie podjêtych postanowieñ. Wyrzecze-

nia te uwalniaj¹ nas od nadmiernego przywi¹zania

do rzeczy, które same w sobie s¹ dobre, ale stoso-

wane w nadmiarze szkodz¹, jak na przyk³ad kawa,

s³odycze, alkoholi. Kiedy czujemy, ¿e trudno nam

jest powstrzymaæ siê od zrealizowania swojej za-

chcianki, zastanówmy siê czy nie warto zastoso-

waæ postu.

Dobrodziejstwo postu trudno przeceniæ. Je-

¿eli ludzie, zw³aszcza wierz¹cy, decyduj¹ siê na

post z pobudek religijnych jako rodzaj umartwienia,

inni poszcz¹, aby schudn¹æ.

Post jednak powoduje nie tylko utratê wagi cia-

³a. Oczyszcza on organizm i przywraca mu we-

wnêtrzn¹ równowagê, odm³adza ustrój cz³owie-

ka i zapewnia mu dobr¹ kondycjê a¿ do póŸnej

staroœci. Jest to najprostszy, najskuteczniejszy i

najbardziej naturalny sposób zmuszania organi-

zmu, by sam zwalcza³ chorobê, pocz¹wszy od

chorób metabolicznych, takich jak: oty³oœæ, cukrzy-

ca, choroba wieñcowa serca a na bezsennoœci,

nerwicach i chorobach alergicznych skoñczyw-

szy.

Jak poœciæ? Mo¿na stosowaæ post jakoœcio-

wy i iloœciowy. S¹ ludzie, którzy przez jakiœ czas

nie spo¿ywaj¹ s³odyczy, nie pij¹ kawy, alkoholu,

nie jedz¹ miêsa. Inni zaœ ograniczaj¹ siê do spo¿y-

wania mniejszej iloœci pokarmów w poszczegól-

nych posi³kach. Trzeba pamiêtaæ, ¿e mniejsza iloœæ

przyjêtego pokarmu nie obci¹¿a tak naszych na-

rz¹dów, zw³aszcza pokarmowego, do produkcji

soków trawiennych.

Nieprawd¹ jest, ¿e poœciæ mo¿na jedynie pod

czujnym okiem lekarza. Je¿eli nasz organizm jest

zdrowy, nie mamy ¿adnej choroby i wiêcej ni¿ 60-

70 lat, nie stosujemy ¿adnych leków specjalistycz-

nych, mo¿e na w³asn¹ rêkê zastosowaæ tzw.

p o s t warzywny, spo¿ywaj¹c przez pewien czas

surowe i gotowane warzywa, owoce, surówki

przyprawione jedynie zio³ami i pij¹c dziennie do

oko³o 3 litrów p³ynów, jak np. wody mineralnej, roz-

cieñczone soki, herbatê zio³ow¹ lub wywar z ja-

rzyn.

Odnoœnie postu iloœciowego, mo¿emy przez

pewien okres czau ograniczyæ iloœæ jedzenia przyj-

mowanego w poszczególnych posi³kach, a na-

wet zrezygnowaæ z kolacji W ten sposób pozwa-

lamy „wypocz¹æ” naszym gruczo³om. Przewodu

pokarmowego do zmniejszonej produkcji fermen-

tów trawiennych.

Najlepsz¹ por¹ na przeprowadzenie postu

jest okres wiosenny i jesienny. Nie obawiajmy siê,

¿e podj¹wszy decyzjê o takiej diecie szybko z

niej zrezygnujemy, bo dokuczaæ nam bêdzie uczu-

cie g³odu. Z chwil¹ gdy nasze jelita zostan¹ zu-

pe³nie oczyszczone, narz¹dy trawienne ogra-

nicz¹ swoj¹ pracê i organizm przestaje dopomi-

naæ siê o jedzenie, a my poczujemy siê lepiej i

zdrowiej.

Zatem skoro weszliœmy w okres wielkiego

postu, mo¿e warto spróbowaæ tej najbardziej na-

turalnej metody lecz¹cej nasz¹ duszê i cia³o.

Kieleckie Starostwo Powiatowe

pierwsze z certyfikatem

12 lutego br. w gmachu Wojewódzkiego Domu

Kultury w Kielcach odby³a siê uroczystoœæ wrê-

czenia certyfikatu systemu zarz¹dzania bezpie-

czeñstwa informacji. Certyfikat potwierdzaj¹cy

zgodnoœæ wdro¿onego systemu z norm¹ PN-ISO/

IES 270001: 2007 wrêczy³ staroœcie Zenonowi

Janusowi, Andrzej Suliñski z Polskiego Centrum

Badan i Certyfikacji w Warszawie. Starostwo Po-

wiatowe w Kielcach, jako pierwszy samorz¹d

powiatowy, uzyska³, ten certyfikat. W imieniu rad-

nych powiatu kieleckiego wyrazy uznania dla sta-

rosty, Zarz¹du Powiatu oraz pracowników z³o¿y³

7 stycznia br. odby³o siê uroczyste posiedze-

nie Zarz¹du Okrêgu Ogólnopolskiego Zwi¹zku ̄o³-

nierzy Batalionów Ch³opskich na którym dokonano

podsumowania dzia³alnoœci za 2009 rok oraz omó-

wiono g³ówne kierunki pracy na rok bie¿¹cy. W

2010 roku obchodzona bêdzie 70. rocznica po-

wstania BCh. Przewiduje siê z tej okazji w ka¿dym

powiecie zorganizowaæ spotkania by³ych ¿o³nie-

rzy BCh z m³odzie¿¹ szkó³ œrednich. Organizowa-

ne bêd¹ tak¿e seminaria z udzia³em m³odego poko-

lenia wsi, na których historycy prezentowaæ bêd¹

walki zbrojne ch³opskiego wojska.

Przewiduje siê wydanie okolicznoœciowego

wydawnictwa. Byæ mo¿e w Kielcach ods³oniêty

zostanie obelisk pp³k. Stanis³awa Jagie³³y, by³ego

komendanta III Okrêgu Kieleckiego BCh.

W obradach, które prowadzi³ prezes ZO

OZ¯BCh Adam Cecot, uczestniczyli zaproszeni

goœcie:

wiceprezes ZW PSL, wicewojewoda Piotr

¯o³¹dek, cz³onek Prezydium ZW PSL, cz³onek Za-

rz¹du Województwa Marek Gos, prezes ZO LTNK

Stanis³aw Durlej i dyrektor Biura Zarz¹du Woje-

wódzkiego PSL Micha³ Godowski.

Podczas posiedzenia wrêczone zosta³y me-

dale i odznaki.Srebrne medale Opiekuna Miejsc

Pamiêci Narodowej otrzymali: Ala Eugenia Bonio,

Tadeusz Fudalewski i Bronis³aw Wójtowicz.

Odznaki Za Zas³ugi dla Ogólnopolskiego Zwi¹z-

ku ̄o³nierzy Batalionów Ch³opskich otrzymali: W³o-

dzimierz Budziñski, Weronika Domaga³a,

Dariusz D¹browski, Micha³ Godowski, Ma-

rek Gos, Bogdan Jasiñski, Mieczys³aw Ka-

siñski, Kazimierz Mikla, W³adys³aw Nowak,

Gra¿yna Zachariasz i Lidia Zuwa³a.

Na zakoñczenie spotkania wszyscy z³o¿yli so-

bie noworoczne ¿yczenia i po³amali siê op³atkiem.

st.d.

Tomasz Lato, przewodnicz¹cy Rady Powiatu w

Kielcach.

W uroczystoœci wziêli udzia³: cz³onek Zarz¹-

du Województwa Œwiêtokrzyskiego Marek Gos

oraz prezes Zwi¹zku Powiatów Polskich, starosta

opatowski Kazimierz Kotowski.

Warto dodaæ, ¿e Starostwo Powiatowe w Kiel-

cach jest w trakcie wdra¿ania systemu ISO 9OO1.

Przedsiêwziêcie to realizowane jest w ramach

projektu koordynowanego przez Zwi¹zek Powia-

tów Polskich.

BARBARA PIWNIK
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Z kroniki ¿a³obnej

Koledze

 prof. KAZIMIERZOWI

OLESIAKOWI

- by³emu prezesowi PSL Odrodzenie, delega-

towi na Kongres Jednoœci PSL w 1990 roku

wybranemu z województwa kieleckiego, przy-

jacielowi œwiêtokrzyskiej organizacji Stronnic-

twa, wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z po-

wodu œmierci

CÓRKI
KATARZYNY

sk³adaj¹

ludowcy ziemi œwiêtokrzyskiej

i Redakcja „Ludowca Œwiêtokrzyskiego.

Uhonorowano najlepszych

Nie dajmy siê manipulowaæ

Dokoñczenie ze str. 4

Kapitu³a w ka¿dej kategorii przyzna³a po piêæ

nominacji. Po ich zaprezentowaniu nadesz³a chwila

prawdy. Og³aszaj¹c zwyciêzcê w kategorii Samo-

rz¹dnoœæ wiceminister Hetman podkreœli³ zas³ugi

Buska-Zdroju w pozyskiwaniu œrodków z Unii

Europejskiej. Drugim laureatem zosta³ Klub Sporto-

wy Vive Targi Kielce, który, jak podkreœlono w

uzasadnieniu werdyktu, podj¹³ przemyœlan¹, d³u-

gofalow¹ strategiê rozwoju, charakteryzuj¹c¹ no-

woczesne przedsiêbiorstwa. Nagrodê w tej kate-

gorii wrêczy³ Jacek Mêcina. Z r¹k marsza³ka Adama

Jarubasa i przewodnicz¹cego sejmiku Tadeusza

Kowalczyka w kategorii Osobowoœæ nagrodê otrzy-

ma³ dr n. med. Stanis³aw GóŸdŸ, dyrektor Œwiê-

tokrzyskiego Centrum Onkologii: „Za niesienie osobi-

stej wszechstronnej pomocy osobom, których do-

tknê³a choroba, a którzy pragn¹ wróciæ do aktyw-

nego ¿ycia oraz za utrzymywanie wysokich stan-

dardów leczenia w Œwiêtokrzyskim Centrum Onko-

logii, które dziêki jego talentowi i ciê¿kiej pracy uzna-

wane jest za jeden z najlepszych oœrodków onko-

logicznych w kraju”. Ten wybór podsumowa³ mar-

sza³ek województwa mówi¹c: „W rêkach dobrego

lekarza i woda staje siê lekarstwem”

Dokoñczenie ze str. 2

wanie) za rozwi¹zaniami prawnymi korzystnymi

dla w³asnej grupy, np. przedsiêbiorcy, przetwór-

cy, lekarze, prawnicy, nauczyciele, s³u¿by mun-

durowe jednocz¹ siê w swoich dzia³aniach.

Nie dajmy siê manipulowaæ

Najbardziej podzielon¹, rozbit¹ i przez to naj-

s³absz¹ grup¹ spo³eczno-zawodow¹ s¹ rolnicy.

Naj³atwiej jest manipulowaæ, obiecywaæ gruszki

na wierzbie, roztaczaæ nierealne do spe³nienia

wizje ludziom którzy s¹ w potrzebie, gorzej im siê

dzieje, czuj¹ siê bezradni w tej trudnej rzeczywi-

stoœci. Bardzo aktywni s¹ ostatnio politycy, któ-

rzy wmawiaj¹ rolnikom, ¿e wzrost ceny na pro-

dukty rolne (owoce, zbo¿a) w 2007 r., jaki wyst¹-

pi³ po wymarzniêciach kwiatów wiosn¹ i suszy

na du¿ym obszarze Polski i Europy, to zas³uga ich

rz¹dzenia a nie warunków atmosferycznych

Nasze cz³onkostwo w Unii Europejskiej, glo-

balizacja, koncentruj¹cy siê handel, dominacja bo-

gatych pañstw, spekulacje na wielk¹ skalê na

wszystkich rynkach - to s¹ realia na dzieñ dzisiej-

szy. By w tej rzeczywistoœci mieæ szansê na

przetrwanie i rozwój konieczne jest pe³ne uczest-

niczenie w ¿yciu spo³ecznym, politycznym i go-

spodarczym poprzez tworzenie naszej wiejskiej,

ch³opskiej i rolniczej wspólnoty politycznej i go-

spodarczej na poziomie gminy, powiatu, woje-

wództwa, kraju

Zbli¿a siê termin wyborów samorz¹dowych

i jeœli nie postawimy na ludzi uczciwych wyro-

s³ych z naszej ziemi, sprawdzonych i skutecz-

nych w dzia³aniach, gotowych do podjêcia odpo-

wiedzialnoœci, to jako grupa spo³eczna przegra-

my. Nie b¹dŸmy naiwni i nie ulegajmy pustym obie-

cankom populistów i demagogów przypisuj¹cych

sobie zas³ugi w kwestiach na które nie mieli ¿ad-

nego wp³ywu.

Kto nas wspiera

Polskie Stronnictwo Ludowe wyros³o z naj-

lepszych tradycji ch³opskich od lat reprezentuje

interesy œrodowiska wiejskiego, dzia³aj¹c konse-

kwentnie, bez zbêdnych fajerwerków, stabilizuje

rozchwian¹ scenê polityczn¹ w naszym kraju.

Jako jedyne ugrupowanie Polskie Stronnic-

two Ludowe nie zmieni³o wizerunku, nazwy, nie

by³o uczestnikiem afer i nie poszukuje taniego

poklasku.

Dorobek PSL w ostatnich latach to:

- stanowcze reprezentowanie interesów na-

szego kraju podczas negocjowania traktatu ak-

cesyjnego przez Jaros³awa Kalinowskiego,

- konsekwentne dzia³ania eurodeputowane-

go Czes³awa Siekierskiego na forum parlamentu

europejskiego (dop³aty do truskawek i malin),

- dzia³ania na forum Rady Ministrów Rolnic-

twa UE ministra Marka Sawickiego (dop³aty do

upraw str¹czkowych i zwiêkszenie uprawy ro-

œlin wysokobia³kowych w celu ograniczenia, wy-

eliminowania importu soi genetycznie modyfiko-

wanej do krów mlecznych i owiec, kredyty pre-

ferencyjne na zakup ziemi, ograniczenie domina-

cji supermarketów, dzia³ania nakierowane na kon-

solidacjê, koncentracjê w przetwórstwie w celu

zapobiegania konkurencji polsko - polskiej na ryn-

kach zewnêtrznych”

- poprawianie relacji gospodarczych ze

Wschodem,

- poszukiwanie zewnêtrznych rynków zby-

tu dla polskich produktów spo¿ywczych,

- utrzymanie poziomu dop³at do paliwa rolni-

czego mimo kryzysu,

- wzrost dop³at obszarowych - twarde ne-

gocjacje z ministrem finansów w sprawie prze-

licznika walutowego do dop³at.

- dzia³ania w celu wyrównania poziomu

wsparcia dla rolnictwa w ca³ej Unii Europejskiej.

Dziêki polityce PSL dokonano

- uruchomienia dop³at eksportowych do kra-

jów trzecich,

- rozszerzenia wsparcia dla grup producen-

tów,

- uporz¹dkowania Ÿle zaprogramowanych

przez poprzedni¹ koalicjê rz¹dz¹c¹ œrodków fi-

nansowych w ramach PROW na lata 2007 - 2013,

a tak¿e stworzono dobre podstawy do rozwoju

produkcji ¿ywnoœci tradycyjnej, ekologicznej, wy-

sokiej jakoœci - najbardziej cenionej przez konsu-

mentów. Ponadto wprowadzono ograniczenia dla

¿ywnoœci GMO.

Polskie Stronnictwo Ludowe w woj. œwiêto-

krzyskim ma mocn¹ pozycjê w samorz¹dach gmin-

nych, powiatowych i wojewódzkim. Wystarczy

powêdrowaæ po naszym województwie, aby

zauwa¿yæ rêkê dobrego gospodarza terenu,

szczególnie widoczna jest:

- poprawa dróg lokalnych - gminnych, powia-

towych i wojewódzkich,

- budowa infrastruktury towarzysz¹cej -

chodniki, odwodnienia, wjazdy na posesje,

- wodoci¹gi,

- kanalizacja,

- odbudowa zabytków, budynków u¿ytecz-

noœci publicznej (œwietlice, remizy stra¿ackie, in-

frastruktura sportowa),

- dba³oœæ o kulturê ludow¹

- wspieranie inicjatyw przywracaj¹cych

œwiêta, obrzêdów podtrzymuj¹cych odrêbnoœci

kulturowe i kulinarne,

Przed nami wybory samorz¹dowe. Obywa-

tele poprzez demokratyczne wybory powierz¹ los

ma³ych ojczyzn w rêce wybranych przez siebie

przedstawicieli. Uwa¿am, ¿e w najbli¿szym cza-

sie powinniœmy mniej spotykaæ siê w swoim gro-

nie, ale wychodziæ z programem PSL do ró¿nych

œrodowisk spo³ecznych. Nie ulega najmniejszej

w¹tpliwoœci, ¿e pos³om i dzia³aczom PSL trudno

jest siê „przebiæ” ze swoim programem w polskich

mediach, szczególnie w TV. Zbyt rzadko w tej pu-

blicznej telewizji mo¿na ogl¹daæ programy z udzia-

³em przedstawicieli PSL, a przecie¿ telewizja po-

winna s³u¿yæ wszystkim, a nie tylko wybranym.

Uwa¿am, ¿e telewizja, tak¿e ta kielecka regio-

nalna powinna w wiêkszym zakresie uwzglêd-

niaæ dzia³alnoœæ Stronnictwa. A tak dotychczas siê

nie dzieje. Czas to zmieniæ.

ZENON NOWAKOWSKI

Udajmy siê

z programem PSL

do ró¿nych œrodowisk

II edycja ngrody Marsza³ka Województwa

Œwiêtokrzyskiego „Œwiêtokrzyska Victoria” poka-

za³a, ¿e za³o¿enie przyjête przy jej powstawaniu,

a mianowicie integracja ró¿nych œrodowisk zosta-

³o osi¹gniête. Œwiadczy o tym du¿e zainteresowa-

nie - ponad 100 zg³oszeñ, to jest blisko trzy razy

wiêcej ni¿ rok temu, oraz uczestnictwo wielu zan-

komitych goœci, którym wieczór umili³ koncertem

jeden z najbardziej wszechstronnych i dowcip-

nych pianistów polskich Waldemar Malicki.

DARIUSZ DETKA

- wspieranie agroturystyki i promowanie atrak-

cji turystycznych regionu,

- poprawa bazy oœwiatowej - nowe szko³y,

przedszkola, sale gimnastyczne,

- wspó³praca partnerska z samorz¹dem rol-

niczym, zwi¹zkami zawodowymi rolników, zwi¹z-

kami bran¿owymi,

- tworzenie porozumieñ, koalicji, ³agodzenie

konfliktów w myœl m¹drej ludowej zasady „zgo-

da buduje - niezgoda rujnuje”.

RYSZARD CIZ
´
LA
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24 lutego odby³o siê w Kielcach spotka-

nie z prezesami zarz¹dów powiatowych i

gminnych PSL. W pierwszym punkcie omówio-

no dotychczasowe dzia³ania struktur powiato-

wych i gminnych Stronnictwa na prze³omie 2009-

2010 roku. Prowadz¹cy obrady prezes Zarz¹du

Wojewódzkiego PSL Adam Jarubas wskaza³ na

potrzebê aktywizacji instancji i ogniw zwi¹za-

nych z przygotowaniami do wyborów samorz¹-

dowych obchodami 70. rocznicy powstania Ba-

talionów Ch³opskich oraz tegorocznymi obcho-

dami Œwiêta Ludowego, które przypadaj¹ w 115.

rocznicê powstania politycznego zorganizowa-

nego ruchu ludowego Wojewódzkie obchody

zorganizowane zostan¹ w skansenie Muzeum

Wsi Kieleckiej w Tokarni. Poinformowa³ o do-

tychczasowych dzia³aniach Urzêdu Marsza³kow-

skiego w zakresie pozyskiwania i wykorzystywa-

nia œrodków unijnych. Mówi³ tak¿e o funkcjono-

waniu koalicji w Zarz¹dzie Wojewódzkim i Sej-

miku Œwiêtokrzyskim.

W drugim punkcie obrad wiceprezes ZW PSL

pose³ Andrzej Pa³ys przedstawi³ harmonogram

dzia³añ Stronnictwa w nadchodz¹cej kampanii

wyborczej do samorz¹dów. Przewiduje siê organi-

zowanie spotkañ dzia³aczy szczebla wojewódz-

kiego Stronnictwa w ca³ym województwie. W kwiet-

niu i maju powinny odbyæ siê zjazdy PSL we

wszystkich gminach. G³ówna rywalizacja w wybo-

rach samorz¹dowych bêdzie pomiêdzy PSL a PiS.

Uczestnicz¹cy w spotkaniu prezes i wice-

prezes Zarz¹du Okrêgu OZ¯BCh Adam Cecot i

Jan Sa³ek przedstawili plan szczegó³owy ob-

chodów 70. rocznicy powstania BCh. We wszyst-

kich powiatach odbywaæ siê bêd¹ spotkania z

m³odzie¿¹ z udzia³em weteranów ch³opskiego

wojska. Z okazji 10. rocznicy œmierci gen. Fran-

ciszka Kamiñskiego w gminie Wojciechowie, ro-

dzinnej komendanta g³ównego BCh oraz w Zie-

lonkach w powiecie jêdrzejowskim, w której miej-

scowa Szko³a Podstawowa nosi imiê genera³a

w lutym odby³y siê ju¿ okolicznoœciowe uroczy-

stoœci.

W najbli¿szym czasie Szko³a Podstawowa w

Ratajach, w pow. buskim, otrzyma imiê Batalio-

nów Ch³opskich.

���

Ponad 150 cz³onków PSL wziê³o udzia³ w

spotkaniu w Jêdrzejowie, które poœwiêcone

by³o omówieniu przygotowañ do zbli¿aj¹cych

siê wyborów samorz¹dowych. Spotkanie pro-

wadzi³ prezes Zarz¹du Powiatowego PSL pose³

Miros³aw Pawlak. Cz³onek Rady Naczelnej PSL,

starosta Edmund Kaczmarek zapozna³ zebranych

z wynikami spo³eczno-gospodarczymi, uzyskany-

mi w ubieg³ym roku oraz omówi³ najwa¿niejsze

zadania do realizacji w 2010 roku. Mi³ym akcen-

tem spotkania by³o wrêczenie legitymacji cz³on-

kowskich 10 osobom, które w ostatnim czasie wst¹-

pi³y do Stronnictwa.

���

Niemal we wszystkich powiatach zorga-

nizowane zosta³y uroczyste spotkania z okazji

Œwiêta Kobiet. Tradycyjnie ju¿ w powiecie san-

domierskim odby³y siê one w Dwikozach, w któ-

rych uczestniczy³o blisko 300 osób. W powiecie

kieleckim odby³y siê one w Morawicy. Bardzo

uroczysty charakter mia³y uroczystoœci zorganizo-

wane przez powiatowe zarz¹dy PSL w Staszo-

wie, Starachowicach, Piñczowie, Kazimierzy Wiel-

kiej. W wielu spotkaniach uczestniczyli oprócz

w³adz powiatowych Stronnictwa, tak¿e cz³onko-

wie Zarz¹du Wojewódzkiego PSL: prezes ZW

Adam Jarubas, pos³owie Andrzej Pa³ys i Miro-

s³aw Pawlak, a tak¿e deputowany do PE dr Cze-

s³aw Siekierski.

Zjednoczone Stronnictwo

Ludowe - znane i nieznane

W siedzibie Naczelnego Komitetu Wykonaw-

czego PSL 14 stycznia odby³o siê sympozjum

naukowe, zorganizowane przez Muzeum Historii

Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzy-

stwo Naukowo-Kulturalne oraz Zak³ad Historii

Ruchu Ludowego. Uczestniczyli w nim byli cz³on-

kowie w³adz ZSL, historycy i politolodzy. Tytu³

sympozjum to „Zjednoczone Stronnictwo Ludo-

we - znane i nieznane”.

Zagajenia do dyskusji wyg³osili: prof. Jan Ja-

chymek, wiceprezes Zarz¹du G³ównego LTNK,

pracownik naukowy UMCS w Lublinie, prof. Alek-

sander £uczak, by³y sekretarz NK ZSL, pracow-

nik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego oraz

dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Pol-

skiego Ruchu Ludowego i Zak³adu Historii Ruchu

Ludowego oraz prezes Zarz¹du G³ównego LTNK.

Prof. Jachymek powiedzia³ miêdzy innymi, ¿e

ZSL zagwarantowa³o ci¹g³oœæ ruchu ludowego.

W szczytowym okresie liczy³o 523 tys. cz³onków.

Utworzony zosta³ Zak³ad Historii Ruchu Ludowe-

go.Podkreœli³ du¿¹ rolê Stronnictwa w zachowa-

niu indywidualnych gospodarstw rolnych, a tak¿e

rozwoju ruchu spó³dzielczego i kó³ek rolniczych.

Prof. £uczak przypomnia³, jak trudna by³a sy-

tuacja Stronnictwa w kreowaniu w³asnej polityki.

Sk³ad Prezydium NK ZSL w okresie kiedy preze-

sem by³ Stanis³aw Gucwa musia³ byæ zatwier-

dzony przez Biuro Polityczne KC PZPR. ZSL ode-

gra³o minimaln¹ rolê w okresie obrad „okr¹g³ego

sto³u”. W pocz¹tkowym okresie przemian ustrojo-

wych Solidarnoœæ wola³a rozmawiaæ z Koœcio-

³em i PZPR.

Wiele ciekawych dzia³añ Stronnictwa w la-

tach 1949-1989 zaprezentowali w dyskusji byli

cz³onkowie Prezydium NK. Roman Malinowski pre-

zes NK i marsza³ek Sejmu mówi³ o olbrzymich trud-

noœciach we wzniesieniu pomników Wincentego

Witosa w Warszawie i Tarnowie. Ukaza³ niektóre

kulisy rozmów z Wojciechem Jaruzelskim. Wice-

prezes NK i wicepremier dr Józef Kozio³ pole-

micznie odniós³ siê do niektórych stwierdzeñ wy-

g³oszonych podczas sympozjum. Jako wicepre-

mier by³ odpowiedzialny za jedn¹ z pielgrzymek

do kraju Papie¿a Jana Paw³a II, ukaza³ kulisy tej

wizyty. Interesuj¹ce by³y wyst¹pienia sekretarza

a nastêpnie wiceprezesa NK ZSL Jerzego Szy-

manka, który mówi³ o wp³ywach Stronnictwa na

wiele dziedzin ¿ycia naszej gospodarki. Sekre-

tarz NK dr Stanis³aw Œliwiñski by³ jednym z orga-

nizatorów obrad „okr¹g³ego sto³u. W malowniczy

sposób zobrazowa³ przygotowanie do jego ob-

rad oraz pracê w zespo³ach roboczych w któ-

rych uczestniczy³ z ramienia Stronnictwa.

Ze swoimi refleksjami w tworzeniu ruchu So-

lidarnoœci RI podzieli³ siê Jan Ku³aj, by³y przewodni-

cz¹cy Solidarnoœci RI, który do ZSL wst¹pi³ maj¹c

23 lata. By³ przeœladowany przez UB. Pozytywnie

wyrazi³ siê o dzia³alnoœci R.Malinowskiego, dziêki

któremu zosta³ zwolniony on z odosobnienia.

W dyskusji zabrali tak¿e miêdzy innymi g³os

Stanis³aw Durlej z Kielc i Zofia Kaczor - Jêdrzyc-

ka obecna prezes ZG TUL.

Dr Janusz Gmitruk omówi³ dorobek wydaw-

niczy Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowe-

go oraz wk³ad ZSL w utworzeniu tej placówki.

Sympozjum wykaza³o, ¿e istnieje potrzeba

dalszego zg³êbienia prac badawczych history-

ków w celu w³aœciwego ukazania historii ZSL,

które przecie¿ dzia³a³o w okreœlonej sytuacji poli-

tycznej, uzale¿nienia Stronnictwa od PZPR a Pol-

ski od Zwi¹zku Radzieckiego.

Materia³y z sympozjum zostan¹ opublikowa-

ne.

STANIS£AW DURLEJ

Nie dajmy siê manipulowaæ

Bardzo czêsto

s³yszy siê od rolników

pytanie dlaczego PSL

trwa w koalicji z PO

skoro tak trudno zre-

alizowaæ w tym uk³a-

dzie koalicyjnym za³o-

¿enia programowe

g³oszone przez PSL,

skoro takie trudnoœci

spotykaj¹ mieszkañ-

ców wsi. Przecie¿

PSL to partia ch³opska. Postaram siê w sposób

obiektywny przedstawiæ rzeczywistoœæ, aby na

tej podstawie ka¿dy wyrobi³ sobie w³asn¹ ocenê.

WyobraŸmy sobie, ¿e tej koalicji nie ma i wówczas

jaka by³aby rzeczywistoœæ?

Po pierwsze KRUS uleg³aby likwidacji, a rol-

nicy zostali obci¹¿eni sk³adkami jak biznesmeni.

Po drugie zosta³by wprowadzony podatek

dochodowy.

Po trzecie libera³owie najchêtniej ograniczyli-

by dop³aty i wsparcie tylko do du¿ych gospodarstw

- powy¿ej 50 ha.Dokoñczenie na str. 7
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cz³onek Zarz¹du Wojewódzkiego  PSL w Kielcach

Po czwarte sprywatyzowano by i oddano

obcemu kapita³owi strategiczne dzia³y naszej go-

spodarki, w tym lasy pañstwowe.

Po pi¹te import ¿ywnoœci bez ograniczeñ.

Po szóste zniesiono by ograniczenia w ob-

rocie ziemi¹ - równie¿ dla cudzoziemców.

Po siódme - p³atny dostêp do s³u¿by zdro-

wia.

Po ósme - ograniczenie pomocy spo³ecznej i

socjalnej dla najubo¿szych.

Po dziewi¹te - szko³y tylko w du¿ych oœrod-

kach - p³atne studia.

Po dziesi¹te - nakierowanie funduszy na

rozwój du¿ych aglomeracji miejskich.

Mo¿na by wyliczaæ dalej zagro¿enia dla wsi,

rolnictwa i ma³ych miast, je¿eli w³adza pañstwo-

wa i samorz¹dowa bêdzie zdominowana przez

jedno ugrupowanie polityczne. Ostatnie lata w spo-

sób szczególny uwidoczni³y rozbie¿noœæ intere-

sów pomiêdzy poszczególnymi grupami spo³ecz-

nymi. Tworz¹ siê korporacje w celu obrony w³a-

snych interesów i wywieranie nacisków (lobo-
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Pani Marsza³ek!

Wysoki Sejmie! Drodzy

Przyjaciele Policjanci!

Swoje dzisiejsze wyst¹-

pienie pragnê rozpocz¹æ

od s³ów: Zwyczajni - nie-

zwyczajni! To nie przy-

padek, ¿e postanowi³em

zabraæ g³os z tej trybu-

ny. Historia i doœwiad-

czenie ucz¹, ¿e wielkoœæ

cz³owieka mierzy siê

jego czynami. W obec-

nej dobie, w zmateriali-

zowanym, ale i zbrutalizowanym œwiecie niejednokrot-

nie nad czynami szlachetnymi i poœwiêceniem prym

wiedzie cwaniactwo i dba³oœæ o siebie. Patriotyzm,

czyny bohaterskie i poœwiêcenie wraz z nara¿eniem

w³asnego ¿ycia staj¹ siê coraz bardziej odleg³e. Ale

oddanie w³asnego ¿ycia za ochronê ³adu i porz¹dku

publicznego to czyn wymagaj¹cy najwy¿szego uzna-

nia i podziwu. Dokona³ go funkcjonariusz garnizonu

Wielkoœæ cz³owieka

mierzy siê jego czynami

Oœwiadczenie pos³a PSL MIROS£AWA PAWLAKA,

wyg³oszone w Sejmie 18 lutego 2010 roku

Warszawa - policjant Andrzej Struj, którego z g³êbokim

¿alem bêdziemy jutro ¿egnaæ. Ujêcia zaœ okrutnego

bandyty dokona³ komisarz Dariusz Krz¹stek z war-

szawskiej Ochoty, nara¿aj¹c swoje w³asne ¿ycie, ale

tym samym ratuj¹c wiele niewinnych istnieñ ludzkich.

W³adze naszego kraju, aby staæ siê medialny-

mi, usi³uj¹ zaprowadzaæ porz¹dek i zmieniaæ ustrój w

wielu pañstwach na œwiecie. A kto naprawdê ma za-

prowadziæ ³ad i porz¹dek i daæ poczucie bezpieczeñ-

stwa w naszym kraju? Szczycimy siê demokracj¹,

ale czy mo¿emy poszczyciæ siê cywilizacj¹ i prawo-

rz¹dnoœci¹? Brutalizacja zachowañ wobec funkcjona-

riuszy policji narasta. Narasta, bo pañstwo jest s³a-

be. Ta œmieræ okrywa nie tylko ¿a³ob¹, przede wszyst-

kim okrywa wielk¹ hañb¹ rz¹dz¹cych, obna¿a ich

s³aboœæ, indolencjê, brak realnego zainteresowania

sprawami bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa. To

dopiero przedsionek demokracji.

Sk³adam najwy¿szy ho³d bohatersko zmar³emu i

towarzyszowi jego s³u¿by za godn¹ postawê. Obywa-

tele naszego kraju chc¹ i maj¹ prawo do ¿ycia bez-

piecznego, a policja musi czuæ na sobie oddech pra-

worz¹dnych w³adz w walce z przestêpczoœci¹ i ban-

dytyzmem.

Psucie pañstwa

Tabloizacja polityki - winne media

Dziœ chcia³bym po-

dzieliæ siê z moim prze-

myœleniami na temat

dziennikarzy i roli me-

diów we wspó³czesnej

polskiej demokracji.

Otó¿ to jest bardzo z³o-

¿ony problem. Media w

demokracji odgrywaj¹

ogromn¹ rolê. Mo¿na

powiedzieæ, ¿e wspó³-

czesna, liberalna demo-

kracja nie mog³aby za-

istnieæ bez wolnych

mediów. Media pe³ni¹ rolê kontroln¹, patrz¹ w³adzy

na rêce, a ta musi d¹¿yæ do uczciwoœci, bo jej nie-

uczciwoœæ bêdzie upubliczniona.

Media s³u¿¹ równie¿, mo¿e przed wszystkim in-

formowaniu spo³eczeñstwa. My wyborcy, potrafimy

sobie wyrobiæ zdanie o politykach. Widzimy, co robi¹

i mo¿emy ich dalej popieraæ, lub g³osowaæ na konku-

rencjê. Politycy, powinni media szanowaæ, a media

szanowaæ polityków.

To jest typ idealny, tak powinno byæ. Jednak

wydaje siê, ¿e tabloizacja mediów zmieni³a proporcje

zale¿noœci mediów i polityków. Coraz czêœciej dzien-

nikarze znajduj¹ siê w uprzywilejowanej pozycji. Poli-

tycy zaczynaj¹ zabiegaæ o przychylnoœæ mediów.

Jak potwierdzê tê tezê? Proste. Po pierwsze w Sej-

mie, jak jest posiedzenie, dziennikarze czekaj¹ na

newsa, na „setkê”, chc¹ nagraæ ciekaw¹ wypowiedŸ

polityka. Uwaga polityka, który ma coœ ciekawego

do powiedzenia. I tak powinno byæ. Ale wspó³czeœnie

dzieje siê zupe³nie odwrotnie politycy podchodz¹ do

ANDRZEJ PA£YS

pose³ na Sejm RP

dziennikarzy i narzucaj¹ im siê. Mo¿e ma³y wywiad,

„setka”, jakaœ ciekawa wypowiedŸ itd.

Dziennikarze widz¹c to, co siê dzieje, nie pozo-

staj¹ d³u¿ni. Jako ¿e coraz wiêcej w Sejmie jest dzien-

nikarzy „wolnych strzelców”, którzy wspó³pracuj¹ z

mediami, a tam nie pracuj¹. Redakcje p³ac¹ za new-

sa, pieni¹dze mo¿na zainkasowaæ, jak siê wiadomoœæ

sprzeda. W zwi¹zku z powy¿szym dziennikarze lekko

zaczynaj¹ kreowaæ rzeczywistoœæ. Jak to siê dzieje?

Po pierwsze mo¿na manipulowaæ wa¿noœci¹ informa-

cji. Telewizja publiczna pod rz¹dami PiS czêsto prze-

milcza wa¿ne wydarzenia, rzeczy dla Polaków lub

nadaje je w dalszej kolejnoœci w programie informa-

cyjnym. Kolejna manipulacja, jak¹ stosuj¹ media, to

stwierdzenie dziennikarza: jak informuje wa¿ny poli-

tyk PO…, z relacji prominentnego pos³a PiS wynika

…itd. Ostatnio ca³y naród zastanawia siê, czy pre-

mier bêdzie kandydowa³ na prezydenta? S³ucham

najlepszych w Polsce komentatorów politycznych i

co mówi¹? Jedni twierdz¹, ¿e dostaj¹ smsy, ¿e Tusk

bêdzie kandydowa³, a drudzy z zas³yszanych roz-

mów, ¿e na 100% nie bêdzie kandydowa³. Ciekawe

czy te same osoby mówi¹ i wysy³aj¹ smsy? I tak to

kreuj¹ rzeczywistoœæ polityczn¹. Dopóki s¹ tylko do-

ciekliwi i chc¹ wiedzieæ, to wszystko ok. Ale jeœli to

jest próba zarobienia pieniêdzy, a wydawca siê do-

maga „miêsa”, to zaczyna siê problem. No bo tego

„miêsa” nie ma, a z czegoœ trzeba ¿yæ.

Czym jest w takim razie etyka dziennikarska?

To wiarygodnoœæ i rzetelnoœæ pracy dziennikarza. To

przekazywanie informacji, to w koñcu informowanie

spo³eczeñstwa o wa¿nych wydarzeniach, to niezata-

janie informacji istotnych i niemanipulowanie new-

sem. Jednak etyka dziennikarska w zderzeniu z ko-

niecznoœci¹ zarabiania pieniêdzy nie zawsze wygry-

wa.

Stwierdziliœmy, ¿e dziennikarz pod wp³ywem

ch³odnej kalkulacji czêstokroæ odstêpuje od zasad

etyki dziennikarskiej. Je¿eli on odstêpuje, to robi to

nie, dlatego, ¿e tego nie wymaga wydawca. Wydaw-

ca widzi, ¿e te newsy, te kontrowersyjne, ³eb œwiñski,

wibrator, picie „ma³pki” itd. s¹ ciekawe dla wyborców.

I dlatego p³aci tylko za te informacje kontrowersyj-

ne. A wiêc to wyborcy s¹ rz¹dni takich newsów.

Buduje siê, wiêc b³êdne ko³o. Dziennikarze ³ami¹

etykê zawodow¹, bo ka¿dy musi z czegoœ ¿yæ. Wy-

dawca p³aci za newsy kontrowersyjne, bo takie siê

podobaj¹ ludziom. Polityk wie o tym i sam zaczyna

kreowaæ takie wiadomoœci. Wiêc kr¹g siê zamyka i

wszyscy pod¹¿amy w stronê tabloizacji. Jak temu

zaradziæ?

No niestety, tu wyka¿e siê trochê solidarnoœci

zawodowe z politykami. Telewizje i radia informacyj-

ne oraz gazety opiniotwórcze nie mog¹ pod¹¿aæ bez-

wiednie za tabloizacj¹ polityki. Gdyby te media trzy-

ma³y poziom i nie wpuszcza³y newsów typu Olejni-

czak pokaza³ klatê, to wówczas nie by³oby zapotrze-

bowania na takie wiadomoœci. Dziennikarze mogliby

siê skupiæ na tym np. jak idzie stan przygotowañ do

EURO 2012, albo ile kilometrów autostrad siê buduje

obecnie w Polsce. Za takie newsy redakcje by im

p³aci³y. A wiêc politycy nie byliby kuszeni przez ca³¹

sytuacjê i nie „wydurnialiby” siê przed kamerami.

Wtedy mo¿e zajêliby siê merytoryczn¹ prac¹ dla

Polski.

Za chwilê posypi¹ siê na mnie gromy. Dlaczego

w³aœnie od tej strony powinna zacz¹æ siê ta zmiana?

Uwa¿am tak, bo znam politykê. Wspó³czesna polity-

ka niestety uzale¿ni³a siê od mediów. Jesteœcie na-

sza kroplówk¹, podtrzymujecie nam ¿ycie. I to wy

powinniœcie rozpocz¹æ zmianê. Wy dajcie znak, poli-

tycy na niego czekaj¹. No mo¿e z wyj¹tkiem Paliko-

ta i kilku podobnych.

Bez tej zmiany, nie bêdzie merytorycznego roz-

wi¹zywania problemów naszego kraju. Politycy bêd¹

coraz wiêcej czasu traciæ na przebywanie w mediach,

tym samym bêd¹ mieli coraz mniej czasu, by zmie-

niaæ Polskê.

Moje uznanie

dla pos³a Andrzeja Pa³ysa

Po przeczytaniu w poprzednim numerze „Ludo-

wca Œwiêtokrzyskiego” (nr 1-2) ze stycznia - lutego

br.) tekstu pt. „Psucie pañstwa”, którego autorem jest

nasz pose³ Andrzej Pa³ys - odnios³em wra¿enie, ¿e

znajdzie siê pod gradem „karabinowym kul”, jakie ze

œwiecznika naszej ponoæ demokratycznej w³adzy siê-

gaj¹c¹ Polaków w swoim narodowym siedlisku.

Pose³ A. Pa³ys nie zosta³ wybrany przypadko-

wo. Na zdobyty mandat zapracowa³ „u podstaw” -

tam, gdzie autentyczna ocena wyborców ka¿dego

dnia, za³atwieniem konkretnych ¿yciowych spraw

obywateli. Wiêc taka ocena „psucia pañstwa” liczy

siê bardzo rzetelnie i ja j¹ podkreœlam te¿ dlatego, ¿e

ona widoczna w medialnym przekazie i partyjnych

zak³amaniach.

Wzajemne przepychanki, pomówienia, „œciganie

królika” czynienia agentami tych - którym szacunek i

najg³êbsze uznanie za naukowe dokonania i s³u¿bê

zawodow¹ siê nale¿¹.

Nie trzeba siê dziwiæ, ¿e takiej „demokracji” wy-

borcy maj¹ doœæ i nie chodz¹ na g³osowanie.

Cieszy wiêc, ¿e Polskie Stronnictwo Ludowe w swej

115-letnie historii, tradycji i politycznym trwaniu na wielu

zakrêtach ojczyŸnianych losów spisuje swój „¿yciorys”,

nigdy nie splamiony. A przedstawiciele zasiadaj¹cy w

parlamencie daj¹ dowód wytykania patologii i z³a.

Cieszy, ¿e nasz œwiêtokrzyski region pos³ami An-

drzeja Pa³ysa i Miros³awa Pawlaka, daje najlepsze œwia-

dectwo - jak s³u¿yæ Polsce i bliŸniemu w najlepiej pojê-

tym spo³ecznym interesie.Brawo kolego poœle Andrzeju!

W£ADYS£AW CIEŒLICKI
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Wp³yw postu na ducha i cia³o cz³owieka

KAZIMIERZ MIERZWA

dr nauk medycznych

Zostali

odznaczeni

Post zazwyczaj

kojarzymy z umartwia-

niem siê przez odpo-

wiednie praktyki podej-

mowane nie tylko z po-

budek religijnych, lecz

tak¿e zdrowotnych.

Post znaj¹ wyznawcy

wszystkich religii œwia-

ta. Oczyszcza on nie

tylko cia³o, ale tak¿e

ducha cz³owieka. Wy-

rabia umiejêtnoœæ podejmowania wyrzeczeñ i do-

trzymywanie podjêtych postanowieñ. Wyrzecze-

nia te uwalniaj¹ nas od nadmiernego przywi¹zania

do rzeczy, które same w sobie s¹ dobre, ale stoso-

wane w nadmiarze szkodz¹, jak na przyk³ad kawa,

s³odycze, alkoholi. Kiedy czujemy, ¿e trudno nam

jest powstrzymaæ siê od zrealizowania swojej za-

chcianki, zastanówmy siê czy nie warto zastoso-

waæ postu.

Dobrodziejstwo postu trudno przeceniæ. Je-

¿eli ludzie, zw³aszcza wierz¹cy, decyduj¹ siê na

post z pobudek religijnych jako rodzaj umartwienia,

inni poszcz¹, aby schudn¹æ.

Post jednak powoduje nie tylko utratê wagi cia-

³a. Oczyszcza on organizm i przywraca mu we-

wnêtrzn¹ równowagê, odm³adza ustrój cz³owie-

ka i zapewnia mu dobr¹ kondycjê a¿ do póŸnej

staroœci. Jest to najprostszy, najskuteczniejszy i

najbardziej naturalny sposób zmuszania organi-

zmu, by sam zwalcza³ chorobê, pocz¹wszy od

chorób metabolicznych, takich jak: oty³oœæ, cukrzy-

ca, choroba wieñcowa serca a na bezsennoœci,

nerwicach i chorobach alergicznych skoñczyw-

szy.

Jak poœciæ? Mo¿na stosowaæ post jakoœcio-

wy i iloœciowy. S¹ ludzie, którzy przez jakiœ czas

nie spo¿ywaj¹ s³odyczy, nie pij¹ kawy, alkoholu,

nie jedz¹ miêsa. Inni zaœ ograniczaj¹ siê do spo¿y-

wania mniejszej iloœci pokarmów w poszczegól-

nych posi³kach. Trzeba pamiêtaæ, ¿e mniejsza iloœæ

przyjêtego pokarmu nie obci¹¿a tak naszych na-

rz¹dów, zw³aszcza pokarmowego, do produkcji

soków trawiennych.

Nieprawd¹ jest, ¿e poœciæ mo¿na jedynie pod

czujnym okiem lekarza. Je¿eli nasz organizm jest

zdrowy, nie mamy ¿adnej choroby i wiêcej ni¿ 60-

70 lat, nie stosujemy ¿adnych leków specjalistycz-

nych, mo¿e na w³asn¹ rêkê zastosowaæ tzw.

p o s t warzywny, spo¿ywaj¹c przez pewien czas

surowe i gotowane warzywa, owoce, surówki

przyprawione jedynie zio³ami i pij¹c dziennie do

oko³o 3 litrów p³ynów, jak np. wody mineralnej, roz-

cieñczone soki, herbatê zio³ow¹ lub wywar z ja-

rzyn.

Odnoœnie postu iloœciowego, mo¿emy przez

pewien okres czau ograniczyæ iloœæ jedzenia przyj-

mowanego w poszczególnych posi³kach, a na-

wet zrezygnowaæ z kolacji W ten sposób pozwa-

lamy „wypocz¹æ” naszym gruczo³om. Przewodu

pokarmowego do zmniejszonej produkcji fermen-

tów trawiennych.

Najlepsz¹ por¹ na przeprowadzenie postu

jest okres wiosenny i jesienny. Nie obawiajmy siê,

¿e podj¹wszy decyzjê o takiej diecie szybko z

niej zrezygnujemy, bo dokuczaæ nam bêdzie uczu-

cie g³odu. Z chwil¹ gdy nasze jelita zostan¹ zu-

pe³nie oczyszczone, narz¹dy trawienne ogra-

nicz¹ swoj¹ pracê i organizm przestaje dopomi-

naæ siê o jedzenie, a my poczujemy siê lepiej i

zdrowiej.

Zatem skoro weszliœmy w okres wielkiego

postu, mo¿e warto spróbowaæ tej najbardziej na-

turalnej metody lecz¹cej nasz¹ duszê i cia³o.

Kieleckie Starostwo Powiatowe

pierwsze z certyfikatem

12 lutego br. w gmachu Wojewódzkiego Domu

Kultury w Kielcach odby³a siê uroczystoœæ wrê-

czenia certyfikatu systemu zarz¹dzania bezpie-

czeñstwa informacji. Certyfikat potwierdzaj¹cy

zgodnoœæ wdro¿onego systemu z norm¹ PN-ISO/

IES 270001: 2007 wrêczy³ staroœcie Zenonowi

Janusowi, Andrzej Suliñski z Polskiego Centrum

Badan i Certyfikacji w Warszawie. Starostwo Po-

wiatowe w Kielcach, jako pierwszy samorz¹d

powiatowy, uzyska³, ten certyfikat. W imieniu rad-

nych powiatu kieleckiego wyrazy uznania dla sta-

rosty, Zarz¹du Powiatu oraz pracowników z³o¿y³

7 stycznia br. odby³o siê uroczyste posiedze-

nie Zarz¹du Okrêgu Ogólnopolskiego Zwi¹zku ̄ o³-

nierzy Batalionów Ch³opskich na którym dokonano

podsumowania dzia³alnoœci za 2009 rok oraz omó-

wiono g³ówne kierunki pracy na rok bie¿¹cy. W

2010 roku obchodzona bêdzie 70. rocznica po-

wstania BCh. Przewiduje siê z tej okazji w ka¿dym

powiecie zorganizowaæ spotkania by³ych ¿o³nie-

rzy BCh z m³odzie¿¹ szkó³ œrednich. Organizowa-

ne bêd¹ tak¿e seminaria z udzia³em m³odego poko-

lenia wsi, na których historycy prezentowaæ bêd¹

walki zbrojne ch³opskiego wojska.

Przewiduje siê wydanie okolicznoœciowego

wydawnictwa. Byæ mo¿e w Kielcach ods³oniêty

zostanie obelisk pp³k. Stanis³awa Jagie³³y, by³ego

komendanta III Okrêgu Kieleckiego BCh.

W obradach, które prowadzi³ prezes ZO

OZ¯BCh Adam Cecot, uczestniczyli zaproszeni

goœcie:

wiceprezes ZW PSL, wicewojewoda Piotr

¯o³¹dek, cz³onek Prezydium ZW PSL, cz³onek Za-

rz¹du Województwa Marek Gos, prezes ZO LTNK

Stanis³aw Durlej i dyrektor Biura Zarz¹du Woje-

wódzkiego PSL Micha³ Godowski.

Podczas posiedzenia wrêczone zosta³y me-

dale i odznaki.Srebrne medale Opiekuna Miejsc

Pamiêci Narodowej otrzymali: Ala Eugenia Bonio,

Tadeusz Fudalewski i Bronis³aw Wójtowicz.

Odznaki Za Zas³ugi dla Ogólnopolskiego Zwi¹z-

ku ̄ o³nierzy Batalionów Ch³opskich otrzymali: W³o-

dzimierz Budziñski, Weronika Domaga³a,

Dariusz D¹browski, Micha³ Godowski, Ma-

rek Gos, Bogdan Jasiñski, Mieczys³aw Ka-

siñski, Kazimierz Mikla, W³adys³aw Nowak,

Gra¿yna Zachariasz i Lidia Zuwa³a.

Na zakoñczenie spotkania wszyscy z³o¿yli so-

bie noworoczne ¿yczenia i po³amali siê op³atkiem.

st.d.

Tomasz Lato, przewodnicz¹cy Rady Powiatu w

Kielcach.

W uroczystoœci wziêli udzia³: cz³onek Zarz¹-

du Województwa Œwiêtokrzyskiego Marek Gos

oraz prezes Zwi¹zku Powiatów Polskich, starosta

opatowski Kazimierz Kotowski.

Warto dodaæ, ¿e Starostwo Powiatowe w Kiel-

cach jest w trakcie wdra¿ania systemu ISO 9OO1.

Przedsiêwziêcie to realizowane jest w ramach

projektu koordynowanego przez Zwi¹zek Powia-

tów Polskich.

BARBARA PIWNIK
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Z kroniki ¿a³obnej

Koledze

 prof. KAZIMIERZOWI

OLESIAKOWI

- by³emu prezesowi PSL Odrodzenie, delega-

towi na Kongres Jednoœci PSL w 1990 roku

wybranemu z województwa kieleckiego, przy-

jacielowi œwiêtokrzyskiej organizacji Stronnic-

twa, wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z po-

wodu œmierci

CÓRKI
KATARZYNY

sk³adaj¹

ludowcy ziemi œwiêtokrzyskiej

i Redakcja „Ludowca Œwiêtokrzyskiego.

Uhonorowano najlepszych

Nie dajmy siê manipulowaæ

Dokoñczenie ze str. 4

Kapitu³a w ka¿dej kategorii przyzna³a po piêæ

nominacji. Po ich zaprezentowaniu nadesz³a chwila

prawdy. Og³aszaj¹c zwyciêzcê w kategorii Samo-

rz¹dnoœæ wiceminister Hetman podkreœli³ zas³ugi

Buska-Zdroju w pozyskiwaniu œrodków z Unii

Europejskiej. Drugim laureatem zosta³ Klub Sporto-

wy Vive Targi Kielce, który, jak podkreœlono w

uzasadnieniu werdyktu, podj¹³ przemyœlan¹, d³u-

gofalow¹ strategiê rozwoju, charakteryzuj¹c¹ no-

woczesne przedsiêbiorstwa. Nagrodê w tej kate-

gorii wrêczy³ Jacek Mêcina. Z r¹k marsza³ka Adama

Jarubasa i przewodnicz¹cego sejmiku Tadeusza

Kowalczyka w kategorii Osobowoœæ nagrodê otrzy-

ma³ dr n. med. Stanis³aw GóŸdŸ, dyrektor Œwiê-

tokrzyskiego Centrum Onkologii: „Za niesienie osobi-

stej wszechstronnej pomocy osobom, których do-

tknê³a choroba, a którzy pragn¹ wróciæ do aktyw-

nego ¿ycia oraz za utrzymywanie wysokich stan-

dardów leczenia w Œwiêtokrzyskim Centrum Onko-

logii, które dziêki jego talentowi i ciê¿kiej pracy uzna-

wane jest za jeden z najlepszych oœrodków onko-

logicznych w kraju”. Ten wybór podsumowa³ mar-

sza³ek województwa mówi¹c: „W rêkach dobrego

lekarza i woda staje siê lekarstwem”

Dokoñczenie ze str. 2

wanie) za rozwi¹zaniami prawnymi korzystnymi

dla w³asnej grupy, np. przedsiêbiorcy, przetwór-

cy, lekarze, prawnicy, nauczyciele, s³u¿by mun-

durowe jednocz¹ siê w swoich dzia³aniach.

Nie dajmy siê manipulowaæ

Najbardziej podzielon¹, rozbit¹ i przez to naj-

s³absz¹ grup¹ spo³eczno-zawodow¹ s¹ rolnicy.

Naj³atwiej jest manipulowaæ, obiecywaæ gruszki

na wierzbie, roztaczaæ nierealne do spe³nienia

wizje ludziom którzy s¹ w potrzebie, gorzej im siê

dzieje, czuj¹ siê bezradni w tej trudnej rzeczywi-

stoœci. Bardzo aktywni s¹ ostatnio politycy, któ-

rzy wmawiaj¹ rolnikom, ¿e wzrost ceny na pro-

dukty rolne (owoce, zbo¿a) w 2007 r., jaki wyst¹-

pi³ po wymarzniêciach kwiatów wiosn¹ i suszy

na du¿ym obszarze Polski i Europy, to zas³uga ich

rz¹dzenia a nie warunków atmosferycznych

Nasze cz³onkostwo w Unii Europejskiej, glo-

balizacja, koncentruj¹cy siê handel, dominacja bo-

gatych pañstw, spekulacje na wielk¹ skalê na

wszystkich rynkach - to s¹ realia na dzieñ dzisiej-

szy. By w tej rzeczywistoœci mieæ szansê na

przetrwanie i rozwój konieczne jest pe³ne uczest-

niczenie w ¿yciu spo³ecznym, politycznym i go-

spodarczym poprzez tworzenie naszej wiejskiej,

ch³opskiej i rolniczej wspólnoty politycznej i go-

spodarczej na poziomie gminy, powiatu, woje-

wództwa, kraju

Zbli¿a siê termin wyborów samorz¹dowych

i jeœli nie postawimy na ludzi uczciwych wyro-

s³ych z naszej ziemi, sprawdzonych i skutecz-

nych w dzia³aniach, gotowych do podjêcia odpo-

wiedzialnoœci, to jako grupa spo³eczna przegra-

my. Nie b¹dŸmy naiwni i nie ulegajmy pustym obie-

cankom populistów i demagogów przypisuj¹cych

sobie zas³ugi w kwestiach na które nie mieli ¿ad-

nego wp³ywu.

Kto nas wspiera

Polskie Stronnictwo Ludowe wyros³o z naj-

lepszych tradycji ch³opskich od lat reprezentuje

interesy œrodowiska wiejskiego, dzia³aj¹c konse-

kwentnie, bez zbêdnych fajerwerków, stabilizuje

rozchwian¹ scenê polityczn¹ w naszym kraju.

Jako jedyne ugrupowanie Polskie Stronnic-

two Ludowe nie zmieni³o wizerunku, nazwy, nie

by³o uczestnikiem afer i nie poszukuje taniego

poklasku.

Dorobek PSL w ostatnich latach to:

- stanowcze reprezentowanie interesów na-

szego kraju podczas negocjowania traktatu ak-

cesyjnego przez Jaros³awa Kalinowskiego,

- konsekwentne dzia³ania eurodeputowane-

go Czes³awa Siekierskiego na forum parlamentu

europejskiego (dop³aty do truskawek i malin),

- dzia³ania na forum Rady Ministrów Rolnic-

twa UE ministra Marka Sawickiego (dop³aty do

upraw str¹czkowych i zwiêkszenie uprawy ro-

œlin wysokobia³kowych w celu ograniczenia, wy-

eliminowania importu soi genetycznie modyfiko-

wanej do krów mlecznych i owiec, kredyty pre-

ferencyjne na zakup ziemi, ograniczenie domina-

cji supermarketów, dzia³ania nakierowane na kon-

solidacjê, koncentracjê w przetwórstwie w celu

zapobiegania konkurencji polsko - polskiej na ryn-

kach zewnêtrznych”

- poprawianie relacji gospodarczych ze

Wschodem,

- poszukiwanie zewnêtrznych rynków zby-

tu dla polskich produktów spo¿ywczych,

- utrzymanie poziomu dop³at do paliwa rolni-

czego mimo kryzysu,

- wzrost dop³at obszarowych - twarde ne-

gocjacje z ministrem finansów w sprawie prze-

licznika walutowego do dop³at.

- dzia³ania w celu wyrównania poziomu

wsparcia dla rolnictwa w ca³ej Unii Europejskiej.

Dziêki polityce PSL dokonano

- uruchomienia dop³at eksportowych do kra-

jów trzecich,

- rozszerzenia wsparcia dla grup producen-

tów,

- uporz¹dkowania Ÿle zaprogramowanych

przez poprzedni¹ koalicjê rz¹dz¹c¹ œrodków fi-

nansowych w ramach PROW na lata 2007 - 2013,

a tak¿e stworzono dobre podstawy do rozwoju

produkcji ¿ywnoœci tradycyjnej, ekologicznej, wy-

sokiej jakoœci - najbardziej cenionej przez konsu-

mentów. Ponadto wprowadzono ograniczenia dla

¿ywnoœci GMO.

Polskie Stronnictwo Ludowe w woj. œwiêto-

krzyskim ma mocn¹ pozycjê w samorz¹dach gmin-

nych, powiatowych i wojewódzkim. Wystarczy

powêdrowaæ po naszym województwie, aby

zauwa¿yæ rêkê dobrego gospodarza terenu,

szczególnie widoczna jest:

- poprawa dróg lokalnych - gminnych, powia-

towych i wojewódzkich,

- budowa infrastruktury towarzysz¹cej -

chodniki, odwodnienia, wjazdy na posesje,

- wodoci¹gi,

- kanalizacja,

- odbudowa zabytków, budynków u¿ytecz-

noœci publicznej (œwietlice, remizy stra¿ackie, in-

frastruktura sportowa),

- dba³oœæ o kulturê ludow¹

- wspieranie inicjatyw przywracaj¹cych

œwiêta, obrzêdów podtrzymuj¹cych odrêbnoœci

kulturowe i kulinarne,

Przed nami wybory samorz¹dowe. Obywa-

tele poprzez demokratyczne wybory powierz¹ los

ma³ych ojczyzn w rêce wybranych przez siebie

przedstawicieli. Uwa¿am, ¿e w najbli¿szym cza-

sie powinniœmy mniej spotykaæ siê w swoim gro-

nie, ale wychodziæ z programem PSL do ró¿nych

œrodowisk spo³ecznych. Nie ulega najmniejszej

w¹tpliwoœci, ¿e pos³om i dzia³aczom PSL trudno

jest siê „przebiæ” ze swoim programem w polskich

mediach, szczególnie w TV. Zbyt rzadko w tej pu-

blicznej telewizji mo¿na ogl¹daæ programy z udzia-

³em przedstawicieli PSL, a przecie¿ telewizja po-

winna s³u¿yæ wszystkim, a nie tylko wybranym.

Uwa¿am, ¿e telewizja, tak¿e ta kielecka regio-

nalna powinna w wiêkszym zakresie uwzglêd-

niaæ dzia³alnoœæ Stronnictwa. A tak dotychczas siê

nie dzieje. Czas to zmieniæ.

ZENON NOWAKOWSKI

Udajmy siê

z programem PSL

do ró¿nych œrodowisk

II edycja ngrody Marsza³ka Województwa

Œwiêtokrzyskiego „Œwiêtokrzyska Victoria” poka-

za³a, ¿e za³o¿enie przyjête przy jej powstawaniu,

a mianowicie integracja ró¿nych œrodowisk zosta-

³o osi¹gniête. Œwiadczy o tym du¿e zainteresowa-

nie - ponad 100 zg³oszeñ, to jest blisko trzy razy

wiêcej ni¿ rok temu, oraz uczestnictwo wielu zan-

komitych goœci, którym wieczór umili³ koncertem

jeden z najbardziej wszechstronnych i dowcip-

nych pianistów polskich Waldemar Malicki.

DARIUSZ DETKA

- wspieranie agroturystyki i promowanie atrak-

cji turystycznych regionu,

- poprawa bazy oœwiatowej - nowe szko³y,

przedszkola, sale gimnastyczne,

- wspó³praca partnerska z samorz¹dem rol-

niczym, zwi¹zkami zawodowymi rolników, zwi¹z-

kami bran¿owymi,

- tworzenie porozumieñ, koalicji, ³agodzenie

konfliktów w myœl m¹drej ludowej zasady „zgo-

da buduje - niezgoda rujnuje”.

RYSZARD CIZ
´
LA
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Przed nami wybory samorz¹dowe

JAN  MAZUR

11 listopada br. up³ywa termin kolejnej kadencji samo-

rz¹du terytorialnego. W partiach politycznych, organiza-

cjach spo³ecznych trwaj¹ od d³u¿szego czasu prace przy-

gotowawcze do udzia³u w kampanii wyborczej i samych

wyborów.

Tradycyjnie w ostatnim roku ka¿dej kadencji samo-

rz¹du jest realizowany bardzo szeroki program inwesty-

cyjny.

Stawia to szczególnie trudne zadania przed Polskim

Stronnictwem Ludowym, które z powodzeniem realizuje

swój program wyborczy z 2006 r.

Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e organizacja równolegle

musi przygotowaæ siê do wyborów prezydenckich w na-

szym kraju, które zgodnie z ordynacj¹ wyborcz¹ powinny

siê odbyæ pomiêdzy 19 wrzeœnia a 3 paŸdziernika br.

Wybory samorz¹dowe w naszym kraju polegaj¹ na

wyborze cz³onków organów stanowi¹cych jednostek samo-

rz¹du terytorialnego do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw oraz od 2002 r. jednoosobowych organów wyko-

nawczych gmin: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Dokoñczenie na str. 5

Dokoñczenie na str. 4

Niniejszy artyku³ kierujê g³ównie do m³odych

cz³onków PSL, którzy nie pamiêtaj¹ (byli jeszcze dzieæ-

mi) historycznych wydarzeñ w ruchu ludowym, jakie

mia³y miejsce w latach 1989-1990. Starsi cz³onkowie

brali bezpoœredni b¹dŸ poœredni udzia³ w procesie

przekszta³cenia ZSL z partii uzale¿nionej od PZPR,

zaœ Polski od Zwi¹zku Radzieckiego, do pe³nego usa-

20 lat temu...

STANIS£AW DURLEJ

31 marca 1990 roku obradowa³ w Kielcach II Zjazd Wojewódzki PSL

31 marca 1990 roku odby³ siê w Kielcach II Zjazd Wojewódzki PSL. Delegaci maszeruj¹ do sali

konferencyjnej Urzêdu Wojewódzkiego ulic¹ Warszawsk¹

Wojewódzkie

obchody

Œwiêta Ludowego

odbêd¹ siê 23 maja

w skansenie

Muzeum Wsi Kieleckiej

w Tokarni

Zarz¹d Wojewódzki PSL w Kielcach za-

prasza mieszkañców województwa œwiêto-

krzyskiego do wziêcia udzia³u w tych uroczy-

stoœciach, które zbiegaj¹ siê ze 115. rocznic¹

powstania zorganizowanego politycznego Ru-

chu Ludowego.

Zdrowych i spokojnych

Œwi¹t Wielkanocnych

wszystkim mieszkañcom

województwa œwiêtokrzyskiego

¿ycz¹

Adam Jarubas

- prezes Zarz¹du Wojewódzkiego PSL,

 marsza³ek województwa,

dr Czes³aw Siekierski

- eurodeputowany

do Parlamentu Europejskiego,

Miros³aw Pawlak i Andrzej Pa³ys

- pos³owie na Sejm RP

oraz

Redakcja

„Ludowca Œwiêtokrzyskiego”

modzielnienia Stronnictwa oraz uzyskania przez Pol-

skê pe³nej wolnoœci.

Ale nim to nast¹pi³o, w kraju i w województwie

kieleckim dokona³y siê wa¿ne wydarzenia, które przy-

czyni³y siê do usamodzielnienia Stronnictwa.
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20 lat temu...

Uhonorowano najlepszych

Jesieni¹ 2008 roku radni Sejmiku Woje-

wództwa Œwiêtokrzyskiego zdecydowali o

ustanowieniu Nagrody Marsza³ka Wojeódz-

twa Œwiêtorzyskiego - „Œwiêtokrzyska Vic-

toria”. W przyjêtej uchwale ustanowiono, ¿e

ka¿dego roku bêdzie przyznawana w trzech

kategoriach: Osobowoœæ, Samorz¹d i Przed-

siêbiorstwo. W tym roku laureatów wy³oni-

³a Kapitu³a Nagrody, a¿ z ponad 100 zg³oszeñ.

Gala, na której wrêczono statuetki „Victorii”

zgromadzi³a w Centrum Kongresowym EXBUDU

w Kielcach ponad 350 osób przyby³ych na tê uro-

czystoœæ z ca³ego regionu. Oczywiœcie byli obec-

ni: przewodnicz¹cy sejmiku Tadeusz Kowal-

czyk, marsza³ek województwa œwiêtokrzy-

skiego, prezes ZW PSL w Kielcach Adam

Jarubas, wicewojewoda Piotr ¯o³¹dek, po-

s³owie PSL Andrzej Pa³ys i Miros³aw Paw-

lak. Nie zabrak³o samorz¹dowców i przdsiêbior-

ców z ca³ego województwa.Goœæmi specjalnymi

byli: wiceminister rozwoju regionalnego Krzysz-

tof Hetman i doradca zarz¹du Polskiej Konfede-

racji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” Ja-

cek Mêcina.

„Œwiêtokrzyska Victoria”

Dokoñczenie na str. 7

Dokoñczenie ze str. 1

Prze³omowe znaczenie mia³y obrady „okr¹g³ego sto-

³u”, w którym brali udzia³ tak¿e dzia³acze ZSL. Inauguracyj-

ne przemówienie w imieniu Stronnictwa wyg³osi³ cz³onek

Prezydium NK ZSL, marsza³ek Sejmu prof. Miko³aj Koza-

kiewicz. Obrady rozpoczê³y siê 6 stycznia 1989 roku i

trwa³y kilka tygodni. W nastêpstwie ustaleñ tych obrad

odby³y siê w czerwcu wybory do Sejmu i Senatu

Odby³ siê tak¿e „ludowy okr¹g³y stó³”. W czerwco-

wych wyborach do Sejmu z naszego województwa manda-

ty poselskie uzyskali kandyduj¹cy z listy ZSL prof. Stani-

s³aw Wi¹ckowski z Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Kiel-

cach, popierany przez „Solidarnoœæ” i W³odzimierz Wiertek,

rolnik ze wsi Topola, gmina Skalbmierz. Do Senatu kandy-

dowa³ Leszek Bugaj z gminy Bodzechów, ale nie uzyska³

wymaganej iloœci g³osów.

Istotne znaczenie dla dalszych losów ruchu ludowego

by³o reaktywowanie 15 sierpnia 1989 roku w Wilanowie PSL.

Na prezesa wybrano gen. Franciszka Kamiñskiego, zaœ na

przewodnicz¹c¹ Rady Naczelnej Hannê Chor¹¿ynê.

17 sierpnia 1989 roku odby³o siê historyczne spotka-

nie Lecha Wa³êsy, Romana Malinowskiego i Jerzego JóŸ-

wiaka, którzy postanowili utworzyæ rz¹d koalicyjny.

Tymczasem w Kielcach 28 wrzeœnia 1989 roku odby-

³o siê plenum WK ZSL, które podjê³o uchwa³ê o zmianie

nazwy ZSL na PSL, zaœ na kolejnym 16 paŸdziernika po-

stanowiono uzupe³niæ sk³ad WK o 15 osób spoœród by³ych

dzia³aczy Miko³ajczykowskiego PSL. Wówczas wicepreze-

sem WK zosta³ W³adys³aw Odrobina z gminy Z³ota, zaœ

cz³onkami Prezydium Czes³aw Wróbel z Ostrowca i Bole-

s³aw Skuta z Buska. Prezesem wojewódzkiej organizacji by³

wówczas Marian Obara.

14 paŸdziernika w siedzibie Centrum Doskonalenia

Nauczycieli odby³o siê za³o¿ycielskie zebranie PSL „wila-

nowskiego”, które utworzy³o Œrodowiskowe Ko³o PSL. W

zebraniu uczestniczyli Józef Teliga, wspó³za³o¿yciel Ogól-

nopolskiego Komitetu Oporu Rolników, dr Stefan Pastusz-

ka, dr Wac³aw M¹dzik doc. Jan Ma³yszko, dr Janusz Ro-

siak oraz Wac³aw Rêbosz i Ryszard Gawlik. W krótkim

czasie w ca³ym województwie PSL „wilanowskie „ liczy³o 40

osób Powo³ano Tymczasowy Zarz¹d Wojewódzki PSL, któ-

rego prezesem zosta³ Józef Teliga a wiceprezesem Stefan

Pastuszka.

Warto wspomnieæ, ¿e na Nadzwyczajnym Kongre-

sie Odrodzenia Ruchu Ludowego, obraduj¹cego 27-29

listopada na którym utworzono PSL - Odrodzenie, posta-

nowiono, ¿e delegaci z poszczególnych województw sta-

nowili tymczasowe w³adze Stronnictwa do czasu odbycia

kongresu jednoœci. NKW Odrodzenie pod koniec grudnia

dokona³ wymówieñ z pracy wszystkim pracownikom Stron-

nictwa, uczyni³o to tak¿e kierownictwo kieleckiej organiza-

cji. Odt¹d Stronnictwo przesta³o korzystaæ z dotacji pañ-

stwowych, musia³o wygospodarowywaæ sobie œrodki we

w³asnym zakresie. Dzia³alnoœæ jego opiera³a siê na pracy

spo³ecznej.

ZW PSL - Odrodzenie zatrudni³ tylko jedn¹ osobê, tj.

Józefa Szczepañczyka, któremu powierzono obowi¹zki kie-

rownika biura. Prezesem Tymczasowego Zarz¹du Woje-

wódzkiego zosta³ Alfred Domagalski, który wczeœniej by³

prezesem miejskiej organizacji PSL - Odrodzenie w Kiel-

cach.

Obydwa stronnictwa PSL - Odrodzenie oraz PSL „wila-

nowskie” d¹¿y³y do zjednoczenia. Obydwa zarz¹dy posta-

nowi³y odbyæ II Zjazd Wojewódzki PSL 31 marca 1990

roku.

Wczeœniej jednak, 28 marca, w siedzibie Oœrodka

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ustalono szczegó³o-

we zasady po³¹czenia obydwu nurtów ruchu ludowego.

Odby³o siê ono w gabinecie ówczesnego wicedyrektora

ODN dr. Mieczys³awa Adamczyka (obecnie profesora i

rektora Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej) Zebranie trwa³o oko-

³o 4 godzin, ostatecznie ustalono warunki zjednoczenia.

Du¿¹ rolê w tych rozmowach odegra³ dr M. Adamczyk,

który pe³ni³ rolê mediatora.

W myœl umowy po³¹czonych stronnictw w PSL mia³y

przyj¹æ program i statut reaktywowanego PSL.

Wojewódzki Zjazd Zjednoczeniowy PSL odby³ siê w

Kielcach w „okr¹glaku” Urzêdu Wojewódzkiego 31 marca

1990 roku. W obradach uczestniczy³o 186 delegatów (na

wybranych 251), w tym wszyscy cz³onkowie PSL „wila-

nowskiego” w liczbie 40 osób.

Warto w tym miejscu podaæ, ¿e wœród delegatów PSL

„wilanowskiego” wiêkszoœæ nale¿a³a wczeœniej do ZSL (miê-

dzy innymi Stefan Pastuszka, Janusz Rosiak, Wac³aw

M¹dzik czy W³adys³aw Stok³osa z Dzia³oszyc). W prakty-

ce wiêc nast¹pi³o po³¹czenie „idei PSL” z baz¹ cz³onkowsk¹

ZSL

Zjazd poprzedzi³a uroczysta msza œwiêta w bazylice

katedralnej w intencji jednoœci ruchu ludowego. Po jej za-

koñczeniu delegaci na czele orkiestry OSP w Dzia³oszy-

cach i pocztów sztandarowych PSL z 1946 roku ze Starej

S³upi i Nawarzyc ulicami nosz¹cymi wówczas imiona Œwier-

czewskiego (obecnie Du¿a) i Rewolucji PaŸdziernikowej (obec-

nie Warszawska) i IX Wieków Kielc udali siê do sali konfe-

rencyjnej Urzêdu Wojewódzkiego.

Wœród uczestników pochodu panowa³ nastrój radoœci

i zadowolenia.

Obrady otworzy³ Józef Teliga - prezes Tymczasowego

Zarz¹du Wojewódzkiego PSL, zaœ referat wyg³osi³ prezes

Tymczasowego Zarz¹du PSL - Odrodzenie Alfred Doma-

galski. Przewodniczyli obradom Stanis³aw Bronkowski z

Piñczowa i Stefan Pastuszka z Kielc. W obradach uczest-

niczyli bardzo serdecznie przyjêci przez delegatów prezes

NKW PSL - genera³ Franciszek Kamiñski i prezes NKW

PSL - Odrodzenie Kazimierz Olesiak.

Józef Teliga powiedzia³ miêdzy innymi: Na tê chwile

wielu z nas czeka³o od dawna. Czekali dzia³acze Miko³ajczy-

kowskiego PSL i czekali m³odsi, którzy przejêli idee PSL -

owsk¹. Niestety wielu nie by³o danym tej chwili doczekaæ -

odeszli na zawsze. Jedni zamordowani skrytobójczo, inni w

sposób naturalny, ale umêczeni, sponiewierani, z poczu-

ciem wyrz¹dzonej im krzywdy w tej Polsce, za któr¹ nara¿ali

bardzo czêsto swoje ¿ycie.

A. Domagalski zaœ powiedzia³ na wstêpie swego refe-

ratu miêdzy innymi: Dziœ odbywamy II Zjazd Polskiego

Stronnictwa Ludowego. Zjazd, który zapewne przejdzie do

historii ruchu ludowego, tej historii której wstydziæ siê nie

bêdziemy. Zanim jednak mogliœmy siê spotkaæ na tej sali

trzeba by³o przejœæ trudn¹ drogê.

Zjazd Wojewódzki zakoñczy³ proces jednoczenia ru-

chu ludowego na KielecczyŸnie.

W dyskusji wyra¿ano du¿e zadowolenie z tego faktu..

Sprawie przygotowañ do wyborów samorz¹dowych oraz

pogarszaj¹cej siê sytuacji gospodarczej na wsi poœwiêcono

najwiêcej uwagi.

Dokonano wyboru w³adz. Na prezesa honorowego ZW

PSL zosta³ wybrany przez aklamacjê J. Teliga, zaœ spo³ecz-

nym - urzêduj¹cym zosta³  A. Domagalski. Na Kongres

Jednoœci PSL wybrano delegatów: Franciszka Kamiñskie-

go i Kazimierza Olesiaka oraz: Stanis³awa Bronkowskiego,

Leszka Bugaja, Alfreda Domagalskiego, Stanis³awa Durle-

ja, Ryszarda Jêdrucha, Andrzeja Morawieckiego, Helenê

Ostachowsk¹, Stefana Pacaka, Stefana Józefa Pastusz-

kê, Józefa Teligê, Stanis³awa Wi¹ckowskiego i W³odzimie-

rza Wiertka.

Na pierwszym plenarnym posiedzeniu ZW PSL wy-

brano Prezydium w sk³adzie: wiceprezesi pose³ W³odzi-

mierz Wiertek i dr Stefan Pastuszka z CDN, Micha³ Gurnicz

- rolnik z gminy Stopnica, sekretarz Józef Szczepañczyk,

skarbnik Stefan Marzec - rolnik z gminy Z³ota, cz³onkowie

Prezydium: red. Stanis³aw Durlej, Andrzej Morawiecki - prze-

wodnicz¹cy ZW ZMW „Wici” - rolnik z gminy Wodzis³aw

oraz Zygmunt Szopa - wicewojewoda kielecki.

Prezydium ZW znalaz³o siê w bardzo trudnej sytuacji

finansowej. Etatowym pracownikiem pozosta³ jedynie se-

kretarz ZW. Uczestnikom narad i spotkañ zaprzestano

wyp³acaæ koszty podró¿y i diety.

Rozpocz¹³ siê nowy etap dzia³ania Stronnictwa, w tym

wojewódzkiej organizacji.

Ludowcy naszego województwa mog¹ byæ dumni, ¿e

odegrali znacz¹c¹ rolê w kraju w dzie³o zjednoczenia ruchu

ludowego. Mieli znacz¹cy wp³yw na przebieg obrad Kongre-

su Jednoœci PSL, który odby³ siê w kilka miesiêcy póŸniej

- 5 maja. O przebiegu tego Kongresu napiszê w nastêpnym

majowym numerze „Ludowca Œwiêtokrzyskiego.”

STANIS£AW DURLEJ
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Przed nami wybory samorz¹dowe O wy¿szoœci

procedury

nad zdrowym

rozs¹dkiem

Obserwujê postêpuj¹c¹ proceduryzacjê

¿ycia. Przychodzi do mnie goœæ w garniturku

ala Charlie Chaplin i powiada, ¿e przyniós³

ofertê. Mo¿e mi zorganizowaæ ¿ycie zawodo-

we i ka¿de inne w jeden przemyœlany przez

„wybitnych ekspertów” system. Wy¿sza orga-

nizacja przyniesie takie efekty, ¿e zawartoœci

lewej szuflady nigdy nie pomylê z zawartoœci¹

prawej, a rano otworzê kajecik z planem na

dzisiaj i bêdê wykonywa³ czynnoœci zgodnie z

kolejnoœci¹ zapisan¹ wczoraj. A co bêdzie,

jeœli przyjdzie Staszek N.? - pytam.

On zawsze przychodzi w terminach nie-

planowanych, a nawet jeœli zaplanuje to i tak

nie dotrzymuje s³owa ! On na to pytanie nie by³

przygotowany. Powiedzia³, ¿e wa¿ny jest sche-

mat organizacyjny, standard, a w konsekwen-

cji system. S³owa o wy¿szoœci systemu nad

procesem myœlowym cz³owieka nie s¹ mi obce.

Doœwiadczy³em nawet takich, co to poznawszy

kilka procedur uznali siê za wybitnych znaw-

ców i wspó³twórców inteligencji nowego typu -

nazwijmy j¹ „inteligencj¹ proceduraln¹”. W

odró¿nieniu od tej tradycyjnej, która pozwala

rozumieæ i trafnie, skutecznie rozwi¹zywaæ

ró¿ne z³o¿one problemy. Inteligencja „proce-

duralna” to ni mniej ni wiêcej zdolnoœæ do przy-

swojenia sobie podrêcznika z opisem proce-

dur lub jego fragmentów. Etap drugi jej rozwoju

oznacza wyæwiczenie umiejêtnoœci stosowa-

nia procedury. Czasem inteligent „procedural-

ny” osi¹ga jeszcze etap trzeci objawiaj¹cy siê

kreatywnoœci¹ w tworzeniu nowych procedur.

Zdarza siê postaæ skrajnie zaawansowana,

wykazuj¹ca tendencjê do stuprocentowej, pe³-

nej proceduryzacji ¿ycia. Jeœli zostawi siê ta-

kiemu osobnikowi otwarte pole - proces pro-

ceduryzacji rozwinie siê w krótkim czasie do

rozmiarów i form, które spowoduj¹ zanik nor-

malnego ¿ycia pozaproceduralnego i tradycyj-

nych wartoœci - jak wiedza, inteligencja, zdol-

noœæ do myœlenia i wyci¹gania wniosków. Jeœli

w takiej organizacji (firmie, instytucji) zaist-

nieje zdarzenie (problem) nieprzewidziany,

nast¹pi nag³e zahamowanie dzia³ania. Odblo-

kowaæ go mo¿e tylko opracowanie nowej pro-

cedury przez „procedurotwórcê” lub „procedu-

rodawcê” - jak kto woli.

W ten sposób osi¹gnêliœmy stan pe³nego

„procedurozadowolenia”. Wystarczy siêgn¹æ

do odpowiedniej instrukcji i ju¿ wiemy co zro-

biæ. Cholernie wygodne i nie trzeba myœleæ.

Ja jednak têskniê za odrobin¹ polskiej,

romantycznej inteligencji. Bli¿ej mi do b³ysku

gen. Wieniawy-D³ugoszowskiego, który mia³

szacunek dla kawalerii i dystans do wojsko-

wych têpych regulaminów, zaœ dalej do trady-

cji S³awoja - Sk³adkowskiego co to jako mini-

ster spraw wewnêtrznych œciœle urzeczywist-

nia³ zarz¹dzenie w³asne o budowie ubikacji

za wiejsk¹ stodo³¹ i sam sprawdza³, czy ch³o-

pi z nich korzystaj¹ - skrupulatnie i z per-

fekcj¹. Te¿ przeszed³ do historii - nie jako

wybitny minister, ale symbol g³upoty wy¿sze-

go szczebla.

ANDRZEJ D¥BROWSKI

Dokoñczenie ze str. 1

Organy te s¹ wybierane w drodze wyborów po-

wszechnych, równych, bezpoœrednich i odbywaj¹-

cych siê w g³osowaniu tajnym.

Zasady przeprowadzenia wyborów samorz¹do-

wych s¹ opisane w ordynacjach wyborczych do rad

gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz o

bezpoœrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta

miasta.

W gminach licz¹cych do 20 tys. mieszkañców

wybory samorz¹dowe odbywaj¹ siê wed³ug ordyna-

cji wiêkszoœciowej, natomiast w gminach licz¹cych

powy¿ej 20 tys. mieszkañców, a tak¿e w powiatach i

województwach wed³ug systemu proporcjonalnego.

Kadencja organów jednostek samorz¹du terytorial-

nego trwa 4 lata. Mo¿liwe s¹ sytuacje szczególne

np. gdy rada lub wójt zostan¹ odwo³ani w referen-

dum lokalnym, lub wygaœnie mandat wójta, wtedy

równie¿ kadencja nowo wybranych organów koñczy

siê z up³ywem kadencji organów wyborczych w ogól-

nopolskich wyborach samorz¹dowych.

Wybory rad gminnych, powiatowych i sejmików

województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i pre-

zydentów zarz¹dza prezes Rady Ministrów nie póŸ-

niej ni¿ na 30 dni przed up³ywem kadencji rad, na

dzieñ wolny od pracy przypadaj¹cy w ci¹gu 60 dni

po up³ywie kadencji. Prezes Rady Ministrów po za-

siêgniêciu opinii Pañstwowej Komisji Wyborczej, w

drodze rozporz¹dzenia wyznacza datê wyborów oraz

okreœla dni w których up³ywaj¹ terminy wykonania

wskazanych w ordynacjach wyborczych czynnoœci,

czyli kalendarz wyborczy. Stanowi on za³¹cznik do

rozporz¹dzenia.

Liczbê radnych w gminach, powiatach i woje-

wództwie ustala wojewoda w konsultacji z komisa-

rzem wyborczym.

Wynika ona z liczby mieszkañców danego ob-

szaru dzia³ania rady, wed³ug stanu ewidencji ludno-

œci na koniec roku poprzedzaj¹cego rok, w którym

odbywaæ siê bêd¹ wybory.

Z og³oszonego zarz¹dzenia wojewody œwiêto-

krzyskiego wynika, ¿e w zwi¹zku ze zmniejszeniem

siê liczby ludnoœci w miastach Kielce i Skar¿ysko-

Kamienna (Kielce nie s¹ ju¿ miastem 200 tysiêcz-

nym, a Skar¿ysko spad³o poni¿ej 50 tys.) wyborcy w

Kielcach wybieraæ bêd¹ 25 radnych - dotychczas

by³o 28, a w Skar¿ysku 21 by³o 23. W pozosta³ych

100 gminach naszego województwa nic siê nie

zmieni. W Ostrowcu i Starachowicach zostaje po

23 radnych, po 21 w Busku-Zdroju, Jêdrzejowie,

Koñskich, Piñczowie, Sandomierzu, Staszowie i

W³oszczowe. W 91 gminach licz¹cych poni¿ej 20

tys. mieszkañców po 15. Równie¿ bez zmian pozo-

staj¹ radni powiatów, najmniejsza liczba radnych

bêdzie w powiecie kazimierskim 15, a najwiêksza w

kieleckim 29.

Do sejmiku województwa wybieraæ bêdziemy

30 radnych, tak jak w 2006 r.

Warto zauwa¿yæ, ¿e spadek liczby ludnoœci w

mieœcie Kielce bêdzie mia³ istotny up³yw na nowe

ukszta³towanie okrêgów wyborczych w wyborach do

sejmiku województwa, bowiem miasto Kielce nie

mo¿e stanowiæ samodzielnego okrêgu wyborczego.

Zgodnie z zasadami ustalania liczby radnych

ich wielkoœæ wynosz¹:

- w okrêgu wyborczym tworzonym do wyboru

rady w gminie licz¹cej do 20 tys. mieszkañców wy-

biera siê od 1 do 5 radnych, w gminie licz¹cej powy-

¿ej 20 tys. mieszkañców od 5 do 8,

- w ka¿dym okrêgu wyborczym w wyborach do

Rady Powiatu wybiera siê od 3 do 10 radnych po-

wiatowych,

- w okrêgach utworzonych do wyboru sejmiku

województwa wybiera siê od 5 do 15 radnych, z tym

¿e w ¿adnym z powiatów stanowi¹cych jeden okr¹g

wyborczy nie mog¹ byæ wybierani radni w liczbie

równej lub wiêkszej ni¿ 3/5 ogólnej liczby radnych.

Wybory przeprowadza siê w obwodach g³oso-

wania, utworzonych na obszarze gminy przez Radê

Gminy (w drodze uchwa³y) na wniosek wójta.

Ordynacja wyborcza do rad gmin wyodrêbnia 2

rodzaje obwodów g³osowania:

- sta³e obwody g³osowania. Obejmowaæ powin-

ny od 500 do 3000 mieszkañców (tylko w szczegól-

nych przypadkach mo¿e to byæ mniejsza liczba miesz-

kañców),

- odrêbne obwody g³osowania, tworzy siê w szpi-

talach, zak³adach pomocy spo³ecznych, zak³adach

karnych i Areszcie Œledczym, je¿eli w dniu wyborów

bêdzie w nim przebywa³o nie mniej ni¿ 15 wybor-

ców.

Wójt przedk³ada Radzie Gminy nie tylko wnioski

dotycz¹ce podzia³u czy utworzenia obwodów g³oso-

wania, ale równie¿ wnioski w sprawie zmian w po-

dziale na sta³e obwody g³osowania. Koniecznoœæ

takich zmian wynikaæ mo¿e:

- ze zmiany granic gminy,

- liczby mieszkañców w gminie lub obwodzie

g³osowania,

- liczby radnych w gminnej radzie,

- podzia³u gminy na okrêgi.

Mo¿na za³o¿yæ ¿e Sejm RP nie bêdzie ju¿ do-

konywa³ zmian w ordynacjach wyborczych organów

stanowi¹cych i wykonawczych samorz¹du terytorial-

nego - chocia¿ w Sejmie odby³o siê pierwsze czyta-

nie Obywatelskiego projektu, z³o¿onego z inicjatywy

Kongresu Kobiet w sprawie parytetu. Autorzy projek-

tu chc¹, aby w tegorocznych wyborach samorz¹do-

wych z wyj¹tkiem gmin do 20 tys. mieszkañców, co

najmniej 50% miejsc na listach wyborczych stano-

wi³y kobiety.

Dyskusja nad t¹ zmian¹ - niezwykle istotn¹, to-

czy siê w naszym kraju od d³u¿szego czasu.

Dotychczas wa¿n¹ zmian¹, która dokona³ Sejm

w ordynacjach, jest g³osowanie za poœrednictwem

pe³nomocnika. Wyborca posiadaj¹cy orzeczenie o

znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³no-

sprawnoœci, albo orzeczenie organu rentownego bez

wzglêdu na datê jego wydania mo¿e udzieliæ pe³-

nomocnictwa do g³osowania w jego imieniu.

Pe³nomocnikiem do g³osowania osób niepe³-

nosprawnych w wyborach do Rady Gminy, powiatu

czy województwa mo¿e byæ tylko osoba wpisana do

rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielaj¹-

cy pe³nomocnictwo do g³osowania. Pe³nomocnic-

twa do g³osowania udziela siê przed wójtem (burmi-

strzem, prezydentem miasta) lub innym upowa¿nio-

nym pracownikiem urzêdu do sporz¹dzenia aktów

pe³nomocnictwa do g³osowania.

Akt pe³nomocnictwa do g³osowania sporz¹dza

siê na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta (burmi-

strza prezydenta miasta) gminy w której wyborca

jest wpisany do rejestru wyborców, najpóŸniej na

10 dni przed dniem wyborów. Akt sporz¹dza siê w

trzech egzemplarzach, z których po jednym otrzy-

muje udzielaj¹cy pe³nomocnictwa do g³osowania

i pe³nomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje w

Urzêdzie Gminy. Urz¹d Gminy ma prowadziæ wyka¿

sporz¹dzonych aktów pe³nomocnictwa do g³oso-

wania.

Ka¿d¹ osobê, której przys³uguje prawo wybiera-

nia, obejmuje sta³y rejestr wyborców. Jego prowa-

dzenie nale¿y do wa¿nych zadañ gminy. W zwi¹zku

z k³opotami, jakie mia³y miejsce z tym problemem w

2006 r. w naszym województwie, warto przypomnieæ

ze prawo wpisania do rejestru wyborców przys³uguje

równie¿ wyborcy stale zamieszka³emu na obszarze

terenu gminy bez zameldowania siê na pobyt sta³y.

Przys³uguje ono równie¿ wyborcy nigdzie nie za-

mieszka³emu, przebywaj¹cemu stale na obszarze

gminy. Tak¿e wyborcy stale zamieszkali na obszarze

gminy, ale pod innym adresem a ni¿eli ich zamel-

dowanie na pobyt sta³y, mog¹ na pisemny wniosek

z³o¿ony w Urzêdzie Gminy wpisaæ siê do rejestru

pod adresem sta³ego zameldowania.

Tych kilka wstêpnych uwag odnosi siê do pierw-

szej fazy przygotowania wyborów samorz¹dowych.

Wraz z ich zbli¿eniem siê bêdziemy mówiæ o dal-

szych czynnoœciach ze zwróceniem szczególnej uwa-

gi na obowi¹zki komitetów wyborczych PSL.

JAN MAZUR
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Migawki z przesz³oœci

LUDOWIEC ŒWIÊTOKRZYSKI - miesiêcznik Zarz¹du Województwa Œwiêtokrzyskiego PSL i Biur Poselskich Województwa Œwiêto-

krzyskiego. Adres: 25-363 Kielce, ul. Weso³a 47/49, tel./fax. 041-344-42-95, tel./fax. 041-344-22-77, e-mail: psl.swietokrzyskie@wp.pl

tel. komórkowy 0606-178-269. Strona internetowa: www.psl-kielce.org

REDAGUJ¥: Stanis³aw Durlej - redaktor naczelny i zespó³: Adam Cecot, W³adys³aw Cieœlicki, Dariusz Detka, Andrzej D¹browski, Jan Mazur,

Kazimierz Mierzwa, Stefan Pastuszka, Andrzej Pa³ys, Miros³aw Pawlak, Arkadiusz Piecyk, Barbara Piwnik, Czes³aw Siekierski,

Józef Szczepañczyk, Adam Stoksik. Druk: Zak³ad Poligraficzny Witold Nowakowski, Kielce, os. Na Stoku 51/J, tel. 041-362-39-00.

Prezydium II Wojewódzkiego Zjazdu PSL w Kielcach (31 marca 1990 r.). Prze-

mawia prezes PSL - Odrodzenie Kazimierz Olesiak. Za sto³em prezydialnym:

pierwszy z lewej W³odzimierz Wiertek, trzeci z lewej gen. Franciszek Kamiñ-

ski, pierwszy z prawej Stanis³aw Bronkowski, drugi z prawej Stefan Pastuszka,

trzeci z prawej Józef Teliga i w œrodku niewidoczy Alfred Domagalski.

Biura poselskie PSL

W siedzibie Zarz¹du Województwa Œwiêtokrzyskiego PSL w Kielcach

przy ul. Weso³ej 47/49 (kod 25-363, tel. 041-361-05-98, fax. 041-344-22-77) mieœci

siê Biuro Parlamentarne PSL pos³ów Andrzeja Pa³ysa i Miros³awa Pawlaka.

W powiatach dzia³aj¹ filie Biura:

Busko-Zdrój- ul. Koœciuszki 60, kod. 28-100, tel. 041 378-29-46.

Jêdrzejów- ul. Armii Krajowej 9, kod. 28-300, tel. 041 386-24-13.

Kazimierza W.- ul. Partyzantów 7, kod. 28-500, tel. 041 352-20-56.

Koñskie- ul. Hubala 11/1, kod. 26-200, tel. 041 372-45-46.

Opatów- ul. Szeroka 13, kod. 27-500, tel. 015 868-33-75.

Ostrowiec- ul. Starokunowska 1, kod. 27-400, tel. 041 265-31-55.

Piñczów- ul. 1-go Maja 10, kod. 28-400, tel. 041 357-22-80.

Sandomierz- ul. 11 Listopada 1, kod. 27-600, tel. 015 832-79-23.

Skar¿ysko-K.- ul. 1000-lecia 10, kod. 26-110, tel. 041 252-25-70.

Starachowice- ul. Wojska Polskiego 9, kod. 27-200.

Staszów- ul. Kolejowa 15, kod. 28-200, tel. 015 864-32-59.

W³oszczowa- ul. Wiœniowa 19, kod. 29-100.

DARIUSZ DETKA

Myœli przebrane

Walka z urojeniami,

to czêsto walka

z w³asnymi s³aboœciami.

***

W³adza leczy kompleksy

podw³adnymi.

Przeziêbienie – aspiryn¹.

***

Najwiêcej na mój temat

maj¹ do powiedzenia osoby,

które mnie nie znaj¹.

***

Uwielbiam niespodzianki

- ucz¹ pokory.

***

Dawaj z siebie, jak najwiêcej.

Ktoœ siê ucieszy.

***

Chc¹c byæ przydatnym

nie stój pod œcian¹.

***

Ka¿dy przejaw dzia³alnoœci

jest lepszy od nicnierobienia.

***

Powiedzenie prawdy jest

dla wielu koñcem kariery.

***

Po skoñczonej kadencji

wielu polityków musi

przejœæ odtrucie.

***

Mi³oœæ jest uczuciem

najbardziej twórczym.

***

S³awa jest przeznaczona

dla wybitnych lub g³upców.

***

Lepiej s³uchaæ ni¿ mówiæ.

G³upcze.

***

Szept t³umu jest krzykiem.

Krzyk jednostki niczym.

***

ZnajdŸ w³aœciwe s³owo,

a bêdziesz panem sytuacji.

***

Myœli, ¿e gardzenie ludŸmi

to system zarz¹dzania.

***

Koniec gazet jest bliski.

Trzeba inwestowaæ

w fabryki papieru toaletowego.
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Przed nami wybory samorz¹dowe

JAN  MAZUR

11 listopada br. up³ywa termin kolejnej kadencji samo-

rz¹du terytorialnego. W partiach politycznych, organiza-

cjach spo³ecznych trwaj¹ od d³u¿szego czasu prace przy-

gotowawcze do udzia³u w kampanii wyborczej i samych

wyborów.

Tradycyjnie w ostatnim roku ka¿dej kadencji samo-

rz¹du jest realizowany bardzo szeroki program inwesty-

cyjny.

Stawia to szczególnie trudne zadania przed Polskim

Stronnictwem Ludowym, które z powodzeniem realizuje

swój program wyborczy z 2006 r.

Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e organizacja równolegle

musi przygotowaæ siê do wyborów prezydenckich w na-

szym kraju, które zgodnie z ordynacj¹ wyborcz¹ powinny

siê odbyæ pomiêdzy 19 wrzeœnia a 3 paŸdziernika br.

Wybory samorz¹dowe w naszym kraju polegaj¹ na

wyborze cz³onków organów stanowi¹cych jednostek samo-

rz¹du terytorialnego do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw oraz od 2002 r. jednoosobowych organów wyko-

nawczych gmin: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Dokoñczenie na str. 5

Dokoñczenie na str. 4

Niniejszy artyku³ kierujê g³ównie do m³odych

cz³onków PSL, którzy nie pamiêtaj¹ (byli jeszcze dzieæ-

mi) historycznych wydarzeñ w ruchu ludowym, jakie

mia³y miejsce w latach 1989-1990. Starsi cz³onkowie

brali bezpoœredni b¹dŸ poœredni udzia³ w procesie

przekszta³cenia ZSL z partii uzale¿nionej od PZPR,

zaœ Polski od Zwi¹zku Radzieckiego, do pe³nego usa-

20 lat temu...

STANIS£AW DURLEJ

31 marca 1990 roku obradowa³ w Kielcach II Zjazd Wojewódzki PSL

31 marca 1990 roku odby³ siê w Kielcach II Zjazd Wojewódzki PSL. Delegaci maszeruj¹ do sali

konferencyjnej Urzêdu Wojewódzkiego ulic¹ Warszawsk¹

Wojewódzkie

obchody

Œwiêta Ludowego

odbêd¹ siê 23 maja

w skansenie

Muzeum Wsi Kieleckiej

w Tokarni

Zarz¹d Wojewódzki PSL w Kielcach za-

prasza mieszkañców województwa œwiêto-

krzyskiego do wziêcia udzia³u w tych uroczy-

stoœciach, które zbiegaj¹ siê ze 115. rocznic¹

powstania zorganizowanego politycznego Ru-

chu Ludowego.

Zdrowych i spokojnych

Œwi¹t Wielkanocnych

wszystkim mieszkañcom

województwa œwiêtokrzyskiego

¿ycz¹

Adam Jarubas

- prezes Zarz¹du Wojewódzkiego PSL,

 marsza³ek województwa,

dr Czes³aw Siekierski

- eurodeputowany

do Parlamentu Europejskiego,

Miros³aw Pawlak i Andrzej Pa³ys

- pos³owie na Sejm RP

oraz

Redakcja

„Ludowca Œwiêtokrzyskiego”

modzielnienia Stronnictwa oraz uzyskania przez Pol-

skê pe³nej wolnoœci.

Ale nim to nast¹pi³o, w kraju i w województwie

kieleckim dokona³y siê wa¿ne wydarzenia, które przy-

czyni³y siê do usamodzielnienia Stronnictwa.

4

20 lat temu...

Uhonorowano najlepszych

Jesieni¹ 2008 roku radni Sejmiku Woje-

wództwa Œwiêtokrzyskiego zdecydowali o

ustanowieniu Nagrody Marsza³ka Wojeódz-

twa Œwiêtorzyskiego - „Œwiêtokrzyska Vic-

toria”. W przyjêtej uchwale ustanowiono, ¿e

ka¿dego roku bêdzie przyznawana w trzech

kategoriach: Osobowoœæ, Samorz¹d i Przed-

siêbiorstwo. W tym roku laureatów wy³oni-

³a Kapitu³a Nagrody, a¿ z ponad 100 zg³oszeñ.

Gala, na której wrêczono statuetki „Victorii”

zgromadzi³a w Centrum Kongresowym EXBUDU

w Kielcach ponad 350 osób przyby³ych na tê uro-

czystoœæ z ca³ego regionu. Oczywiœcie byli obec-

ni: przewodnicz¹cy sejmiku Tadeusz Kowal-

czyk, marsza³ek województwa œwiêtokrzy-

skiego, prezes ZW PSL w Kielcach Adam

Jarubas, wicewojewoda Piotr ¯o³¹dek, po-

s³owie PSL Andrzej Pa³ys i Miros³aw Paw-

lak. Nie zabrak³o samorz¹dowców i przdsiêbior-

ców z ca³ego województwa.Goœæmi specjalnymi

byli: wiceminister rozwoju regionalnego Krzysz-

tof Hetman i doradca zarz¹du Polskiej Konfede-

racji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” Ja-

cek Mêcina.

„Œwiêtokrzyska Victoria”

Dokoñczenie na str. 7

Dokoñczenie ze str. 1

Prze³omowe znaczenie mia³y obrady „okr¹g³ego sto-

³u”, w którym brali udzia³ tak¿e dzia³acze ZSL. Inauguracyj-

ne przemówienie w imieniu Stronnictwa wyg³osi³ cz³onek

Prezydium NK ZSL, marsza³ek Sejmu prof. Miko³aj Koza-

kiewicz. Obrady rozpoczê³y siê 6 stycznia 1989 roku i

trwa³y kilka tygodni. W nastêpstwie ustaleñ tych obrad

odby³y siê w czerwcu wybory do Sejmu i Senatu

Odby³ siê tak¿e „ludowy okr¹g³y stó³”. W czerwco-

wych wyborach do Sejmu z naszego województwa manda-

ty poselskie uzyskali kandyduj¹cy z listy ZSL prof. Stani-

s³aw Wi¹ckowski z Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Kiel-

cach, popierany przez „Solidarnoœæ” i W³odzimierz Wiertek,

rolnik ze wsi Topola, gmina Skalbmierz. Do Senatu kandy-

dowa³ Leszek Bugaj z gminy Bodzechów, ale nie uzyska³

wymaganej iloœci g³osów.

Istotne znaczenie dla dalszych losów ruchu ludowego

by³o reaktywowanie 15 sierpnia 1989 roku w Wilanowie PSL.

Na prezesa wybrano gen. Franciszka Kamiñskiego, zaœ na

przewodnicz¹c¹ Rady Naczelnej Hannê Chor¹¿ynê.

17 sierpnia 1989 roku odby³o siê historyczne spotka-

nie Lecha Wa³êsy, Romana Malinowskiego i Jerzego JóŸ-

wiaka, którzy postanowili utworzyæ rz¹d koalicyjny.

Tymczasem w Kielcach 28 wrzeœnia 1989 roku odby-

³o siê plenum WK ZSL, które podjê³o uchwa³ê o zmianie

nazwy ZSL na PSL, zaœ na kolejnym 16 paŸdziernika po-

stanowiono uzupe³niæ sk³ad WK o 15 osób spoœród by³ych

dzia³aczy Miko³ajczykowskiego PSL. Wówczas wicepreze-

sem WK zosta³ W³adys³aw Odrobina z gminy Z³ota, zaœ

cz³onkami Prezydium Czes³aw Wróbel z Ostrowca i Bole-

s³aw Skuta z Buska. Prezesem wojewódzkiej organizacji by³

wówczas Marian Obara.

14 paŸdziernika w siedzibie Centrum Doskonalenia

Nauczycieli odby³o siê za³o¿ycielskie zebranie PSL „wila-

nowskiego”, które utworzy³o Œrodowiskowe Ko³o PSL. W

zebraniu uczestniczyli Józef Teliga, wspó³za³o¿yciel Ogól-

nopolskiego Komitetu Oporu Rolników, dr Stefan Pastusz-

ka, dr Wac³aw M¹dzik doc. Jan Ma³yszko, dr Janusz Ro-

siak oraz Wac³aw Rêbosz i Ryszard Gawlik. W krótkim

czasie w ca³ym województwie PSL „wilanowskie „ liczy³o 40

osób Powo³ano Tymczasowy Zarz¹d Wojewódzki PSL, któ-

rego prezesem zosta³ Józef Teliga a wiceprezesem Stefan

Pastuszka.

Warto wspomnieæ, ¿e na Nadzwyczajnym Kongre-

sie Odrodzenia Ruchu Ludowego, obraduj¹cego 27-29

listopada na którym utworzono PSL - Odrodzenie, posta-

nowiono, ¿e delegaci z poszczególnych województw sta-

nowili tymczasowe w³adze Stronnictwa do czasu odbycia

kongresu jednoœci. NKW Odrodzenie pod koniec grudnia

dokona³ wymówieñ z pracy wszystkim pracownikom Stron-

nictwa, uczyni³o to tak¿e kierownictwo kieleckiej organiza-

cji. Odt¹d Stronnictwo przesta³o korzystaæ z dotacji pañ-

stwowych, musia³o wygospodarowywaæ sobie œrodki we

w³asnym zakresie. Dzia³alnoœæ jego opiera³a siê na pracy

spo³ecznej.

ZW PSL - Odrodzenie zatrudni³ tylko jedn¹ osobê, tj.

Józefa Szczepañczyka, któremu powierzono obowi¹zki kie-

rownika biura. Prezesem Tymczasowego Zarz¹du Woje-

wódzkiego zosta³ Alfred Domagalski, który wczeœniej by³

prezesem miejskiej organizacji PSL - Odrodzenie w Kiel-

cach.

Obydwa stronnictwa PSL - Odrodzenie oraz PSL „wila-

nowskie” d¹¿y³y do zjednoczenia. Obydwa zarz¹dy posta-

nowi³y odbyæ II Zjazd Wojewódzki PSL 31 marca 1990

roku.

Wczeœniej jednak, 28 marca, w siedzibie Oœrodka

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ustalono szczegó³o-

we zasady po³¹czenia obydwu nurtów ruchu ludowego.

Odby³o siê ono w gabinecie ówczesnego wicedyrektora

ODN dr. Mieczys³awa Adamczyka (obecnie profesora i

rektora Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej) Zebranie trwa³o oko-

³o 4 godzin, ostatecznie ustalono warunki zjednoczenia.

Du¿¹ rolê w tych rozmowach odegra³ dr M. Adamczyk,

który pe³ni³ rolê mediatora.

W myœl umowy po³¹czonych stronnictw w PSL mia³y

przyj¹æ program i statut reaktywowanego PSL.

Wojewódzki Zjazd Zjednoczeniowy PSL odby³ siê w

Kielcach w „okr¹glaku” Urzêdu Wojewódzkiego 31 marca

1990 roku. W obradach uczestniczy³o 186 delegatów (na

wybranych 251), w tym wszyscy cz³onkowie PSL „wila-

nowskiego” w liczbie 40 osób.

Warto w tym miejscu podaæ, ¿e wœród delegatów PSL

„wilanowskiego” wiêkszoœæ nale¿a³a wczeœniej do ZSL (miê-

dzy innymi Stefan Pastuszka, Janusz Rosiak, Wac³aw

M¹dzik czy W³adys³aw Stok³osa z Dzia³oszyc). W prakty-

ce wiêc nast¹pi³o po³¹czenie „idei PSL” z baz¹ cz³onkowsk¹

ZSL

Zjazd poprzedzi³a uroczysta msza œwiêta w bazylice

katedralnej w intencji jednoœci ruchu ludowego. Po jej za-

koñczeniu delegaci na czele orkiestry OSP w Dzia³oszy-

cach i pocztów sztandarowych PSL z 1946 roku ze Starej

S³upi i Nawarzyc ulicami nosz¹cymi wówczas imiona Œwier-

czewskiego (obecnie Du¿a) i Rewolucji PaŸdziernikowej (obec-

nie Warszawska) i IX Wieków Kielc udali siê do sali konfe-

rencyjnej Urzêdu Wojewódzkiego.

Wœród uczestników pochodu panowa³ nastrój radoœci

i zadowolenia.

Obrady otworzy³ Józef Teliga - prezes Tymczasowego

Zarz¹du Wojewódzkiego PSL, zaœ referat wyg³osi³ prezes

Tymczasowego Zarz¹du PSL - Odrodzenie Alfred Doma-

galski. Przewodniczyli obradom Stanis³aw Bronkowski z

Piñczowa i Stefan Pastuszka z Kielc. W obradach uczest-

niczyli bardzo serdecznie przyjêci przez delegatów prezes

NKW PSL - genera³ Franciszek Kamiñski i prezes NKW

PSL - Odrodzenie Kazimierz Olesiak.

Józef Teliga powiedzia³ miêdzy innymi: Na tê chwile

wielu z nas czeka³o od dawna. Czekali dzia³acze Miko³ajczy-

kowskiego PSL i czekali m³odsi, którzy przejêli idee PSL -

owsk¹. Niestety wielu nie by³o danym tej chwili doczekaæ -

odeszli na zawsze. Jedni zamordowani skrytobójczo, inni w

sposób naturalny, ale umêczeni, sponiewierani, z poczu-

ciem wyrz¹dzonej im krzywdy w tej Polsce, za któr¹ nara¿ali

bardzo czêsto swoje ¿ycie.

A. Domagalski zaœ powiedzia³ na wstêpie swego refe-

ratu miêdzy innymi: Dziœ odbywamy II Zjazd Polskiego

Stronnictwa Ludowego. Zjazd, który zapewne przejdzie do

historii ruchu ludowego, tej historii której wstydziæ siê nie

bêdziemy. Zanim jednak mogliœmy siê spotkaæ na tej sali

trzeba by³o przejœæ trudn¹ drogê.

Zjazd Wojewódzki zakoñczy³ proces jednoczenia ru-

chu ludowego na KielecczyŸnie.

W dyskusji wyra¿ano du¿e zadowolenie z tego faktu..

Sprawie przygotowañ do wyborów samorz¹dowych oraz

pogarszaj¹cej siê sytuacji gospodarczej na wsi poœwiêcono

najwiêcej uwagi.

Dokonano wyboru w³adz. Na prezesa honorowego ZW

PSL zosta³ wybrany przez aklamacjê J. Teliga, zaœ spo³ecz-

nym - urzêduj¹cym zosta³  A. Domagalski. Na Kongres

Jednoœci PSL wybrano delegatów: Franciszka Kamiñskie-

go i Kazimierza Olesiaka oraz: Stanis³awa Bronkowskiego,

Leszka Bugaja, Alfreda Domagalskiego, Stanis³awa Durle-

ja, Ryszarda Jêdrucha, Andrzeja Morawieckiego, Helenê

Ostachowsk¹, Stefana Pacaka, Stefana Józefa Pastusz-

kê, Józefa Teligê, Stanis³awa Wi¹ckowskiego i W³odzimie-

rza Wiertka.

Na pierwszym plenarnym posiedzeniu ZW PSL wy-

brano Prezydium w sk³adzie: wiceprezesi pose³ W³odzi-

mierz Wiertek i dr Stefan Pastuszka z CDN, Micha³ Gurnicz

- rolnik z gminy Stopnica, sekretarz Józef Szczepañczyk,

skarbnik Stefan Marzec - rolnik z gminy Z³ota, cz³onkowie

Prezydium: red. Stanis³aw Durlej, Andrzej Morawiecki - prze-

wodnicz¹cy ZW ZMW „Wici” - rolnik z gminy Wodzis³aw

oraz Zygmunt Szopa - wicewojewoda kielecki.

Prezydium ZW znalaz³o siê w bardzo trudnej sytuacji

finansowej. Etatowym pracownikiem pozosta³ jedynie se-

kretarz ZW. Uczestnikom narad i spotkañ zaprzestano

wyp³acaæ koszty podró¿y i diety.

Rozpocz¹³ siê nowy etap dzia³ania Stronnictwa, w tym

wojewódzkiej organizacji.

Ludowcy naszego województwa mog¹ byæ dumni, ¿e

odegrali znacz¹c¹ rolê w kraju w dzie³o zjednoczenia ruchu

ludowego. Mieli znacz¹cy wp³yw na przebieg obrad Kongre-

su Jednoœci PSL, który odby³ siê w kilka miesiêcy póŸniej

- 5 maja. O przebiegu tego Kongresu napiszê w nastêpnym

majowym numerze „Ludowca Œwiêtokrzyskiego.”

STANIS£AW DURLEJ

5

Przed nami wybory samorz¹dowe O wy¿szoœci

procedury

nad zdrowym

rozs¹dkiem

Obserwujê postêpuj¹c¹ proceduryzacjê

¿ycia. Przychodzi do mnie goœæ w garniturku

ala Charlie Chaplin i powiada, ¿e przyniós³

ofertê. Mo¿e mi zorganizowaæ ¿ycie zawodo-

we i ka¿de inne w jeden przemyœlany przez

„wybitnych ekspertów” system. Wy¿sza orga-

nizacja przyniesie takie efekty, ¿e zawartoœci

lewej szuflady nigdy nie pomylê z zawartoœci¹

prawej, a rano otworzê kajecik z planem na

dzisiaj i bêdê wykonywa³ czynnoœci zgodnie z

kolejnoœci¹ zapisan¹ wczoraj. A co bêdzie,

jeœli przyjdzie Staszek N.? - pytam.

On zawsze przychodzi w terminach nie-

planowanych, a nawet jeœli zaplanuje to i tak

nie dotrzymuje s³owa ! On na to pytanie nie by³

przygotowany. Powiedzia³, ¿e wa¿ny jest sche-

mat organizacyjny, standard, a w konsekwen-

cji system. S³owa o wy¿szoœci systemu nad

procesem myœlowym cz³owieka nie s¹ mi obce.

Doœwiadczy³em nawet takich, co to poznawszy

kilka procedur uznali siê za wybitnych znaw-

ców i wspó³twórców inteligencji nowego typu -

nazwijmy j¹ „inteligencj¹ proceduraln¹”. W

odró¿nieniu od tej tradycyjnej, która pozwala

rozumieæ i trafnie, skutecznie rozwi¹zywaæ

ró¿ne z³o¿one problemy. Inteligencja „proce-

duralna” to ni mniej ni wiêcej zdolnoœæ do przy-

swojenia sobie podrêcznika z opisem proce-

dur lub jego fragmentów. Etap drugi jej rozwoju

oznacza wyæwiczenie umiejêtnoœci stosowa-

nia procedury. Czasem inteligent „procedural-

ny” osi¹ga jeszcze etap trzeci objawiaj¹cy siê

kreatywnoœci¹ w tworzeniu nowych procedur.

Zdarza siê postaæ skrajnie zaawansowana,

wykazuj¹ca tendencjê do stuprocentowej, pe³-

nej proceduryzacji ¿ycia. Jeœli zostawi siê ta-

kiemu osobnikowi otwarte pole - proces pro-

ceduryzacji rozwinie siê w krótkim czasie do

rozmiarów i form, które spowoduj¹ zanik nor-

malnego ¿ycia pozaproceduralnego i tradycyj-

nych wartoœci - jak wiedza, inteligencja, zdol-

noœæ do myœlenia i wyci¹gania wniosków. Jeœli

w takiej organizacji (firmie, instytucji) zaist-

nieje zdarzenie (problem) nieprzewidziany,

nast¹pi nag³e zahamowanie dzia³ania. Odblo-

kowaæ go mo¿e tylko opracowanie nowej pro-

cedury przez „procedurotwórcê” lub „procedu-

rodawcê” - jak kto woli.

W ten sposób osi¹gnêliœmy stan pe³nego

„procedurozadowolenia”. Wystarczy siêgn¹æ

do odpowiedniej instrukcji i ju¿ wiemy co zro-

biæ. Cholernie wygodne i nie trzeba myœleæ.

Ja jednak têskniê za odrobin¹ polskiej,

romantycznej inteligencji. Bli¿ej mi do b³ysku

gen. Wieniawy-D³ugoszowskiego, który mia³

szacunek dla kawalerii i dystans do wojsko-

wych têpych regulaminów, zaœ dalej do trady-

cji S³awoja - Sk³adkowskiego co to jako mini-

ster spraw wewnêtrznych œciœle urzeczywist-

nia³ zarz¹dzenie w³asne o budowie ubikacji

za wiejsk¹ stodo³¹ i sam sprawdza³, czy ch³o-

pi z nich korzystaj¹ - skrupulatnie i z per-

fekcj¹. Te¿ przeszed³ do historii - nie jako

wybitny minister, ale symbol g³upoty wy¿sze-

go szczebla.

ANDRZEJ D¥BROWSKI

Dokoñczenie ze str. 1

Organy te s¹ wybierane w drodze wyborów po-

wszechnych, równych, bezpoœrednich i odbywaj¹-

cych siê w g³osowaniu tajnym.

Zasady przeprowadzenia wyborów samorz¹do-

wych s¹ opisane w ordynacjach wyborczych do rad

gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz o

bezpoœrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta

miasta.

W gminach licz¹cych do 20 tys. mieszkañców

wybory samorz¹dowe odbywaj¹ siê wed³ug ordyna-

cji wiêkszoœciowej, natomiast w gminach licz¹cych

powy¿ej 20 tys. mieszkañców, a tak¿e w powiatach i

województwach wed³ug systemu proporcjonalnego.

Kadencja organów jednostek samorz¹du terytorial-

nego trwa 4 lata. Mo¿liwe s¹ sytuacje szczególne

np. gdy rada lub wójt zostan¹ odwo³ani w referen-

dum lokalnym, lub wygaœnie mandat wójta, wtedy

równie¿ kadencja nowo wybranych organów koñczy

siê z up³ywem kadencji organów wyborczych w ogól-

nopolskich wyborach samorz¹dowych.

Wybory rad gminnych, powiatowych i sejmików

województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i pre-

zydentów zarz¹dza prezes Rady Ministrów nie póŸ-

niej ni¿ na 30 dni przed up³ywem kadencji rad, na

dzieñ wolny od pracy przypadaj¹cy w ci¹gu 60 dni

po up³ywie kadencji. Prezes Rady Ministrów po za-

siêgniêciu opinii Pañstwowej Komisji Wyborczej, w

drodze rozporz¹dzenia wyznacza datê wyborów oraz

okreœla dni w których up³ywaj¹ terminy wykonania

wskazanych w ordynacjach wyborczych czynnoœci,

czyli kalendarz wyborczy. Stanowi on za³¹cznik do

rozporz¹dzenia.

Liczbê radnych w gminach, powiatach i woje-

wództwie ustala wojewoda w konsultacji z komisa-

rzem wyborczym.

Wynika ona z liczby mieszkañców danego ob-

szaru dzia³ania rady, wed³ug stanu ewidencji ludno-

œci na koniec roku poprzedzaj¹cego rok, w którym

odbywaæ siê bêd¹ wybory.

Z og³oszonego zarz¹dzenia wojewody œwiêto-

krzyskiego wynika, ¿e w zwi¹zku ze zmniejszeniem

siê liczby ludnoœci w miastach Kielce i Skar¿ysko-

Kamienna (Kielce nie s¹ ju¿ miastem 200 tysiêcz-

nym, a Skar¿ysko spad³o poni¿ej 50 tys.) wyborcy w

Kielcach wybieraæ bêd¹ 25 radnych - dotychczas

by³o 28, a w Skar¿ysku 21 by³o 23. W pozosta³ych

100 gminach naszego województwa nic siê nie

zmieni. W Ostrowcu i Starachowicach zostaje po

23 radnych, po 21 w Busku-Zdroju, Jêdrzejowie,

Koñskich, Piñczowie, Sandomierzu, Staszowie i

W³oszczowe. W 91 gminach licz¹cych poni¿ej 20

tys. mieszkañców po 15. Równie¿ bez zmian pozo-

staj¹ radni powiatów, najmniejsza liczba radnych

bêdzie w powiecie kazimierskim 15, a najwiêksza w

kieleckim 29.

Do sejmiku województwa wybieraæ bêdziemy

30 radnych, tak jak w 2006 r.

Warto zauwa¿yæ, ¿e spadek liczby ludnoœci w

mieœcie Kielce bêdzie mia³ istotny up³yw na nowe

ukszta³towanie okrêgów wyborczych w wyborach do

sejmiku województwa, bowiem miasto Kielce nie

mo¿e stanowiæ samodzielnego okrêgu wyborczego.

Zgodnie z zasadami ustalania liczby radnych

ich wielkoœæ wynosz¹:

- w okrêgu wyborczym tworzonym do wyboru

rady w gminie licz¹cej do 20 tys. mieszkañców wy-

biera siê od 1 do 5 radnych, w gminie licz¹cej powy-

¿ej 20 tys. mieszkañców od 5 do 8,

- w ka¿dym okrêgu wyborczym w wyborach do

Rady Powiatu wybiera siê od 3 do 10 radnych po-

wiatowych,

- w okrêgach utworzonych do wyboru sejmiku

województwa wybiera siê od 5 do 15 radnych, z tym

¿e w ¿adnym z powiatów stanowi¹cych jeden okr¹g

wyborczy nie mog¹ byæ wybierani radni w liczbie

równej lub wiêkszej ni¿ 3/5 ogólnej liczby radnych.

Wybory przeprowadza siê w obwodach g³oso-

wania, utworzonych na obszarze gminy przez Radê

Gminy (w drodze uchwa³y) na wniosek wójta.

Ordynacja wyborcza do rad gmin wyodrêbnia 2

rodzaje obwodów g³osowania:

- sta³e obwody g³osowania. Obejmowaæ powin-

ny od 500 do 3000 mieszkañców (tylko w szczegól-

nych przypadkach mo¿e to byæ mniejsza liczba miesz-

kañców),

- odrêbne obwody g³osowania, tworzy siê w szpi-

talach, zak³adach pomocy spo³ecznych, zak³adach

karnych i Areszcie Œledczym, je¿eli w dniu wyborów

bêdzie w nim przebywa³o nie mniej ni¿ 15 wybor-

ców.

Wójt przedk³ada Radzie Gminy nie tylko wnioski

dotycz¹ce podzia³u czy utworzenia obwodów g³oso-

wania, ale równie¿ wnioski w sprawie zmian w po-

dziale na sta³e obwody g³osowania. Koniecznoœæ

takich zmian wynikaæ mo¿e:

- ze zmiany granic gminy,

- liczby mieszkañców w gminie lub obwodzie

g³osowania,

- liczby radnych w gminnej radzie,

- podzia³u gminy na okrêgi.

Mo¿na za³o¿yæ ¿e Sejm RP nie bêdzie ju¿ do-

konywa³ zmian w ordynacjach wyborczych organów

stanowi¹cych i wykonawczych samorz¹du terytorial-

nego - chocia¿ w Sejmie odby³o siê pierwsze czyta-

nie Obywatelskiego projektu, z³o¿onego z inicjatywy

Kongresu Kobiet w sprawie parytetu. Autorzy projek-

tu chc¹, aby w tegorocznych wyborach samorz¹do-

wych z wyj¹tkiem gmin do 20 tys. mieszkañców, co

najmniej 50% miejsc na listach wyborczych stano-

wi³y kobiety.

Dyskusja nad t¹ zmian¹ - niezwykle istotn¹, to-

czy siê w naszym kraju od d³u¿szego czasu.

Dotychczas wa¿n¹ zmian¹, która dokona³ Sejm

w ordynacjach, jest g³osowanie za poœrednictwem

pe³nomocnika. Wyborca posiadaj¹cy orzeczenie o

znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³no-

sprawnoœci, albo orzeczenie organu rentownego bez

wzglêdu na datê jego wydania mo¿e udzieliæ pe³-

nomocnictwa do g³osowania w jego imieniu.

Pe³nomocnikiem do g³osowania osób niepe³-

nosprawnych w wyborach do Rady Gminy, powiatu

czy województwa mo¿e byæ tylko osoba wpisana do

rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielaj¹-

cy pe³nomocnictwo do g³osowania. Pe³nomocnic-

twa do g³osowania udziela siê przed wójtem (burmi-

strzem, prezydentem miasta) lub innym upowa¿nio-

nym pracownikiem urzêdu do sporz¹dzenia aktów

pe³nomocnictwa do g³osowania.

Akt pe³nomocnictwa do g³osowania sporz¹dza

siê na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta (burmi-

strza prezydenta miasta) gminy w której wyborca

jest wpisany do rejestru wyborców, najpóŸniej na

10 dni przed dniem wyborów. Akt sporz¹dza siê w

trzech egzemplarzach, z których po jednym otrzy-

muje udzielaj¹cy pe³nomocnictwa do g³osowania

i pe³nomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje w

Urzêdzie Gminy. Urz¹d Gminy ma prowadziæ wyka¿

sporz¹dzonych aktów pe³nomocnictwa do g³oso-

wania.

Ka¿d¹ osobê, której przys³uguje prawo wybiera-

nia, obejmuje sta³y rejestr wyborców. Jego prowa-

dzenie nale¿y do wa¿nych zadañ gminy. W zwi¹zku

z k³opotami, jakie mia³y miejsce z tym problemem w

2006 r. w naszym województwie, warto przypomnieæ

ze prawo wpisania do rejestru wyborców przys³uguje

równie¿ wyborcy stale zamieszka³emu na obszarze

terenu gminy bez zameldowania siê na pobyt sta³y.

Przys³uguje ono równie¿ wyborcy nigdzie nie za-

mieszka³emu, przebywaj¹cemu stale na obszarze

gminy. Tak¿e wyborcy stale zamieszkali na obszarze

gminy, ale pod innym adresem a ni¿eli ich zamel-

dowanie na pobyt sta³y, mog¹ na pisemny wniosek

z³o¿ony w Urzêdzie Gminy wpisaæ siê do rejestru

pod adresem sta³ego zameldowania.

Tych kilka wstêpnych uwag odnosi siê do pierw-

szej fazy przygotowania wyborów samorz¹dowych.

Wraz z ich zbli¿eniem siê bêdziemy mówiæ o dal-

szych czynnoœciach ze zwróceniem szczególnej uwa-

gi na obowi¹zki komitetów wyborczych PSL.

JAN MAZUR
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Migawki z przesz³oœci

LUDOWIEC ŒWIÊTOKRZYSKI - miesiêcznik Zarz¹du Województwa Œwiêtokrzyskiego PSL i Biur Poselskich Województwa Œwiêto-

krzyskiego. Adres: 25-363 Kielce, ul. Weso³a 47/49, tel./fax. 041-344-42-95, tel./fax. 041-344-22-77, e-mail: psl.swietokrzyskie@wp.pl

tel. komórkowy 0606-178-269. Strona internetowa: www.psl-kielce.org

REDAGUJ¥: Stanis³aw Durlej - redaktor naczelny i zespó³: Adam Cecot, W³adys³aw Cieœlicki, Dariusz Detka, Andrzej D¹browski, Jan Mazur,

Kazimierz Mierzwa, Stefan Pastuszka, Andrzej Pa³ys, Miros³aw Pawlak, Arkadiusz Piecyk, Barbara Piwnik, Czes³aw Siekierski,

Józef Szczepañczyk, Adam Stoksik. Druk: Zak³ad Poligraficzny Witold Nowakowski, Kielce, os. Na Stoku 51/J, tel. 041-362-39-00.

Prezydium II Wojewódzkiego Zjazdu PSL w Kielcach (31 marca 1990 r.). Prze-

mawia prezes PSL - Odrodzenie Kazimierz Olesiak. Za sto³em prezydialnym:

pierwszy z lewej W³odzimierz Wiertek, trzeci z lewej gen. Franciszek Kamiñ-

ski, pierwszy z prawej Stanis³aw Bronkowski, drugi z prawej Stefan Pastuszka,

trzeci z prawej Józef Teliga i w œrodku niewidoczy Alfred Domagalski.

Biura poselskie PSL

W siedzibie Zarz¹du Województwa Œwiêtokrzyskiego PSL w Kielcach

przy ul. Weso³ej 47/49 (kod 25-363, tel. 041-361-05-98, fax. 041-344-22-77) mieœci

siê Biuro Parlamentarne PSL pos³ów Andrzeja Pa³ysa i Miros³awa Pawlaka.

W powiatach dzia³aj¹ filie Biura:

Busko-Zdrój- ul. Koœciuszki 60, kod. 28-100, tel. 041 378-29-46.

Jêdrzejów- ul. Armii Krajowej 9, kod. 28-300, tel. 041 386-24-13.

Kazimierza W.- ul. Partyzantów 7, kod. 28-500, tel. 041 352-20-56.

Koñskie- ul. Hubala 11/1, kod. 26-200, tel. 041 372-45-46.

Opatów- ul. Szeroka 13, kod. 27-500, tel. 015 868-33-75.

Ostrowiec- ul. Starokunowska 1, kod. 27-400, tel. 041 265-31-55.

Piñczów- ul. 1-go Maja 10, kod. 28-400, tel. 041 357-22-80.

Sandomierz- ul. 11 Listopada 1, kod. 27-600, tel. 015 832-79-23.

Skar¿ysko-K.- ul. 1000-lecia 10, kod. 26-110, tel. 041 252-25-70.

Starachowice- ul. Wojska Polskiego 9, kod. 27-200.

Staszów- ul. Kolejowa 15, kod. 28-200, tel. 015 864-32-59.

W³oszczowa- ul. Wiœniowa 19, kod. 29-100.

DARIUSZ DETKA

Myœli przebrane

Walka z urojeniami,

to czêsto walka

z w³asnymi s³aboœciami.

***

W³adza leczy kompleksy

podw³adnymi.

Przeziêbienie – aspiryn¹.

***

Najwiêcej na mój temat

maj¹ do powiedzenia osoby,

które mnie nie znaj¹.

***

Uwielbiam niespodzianki

- ucz¹ pokory.

***

Dawaj z siebie, jak najwiêcej.

Ktoœ siê ucieszy.

***

Chc¹c byæ przydatnym

nie stój pod œcian¹.

***

Ka¿dy przejaw dzia³alnoœci

jest lepszy od nicnierobienia.

***

Powiedzenie prawdy jest

dla wielu koñcem kariery.

***

Po skoñczonej kadencji

wielu polityków musi

przejœæ odtrucie.

***

Mi³oœæ jest uczuciem

najbardziej twórczym.

***

S³awa jest przeznaczona

dla wybitnych lub g³upców.

***

Lepiej s³uchaæ ni¿ mówiæ.

G³upcze.

***

Szept t³umu jest krzykiem.

Krzyk jednostki niczym.

***

ZnajdŸ w³aœciwe s³owo,

a bêdziesz panem sytuacji.

***

Myœli, ¿e gardzenie ludŸmi

to system zarz¹dzania.

***

Koniec gazet jest bliski.

Trzeba inwestowaæ

w fabryki papieru toaletowego.
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24 lutego odby³o siê w Kielcach spotka-

nie z prezesami zarz¹dów powiatowych i

gminnych PSL. W pierwszym punkcie omówio-

no dotychczasowe dzia³ania struktur powiato-

wych i gminnych Stronnictwa na prze³omie 2009-

2010 roku. Prowadz¹cy obrady prezes Zarz¹du

Wojewódzkiego PSL Adam Jarubas wskaza³ na

potrzebê aktywizacji instancji i ogniw zwi¹za-

nych z przygotowaniami do wyborów samorz¹-

dowych obchodami 70. rocznicy powstania Ba-

talionów Ch³opskich oraz tegorocznymi obcho-

dami Œwiêta Ludowego, które przypadaj¹ w 115.

rocznicê powstania politycznego zorganizowa-

nego ruchu ludowego Wojewódzkie obchody

zorganizowane zostan¹ w skansenie Muzeum

Wsi Kieleckiej w Tokarni. Poinformowa³ o do-

tychczasowych dzia³aniach Urzêdu Marsza³kow-

skiego w zakresie pozyskiwania i wykorzystywa-

nia œrodków unijnych. Mówi³ tak¿e o funkcjono-

waniu koalicji w Zarz¹dzie Wojewódzkim i Sej-

miku Œwiêtokrzyskim.

W drugim punkcie obrad wiceprezes ZW PSL

pose³ Andrzej Pa³ys przedstawi³ harmonogram

dzia³añ Stronnictwa w nadchodz¹cej kampanii

wyborczej do samorz¹dów. Przewiduje siê organi-

zowanie spotkañ dzia³aczy szczebla wojewódz-

kiego Stronnictwa w ca³ym województwie. W kwiet-

niu i maju powinny odbyæ siê zjazdy PSL we

wszystkich gminach. G³ówna rywalizacja w wybo-

rach samorz¹dowych bêdzie pomiêdzy PSL a PiS.

Uczestnicz¹cy w spotkaniu prezes i wice-

prezes Zarz¹du Okrêgu OZ¯BCh Adam Cecot i

Jan Sa³ek przedstawili plan szczegó³owy ob-

chodów 70. rocznicy powstania BCh. We wszyst-

kich powiatach odbywaæ siê bêd¹ spotkania z

m³odzie¿¹ z udzia³em weteranów ch³opskiego

wojska. Z okazji 10. rocznicy œmierci gen. Fran-

ciszka Kamiñskiego w gminie Wojciechowie, ro-

dzinnej komendanta g³ównego BCh oraz w Zie-

lonkach w powiecie jêdrzejowskim, w której miej-

scowa Szko³a Podstawowa nosi imiê genera³a

w lutym odby³y siê ju¿ okolicznoœciowe uroczy-

stoœci.

W najbli¿szym czasie Szko³a Podstawowa w

Ratajach, w pow. buskim, otrzyma imiê Batalio-

nów Ch³opskich.

���

Ponad 150 cz³onków PSL wziê³o udzia³ w

spotkaniu w Jêdrzejowie, które poœwiêcone

by³o omówieniu przygotowañ do zbli¿aj¹cych

siê wyborów samorz¹dowych. Spotkanie pro-

wadzi³ prezes Zarz¹du Powiatowego PSL pose³

Miros³aw Pawlak. Cz³onek Rady Naczelnej PSL,

starosta Edmund Kaczmarek zapozna³ zebranych

z wynikami spo³eczno-gospodarczymi, uzyskany-

mi w ubieg³ym roku oraz omówi³ najwa¿niejsze

zadania do realizacji w 2010 roku. Mi³ym akcen-

tem spotkania by³o wrêczenie legitymacji cz³on-

kowskich 10 osobom, które w ostatnim czasie wst¹-

pi³y do Stronnictwa.

���

Niemal we wszystkich powiatach zorga-

nizowane zosta³y uroczyste spotkania z okazji

Œwiêta Kobiet. Tradycyjnie ju¿ w powiecie san-

domierskim odby³y siê one w Dwikozach, w któ-

rych uczestniczy³o blisko 300 osób. W powiecie

kieleckim odby³y siê one w Morawicy. Bardzo

uroczysty charakter mia³y uroczystoœci zorganizo-

wane przez powiatowe zarz¹dy PSL w Staszo-

wie, Starachowicach, Piñczowie, Kazimierzy Wiel-

kiej. W wielu spotkaniach uczestniczyli oprócz

w³adz powiatowych Stronnictwa, tak¿e cz³onko-

wie Zarz¹du Wojewódzkiego PSL: prezes ZW

Adam Jarubas, pos³owie Andrzej Pa³ys i Miro-

s³aw Pawlak, a tak¿e deputowany do PE dr Cze-

s³aw Siekierski.

Zjednoczone Stronnictwo

Ludowe - znane i nieznane

W siedzibie Naczelnego Komitetu Wykonaw-

czego PSL 14 stycznia odby³o siê sympozjum

naukowe, zorganizowane przez Muzeum Historii

Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzy-

stwo Naukowo-Kulturalne oraz Zak³ad Historii

Ruchu Ludowego. Uczestniczyli w nim byli cz³on-

kowie w³adz ZSL, historycy i politolodzy. Tytu³

sympozjum to „Zjednoczone Stronnictwo Ludo-

we - znane i nieznane”.

Zagajenia do dyskusji wyg³osili: prof. Jan Ja-

chymek, wiceprezes Zarz¹du G³ównego LTNK,

pracownik naukowy UMCS w Lublinie, prof. Alek-

sander £uczak, by³y sekretarz NK ZSL, pracow-

nik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego oraz

dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Pol-

skiego Ruchu Ludowego i Zak³adu Historii Ruchu

Ludowego oraz prezes Zarz¹du G³ównego LTNK.

Prof. Jachymek powiedzia³ miêdzy innymi, ¿e

ZSL zagwarantowa³o ci¹g³oœæ ruchu ludowego.

W szczytowym okresie liczy³o 523 tys. cz³onków.

Utworzony zosta³ Zak³ad Historii Ruchu Ludowe-

go.Podkreœli³ du¿¹ rolê Stronnictwa w zachowa-

niu indywidualnych gospodarstw rolnych, a tak¿e

rozwoju ruchu spó³dzielczego i kó³ek rolniczych.

Prof. £uczak przypomnia³, jak trudna by³a sy-

tuacja Stronnictwa w kreowaniu w³asnej polityki.

Sk³ad Prezydium NK ZSL w okresie kiedy preze-

sem by³ Stanis³aw Gucwa musia³ byæ zatwier-

dzony przez Biuro Polityczne KC PZPR. ZSL ode-

gra³o minimaln¹ rolê w okresie obrad „okr¹g³ego

sto³u”. W pocz¹tkowym okresie przemian ustrojo-

wych Solidarnoœæ wola³a rozmawiaæ z Koœcio-

³em i PZPR.

Wiele ciekawych dzia³añ Stronnictwa w la-

tach 1949-1989 zaprezentowali w dyskusji byli

cz³onkowie Prezydium NK. Roman Malinowski pre-

zes NK i marsza³ek Sejmu mówi³ o olbrzymich trud-

noœciach we wzniesieniu pomników Wincentego

Witosa w Warszawie i Tarnowie. Ukaza³ niektóre

kulisy rozmów z Wojciechem Jaruzelskim. Wice-

prezes NK i wicepremier dr Józef Kozio³ pole-

micznie odniós³ siê do niektórych stwierdzeñ wy-

g³oszonych podczas sympozjum. Jako wicepre-

mier by³ odpowiedzialny za jedn¹ z pielgrzymek

do kraju Papie¿a Jana Paw³a II, ukaza³ kulisy tej

wizyty. Interesuj¹ce by³y wyst¹pienia sekretarza

a nastêpnie wiceprezesa NK ZSL Jerzego Szy-

manka, który mówi³ o wp³ywach Stronnictwa na

wiele dziedzin ¿ycia naszej gospodarki. Sekre-

tarz NK dr Stanis³aw Œliwiñski by³ jednym z orga-

nizatorów obrad „okr¹g³ego sto³u. W malowniczy

sposób zobrazowa³ przygotowanie do jego ob-

rad oraz pracê w zespo³ach roboczych w któ-

rych uczestniczy³ z ramienia Stronnictwa.

Ze swoimi refleksjami w tworzeniu ruchu So-

lidarnoœci RI podzieli³ siê Jan Ku³aj, by³y przewodni-

cz¹cy Solidarnoœci RI, który do ZSL wst¹pi³ maj¹c

23 lata. By³ przeœladowany przez UB. Pozytywnie

wyrazi³ siê o dzia³alnoœci R.Malinowskiego, dziêki

któremu zosta³ zwolniony on z odosobnienia.

W dyskusji zabrali tak¿e miêdzy innymi g³os

Stanis³aw Durlej z Kielc i Zofia Kaczor - Jêdrzyc-

ka obecna prezes ZG TUL.

Dr Janusz Gmitruk omówi³ dorobek wydaw-

niczy Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowe-

go oraz wk³ad ZSL w utworzeniu tej placówki.

Sympozjum wykaza³o, ¿e istnieje potrzeba

dalszego zg³êbienia prac badawczych history-

ków w celu w³aœciwego ukazania historii ZSL,

które przecie¿ dzia³a³o w okreœlonej sytuacji poli-

tycznej, uzale¿nienia Stronnictwa od PZPR a Pol-

ski od Zwi¹zku Radzieckiego.

Materia³y z sympozjum zostan¹ opublikowa-

ne.

STANIS£AW DURLEJ

Nie dajmy siê manipulowaæ

Bardzo czêsto

s³yszy siê od rolników

pytanie dlaczego PSL

trwa w koalicji z PO

skoro tak trudno zre-

alizowaæ w tym uk³a-

dzie koalicyjnym za³o-

¿enia programowe

g³oszone przez PSL,

skoro takie trudnoœci

spotykaj¹ mieszkañ-

ców wsi. Przecie¿

PSL to partia ch³opska. Postaram siê w sposób

obiektywny przedstawiæ rzeczywistoœæ, aby na

tej podstawie ka¿dy wyrobi³ sobie w³asn¹ ocenê.

WyobraŸmy sobie, ¿e tej koalicji nie ma i wówczas

jaka by³aby rzeczywistoœæ?

Po pierwsze KRUS uleg³aby likwidacji, a rol-

nicy zostali obci¹¿eni sk³adkami jak biznesmeni.

Po drugie zosta³by wprowadzony podatek

dochodowy.

Po trzecie libera³owie najchêtniej ograniczyli-

by dop³aty i wsparcie tylko do du¿ych gospodarstw

- powy¿ej 50 ha.Dokoñczenie na str. 7

RYSZARD CIZ
´
LA

cz³onek Zarz¹du Wojewódzkiego  PSL w Kielcach

Po czwarte sprywatyzowano by i oddano

obcemu kapita³owi strategiczne dzia³y naszej go-

spodarki, w tym lasy pañstwowe.

Po pi¹te import ¿ywnoœci bez ograniczeñ.

Po szóste zniesiono by ograniczenia w ob-

rocie ziemi¹ - równie¿ dla cudzoziemców.

Po siódme - p³atny dostêp do s³u¿by zdro-

wia.

Po ósme - ograniczenie pomocy spo³ecznej i

socjalnej dla najubo¿szych.

Po dziewi¹te - szko³y tylko w du¿ych oœrod-

kach - p³atne studia.

Po dziesi¹te - nakierowanie funduszy na

rozwój du¿ych aglomeracji miejskich.

Mo¿na by wyliczaæ dalej zagro¿enia dla wsi,

rolnictwa i ma³ych miast, je¿eli w³adza pañstwo-

wa i samorz¹dowa bêdzie zdominowana przez

jedno ugrupowanie polityczne. Ostatnie lata w spo-

sób szczególny uwidoczni³y rozbie¿noœæ intere-

sów pomiêdzy poszczególnymi grupami spo³ecz-

nymi. Tworz¹ siê korporacje w celu obrony w³a-

snych interesów i wywieranie nacisków (lobo-

3

Pani Marsza³ek!

Wysoki Sejmie! Drodzy

Przyjaciele Policjanci!

Swoje dzisiejsze wyst¹-

pienie pragnê rozpocz¹æ

od s³ów: Zwyczajni - nie-

zwyczajni! To nie przy-

padek, ¿e postanowi³em

zabraæ g³os z tej trybu-

ny. Historia i doœwiad-

czenie ucz¹, ¿e wielkoœæ

cz³owieka mierzy siê

jego czynami. W obec-

nej dobie, w zmateriali-

zowanym, ale i zbrutalizowanym œwiecie niejednokrot-

nie nad czynami szlachetnymi i poœwiêceniem prym

wiedzie cwaniactwo i dba³oœæ o siebie. Patriotyzm,

czyny bohaterskie i poœwiêcenie wraz z nara¿eniem

w³asnego ¿ycia staj¹ siê coraz bardziej odleg³e. Ale

oddanie w³asnego ¿ycia za ochronê ³adu i porz¹dku

publicznego to czyn wymagaj¹cy najwy¿szego uzna-

nia i podziwu. Dokona³ go funkcjonariusz garnizonu

Wielkoœæ cz³owieka

mierzy siê jego czynami

Oœwiadczenie pos³a PSL MIROS£AWA PAWLAKA,

wyg³oszone w Sejmie 18 lutego 2010 roku

Warszawa - policjant Andrzej Struj, którego z g³êbokim

¿alem bêdziemy jutro ¿egnaæ. Ujêcia zaœ okrutnego

bandyty dokona³ komisarz Dariusz Krz¹stek z war-

szawskiej Ochoty, nara¿aj¹c swoje w³asne ¿ycie, ale

tym samym ratuj¹c wiele niewinnych istnieñ ludzkich.

W³adze naszego kraju, aby staæ siê medialny-

mi, usi³uj¹ zaprowadzaæ porz¹dek i zmieniaæ ustrój w

wielu pañstwach na œwiecie. A kto naprawdê ma za-

prowadziæ ³ad i porz¹dek i daæ poczucie bezpieczeñ-

stwa w naszym kraju? Szczycimy siê demokracj¹,

ale czy mo¿emy poszczyciæ siê cywilizacj¹ i prawo-

rz¹dnoœci¹? Brutalizacja zachowañ wobec funkcjona-

riuszy policji narasta. Narasta, bo pañstwo jest s³a-

be. Ta œmieræ okrywa nie tylko ¿a³ob¹, przede wszyst-

kim okrywa wielk¹ hañb¹ rz¹dz¹cych, obna¿a ich

s³aboœæ, indolencjê, brak realnego zainteresowania

sprawami bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa. To

dopiero przedsionek demokracji.

Sk³adam najwy¿szy ho³d bohatersko zmar³emu i

towarzyszowi jego s³u¿by za godn¹ postawê. Obywa-

tele naszego kraju chc¹ i maj¹ prawo do ¿ycia bez-

piecznego, a policja musi czuæ na sobie oddech pra-

worz¹dnych w³adz w walce z przestêpczoœci¹ i ban-

dytyzmem.

Psucie pañstwa

Tabloizacja polityki - winne media

Dziœ chcia³bym po-

dzieliæ siê z moim prze-

myœleniami na temat

dziennikarzy i roli me-

diów we wspó³czesnej

polskiej demokracji.

Otó¿ to jest bardzo z³o-

¿ony problem. Media w

demokracji odgrywaj¹

ogromn¹ rolê. Mo¿na

powiedzieæ, ¿e wspó³-

czesna, liberalna demo-

kracja nie mog³aby za-

istnieæ bez wolnych

mediów. Media pe³ni¹ rolê kontroln¹, patrz¹ w³adzy

na rêce, a ta musi d¹¿yæ do uczciwoœci, bo jej nie-

uczciwoœæ bêdzie upubliczniona.

Media s³u¿¹ równie¿, mo¿e przed wszystkim in-

formowaniu spo³eczeñstwa. My wyborcy, potrafimy

sobie wyrobiæ zdanie o politykach. Widzimy, co robi¹

i mo¿emy ich dalej popieraæ, lub g³osowaæ na konku-

rencjê. Politycy, powinni media szanowaæ, a media

szanowaæ polityków.

To jest typ idealny, tak powinno byæ. Jednak

wydaje siê, ¿e tabloizacja mediów zmieni³a proporcje

zale¿noœci mediów i polityków. Coraz czêœciej dzien-

nikarze znajduj¹ siê w uprzywilejowanej pozycji. Poli-

tycy zaczynaj¹ zabiegaæ o przychylnoœæ mediów.

Jak potwierdzê tê tezê? Proste. Po pierwsze w Sej-

mie, jak jest posiedzenie, dziennikarze czekaj¹ na

newsa, na „setkê”, chc¹ nagraæ ciekaw¹ wypowiedŸ

polityka. Uwaga polityka, który ma coœ ciekawego

do powiedzenia. I tak powinno byæ. Ale wspó³czeœnie

dzieje siê zupe³nie odwrotnie politycy podchodz¹ do

ANDRZEJ PA£YS

pose³ na Sejm RP

dziennikarzy i narzucaj¹ im siê. Mo¿e ma³y wywiad,

„setka”, jakaœ ciekawa wypowiedŸ itd.

Dziennikarze widz¹c to, co siê dzieje, nie pozo-

staj¹ d³u¿ni. Jako ¿e coraz wiêcej w Sejmie jest dzien-

nikarzy „wolnych strzelców”, którzy wspó³pracuj¹ z

mediami, a tam nie pracuj¹. Redakcje p³ac¹ za new-

sa, pieni¹dze mo¿na zainkasowaæ, jak siê wiadomoœæ

sprzeda. W zwi¹zku z powy¿szym dziennikarze lekko

zaczynaj¹ kreowaæ rzeczywistoœæ. Jak to siê dzieje?

Po pierwsze mo¿na manipulowaæ wa¿noœci¹ informa-

cji. Telewizja publiczna pod rz¹dami PiS czêsto prze-

milcza wa¿ne wydarzenia, rzeczy dla Polaków lub

nadaje je w dalszej kolejnoœci w programie informa-

cyjnym. Kolejna manipulacja, jak¹ stosuj¹ media, to

stwierdzenie dziennikarza: jak informuje wa¿ny poli-

tyk PO…, z relacji prominentnego pos³a PiS wynika

…itd. Ostatnio ca³y naród zastanawia siê, czy pre-

mier bêdzie kandydowa³ na prezydenta? S³ucham

najlepszych w Polsce komentatorów politycznych i

co mówi¹? Jedni twierdz¹, ¿e dostaj¹ smsy, ¿e Tusk

bêdzie kandydowa³, a drudzy z zas³yszanych roz-

mów, ¿e na 100% nie bêdzie kandydowa³. Ciekawe

czy te same osoby mówi¹ i wysy³aj¹ smsy? I tak to

kreuj¹ rzeczywistoœæ polityczn¹. Dopóki s¹ tylko do-

ciekliwi i chc¹ wiedzieæ, to wszystko ok. Ale jeœli to

jest próba zarobienia pieniêdzy, a wydawca siê do-

maga „miêsa”, to zaczyna siê problem. No bo tego

„miêsa” nie ma, a z czegoœ trzeba ¿yæ.

Czym jest w takim razie etyka dziennikarska?

To wiarygodnoœæ i rzetelnoœæ pracy dziennikarza. To

przekazywanie informacji, to w koñcu informowanie

spo³eczeñstwa o wa¿nych wydarzeniach, to niezata-

janie informacji istotnych i niemanipulowanie new-

sem. Jednak etyka dziennikarska w zderzeniu z ko-

niecznoœci¹ zarabiania pieniêdzy nie zawsze wygry-

wa.

Stwierdziliœmy, ¿e dziennikarz pod wp³ywem

ch³odnej kalkulacji czêstokroæ odstêpuje od zasad

etyki dziennikarskiej. Je¿eli on odstêpuje, to robi to

nie, dlatego, ¿e tego nie wymaga wydawca. Wydaw-

ca widzi, ¿e te newsy, te kontrowersyjne, ³eb œwiñski,

wibrator, picie „ma³pki” itd. s¹ ciekawe dla wyborców.

I dlatego p³aci tylko za te informacje kontrowersyj-

ne. A wiêc to wyborcy s¹ rz¹dni takich newsów.

Buduje siê, wiêc b³êdne ko³o. Dziennikarze ³ami¹

etykê zawodow¹, bo ka¿dy musi z czegoœ ¿yæ. Wy-

dawca p³aci za newsy kontrowersyjne, bo takie siê

podobaj¹ ludziom. Polityk wie o tym i sam zaczyna

kreowaæ takie wiadomoœci. Wiêc kr¹g siê zamyka i

wszyscy pod¹¿amy w stronê tabloizacji. Jak temu

zaradziæ?

No niestety, tu wyka¿e siê trochê solidarnoœci

zawodowe z politykami. Telewizje i radia informacyj-

ne oraz gazety opiniotwórcze nie mog¹ pod¹¿aæ bez-

wiednie za tabloizacj¹ polityki. Gdyby te media trzy-

ma³y poziom i nie wpuszcza³y newsów typu Olejni-

czak pokaza³ klatê, to wówczas nie by³oby zapotrze-

bowania na takie wiadomoœci. Dziennikarze mogliby

siê skupiæ na tym np. jak idzie stan przygotowañ do

EURO 2012, albo ile kilometrów autostrad siê buduje

obecnie w Polsce. Za takie newsy redakcje by im

p³aci³y. A wiêc politycy nie byliby kuszeni przez ca³¹

sytuacjê i nie „wydurnialiby” siê przed kamerami.

Wtedy mo¿e zajêliby siê merytoryczn¹ prac¹ dla

Polski.

Za chwilê posypi¹ siê na mnie gromy. Dlaczego

w³aœnie od tej strony powinna zacz¹æ siê ta zmiana?

Uwa¿am tak, bo znam politykê. Wspó³czesna polity-

ka niestety uzale¿ni³a siê od mediów. Jesteœcie na-

sza kroplówk¹, podtrzymujecie nam ¿ycie. I to wy

powinniœcie rozpocz¹æ zmianê. Wy dajcie znak, poli-

tycy na niego czekaj¹. No mo¿e z wyj¹tkiem Paliko-

ta i kilku podobnych.

Bez tej zmiany, nie bêdzie merytorycznego roz-

wi¹zywania problemów naszego kraju. Politycy bêd¹

coraz wiêcej czasu traciæ na przebywanie w mediach,

tym samym bêd¹ mieli coraz mniej czasu, by zmie-

niaæ Polskê.

Moje uznanie

dla pos³a Andrzeja Pa³ysa

Po przeczytaniu w poprzednim numerze „Ludo-

wca Œwiêtokrzyskiego” (nr 1-2) ze stycznia - lutego

br.) tekstu pt. „Psucie pañstwa”, którego autorem jest

nasz pose³ Andrzej Pa³ys - odnios³em wra¿enie, ¿e

znajdzie siê pod gradem „karabinowym kul”, jakie ze

œwiecznika naszej ponoæ demokratycznej w³adzy siê-

gaj¹c¹ Polaków w swoim narodowym siedlisku.

Pose³ A. Pa³ys nie zosta³ wybrany przypadko-

wo. Na zdobyty mandat zapracowa³ „u podstaw” -

tam, gdzie autentyczna ocena wyborców ka¿dego

dnia, za³atwieniem konkretnych ¿yciowych spraw

obywateli. Wiêc taka ocena „psucia pañstwa” liczy

siê bardzo rzetelnie i ja j¹ podkreœlam te¿ dlatego, ¿e

ona widoczna w medialnym przekazie i partyjnych

zak³amaniach.

Wzajemne przepychanki, pomówienia, „œciganie

królika” czynienia agentami tych - którym szacunek i

najg³êbsze uznanie za naukowe dokonania i s³u¿bê

zawodow¹ siê nale¿¹.

Nie trzeba siê dziwiæ, ¿e takiej „demokracji” wy-

borcy maj¹ doœæ i nie chodz¹ na g³osowanie.

Cieszy wiêc, ¿e Polskie Stronnictwo Ludowe w swej

115-letnie historii, tradycji i politycznym trwaniu na wielu

zakrêtach ojczyŸnianych losów spisuje swój „¿yciorys”,

nigdy nie splamiony. A przedstawiciele zasiadaj¹cy w

parlamencie daj¹ dowód wytykania patologii i z³a.

Cieszy, ¿e nasz œwiêtokrzyski region pos³ami An-

drzeja Pa³ysa i Miros³awa Pawlaka, daje najlepsze œwia-

dectwo - jak s³u¿yæ Polsce i bliŸniemu w najlepiej pojê-

tym spo³ecznym interesie.Brawo kolego poœle Andrzeju!

W£ADYS£AW CIEŒLICKI
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Wp³yw postu na ducha i cia³o cz³owieka

KAZIMIERZ MIERZWA

dr nauk medycznych

Zostali

odznaczeni

Post zazwyczaj

kojarzymy z umartwia-

niem siê przez odpo-

wiednie praktyki podej-

mowane nie tylko z po-

budek religijnych, lecz

tak¿e zdrowotnych.

Post znaj¹ wyznawcy

wszystkich religii œwia-

ta. Oczyszcza on nie

tylko cia³o, ale tak¿e

ducha cz³owieka. Wy-

rabia umiejêtnoœæ podejmowania wyrzeczeñ i do-

trzymywanie podjêtych postanowieñ. Wyrzecze-

nia te uwalniaj¹ nas od nadmiernego przywi¹zania

do rzeczy, które same w sobie s¹ dobre, ale stoso-

wane w nadmiarze szkodz¹, jak na przyk³ad kawa,

s³odycze, alkoholi. Kiedy czujemy, ¿e trudno nam

jest powstrzymaæ siê od zrealizowania swojej za-

chcianki, zastanówmy siê czy nie warto zastoso-

waæ postu.

Dobrodziejstwo postu trudno przeceniæ. Je-

¿eli ludzie, zw³aszcza wierz¹cy, decyduj¹ siê na

post z pobudek religijnych jako rodzaj umartwienia,

inni poszcz¹, aby schudn¹æ.

Post jednak powoduje nie tylko utratê wagi cia-

³a. Oczyszcza on organizm i przywraca mu we-

wnêtrzn¹ równowagê, odm³adza ustrój cz³owie-

ka i zapewnia mu dobr¹ kondycjê a¿ do póŸnej

staroœci. Jest to najprostszy, najskuteczniejszy i

najbardziej naturalny sposób zmuszania organi-

zmu, by sam zwalcza³ chorobê, pocz¹wszy od

chorób metabolicznych, takich jak: oty³oœæ, cukrzy-

ca, choroba wieñcowa serca a na bezsennoœci,

nerwicach i chorobach alergicznych skoñczyw-

szy.

Jak poœciæ? Mo¿na stosowaæ post jakoœcio-

wy i iloœciowy. S¹ ludzie, którzy przez jakiœ czas

nie spo¿ywaj¹ s³odyczy, nie pij¹ kawy, alkoholu,

nie jedz¹ miêsa. Inni zaœ ograniczaj¹ siê do spo¿y-

wania mniejszej iloœci pokarmów w poszczegól-

nych posi³kach. Trzeba pamiêtaæ, ¿e mniejsza iloœæ

przyjêtego pokarmu nie obci¹¿a tak naszych na-

rz¹dów, zw³aszcza pokarmowego, do produkcji

soków trawiennych.

Nieprawd¹ jest, ¿e poœciæ mo¿na jedynie pod

czujnym okiem lekarza. Je¿eli nasz organizm jest

zdrowy, nie mamy ¿adnej choroby i wiêcej ni¿ 60-

70 lat, nie stosujemy ¿adnych leków specjalistycz-

nych, mo¿e na w³asn¹ rêkê zastosowaæ tzw.

p o s t warzywny, spo¿ywaj¹c przez pewien czas

surowe i gotowane warzywa, owoce, surówki

przyprawione jedynie zio³ami i pij¹c dziennie do

oko³o 3 litrów p³ynów, jak np. wody mineralnej, roz-

cieñczone soki, herbatê zio³ow¹ lub wywar z ja-

rzyn.

Odnoœnie postu iloœciowego, mo¿emy przez

pewien okres czau ograniczyæ iloœæ jedzenia przyj-

mowanego w poszczególnych posi³kach, a na-

wet zrezygnowaæ z kolacji W ten sposób pozwa-

lamy „wypocz¹æ” naszym gruczo³om. Przewodu

pokarmowego do zmniejszonej produkcji fermen-

tów trawiennych.

Najlepsz¹ por¹ na przeprowadzenie postu

jest okres wiosenny i jesienny. Nie obawiajmy siê,

¿e podj¹wszy decyzjê o takiej diecie szybko z

niej zrezygnujemy, bo dokuczaæ nam bêdzie uczu-

cie g³odu. Z chwil¹ gdy nasze jelita zostan¹ zu-

pe³nie oczyszczone, narz¹dy trawienne ogra-

nicz¹ swoj¹ pracê i organizm przestaje dopomi-

naæ siê o jedzenie, a my poczujemy siê lepiej i

zdrowiej.

Zatem skoro weszliœmy w okres wielkiego

postu, mo¿e warto spróbowaæ tej najbardziej na-

turalnej metody lecz¹cej nasz¹ duszê i cia³o.

Kieleckie Starostwo Powiatowe

pierwsze z certyfikatem

12 lutego br. w gmachu Wojewódzkiego Domu

Kultury w Kielcach odby³a siê uroczystoœæ wrê-

czenia certyfikatu systemu zarz¹dzania bezpie-

czeñstwa informacji. Certyfikat potwierdzaj¹cy

zgodnoœæ wdro¿onego systemu z norm¹ PN-ISO/

IES 270001: 2007 wrêczy³ staroœcie Zenonowi

Janusowi, Andrzej Suliñski z Polskiego Centrum

Badan i Certyfikacji w Warszawie. Starostwo Po-

wiatowe w Kielcach, jako pierwszy samorz¹d

powiatowy, uzyska³, ten certyfikat. W imieniu rad-

nych powiatu kieleckiego wyrazy uznania dla sta-

rosty, Zarz¹du Powiatu oraz pracowników z³o¿y³

7 stycznia br. odby³o siê uroczyste posiedze-

nie Zarz¹du Okrêgu Ogólnopolskiego Zwi¹zku ̄ o³-

nierzy Batalionów Ch³opskich na którym dokonano

podsumowania dzia³alnoœci za 2009 rok oraz omó-

wiono g³ówne kierunki pracy na rok bie¿¹cy. W

2010 roku obchodzona bêdzie 70. rocznica po-

wstania BCh. Przewiduje siê z tej okazji w ka¿dym

powiecie zorganizowaæ spotkania by³ych ¿o³nie-

rzy BCh z m³odzie¿¹ szkó³ œrednich. Organizowa-

ne bêd¹ tak¿e seminaria z udzia³em m³odego poko-

lenia wsi, na których historycy prezentowaæ bêd¹

walki zbrojne ch³opskiego wojska.

Przewiduje siê wydanie okolicznoœciowego

wydawnictwa. Byæ mo¿e w Kielcach ods³oniêty

zostanie obelisk pp³k. Stanis³awa Jagie³³y, by³ego

komendanta III Okrêgu Kieleckiego BCh.

W obradach, które prowadzi³ prezes ZO

OZ¯BCh Adam Cecot, uczestniczyli zaproszeni

goœcie:

wiceprezes ZW PSL, wicewojewoda Piotr

¯o³¹dek, cz³onek Prezydium ZW PSL, cz³onek Za-

rz¹du Województwa Marek Gos, prezes ZO LTNK

Stanis³aw Durlej i dyrektor Biura Zarz¹du Woje-

wódzkiego PSL Micha³ Godowski.

Podczas posiedzenia wrêczone zosta³y me-

dale i odznaki.Srebrne medale Opiekuna Miejsc

Pamiêci Narodowej otrzymali: Ala Eugenia Bonio,

Tadeusz Fudalewski i Bronis³aw Wójtowicz.

Odznaki Za Zas³ugi dla Ogólnopolskiego Zwi¹z-

ku ̄ o³nierzy Batalionów Ch³opskich otrzymali: W³o-

dzimierz Budziñski, Weronika Domaga³a,

Dariusz D¹browski, Micha³ Godowski, Ma-

rek Gos, Bogdan Jasiñski, Mieczys³aw Ka-

siñski, Kazimierz Mikla, W³adys³aw Nowak,

Gra¿yna Zachariasz i Lidia Zuwa³a.

Na zakoñczenie spotkania wszyscy z³o¿yli so-

bie noworoczne ¿yczenia i po³amali siê op³atkiem.

st.d.

Tomasz Lato, przewodnicz¹cy Rady Powiatu w

Kielcach.

W uroczystoœci wziêli udzia³: cz³onek Zarz¹-

du Województwa Œwiêtokrzyskiego Marek Gos

oraz prezes Zwi¹zku Powiatów Polskich, starosta

opatowski Kazimierz Kotowski.

Warto dodaæ, ¿e Starostwo Powiatowe w Kiel-

cach jest w trakcie wdra¿ania systemu ISO 9OO1.

Przedsiêwziêcie to realizowane jest w ramach

projektu koordynowanego przez Zwi¹zek Powia-

tów Polskich.

BARBARA PIWNIK
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Z kroniki ¿a³obnej

Koledze

 prof. KAZIMIERZOWI

OLESIAKOWI

- by³emu prezesowi PSL Odrodzenie, delega-

towi na Kongres Jednoœci PSL w 1990 roku

wybranemu z województwa kieleckiego, przy-

jacielowi œwiêtokrzyskiej organizacji Stronnic-

twa, wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z po-

wodu œmierci

CÓRKI
KATARZYNY

sk³adaj¹

ludowcy ziemi œwiêtokrzyskiej

i Redakcja „Ludowca Œwiêtokrzyskiego.

Uhonorowano najlepszych

Nie dajmy siê manipulowaæ

Dokoñczenie ze str. 4

Kapitu³a w ka¿dej kategorii przyzna³a po piêæ

nominacji. Po ich zaprezentowaniu nadesz³a chwila

prawdy. Og³aszaj¹c zwyciêzcê w kategorii Samo-

rz¹dnoœæ wiceminister Hetman podkreœli³ zas³ugi

Buska-Zdroju w pozyskiwaniu œrodków z Unii

Europejskiej. Drugim laureatem zosta³ Klub Sporto-

wy Vive Targi Kielce, który, jak podkreœlono w

uzasadnieniu werdyktu, podj¹³ przemyœlan¹, d³u-

gofalow¹ strategiê rozwoju, charakteryzuj¹c¹ no-

woczesne przedsiêbiorstwa. Nagrodê w tej kate-

gorii wrêczy³ Jacek Mêcina. Z r¹k marsza³ka Adama

Jarubasa i przewodnicz¹cego sejmiku Tadeusza

Kowalczyka w kategorii Osobowoœæ nagrodê otrzy-

ma³ dr n. med. Stanis³aw GóŸdŸ, dyrektor Œwiê-

tokrzyskiego Centrum Onkologii: „Za niesienie osobi-

stej wszechstronnej pomocy osobom, których do-

tknê³a choroba, a którzy pragn¹ wróciæ do aktyw-

nego ¿ycia oraz za utrzymywanie wysokich stan-

dardów leczenia w Œwiêtokrzyskim Centrum Onko-

logii, które dziêki jego talentowi i ciê¿kiej pracy uzna-

wane jest za jeden z najlepszych oœrodków onko-

logicznych w kraju”. Ten wybór podsumowa³ mar-

sza³ek województwa mówi¹c: „W rêkach dobrego

lekarza i woda staje siê lekarstwem”

Dokoñczenie ze str. 2

wanie) za rozwi¹zaniami prawnymi korzystnymi

dla w³asnej grupy, np. przedsiêbiorcy, przetwór-

cy, lekarze, prawnicy, nauczyciele, s³u¿by mun-

durowe jednocz¹ siê w swoich dzia³aniach.

Nie dajmy siê manipulowaæ

Najbardziej podzielon¹, rozbit¹ i przez to naj-

s³absz¹ grup¹ spo³eczno-zawodow¹ s¹ rolnicy.

Naj³atwiej jest manipulowaæ, obiecywaæ gruszki

na wierzbie, roztaczaæ nierealne do spe³nienia

wizje ludziom którzy s¹ w potrzebie, gorzej im siê

dzieje, czuj¹ siê bezradni w tej trudnej rzeczywi-

stoœci. Bardzo aktywni s¹ ostatnio politycy, któ-

rzy wmawiaj¹ rolnikom, ¿e wzrost ceny na pro-

dukty rolne (owoce, zbo¿a) w 2007 r., jaki wyst¹-

pi³ po wymarzniêciach kwiatów wiosn¹ i suszy

na du¿ym obszarze Polski i Europy, to zas³uga ich

rz¹dzenia a nie warunków atmosferycznych

Nasze cz³onkostwo w Unii Europejskiej, glo-

balizacja, koncentruj¹cy siê handel, dominacja bo-

gatych pañstw, spekulacje na wielk¹ skalê na

wszystkich rynkach - to s¹ realia na dzieñ dzisiej-

szy. By w tej rzeczywistoœci mieæ szansê na

przetrwanie i rozwój konieczne jest pe³ne uczest-

niczenie w ¿yciu spo³ecznym, politycznym i go-

spodarczym poprzez tworzenie naszej wiejskiej,

ch³opskiej i rolniczej wspólnoty politycznej i go-

spodarczej na poziomie gminy, powiatu, woje-

wództwa, kraju

Zbli¿a siê termin wyborów samorz¹dowych

i jeœli nie postawimy na ludzi uczciwych wyro-

s³ych z naszej ziemi, sprawdzonych i skutecz-

nych w dzia³aniach, gotowych do podjêcia odpo-

wiedzialnoœci, to jako grupa spo³eczna przegra-

my. Nie b¹dŸmy naiwni i nie ulegajmy pustym obie-

cankom populistów i demagogów przypisuj¹cych

sobie zas³ugi w kwestiach na które nie mieli ¿ad-

nego wp³ywu.

Kto nas wspiera

Polskie Stronnictwo Ludowe wyros³o z naj-

lepszych tradycji ch³opskich od lat reprezentuje

interesy œrodowiska wiejskiego, dzia³aj¹c konse-

kwentnie, bez zbêdnych fajerwerków, stabilizuje

rozchwian¹ scenê polityczn¹ w naszym kraju.

Jako jedyne ugrupowanie Polskie Stronnic-

two Ludowe nie zmieni³o wizerunku, nazwy, nie

by³o uczestnikiem afer i nie poszukuje taniego

poklasku.

Dorobek PSL w ostatnich latach to:

- stanowcze reprezentowanie interesów na-

szego kraju podczas negocjowania traktatu ak-

cesyjnego przez Jaros³awa Kalinowskiego,

- konsekwentne dzia³ania eurodeputowane-

go Czes³awa Siekierskiego na forum parlamentu

europejskiego (dop³aty do truskawek i malin),

- dzia³ania na forum Rady Ministrów Rolnic-

twa UE ministra Marka Sawickiego (dop³aty do

upraw str¹czkowych i zwiêkszenie uprawy ro-

œlin wysokobia³kowych w celu ograniczenia, wy-

eliminowania importu soi genetycznie modyfiko-

wanej do krów mlecznych i owiec, kredyty pre-

ferencyjne na zakup ziemi, ograniczenie domina-

cji supermarketów, dzia³ania nakierowane na kon-

solidacjê, koncentracjê w przetwórstwie w celu

zapobiegania konkurencji polsko - polskiej na ryn-

kach zewnêtrznych”

- poprawianie relacji gospodarczych ze

Wschodem,

- poszukiwanie zewnêtrznych rynków zby-

tu dla polskich produktów spo¿ywczych,

- utrzymanie poziomu dop³at do paliwa rolni-

czego mimo kryzysu,

- wzrost dop³at obszarowych - twarde ne-

gocjacje z ministrem finansów w sprawie prze-

licznika walutowego do dop³at.

- dzia³ania w celu wyrównania poziomu

wsparcia dla rolnictwa w ca³ej Unii Europejskiej.

Dziêki polityce PSL dokonano

- uruchomienia dop³at eksportowych do kra-

jów trzecich,

- rozszerzenia wsparcia dla grup producen-

tów,

- uporz¹dkowania Ÿle zaprogramowanych

przez poprzedni¹ koalicjê rz¹dz¹c¹ œrodków fi-

nansowych w ramach PROW na lata 2007 - 2013,

a tak¿e stworzono dobre podstawy do rozwoju

produkcji ¿ywnoœci tradycyjnej, ekologicznej, wy-

sokiej jakoœci - najbardziej cenionej przez konsu-

mentów. Ponadto wprowadzono ograniczenia dla

¿ywnoœci GMO.

Polskie Stronnictwo Ludowe w woj. œwiêto-

krzyskim ma mocn¹ pozycjê w samorz¹dach gmin-

nych, powiatowych i wojewódzkim. Wystarczy

powêdrowaæ po naszym województwie, aby

zauwa¿yæ rêkê dobrego gospodarza terenu,

szczególnie widoczna jest:

- poprawa dróg lokalnych - gminnych, powia-

towych i wojewódzkich,

- budowa infrastruktury towarzysz¹cej -

chodniki, odwodnienia, wjazdy na posesje,

- wodoci¹gi,

- kanalizacja,

- odbudowa zabytków, budynków u¿ytecz-

noœci publicznej (œwietlice, remizy stra¿ackie, in-

frastruktura sportowa),

- dba³oœæ o kulturê ludow¹

- wspieranie inicjatyw przywracaj¹cych

œwiêta, obrzêdów podtrzymuj¹cych odrêbnoœci

kulturowe i kulinarne,

Przed nami wybory samorz¹dowe. Obywa-

tele poprzez demokratyczne wybory powierz¹ los

ma³ych ojczyzn w rêce wybranych przez siebie

przedstawicieli. Uwa¿am, ¿e w najbli¿szym cza-

sie powinniœmy mniej spotykaæ siê w swoim gro-

nie, ale wychodziæ z programem PSL do ró¿nych

œrodowisk spo³ecznych. Nie ulega najmniejszej

w¹tpliwoœci, ¿e pos³om i dzia³aczom PSL trudno

jest siê „przebiæ” ze swoim programem w polskich

mediach, szczególnie w TV. Zbyt rzadko w tej pu-

blicznej telewizji mo¿na ogl¹daæ programy z udzia-

³em przedstawicieli PSL, a przecie¿ telewizja po-

winna s³u¿yæ wszystkim, a nie tylko wybranym.

Uwa¿am, ¿e telewizja, tak¿e ta kielecka regio-

nalna powinna w wiêkszym zakresie uwzglêd-

niaæ dzia³alnoœæ Stronnictwa. A tak dotychczas siê

nie dzieje. Czas to zmieniæ.

ZENON NOWAKOWSKI

Udajmy siê

z programem PSL

do ró¿nych œrodowisk

II edycja ngrody Marsza³ka Województwa

Œwiêtokrzyskiego „Œwiêtokrzyska Victoria” poka-

za³a, ¿e za³o¿enie przyjête przy jej powstawaniu,

a mianowicie integracja ró¿nych œrodowisk zosta-

³o osi¹gniête. Œwiadczy o tym du¿e zainteresowa-

nie - ponad 100 zg³oszeñ, to jest blisko trzy razy

wiêcej ni¿ rok temu, oraz uczestnictwo wielu zan-

komitych goœci, którym wieczór umili³ koncertem

jeden z najbardziej wszechstronnych i dowcip-

nych pianistów polskich Waldemar Malicki.

DARIUSZ DETKA

- wspieranie agroturystyki i promowanie atrak-

cji turystycznych regionu,

- poprawa bazy oœwiatowej - nowe szko³y,

przedszkola, sale gimnastyczne,

- wspó³praca partnerska z samorz¹dem rol-

niczym, zwi¹zkami zawodowymi rolników, zwi¹z-

kami bran¿owymi,

- tworzenie porozumieñ, koalicji, ³agodzenie

konfliktów w myœl m¹drej ludowej zasady „zgo-

da buduje - niezgoda rujnuje”.

RYSZARD CIZ
´
LA
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24 lutego odby³o siê w Kielcach spotka-

nie z prezesami zarz¹dów powiatowych i

gminnych PSL. W pierwszym punkcie omówio-

no dotychczasowe dzia³ania struktur powiato-

wych i gminnych Stronnictwa na prze³omie 2009-

2010 roku. Prowadz¹cy obrady prezes Zarz¹du

Wojewódzkiego PSL Adam Jarubas wskaza³ na

potrzebê aktywizacji instancji i ogniw zwi¹za-

nych z przygotowaniami do wyborów samorz¹-

dowych obchodami 70. rocznicy powstania Ba-

talionów Ch³opskich oraz tegorocznymi obcho-

dami Œwiêta Ludowego, które przypadaj¹ w 115.

rocznicê powstania politycznego zorganizowa-

nego ruchu ludowego Wojewódzkie obchody

zorganizowane zostan¹ w skansenie Muzeum

Wsi Kieleckiej w Tokarni. Poinformowa³ o do-

tychczasowych dzia³aniach Urzêdu Marsza³kow-

skiego w zakresie pozyskiwania i wykorzystywa-

nia œrodków unijnych. Mówi³ tak¿e o funkcjono-

waniu koalicji w Zarz¹dzie Wojewódzkim i Sej-

miku Œwiêtokrzyskim.

W drugim punkcie obrad wiceprezes ZW PSL

pose³ Andrzej Pa³ys przedstawi³ harmonogram

dzia³añ Stronnictwa w nadchodz¹cej kampanii

wyborczej do samorz¹dów. Przewiduje siê organi-

zowanie spotkañ dzia³aczy szczebla wojewódz-

kiego Stronnictwa w ca³ym województwie. W kwiet-

niu i maju powinny odbyæ siê zjazdy PSL we

wszystkich gminach. G³ówna rywalizacja w wybo-

rach samorz¹dowych bêdzie pomiêdzy PSL a PiS.

Uczestnicz¹cy w spotkaniu prezes i wice-

prezes Zarz¹du Okrêgu OZ¯BCh Adam Cecot i

Jan Sa³ek przedstawili plan szczegó³owy ob-

chodów 70. rocznicy powstania BCh. We wszyst-

kich powiatach odbywaæ siê bêd¹ spotkania z

m³odzie¿¹ z udzia³em weteranów ch³opskiego

wojska. Z okazji 10. rocznicy œmierci gen. Fran-

ciszka Kamiñskiego w gminie Wojciechowie, ro-

dzinnej komendanta g³ównego BCh oraz w Zie-

lonkach w powiecie jêdrzejowskim, w której miej-

scowa Szko³a Podstawowa nosi imiê genera³a

w lutym odby³y siê ju¿ okolicznoœciowe uroczy-

stoœci.

W najbli¿szym czasie Szko³a Podstawowa w

Ratajach, w pow. buskim, otrzyma imiê Batalio-

nów Ch³opskich.

���

Ponad 150 cz³onków PSL wziê³o udzia³ w

spotkaniu w Jêdrzejowie, które poœwiêcone

by³o omówieniu przygotowañ do zbli¿aj¹cych

siê wyborów samorz¹dowych. Spotkanie pro-

wadzi³ prezes Zarz¹du Powiatowego PSL pose³

Miros³aw Pawlak. Cz³onek Rady Naczelnej PSL,

starosta Edmund Kaczmarek zapozna³ zebranych

z wynikami spo³eczno-gospodarczymi, uzyskany-

mi w ubieg³ym roku oraz omówi³ najwa¿niejsze

zadania do realizacji w 2010 roku. Mi³ym akcen-

tem spotkania by³o wrêczenie legitymacji cz³on-

kowskich 10 osobom, które w ostatnim czasie wst¹-

pi³y do Stronnictwa.

���

Niemal we wszystkich powiatach zorga-

nizowane zosta³y uroczyste spotkania z okazji

Œwiêta Kobiet. Tradycyjnie ju¿ w powiecie san-

domierskim odby³y siê one w Dwikozach, w któ-

rych uczestniczy³o blisko 300 osób. W powiecie

kieleckim odby³y siê one w Morawicy. Bardzo

uroczysty charakter mia³y uroczystoœci zorganizo-

wane przez powiatowe zarz¹dy PSL w Staszo-

wie, Starachowicach, Piñczowie, Kazimierzy Wiel-

kiej. W wielu spotkaniach uczestniczyli oprócz

w³adz powiatowych Stronnictwa, tak¿e cz³onko-

wie Zarz¹du Wojewódzkiego PSL: prezes ZW

Adam Jarubas, pos³owie Andrzej Pa³ys i Miro-

s³aw Pawlak, a tak¿e deputowany do PE dr Cze-

s³aw Siekierski.

Zjednoczone Stronnictwo

Ludowe - znane i nieznane

W siedzibie Naczelnego Komitetu Wykonaw-

czego PSL 14 stycznia odby³o siê sympozjum

naukowe, zorganizowane przez Muzeum Historii

Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzy-

stwo Naukowo-Kulturalne oraz Zak³ad Historii

Ruchu Ludowego. Uczestniczyli w nim byli cz³on-

kowie w³adz ZSL, historycy i politolodzy. Tytu³

sympozjum to „Zjednoczone Stronnictwo Ludo-

we - znane i nieznane”.

Zagajenia do dyskusji wyg³osili: prof. Jan Ja-

chymek, wiceprezes Zarz¹du G³ównego LTNK,

pracownik naukowy UMCS w Lublinie, prof. Alek-

sander £uczak, by³y sekretarz NK ZSL, pracow-

nik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego oraz

dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Pol-

skiego Ruchu Ludowego i Zak³adu Historii Ruchu

Ludowego oraz prezes Zarz¹du G³ównego LTNK.

Prof. Jachymek powiedzia³ miêdzy innymi, ¿e

ZSL zagwarantowa³o ci¹g³oœæ ruchu ludowego.

W szczytowym okresie liczy³o 523 tys. cz³onków.

Utworzony zosta³ Zak³ad Historii Ruchu Ludowe-

go.Podkreœli³ du¿¹ rolê Stronnictwa w zachowa-

niu indywidualnych gospodarstw rolnych, a tak¿e

rozwoju ruchu spó³dzielczego i kó³ek rolniczych.

Prof. £uczak przypomnia³, jak trudna by³a sy-

tuacja Stronnictwa w kreowaniu w³asnej polityki.

Sk³ad Prezydium NK ZSL w okresie kiedy preze-

sem by³ Stanis³aw Gucwa musia³ byæ zatwier-

dzony przez Biuro Polityczne KC PZPR. ZSL ode-

gra³o minimaln¹ rolê w okresie obrad „okr¹g³ego

sto³u”. W pocz¹tkowym okresie przemian ustrojo-

wych Solidarnoœæ wola³a rozmawiaæ z Koœcio-

³em i PZPR.

Wiele ciekawych dzia³añ Stronnictwa w la-

tach 1949-1989 zaprezentowali w dyskusji byli

cz³onkowie Prezydium NK. Roman Malinowski pre-

zes NK i marsza³ek Sejmu mówi³ o olbrzymich trud-

noœciach we wzniesieniu pomników Wincentego

Witosa w Warszawie i Tarnowie. Ukaza³ niektóre

kulisy rozmów z Wojciechem Jaruzelskim. Wice-

prezes NK i wicepremier dr Józef Kozio³ pole-

micznie odniós³ siê do niektórych stwierdzeñ wy-

g³oszonych podczas sympozjum. Jako wicepre-

mier by³ odpowiedzialny za jedn¹ z pielgrzymek

do kraju Papie¿a Jana Paw³a II, ukaza³ kulisy tej

wizyty. Interesuj¹ce by³y wyst¹pienia sekretarza

a nastêpnie wiceprezesa NK ZSL Jerzego Szy-

manka, który mówi³ o wp³ywach Stronnictwa na

wiele dziedzin ¿ycia naszej gospodarki. Sekre-

tarz NK dr Stanis³aw Œliwiñski by³ jednym z orga-

nizatorów obrad „okr¹g³ego sto³u. W malowniczy

sposób zobrazowa³ przygotowanie do jego ob-

rad oraz pracê w zespo³ach roboczych w któ-

rych uczestniczy³ z ramienia Stronnictwa.

Ze swoimi refleksjami w tworzeniu ruchu So-

lidarnoœci RI podzieli³ siê Jan Ku³aj, by³y przewodni-

cz¹cy Solidarnoœci RI, który do ZSL wst¹pi³ maj¹c

23 lata. By³ przeœladowany przez UB. Pozytywnie

wyrazi³ siê o dzia³alnoœci R.Malinowskiego, dziêki

któremu zosta³ zwolniony on z odosobnienia.

W dyskusji zabrali tak¿e miêdzy innymi g³os

Stanis³aw Durlej z Kielc i Zofia Kaczor - Jêdrzyc-

ka obecna prezes ZG TUL.

Dr Janusz Gmitruk omówi³ dorobek wydaw-

niczy Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowe-

go oraz wk³ad ZSL w utworzeniu tej placówki.

Sympozjum wykaza³o, ¿e istnieje potrzeba

dalszego zg³êbienia prac badawczych history-

ków w celu w³aœciwego ukazania historii ZSL,

które przecie¿ dzia³a³o w okreœlonej sytuacji poli-

tycznej, uzale¿nienia Stronnictwa od PZPR a Pol-

ski od Zwi¹zku Radzieckiego.

Materia³y z sympozjum zostan¹ opublikowa-

ne.

STANIS£AW DURLEJ

Nie dajmy siê manipulowaæ

Bardzo czêsto

s³yszy siê od rolników

pytanie dlaczego PSL

trwa w koalicji z PO

skoro tak trudno zre-

alizowaæ w tym uk³a-

dzie koalicyjnym za³o-

¿enia programowe

g³oszone przez PSL,

skoro takie trudnoœci

spotykaj¹ mieszkañ-

ców wsi. Przecie¿

PSL to partia ch³opska. Postaram siê w sposób

obiektywny przedstawiæ rzeczywistoœæ, aby na

tej podstawie ka¿dy wyrobi³ sobie w³asn¹ ocenê.

WyobraŸmy sobie, ¿e tej koalicji nie ma i wówczas

jaka by³aby rzeczywistoœæ?

Po pierwsze KRUS uleg³aby likwidacji, a rol-

nicy zostali obci¹¿eni sk³adkami jak biznesmeni.

Po drugie zosta³by wprowadzony podatek

dochodowy.

Po trzecie libera³owie najchêtniej ograniczyli-

by dop³aty i wsparcie tylko do du¿ych gospodarstw

- powy¿ej 50 ha. Dokoñczenie na str. 7
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cz³onek Zarz¹du Wojewódzkiego  PSL w Kielcach

Po czwarte sprywatyzowano by i oddano

obcemu kapita³owi strategiczne dzia³y naszej go-

spodarki, w tym lasy pañstwowe.

Po pi¹te import ¿ywnoœci bez ograniczeñ.

Po szóste zniesiono by ograniczenia w ob-

rocie ziemi¹ - równie¿ dla cudzoziemców.

Po siódme - p³atny dostêp do s³u¿by zdro-

wia.

Po ósme - ograniczenie pomocy spo³ecznej i

socjalnej dla najubo¿szych.

Po dziewi¹te - szko³y tylko w du¿ych oœrod-

kach - p³atne studia.

Po dziesi¹te - nakierowanie funduszy na

rozwój du¿ych aglomeracji miejskich.

Mo¿na by wyliczaæ dalej zagro¿enia dla wsi,

rolnictwa i ma³ych miast, je¿eli w³adza pañstwo-

wa i samorz¹dowa bêdzie zdominowana przez

jedno ugrupowanie polityczne. Ostatnie lata w spo-

sób szczególny uwidoczni³y rozbie¿noœæ intere-

sów pomiêdzy poszczególnymi grupami spo³ecz-

nymi. Tworz¹ siê korporacje w celu obrony w³a-

snych interesów i wywieranie nacisków (lobo-
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Pani Marsza³ek!

Wysoki Sejmie! Drodzy

Przyjaciele Policjanci!

Swoje dzisiejsze wyst¹-

pienie pragnê rozpocz¹æ

od s³ów: Zwyczajni - nie-

zwyczajni! To nie przy-

padek, ¿e postanowi³em

zabraæ g³os z tej trybu-

ny. Historia i doœwiad-

czenie ucz¹, ¿e wielkoœæ

cz³owieka mierzy siê

jego czynami. W obec-

nej dobie, w zmateriali-

zowanym, ale i zbrutalizowanym œwiecie niejednokrot-

nie nad czynami szlachetnymi i poœwiêceniem prym

wiedzie cwaniactwo i dba³oœæ o siebie. Patriotyzm,

czyny bohaterskie i poœwiêcenie wraz z nara¿eniem

w³asnego ¿ycia staj¹ siê coraz bardziej odleg³e. Ale

oddanie w³asnego ¿ycia za ochronê ³adu i porz¹dku

publicznego to czyn wymagaj¹cy najwy¿szego uzna-

nia i podziwu. Dokona³ go funkcjonariusz garnizonu

Wielkoœæ cz³owieka

mierzy siê jego czynami

Oœwiadczenie pos³a PSL MIROS£AWA PAWLAKA,

wyg³oszone w Sejmie 18 lutego 2010 roku

Warszawa - policjant Andrzej Struj, którego z g³êbokim

¿alem bêdziemy jutro ¿egnaæ. Ujêcia zaœ okrutnego

bandyty dokona³ komisarz Dariusz Krz¹stek z war-

szawskiej Ochoty, nara¿aj¹c swoje w³asne ¿ycie, ale

tym samym ratuj¹c wiele niewinnych istnieñ ludzkich.

W³adze naszego kraju, aby staæ siê medialny-

mi, usi³uj¹ zaprowadzaæ porz¹dek i zmieniaæ ustrój w

wielu pañstwach na œwiecie. A kto naprawdê ma za-

prowadziæ ³ad i porz¹dek i daæ poczucie bezpieczeñ-

stwa w naszym kraju? Szczycimy siê demokracj¹,

ale czy mo¿emy poszczyciæ siê cywilizacj¹ i prawo-

rz¹dnoœci¹? Brutalizacja zachowañ wobec funkcjona-

riuszy policji narasta. Narasta, bo pañstwo jest s³a-

be. Ta œmieræ okrywa nie tylko ¿a³ob¹, przede wszyst-

kim okrywa wielk¹ hañb¹ rz¹dz¹cych, obna¿a ich

s³aboœæ, indolencjê, brak realnego zainteresowania

sprawami bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa. To

dopiero przedsionek demokracji.

Sk³adam najwy¿szy ho³d bohatersko zmar³emu i

towarzyszowi jego s³u¿by za godn¹ postawê. Obywa-

tele naszego kraju chc¹ i maj¹ prawo do ¿ycia bez-

piecznego, a policja musi czuæ na sobie oddech pra-

worz¹dnych w³adz w walce z przestêpczoœci¹ i ban-

dytyzmem.

Psucie pañstwa

Tabloizacja polityki - winne media

Dziœ chcia³bym po-

dzieliæ siê z moim prze-

myœleniami na temat

dziennikarzy i roli me-

diów we wspó³czesnej

polskiej demokracji.

Otó¿ to jest bardzo z³o-

¿ony problem. Media w

demokracji odgrywaj¹

ogromn¹ rolê. Mo¿na

powiedzieæ, ¿e wspó³-

czesna, liberalna demo-

kracja nie mog³aby za-

istnieæ bez wolnych

mediów. Media pe³ni¹ rolê kontroln¹, patrz¹ w³adzy

na rêce, a ta musi d¹¿yæ do uczciwoœci, bo jej nie-

uczciwoœæ bêdzie upubliczniona.

Media s³u¿¹ równie¿, mo¿e przed wszystkim in-

formowaniu spo³eczeñstwa. My wyborcy, potrafimy

sobie wyrobiæ zdanie o politykach. Widzimy, co robi¹

i mo¿emy ich dalej popieraæ, lub g³osowaæ na konku-

rencjê. Politycy, powinni media szanowaæ, a media

szanowaæ polityków.

To jest typ idealny, tak powinno byæ. Jednak

wydaje siê, ¿e tabloizacja mediów zmieni³a proporcje

zale¿noœci mediów i polityków. Coraz czêœciej dzien-

nikarze znajduj¹ siê w uprzywilejowanej pozycji. Poli-

tycy zaczynaj¹ zabiegaæ o przychylnoœæ mediów.

Jak potwierdzê tê tezê? Proste. Po pierwsze w Sej-

mie, jak jest posiedzenie, dziennikarze czekaj¹ na

newsa, na „setkê”, chc¹ nagraæ ciekaw¹ wypowiedŸ

polityka. Uwaga polityka, który ma coœ ciekawego

do powiedzenia. I tak powinno byæ. Ale wspó³czeœnie

dzieje siê zupe³nie odwrotnie politycy podchodz¹ do

ANDRZEJ PA£YS

pose³ na Sejm RP

dziennikarzy i narzucaj¹ im siê. Mo¿e ma³y wywiad,

„setka”, jakaœ ciekawa wypowiedŸ itd.

Dziennikarze widz¹c to, co siê dzieje, nie pozo-

staj¹ d³u¿ni. Jako ¿e coraz wiêcej w Sejmie jest dzien-

nikarzy „wolnych strzelców”, którzy wspó³pracuj¹ z

mediami, a tam nie pracuj¹. Redakcje p³ac¹ za new-

sa, pieni¹dze mo¿na zainkasowaæ, jak siê wiadomoœæ

sprzeda. W zwi¹zku z powy¿szym dziennikarze lekko

zaczynaj¹ kreowaæ rzeczywistoœæ. Jak to siê dzieje?

Po pierwsze mo¿na manipulowaæ wa¿noœci¹ informa-

cji. Telewizja publiczna pod rz¹dami PiS czêsto prze-

milcza wa¿ne wydarzenia, rzeczy dla Polaków lub

nadaje je w dalszej kolejnoœci w programie informa-

cyjnym. Kolejna manipulacja, jak¹ stosuj¹ media, to

stwierdzenie dziennikarza: jak informuje wa¿ny poli-

tyk PO…, z relacji prominentnego pos³a PiS wynika

…itd. Ostatnio ca³y naród zastanawia siê, czy pre-

mier bêdzie kandydowa³ na prezydenta? S³ucham

najlepszych w Polsce komentatorów politycznych i

co mówi¹? Jedni twierdz¹, ¿e dostaj¹ smsy, ¿e Tusk

bêdzie kandydowa³, a drudzy z zas³yszanych roz-

mów, ¿e na 100% nie bêdzie kandydowa³. Ciekawe

czy te same osoby mówi¹ i wysy³aj¹ smsy? I tak to

kreuj¹ rzeczywistoœæ polityczn¹. Dopóki s¹ tylko do-

ciekliwi i chc¹ wiedzieæ, to wszystko ok. Ale jeœli to

jest próba zarobienia pieniêdzy, a wydawca siê do-

maga „miêsa”, to zaczyna siê problem. No bo tego

„miêsa” nie ma, a z czegoœ trzeba ¿yæ.

Czym jest w takim razie etyka dziennikarska?

To wiarygodnoœæ i rzetelnoœæ pracy dziennikarza. To

przekazywanie informacji, to w koñcu informowanie

spo³eczeñstwa o wa¿nych wydarzeniach, to niezata-

janie informacji istotnych i niemanipulowanie new-

sem. Jednak etyka dziennikarska w zderzeniu z ko-

niecznoœci¹ zarabiania pieniêdzy nie zawsze wygry-

wa.

Stwierdziliœmy, ¿e dziennikarz pod wp³ywem

ch³odnej kalkulacji czêstokroæ odstêpuje od zasad

etyki dziennikarskiej. Je¿eli on odstêpuje, to robi to

nie, dlatego, ¿e tego nie wymaga wydawca. Wydaw-

ca widzi, ¿e te newsy, te kontrowersyjne, ³eb œwiñski,

wibrator, picie „ma³pki” itd. s¹ ciekawe dla wyborców.

I dlatego p³aci tylko za te informacje kontrowersyj-

ne. A wiêc to wyborcy s¹ rz¹dni takich newsów.

Buduje siê, wiêc b³êdne ko³o. Dziennikarze ³ami¹

etykê zawodow¹, bo ka¿dy musi z czegoœ ¿yæ. Wy-

dawca p³aci za newsy kontrowersyjne, bo takie siê

podobaj¹ ludziom. Polityk wie o tym i sam zaczyna

kreowaæ takie wiadomoœci. Wiêc kr¹g siê zamyka i

wszyscy pod¹¿amy w stronê tabloizacji. Jak temu

zaradziæ?

No niestety, tu wyka¿e siê trochê solidarnoœci

zawodowe z politykami. Telewizje i radia informacyj-

ne oraz gazety opiniotwórcze nie mog¹ pod¹¿aæ bez-

wiednie za tabloizacj¹ polityki. Gdyby te media trzy-

ma³y poziom i nie wpuszcza³y newsów typu Olejni-

czak pokaza³ klatê, to wówczas nie by³oby zapotrze-

bowania na takie wiadomoœci. Dziennikarze mogliby

siê skupiæ na tym np. jak idzie stan przygotowañ do

EURO 2012, albo ile kilometrów autostrad siê buduje

obecnie w Polsce. Za takie newsy redakcje by im

p³aci³y. A wiêc politycy nie byliby kuszeni przez ca³¹

sytuacjê i nie „wydurnialiby” siê przed kamerami.

Wtedy mo¿e zajêliby siê merytoryczn¹ prac¹ dla

Polski.

Za chwilê posypi¹ siê na mnie gromy. Dlaczego

w³aœnie od tej strony powinna zacz¹æ siê ta zmiana?

Uwa¿am tak, bo znam politykê. Wspó³czesna polity-

ka niestety uzale¿ni³a siê od mediów. Jesteœcie na-

sza kroplówk¹, podtrzymujecie nam ¿ycie. I to wy

powinniœcie rozpocz¹æ zmianê. Wy dajcie znak, poli-

tycy na niego czekaj¹. No mo¿e z wyj¹tkiem Paliko-

ta i kilku podobnych.

Bez tej zmiany, nie bêdzie merytorycznego roz-

wi¹zywania problemów naszego kraju. Politycy bêd¹

coraz wiêcej czasu traciæ na przebywanie w mediach,

tym samym bêd¹ mieli coraz mniej czasu, by zmie-

niaæ Polskê.

Moje uznanie

dla pos³a Andrzeja Pa³ysa

Po przeczytaniu w poprzednim numerze „Ludo-

wca Œwiêtokrzyskiego” (nr 1-2) ze stycznia - lutego

br.) tekstu pt. „Psucie pañstwa”, którego autorem jest

nasz pose³ Andrzej Pa³ys - odnios³em wra¿enie, ¿e

znajdzie siê pod gradem „karabinowym kul”, jakie ze

œwiecznika naszej ponoæ demokratycznej w³adzy siê-

gaj¹c¹ Polaków w swoim narodowym siedlisku.

Pose³ A. Pa³ys nie zosta³ wybrany przypadko-

wo. Na zdobyty mandat zapracowa³ „u podstaw” -

tam, gdzie autentyczna ocena wyborców ka¿dego

dnia, za³atwieniem konkretnych ¿yciowych spraw

obywateli. Wiêc taka ocena „psucia pañstwa” liczy

siê bardzo rzetelnie i ja j¹ podkreœlam te¿ dlatego, ¿e

ona widoczna w medialnym przekazie i partyjnych

zak³amaniach.

Wzajemne przepychanki, pomówienia, „œciganie

królika” czynienia agentami tych - którym szacunek i

najg³êbsze uznanie za naukowe dokonania i s³u¿bê

zawodow¹ siê nale¿¹.

Nie trzeba siê dziwiæ, ¿e takiej „demokracji” wy-

borcy maj¹ doœæ i nie chodz¹ na g³osowanie.

Cieszy wiêc, ¿e Polskie Stronnictwo Ludowe w swej

115-letnie historii, tradycji i politycznym trwaniu na wielu

zakrêtach ojczyŸnianych losów spisuje swój „¿yciorys”,

nigdy nie splamiony. A przedstawiciele zasiadaj¹cy w

parlamencie daj¹ dowód wytykania patologii i z³a.

Cieszy, ¿e nasz œwiêtokrzyski region pos³ami An-

drzeja Pa³ysa i Miros³awa Pawlaka, daje najlepsze œwia-

dectwo - jak s³u¿yæ Polsce i bliŸniemu w najlepiej pojê-

tym spo³ecznym interesie.Brawo kolego poœle Andrzeju!

W£ADYS£AW CIEŒLICKI

6

Wp³yw postu na ducha i cia³o cz³owieka

KAZIMIERZ MIERZWA

dr nauk medycznych

Zostali

odznaczeni

Post zazwyczaj

kojarzymy z umartwia-

niem siê przez odpo-

wiednie praktyki podej-

mowane nie tylko z po-

budek religijnych, lecz

tak¿e zdrowotnych.

Post znaj¹ wyznawcy

wszystkich religii œwia-

ta. Oczyszcza on nie

tylko cia³o, ale tak¿e

ducha cz³owieka. Wy-

rabia umiejêtnoœæ podejmowania wyrzeczeñ i do-

trzymywanie podjêtych postanowieñ. Wyrzecze-

nia te uwalniaj¹ nas od nadmiernego przywi¹zania

do rzeczy, które same w sobie s¹ dobre, ale stoso-

wane w nadmiarze szkodz¹, jak na przyk³ad kawa,

s³odycze, alkoholi. Kiedy czujemy, ¿e trudno nam

jest powstrzymaæ siê od zrealizowania swojej za-

chcianki, zastanówmy siê czy nie warto zastoso-

waæ postu.

Dobrodziejstwo postu trudno przeceniæ. Je-

¿eli ludzie, zw³aszcza wierz¹cy, decyduj¹ siê na

post z pobudek religijnych jako rodzaj umartwienia,

inni poszcz¹, aby schudn¹æ.

Post jednak powoduje nie tylko utratê wagi cia-

³a. Oczyszcza on organizm i przywraca mu we-

wnêtrzn¹ równowagê, odm³adza ustrój cz³owie-

ka i zapewnia mu dobr¹ kondycjê a¿ do póŸnej

staroœci. Jest to najprostszy, najskuteczniejszy i

najbardziej naturalny sposób zmuszania organi-

zmu, by sam zwalcza³ chorobê, pocz¹wszy od

chorób metabolicznych, takich jak: oty³oœæ, cukrzy-

ca, choroba wieñcowa serca a na bezsennoœci,

nerwicach i chorobach alergicznych skoñczyw-

szy.

Jak poœciæ? Mo¿na stosowaæ post jakoœcio-

wy i iloœciowy. S¹ ludzie, którzy przez jakiœ czas

nie spo¿ywaj¹ s³odyczy, nie pij¹ kawy, alkoholu,

nie jedz¹ miêsa. Inni zaœ ograniczaj¹ siê do spo¿y-

wania mniejszej iloœci pokarmów w poszczegól-

nych posi³kach. Trzeba pamiêtaæ, ¿e mniejsza iloœæ

przyjêtego pokarmu nie obci¹¿a tak naszych na-

rz¹dów, zw³aszcza pokarmowego, do produkcji

soków trawiennych.

Nieprawd¹ jest, ¿e poœciæ mo¿na jedynie pod

czujnym okiem lekarza. Je¿eli nasz organizm jest

zdrowy, nie mamy ¿adnej choroby i wiêcej ni¿ 60-

70 lat, nie stosujemy ¿adnych leków specjalistycz-

nych, mo¿e na w³asn¹ rêkê zastosowaæ tzw.

p o s t warzywny, spo¿ywaj¹c przez pewien czas

surowe i gotowane warzywa, owoce, surówki

przyprawione jedynie zio³ami i pij¹c dziennie do

oko³o 3 litrów p³ynów, jak np. wody mineralnej, roz-

cieñczone soki, herbatê zio³ow¹ lub wywar z ja-

rzyn.

Odnoœnie postu iloœciowego, mo¿emy przez

pewien okres czau ograniczyæ iloœæ jedzenia przyj-

mowanego w poszczególnych posi³kach, a na-

wet zrezygnowaæ z kolacji W ten sposób pozwa-

lamy „wypocz¹æ” naszym gruczo³om. Przewodu

pokarmowego do zmniejszonej produkcji fermen-

tów trawiennych.

Najlepsz¹ por¹ na przeprowadzenie postu

jest okres wiosenny i jesienny. Nie obawiajmy siê,

¿e podj¹wszy decyzjê o takiej diecie szybko z

niej zrezygnujemy, bo dokuczaæ nam bêdzie uczu-

cie g³odu. Z chwil¹ gdy nasze jelita zostan¹ zu-

pe³nie oczyszczone, narz¹dy trawienne ogra-

nicz¹ swoj¹ pracê i organizm przestaje dopomi-

naæ siê o jedzenie, a my poczujemy siê lepiej i

zdrowiej.

Zatem skoro weszliœmy w okres wielkiego

postu, mo¿e warto spróbowaæ tej najbardziej na-

turalnej metody lecz¹cej nasz¹ duszê i cia³o.

Kieleckie Starostwo Powiatowe

pierwsze z certyfikatem

12 lutego br. w gmachu Wojewódzkiego Domu

Kultury w Kielcach odby³a siê uroczystoœæ wrê-

czenia certyfikatu systemu zarz¹dzania bezpie-

czeñstwa informacji. Certyfikat potwierdzaj¹cy

zgodnoœæ wdro¿onego systemu z norm¹ PN-ISO/

IES 270001: 2007 wrêczy³ staroœcie Zenonowi

Janusowi, Andrzej Suliñski z Polskiego Centrum

Badan i Certyfikacji w Warszawie. Starostwo Po-

wiatowe w Kielcach, jako pierwszy samorz¹d

powiatowy, uzyska³, ten certyfikat. W imieniu rad-

nych powiatu kieleckiego wyrazy uznania dla sta-

rosty, Zarz¹du Powiatu oraz pracowników z³o¿y³

7 stycznia br. odby³o siê uroczyste posiedze-

nie Zarz¹du Okrêgu Ogólnopolskiego Zwi¹zku ̄o³-

nierzy Batalionów Ch³opskich na którym dokonano

podsumowania dzia³alnoœci za 2009 rok oraz omó-

wiono g³ówne kierunki pracy na rok bie¿¹cy. W

2010 roku obchodzona bêdzie 70. rocznica po-

wstania BCh. Przewiduje siê z tej okazji w ka¿dym

powiecie zorganizowaæ spotkania by³ych ¿o³nie-

rzy BCh z m³odzie¿¹ szkó³ œrednich. Organizowa-

ne bêd¹ tak¿e seminaria z udzia³em m³odego poko-

lenia wsi, na których historycy prezentowaæ bêd¹

walki zbrojne ch³opskiego wojska.

Przewiduje siê wydanie okolicznoœciowego

wydawnictwa. Byæ mo¿e w Kielcach ods³oniêty

zostanie obelisk pp³k. Stanis³awa Jagie³³y, by³ego

komendanta III Okrêgu Kieleckiego BCh.

W obradach, które prowadzi³ prezes ZO

OZ¯BCh Adam Cecot, uczestniczyli zaproszeni

goœcie:

wiceprezes ZW PSL, wicewojewoda Piotr

¯o³¹dek, cz³onek Prezydium ZW PSL, cz³onek Za-

rz¹du Województwa Marek Gos, prezes ZO LTNK

Stanis³aw Durlej i dyrektor Biura Zarz¹du Woje-

wódzkiego PSL Micha³ Godowski.

Podczas posiedzenia wrêczone zosta³y me-

dale i odznaki.Srebrne medale Opiekuna Miejsc

Pamiêci Narodowej otrzymali: Ala Eugenia Bonio,

Tadeusz Fudalewski i Bronis³aw Wójtowicz.

Odznaki Za Zas³ugi dla Ogólnopolskiego Zwi¹z-

ku ̄o³nierzy Batalionów Ch³opskich otrzymali: W³o-

dzimierz Budziñski, Weronika Domaga³a,

Dariusz D¹browski, Micha³ Godowski, Ma-

rek Gos, Bogdan Jasiñski, Mieczys³aw Ka-

siñski, Kazimierz Mikla, W³adys³aw Nowak,

Gra¿yna Zachariasz i Lidia Zuwa³a.

Na zakoñczenie spotkania wszyscy z³o¿yli so-

bie noworoczne ¿yczenia i po³amali siê op³atkiem.

st.d.

Tomasz Lato, przewodnicz¹cy Rady Powiatu w

Kielcach.

W uroczystoœci wziêli udzia³: cz³onek Zarz¹-

du Województwa Œwiêtokrzyskiego Marek Gos

oraz prezes Zwi¹zku Powiatów Polskich, starosta

opatowski Kazimierz Kotowski.

Warto dodaæ, ¿e Starostwo Powiatowe w Kiel-

cach jest w trakcie wdra¿ania systemu ISO 9OO1.

Przedsiêwziêcie to realizowane jest w ramach

projektu koordynowanego przez Zwi¹zek Powia-

tów Polskich.

BARBARA PIWNIK
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Z kroniki ¿a³obnej

Koledze

 prof. KAZIMIERZOWI

OLESIAKOWI

- by³emu prezesowi PSL Odrodzenie, delega-

towi na Kongres Jednoœci PSL w 1990 roku

wybranemu z województwa kieleckiego, przy-

jacielowi œwiêtokrzyskiej organizacji Stronnic-

twa, wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z po-

wodu œmierci

CÓRKI
KATARZYNY

sk³adaj¹

ludowcy ziemi œwiêtokrzyskiej

i Redakcja „Ludowca Œwiêtokrzyskiego.

Uhonorowano najlepszych

Nie dajmy siê manipulowaæ

Dokoñczenie ze str. 4

Kapitu³a w ka¿dej kategorii przyzna³a po piêæ

nominacji. Po ich zaprezentowaniu nadesz³a chwila

prawdy. Og³aszaj¹c zwyciêzcê w kategorii Samo-

rz¹dnoœæ wiceminister Hetman podkreœli³ zas³ugi

Buska-Zdroju w pozyskiwaniu œrodków z Unii

Europejskiej. Drugim laureatem zosta³ Klub Sporto-

wy Vive Targi Kielce, który, jak podkreœlono w

uzasadnieniu werdyktu, podj¹³ przemyœlan¹, d³u-

gofalow¹ strategiê rozwoju, charakteryzuj¹c¹ no-

woczesne przedsiêbiorstwa. Nagrodê w tej kate-

gorii wrêczy³ Jacek Mêcina. Z r¹k marsza³ka Adama

Jarubasa i przewodnicz¹cego sejmiku Tadeusza

Kowalczyka w kategorii Osobowoœæ nagrodê otrzy-

ma³ dr n. med. Stanis³aw GóŸdŸ, dyrektor Œwiê-

tokrzyskiego Centrum Onkologii: „Za niesienie osobi-

stej wszechstronnej pomocy osobom, których do-

tknê³a choroba, a którzy pragn¹ wróciæ do aktyw-

nego ¿ycia oraz za utrzymywanie wysokich stan-

dardów leczenia w Œwiêtokrzyskim Centrum Onko-

logii, które dziêki jego talentowi i ciê¿kiej pracy uzna-

wane jest za jeden z najlepszych oœrodków onko-

logicznych w kraju”. Ten wybór podsumowa³ mar-

sza³ek województwa mówi¹c: „W rêkach dobrego

lekarza i woda staje siê lekarstwem”

Dokoñczenie ze str. 2

wanie) za rozwi¹zaniami prawnymi korzystnymi

dla w³asnej grupy, np. przedsiêbiorcy, przetwór-

cy, lekarze, prawnicy, nauczyciele, s³u¿by mun-

durowe jednocz¹ siê w swoich dzia³aniach.

Nie dajmy siê manipulowaæ

Najbardziej podzielon¹, rozbit¹ i przez to naj-

s³absz¹ grup¹ spo³eczno-zawodow¹ s¹ rolnicy.

Naj³atwiej jest manipulowaæ, obiecywaæ gruszki

na wierzbie, roztaczaæ nierealne do spe³nienia

wizje ludziom którzy s¹ w potrzebie, gorzej im siê

dzieje, czuj¹ siê bezradni w tej trudnej rzeczywi-

stoœci. Bardzo aktywni s¹ ostatnio politycy, któ-

rzy wmawiaj¹ rolnikom, ¿e wzrost ceny na pro-

dukty rolne (owoce, zbo¿a) w 2007 r., jaki wyst¹-

pi³ po wymarzniêciach kwiatów wiosn¹ i suszy

na du¿ym obszarze Polski i Europy, to zas³uga ich

rz¹dzenia a nie warunków atmosferycznych

Nasze cz³onkostwo w Unii Europejskiej, glo-

balizacja, koncentruj¹cy siê handel, dominacja bo-

gatych pañstw, spekulacje na wielk¹ skalê na

wszystkich rynkach - to s¹ realia na dzieñ dzisiej-

szy. By w tej rzeczywistoœci mieæ szansê na

przetrwanie i rozwój konieczne jest pe³ne uczest-

niczenie w ¿yciu spo³ecznym, politycznym i go-

spodarczym poprzez tworzenie naszej wiejskiej,

ch³opskiej i rolniczej wspólnoty politycznej i go-

spodarczej na poziomie gminy, powiatu, woje-

wództwa, kraju

Zbli¿a siê termin wyborów samorz¹dowych

i jeœli nie postawimy na ludzi uczciwych wyro-

s³ych z naszej ziemi, sprawdzonych i skutecz-

nych w dzia³aniach, gotowych do podjêcia odpo-

wiedzialnoœci, to jako grupa spo³eczna przegra-

my. Nie b¹dŸmy naiwni i nie ulegajmy pustym obie-

cankom populistów i demagogów przypisuj¹cych

sobie zas³ugi w kwestiach na które nie mieli ¿ad-

nego wp³ywu.

Kto nas wspiera

Polskie Stronnictwo Ludowe wyros³o z naj-

lepszych tradycji ch³opskich od lat reprezentuje

interesy œrodowiska wiejskiego, dzia³aj¹c konse-

kwentnie, bez zbêdnych fajerwerków, stabilizuje

rozchwian¹ scenê polityczn¹ w naszym kraju.

Jako jedyne ugrupowanie Polskie Stronnic-

two Ludowe nie zmieni³o wizerunku, nazwy, nie

by³o uczestnikiem afer i nie poszukuje taniego

poklasku.

Dorobek PSL w ostatnich latach to:

- stanowcze reprezentowanie interesów na-

szego kraju podczas negocjowania traktatu ak-

cesyjnego przez Jaros³awa Kalinowskiego,

- konsekwentne dzia³ania eurodeputowane-

go Czes³awa Siekierskiego na forum parlamentu

europejskiego (dop³aty do truskawek i malin),

- dzia³ania na forum Rady Ministrów Rolnic-

twa UE ministra Marka Sawickiego (dop³aty do

upraw str¹czkowych i zwiêkszenie uprawy ro-

œlin wysokobia³kowych w celu ograniczenia, wy-

eliminowania importu soi genetycznie modyfiko-

wanej do krów mlecznych i owiec, kredyty pre-

ferencyjne na zakup ziemi, ograniczenie domina-

cji supermarketów, dzia³ania nakierowane na kon-

solidacjê, koncentracjê w przetwórstwie w celu

zapobiegania konkurencji polsko - polskiej na ryn-

kach zewnêtrznych”

- poprawianie relacji gospodarczych ze

Wschodem,

- poszukiwanie zewnêtrznych rynków zby-

tu dla polskich produktów spo¿ywczych,

- utrzymanie poziomu dop³at do paliwa rolni-

czego mimo kryzysu,

- wzrost dop³at obszarowych - twarde ne-

gocjacje z ministrem finansów w sprawie prze-

licznika walutowego do dop³at.

- dzia³ania w celu wyrównania poziomu

wsparcia dla rolnictwa w ca³ej Unii Europejskiej.

Dziêki polityce PSL dokonano

- uruchomienia dop³at eksportowych do kra-

jów trzecich,

- rozszerzenia wsparcia dla grup producen-

tów,

- uporz¹dkowania Ÿle zaprogramowanych

przez poprzedni¹ koalicjê rz¹dz¹c¹ œrodków fi-

nansowych w ramach PROW na lata 2007 - 2013,

a tak¿e stworzono dobre podstawy do rozwoju

produkcji ¿ywnoœci tradycyjnej, ekologicznej, wy-

sokiej jakoœci - najbardziej cenionej przez konsu-

mentów. Ponadto wprowadzono ograniczenia dla

¿ywnoœci GMO.

Polskie Stronnictwo Ludowe w woj. œwiêto-

krzyskim ma mocn¹ pozycjê w samorz¹dach gmin-

nych, powiatowych i wojewódzkim. Wystarczy

powêdrowaæ po naszym województwie, aby

zauwa¿yæ rêkê dobrego gospodarza terenu,

szczególnie widoczna jest:

- poprawa dróg lokalnych - gminnych, powia-

towych i wojewódzkich,

- budowa infrastruktury towarzysz¹cej -

chodniki, odwodnienia, wjazdy na posesje,

- wodoci¹gi,

- kanalizacja,

- odbudowa zabytków, budynków u¿ytecz-

noœci publicznej (œwietlice, remizy stra¿ackie, in-

frastruktura sportowa),

- dba³oœæ o kulturê ludow¹

- wspieranie inicjatyw przywracaj¹cych

œwiêta, obrzêdów podtrzymuj¹cych odrêbnoœci

kulturowe i kulinarne,

Przed nami wybory samorz¹dowe. Obywa-

tele poprzez demokratyczne wybory powierz¹ los

ma³ych ojczyzn w rêce wybranych przez siebie

przedstawicieli. Uwa¿am, ¿e w najbli¿szym cza-

sie powinniœmy mniej spotykaæ siê w swoim gro-

nie, ale wychodziæ z programem PSL do ró¿nych

œrodowisk spo³ecznych. Nie ulega najmniejszej

w¹tpliwoœci, ¿e pos³om i dzia³aczom PSL trudno

jest siê „przebiæ” ze swoim programem w polskich

mediach, szczególnie w TV. Zbyt rzadko w tej pu-

blicznej telewizji mo¿na ogl¹daæ programy z udzia-

³em przedstawicieli PSL, a przecie¿ telewizja po-

winna s³u¿yæ wszystkim, a nie tylko wybranym.

Uwa¿am, ¿e telewizja, tak¿e ta kielecka regio-

nalna powinna w wiêkszym zakresie uwzglêd-

niaæ dzia³alnoœæ Stronnictwa. A tak dotychczas siê

nie dzieje. Czas to zmieniæ.

ZENON NOWAKOWSKI

Udajmy siê

z programem PSL

do ró¿nych œrodowisk

II edycja ngrody Marsza³ka Województwa

Œwiêtokrzyskiego „Œwiêtokrzyska Victoria” poka-

za³a, ¿e za³o¿enie przyjête przy jej powstawaniu,

a mianowicie integracja ró¿nych œrodowisk zosta-

³o osi¹gniête. Œwiadczy o tym du¿e zainteresowa-

nie - ponad 100 zg³oszeñ, to jest blisko trzy razy

wiêcej ni¿ rok temu, oraz uczestnictwo wielu zan-

komitych goœci, którym wieczór umili³ koncertem

jeden z najbardziej wszechstronnych i dowcip-

nych pianistów polskich Waldemar Malicki.

DARIUSZ DETKA

- wspieranie agroturystyki i promowanie atrak-

cji turystycznych regionu,

- poprawa bazy oœwiatowej - nowe szko³y,

przedszkola, sale gimnastyczne,

- wspó³praca partnerska z samorz¹dem rol-

niczym, zwi¹zkami zawodowymi rolników, zwi¹z-

kami bran¿owymi,

- tworzenie porozumieñ, koalicji, ³agodzenie

konfliktów w myœl m¹drej ludowej zasady „zgo-

da buduje - niezgoda rujnuje”.

RYSZARD CIZ
´
LA
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Przed nami wybory samorz¹dowe

JAN  MAZUR

11 listopada br. up³ywa termin kolejnej kadencji samo-

rz¹du terytorialnego. W partiach politycznych, organiza-

cjach spo³ecznych trwaj¹ od d³u¿szego czasu prace przy-

gotowawcze do udzia³u w kampanii wyborczej i samych

wyborów.

Tradycyjnie w ostatnim roku ka¿dej kadencji samo-

rz¹du jest realizowany bardzo szeroki program inwesty-

cyjny.

Stawia to szczególnie trudne zadania przed Polskim

Stronnictwem Ludowym, które z powodzeniem realizuje

swój program wyborczy z 2006 r.

Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e organizacja równolegle

musi przygotowaæ siê do wyborów prezydenckich w na-

szym kraju, które zgodnie z ordynacj¹ wyborcz¹ powinny

siê odbyæ pomiêdzy 19 wrzeœnia a 3 paŸdziernika br.

Wybory samorz¹dowe w naszym kraju polegaj¹ na

wyborze cz³onków organów stanowi¹cych jednostek samo-

rz¹du terytorialnego do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw oraz od 2002 r. jednoosobowych organów wyko-

nawczych gmin: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Dokoñczenie na str. 5

Dokoñczenie na str. 4

Niniejszy artyku³ kierujê g³ównie do m³odych

cz³onków PSL, którzy nie pamiêtaj¹ (byli jeszcze dzieæ-

mi) historycznych wydarzeñ w ruchu ludowym, jakie

mia³y miejsce w latach 1989-1990. Starsi cz³onkowie

brali bezpoœredni b¹dŸ poœredni udzia³ w procesie

przekszta³cenia ZSL z partii uzale¿nionej od PZPR,

zaœ Polski od Zwi¹zku Radzieckiego, do pe³nego usa-

20 lat temu...

STANIS£AW DURLEJ

31 marca 1990 roku obradowa³ w Kielcach II Zjazd Wojewódzki PSL

31 marca 1990 roku odby³ siê w Kielcach II Zjazd Wojewódzki PSL. Delegaci maszeruj¹ do sali

konferencyjnej Urzêdu Wojewódzkiego ulic¹ Warszawsk¹

Wojewódzkie

obchody

Œwiêta Ludowego

odbêd¹ siê 23 maja

w skansenie

Muzeum Wsi Kieleckiej

w Tokarni

Zarz¹d Wojewódzki PSL w Kielcach za-

prasza mieszkañców województwa œwiêto-

krzyskiego do wziêcia udzia³u w tych uroczy-

stoœciach, które zbiegaj¹ siê ze 115. rocznic¹

powstania zorganizowanego politycznego Ru-

chu Ludowego.

Zdrowych i spokojnych

Œwi¹t Wielkanocnych

wszystkim mieszkañcom

województwa œwiêtokrzyskiego

¿ycz¹

Adam Jarubas

- prezes Zarz¹du Wojewódzkiego PSL,

 marsza³ek województwa,

dr Czes³aw Siekierski

- eurodeputowany

do Parlamentu Europejskiego,

Miros³aw Pawlak i Andrzej Pa³ys

- pos³owie na Sejm RP

oraz

Redakcja

„Ludowca Œwiêtokrzyskiego”

modzielnienia Stronnictwa oraz uzyskania przez Pol-

skê pe³nej wolnoœci.

Ale nim to nast¹pi³o, w kraju i w województwie

kieleckim dokona³y siê wa¿ne wydarzenia, które przy-

czyni³y siê do usamodzielnienia Stronnictwa.
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20 lat temu...

Uhonorowano najlepszych

Jesieni¹ 2008 roku radni Sejmiku Woje-

wództwa Œwiêtokrzyskiego zdecydowali o

ustanowieniu Nagrody Marsza³ka Wojeódz-

twa Œwiêtorzyskiego - „Œwiêtokrzyska Vic-

toria”. W przyjêtej uchwale ustanowiono, ¿e

ka¿dego roku bêdzie przyznawana w trzech

kategoriach: Osobowoœæ, Samorz¹d i Przed-

siêbiorstwo. W tym roku laureatów wy³oni-

³a Kapitu³a Nagrody, a¿ z ponad 100 zg³oszeñ.

Gala, na której wrêczono statuetki „Victorii”

zgromadzi³a w Centrum Kongresowym EXBUDU

w Kielcach ponad 350 osób przyby³ych na tê uro-

czystoœæ z ca³ego regionu. Oczywiœcie byli obec-

ni: przewodnicz¹cy sejmiku Tadeusz Kowal-

czyk, marsza³ek województwa œwiêtokrzy-

skiego, prezes ZW PSL w Kielcach Adam

Jarubas, wicewojewoda Piotr ¯o³¹dek, po-

s³owie PSL Andrzej Pa³ys i Miros³aw Paw-

lak. Nie zabrak³o samorz¹dowców i przdsiêbior-

ców z ca³ego województwa.Goœæmi specjalnymi

byli: wiceminister rozwoju regionalnego Krzysz-

tof Hetman i doradca zarz¹du Polskiej Konfede-

racji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” Ja-

cek Mêcina.

„Œwiêtokrzyska Victoria”

Dokoñczenie na str. 7

Dokoñczenie ze str. 1

Prze³omowe znaczenie mia³y obrady „okr¹g³ego sto-

³u”, w którym brali udzia³ tak¿e dzia³acze ZSL. Inauguracyj-

ne przemówienie w imieniu Stronnictwa wyg³osi³ cz³onek

Prezydium NK ZSL, marsza³ek Sejmu prof. Miko³aj Koza-

kiewicz. Obrady rozpoczê³y siê 6 stycznia 1989 roku i

trwa³y kilka tygodni. W nastêpstwie ustaleñ tych obrad

odby³y siê w czerwcu wybory do Sejmu i Senatu

Odby³ siê tak¿e „ludowy okr¹g³y stó³”. W czerwco-

wych wyborach do Sejmu z naszego województwa manda-

ty poselskie uzyskali kandyduj¹cy z listy ZSL prof. Stani-

s³aw Wi¹ckowski z Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Kiel-

cach, popierany przez „Solidarnoœæ” i W³odzimierz Wiertek,

rolnik ze wsi Topola, gmina Skalbmierz. Do Senatu kandy-

dowa³ Leszek Bugaj z gminy Bodzechów, ale nie uzyska³

wymaganej iloœci g³osów.

Istotne znaczenie dla dalszych losów ruchu ludowego

by³o reaktywowanie 15 sierpnia 1989 roku w Wilanowie PSL.

Na prezesa wybrano gen. Franciszka Kamiñskiego, zaœ na

przewodnicz¹c¹ Rady Naczelnej Hannê Chor¹¿ynê.

17 sierpnia 1989 roku odby³o siê historyczne spotka-

nie Lecha Wa³êsy, Romana Malinowskiego i Jerzego JóŸ-

wiaka, którzy postanowili utworzyæ rz¹d koalicyjny.

Tymczasem w Kielcach 28 wrzeœnia 1989 roku odby-

³o siê plenum WK ZSL, które podjê³o uchwa³ê o zmianie

nazwy ZSL na PSL, zaœ na kolejnym 16 paŸdziernika po-

stanowiono uzupe³niæ sk³ad WK o 15 osób spoœród by³ych

dzia³aczy Miko³ajczykowskiego PSL. Wówczas wicepreze-

sem WK zosta³ W³adys³aw Odrobina z gminy Z³ota, zaœ

cz³onkami Prezydium Czes³aw Wróbel z Ostrowca i Bole-

s³aw Skuta z Buska. Prezesem wojewódzkiej organizacji by³

wówczas Marian Obara.

14 paŸdziernika w siedzibie Centrum Doskonalenia

Nauczycieli odby³o siê za³o¿ycielskie zebranie PSL „wila-

nowskiego”, które utworzy³o Œrodowiskowe Ko³o PSL. W

zebraniu uczestniczyli Józef Teliga, wspó³za³o¿yciel Ogól-

nopolskiego Komitetu Oporu Rolników, dr Stefan Pastusz-

ka, dr Wac³aw M¹dzik doc. Jan Ma³yszko, dr Janusz Ro-

siak oraz Wac³aw Rêbosz i Ryszard Gawlik. W krótkim

czasie w ca³ym województwie PSL „wilanowskie „ liczy³o 40

osób Powo³ano Tymczasowy Zarz¹d Wojewódzki PSL, któ-

rego prezesem zosta³ Józef Teliga a wiceprezesem Stefan

Pastuszka.

Warto wspomnieæ, ¿e na Nadzwyczajnym Kongre-

sie Odrodzenia Ruchu Ludowego, obraduj¹cego 27-29

listopada na którym utworzono PSL - Odrodzenie, posta-

nowiono, ¿e delegaci z poszczególnych województw sta-

nowili tymczasowe w³adze Stronnictwa do czasu odbycia

kongresu jednoœci. NKW Odrodzenie pod koniec grudnia

dokona³ wymówieñ z pracy wszystkim pracownikom Stron-

nictwa, uczyni³o to tak¿e kierownictwo kieleckiej organiza-

cji. Odt¹d Stronnictwo przesta³o korzystaæ z dotacji pañ-

stwowych, musia³o wygospodarowywaæ sobie œrodki we

w³asnym zakresie. Dzia³alnoœæ jego opiera³a siê na pracy

spo³ecznej.

ZW PSL - Odrodzenie zatrudni³ tylko jedn¹ osobê, tj.

Józefa Szczepañczyka, któremu powierzono obowi¹zki kie-

rownika biura. Prezesem Tymczasowego Zarz¹du Woje-

wódzkiego zosta³ Alfred Domagalski, który wczeœniej by³

prezesem miejskiej organizacji PSL - Odrodzenie w Kiel-

cach.

Obydwa stronnictwa PSL - Odrodzenie oraz PSL „wila-

nowskie” d¹¿y³y do zjednoczenia. Obydwa zarz¹dy posta-

nowi³y odbyæ II Zjazd Wojewódzki PSL 31 marca 1990

roku.

Wczeœniej jednak, 28 marca, w siedzibie Oœrodka

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ustalono szczegó³o-

we zasady po³¹czenia obydwu nurtów ruchu ludowego.

Odby³o siê ono w gabinecie ówczesnego wicedyrektora

ODN dr. Mieczys³awa Adamczyka (obecnie profesora i

rektora Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej) Zebranie trwa³o oko-

³o 4 godzin, ostatecznie ustalono warunki zjednoczenia.

Du¿¹ rolê w tych rozmowach odegra³ dr M. Adamczyk,

który pe³ni³ rolê mediatora.

W myœl umowy po³¹czonych stronnictw w PSL mia³y

przyj¹æ program i statut reaktywowanego PSL.

Wojewódzki Zjazd Zjednoczeniowy PSL odby³ siê w

Kielcach w „okr¹glaku” Urzêdu Wojewódzkiego 31 marca

1990 roku. W obradach uczestniczy³o 186 delegatów (na

wybranych 251), w tym wszyscy cz³onkowie PSL „wila-

nowskiego” w liczbie 40 osób.

Warto w tym miejscu podaæ, ¿e wœród delegatów PSL

„wilanowskiego” wiêkszoœæ nale¿a³a wczeœniej do ZSL (miê-

dzy innymi Stefan Pastuszka, Janusz Rosiak, Wac³aw

M¹dzik czy W³adys³aw Stok³osa z Dzia³oszyc). W prakty-

ce wiêc nast¹pi³o po³¹czenie „idei PSL” z baz¹ cz³onkowsk¹

ZSL

Zjazd poprzedzi³a uroczysta msza œwiêta w bazylice

katedralnej w intencji jednoœci ruchu ludowego. Po jej za-

koñczeniu delegaci na czele orkiestry OSP w Dzia³oszy-

cach i pocztów sztandarowych PSL z 1946 roku ze Starej

S³upi i Nawarzyc ulicami nosz¹cymi wówczas imiona Œwier-

czewskiego (obecnie Du¿a) i Rewolucji PaŸdziernikowej (obec-

nie Warszawska) i IX Wieków Kielc udali siê do sali konfe-

rencyjnej Urzêdu Wojewódzkiego.

Wœród uczestników pochodu panowa³ nastrój radoœci

i zadowolenia.

Obrady otworzy³ Józef Teliga - prezes Tymczasowego

Zarz¹du Wojewódzkiego PSL, zaœ referat wyg³osi³ prezes

Tymczasowego Zarz¹du PSL - Odrodzenie Alfred Doma-

galski. Przewodniczyli obradom Stanis³aw Bronkowski z

Piñczowa i Stefan Pastuszka z Kielc. W obradach uczest-

niczyli bardzo serdecznie przyjêci przez delegatów prezes

NKW PSL - genera³ Franciszek Kamiñski i prezes NKW

PSL - Odrodzenie Kazimierz Olesiak.

Józef Teliga powiedzia³ miêdzy innymi: Na tê chwile

wielu z nas czeka³o od dawna. Czekali dzia³acze Miko³ajczy-

kowskiego PSL i czekali m³odsi, którzy przejêli idee PSL -

owsk¹. Niestety wielu nie by³o danym tej chwili doczekaæ -

odeszli na zawsze. Jedni zamordowani skrytobójczo, inni w

sposób naturalny, ale umêczeni, sponiewierani, z poczu-

ciem wyrz¹dzonej im krzywdy w tej Polsce, za któr¹ nara¿ali

bardzo czêsto swoje ¿ycie.

A. Domagalski zaœ powiedzia³ na wstêpie swego refe-

ratu miêdzy innymi: Dziœ odbywamy II Zjazd Polskiego

Stronnictwa Ludowego. Zjazd, który zapewne przejdzie do

historii ruchu ludowego, tej historii której wstydziæ siê nie

bêdziemy. Zanim jednak mogliœmy siê spotkaæ na tej sali

trzeba by³o przejœæ trudn¹ drogê.

Zjazd Wojewódzki zakoñczy³ proces jednoczenia ru-

chu ludowego na KielecczyŸnie.

W dyskusji wyra¿ano du¿e zadowolenie z tego faktu..

Sprawie przygotowañ do wyborów samorz¹dowych oraz

pogarszaj¹cej siê sytuacji gospodarczej na wsi poœwiêcono

najwiêcej uwagi.

Dokonano wyboru w³adz. Na prezesa honorowego ZW

PSL zosta³ wybrany przez aklamacjê J. Teliga, zaœ spo³ecz-

nym - urzêduj¹cym zosta³  A. Domagalski. Na Kongres

Jednoœci PSL wybrano delegatów: Franciszka Kamiñskie-

go i Kazimierza Olesiaka oraz: Stanis³awa Bronkowskiego,

Leszka Bugaja, Alfreda Domagalskiego, Stanis³awa Durle-

ja, Ryszarda Jêdrucha, Andrzeja Morawieckiego, Helenê

Ostachowsk¹, Stefana Pacaka, Stefana Józefa Pastusz-

kê, Józefa Teligê, Stanis³awa Wi¹ckowskiego i W³odzimie-

rza Wiertka.

Na pierwszym plenarnym posiedzeniu ZW PSL wy-

brano Prezydium w sk³adzie: wiceprezesi pose³ W³odzi-

mierz Wiertek i dr Stefan Pastuszka z CDN, Micha³ Gurnicz

- rolnik z gminy Stopnica, sekretarz Józef Szczepañczyk,

skarbnik Stefan Marzec - rolnik z gminy Z³ota, cz³onkowie

Prezydium: red. Stanis³aw Durlej, Andrzej Morawiecki - prze-

wodnicz¹cy ZW ZMW „Wici” - rolnik z gminy Wodzis³aw

oraz Zygmunt Szopa - wicewojewoda kielecki.

Prezydium ZW znalaz³o siê w bardzo trudnej sytuacji

finansowej. Etatowym pracownikiem pozosta³ jedynie se-

kretarz ZW. Uczestnikom narad i spotkañ zaprzestano

wyp³acaæ koszty podró¿y i diety.

Rozpocz¹³ siê nowy etap dzia³ania Stronnictwa, w tym

wojewódzkiej organizacji.

Ludowcy naszego województwa mog¹ byæ dumni, ¿e

odegrali znacz¹c¹ rolê w kraju w dzie³o zjednoczenia ruchu

ludowego. Mieli znacz¹cy wp³yw na przebieg obrad Kongre-

su Jednoœci PSL, który odby³ siê w kilka miesiêcy póŸniej

- 5 maja. O przebiegu tego Kongresu napiszê w nastêpnym

majowym numerze „Ludowca Œwiêtokrzyskiego.”

STANIS£AW DURLEJ
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Przed nami wybory samorz¹doweO wy¿szoœci

procedury

nad zdrowym

rozs¹dkiem

Obserwujê postêpuj¹c¹ proceduryzacjê

¿ycia. Przychodzi do mnie goœæ w garniturku

ala Charlie Chaplin i powiada, ¿e przyniós³

ofertê. Mo¿e mi zorganizowaæ ¿ycie zawodo-

we i ka¿de inne w jeden przemyœlany przez

„wybitnych ekspertów” system. Wy¿sza orga-

nizacja przyniesie takie efekty, ¿e zawartoœci

lewej szuflady nigdy nie pomylê z zawartoœci¹

prawej, a rano otworzê kajecik z planem na

dzisiaj i bêdê wykonywa³ czynnoœci zgodnie z

kolejnoœci¹ zapisan¹ wczoraj. A co bêdzie,

jeœli przyjdzie Staszek N.? - pytam.

On zawsze przychodzi w terminach nie-

planowanych, a nawet jeœli zaplanuje to i tak

nie dotrzymuje s³owa ! On na to pytanie nie by³

przygotowany. Powiedzia³, ¿e wa¿ny jest sche-

mat organizacyjny, standard, a w konsekwen-

cji system. S³owa o wy¿szoœci systemu nad

procesem myœlowym cz³owieka nie s¹ mi obce.

Doœwiadczy³em nawet takich, co to poznawszy

kilka procedur uznali siê za wybitnych znaw-

ców i wspó³twórców inteligencji nowego typu -

nazwijmy j¹ „inteligencj¹ proceduraln¹”. W

odró¿nieniu od tej tradycyjnej, która pozwala

rozumieæ i trafnie, skutecznie rozwi¹zywaæ

ró¿ne z³o¿one problemy. Inteligencja „proce-

duralna” to ni mniej ni wiêcej zdolnoœæ do przy-

swojenia sobie podrêcznika z opisem proce-

dur lub jego fragmentów. Etap drugi jej rozwoju

oznacza wyæwiczenie umiejêtnoœci stosowa-

nia procedury. Czasem inteligent „procedural-

ny” osi¹ga jeszcze etap trzeci objawiaj¹cy siê

kreatywnoœci¹ w tworzeniu nowych procedur.

Zdarza siê postaæ skrajnie zaawansowana,

wykazuj¹ca tendencjê do stuprocentowej, pe³-

nej proceduryzacji ¿ycia. Jeœli zostawi siê ta-

kiemu osobnikowi otwarte pole - proces pro-

ceduryzacji rozwinie siê w krótkim czasie do

rozmiarów i form, które spowoduj¹ zanik nor-

malnego ¿ycia pozaproceduralnego i tradycyj-

nych wartoœci - jak wiedza, inteligencja, zdol-

noœæ do myœlenia i wyci¹gania wniosków. Jeœli

w takiej organizacji (firmie, instytucji) zaist-

nieje zdarzenie (problem) nieprzewidziany,

nast¹pi nag³e zahamowanie dzia³ania. Odblo-

kowaæ go mo¿e tylko opracowanie nowej pro-

cedury przez „procedurotwórcê” lub „procedu-

rodawcê” - jak kto woli.

W ten sposób osi¹gnêliœmy stan pe³nego

„procedurozadowolenia”. Wystarczy siêgn¹æ

do odpowiedniej instrukcji i ju¿ wiemy co zro-

biæ. Cholernie wygodne i nie trzeba myœleæ.

Ja jednak têskniê za odrobin¹ polskiej,

romantycznej inteligencji. Bli¿ej mi do b³ysku

gen. Wieniawy-D³ugoszowskiego, który mia³

szacunek dla kawalerii i dystans do wojsko-

wych têpych regulaminów, zaœ dalej do trady-

cji S³awoja - Sk³adkowskiego co to jako mini-

ster spraw wewnêtrznych œciœle urzeczywist-

nia³ zarz¹dzenie w³asne o budowie ubikacji

za wiejsk¹ stodo³¹ i sam sprawdza³, czy ch³o-

pi z nich korzystaj¹ - skrupulatnie i z per-

fekcj¹. Te¿ przeszed³ do historii - nie jako

wybitny minister, ale symbol g³upoty wy¿sze-

go szczebla.

ANDRZEJ D¥BROWSKI

Dokoñczenie ze str. 1

Organy te s¹ wybierane w drodze wyborów po-

wszechnych, równych, bezpoœrednich i odbywaj¹-

cych siê w g³osowaniu tajnym.

Zasady przeprowadzenia wyborów samorz¹do-

wych s¹ opisane w ordynacjach wyborczych do rad

gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz o

bezpoœrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta

miasta.

W gminach licz¹cych do 20 tys. mieszkañców

wybory samorz¹dowe odbywaj¹ siê wed³ug ordyna-

cji wiêkszoœciowej, natomiast w gminach licz¹cych

powy¿ej 20 tys. mieszkañców, a tak¿e w powiatach i

województwach wed³ug systemu proporcjonalnego.

Kadencja organów jednostek samorz¹du terytorial-

nego trwa 4 lata. Mo¿liwe s¹ sytuacje szczególne

np. gdy rada lub wójt zostan¹ odwo³ani w referen-

dum lokalnym, lub wygaœnie mandat wójta, wtedy

równie¿ kadencja nowo wybranych organów koñczy

siê z up³ywem kadencji organów wyborczych w ogól-

nopolskich wyborach samorz¹dowych.

Wybory rad gminnych, powiatowych i sejmików

województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i pre-

zydentów zarz¹dza prezes Rady Ministrów nie póŸ-

niej ni¿ na 30 dni przed up³ywem kadencji rad, na

dzieñ wolny od pracy przypadaj¹cy w ci¹gu 60 dni

po up³ywie kadencji. Prezes Rady Ministrów po za-

siêgniêciu opinii Pañstwowej Komisji Wyborczej, w

drodze rozporz¹dzenia wyznacza datê wyborów oraz

okreœla dni w których up³ywaj¹ terminy wykonania

wskazanych w ordynacjach wyborczych czynnoœci,

czyli kalendarz wyborczy. Stanowi on za³¹cznik do

rozporz¹dzenia.

Liczbê radnych w gminach, powiatach i woje-

wództwie ustala wojewoda w konsultacji z komisa-

rzem wyborczym.

Wynika ona z liczby mieszkañców danego ob-

szaru dzia³ania rady, wed³ug stanu ewidencji ludno-

œci na koniec roku poprzedzaj¹cego rok, w którym

odbywaæ siê bêd¹ wybory.

Z og³oszonego zarz¹dzenia wojewody œwiêto-

krzyskiego wynika, ¿e w zwi¹zku ze zmniejszeniem

siê liczby ludnoœci w miastach Kielce i Skar¿ysko-

Kamienna (Kielce nie s¹ ju¿ miastem 200 tysiêcz-

nym, a Skar¿ysko spad³o poni¿ej 50 tys.) wyborcy w

Kielcach wybieraæ bêd¹ 25 radnych - dotychczas

by³o 28, a w Skar¿ysku 21 by³o 23. W pozosta³ych

100 gminach naszego województwa nic siê nie

zmieni. W Ostrowcu i Starachowicach zostaje po

23 radnych, po 21 w Busku-Zdroju, Jêdrzejowie,

Koñskich, Piñczowie, Sandomierzu, Staszowie i

W³oszczowe. W 91 gminach licz¹cych poni¿ej 20

tys. mieszkañców po 15. Równie¿ bez zmian pozo-

staj¹ radni powiatów, najmniejsza liczba radnych

bêdzie w powiecie kazimierskim 15, a najwiêksza w

kieleckim 29.

Do sejmiku województwa wybieraæ bêdziemy

30 radnych, tak jak w 2006 r.

Warto zauwa¿yæ, ¿e spadek liczby ludnoœci w

mieœcie Kielce bêdzie mia³ istotny up³yw na nowe

ukszta³towanie okrêgów wyborczych w wyborach do

sejmiku województwa, bowiem miasto Kielce nie

mo¿e stanowiæ samodzielnego okrêgu wyborczego.

Zgodnie z zasadami ustalania liczby radnych

ich wielkoœæ wynosz¹:

- w okrêgu wyborczym tworzonym do wyboru

rady w gminie licz¹cej do 20 tys. mieszkañców wy-

biera siê od 1 do 5 radnych, w gminie licz¹cej powy-

¿ej 20 tys. mieszkañców od 5 do 8,

- w ka¿dym okrêgu wyborczym w wyborach do

Rady Powiatu wybiera siê od 3 do 10 radnych po-

wiatowych,

- w okrêgach utworzonych do wyboru sejmiku

województwa wybiera siê od 5 do 15 radnych, z tym

¿e w ¿adnym z powiatów stanowi¹cych jeden okr¹g

wyborczy nie mog¹ byæ wybierani radni w liczbie

równej lub wiêkszej ni¿ 3/5 ogólnej liczby radnych.

Wybory przeprowadza siê w obwodach g³oso-

wania, utworzonych na obszarze gminy przez Radê

Gminy (w drodze uchwa³y) na wniosek wójta.

Ordynacja wyborcza do rad gmin wyodrêbnia 2

rodzaje obwodów g³osowania:

- sta³e obwody g³osowania. Obejmowaæ powin-

ny od 500 do 3000 mieszkañców (tylko w szczegól-

nych przypadkach mo¿e to byæ mniejsza liczba miesz-

kañców),

- odrêbne obwody g³osowania, tworzy siê w szpi-

talach, zak³adach pomocy spo³ecznych, zak³adach

karnych i Areszcie Œledczym, je¿eli w dniu wyborów

bêdzie w nim przebywa³o nie mniej ni¿ 15 wybor-

ców.

Wójt przedk³ada Radzie Gminy nie tylko wnioski

dotycz¹ce podzia³u czy utworzenia obwodów g³oso-

wania, ale równie¿ wnioski w sprawie zmian w po-

dziale na sta³e obwody g³osowania. Koniecznoœæ

takich zmian wynikaæ mo¿e:

- ze zmiany granic gminy,

- liczby mieszkañców w gminie lub obwodzie

g³osowania,

- liczby radnych w gminnej radzie,

- podzia³u gminy na okrêgi.

Mo¿na za³o¿yæ ¿e Sejm RP nie bêdzie ju¿ do-

konywa³ zmian w ordynacjach wyborczych organów

stanowi¹cych i wykonawczych samorz¹du terytorial-

nego - chocia¿ w Sejmie odby³o siê pierwsze czyta-

nie Obywatelskiego projektu, z³o¿onego z inicjatywy

Kongresu Kobiet w sprawie parytetu. Autorzy projek-

tu chc¹, aby w tegorocznych wyborach samorz¹do-

wych z wyj¹tkiem gmin do 20 tys. mieszkañców, co

najmniej 50% miejsc na listach wyborczych stano-

wi³y kobiety.

Dyskusja nad t¹ zmian¹ - niezwykle istotn¹, to-

czy siê w naszym kraju od d³u¿szego czasu.

Dotychczas wa¿n¹ zmian¹, która dokona³ Sejm

w ordynacjach, jest g³osowanie za poœrednictwem

pe³nomocnika. Wyborca posiadaj¹cy orzeczenie o

znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³no-

sprawnoœci, albo orzeczenie organu rentownego bez

wzglêdu na datê jego wydania mo¿e udzieliæ pe³-

nomocnictwa do g³osowania w jego imieniu.

Pe³nomocnikiem do g³osowania osób niepe³-

nosprawnych w wyborach do Rady Gminy, powiatu

czy województwa mo¿e byæ tylko osoba wpisana do

rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielaj¹-

cy pe³nomocnictwo do g³osowania. Pe³nomocnic-

twa do g³osowania udziela siê przed wójtem (burmi-

strzem, prezydentem miasta) lub innym upowa¿nio-

nym pracownikiem urzêdu do sporz¹dzenia aktów

pe³nomocnictwa do g³osowania.

Akt pe³nomocnictwa do g³osowania sporz¹dza

siê na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta (burmi-

strza prezydenta miasta) gminy w której wyborca

jest wpisany do rejestru wyborców, najpóŸniej na

10 dni przed dniem wyborów. Akt sporz¹dza siê w

trzech egzemplarzach, z których po jednym otrzy-

muje udzielaj¹cy pe³nomocnictwa do g³osowania

i pe³nomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje w

Urzêdzie Gminy. Urz¹d Gminy ma prowadziæ wyka¿

sporz¹dzonych aktów pe³nomocnictwa do g³oso-

wania.

Ka¿d¹ osobê, której przys³uguje prawo wybiera-

nia, obejmuje sta³y rejestr wyborców. Jego prowa-

dzenie nale¿y do wa¿nych zadañ gminy. W zwi¹zku

z k³opotami, jakie mia³y miejsce z tym problemem w

2006 r. w naszym województwie, warto przypomnieæ

ze prawo wpisania do rejestru wyborców przys³uguje

równie¿ wyborcy stale zamieszka³emu na obszarze

terenu gminy bez zameldowania siê na pobyt sta³y.

Przys³uguje ono równie¿ wyborcy nigdzie nie za-

mieszka³emu, przebywaj¹cemu stale na obszarze

gminy. Tak¿e wyborcy stale zamieszkali na obszarze

gminy, ale pod innym adresem a ni¿eli ich zamel-

dowanie na pobyt sta³y, mog¹ na pisemny wniosek

z³o¿ony w Urzêdzie Gminy wpisaæ siê do rejestru

pod adresem sta³ego zameldowania.

Tych kilka wstêpnych uwag odnosi siê do pierw-

szej fazy przygotowania wyborów samorz¹dowych.

Wraz z ich zbli¿eniem siê bêdziemy mówiæ o dal-

szych czynnoœciach ze zwróceniem szczególnej uwa-

gi na obowi¹zki komitetów wyborczych PSL.

JAN MAZUR
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Prezydium II Wojewódzkiego Zjazdu PSL w Kielcach (31 marca 1990 r.). Prze-

mawia prezes PSL - Odrodzenie Kazimierz Olesiak. Za sto³em prezydialnym:

pierwszy z lewej W³odzimierz Wiertek, trzeci z lewej gen. Franciszek Kamiñ-

ski, pierwszy z prawej Stanis³aw Bronkowski, drugi z prawej Stefan Pastuszka,

trzeci z prawej Józef Teliga i w œrodku niewidoczy Alfred Domagalski.

Biura poselskie PSL

W siedzibie Zarz¹du Województwa Œwiêtokrzyskiego PSL w Kielcach

przy ul. Weso³ej 47/49 (kod 25-363, tel. 041-361-05-98, fax. 041-344-22-77) mieœci

siê Biuro Parlamentarne PSL pos³ów Andrzeja Pa³ysa i Miros³awa Pawlaka.

W powiatach dzia³aj¹ filie Biura:

Busko-Zdrój - ul. Koœciuszki 60, kod. 28-100, tel. 041 378-29-46.

Jêdrzejów - ul. Armii Krajowej 9, kod. 28-300, tel. 041 386-24-13.

Kazimierza W. - ul. Partyzantów 7, kod. 28-500, tel. 041 352-20-56.

Koñskie - ul. Hubala 11/1, kod. 26-200, tel. 041 372-45-46.

Opatów - ul. Szeroka 13, kod. 27-500, tel. 015 868-33-75.

Ostrowiec - ul. Starokunowska 1, kod. 27-400, tel. 041 265-31-55.

Piñczów - ul. 1-go Maja 10, kod. 28-400, tel. 041 357-22-80.

Sandomierz - ul. 11 Listopada 1, kod. 27-600, tel. 015 832-79-23.

Skar¿ysko-K. - ul. 1000-lecia 10, kod. 26-110, tel. 041 252-25-70.

Starachowice - ul. Wojska Polskiego 9, kod. 27-200.

Staszów - ul. Kolejowa 15, kod. 28-200, tel. 015 864-32-59.

W³oszczowa - ul. Wiœniowa 19, kod. 29-100.

DARIUSZ DETKA

Myœli przebrane

Walka z urojeniami,

to czêsto walka

z w³asnymi s³aboœciami.

***

W³adza leczy kompleksy

podw³adnymi.

Przeziêbienie – aspiryn¹.

***

Najwiêcej na mój temat

maj¹ do powiedzenia osoby,

które mnie nie znaj¹.

***

Uwielbiam niespodzianki

- ucz¹ pokory.

***

Dawaj z siebie, jak najwiêcej.

Ktoœ siê ucieszy.

***

Chc¹c byæ przydatnym

nie stój pod œcian¹.

***

Ka¿dy przejaw dzia³alnoœci

jest lepszy od nicnierobienia.

***

Powiedzenie prawdy jest

dla wielu koñcem kariery.

***

Po skoñczonej kadencji

wielu polityków musi

przejœæ odtrucie.

***

Mi³oœæ jest uczuciem

najbardziej twórczym.

***

S³awa jest przeznaczona

dla wybitnych lub g³upców.

***

Lepiej s³uchaæ ni¿ mówiæ.

G³upcze.

***

Szept t³umu jest krzykiem.

Krzyk jednostki niczym.

***

ZnajdŸ w³aœciwe s³owo,

a bêdziesz panem sytuacji.

***

Myœli, ¿e gardzenie ludŸmi

to system zarz¹dzania.

***

Koniec gazet jest bliski.

Trzeba inwestowaæ

w fabryki papieru toaletowego.

¯ywi¹, Broni¹, Gospodaruj¹

Przed nami wybory samorz¹dowe

20 lat temu...
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¯ycie kulturalne w Polskich

Si³ach Zbrojnych na Zachodzie

w czasie II wojny œwiatowej

Utworzona w ZSRR Armia Polska. posia-

da³a znacz¹ specyfikê wynikaj¹c¹ z doœwiad-

czeñ ¿o³nierzy w sowieckim domu niewoli. Sta-

nowili j¹ szeregowcy, podoficerowie i oficero-

wie, którzy prze¿yli gehennê sowieckich

³agrów, wiêzieñ i obozów pracy. Wszystkie

stanowiska dowódcze, ³¹cznie z naczelnym

dowódc¹ zosta³y obsadzone przez oficerów

znaj¹cych z autopsji sowiecki system represji.

Julian Siedlecki, wiêzieñ obozu karnego nr 9

ko³o Uchty, Komi ASRR, w swojej bezcennej

pracy „Losy Polaków w ZSRR w latach 1939 -

1986” przedstawi³ wstrz¹saj¹ce obrazy eks-

terminacji Polaków w sowieckich ³agrach i wiê-

zieniach oraz ich gehennê w czasie podró¿y

do Wojska Polskiego
1

. Oto jeden z wielu poda-

nych przez niego wstrz¹saj¹cych dowodów

eksterminacji obywateli II RP:

„20 wrzeœnia 1941 r. «(…) Po tzw. amne-

stii, do pobliskiej przystani zawin¹³ statek z

transportem oko³o tysi¹ca Polaków, wiêŸniów

powracaj¹cych z Ko³ymy (…) poniewa¿ odle-

g³oœæ dziel¹ca nas by³a zbyt wielka, trudno mi

by³o siê zorientowaæ (pisze autor pamiêtnika

Bronis³aw Brzezicki z ³agru w zatoce Nachod-

ka, przywo³anego przez J. Siedleckiego) ilu ich

i co to s¹ za ludzie. Nagle do moich uszu dole-

cia³ œciszony g³os ¿o³nierza-stra¿nika, który

mówi³ do swego kolegi, ¿e s¹ to Polacy z Ko³y-

my (…). Dopiero kiedy zwarta masa po pew-

nym czasie dotar³a do nas i jakby przedefilo-

wa³a przed naszymi rowami, prowadz¹c siê

wzajemnie za rêce, oczom moim przedstawi³

siê niesamowity i krew w ¿y³ach mro¿¹cy wi-

dok. Mê¿czyŸni w strzêpach ubrañ, w fufaj-

kach, chwiej¹ce siê cienie o zaroœniêtych twa-

rzach, podobni raczej do upiorów ni¿ do ludzi.

Dramatyczny to by³ widok, bez porównania

okropniejszy ni¿ obraz Grottgera przedstawia-

j¹cy zsy³kê Polaków na Sybir. By³y to dos³ow-

nie same kaleki, wielu bez jednego oka, inni

zupe³nie ociemniali, bez nosów, uszu, bez r¹k,

na szczud³ach bez nogi, i - o Bo¿e - tu³ów bez

obu nóg!. jak siê póŸniej dowiedzia³em wszyst-

kie okaleczania by³y wynikiem odmro¿eñ w

czasie ciê¿kich prac na Ko³ymie w czasie prze-

raŸliwych mrozów”»
2

.

£agiernicy i wiêŸniowie z wdziêcznoœci¹ i

radoœci¹ przyjêli wiadomoœæ o „amnestii” i two-

rzeniu Armii Polskiej w ZSRR. Pod¹¿ali do rejo-

nów formowania wojska pieszo i ró¿nymi œrod-

kami lokomocji, g³odni, czêsto jeszcze upoka-

rzani. „Amnestia” by³a Ÿród³em ich g³êbokiej ra-

doœci. Tadeusz M. Czerkawski tak to opisa³:

„Jestem wolny! G³êboko t¹..wolnoœci¹ oddy-

cham i czuje w sobie du¿o si³y, chocia¿ wa¿ê

niewiele ponad trzydzieœci siedem kilogramów.

Nic to! Chwa³a ci generale Sikorski, ¿eœ o nas

pamiêta³! Bêdê polskim ¿o³nierzem! Nie zawio-

dê generale Twego zaufania! Bêdzie wolna

Polska! Dziêki ci Wszechmog¹cy za uratowa-

nie mi ¿ycia.”
 3

.

1 

J. Siedlecki, Losy Polaków w ZSRR w la-

tach 1939 - 1986. Z przedmow¹ Jego Eminen-

cji Pana Prezydenta RP Edwarda Raczyñskie-

go, Oficyna Wydawnicza Graf, Gdañsk 1990,

s. 84 - 117.

2 

Tam¿e, s. 87.

3 

M. Czerkawski, W wiêzieniu i ³agrze 1940

- 1941. Ja, socjalno opasnyj elemient, Bibliote-

ka „Tygodnika Demokratycznego”, Warszawa

1989, s. 55.

Fragmenty ksi¹¿ki Stefana Józefa Pastuszki

25 stycznia 2010 r. odby³o siê posiedzenie Pre-

zydium Zarz¹du Oddzia³u Ludowego Towarzystwa

Naukowo-Kulturalnego. Przyjêto kierunki dzia³añ To-

warzystwa na 2010 rok oraz zapoznano siê z wynika-

mi finansowymi za rok ubieg³y.

Przewiduje siê udzia³ cz³onków Towarzystwa w

uroczystoœciach organizowanych tak¿e przez inne

organizacje spo³eczno-polityczne i kulturalne oraz

samorz¹d województwa. Tradycyjnie ju¿ wezm¹

udzia³ miêdzy innymi w obchodach Œwiêta Czynu

Ch³opskiego w Ka³kowie. Uczestniczyæ bêd¹ aktyw-

nie w pracach IX Kongresu Regionalistów Polskich,

który odbêdzie siê w Kielcach w dniach 24-26 wrze-

œnia. Ju¿ obecnie w pracach Komitetu Organizacyj-

nego Kongresu, któremu przewodniczy dr Maciej

Zarêbski, cz³onek Towarzystwa i równoczeœnie pre-

zes Œwiêtokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego,

bior¹ udzia³ Stanis³aw Durlej, Adam Chamerski i

Andrzej Szura.

W tym roku uka¿¹ siê kolejne ksi¹¿ki wydane

przez Kielecki Oddzia³ Towarzystwa. Ju¿ w marcu w

Bibliotece Wojska Polskiego w Warszawie odbêdzie

siê promocja ksi¹¿ki prof. Stefana Pastuszki pt. „¯ycie

kulturalne w Polskich Si³ach Zbrojnych na Zacho-

dzie w czasie II wojny œwiatowej.” Planowane jest

wydanie w bie¿¹cym roku jeszcze dwóch pozycji

ksi¹¿kowych tomiku - wierszy Mieczys³awa Józefa Sali

oraz zbioru publikacji Stanis³awa Durleja na ³amach

tygodnika „Wieœci” z przedmow¹ prof. Romualda

Turkowskiego, pracownika naukowego Uniwersytetu

Warszawskiego oraz prof. Stefana Pastuszki z Uni-

wersytetu imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Na posiedzeniu przyjêto tak¿e wyniki finansowe To-

warzystwa za rok ubieg³y.

Z dzia³alnoœci LTNK

W obecnoœci oko³o 300 osób przyby³ych na uro-

czystoœæ „Tort Noworoczny Kultury”, która odby³a siê

30 stycznia br. w M¹chocicach - Scholasterii, Adam

Chamerski mieszkaniec gminy Mas³ów, cz³onek

LTNK, otrzyma³ honorow¹ odznakê Zas³u¿ony dla

Kultury Polskiej. Odznakê tê wrêczy³ mu sekretarz

NKW PSL Józef Szczepañczyk, zaœ gratulacjê z³o¿y³

wicewojewoda Piotr ¯o³¹dek za³¹czaj¹c równie¿

okolicznoœciowy list.

Adam Chamerski

zosta³ odznaczony
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 Z wizyt¹ w Vancouver

Vancouver, stolica ostatniej Zimowej Olimpiady,

to miasto, po³o¿one w zachodniej Kanadzie w prowincji

Kolumbii Brytyjskiej, nad malownicz¹ zatok¹ Vanco-

uver. Od kilku lat staje siê jednym z najbardziej pasjo-

nuj¹cych oœrodków miejskich na œwiecie. Liczy obec-

nie ok. 2 mln mieszkañców, Jest po³o¿one na pacyficz-

nym, zachodnim wybrze¿u Kanady, w po³udniowo - za-

chodniej czêœci kraju. Powstanie miasto zawdziêcza

istnieniu dogodnego, naturalnego portu, jakim jest uj-

œcie rzeki Fraser do cieœniny Georgia. To jedno z nie-

wielu tego typu miejsc na trudno dostêpnym, górzy-

stym wybrze¿u zachodnim. Miasto, z trzech stron oto-

czone wod¹, s¹siaduje ze stromymi stokami gór wzno-

sz¹cych siê ponad 1500 m n.p.m. Vancouver jest mia-

stem turystycznym atrakcyjnym o ka¿dej porze roku.

Wynika to ze specyficznego klimatu który panuje w

mieœcie. Vancouver ma doœæ ³agodny jak na kanadyj-

skie warunki klimat. Œrednia temperatura stycznia wy-

nosi 3 st. C, a lipca (o czym naocznie siê przekona³em,

przebywaj¹c w Vancouver w tym miesi¹cu w roku 2009),

18 – 20 stopni C.

Charakterystycznym zjawiskiem pogodowym s¹ gê-

ste mg³y, doœæ d³ugo siê utrzymuj¹ce. W lecie miasto jest

idealne dla mi³oœników s³oñca. Jednak wspomnieæ trzeba

¿e równie¿ zim¹ pla¿e nie s¹ opuszczone. Szczególnie w

Nowy Rok wielu œmia³ków próbuje k¹pieli w zatoce En-

glish Bay. Ciekawa jest architektura Vancouver. Z uwagi

na ograniczon¹ przestrzeñ w Vancouver wciœniêtym po-

miêdzy wybrze¿e, rzekê i góry, planuje siê tutaj wykorzy-

stanie ka¿dej wolnej przestrzeni, nie zajêtej przez instala-

cje przemys³owe. Coraz popularniejszy staje siê model

budynku, w którym dolne piêtra zajmuj¹ sklepy i biura, a

wy¿sze pomieszczenia mieszkalne.

 Poza nowoczesnoœci¹, miasto zachowa³o swój nie-

powtarzalny klimat na który sk³adaj¹ siê i przyroda i

naturalne piêkno. Jest ono czêsto nazywane placem

zabaw Pacyfiku, miejscem w którym warto nie tylko

¿yæ, ale go czêsto odwiedzaæ. Linia brzegowa ³¹cz¹ca

Pacyfik z Vancouver wykorzystywana jest w przeró¿-

ny sposób. Liczne, malownicze zatoki proponuj¹ tury-

stom ró¿norodne atrakcje staj¹c siê tak¿e g³ównym

czynnikiem rozwoju infrastruktury portu.

W Vancouver nie sposób siê nudziæ. Miasto ma

wiele do zaoferowania turystom. Naturalne wkompono-

wanie linii brzegowej w otaczaj¹cy wokó³ krajobraz gór-

ski sprawia, ¿e wyró¿nia siê ono niepowtarzalnym po³o-

¿eniem oraz niezapomnian¹ kompozycjê. W Vancouver

znajduje siê blisko 180 parków. Najs³ynniejszy to Park

Stanleya. Znajduje siê on w czêœci zachodniej pó³wy-

spu, na którym po³o¿one jest miasto. Jest zarówno

ostoj¹ dzikiej przyrody, jak i ulubionym miejscem roz-

rywki i rekreacji mieszkañców. Rozpoœciera siê st¹d

piêkny widok na Zatokê Vancouver i nowoczesn¹ zabu-

dowê miasta. Tu tak¿e mo¿na podziwiaæ najpiêkniejsze

w Kanadzie zachody s³oñca. Inn¹ atrakcj¹ tego parku

s¹, obok potê¿nych sekwoi, bogate kolekcje totemów.

Sztuka tworzenia tych mistycznych rzeŸb by³a szeroko

rozpowszechniona wœród Indian zachodniego wybrze¿a

Ameryki. Podczas pobytu w Vancouver nale¿y koniecz-

nie zwiedziæ liczne muzea ze s³ynn¹ miejsk¹ Galeri¹

Sztuki, za³o¿on¹ w 1931 r. oraz Muzeum Morskim i

planetarium, z kolorow¹ fontann¹ w kszta³cie kraba. W

mieœcie i okolicach znajduje siê wiele obiektów sporto-

wych, w tym lodowiska, hale sportowe i wyci¹gi nar-

ciarskie. W ruchu pasa¿erskim wa¿n¹ rolê odgrywaj¹

po³¹czenia promowe z wysp¹ Vancouver. Historyczne

centrum miasta to ton¹cy w powodzi kwiatów Gastown.

Nazwa dzielnicy pochodzi od Jacka Deightona, zwane-

go „Gassy” (gadu³¹), emerytowanego ¿eglarza, samo-

w³adczego „burmistrza” miasta. W 1867 r. przyby³ on tu

czó³nem wraz z indiañsk¹ ¿on¹ oraz wylinia³ym psem i

otworzy³ bar dla pracowników pobliskiego tartaku. Po-

mnik barmana stoi przy Maple Tree Square, sercu Ga-

stown, gdzie ponoæ sta³a pierwsza tawerna. Interes piw-

ny prosperowa³ doskonale, wkrótce utworzono drugi

bar, i osada zwana Gassy’s Town, sta³a siê zal¹¿kiem

wspó³czesnego Vancouver. W póŸniejszym okresie cen-

trum przenios³o siê na zachód. Z pewnoœci¹ coœ z at-

mosfery pocz¹tków Gastown ci¹¿y³o nad dzielnic¹,

poniewa¿ tutejsze tanie hotele i magazyny sta³y siê w

po³owie XX wieku rejonem zamieszkiwanym przez nar-

komanów i alkoholików. W latach 70. miejsce to uzna-

no za zabytkowe (tutejsze budynki s¹ najstarsze w

mieœcie) i z entuzjazmem przyst¹piono do jego syste-

matycznego upiêkszania. Szybko wyprowadzono z nie-

go mieszkañców o podejrzanej aparycji. Obecnie warto

tu siê zjawiæ, po to aby pos³uchaæ ulicznych grajków,

przyjrzeæ siê ró¿nobarwnemu t³umowi turystów oraz obej-

rzeæ unikalny, dwutonowy zegar parowy na zachodnim

krañcu Water Street. Co 15 minut t³um gapiów obser-

wuje pojawiaj¹cy siê nad zegarem bia³y ob³ok i ws³u-

chuje siê w ostry dŸwiêk dzwonka. Widoczna w oddali

bry³a nowoczesnej wie¿y widokowej uœwiadamia nam

pe³ne rozmachu, chocia¿ nacechowane sztucznoœci¹

wspó³istnienie teraŸniejszoœci z tradycj¹. Podczas poby-

tu w Vancouver, pod koniec lipca 2009 roku, spaceruj¹c

ulicami historycznego Gastown, ogl¹da³em nie tylko uni-

katowy zegar, spaceruj¹cych t³umnie turystów, ale tak-

¿e obecne na ka¿dym kroku liczne pami¹tki i gad¿ety

zwi¹zane z maj¹c¹ siê odbyæ tutaj za kilka miesiêcy

Olimpiad¹ Zimow¹. W witrynach sklepowych czeka³y

na turystów koszulki, kalendarze, breloczki, przeró¿ne

kubeczki, ró¿norodne pami¹tki zwi¹zane z Igrzyskami.

Nad ulic¹ powiewa³y kolorowe transparenty przypomi-

naj¹ce o tym wielkim sportowym wydarzeniu. Szcze-

góln¹ dzielnic¹ Vancouver jest barwne Chinatown. Jest

to jedna z najwiêkszych chiñskich dzielnic w Ameryce

Pó³nocnej; spo³ecznoœæ chiñska w Vancouver liczy po-

nad 100 tys. W przeciwieñstwie do doœæ sztucznego

Gastown, w Chinatown wszystko jest autentyczne –

sklepy, hotele, targi, maleñkie restauracje i mroczne

alejki, zat³oczone chodniki, na których rozlegaj¹ siê roz-

mowy w jêzyku chiñskim. Ka¿dy budynek ma oriental-

ny charakter. Dominuj¹ napisy w jêzyku chiñskim.

Turyœci przybywaj¹ do Chinatown nie tylko ze wzglê-

du na ciekawe, orientalne sklepy i restauracje, ale tak-

¿e organizowane w niej barwne, kolorowe targi. Wiêk-

szoœæ ludzi obowi¹zkowo przychodzi do Sam Kee Buil-

ding za³o¿onego w 1913 r., na rogu Carrall i Pender. Ma

on szerokoœci 1,8 m i jest oficjalnie uznany za najwê¿-

szy budynek na œwiecie.

W Vancouver znajduje siê a¿ dziesiêæ mostów, w

tym dwa wisz¹ce: Capiano i Lynn Canzon. Trzy mosty

przebiegaj¹ nad rzek¹ Fraser, stanowi¹c¹ po³udniow¹

granicê Vancouver. Trzy kolejne, w tym okaza³y Lions

Gate Bridge, s¹ przerzucone nad False Creek i ³¹cz¹

centrum miasta z pozosta³¹ jego czêœci¹. Dwa inne

le¿¹ nad zatok¹ Burrard Inlet i ³¹cz¹ Vancouver z jego

pó³nocn¹ czêœci¹, stanowi¹c¹ jeden wielki plac zabaw.

W drodze na pó³noc przez kanadyjski Jukon w kierunku

amerykañskiej Alaski po przejechaniu ok. 100 km do-

cieramy do Whistler, drugiego obok Vancouver oœrod-

ka Zimowej Olimpiady. Miasteczko do z³udzenia swoj¹

zabudow¹, po³o¿eniem i specyficzn¹ atmosfer¹ przy-

pomina nasze Zakopane. Godzinê wczeœniej, przy wy-

jeŸdzie z Vancouver w kierunku Whistler, podziwiamy

liczne kamienne pomniki upamiêtniaj¹ce pierwotnego

mieszkañca Kanady nazywanego Inuszukiem. Oto je-

den z nich usytuowany nieopodal nabrze¿a. Pomniki te

stanowi¹ jeden z wa¿nych symboli Kanady.

Tekst i zdjêcia

MACIEJ  ANDRZEJ  ZARÊBSKI

Pomnik barmana przy Maple Tree Square w

Gastown

Dwutonowy zegar parowy na zachodnim krañ-

cu Water Street

Kamienny pomnik upamiêtniaj¹cy pierwotnego

mieszkañca Kanady, nazywanego Inuszukiem

Sam Kee Building
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„Dotyk i spe³nienie”

W mroŸne wczesne popo³udnie, 15 stycznia br.

w koœciele parafialnym w Brzezinkach oraz na miej-

scowym cmentarzu, po¿egnaliœmy Tadeusza Kêdrac-

kiego, nestora œwiêtokrzyskich pszczelarzy. Przez 18

lat by³ prezesem Wojewódzkiego Zwi¹zku Pszczela-

rzy w Kielcach, a od 1992 prezesem honorowym.

Nale¿a³ do Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kultu-

ralnego, by³ sympatykiem ruchu ludowego.

Tadeusz Kêdracki urodzi³ siê w 1929 roku w Po-

toku Wielkim w powiecie jêdrzejowskim. Jego pra-

dziadek, dziadek i ojciec byli pszczelarzami. Ma-

j¹c 16 lat otrzyma³ od swego chrzestnego - stryja

dwa roje pszczele. Po ukoñczeniu szko³y œredniej

w Kielcach sta³ siê ju¿ w³aœcicielem kilku rodzin

pszczelich. Po wojnie zamieszka³ w Kielcach, ale

pasieki mia³ w ro¿nych regionach województwa.

Posiada³ 350 uli. Z jego inicjatywy wzniesiono w

Kielcach pomnik Pszczo³y, który zosta³ ods³oniêty

w 1987 roku podczas œwiatowego zjazdu pszcze-

larzy.

Po 28 latach zamieszkania w Kielcach, posta-

nowi³ razem z ¿on¹ Danut¹ przenieœæ siê do Klono-

wa, malowniczej wsi w Górach Œwiêtokrzyskich. Po-

cz¹tkowo planowa³ zamieszkaæ tu jedynie w okresie

letnim, okaza³o siê, ¿e pozosta³ tu na sta³e. Na zada-

ne Mu kiedyœ pytanie: dlaczego tak postanowi³, od-

powiedzia³: - Decyzja moja nie by³a koniecznoœci¹,

ale chêci¹ odnalezienia swego miejsca na ziemi,

mieszkaj¹c i pracuj¹c w mieœcie, zawsze czu³em siê

cz³owiekiem wsi.

Tadeusz Kêdracki po³o¿y³ du¿e zas³ugi w rozwi-

janiu pszczelarstwa nie tylko na terenie wojewódz-

twa, ale tak¿e na Litwie. U siebie w pasiece zdoby³o

praktykê kilkunastu m³odych Polaków zamieszka³ych

na WileñszczyŸnie, którzy nastêpnie za³o¿yli pasieki

nad Wili¹.

Byliœmy kiedyœ na wycieczce na Litwie zorgani-

zowanej przez Witolda Pobochê, prezesa Wojewódz-

kiego Zwi¹zku Kó³ek i Organizacji Rolniczych. Tade-

usz Kêdracki zabra³ z sob¹ kilkadziesi¹t ma³ych po-

jemników z miodem, aby nim poczêstowaæ Pola-

ków na spotkaniu w Wilnie.

Tadeusz Kêdracki by³ cz³owiekiem szanowa-

nym i lubianym nie tylko przez braci pszczelarzy,

ale wszystkich, którzy Go znali, tak¿e przez cz³on-

Sala Klubu „Hipote-

ka” przy S¹dzie Okrêgo-

wym w Kielcach z trudem

pomieœci³a wszystkich,

którzy zostali zaproszeni

przez poetkê El¿bietê

Gacek na promocjê swo-

jego tomiku wierszy zaty-

tu³owanego „Dotyk i spe³-

nienie”, która odby³a siê

26 lutego br. Mottem

spotkana by³y s³owa „tym,

co wierz¹, ¿e nic nie jest

stracone na zawsze i

Amazonkom”.

Tomik ten zosta³ wydany przez Ludowe Towa-

rzystwo Naukowo - Kulturalne Oddzia³ w Kielcach.

Spotkanie bardzo interesuj¹co prowadzi³a tak-

¿e poetka i cz³onkini naszego Towarzystwa, polonist-

ka Czes³awa Marecka - Pytel. Przypomnia³a ona, ¿e

El¿bieta Gacek urodzi³a siê w W¹chocku, studia praw-

nicze ukoñczy³a na Uniwersytecie Jagielloñskim.

Piastowa³a wiele odpowiedzialnych stanowisk: cz³on-

ka Rady Pañstwa, wicemarsza³ka Sejmu, sêdziego

Trybuna³u Konstytucyjnego. Obecnie jest sêdzi¹ w

stanie spoczynku.

W 2003 roku ukaza³ siê pierwszy jej tomik pt.

„Szczelnie zamkniêty œwiat” w latach nastêpnych

„Przez uchylone drzwi”, „Po prostu jestem”, i obecny

„Dotyk i spe³nienie.” Opublikowa³a tak¿e swoje utwo-

ry w antologii „Na zawsze.”

Nie goñ przesz³oœci,

nie têsknij, nie czekaj,

zatrzymaj rozpêdzone dni,

podaruj uœmiech,

wyci¹gnij d³onie

i nie marszcz brwi.

Podziel siê sercem,

spokojem poranka,

codziennym trudem r¹k.

Zamieñ ob³udê na szczeroœæ,

g³upotê na m¹droœæ,

i udŸwignij to.

Opowiedz: o ¿yciu, o mi³oœci,

o cierpieniu - bez narzekania

i przysi¹dŸ na moim progu,

jak na swoim - bez pouczania.

Wiersz pochodzi z tomiku wierszy „Do-

tyk i spe³nienie” El¿biety Gacek. Ludowe

Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddzia³

w Kielcach Kielce 2009 rok, pozycja wy-

dawnicza nr 49.

Spe³nienie

EL¯BIETA GACEK

Z kart obecnego tomiku, jak mówi³a Czes³awa

Marecka - Pytel wy³ania siê szczególny rodzaj wra¿li-

woœci: potrzeby ofiarowania dobra, niesienie pomo-

cy, dzielenia siê radoœci¹ dnia codziennego. Pod-

miot liryczny w wierszach poetki poszukuje ciep³a pro-

mieniuj¹cego od innych ludzi, aby oddaæ je w zwie-

lokrotnionym wymiarze w postaci dobrej energii Ob-

racaj¹c siê w krêgu uczuæ mo¿emy dojrzeæ obrazy

tworzenie rêk¹ utalentowanej malarki, która wra¿li-

woœæ na urodê œwiata zaklina w s³owach.

W trakcie spotkania kolejno zabrali g³os: Stani-

s³aw Durlej - prezes ZO LTNK, Zyta Zych - prezes

Towarzystwa Przyjació³ Sztuk Piêknych i Halina Ce-

cot - przewodnicz¹ca Stowarzyszenia „Amazonek”

Adam Chamerski dokona³ zapisu nutowego do

jednego z wierszy poetki i uœwietni³ swoim œpiewem

to mi³e i kole¿eñskie spotkanie.

Wybrane wiersze ze wszystkich dotychczasowych

tomików recytowa³y cz³onkinie „Amazonek” oraz sama

poetka. Ze szczególnym wzruszeniem zebrani wys³u-

chali wiersza dedykowanego swojej wnuczce. Z du¿¹

trem¹ wyg³osi³a ten utwór wnuczka Justyna Gacek,

która przyby³a tu razem ze swoimi rodzicami.

El¿bieta Gacek otrzyma³a wiele ¿yczeñ i kwia-

tów od swoich przyjació³ i znajomych, w tym tak¿e

od prezesa honorowego naszego Oddzia³u LTNK dr.

nauk medycznych Kazimierza Mierzwy.

Po spotkaniu d³ugo jeszcze trwa³y rozmowy przy

gor¹cej kawie.

Obok zamieszczamy jeden z wierszy poetki.

STANIS£AW DURLEJ

Odszed³ Tadeusz Kêdracki,

nestor œwiêtokrzyskich pszczelarzy

ków Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalne-

go. Odwiedzaliœmy nieraz goœcinny dom Kêdrac-

kich, by³a to dla nas olbrzymia przyjemnoœæ, a na-

wet œwiêto spêdzone kilka godzin w gronie serdecz-

nych przyjació³.

Tadeusz Kêdracki by³ nie tylko pszczelarzem,

ale tak¿e mi³oœnikiem ksi¹¿ek. Posiada³ du¿¹ biblio-

tekê, a w niej niemal wszystkie tytu³y ksi¹¿ek wyda-

nych przez nasze Towarzystwo. Zachowa³ wiêkszoœæ

numerów „Ludowca Œwiêtokrzyskiego”, czyta³ wszyst-

kie teksty.

W gronie cz³onków Ludowego Towarzystwa Na-

ukowo-Kulturalnego odwiedziliœmy Klonów w listo-

padzie ubieg³ego roku. Nikt z nas nie spodziewa³ siê,

¿e bêdzie to ostatnie nasze spotkanie z Tadeuszem,

chocia¿ on sam powiedzia³ jednemu z nas dyskret-

nie, ¿e „chyba siê ju¿ nie spotkamy.” Czy¿by przeczu-

wa³ swoj¹ œmieræ?

Zmar³ 11 stycznia w szpitalu na Czerwonej Gó-

rze, prze¿y³ 81 lat.

W pogrzebie uczestniczy³o ponad 400 osób.

Przyby³o 11 pocztów sztandarowych kó³ pszczelar-

skich z województwa œwiêtokrzyskiego i oœciennych

oraz Zespo³u Szkó³ Pszczelarskich w Pszczelej Woli

z województwa lubelskiego. Mszê œwiêt¹ ¿a³obn¹

odprawi³o trzech ksiê¿y, w tym duszpasterz pszczela-

rzy ksi¹dz Eugeniusz Marciniak. W koœciele po¿e-

gnali Zmar³ego: w imieniu polskich pszczelarzy pre-

zydent Zwi¹zku Tadeusz Sabat i duszpasterz ksi¹dz

Eugeniusz Marciniak, rodaków ziemi jêdrzejowskiej

prezes Zarz¹du Powiatowego PSL, pose³ Miros³aw

Pawlak, mieszkañców parafii Brzezinki by³y proboszcz

ksi¹dz Józef ¯ó³tak, cz³onków Ludowego Towarzy-

stwa Naukowo-Kulturalnego Stanis³aw Durlej, zaœ

kieleckich pszczelarzy, dyrektor Biura Œwiêtokrzyskie-

go Zwi¹zku Edward Nowosielski. Adam Chamerski

swoim œpiewem ¿a³obnych pieœni odda³ ho³d pa-

miêci naszego Przyjaciela.

W pogrzebie Tadeusza Kêdrackiego wziêli udzia³

wszyscy, którzy w listopadzie goœcili w domu Kêdrac-

kich, poza wspomnianym ju¿ A. Chamerskim, Andrzej

Lato, dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu Pracy, Andrzej

Szura, by³y wieloletni dyrektor Muzeum Wsi Kielec-

kiej oraz Bogdan Bartocha, by³y pracownik WZKiOR.

Urz¹d Marsza³kowski reprezentowa³ Janusz Œle-

dziñski, dyrektor departamentu Rolnictwa i Ochrony

Œrodowiska.

Na cmentarzu w imieniu rodziny podziêkowa³

wszystkim bior¹cym udzia³ w tej ¿a³obnej uroczysto-

œci syn Jan.

Wyraziæ nale¿y nadziejê, ¿e zarówno on, jak i

m³odszy brat Jarek bêd¹ kontynuowali dzie³o ojca

oraz jego przodków.

STANIS£AW DURLEj

Tadeusz Kêdracki przed pomnikiem Pszczo³y

w Kielcach, 1989 r.
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Gmina Raków zaprasza…

W s³u¿bie publicznej na stanowisku wójta

gminy Raków pracujê od wyborów samorz¹do-

wych w 2006 r. Wczeœniej przez wiele lat praco-

wa³am jako nauczyciel, pe³ni¹c równoczeœnie

spo³ecznie funkcjê prezesa Zarz¹du Oddzia³u

ZNP w Rakowie. Ukoñczy³am WSP w Kielcach

na kierunku biologia.

Zawsze tkwi³ we mnie duch spo³ecznika.

Zosta³o to dostrze¿one przez lokaln¹ spo³ecznoœæ

i w wyborach samorz¹dowych 2002 zosta³am

wybrana na Radn¹ Rady Gminy Raków – prze-

wodnicz¹c¹ Komisji Spraw Spo³ecznych. Cztery

lata pracy w Radzie Gminy sprawi³y, ¿e grupa

radnych z PSL zaproponowa³a mi kandydowa-

nie na urz¹d wójta gminy. Tym sposobem z pra-

cy w szkole, która dawa³a wiele satysfakcji i ra-

doœci, trafi³am do s³u¿by publicznej, która sta-

wia jeszcze wiêksze wymagania, ale te¿ jest

ogromnym zaszczytem. Z racji wiejskiego po-

chodzenia, ciê¿kiej pracy wspólnie z rodzicami

w gospodarstwie rolnym, znane i bliskie s¹ mi

problemy ludzi mieszkaj¹cych na wsi. Wiem jak

ciê¿k¹ prac¹ trzeba by³o odkupiæ ka¿dy dzieñ.

Dlatego doskonale ich rozumiem i uto¿samiam

siê z nimi. Okolicznoœci, które przedstawi³am,

sprawi³y, ¿e wst¹pi³am w szeregi PSL, które jest

ugrupowaniem z ponad 100-letni¹ histori¹ i

wielkimi tradycjami. Wszyscy wiemy, ¿e polska

wieœ budowa³a i buduje podwaliny pod zdrowe

pañstwo, oparte na tradycjach, szanowanych

wartoœciach, patriotyzmie i kulturze chrzeœcijañ-

skiej. Takie wartoœci z wielkim otwarciem na no-

woczesnoœæ reprezentuje w³aœnie PSL.

W obszarze potrzeb spo³ecznoœci gminy

Raków lista by³a bardzo d³uga. Na powierzchni

blisko 200 km
2

 w 28 so³ectwach mieszka 6 tys.

osób. Doskwiera brak podstawowej infrastruk-

tury w postaci dróg, wodoci¹gów. Obiekty u¿y-

tecznoœci publicznej wymagaj¹ remontów. Pa-

nuje du¿e bezrobocie. Gmina jest powa¿nie za-

d³u¿ona. Nale¿a³o energicznie wzi¹æ siê do pra-

cy. W perspektywie by³y œrodki unijne i nadzieja

na pomoc ludowców. Stanêli na wysokoœci za-

dania, za co jestem im ogromnie wdziêczna.

W czasie obecnej kadencji, dziêki dobrej

wspó³pracy z Rad¹ Gminy i pomocy w³adz samo-

rz¹dowych powiatu i województwa, wybudowali-

œmy oko³o 40 km tak bardzo potrzebnych dróg,

budujemy wodoci¹gi, wyremontowaliœmy czêœæ

placówek oœwiatowych, sukcesywnie remontuje-

my obiekty OSP, w których mieszcz¹ siê œwietlice

dla dzieci i m³odzie¿y oraz siedziby Kó³ Gospodyñ

Wiejskich, prowadzimy przedszkola i placówki

przedszkolne w szko³ach. Dbamy o rozwój sportu

wœród dzieci i m³odzie¿y. Dziêki tym staraniom w

lokalnych spo³ecznoœciach pojawi³ siê nowy duch,

duch nadziei na lepsze jutro. Zaczyna siê rzeczy-

wista aktywizacja w kierunku wspó³dzia³ania.

Wœród niew¹tpliwych sukcesów wa¿ne miej-

sce zajmuje troska naszego samorz¹du o bezpie-

czeñstwo zdrowotne naszych obywateli. Przy

udziale PFRON wyremontowaliœmy oœrodek zdro-

wia. Jest nowoczesny i spe³nia unijne standardy.

Funkcjonuje i ca³odobowo niesie pomoc punkt

ratownictwa medycznego.

Staramy siê promowaæ nasz¹ gminê po-

przez eksponowanie jej niezwyk³ych walorów przy-

rodniczych, krajobrazowych, historyczno-kultu-

rowych. Mamy znakomity, sprzyjaj¹cy zdrowiu

mikroklimat, przesi¹kniête sosnow¹ ¿ywic¹ po-

wietrze, najwiêkszy w województwie œwiêtokrzy-

skim zbiornik retencyjno–rekreacyjny „Chañ-

cza”, na którym mo¿na uprawiaæ sporty moto-

rowodne. Ponad 50% powierzchni gminy po-

krywaj¹ lasy daj¹ce ciszê, spokój i relaks. Mo¿-

na z tych dóbr korzystaæ w szybko rozwijaj¹cych

siê gospodarstwach agroturystycznych.

Przed naszym samorz¹dem jeszcze wiele

pracy, ale radoœci¹ nape³nia to, co ju¿ zrobione.

Alina Siwonia

wójt gminy Raków

XVII wieczny koœció³ p.w. œw. Trójcy w Rakowie

Daje satysfakcjê i si³ê do podejmowania kolej-

nych zadañ. Przed nami budowa kolejnych dróg

i wodoci¹gów. W niedalekiej przysz³oœci zamie-

rzamy przyst¹piæ do rewitalizacji Rynku w Ra-

kowie, aby swoim piêknem zachêca³ turystów do

odwiedzania naszej historycznej miejscowoœci i

gminy, a mieszkañcom dawa³ wiele przyjemno-

œci. Gmina Raków zosta³a objêta projektem bu-

dowy trasy rowerowej œciany wschodniej. Jest to

wielki sukces i atut. Postaramy siê go wykorzy-

staæ w maksymalnym stopniu.

Zdecydowana wiêkszoœæ sukcesów mojej

gminy jest efektem zrozumienia, wspó³dzia³ania

i pomocy bardzo wielu osób i instytucji. Jednak

na szczególne moje uznanie i szacunek zas³ugu-

je marsza³ek województwa œwiêtokrzyskiego Adam

Jarubas. Jego m¹droœæ i dojrza³oœæ spo³eczna,

mimo m³odego wieku, zas³uguje na podkreœle-

nie i wyró¿nienie. Z jednakow¹ si³¹ i wielk¹ de-

terminacj¹ pracuje na rzecz wszystkich gmin wo-

jewództwa œwiêtokrzyskiego, dbaj¹c o jego

wszechstronny rozwój. W imieniu mieszkañców

gminy Raków serdecznie marsza³kowi wojewódz-

twa œwiêtokrzyskiego dziêkujê.

Wyrazy podziêkowania kierujê równie¿ na

rêce wicewojewody Piotra ¯o³¹dka oraz staro-

sty kieleckiego Zenona Janusa. Ich dobra wola

i otwarcie na potrzeby spo³ecznoœci lokalnych

równie¿ owocuje wieloma sukcesami, w których

gmina Raków ma swój udzia³. S³owa wdziêczno-

œci kierujê tak¿e na rêce cz³onka Zarz¹du Woje-

wództwa Œwiêtokrzyskiego Marka Gosa. Pomoc

w remoncie oœrodka zdrowia oraz nasze ratow-

nictwo medyczne to g³ównie jego zas³uga. Ko-

rzystaj¹c z ³am „Ludowca Œwiêtokrzyskiego” ser-

decznie dziêkujê wszystkim, którzy s³u¿¹ mi po-

moc¹, w mojej s³u¿bie dla lokalnej spo³ecznoœci

gminy Raków.
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¯ycie kulturalne w Polskich

Si³ach Zbrojnych na Zachodzie

w czasie II wojny œwiatowej

Utworzona w ZSRR Armia Polska. posia-

da³a znacz¹ specyfikê wynikaj¹c¹ z doœwiad-

czeñ ¿o³nierzy w sowieckim domu niewoli. Sta-

nowili j¹ szeregowcy, podoficerowie i oficero-

wie, którzy prze¿yli gehennê sowieckich

³agrów, wiêzieñ i obozów pracy. Wszystkie

stanowiska dowódcze, ³¹cznie z naczelnym

dowódc¹ zosta³y obsadzone przez oficerów

znaj¹cych z autopsji sowiecki system represji.

Julian Siedlecki, wiêzieñ obozu karnego nr 9

ko³o Uchty, Komi ASRR, w swojej bezcennej

pracy „Losy Polaków w ZSRR w latach 1939 -

1986” przedstawi³ wstrz¹saj¹ce obrazy eks-

terminacji Polaków w sowieckich ³agrach i wiê-

zieniach oraz ich gehennê w czasie podró¿y

do Wojska Polskiego
1

. Oto jeden z wielu poda-

nych przez niego wstrz¹saj¹cych dowodów

eksterminacji obywateli II RP:

„20 wrzeœnia 1941 r. «(…) Po tzw. amne-

stii, do pobliskiej przystani zawin¹³ statek z

transportem oko³o tysi¹ca Polaków, wiêŸniów

powracaj¹cych z Ko³ymy (…) poniewa¿ odle-

g³oœæ dziel¹ca nas by³a zbyt wielka, trudno mi

by³o siê zorientowaæ (pisze autor pamiêtnika

Bronis³aw Brzezicki z ³agru w zatoce Nachod-

ka, przywo³anego przez J. Siedleckiego) ilu ich

i co to s¹ za ludzie. Nagle do moich uszu dole-

cia³ œciszony g³os ¿o³nierza-stra¿nika, który

mówi³ do swego kolegi, ¿e s¹ to Polacy z Ko³y-

my (…). Dopiero kiedy zwarta masa po pew-

nym czasie dotar³a do nas i jakby przedefilo-

wa³a przed naszymi rowami, prowadz¹c siê

wzajemnie za rêce, oczom moim przedstawi³

siê niesamowity i krew w ¿y³ach mro¿¹cy wi-

dok. Mê¿czyŸni w strzêpach ubrañ, w fufaj-

kach, chwiej¹ce siê cienie o zaroœniêtych twa-

rzach, podobni raczej do upiorów ni¿ do ludzi.

Dramatyczny to by³ widok, bez porównania

okropniejszy ni¿ obraz Grottgera przedstawia-

j¹cy zsy³kê Polaków na Sybir. By³y to dos³ow-

nie same kaleki, wielu bez jednego oka, inni

zupe³nie ociemniali, bez nosów, uszu, bez r¹k,

na szczud³ach bez nogi, i - o Bo¿e - tu³ów bez

obu nóg!. jak siê póŸniej dowiedzia³em wszyst-

kie okaleczania by³y wynikiem odmro¿eñ w

czasie ciê¿kich prac na Ko³ymie w czasie prze-

raŸliwych mrozów”»
2

.

£agiernicy i wiêŸniowie z wdziêcznoœci¹ i

radoœci¹ przyjêli wiadomoœæ o „amnestii” i two-

rzeniu Armii Polskiej w ZSRR. Pod¹¿ali do rejo-

nów formowania wojska pieszo i ró¿nymi œrod-

kami lokomocji, g³odni, czêsto jeszcze upoka-

rzani. „Amnestia” by³a Ÿród³em ich g³êbokiej ra-

doœci. Tadeusz M. Czerkawski tak to opisa³:

„Jestem wolny! G³êboko t¹..wolnoœci¹ oddy-

cham i czuje w sobie du¿o si³y, chocia¿ wa¿ê

niewiele ponad trzydzieœci siedem kilogramów.

Nic to! Chwa³a ci generale Sikorski, ¿eœ o nas

pamiêta³! Bêdê polskim ¿o³nierzem! Nie zawio-

dê generale Twego zaufania! Bêdzie wolna

Polska! Dziêki ci Wszechmog¹cy za uratowa-

nie mi ¿ycia.”
 3

.

1 

J. Siedlecki, Losy Polaków w ZSRR w la-

tach 1939 - 1986. Z przedmow¹ Jego Eminen-

cji Pana Prezydenta RP Edwarda Raczyñskie-

go, Oficyna Wydawnicza Graf, Gdañsk 1990,

s. 84 - 117.

2 

Tam¿e, s. 87.

3 

M. Czerkawski, W wiêzieniu i ³agrze 1940

- 1941. Ja, socjalno opasnyj elemient, Bibliote-

ka „Tygodnika Demokratycznego”, Warszawa

1989, s. 55.

Fragmenty ksi¹¿ki Stefana Józefa Pastuszki

25 stycznia 2010 r. odby³o siê posiedzenie Pre-

zydium Zarz¹du Oddzia³u Ludowego Towarzystwa

Naukowo-Kulturalnego. Przyjêto kierunki dzia³añ To-

warzystwa na 2010 rok oraz zapoznano siê z wynika-

mi finansowymi za rok ubieg³y.

Przewiduje siê udzia³ cz³onków Towarzystwa w

uroczystoœciach organizowanych tak¿e przez inne

organizacje spo³eczno-polityczne i kulturalne oraz

samorz¹d województwa. Tradycyjnie ju¿ wezm¹

udzia³ miêdzy innymi w obchodach Œwiêta Czynu

Ch³opskiego w Ka³kowie. Uczestniczyæ bêd¹ aktyw-

nie w pracach IX Kongresu Regionalistów Polskich,

który odbêdzie siê w Kielcach w dniach 24-26 wrze-

œnia. Ju¿ obecnie w pracach Komitetu Organizacyj-

nego Kongresu, któremu przewodniczy dr Maciej

Zarêbski, cz³onek Towarzystwa i równoczeœnie pre-

zes Œwiêtokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego,

bior¹ udzia³ Stanis³aw Durlej, Adam Chamerski i

Andrzej Szura.

W tym roku uka¿¹ siê kolejne ksi¹¿ki wydane

przez Kielecki Oddzia³ Towarzystwa. Ju¿ w marcu w

Bibliotece Wojska Polskiego w Warszawie odbêdzie

siê promocja ksi¹¿ki prof. Stefana Pastuszki pt. „¯ycie

kulturalne w Polskich Si³ach Zbrojnych na Zacho-

dzie w czasie II wojny œwiatowej.” Planowane jest

wydanie w bie¿¹cym roku jeszcze dwóch pozycji

ksi¹¿kowych tomiku - wierszy Mieczys³awa Józefa Sali

oraz zbioru publikacji Stanis³awa Durleja na ³amach

tygodnika „Wieœci” z przedmow¹ prof. Romualda

Turkowskiego, pracownika naukowego Uniwersytetu

Warszawskiego oraz prof. Stefana Pastuszki z Uni-

wersytetu imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Na posiedzeniu przyjêto tak¿e wyniki finansowe To-

warzystwa za rok ubieg³y.

Z dzia³alnoœci LTNK

W obecnoœci oko³o 300 osób przyby³ych na uro-

czystoœæ „Tort Noworoczny Kultury”, która odby³a siê

30 stycznia br. w M¹chocicach - Scholasterii, Adam

Chamerski mieszkaniec gminy Mas³ów, cz³onek

LTNK, otrzyma³ honorow¹ odznakê Zas³u¿ony dla

Kultury Polskiej. Odznakê tê wrêczy³ mu sekretarz

NKW PSL Józef Szczepañczyk, zaœ gratulacjê z³o¿y³

wicewojewoda Piotr ¯o³¹dek za³¹czaj¹c równie¿

okolicznoœciowy list.

Adam Chamerski

zosta³ odznaczony

II

 Z wizyt¹ w Vancouver

Vancouver, stolica ostatniej Zimowej Olimpiady,

to miasto, po³o¿one w zachodniej Kanadzie w prowincji

Kolumbii Brytyjskiej, nad malownicz¹ zatok¹ Vanco-

uver. Od kilku lat staje siê jednym z najbardziej pasjo-

nuj¹cych oœrodków miejskich na œwiecie. Liczy obec-

nie ok. 2 mln mieszkañców, Jest po³o¿one na pacyficz-

nym, zachodnim wybrze¿u Kanady, w po³udniowo - za-

chodniej czêœci kraju. Powstanie miasto zawdziêcza

istnieniu dogodnego, naturalnego portu, jakim jest uj-

œcie rzeki Fraser do cieœniny Georgia. To jedno z nie-

wielu tego typu miejsc na trudno dostêpnym, górzy-

stym wybrze¿u zachodnim. Miasto, z trzech stron oto-

czone wod¹, s¹siaduje ze stromymi stokami gór wzno-

sz¹cych siê ponad 1500 m n.p.m. Vancouver jest mia-

stem turystycznym atrakcyjnym o ka¿dej porze roku.

Wynika to ze specyficznego klimatu który panuje w

mieœcie. Vancouver ma doœæ ³agodny jak na kanadyj-

skie warunki klimat. Œrednia temperatura stycznia wy-

nosi 3 st. C, a lipca (o czym naocznie siê przekona³em,

przebywaj¹c w Vancouver w tym miesi¹cu w roku 2009),

18 – 20 stopni C.

Charakterystycznym zjawiskiem pogodowym s¹ gê-

ste mg³y, doœæ d³ugo siê utrzymuj¹ce. W lecie miasto jest

idealne dla mi³oœników s³oñca. Jednak wspomnieæ trzeba

¿e równie¿ zim¹ pla¿e nie s¹ opuszczone. Szczególnie w

Nowy Rok wielu œmia³ków próbuje k¹pieli w zatoce En-

glish Bay. Ciekawa jest architektura Vancouver. Z uwagi

na ograniczon¹ przestrzeñ w Vancouver wciœniêtym po-

miêdzy wybrze¿e, rzekê i góry, planuje siê tutaj wykorzy-

stanie ka¿dej wolnej przestrzeni, nie zajêtej przez instala-

cje przemys³owe. Coraz popularniejszy staje siê model

budynku, w którym dolne piêtra zajmuj¹ sklepy i biura, a

wy¿sze pomieszczenia mieszkalne.

 Poza nowoczesnoœci¹, miasto zachowa³o swój nie-

powtarzalny klimat na który sk³adaj¹ siê i przyroda i

naturalne piêkno. Jest ono czêsto nazywane placem

zabaw Pacyfiku, miejscem w którym warto nie tylko

¿yæ, ale go czêsto odwiedzaæ. Linia brzegowa ³¹cz¹ca

Pacyfik z Vancouver wykorzystywana jest w przeró¿-

ny sposób. Liczne, malownicze zatoki proponuj¹ tury-

stom ró¿norodne atrakcje staj¹c siê tak¿e g³ównym

czynnikiem rozwoju infrastruktury portu.

W Vancouver nie sposób siê nudziæ. Miasto ma

wiele do zaoferowania turystom. Naturalne wkompono-

wanie linii brzegowej w otaczaj¹cy wokó³ krajobraz gór-

ski sprawia, ¿e wyró¿nia siê ono niepowtarzalnym po³o-

¿eniem oraz niezapomnian¹ kompozycjê. W Vancouver

znajduje siê blisko 180 parków. Najs³ynniejszy to Park

Stanleya. Znajduje siê on w czêœci zachodniej pó³wy-

spu, na którym po³o¿one jest miasto. Jest zarówno

ostoj¹ dzikiej przyrody, jak i ulubionym miejscem roz-

rywki i rekreacji mieszkañców. Rozpoœciera siê st¹d

piêkny widok na Zatokê Vancouver i nowoczesn¹ zabu-

dowê miasta. Tu tak¿e mo¿na podziwiaæ najpiêkniejsze

w Kanadzie zachody s³oñca. Inn¹ atrakcj¹ tego parku

s¹, obok potê¿nych sekwoi, bogate kolekcje totemów.

Sztuka tworzenia tych mistycznych rzeŸb by³a szeroko

rozpowszechniona wœród Indian zachodniego wybrze¿a

Ameryki. Podczas pobytu w Vancouver nale¿y koniecz-

nie zwiedziæ liczne muzea ze s³ynn¹ miejsk¹ Galeri¹

Sztuki, za³o¿on¹ w 1931 r. oraz Muzeum Morskim i

planetarium, z kolorow¹ fontann¹ w kszta³cie kraba. W

mieœcie i okolicach znajduje siê wiele obiektów sporto-

wych, w tym lodowiska, hale sportowe i wyci¹gi nar-

ciarskie. W ruchu pasa¿erskim wa¿n¹ rolê odgrywaj¹

po³¹czenia promowe z wysp¹ Vancouver. Historyczne

centrum miasta to ton¹cy w powodzi kwiatów Gastown.

Nazwa dzielnicy pochodzi od Jacka Deightona, zwane-

go „Gassy” (gadu³¹), emerytowanego ¿eglarza, samo-

w³adczego „burmistrza” miasta. W 1867 r. przyby³ on tu

czó³nem wraz z indiañsk¹ ¿on¹ oraz wylinia³ym psem i

otworzy³ bar dla pracowników pobliskiego tartaku. Po-

mnik barmana stoi przy Maple Tree Square, sercu Ga-

stown, gdzie ponoæ sta³a pierwsza tawerna. Interes piw-

ny prosperowa³ doskonale, wkrótce utworzono drugi

bar, i osada zwana Gassy’s Town, sta³a siê zal¹¿kiem

wspó³czesnego Vancouver. W póŸniejszym okresie cen-

trum przenios³o siê na zachód. Z pewnoœci¹ coœ z at-

mosfery pocz¹tków Gastown ci¹¿y³o nad dzielnic¹,

poniewa¿ tutejsze tanie hotele i magazyny sta³y siê w

po³owie XX wieku rejonem zamieszkiwanym przez nar-

komanów i alkoholików. W latach 70. miejsce to uzna-

no za zabytkowe (tutejsze budynki s¹ najstarsze w

mieœcie) i z entuzjazmem przyst¹piono do jego syste-

matycznego upiêkszania. Szybko wyprowadzono z nie-

go mieszkañców o podejrzanej aparycji. Obecnie warto

tu siê zjawiæ, po to aby pos³uchaæ ulicznych grajków,

przyjrzeæ siê ró¿nobarwnemu t³umowi turystów oraz obej-

rzeæ unikalny, dwutonowy zegar parowy na zachodnim

krañcu Water Street. Co 15 minut t³um gapiów obser-

wuje pojawiaj¹cy siê nad zegarem bia³y ob³ok i ws³u-

chuje siê w ostry dŸwiêk dzwonka. Widoczna w oddali

bry³a nowoczesnej wie¿y widokowej uœwiadamia nam

pe³ne rozmachu, chocia¿ nacechowane sztucznoœci¹

wspó³istnienie teraŸniejszoœci z tradycj¹. Podczas poby-

tu w Vancouver, pod koniec lipca 2009 roku, spaceruj¹c

ulicami historycznego Gastown, ogl¹da³em nie tylko uni-

katowy zegar, spaceruj¹cych t³umnie turystów, ale tak-

¿e obecne na ka¿dym kroku liczne pami¹tki i gad¿ety

zwi¹zane z maj¹c¹ siê odbyæ tutaj za kilka miesiêcy

Olimpiad¹ Zimow¹. W witrynach sklepowych czeka³y

na turystów koszulki, kalendarze, breloczki, przeró¿ne

kubeczki, ró¿norodne pami¹tki zwi¹zane z Igrzyskami.

Nad ulic¹ powiewa³y kolorowe transparenty przypomi-

naj¹ce o tym wielkim sportowym wydarzeniu. Szcze-

góln¹ dzielnic¹ Vancouver jest barwne Chinatown. Jest

to jedna z najwiêkszych chiñskich dzielnic w Ameryce

Pó³nocnej; spo³ecznoœæ chiñska w Vancouver liczy po-

nad 100 tys. W przeciwieñstwie do doœæ sztucznego

Gastown, w Chinatown wszystko jest autentyczne –

sklepy, hotele, targi, maleñkie restauracje i mroczne

alejki, zat³oczone chodniki, na których rozlegaj¹ siê roz-

mowy w jêzyku chiñskim. Ka¿dy budynek ma oriental-

ny charakter. Dominuj¹ napisy w jêzyku chiñskim.

Turyœci przybywaj¹ do Chinatown nie tylko ze wzglê-

du na ciekawe, orientalne sklepy i restauracje, ale tak-

¿e organizowane w niej barwne, kolorowe targi. Wiêk-

szoœæ ludzi obowi¹zkowo przychodzi do Sam Kee Buil-

ding za³o¿onego w 1913 r., na rogu Carrall i Pender. Ma

on szerokoœci 1,8 m i jest oficjalnie uznany za najwê¿-

szy budynek na œwiecie.

W Vancouver znajduje siê a¿ dziesiêæ mostów, w

tym dwa wisz¹ce: Capiano i Lynn Canzon. Trzy mosty

przebiegaj¹ nad rzek¹ Fraser, stanowi¹c¹ po³udniow¹

granicê Vancouver. Trzy kolejne, w tym okaza³y Lions

Gate Bridge, s¹ przerzucone nad False Creek i ³¹cz¹

centrum miasta z pozosta³¹ jego czêœci¹. Dwa inne

le¿¹ nad zatok¹ Burrard Inlet i ³¹cz¹ Vancouver z jego

pó³nocn¹ czêœci¹, stanowi¹c¹ jeden wielki plac zabaw.

W drodze na pó³noc przez kanadyjski Jukon w kierunku

amerykañskiej Alaski po przejechaniu ok. 100 km do-

cieramy do Whistler, drugiego obok Vancouver oœrod-

ka Zimowej Olimpiady. Miasteczko do z³udzenia swoj¹

zabudow¹, po³o¿eniem i specyficzn¹ atmosfer¹ przy-

pomina nasze Zakopane. Godzinê wczeœniej, przy wy-

jeŸdzie z Vancouver w kierunku Whistler, podziwiamy

liczne kamienne pomniki upamiêtniaj¹ce pierwotnego

mieszkañca Kanady nazywanego Inuszukiem. Oto je-

den z nich usytuowany nieopodal nabrze¿a. Pomniki te

stanowi¹ jeden z wa¿nych symboli Kanady.

Tekst i zdjêcia

MACIEJ  ANDRZEJ  ZARÊBSKI

Pomnik barmana przy Maple Tree Square w

Gastown

Dwutonowy zegar parowy na zachodnim krañ-

cu Water Street

Kamienny pomnik upamiêtniaj¹cy pierwotnego

mieszkañca Kanady, nazywanego Inuszukiem

Sam Kee Building
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„Dotyk i spe³nienie”

W mroŸne wczesne popo³udnie, 15 stycznia br.

w koœciele parafialnym w Brzezinkach oraz na miej-

scowym cmentarzu, po¿egnaliœmy Tadeusza Kêdrac-

kiego, nestora œwiêtokrzyskich pszczelarzy. Przez 18

lat by³ prezesem Wojewódzkiego Zwi¹zku Pszczela-

rzy w Kielcach, a od 1992 prezesem honorowym.

Nale¿a³ do Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kultu-

ralnego, by³ sympatykiem ruchu ludowego.

Tadeusz Kêdracki urodzi³ siê w 1929 roku w Po-

toku Wielkim w powiecie jêdrzejowskim. Jego pra-

dziadek, dziadek i ojciec byli pszczelarzami. Ma-

j¹c 16 lat otrzyma³ od swego chrzestnego - stryja

dwa roje pszczele. Po ukoñczeniu szko³y œredniej

w Kielcach sta³ siê ju¿ w³aœcicielem kilku rodzin

pszczelich. Po wojnie zamieszka³ w Kielcach, ale

pasieki mia³ w ro¿nych regionach województwa.

Posiada³ 350 uli. Z jego inicjatywy wzniesiono w

Kielcach pomnik Pszczo³y, który zosta³ ods³oniêty

w 1987 roku podczas œwiatowego zjazdu pszcze-

larzy.

Po 28 latach zamieszkania w Kielcach, posta-

nowi³ razem z ¿on¹ Danut¹ przenieœæ siê do Klono-

wa, malowniczej wsi w Górach Œwiêtokrzyskich. Po-

cz¹tkowo planowa³ zamieszkaæ tu jedynie w okresie

letnim, okaza³o siê, ¿e pozosta³ tu na sta³e. Na zada-

ne Mu kiedyœ pytanie: dlaczego tak postanowi³, od-

powiedzia³: - Decyzja moja nie by³a koniecznoœci¹,

ale chêci¹ odnalezienia swego miejsca na ziemi,

mieszkaj¹c i pracuj¹c w mieœcie, zawsze czu³em siê

cz³owiekiem wsi.

Tadeusz Kêdracki po³o¿y³ du¿e zas³ugi w rozwi-

janiu pszczelarstwa nie tylko na terenie wojewódz-

twa, ale tak¿e na Litwie. U siebie w pasiece zdoby³o

praktykê kilkunastu m³odych Polaków zamieszka³ych

na WileñszczyŸnie, którzy nastêpnie za³o¿yli pasieki

nad Wili¹.

Byliœmy kiedyœ na wycieczce na Litwie zorgani-

zowanej przez Witolda Pobochê, prezesa Wojewódz-

kiego Zwi¹zku Kó³ek i Organizacji Rolniczych. Tade-

usz Kêdracki zabra³ z sob¹ kilkadziesi¹t ma³ych po-

jemników z miodem, aby nim poczêstowaæ Pola-

ków na spotkaniu w Wilnie.

Tadeusz Kêdracki by³ cz³owiekiem szanowa-

nym i lubianym nie tylko przez braci pszczelarzy,

ale wszystkich, którzy Go znali, tak¿e przez cz³on-

Sala Klubu „Hipote-

ka” przy S¹dzie Okrêgo-

wym w Kielcach z trudem

pomieœci³a wszystkich,

którzy zostali zaproszeni

przez poetkê El¿bietê

Gacek na promocjê swo-

jego tomiku wierszy zaty-

tu³owanego „Dotyk i spe³-

nienie”, która odby³a siê

26 lutego br. Mottem

spotkana by³y s³owa „tym,

co wierz¹, ¿e nic nie jest

stracone na zawsze i

Amazonkom”.

Tomik ten zosta³ wydany przez Ludowe Towa-

rzystwo Naukowo - Kulturalne Oddzia³ w Kielcach.

Spotkanie bardzo interesuj¹co prowadzi³a tak-

¿e poetka i cz³onkini naszego Towarzystwa, polonist-

ka Czes³awa Marecka - Pytel. Przypomnia³a ona, ¿e

El¿bieta Gacek urodzi³a siê w W¹chocku, studia praw-

nicze ukoñczy³a na Uniwersytecie Jagielloñskim.

Piastowa³a wiele odpowiedzialnych stanowisk: cz³on-

ka Rady Pañstwa, wicemarsza³ka Sejmu, sêdziego

Trybuna³u Konstytucyjnego. Obecnie jest sêdzi¹ w

stanie spoczynku.

W 2003 roku ukaza³ siê pierwszy jej tomik pt.

„Szczelnie zamkniêty œwiat” w latach nastêpnych

„Przez uchylone drzwi”, „Po prostu jestem”, i obecny

„Dotyk i spe³nienie.” Opublikowa³a tak¿e swoje utwo-

ry w antologii „Na zawsze.”

Nie goñ przesz³oœci,

nie têsknij, nie czekaj,

zatrzymaj rozpêdzone dni,

podaruj uœmiech,

wyci¹gnij d³onie

i nie marszcz brwi.

Podziel siê sercem,

spokojem poranka,

codziennym trudem r¹k.

Zamieñ ob³udê na szczeroœæ,

g³upotê na m¹droœæ,

i udŸwignij to.

Opowiedz: o ¿yciu, o mi³oœci,

o cierpieniu - bez narzekania

i przysi¹dŸ na moim progu,

jak na swoim - bez pouczania.

Wiersz pochodzi z tomiku wierszy „Do-

tyk i spe³nienie” El¿biety Gacek. Ludowe

Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddzia³

w Kielcach Kielce 2009 rok, pozycja wy-

dawnicza nr 49.

Spe³nienie

EL¯BIETA GACEK

Z kart obecnego tomiku, jak mówi³a Czes³awa

Marecka - Pytel wy³ania siê szczególny rodzaj wra¿li-

woœci: potrzeby ofiarowania dobra, niesienie pomo-

cy, dzielenia siê radoœci¹ dnia codziennego. Pod-

miot liryczny w wierszach poetki poszukuje ciep³a pro-

mieniuj¹cego od innych ludzi, aby oddaæ je w zwie-

lokrotnionym wymiarze w postaci dobrej energii Ob-

racaj¹c siê w krêgu uczuæ mo¿emy dojrzeæ obrazy

tworzenie rêk¹ utalentowanej malarki, która wra¿li-

woœæ na urodê œwiata zaklina w s³owach.

W trakcie spotkania kolejno zabrali g³os: Stani-

s³aw Durlej - prezes ZO LTNK, Zyta Zych - prezes

Towarzystwa Przyjació³ Sztuk Piêknych i Halina Ce-

cot - przewodnicz¹ca Stowarzyszenia „Amazonek”

Adam Chamerski dokona³ zapisu nutowego do

jednego z wierszy poetki i uœwietni³ swoim œpiewem

to mi³e i kole¿eñskie spotkanie.

Wybrane wiersze ze wszystkich dotychczasowych

tomików recytowa³y cz³onkinie „Amazonek” oraz sama

poetka. Ze szczególnym wzruszeniem zebrani wys³u-

chali wiersza dedykowanego swojej wnuczce. Z du¿¹

trem¹ wyg³osi³a ten utwór wnuczka Justyna Gacek,

która przyby³a tu razem ze swoimi rodzicami.

El¿bieta Gacek otrzyma³a wiele ¿yczeñ i kwia-

tów od swoich przyjació³ i znajomych, w tym tak¿e

od prezesa honorowego naszego Oddzia³u LTNK dr.

nauk medycznych Kazimierza Mierzwy.

Po spotkaniu d³ugo jeszcze trwa³y rozmowy przy

gor¹cej kawie.

Obok zamieszczamy jeden z wierszy poetki.

STANIS£AW DURLEJ

Odszed³ Tadeusz Kêdracki,

nestor œwiêtokrzyskich pszczelarzy

ków Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalne-

go. Odwiedzaliœmy nieraz goœcinny dom Kêdrac-

kich, by³a to dla nas olbrzymia przyjemnoœæ, a na-

wet œwiêto spêdzone kilka godzin w gronie serdecz-

nych przyjació³.

Tadeusz Kêdracki by³ nie tylko pszczelarzem,

ale tak¿e mi³oœnikiem ksi¹¿ek. Posiada³ du¿¹ biblio-

tekê, a w niej niemal wszystkie tytu³y ksi¹¿ek wyda-

nych przez nasze Towarzystwo. Zachowa³ wiêkszoœæ

numerów „Ludowca Œwiêtokrzyskiego”, czyta³ wszyst-

kie teksty.

W gronie cz³onków Ludowego Towarzystwa Na-

ukowo-Kulturalnego odwiedziliœmy Klonów w listo-

padzie ubieg³ego roku. Nikt z nas nie spodziewa³ siê,

¿e bêdzie to ostatnie nasze spotkanie z Tadeuszem,

chocia¿ on sam powiedzia³ jednemu z nas dyskret-

nie, ¿e „chyba siê ju¿ nie spotkamy.” Czy¿by przeczu-

wa³ swoj¹ œmieræ?

Zmar³ 11 stycznia w szpitalu na Czerwonej Gó-

rze, prze¿y³ 81 lat.

W pogrzebie uczestniczy³o ponad 400 osób.

Przyby³o 11 pocztów sztandarowych kó³ pszczelar-

skich z województwa œwiêtokrzyskiego i oœciennych

oraz Zespo³u Szkó³ Pszczelarskich w Pszczelej Woli

z województwa lubelskiego. Mszê œwiêt¹ ¿a³obn¹

odprawi³o trzech ksiê¿y, w tym duszpasterz pszczela-

rzy ksi¹dz Eugeniusz Marciniak. W koœciele po¿e-

gnali Zmar³ego: w imieniu polskich pszczelarzy pre-

zydent Zwi¹zku Tadeusz Sabat i duszpasterz ksi¹dz

Eugeniusz Marciniak, rodaków ziemi jêdrzejowskiej

prezes Zarz¹du Powiatowego PSL, pose³ Miros³aw

Pawlak, mieszkañców parafii Brzezinki by³y proboszcz

ksi¹dz Józef ¯ó³tak, cz³onków Ludowego Towarzy-

stwa Naukowo-Kulturalnego Stanis³aw Durlej, zaœ

kieleckich pszczelarzy, dyrektor Biura Œwiêtokrzyskie-

go Zwi¹zku Edward Nowosielski. Adam Chamerski

swoim œpiewem ¿a³obnych pieœni odda³ ho³d pa-

miêci naszego Przyjaciela.

W pogrzebie Tadeusza Kêdrackiego wziêli udzia³

wszyscy, którzy w listopadzie goœcili w domu Kêdrac-

kich, poza wspomnianym ju¿ A. Chamerskim, Andrzej

Lato, dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu Pracy, Andrzej

Szura, by³y wieloletni dyrektor Muzeum Wsi Kielec-

kiej oraz Bogdan Bartocha, by³y pracownik WZKiOR.

Urz¹d Marsza³kowski reprezentowa³ Janusz Œle-

dziñski, dyrektor departamentu Rolnictwa i Ochrony

Œrodowiska.

Na cmentarzu w imieniu rodziny podziêkowa³

wszystkim bior¹cym udzia³ w tej ¿a³obnej uroczysto-

œci syn Jan.

Wyraziæ nale¿y nadziejê, ¿e zarówno on, jak i

m³odszy brat Jarek bêd¹ kontynuowali dzie³o ojca

oraz jego przodków.

STANIS£AW DURLEj

Tadeusz Kêdracki przed pomnikiem Pszczo³y

w Kielcach, 1989 r.
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Gmina Raków zaprasza…

W s³u¿bie publicznej na stanowisku wójta

gminy Raków pracujê od wyborów samorz¹do-

wych w 2006 r. Wczeœniej przez wiele lat praco-

wa³am jako nauczyciel, pe³ni¹c równoczeœnie

spo³ecznie funkcjê prezesa Zarz¹du Oddzia³u

ZNP w Rakowie. Ukoñczy³am WSP w Kielcach

na kierunku biologia.

Zawsze tkwi³ we mnie duch spo³ecznika.

Zosta³o to dostrze¿one przez lokaln¹ spo³ecznoœæ

i w wyborach samorz¹dowych 2002 zosta³am

wybrana na Radn¹ Rady Gminy Raków – prze-

wodnicz¹c¹ Komisji Spraw Spo³ecznych. Cztery

lata pracy w Radzie Gminy sprawi³y, ¿e grupa

radnych z PSL zaproponowa³a mi kandydowa-

nie na urz¹d wójta gminy. Tym sposobem z pra-

cy w szkole, która dawa³a wiele satysfakcji i ra-

doœci, trafi³am do s³u¿by publicznej, która sta-

wia jeszcze wiêksze wymagania, ale te¿ jest

ogromnym zaszczytem. Z racji wiejskiego po-

chodzenia, ciê¿kiej pracy wspólnie z rodzicami

w gospodarstwie rolnym, znane i bliskie s¹ mi

problemy ludzi mieszkaj¹cych na wsi. Wiem jak

ciê¿k¹ prac¹ trzeba by³o odkupiæ ka¿dy dzieñ.

Dlatego doskonale ich rozumiem i uto¿samiam

siê z nimi. Okolicznoœci, które przedstawi³am,

sprawi³y, ¿e wst¹pi³am w szeregi PSL, które jest

ugrupowaniem z ponad 100-letni¹ histori¹ i

wielkimi tradycjami. Wszyscy wiemy, ¿e polska

wieœ budowa³a i buduje podwaliny pod zdrowe

pañstwo, oparte na tradycjach, szanowanych

wartoœciach, patriotyzmie i kulturze chrzeœcijañ-

skiej. Takie wartoœci z wielkim otwarciem na no-

woczesnoœæ reprezentuje w³aœnie PSL.

W obszarze potrzeb spo³ecznoœci gminy

Raków lista by³a bardzo d³uga. Na powierzchni

blisko 200 km
2

 w 28 so³ectwach mieszka 6 tys.

osób. Doskwiera brak podstawowej infrastruk-

tury w postaci dróg, wodoci¹gów. Obiekty u¿y-

tecznoœci publicznej wymagaj¹ remontów. Pa-

nuje du¿e bezrobocie. Gmina jest powa¿nie za-

d³u¿ona. Nale¿a³o energicznie wzi¹æ siê do pra-

cy. W perspektywie by³y œrodki unijne i nadzieja

na pomoc ludowców. Stanêli na wysokoœci za-

dania, za co jestem im ogromnie wdziêczna.

W czasie obecnej kadencji, dziêki dobrej

wspó³pracy z Rad¹ Gminy i pomocy w³adz samo-

rz¹dowych powiatu i województwa, wybudowali-

œmy oko³o 40 km tak bardzo potrzebnych dróg,

budujemy wodoci¹gi, wyremontowaliœmy czêœæ

placówek oœwiatowych, sukcesywnie remontuje-

my obiekty OSP, w których mieszcz¹ siê œwietlice

dla dzieci i m³odzie¿y oraz siedziby Kó³ Gospodyñ

Wiejskich, prowadzimy przedszkola i placówki

przedszkolne w szko³ach. Dbamy o rozwój sportu

wœród dzieci i m³odzie¿y. Dziêki tym staraniom w

lokalnych spo³ecznoœciach pojawi³ siê nowy duch,

duch nadziei na lepsze jutro. Zaczyna siê rzeczy-

wista aktywizacja w kierunku wspó³dzia³ania.

Wœród niew¹tpliwych sukcesów wa¿ne miej-

sce zajmuje troska naszego samorz¹du o bezpie-

czeñstwo zdrowotne naszych obywateli. Przy

udziale PFRON wyremontowaliœmy oœrodek zdro-

wia. Jest nowoczesny i spe³nia unijne standardy.

Funkcjonuje i ca³odobowo niesie pomoc punkt

ratownictwa medycznego.

Staramy siê promowaæ nasz¹ gminê po-

przez eksponowanie jej niezwyk³ych walorów przy-

rodniczych, krajobrazowych, historyczno-kultu-

rowych. Mamy znakomity, sprzyjaj¹cy zdrowiu

mikroklimat, przesi¹kniête sosnow¹ ¿ywic¹ po-

wietrze, najwiêkszy w województwie œwiêtokrzy-

skim zbiornik retencyjno–rekreacyjny „Chañ-

cza”, na którym mo¿na uprawiaæ sporty moto-

rowodne. Ponad 50% powierzchni gminy po-

krywaj¹ lasy daj¹ce ciszê, spokój i relaks. Mo¿-

na z tych dóbr korzystaæ w szybko rozwijaj¹cych

siê gospodarstwach agroturystycznych.

Przed naszym samorz¹dem jeszcze wiele

pracy, ale radoœci¹ nape³nia to, co ju¿ zrobione.

Alina Siwonia

wójt gminy Raków

XVII wieczny koœció³ p.w. œw. Trójcy w Rakowie

Daje satysfakcjê i si³ê do podejmowania kolej-

nych zadañ. Przed nami budowa kolejnych dróg

i wodoci¹gów. W niedalekiej przysz³oœci zamie-

rzamy przyst¹piæ do rewitalizacji Rynku w Ra-

kowie, aby swoim piêknem zachêca³ turystów do

odwiedzania naszej historycznej miejscowoœci i

gminy, a mieszkañcom dawa³ wiele przyjemno-

œci. Gmina Raków zosta³a objêta projektem bu-

dowy trasy rowerowej œciany wschodniej. Jest to

wielki sukces i atut. Postaramy siê go wykorzy-

staæ w maksymalnym stopniu.

Zdecydowana wiêkszoœæ sukcesów mojej

gminy jest efektem zrozumienia, wspó³dzia³ania

i pomocy bardzo wielu osób i instytucji. Jednak

na szczególne moje uznanie i szacunek zas³ugu-

je marsza³ek województwa œwiêtokrzyskiego Adam

Jarubas. Jego m¹droœæ i dojrza³oœæ spo³eczna,

mimo m³odego wieku, zas³uguje na podkreœle-

nie i wyró¿nienie. Z jednakow¹ si³¹ i wielk¹ de-

terminacj¹ pracuje na rzecz wszystkich gmin wo-

jewództwa œwiêtokrzyskiego, dbaj¹c o jego

wszechstronny rozwój. W imieniu mieszkañców

gminy Raków serdecznie marsza³kowi wojewódz-

twa œwiêtokrzyskiego dziêkujê.

Wyrazy podziêkowania kierujê równie¿ na

rêce wicewojewody Piotra ¯o³¹dka oraz staro-

sty kieleckiego Zenona Janusa. Ich dobra wola

i otwarcie na potrzeby spo³ecznoœci lokalnych

równie¿ owocuje wieloma sukcesami, w których

gmina Raków ma swój udzia³. S³owa wdziêczno-

œci kierujê tak¿e na rêce cz³onka Zarz¹du Woje-

wództwa Œwiêtokrzyskiego Marka Gosa. Pomoc

w remoncie oœrodka zdrowia oraz nasze ratow-

nictwo medyczne to g³ównie jego zas³uga. Ko-

rzystaj¹c z ³am „Ludowca Œwiêtokrzyskiego” ser-

decznie dziêkujê wszystkim, którzy s³u¿¹ mi po-

moc¹, w mojej s³u¿bie dla lokalnej spo³ecznoœci

gminy Raków.
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¯ycie kulturalne w Polskich

Si³ach Zbrojnych na Zachodzie

w czasie II wojny œwiatowej

Utworzona w ZSRR Armia Polska. posia-

da³a znacz¹ specyfikê wynikaj¹c¹ z doœwiad-

czeñ ¿o³nierzy w sowieckim domu niewoli. Sta-

nowili j¹ szeregowcy, podoficerowie i oficero-

wie, którzy prze¿yli gehennê sowieckich

³agrów, wiêzieñ i obozów pracy. Wszystkie

stanowiska dowódcze, ³¹cznie z naczelnym

dowódc¹ zosta³y obsadzone przez oficerów

znaj¹cych z autopsji sowiecki system represji.

Julian Siedlecki, wiêzieñ obozu karnego nr 9

ko³o Uchty, Komi ASRR, w swojej bezcennej

pracy „Losy Polaków w ZSRR w latach 1939 -

1986” przedstawi³ wstrz¹saj¹ce obrazy eks-

terminacji Polaków w sowieckich ³agrach i wiê-

zieniach oraz ich gehennê w czasie podró¿y

do Wojska Polskiego
1

. Oto jeden z wielu poda-

nych przez niego wstrz¹saj¹cych dowodów

eksterminacji obywateli II RP:

„20 wrzeœnia 1941 r. «(…) Po tzw. amne-

stii, do pobliskiej przystani zawin¹³ statek z

transportem oko³o tysi¹ca Polaków, wiêŸniów

powracaj¹cych z Ko³ymy (…) poniewa¿ odle-

g³oœæ dziel¹ca nas by³a zbyt wielka, trudno mi

by³o siê zorientowaæ (pisze autor pamiêtnika

Bronis³aw Brzezicki z ³agru w zatoce Nachod-

ka, przywo³anego przez J. Siedleckiego) ilu ich

i co to s¹ za ludzie. Nagle do moich uszu dole-

cia³ œciszony g³os ¿o³nierza-stra¿nika, który

mówi³ do swego kolegi, ¿e s¹ to Polacy z Ko³y-

my (…). Dopiero kiedy zwarta masa po pew-

nym czasie dotar³a do nas i jakby przedefilo-

wa³a przed naszymi rowami, prowadz¹c siê

wzajemnie za rêce, oczom moim przedstawi³

siê niesamowity i krew w ¿y³ach mro¿¹cy wi-

dok. Mê¿czyŸni w strzêpach ubrañ, w fufaj-

kach, chwiej¹ce siê cienie o zaroœniêtych twa-

rzach, podobni raczej do upiorów ni¿ do ludzi.

Dramatyczny to by³ widok, bez porównania

okropniejszy ni¿ obraz Grottgera przedstawia-

j¹cy zsy³kê Polaków na Sybir. By³y to dos³ow-

nie same kaleki, wielu bez jednego oka, inni

zupe³nie ociemniali, bez nosów, uszu, bez r¹k,

na szczud³ach bez nogi, i - o Bo¿e - tu³ów bez

obu nóg!. jak siê póŸniej dowiedzia³em wszyst-

kie okaleczania by³y wynikiem odmro¿eñ w

czasie ciê¿kich prac na Ko³ymie w czasie prze-

raŸliwych mrozów”»
2

.

£agiernicy i wiêŸniowie z wdziêcznoœci¹ i

radoœci¹ przyjêli wiadomoœæ o „amnestii” i two-

rzeniu Armii Polskiej w ZSRR. Pod¹¿ali do rejo-

nów formowania wojska pieszo i ró¿nymi œrod-

kami lokomocji, g³odni, czêsto jeszcze upoka-

rzani. „Amnestia” by³a Ÿród³em ich g³êbokiej ra-

doœci. Tadeusz M. Czerkawski tak to opisa³:

„Jestem wolny! G³êboko t¹..wolnoœci¹ oddy-

cham i czuje w sobie du¿o si³y, chocia¿ wa¿ê

niewiele ponad trzydzieœci siedem kilogramów.

Nic to! Chwa³a ci generale Sikorski, ¿eœ o nas

pamiêta³! Bêdê polskim ¿o³nierzem! Nie zawio-

dê generale Twego zaufania! Bêdzie wolna

Polska! Dziêki ci Wszechmog¹cy za uratowa-

nie mi ¿ycia.”
 3

.

1 

J. Siedlecki, Losy Polaków w ZSRR w la-

tach 1939 - 1986. Z przedmow¹ Jego Eminen-

cji Pana Prezydenta RP Edwarda Raczyñskie-

go, Oficyna Wydawnicza Graf, Gdañsk 1990,

s. 84 - 117.

2 

Tam¿e, s. 87.

3 

M. Czerkawski, W wiêzieniu i ³agrze 1940

- 1941. Ja, socjalno opasnyj elemient, Bibliote-

ka „Tygodnika Demokratycznego”, Warszawa

1989, s. 55.

Fragmenty ksi¹¿ki Stefana Józefa Pastuszki

25 stycznia 2010 r. odby³o siê posiedzenie Pre-

zydium Zarz¹du Oddzia³u Ludowego Towarzystwa

Naukowo-Kulturalnego. Przyjêto kierunki dzia³añ To-

warzystwa na 2010 rok oraz zapoznano siê z wynika-

mi finansowymi za rok ubieg³y.

Przewiduje siê udzia³ cz³onków Towarzystwa w

uroczystoœciach organizowanych tak¿e przez inne

organizacje spo³eczno-polityczne i kulturalne oraz

samorz¹d województwa. Tradycyjnie ju¿ wezm¹

udzia³ miêdzy innymi w obchodach Œwiêta Czynu

Ch³opskiego w Ka³kowie. Uczestniczyæ bêd¹ aktyw-

nie w pracach IX Kongresu Regionalistów Polskich,

który odbêdzie siê w Kielcach w dniach 24-26 wrze-

œnia. Ju¿ obecnie w pracach Komitetu Organizacyj-

nego Kongresu, któremu przewodniczy dr Maciej

Zarêbski, cz³onek Towarzystwa i równoczeœnie pre-

zes Œwiêtokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego,

bior¹ udzia³ Stanis³aw Durlej, Adam Chamerski i

Andrzej Szura.

W tym roku uka¿¹ siê kolejne ksi¹¿ki wydane

przez Kielecki Oddzia³ Towarzystwa. Ju¿ w marcu w

Bibliotece Wojska Polskiego w Warszawie odbêdzie

siê promocja ksi¹¿ki prof. Stefana Pastuszki pt. „¯ycie

kulturalne w Polskich Si³ach Zbrojnych na Zacho-

dzie w czasie II wojny œwiatowej.” Planowane jest

wydanie w bie¿¹cym roku jeszcze dwóch pozycji

ksi¹¿kowych tomiku - wierszy Mieczys³awa Józefa Sali

oraz zbioru publikacji Stanis³awa Durleja na ³amach

tygodnika „Wieœci” z przedmow¹ prof. Romualda

Turkowskiego, pracownika naukowego Uniwersytetu

Warszawskiego oraz prof. Stefana Pastuszki z Uni-

wersytetu imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Na posiedzeniu przyjêto tak¿e wyniki finansowe To-

warzystwa za rok ubieg³y.

Z dzia³alnoœci LTNK

W obecnoœci oko³o 300 osób przyby³ych na uro-

czystoœæ „Tort Noworoczny Kultury”, która odby³a siê

30 stycznia br. w M¹chocicach - Scholasterii, Adam

Chamerski mieszkaniec gminy Mas³ów, cz³onek

LTNK, otrzyma³ honorow¹ odznakê Zas³u¿ony dla

Kultury Polskiej. Odznakê tê wrêczy³ mu sekretarz

NKW PSL Józef Szczepañczyk, zaœ gratulacjê z³o¿y³

wicewojewoda Piotr ¯o³¹dek za³¹czaj¹c równie¿

okolicznoœciowy list.

Adam Chamerski

zosta³ odznaczony
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 Z wizyt¹ w Vancouver

Vancouver, stolica ostatniej Zimowej Olimpiady,

to miasto, po³o¿one w zachodniej Kanadzie w prowincji

Kolumbii Brytyjskiej, nad malownicz¹ zatok¹ Vanco-

uver. Od kilku lat staje siê jednym z najbardziej pasjo-

nuj¹cych oœrodków miejskich na œwiecie. Liczy obec-

nie ok. 2 mln mieszkañców, Jest po³o¿one na pacyficz-

nym, zachodnim wybrze¿u Kanady, w po³udniowo - za-

chodniej czêœci kraju. Powstanie miasto zawdziêcza

istnieniu dogodnego, naturalnego portu, jakim jest uj-

œcie rzeki Fraser do cieœniny Georgia. To jedno z nie-

wielu tego typu miejsc na trudno dostêpnym, górzy-

stym wybrze¿u zachodnim. Miasto, z trzech stron oto-

czone wod¹, s¹siaduje ze stromymi stokami gór wzno-

sz¹cych siê ponad 1500 m n.p.m. Vancouver jest mia-

stem turystycznym atrakcyjnym o ka¿dej porze roku.

Wynika to ze specyficznego klimatu który panuje w

mieœcie. Vancouver ma doœæ ³agodny jak na kanadyj-

skie warunki klimat. Œrednia temperatura stycznia wy-

nosi 3 st. C, a lipca (o czym naocznie siê przekona³em,

przebywaj¹c w Vancouver w tym miesi¹cu w roku 2009),

18 – 20 stopni C.

Charakterystycznym zjawiskiem pogodowym s¹ gê-

ste mg³y, doœæ d³ugo siê utrzymuj¹ce. W lecie miasto jest

idealne dla mi³oœników s³oñca. Jednak wspomnieæ trzeba

¿e równie¿ zim¹ pla¿e nie s¹ opuszczone. Szczególnie w

Nowy Rok wielu œmia³ków próbuje k¹pieli w zatoce En-

glish Bay. Ciekawa jest architektura Vancouver. Z uwagi

na ograniczon¹ przestrzeñ w Vancouver wciœniêtym po-

miêdzy wybrze¿e, rzekê i góry, planuje siê tutaj wykorzy-

stanie ka¿dej wolnej przestrzeni, nie zajêtej przez instala-

cje przemys³owe. Coraz popularniejszy staje siê model

budynku, w którym dolne piêtra zajmuj¹ sklepy i biura, a

wy¿sze pomieszczenia mieszkalne.

 Poza nowoczesnoœci¹, miasto zachowa³o swój nie-

powtarzalny klimat na który sk³adaj¹ siê i przyroda i

naturalne piêkno. Jest ono czêsto nazywane placem

zabaw Pacyfiku, miejscem w którym warto nie tylko

¿yæ, ale go czêsto odwiedzaæ. Linia brzegowa ³¹cz¹ca

Pacyfik z Vancouver wykorzystywana jest w przeró¿-

ny sposób. Liczne, malownicze zatoki proponuj¹ tury-

stom ró¿norodne atrakcje staj¹c siê tak¿e g³ównym

czynnikiem rozwoju infrastruktury portu.

W Vancouver nie sposób siê nudziæ. Miasto ma

wiele do zaoferowania turystom. Naturalne wkompono-

wanie linii brzegowej w otaczaj¹cy wokó³ krajobraz gór-

ski sprawia, ¿e wyró¿nia siê ono niepowtarzalnym po³o-

¿eniem oraz niezapomnian¹ kompozycjê. W Vancouver

znajduje siê blisko 180 parków. Najs³ynniejszy to Park

Stanleya. Znajduje siê on w czêœci zachodniej pó³wy-

spu, na którym po³o¿one jest miasto. Jest zarówno

ostoj¹ dzikiej przyrody, jak i ulubionym miejscem roz-

rywki i rekreacji mieszkañców. Rozpoœciera siê st¹d

piêkny widok na Zatokê Vancouver i nowoczesn¹ zabu-

dowê miasta. Tu tak¿e mo¿na podziwiaæ najpiêkniejsze

w Kanadzie zachody s³oñca. Inn¹ atrakcj¹ tego parku

s¹, obok potê¿nych sekwoi, bogate kolekcje totemów.

Sztuka tworzenia tych mistycznych rzeŸb by³a szeroko

rozpowszechniona wœród Indian zachodniego wybrze¿a

Ameryki. Podczas pobytu w Vancouver nale¿y koniecz-

nie zwiedziæ liczne muzea ze s³ynn¹ miejsk¹ Galeri¹

Sztuki, za³o¿on¹ w 1931 r. oraz Muzeum Morskim i

planetarium, z kolorow¹ fontann¹ w kszta³cie kraba. W

mieœcie i okolicach znajduje siê wiele obiektów sporto-

wych, w tym lodowiska, hale sportowe i wyci¹gi nar-

ciarskie. W ruchu pasa¿erskim wa¿n¹ rolê odgrywaj¹

po³¹czenia promowe z wysp¹ Vancouver. Historyczne

centrum miasta to ton¹cy w powodzi kwiatów Gastown.

Nazwa dzielnicy pochodzi od Jacka Deightona, zwane-

go „Gassy” (gadu³¹), emerytowanego ¿eglarza, samo-

w³adczego „burmistrza” miasta. W 1867 r. przyby³ on tu

czó³nem wraz z indiañsk¹ ¿on¹ oraz wylinia³ym psem i

otworzy³ bar dla pracowników pobliskiego tartaku. Po-

mnik barmana stoi przy Maple Tree Square, sercu Ga-

stown, gdzie ponoæ sta³a pierwsza tawerna. Interes piw-

ny prosperowa³ doskonale, wkrótce utworzono drugi

bar, i osada zwana Gassy’s Town, sta³a siê zal¹¿kiem

wspó³czesnego Vancouver. W póŸniejszym okresie cen-

trum przenios³o siê na zachód. Z pewnoœci¹ coœ z at-

mosfery pocz¹tków Gastown ci¹¿y³o nad dzielnic¹,

poniewa¿ tutejsze tanie hotele i magazyny sta³y siê w

po³owie XX wieku rejonem zamieszkiwanym przez nar-

komanów i alkoholików. W latach 70. miejsce to uzna-

no za zabytkowe (tutejsze budynki s¹ najstarsze w

mieœcie) i z entuzjazmem przyst¹piono do jego syste-

matycznego upiêkszania. Szybko wyprowadzono z nie-

go mieszkañców o podejrzanej aparycji. Obecnie warto

tu siê zjawiæ, po to aby pos³uchaæ ulicznych grajków,

przyjrzeæ siê ró¿nobarwnemu t³umowi turystów oraz obej-

rzeæ unikalny, dwutonowy zegar parowy na zachodnim

krañcu Water Street. Co 15 minut t³um gapiów obser-

wuje pojawiaj¹cy siê nad zegarem bia³y ob³ok i ws³u-

chuje siê w ostry dŸwiêk dzwonka. Widoczna w oddali

bry³a nowoczesnej wie¿y widokowej uœwiadamia nam

pe³ne rozmachu, chocia¿ nacechowane sztucznoœci¹

wspó³istnienie teraŸniejszoœci z tradycj¹. Podczas poby-

tu w Vancouver, pod koniec lipca 2009 roku, spaceruj¹c

ulicami historycznego Gastown, ogl¹da³em nie tylko uni-

katowy zegar, spaceruj¹cych t³umnie turystów, ale tak-

¿e obecne na ka¿dym kroku liczne pami¹tki i gad¿ety

zwi¹zane z maj¹c¹ siê odbyæ tutaj za kilka miesiêcy

Olimpiad¹ Zimow¹. W witrynach sklepowych czeka³y

na turystów koszulki, kalendarze, breloczki, przeró¿ne

kubeczki, ró¿norodne pami¹tki zwi¹zane z Igrzyskami.

Nad ulic¹ powiewa³y kolorowe transparenty przypomi-

naj¹ce o tym wielkim sportowym wydarzeniu. Szcze-

góln¹ dzielnic¹ Vancouver jest barwne Chinatown. Jest

to jedna z najwiêkszych chiñskich dzielnic w Ameryce

Pó³nocnej; spo³ecznoœæ chiñska w Vancouver liczy po-

nad 100 tys. W przeciwieñstwie do doœæ sztucznego

Gastown, w Chinatown wszystko jest autentyczne –

sklepy, hotele, targi, maleñkie restauracje i mroczne

alejki, zat³oczone chodniki, na których rozlegaj¹ siê roz-

mowy w jêzyku chiñskim. Ka¿dy budynek ma oriental-

ny charakter. Dominuj¹ napisy w jêzyku chiñskim.

Turyœci przybywaj¹ do Chinatown nie tylko ze wzglê-

du na ciekawe, orientalne sklepy i restauracje, ale tak-

¿e organizowane w niej barwne, kolorowe targi. Wiêk-

szoœæ ludzi obowi¹zkowo przychodzi do Sam Kee Buil-

ding za³o¿onego w 1913 r., na rogu Carrall i Pender. Ma

on szerokoœci 1,8 m i jest oficjalnie uznany za najwê¿-

szy budynek na œwiecie.

W Vancouver znajduje siê a¿ dziesiêæ mostów, w

tym dwa wisz¹ce: Capiano i Lynn Canzon. Trzy mosty

przebiegaj¹ nad rzek¹ Fraser, stanowi¹c¹ po³udniow¹

granicê Vancouver. Trzy kolejne, w tym okaza³y Lions

Gate Bridge, s¹ przerzucone nad False Creek i ³¹cz¹

centrum miasta z pozosta³¹ jego czêœci¹. Dwa inne

le¿¹ nad zatok¹ Burrard Inlet i ³¹cz¹ Vancouver z jego

pó³nocn¹ czêœci¹, stanowi¹c¹ jeden wielki plac zabaw.

W drodze na pó³noc przez kanadyjski Jukon w kierunku

amerykañskiej Alaski po przejechaniu ok. 100 km do-

cieramy do Whistler, drugiego obok Vancouver oœrod-

ka Zimowej Olimpiady. Miasteczko do z³udzenia swoj¹

zabudow¹, po³o¿eniem i specyficzn¹ atmosfer¹ przy-

pomina nasze Zakopane. Godzinê wczeœniej, przy wy-

jeŸdzie z Vancouver w kierunku Whistler, podziwiamy

liczne kamienne pomniki upamiêtniaj¹ce pierwotnego

mieszkañca Kanady nazywanego Inuszukiem. Oto je-

den z nich usytuowany nieopodal nabrze¿a. Pomniki te

stanowi¹ jeden z wa¿nych symboli Kanady.

Tekst i zdjêcia

MACIEJ  ANDRZEJ  ZARÊBSKI

Pomnik barmana przy Maple Tree Square w

Gastown

Dwutonowy zegar parowy na zachodnim krañ-

cu Water Street

Kamienny pomnik upamiêtniaj¹cy pierwotnego

mieszkañca Kanady, nazywanego Inuszukiem

Sam Kee Building
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„Dotyk i spe³nienie”

W mroŸne wczesne popo³udnie, 15 stycznia br.

w koœciele parafialnym w Brzezinkach oraz na miej-

scowym cmentarzu, po¿egnaliœmy Tadeusza Kêdrac-

kiego, nestora œwiêtokrzyskich pszczelarzy. Przez 18

lat by³ prezesem Wojewódzkiego Zwi¹zku Pszczela-

rzy w Kielcach, a od 1992 prezesem honorowym.

Nale¿a³ do Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kultu-

ralnego, by³ sympatykiem ruchu ludowego.

Tadeusz Kêdracki urodzi³ siê w 1929 roku w Po-

toku Wielkim w powiecie jêdrzejowskim. Jego pra-

dziadek, dziadek i ojciec byli pszczelarzami. Ma-

j¹c 16 lat otrzyma³ od swego chrzestnego - stryja

dwa roje pszczele. Po ukoñczeniu szko³y œredniej

w Kielcach sta³ siê ju¿ w³aœcicielem kilku rodzin

pszczelich. Po wojnie zamieszka³ w Kielcach, ale

pasieki mia³ w ro¿nych regionach województwa.

Posiada³ 350 uli. Z jego inicjatywy wzniesiono w

Kielcach pomnik Pszczo³y, który zosta³ ods³oniêty

w 1987 roku podczas œwiatowego zjazdu pszcze-

larzy.

Po 28 latach zamieszkania w Kielcach, posta-

nowi³ razem z ¿on¹ Danut¹ przenieœæ siê do Klono-

wa, malowniczej wsi w Górach Œwiêtokrzyskich. Po-

cz¹tkowo planowa³ zamieszkaæ tu jedynie w okresie

letnim, okaza³o siê, ¿e pozosta³ tu na sta³e. Na zada-

ne Mu kiedyœ pytanie: dlaczego tak postanowi³, od-

powiedzia³: - Decyzja moja nie by³a koniecznoœci¹,

ale chêci¹ odnalezienia swego miejsca na ziemi,

mieszkaj¹c i pracuj¹c w mieœcie, zawsze czu³em siê

cz³owiekiem wsi.

Tadeusz Kêdracki po³o¿y³ du¿e zas³ugi w rozwi-

janiu pszczelarstwa nie tylko na terenie wojewódz-

twa, ale tak¿e na Litwie. U siebie w pasiece zdoby³o

praktykê kilkunastu m³odych Polaków zamieszka³ych

na WileñszczyŸnie, którzy nastêpnie za³o¿yli pasieki

nad Wili¹.

Byliœmy kiedyœ na wycieczce na Litwie zorgani-

zowanej przez Witolda Pobochê, prezesa Wojewódz-

kiego Zwi¹zku Kó³ek i Organizacji Rolniczych. Tade-

usz Kêdracki zabra³ z sob¹ kilkadziesi¹t ma³ych po-

jemników z miodem, aby nim poczêstowaæ Pola-

ków na spotkaniu w Wilnie.

Tadeusz Kêdracki by³ cz³owiekiem szanowa-

nym i lubianym nie tylko przez braci pszczelarzy,

ale wszystkich, którzy Go znali, tak¿e przez cz³on-

Sala Klubu „Hipote-

ka” przy S¹dzie Okrêgo-

wym w Kielcach z trudem

pomieœci³a wszystkich,

którzy zostali zaproszeni

przez poetkê El¿bietê

Gacek na promocjê swo-

jego tomiku wierszy zaty-

tu³owanego „Dotyk i spe³-

nienie”, która odby³a siê

26 lutego br. Mottem

spotkana by³y s³owa „tym,

co wierz¹, ¿e nic nie jest

stracone na zawsze i

Amazonkom”.

Tomik ten zosta³ wydany przez Ludowe Towa-

rzystwo Naukowo - Kulturalne Oddzia³ w Kielcach.

Spotkanie bardzo interesuj¹co prowadzi³a tak-

¿e poetka i cz³onkini naszego Towarzystwa, polonist-

ka Czes³awa Marecka - Pytel. Przypomnia³a ona, ¿e

El¿bieta Gacek urodzi³a siê w W¹chocku, studia praw-

nicze ukoñczy³a na Uniwersytecie Jagielloñskim.

Piastowa³a wiele odpowiedzialnych stanowisk: cz³on-

ka Rady Pañstwa, wicemarsza³ka Sejmu, sêdziego

Trybuna³u Konstytucyjnego. Obecnie jest sêdzi¹ w

stanie spoczynku.

W 2003 roku ukaza³ siê pierwszy jej tomik pt.

„Szczelnie zamkniêty œwiat” w latach nastêpnych

„Przez uchylone drzwi”, „Po prostu jestem”, i obecny

„Dotyk i spe³nienie.” Opublikowa³a tak¿e swoje utwo-

ry w antologii „Na zawsze.”

Nie goñ przesz³oœci,

nie têsknij, nie czekaj,

zatrzymaj rozpêdzone dni,

podaruj uœmiech,

wyci¹gnij d³onie

i nie marszcz brwi.

Podziel siê sercem,

spokojem poranka,

codziennym trudem r¹k.

Zamieñ ob³udê na szczeroœæ,

g³upotê na m¹droœæ,

i udŸwignij to.

Opowiedz: o ¿yciu, o mi³oœci,

o cierpieniu - bez narzekania

i przysi¹dŸ na moim progu,

jak na swoim - bez pouczania.

Wiersz pochodzi z tomiku wierszy „Do-

tyk i spe³nienie” El¿biety Gacek. Ludowe

Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddzia³

w Kielcach Kielce 2009 rok, pozycja wy-

dawnicza nr 49.

Spe³nienie

EL¯BIETA GACEK

Z kart obecnego tomiku, jak mówi³a Czes³awa

Marecka - Pytel wy³ania siê szczególny rodzaj wra¿li-

woœci: potrzeby ofiarowania dobra, niesienie pomo-

cy, dzielenia siê radoœci¹ dnia codziennego. Pod-

miot liryczny w wierszach poetki poszukuje ciep³a pro-

mieniuj¹cego od innych ludzi, aby oddaæ je w zwie-

lokrotnionym wymiarze w postaci dobrej energii Ob-

racaj¹c siê w krêgu uczuæ mo¿emy dojrzeæ obrazy

tworzenie rêk¹ utalentowanej malarki, która wra¿li-

woœæ na urodê œwiata zaklina w s³owach.

W trakcie spotkania kolejno zabrali g³os: Stani-

s³aw Durlej - prezes ZO LTNK, Zyta Zych - prezes

Towarzystwa Przyjació³ Sztuk Piêknych i Halina Ce-

cot - przewodnicz¹ca Stowarzyszenia „Amazonek”

Adam Chamerski dokona³ zapisu nutowego do

jednego z wierszy poetki i uœwietni³ swoim œpiewem

to mi³e i kole¿eñskie spotkanie.

Wybrane wiersze ze wszystkich dotychczasowych

tomików recytowa³y cz³onkinie „Amazonek” oraz sama

poetka. Ze szczególnym wzruszeniem zebrani wys³u-

chali wiersza dedykowanego swojej wnuczce. Z du¿¹

trem¹ wyg³osi³a ten utwór wnuczka Justyna Gacek,

która przyby³a tu razem ze swoimi rodzicami.

El¿bieta Gacek otrzyma³a wiele ¿yczeñ i kwia-

tów od swoich przyjació³ i znajomych, w tym tak¿e

od prezesa honorowego naszego Oddzia³u LTNK dr.

nauk medycznych Kazimierza Mierzwy.

Po spotkaniu d³ugo jeszcze trwa³y rozmowy przy

gor¹cej kawie.

Obok zamieszczamy jeden z wierszy poetki.

STANIS£AW DURLEJ

Odszed³ Tadeusz Kêdracki,

nestor œwiêtokrzyskich pszczelarzy

ków Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalne-

go. Odwiedzaliœmy nieraz goœcinny dom Kêdrac-

kich, by³a to dla nas olbrzymia przyjemnoœæ, a na-

wet œwiêto spêdzone kilka godzin w gronie serdecz-

nych przyjació³.

Tadeusz Kêdracki by³ nie tylko pszczelarzem,

ale tak¿e mi³oœnikiem ksi¹¿ek. Posiada³ du¿¹ biblio-

tekê, a w niej niemal wszystkie tytu³y ksi¹¿ek wyda-

nych przez nasze Towarzystwo. Zachowa³ wiêkszoœæ

numerów „Ludowca Œwiêtokrzyskiego”, czyta³ wszyst-

kie teksty.

W gronie cz³onków Ludowego Towarzystwa Na-

ukowo-Kulturalnego odwiedziliœmy Klonów w listo-

padzie ubieg³ego roku. Nikt z nas nie spodziewa³ siê,

¿e bêdzie to ostatnie nasze spotkanie z Tadeuszem,

chocia¿ on sam powiedzia³ jednemu z nas dyskret-

nie, ¿e „chyba siê ju¿ nie spotkamy.” Czy¿by przeczu-

wa³ swoj¹ œmieræ?

Zmar³ 11 stycznia w szpitalu na Czerwonej Gó-

rze, prze¿y³ 81 lat.

W pogrzebie uczestniczy³o ponad 400 osób.

Przyby³o 11 pocztów sztandarowych kó³ pszczelar-

skich z województwa œwiêtokrzyskiego i oœciennych

oraz Zespo³u Szkó³ Pszczelarskich w Pszczelej Woli

z województwa lubelskiego. Mszê œwiêt¹ ¿a³obn¹

odprawi³o trzech ksiê¿y, w tym duszpasterz pszczela-

rzy ksi¹dz Eugeniusz Marciniak. W koœciele po¿e-

gnali Zmar³ego: w imieniu polskich pszczelarzy pre-

zydent Zwi¹zku Tadeusz Sabat i duszpasterz ksi¹dz

Eugeniusz Marciniak, rodaków ziemi jêdrzejowskiej

prezes Zarz¹du Powiatowego PSL, pose³ Miros³aw

Pawlak, mieszkañców parafii Brzezinki by³y proboszcz

ksi¹dz Józef ¯ó³tak, cz³onków Ludowego Towarzy-

stwa Naukowo-Kulturalnego Stanis³aw Durlej, zaœ

kieleckich pszczelarzy, dyrektor Biura Œwiêtokrzyskie-

go Zwi¹zku Edward Nowosielski. Adam Chamerski

swoim œpiewem ¿a³obnych pieœni odda³ ho³d pa-

miêci naszego Przyjaciela.

W pogrzebie Tadeusza Kêdrackiego wziêli udzia³

wszyscy, którzy w listopadzie goœcili w domu Kêdrac-

kich, poza wspomnianym ju¿ A. Chamerskim, Andrzej

Lato, dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu Pracy, Andrzej

Szura, by³y wieloletni dyrektor Muzeum Wsi Kielec-

kiej oraz Bogdan Bartocha, by³y pracownik WZKiOR.

Urz¹d Marsza³kowski reprezentowa³ Janusz Œle-

dziñski, dyrektor departamentu Rolnictwa i Ochrony

Œrodowiska.

Na cmentarzu w imieniu rodziny podziêkowa³

wszystkim bior¹cym udzia³ w tej ¿a³obnej uroczysto-

œci syn Jan.

Wyraziæ nale¿y nadziejê, ¿e zarówno on, jak i

m³odszy brat Jarek bêd¹ kontynuowali dzie³o ojca

oraz jego przodków.

STANIS£AW DURLEj

Tadeusz Kêdracki przed pomnikiem Pszczo³y

w Kielcach, 1989 r.
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Gmina Raków zaprasza…

W s³u¿bie publicznej na stanowisku wójta

gminy Raków pracujê od wyborów samorz¹do-

wych w 2006 r. Wczeœniej przez wiele lat praco-

wa³am jako nauczyciel, pe³ni¹c równoczeœnie

spo³ecznie funkcjê prezesa Zarz¹du Oddzia³u

ZNP w Rakowie. Ukoñczy³am WSP w Kielcach

na kierunku biologia.

Zawsze tkwi³ we mnie duch spo³ecznika.

Zosta³o to dostrze¿one przez lokaln¹ spo³ecznoœæ

i w wyborach samorz¹dowych 2002 zosta³am

wybrana na Radn¹ Rady Gminy Raków – prze-

wodnicz¹c¹ Komisji Spraw Spo³ecznych. Cztery

lata pracy w Radzie Gminy sprawi³y, ¿e grupa

radnych z PSL zaproponowa³a mi kandydowa-

nie na urz¹d wójta gminy. Tym sposobem z pra-

cy w szkole, która dawa³a wiele satysfakcji i ra-

doœci, trafi³am do s³u¿by publicznej, która sta-

wia jeszcze wiêksze wymagania, ale te¿ jest

ogromnym zaszczytem. Z racji wiejskiego po-

chodzenia, ciê¿kiej pracy wspólnie z rodzicami

w gospodarstwie rolnym, znane i bliskie s¹ mi

problemy ludzi mieszkaj¹cych na wsi. Wiem jak

ciê¿k¹ prac¹ trzeba by³o odkupiæ ka¿dy dzieñ.

Dlatego doskonale ich rozumiem i uto¿samiam

siê z nimi. Okolicznoœci, które przedstawi³am,

sprawi³y, ¿e wst¹pi³am w szeregi PSL, które jest

ugrupowaniem z ponad 100-letni¹ histori¹ i

wielkimi tradycjami. Wszyscy wiemy, ¿e polska

wieœ budowa³a i buduje podwaliny pod zdrowe

pañstwo, oparte na tradycjach, szanowanych

wartoœciach, patriotyzmie i kulturze chrzeœcijañ-

skiej. Takie wartoœci z wielkim otwarciem na no-

woczesnoœæ reprezentuje w³aœnie PSL.

W obszarze potrzeb spo³ecznoœci gminy

Raków lista by³a bardzo d³uga. Na powierzchni

blisko 200 km
2

 w 28 so³ectwach mieszka 6 tys.

osób. Doskwiera brak podstawowej infrastruk-

tury w postaci dróg, wodoci¹gów. Obiekty u¿y-

tecznoœci publicznej wymagaj¹ remontów. Pa-

nuje du¿e bezrobocie. Gmina jest powa¿nie za-

d³u¿ona. Nale¿a³o energicznie wzi¹æ siê do pra-

cy. W perspektywie by³y œrodki unijne i nadzieja

na pomoc ludowców. Stanêli na wysokoœci za-

dania, za co jestem im ogromnie wdziêczna.

W czasie obecnej kadencji, dziêki dobrej

wspó³pracy z Rad¹ Gminy i pomocy w³adz samo-

rz¹dowych powiatu i województwa, wybudowali-

œmy oko³o 40 km tak bardzo potrzebnych dróg,

budujemy wodoci¹gi, wyremontowaliœmy czêœæ

placówek oœwiatowych, sukcesywnie remontuje-

my obiekty OSP, w których mieszcz¹ siê œwietlice

dla dzieci i m³odzie¿y oraz siedziby Kó³ Gospodyñ

Wiejskich, prowadzimy przedszkola i placówki

przedszkolne w szko³ach. Dbamy o rozwój sportu

wœród dzieci i m³odzie¿y. Dziêki tym staraniom w

lokalnych spo³ecznoœciach pojawi³ siê nowy duch,

duch nadziei na lepsze jutro. Zaczyna siê rzeczy-

wista aktywizacja w kierunku wspó³dzia³ania.

Wœród niew¹tpliwych sukcesów wa¿ne miej-

sce zajmuje troska naszego samorz¹du o bezpie-

czeñstwo zdrowotne naszych obywateli. Przy

udziale PFRON wyremontowaliœmy oœrodek zdro-

wia. Jest nowoczesny i spe³nia unijne standardy.

Funkcjonuje i ca³odobowo niesie pomoc punkt

ratownictwa medycznego.

Staramy siê promowaæ nasz¹ gminê po-

przez eksponowanie jej niezwyk³ych walorów przy-

rodniczych, krajobrazowych, historyczno-kultu-

rowych. Mamy znakomity, sprzyjaj¹cy zdrowiu

mikroklimat, przesi¹kniête sosnow¹ ¿ywic¹ po-

wietrze, najwiêkszy w województwie œwiêtokrzy-

skim zbiornik retencyjno–rekreacyjny „Chañ-

cza”, na którym mo¿na uprawiaæ sporty moto-

rowodne. Ponad 50% powierzchni gminy po-

krywaj¹ lasy daj¹ce ciszê, spokój i relaks. Mo¿-

na z tych dóbr korzystaæ w szybko rozwijaj¹cych

siê gospodarstwach agroturystycznych.

Przed naszym samorz¹dem jeszcze wiele

pracy, ale radoœci¹ nape³nia to, co ju¿ zrobione.

Alina Siwonia

wójt gminy Raków

XVII wieczny koœció³ p.w. œw. Trójcy w Rakowie

Daje satysfakcjê i si³ê do podejmowania kolej-

nych zadañ. Przed nami budowa kolejnych dróg

i wodoci¹gów. W niedalekiej przysz³oœci zamie-

rzamy przyst¹piæ do rewitalizacji Rynku w Ra-

kowie, aby swoim piêknem zachêca³ turystów do

odwiedzania naszej historycznej miejscowoœci i

gminy, a mieszkañcom dawa³ wiele przyjemno-

œci. Gmina Raków zosta³a objêta projektem bu-

dowy trasy rowerowej œciany wschodniej. Jest to

wielki sukces i atut. Postaramy siê go wykorzy-

staæ w maksymalnym stopniu.

Zdecydowana wiêkszoœæ sukcesów mojej

gminy jest efektem zrozumienia, wspó³dzia³ania

i pomocy bardzo wielu osób i instytucji. Jednak

na szczególne moje uznanie i szacunek zas³ugu-

je marsza³ek województwa œwiêtokrzyskiego Adam

Jarubas. Jego m¹droœæ i dojrza³oœæ spo³eczna,

mimo m³odego wieku, zas³uguje na podkreœle-

nie i wyró¿nienie. Z jednakow¹ si³¹ i wielk¹ de-

terminacj¹ pracuje na rzecz wszystkich gmin wo-

jewództwa œwiêtokrzyskiego, dbaj¹c o jego

wszechstronny rozwój. W imieniu mieszkañców

gminy Raków serdecznie marsza³kowi wojewódz-

twa œwiêtokrzyskiego dziêkujê.

Wyrazy podziêkowania kierujê równie¿ na

rêce wicewojewody Piotra ¯o³¹dka oraz staro-

sty kieleckiego Zenona Janusa. Ich dobra wola

i otwarcie na potrzeby spo³ecznoœci lokalnych

równie¿ owocuje wieloma sukcesami, w których

gmina Raków ma swój udzia³. S³owa wdziêczno-

œci kierujê tak¿e na rêce cz³onka Zarz¹du Woje-

wództwa Œwiêtokrzyskiego Marka Gosa. Pomoc

w remoncie oœrodka zdrowia oraz nasze ratow-

nictwo medyczne to g³ównie jego zas³uga. Ko-

rzystaj¹c z ³am „Ludowca Œwiêtokrzyskiego” ser-

decznie dziêkujê wszystkim, którzy s³u¿¹ mi po-

moc¹, w mojej s³u¿bie dla lokalnej spo³ecznoœci

gminy Raków.
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¯ycie kulturalne w Polskich

Si³ach Zbrojnych na Zachodzie

w czasie II wojny œwiatowej

Utworzona w ZSRR Armia Polska. posia-

da³a znacz¹ specyfikê wynikaj¹c¹ z doœwiad-

czeñ ¿o³nierzy w sowieckim domu niewoli. Sta-

nowili j¹ szeregowcy, podoficerowie i oficero-

wie, którzy prze¿yli gehennê sowieckich

³agrów, wiêzieñ i obozów pracy. Wszystkie

stanowiska dowódcze, ³¹cznie z naczelnym

dowódc¹ zosta³y obsadzone przez oficerów

znaj¹cych z autopsji sowiecki system represji.

Julian Siedlecki, wiêzieñ obozu karnego nr 9

ko³o Uchty, Komi ASRR, w swojej bezcennej

pracy „Losy Polaków w ZSRR w latach 1939 -

1986” przedstawi³ wstrz¹saj¹ce obrazy eks-

terminacji Polaków w sowieckich ³agrach i wiê-

zieniach oraz ich gehennê w czasie podró¿y

do Wojska Polskiego
1

. Oto jeden z wielu poda-

nych przez niego wstrz¹saj¹cych dowodów

eksterminacji obywateli II RP:

„20 wrzeœnia 1941 r. «(…) Po tzw. amne-

stii, do pobliskiej przystani zawin¹³ statek z

transportem oko³o tysi¹ca Polaków, wiêŸniów

powracaj¹cych z Ko³ymy (…) poniewa¿ odle-

g³oœæ dziel¹ca nas by³a zbyt wielka, trudno mi

by³o siê zorientowaæ (pisze autor pamiêtnika

Bronis³aw Brzezicki z ³agru w zatoce Nachod-

ka, przywo³anego przez J. Siedleckiego) ilu ich

i co to s¹ za ludzie. Nagle do moich uszu dole-

cia³ œciszony g³os ¿o³nierza-stra¿nika, który

mówi³ do swego kolegi, ¿e s¹ to Polacy z Ko³y-

my (…). Dopiero kiedy zwarta masa po pew-

nym czasie dotar³a do nas i jakby przedefilo-

wa³a przed naszymi rowami, prowadz¹c siê

wzajemnie za rêce, oczom moim przedstawi³

siê niesamowity i krew w ¿y³ach mro¿¹cy wi-

dok. Mê¿czyŸni w strzêpach ubrañ, w fufaj-

kach, chwiej¹ce siê cienie o zaroœniêtych twa-

rzach, podobni raczej do upiorów ni¿ do ludzi.

Dramatyczny to by³ widok, bez porównania

okropniejszy ni¿ obraz Grottgera przedstawia-

j¹cy zsy³kê Polaków na Sybir. By³y to dos³ow-

nie same kaleki, wielu bez jednego oka, inni

zupe³nie ociemniali, bez nosów, uszu, bez r¹k,

na szczud³ach bez nogi, i - o Bo¿e - tu³ów bez

obu nóg!. jak siê póŸniej dowiedzia³em wszyst-

kie okaleczania by³y wynikiem odmro¿eñ w

czasie ciê¿kich prac na Ko³ymie w czasie prze-

raŸliwych mrozów”»
2

.

£agiernicy i wiêŸniowie z wdziêcznoœci¹ i

radoœci¹ przyjêli wiadomoœæ o „amnestii” i two-

rzeniu Armii Polskiej w ZSRR. Pod¹¿ali do rejo-

nów formowania wojska pieszo i ró¿nymi œrod-

kami lokomocji, g³odni, czêsto jeszcze upoka-

rzani. „Amnestia” by³a Ÿród³em ich g³êbokiej ra-

doœci. Tadeusz M. Czerkawski tak to opisa³:

„Jestem wolny! G³êboko t¹..wolnoœci¹ oddy-

cham i czuje w sobie du¿o si³y, chocia¿ wa¿ê

niewiele ponad trzydzieœci siedem kilogramów.

Nic to! Chwa³a ci generale Sikorski, ¿eœ o nas

pamiêta³! Bêdê polskim ¿o³nierzem! Nie zawio-

dê generale Twego zaufania! Bêdzie wolna

Polska! Dziêki ci Wszechmog¹cy za uratowa-

nie mi ¿ycia.”
 3

.

1 

J. Siedlecki, Losy Polaków w ZSRR w la-

tach 1939 - 1986. Z przedmow¹ Jego Eminen-

cji Pana Prezydenta RP Edwarda Raczyñskie-

go, Oficyna Wydawnicza Graf, Gdañsk 1990,

s. 84 - 117.

2 

Tam¿e, s. 87.

3 

M. Czerkawski, W wiêzieniu i ³agrze 1940

- 1941. Ja, socjalno opasnyj elemient, Bibliote-

ka „Tygodnika Demokratycznego”, Warszawa

1989, s. 55.

Fragmenty ksi¹¿ki Stefana Józefa Pastuszki

25 stycznia 2010 r. odby³o siê posiedzenie Pre-

zydium Zarz¹du Oddzia³u Ludowego Towarzystwa

Naukowo-Kulturalnego. Przyjêto kierunki dzia³añ To-

warzystwa na 2010 rok oraz zapoznano siê z wynika-

mi finansowymi za rok ubieg³y.

Przewiduje siê udzia³ cz³onków Towarzystwa w

uroczystoœciach organizowanych tak¿e przez inne

organizacje spo³eczno-polityczne i kulturalne oraz

samorz¹d województwa. Tradycyjnie ju¿ wezm¹

udzia³ miêdzy innymi w obchodach Œwiêta Czynu

Ch³opskiego w Ka³kowie. Uczestniczyæ bêd¹ aktyw-

nie w pracach IX Kongresu Regionalistów Polskich,

który odbêdzie siê w Kielcach w dniach 24-26 wrze-

œnia. Ju¿ obecnie w pracach Komitetu Organizacyj-

nego Kongresu, któremu przewodniczy dr Maciej

Zarêbski, cz³onek Towarzystwa i równoczeœnie pre-

zes Œwiêtokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego,

bior¹ udzia³ Stanis³aw Durlej, Adam Chamerski i

Andrzej Szura.

W tym roku uka¿¹ siê kolejne ksi¹¿ki wydane

przez Kielecki Oddzia³ Towarzystwa. Ju¿ w marcu w

Bibliotece Wojska Polskiego w Warszawie odbêdzie

siê promocja ksi¹¿ki prof. Stefana Pastuszki pt. „¯ycie

kulturalne w Polskich Si³ach Zbrojnych na Zacho-

dzie w czasie II wojny œwiatowej.” Planowane jest

wydanie w bie¿¹cym roku jeszcze dwóch pozycji

ksi¹¿kowych tomiku - wierszy Mieczys³awa Józefa Sali

oraz zbioru publikacji Stanis³awa Durleja na ³amach

tygodnika „Wieœci” z przedmow¹ prof. Romualda

Turkowskiego, pracownika naukowego Uniwersytetu

Warszawskiego oraz prof. Stefana Pastuszki z Uni-

wersytetu imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Na posiedzeniu przyjêto tak¿e wyniki finansowe To-

warzystwa za rok ubieg³y.

Z dzia³alnoœci LTNK

W obecnoœci oko³o 300 osób przyby³ych na uro-

czystoœæ „Tort Noworoczny Kultury”, która odby³a siê

30 stycznia br. w M¹chocicach - Scholasterii, Adam

Chamerski mieszkaniec gminy Mas³ów, cz³onek

LTNK, otrzyma³ honorow¹ odznakê Zas³u¿ony dla

Kultury Polskiej. Odznakê tê wrêczy³ mu sekretarz

NKW PSL Józef Szczepañczyk, zaœ gratulacjê z³o¿y³

wicewojewoda Piotr ¯o³¹dek za³¹czaj¹c równie¿

okolicznoœciowy list.

Adam Chamerski

zosta³ odznaczony

II

 Z wizyt¹ w Vancouver

Vancouver, stolica ostatniej Zimowej Olimpiady,

to miasto, po³o¿one w zachodniej Kanadzie w prowincji

Kolumbii Brytyjskiej, nad malownicz¹ zatok¹ Vanco-

uver. Od kilku lat staje siê jednym z najbardziej pasjo-

nuj¹cych oœrodków miejskich na œwiecie. Liczy obec-

nie ok. 2 mln mieszkañców, Jest po³o¿one na pacyficz-

nym, zachodnim wybrze¿u Kanady, w po³udniowo - za-

chodniej czêœci kraju. Powstanie miasto zawdziêcza

istnieniu dogodnego, naturalnego portu, jakim jest uj-

œcie rzeki Fraser do cieœniny Georgia. To jedno z nie-

wielu tego typu miejsc na trudno dostêpnym, górzy-

stym wybrze¿u zachodnim. Miasto, z trzech stron oto-

czone wod¹, s¹siaduje ze stromymi stokami gór wzno-

sz¹cych siê ponad 1500 m n.p.m. Vancouver jest mia-

stem turystycznym atrakcyjnym o ka¿dej porze roku.

Wynika to ze specyficznego klimatu który panuje w

mieœcie. Vancouver ma doœæ ³agodny jak na kanadyj-

skie warunki klimat. Œrednia temperatura stycznia wy-

nosi 3 st. C, a lipca (o czym naocznie siê przekona³em,

przebywaj¹c w Vancouver w tym miesi¹cu w roku 2009),

18 – 20 stopni C.

Charakterystycznym zjawiskiem pogodowym s¹ gê-

ste mg³y, doœæ d³ugo siê utrzymuj¹ce. W lecie miasto jest

idealne dla mi³oœników s³oñca. Jednak wspomnieæ trzeba

¿e równie¿ zim¹ pla¿e nie s¹ opuszczone. Szczególnie w

Nowy Rok wielu œmia³ków próbuje k¹pieli w zatoce En-

glish Bay. Ciekawa jest architektura Vancouver. Z uwagi

na ograniczon¹ przestrzeñ w Vancouver wciœniêtym po-

miêdzy wybrze¿e, rzekê i góry, planuje siê tutaj wykorzy-

stanie ka¿dej wolnej przestrzeni, nie zajêtej przez instala-

cje przemys³owe. Coraz popularniejszy staje siê model

budynku, w którym dolne piêtra zajmuj¹ sklepy i biura, a

wy¿sze pomieszczenia mieszkalne.

 Poza nowoczesnoœci¹, miasto zachowa³o swój nie-

powtarzalny klimat na który sk³adaj¹ siê i przyroda i

naturalne piêkno. Jest ono czêsto nazywane placem

zabaw Pacyfiku, miejscem w którym warto nie tylko

¿yæ, ale go czêsto odwiedzaæ. Linia brzegowa ³¹cz¹ca

Pacyfik z Vancouver wykorzystywana jest w przeró¿-

ny sposób. Liczne, malownicze zatoki proponuj¹ tury-

stom ró¿norodne atrakcje staj¹c siê tak¿e g³ównym

czynnikiem rozwoju infrastruktury portu.

W Vancouver nie sposób siê nudziæ. Miasto ma

wiele do zaoferowania turystom. Naturalne wkompono-

wanie linii brzegowej w otaczaj¹cy wokó³ krajobraz gór-

ski sprawia, ¿e wyró¿nia siê ono niepowtarzalnym po³o-

¿eniem oraz niezapomnian¹ kompozycjê. W Vancouver

znajduje siê blisko 180 parków. Najs³ynniejszy to Park

Stanleya. Znajduje siê on w czêœci zachodniej pó³wy-

spu, na którym po³o¿one jest miasto. Jest zarówno

ostoj¹ dzikiej przyrody, jak i ulubionym miejscem roz-

rywki i rekreacji mieszkañców. Rozpoœciera siê st¹d

piêkny widok na Zatokê Vancouver i nowoczesn¹ zabu-

dowê miasta. Tu tak¿e mo¿na podziwiaæ najpiêkniejsze

w Kanadzie zachody s³oñca. Inn¹ atrakcj¹ tego parku

s¹, obok potê¿nych sekwoi, bogate kolekcje totemów.

Sztuka tworzenia tych mistycznych rzeŸb by³a szeroko

rozpowszechniona wœród Indian zachodniego wybrze¿a

Ameryki. Podczas pobytu w Vancouver nale¿y koniecz-

nie zwiedziæ liczne muzea ze s³ynn¹ miejsk¹ Galeri¹

Sztuki, za³o¿on¹ w 1931 r. oraz Muzeum Morskim i

planetarium, z kolorow¹ fontann¹ w kszta³cie kraba. W

mieœcie i okolicach znajduje siê wiele obiektów sporto-

wych, w tym lodowiska, hale sportowe i wyci¹gi nar-

ciarskie. W ruchu pasa¿erskim wa¿n¹ rolê odgrywaj¹

po³¹czenia promowe z wysp¹ Vancouver. Historyczne

centrum miasta to ton¹cy w powodzi kwiatów Gastown.

Nazwa dzielnicy pochodzi od Jacka Deightona, zwane-

go „Gassy” (gadu³¹), emerytowanego ¿eglarza, samo-

w³adczego „burmistrza” miasta. W 1867 r. przyby³ on tu

czó³nem wraz z indiañsk¹ ¿on¹ oraz wylinia³ym psem i

otworzy³ bar dla pracowników pobliskiego tartaku. Po-

mnik barmana stoi przy Maple Tree Square, sercu Ga-

stown, gdzie ponoæ sta³a pierwsza tawerna. Interes piw-

ny prosperowa³ doskonale, wkrótce utworzono drugi

bar, i osada zwana Gassy’s Town, sta³a siê zal¹¿kiem

wspó³czesnego Vancouver. W póŸniejszym okresie cen-

trum przenios³o siê na zachód. Z pewnoœci¹ coœ z at-

mosfery pocz¹tków Gastown ci¹¿y³o nad dzielnic¹,

poniewa¿ tutejsze tanie hotele i magazyny sta³y siê w

po³owie XX wieku rejonem zamieszkiwanym przez nar-

komanów i alkoholików. W latach 70. miejsce to uzna-

no za zabytkowe (tutejsze budynki s¹ najstarsze w

mieœcie) i z entuzjazmem przyst¹piono do jego syste-

matycznego upiêkszania. Szybko wyprowadzono z nie-

go mieszkañców o podejrzanej aparycji. Obecnie warto

tu siê zjawiæ, po to aby pos³uchaæ ulicznych grajków,

przyjrzeæ siê ró¿nobarwnemu t³umowi turystów oraz obej-

rzeæ unikalny, dwutonowy zegar parowy na zachodnim

krañcu Water Street. Co 15 minut t³um gapiów obser-

wuje pojawiaj¹cy siê nad zegarem bia³y ob³ok i ws³u-

chuje siê w ostry dŸwiêk dzwonka. Widoczna w oddali

bry³a nowoczesnej wie¿y widokowej uœwiadamia nam

pe³ne rozmachu, chocia¿ nacechowane sztucznoœci¹

wspó³istnienie teraŸniejszoœci z tradycj¹. Podczas poby-

tu w Vancouver, pod koniec lipca 2009 roku, spaceruj¹c

ulicami historycznego Gastown, ogl¹da³em nie tylko uni-

katowy zegar, spaceruj¹cych t³umnie turystów, ale tak-

¿e obecne na ka¿dym kroku liczne pami¹tki i gad¿ety

zwi¹zane z maj¹c¹ siê odbyæ tutaj za kilka miesiêcy

Olimpiad¹ Zimow¹. W witrynach sklepowych czeka³y

na turystów koszulki, kalendarze, breloczki, przeró¿ne

kubeczki, ró¿norodne pami¹tki zwi¹zane z Igrzyskami.

Nad ulic¹ powiewa³y kolorowe transparenty przypomi-

naj¹ce o tym wielkim sportowym wydarzeniu. Szcze-

góln¹ dzielnic¹ Vancouver jest barwne Chinatown. Jest

to jedna z najwiêkszych chiñskich dzielnic w Ameryce

Pó³nocnej; spo³ecznoœæ chiñska w Vancouver liczy po-

nad 100 tys. W przeciwieñstwie do doœæ sztucznego

Gastown, w Chinatown wszystko jest autentyczne –

sklepy, hotele, targi, maleñkie restauracje i mroczne

alejki, zat³oczone chodniki, na których rozlegaj¹ siê roz-

mowy w jêzyku chiñskim. Ka¿dy budynek ma oriental-

ny charakter. Dominuj¹ napisy w jêzyku chiñskim.

Turyœci przybywaj¹ do Chinatown nie tylko ze wzglê-

du na ciekawe, orientalne sklepy i restauracje, ale tak-

¿e organizowane w niej barwne, kolorowe targi. Wiêk-

szoœæ ludzi obowi¹zkowo przychodzi do Sam Kee Buil-

ding za³o¿onego w 1913 r., na rogu Carrall i Pender. Ma

on szerokoœci 1,8 m i jest oficjalnie uznany za najwê¿-

szy budynek na œwiecie.

W Vancouver znajduje siê a¿ dziesiêæ mostów, w

tym dwa wisz¹ce: Capiano i Lynn Canzon. Trzy mosty

przebiegaj¹ nad rzek¹ Fraser, stanowi¹c¹ po³udniow¹

granicê Vancouver. Trzy kolejne, w tym okaza³y Lions

Gate Bridge, s¹ przerzucone nad False Creek i ³¹cz¹

centrum miasta z pozosta³¹ jego czêœci¹. Dwa inne

le¿¹ nad zatok¹ Burrard Inlet i ³¹cz¹ Vancouver z jego

pó³nocn¹ czêœci¹, stanowi¹c¹ jeden wielki plac zabaw.

W drodze na pó³noc przez kanadyjski Jukon w kierunku

amerykañskiej Alaski po przejechaniu ok. 100 km do-

cieramy do Whistler, drugiego obok Vancouver oœrod-

ka Zimowej Olimpiady. Miasteczko do z³udzenia swoj¹

zabudow¹, po³o¿eniem i specyficzn¹ atmosfer¹ przy-

pomina nasze Zakopane. Godzinê wczeœniej, przy wy-

jeŸdzie z Vancouver w kierunku Whistler, podziwiamy

liczne kamienne pomniki upamiêtniaj¹ce pierwotnego

mieszkañca Kanady nazywanego Inuszukiem. Oto je-

den z nich usytuowany nieopodal nabrze¿a. Pomniki te

stanowi¹ jeden z wa¿nych symboli Kanady.

Tekst i zdjêcia

MACIEJ  ANDRZEJ  ZARÊBSKI

Pomnik barmana przy Maple Tree Square w

Gastown

Dwutonowy zegar parowy na zachodnim krañ-

cu Water Street

Kamienny pomnik upamiêtniaj¹cy pierwotnego

mieszkañca Kanady, nazywanego Inuszukiem

Sam Kee Building
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„Dotyk i spe³nienie”

W mroŸne wczesne popo³udnie, 15 stycznia br.

w koœciele parafialnym w Brzezinkach oraz na miej-

scowym cmentarzu, po¿egnaliœmy Tadeusza Kêdrac-

kiego, nestora œwiêtokrzyskich pszczelarzy. Przez 18

lat by³ prezesem Wojewódzkiego Zwi¹zku Pszczela-

rzy w Kielcach, a od 1992 prezesem honorowym.

Nale¿a³ do Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kultu-

ralnego, by³ sympatykiem ruchu ludowego.

Tadeusz Kêdracki urodzi³ siê w 1929 roku w Po-

toku Wielkim w powiecie jêdrzejowskim. Jego pra-

dziadek, dziadek i ojciec byli pszczelarzami. Ma-

j¹c 16 lat otrzyma³ od swego chrzestnego - stryja

dwa roje pszczele. Po ukoñczeniu szko³y œredniej

w Kielcach sta³ siê ju¿ w³aœcicielem kilku rodzin

pszczelich. Po wojnie zamieszka³ w Kielcach, ale

pasieki mia³ w ro¿nych regionach województwa.

Posiada³ 350 uli. Z jego inicjatywy wzniesiono w

Kielcach pomnik Pszczo³y, który zosta³ ods³oniêty

w 1987 roku podczas œwiatowego zjazdu pszcze-

larzy.

Po 28 latach zamieszkania w Kielcach, posta-

nowi³ razem z ¿on¹ Danut¹ przenieœæ siê do Klono-

wa, malowniczej wsi w Górach Œwiêtokrzyskich. Po-

cz¹tkowo planowa³ zamieszkaæ tu jedynie w okresie

letnim, okaza³o siê, ¿e pozosta³ tu na sta³e. Na zada-

ne Mu kiedyœ pytanie: dlaczego tak postanowi³, od-

powiedzia³: - Decyzja moja nie by³a koniecznoœci¹,

ale chêci¹ odnalezienia swego miejsca na ziemi,

mieszkaj¹c i pracuj¹c w mieœcie, zawsze czu³em siê

cz³owiekiem wsi.

Tadeusz Kêdracki po³o¿y³ du¿e zas³ugi w rozwi-

janiu pszczelarstwa nie tylko na terenie wojewódz-

twa, ale tak¿e na Litwie. U siebie w pasiece zdoby³o

praktykê kilkunastu m³odych Polaków zamieszka³ych

na WileñszczyŸnie, którzy nastêpnie za³o¿yli pasieki

nad Wili¹.

Byliœmy kiedyœ na wycieczce na Litwie zorgani-

zowanej przez Witolda Pobochê, prezesa Wojewódz-

kiego Zwi¹zku Kó³ek i Organizacji Rolniczych. Tade-

usz Kêdracki zabra³ z sob¹ kilkadziesi¹t ma³ych po-

jemników z miodem, aby nim poczêstowaæ Pola-

ków na spotkaniu w Wilnie.

Tadeusz Kêdracki by³ cz³owiekiem szanowa-

nym i lubianym nie tylko przez braci pszczelarzy,

ale wszystkich, którzy Go znali, tak¿e przez cz³on-

Sala Klubu „Hipote-

ka” przy S¹dzie Okrêgo-

wym w Kielcach z trudem

pomieœci³a wszystkich,

którzy zostali zaproszeni

przez poetkê El¿bietê

Gacek na promocjê swo-

jego tomiku wierszy zaty-

tu³owanego „Dotyk i spe³-

nienie”, która odby³a siê

26 lutego br. Mottem

spotkana by³y s³owa „tym,

co wierz¹, ¿e nic nie jest

stracone na zawsze i

Amazonkom”.

Tomik ten zosta³ wydany przez Ludowe Towa-

rzystwo Naukowo - Kulturalne Oddzia³ w Kielcach.

Spotkanie bardzo interesuj¹co prowadzi³a tak-

¿e poetka i cz³onkini naszego Towarzystwa, polonist-

ka Czes³awa Marecka - Pytel. Przypomnia³a ona, ¿e

El¿bieta Gacek urodzi³a siê w W¹chocku, studia praw-

nicze ukoñczy³a na Uniwersytecie Jagielloñskim.

Piastowa³a wiele odpowiedzialnych stanowisk: cz³on-

ka Rady Pañstwa, wicemarsza³ka Sejmu, sêdziego

Trybuna³u Konstytucyjnego. Obecnie jest sêdzi¹ w

stanie spoczynku.

W 2003 roku ukaza³ siê pierwszy jej tomik pt.

„Szczelnie zamkniêty œwiat” w latach nastêpnych

„Przez uchylone drzwi”, „Po prostu jestem”, i obecny

„Dotyk i spe³nienie.” Opublikowa³a tak¿e swoje utwo-

ry w antologii „Na zawsze.”

Nie goñ przesz³oœci,

nie têsknij, nie czekaj,

zatrzymaj rozpêdzone dni,

podaruj uœmiech,

wyci¹gnij d³onie

i nie marszcz brwi.

Podziel siê sercem,

spokojem poranka,

codziennym trudem r¹k.

Zamieñ ob³udê na szczeroœæ,

g³upotê na m¹droœæ,

i udŸwignij to.

Opowiedz: o ¿yciu, o mi³oœci,

o cierpieniu - bez narzekania

i przysi¹dŸ na moim progu,

jak na swoim - bez pouczania.

Wiersz pochodzi z tomiku wierszy „Do-

tyk i spe³nienie” El¿biety Gacek. Ludowe

Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddzia³

w Kielcach Kielce 2009 rok, pozycja wy-

dawnicza nr 49.

Spe³nienie

EL¯BIETA GACEK

Z kart obecnego tomiku, jak mówi³a Czes³awa

Marecka - Pytel wy³ania siê szczególny rodzaj wra¿li-

woœci: potrzeby ofiarowania dobra, niesienie pomo-

cy, dzielenia siê radoœci¹ dnia codziennego. Pod-

miot liryczny w wierszach poetki poszukuje ciep³a pro-

mieniuj¹cego od innych ludzi, aby oddaæ je w zwie-

lokrotnionym wymiarze w postaci dobrej energii Ob-

racaj¹c siê w krêgu uczuæ mo¿emy dojrzeæ obrazy

tworzenie rêk¹ utalentowanej malarki, która wra¿li-

woœæ na urodê œwiata zaklina w s³owach.

W trakcie spotkania kolejno zabrali g³os: Stani-

s³aw Durlej - prezes ZO LTNK, Zyta Zych - prezes

Towarzystwa Przyjació³ Sztuk Piêknych i Halina Ce-

cot - przewodnicz¹ca Stowarzyszenia „Amazonek”

Adam Chamerski dokona³ zapisu nutowego do

jednego z wierszy poetki i uœwietni³ swoim œpiewem

to mi³e i kole¿eñskie spotkanie.

Wybrane wiersze ze wszystkich dotychczasowych

tomików recytowa³y cz³onkinie „Amazonek” oraz sama

poetka. Ze szczególnym wzruszeniem zebrani wys³u-

chali wiersza dedykowanego swojej wnuczce. Z du¿¹

trem¹ wyg³osi³a ten utwór wnuczka Justyna Gacek,

która przyby³a tu razem ze swoimi rodzicami.

El¿bieta Gacek otrzyma³a wiele ¿yczeñ i kwia-

tów od swoich przyjació³ i znajomych, w tym tak¿e

od prezesa honorowego naszego Oddzia³u LTNK dr.

nauk medycznych Kazimierza Mierzwy.

Po spotkaniu d³ugo jeszcze trwa³y rozmowy przy

gor¹cej kawie.

Obok zamieszczamy jeden z wierszy poetki.

STANIS£AW DURLEJ

Odszed³ Tadeusz Kêdracki,

nestor œwiêtokrzyskich pszczelarzy

ków Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalne-

go. Odwiedzaliœmy nieraz goœcinny dom Kêdrac-

kich, by³a to dla nas olbrzymia przyjemnoœæ, a na-

wet œwiêto spêdzone kilka godzin w gronie serdecz-

nych przyjació³.

Tadeusz Kêdracki by³ nie tylko pszczelarzem,

ale tak¿e mi³oœnikiem ksi¹¿ek. Posiada³ du¿¹ biblio-

tekê, a w niej niemal wszystkie tytu³y ksi¹¿ek wyda-

nych przez nasze Towarzystwo. Zachowa³ wiêkszoœæ

numerów „Ludowca Œwiêtokrzyskiego”, czyta³ wszyst-

kie teksty.

W gronie cz³onków Ludowego Towarzystwa Na-

ukowo-Kulturalnego odwiedziliœmy Klonów w listo-

padzie ubieg³ego roku. Nikt z nas nie spodziewa³ siê,

¿e bêdzie to ostatnie nasze spotkanie z Tadeuszem,

chocia¿ on sam powiedzia³ jednemu z nas dyskret-

nie, ¿e „chyba siê ju¿ nie spotkamy.” Czy¿by przeczu-

wa³ swoj¹ œmieræ?

Zmar³ 11 stycznia w szpitalu na Czerwonej Gó-

rze, prze¿y³ 81 lat.

W pogrzebie uczestniczy³o ponad 400 osób.

Przyby³o 11 pocztów sztandarowych kó³ pszczelar-

skich z województwa œwiêtokrzyskiego i oœciennych

oraz Zespo³u Szkó³ Pszczelarskich w Pszczelej Woli

z województwa lubelskiego. Mszê œwiêt¹ ¿a³obn¹

odprawi³o trzech ksiê¿y, w tym duszpasterz pszczela-

rzy ksi¹dz Eugeniusz Marciniak. W koœciele po¿e-

gnali Zmar³ego: w imieniu polskich pszczelarzy pre-

zydent Zwi¹zku Tadeusz Sabat i duszpasterz ksi¹dz

Eugeniusz Marciniak, rodaków ziemi jêdrzejowskiej

prezes Zarz¹du Powiatowego PSL, pose³ Miros³aw

Pawlak, mieszkañców parafii Brzezinki by³y proboszcz

ksi¹dz Józef ¯ó³tak, cz³onków Ludowego Towarzy-

stwa Naukowo-Kulturalnego Stanis³aw Durlej, zaœ

kieleckich pszczelarzy, dyrektor Biura Œwiêtokrzyskie-

go Zwi¹zku Edward Nowosielski. Adam Chamerski

swoim œpiewem ¿a³obnych pieœni odda³ ho³d pa-

miêci naszego Przyjaciela.

W pogrzebie Tadeusza Kêdrackiego wziêli udzia³

wszyscy, którzy w listopadzie goœcili w domu Kêdrac-

kich, poza wspomnianym ju¿ A. Chamerskim, Andrzej

Lato, dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu Pracy, Andrzej

Szura, by³y wieloletni dyrektor Muzeum Wsi Kielec-

kiej oraz Bogdan Bartocha, by³y pracownik WZKiOR.

Urz¹d Marsza³kowski reprezentowa³ Janusz Œle-

dziñski, dyrektor departamentu Rolnictwa i Ochrony

Œrodowiska.

Na cmentarzu w imieniu rodziny podziêkowa³

wszystkim bior¹cym udzia³ w tej ¿a³obnej uroczysto-

œci syn Jan.

Wyraziæ nale¿y nadziejê, ¿e zarówno on, jak i

m³odszy brat Jarek bêd¹ kontynuowali dzie³o ojca

oraz jego przodków.

STANIS£AW DURLEj

Tadeusz Kêdracki przed pomnikiem Pszczo³y

w Kielcach, 1989 r.
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Gmina Raków zaprasza…

W s³u¿bie publicznej na stanowisku wójta

gminy Raków pracujê od wyborów samorz¹do-

wych w 2006 r. Wczeœniej przez wiele lat praco-

wa³am jako nauczyciel, pe³ni¹c równoczeœnie

spo³ecznie funkcjê prezesa Zarz¹du Oddzia³u

ZNP w Rakowie. Ukoñczy³am WSP w Kielcach

na kierunku biologia.

Zawsze tkwi³ we mnie duch spo³ecznika.

Zosta³o to dostrze¿one przez lokaln¹ spo³ecznoœæ

i w wyborach samorz¹dowych 2002 zosta³am

wybrana na Radn¹ Rady Gminy Raków – prze-

wodnicz¹c¹ Komisji Spraw Spo³ecznych. Cztery

lata pracy w Radzie Gminy sprawi³y, ¿e grupa

radnych z PSL zaproponowa³a mi kandydowa-

nie na urz¹d wójta gminy. Tym sposobem z pra-

cy w szkole, która dawa³a wiele satysfakcji i ra-

doœci, trafi³am do s³u¿by publicznej, która sta-

wia jeszcze wiêksze wymagania, ale te¿ jest

ogromnym zaszczytem. Z racji wiejskiego po-

chodzenia, ciê¿kiej pracy wspólnie z rodzicami

w gospodarstwie rolnym, znane i bliskie s¹ mi

problemy ludzi mieszkaj¹cych na wsi. Wiem jak

ciê¿k¹ prac¹ trzeba by³o odkupiæ ka¿dy dzieñ.

Dlatego doskonale ich rozumiem i uto¿samiam

siê z nimi. Okolicznoœci, które przedstawi³am,

sprawi³y, ¿e wst¹pi³am w szeregi PSL, które jest

ugrupowaniem z ponad 100-letni¹ histori¹ i

wielkimi tradycjami. Wszyscy wiemy, ¿e polska

wieœ budowa³a i buduje podwaliny pod zdrowe

pañstwo, oparte na tradycjach, szanowanych

wartoœciach, patriotyzmie i kulturze chrzeœcijañ-

skiej. Takie wartoœci z wielkim otwarciem na no-

woczesnoœæ reprezentuje w³aœnie PSL.

W obszarze potrzeb spo³ecznoœci gminy

Raków lista by³a bardzo d³uga. Na powierzchni

blisko 200 km
2

 w 28 so³ectwach mieszka 6 tys.

osób. Doskwiera brak podstawowej infrastruk-

tury w postaci dróg, wodoci¹gów. Obiekty u¿y-

tecznoœci publicznej wymagaj¹ remontów. Pa-

nuje du¿e bezrobocie. Gmina jest powa¿nie za-

d³u¿ona. Nale¿a³o energicznie wzi¹æ siê do pra-

cy. W perspektywie by³y œrodki unijne i nadzieja

na pomoc ludowców. Stanêli na wysokoœci za-

dania, za co jestem im ogromnie wdziêczna.

W czasie obecnej kadencji, dziêki dobrej

wspó³pracy z Rad¹ Gminy i pomocy w³adz samo-

rz¹dowych powiatu i województwa, wybudowali-

œmy oko³o 40 km tak bardzo potrzebnych dróg,

budujemy wodoci¹gi, wyremontowaliœmy czêœæ

placówek oœwiatowych, sukcesywnie remontuje-

my obiekty OSP, w których mieszcz¹ siê œwietlice

dla dzieci i m³odzie¿y oraz siedziby Kó³ Gospodyñ

Wiejskich, prowadzimy przedszkola i placówki

przedszkolne w szko³ach. Dbamy o rozwój sportu

wœród dzieci i m³odzie¿y. Dziêki tym staraniom w

lokalnych spo³ecznoœciach pojawi³ siê nowy duch,

duch nadziei na lepsze jutro. Zaczyna siê rzeczy-

wista aktywizacja w kierunku wspó³dzia³ania.

Wœród niew¹tpliwych sukcesów wa¿ne miej-

sce zajmuje troska naszego samorz¹du o bezpie-

czeñstwo zdrowotne naszych obywateli. Przy

udziale PFRON wyremontowaliœmy oœrodek zdro-

wia. Jest nowoczesny i spe³nia unijne standardy.

Funkcjonuje i ca³odobowo niesie pomoc punkt

ratownictwa medycznego.

Staramy siê promowaæ nasz¹ gminê po-

przez eksponowanie jej niezwyk³ych walorów przy-

rodniczych, krajobrazowych, historyczno-kultu-

rowych. Mamy znakomity, sprzyjaj¹cy zdrowiu

mikroklimat, przesi¹kniête sosnow¹ ¿ywic¹ po-

wietrze, najwiêkszy w województwie œwiêtokrzy-

skim zbiornik retencyjno–rekreacyjny „Chañ-

cza”, na którym mo¿na uprawiaæ sporty moto-

rowodne. Ponad 50% powierzchni gminy po-

krywaj¹ lasy daj¹ce ciszê, spokój i relaks. Mo¿-

na z tych dóbr korzystaæ w szybko rozwijaj¹cych

siê gospodarstwach agroturystycznych.

Przed naszym samorz¹dem jeszcze wiele

pracy, ale radoœci¹ nape³nia to, co ju¿ zrobione.

Alina Siwonia

wójt gminy Raków

XVII wieczny koœció³ p.w. œw. Trójcy w Rakowie

Daje satysfakcjê i si³ê do podejmowania kolej-

nych zadañ. Przed nami budowa kolejnych dróg

i wodoci¹gów. W niedalekiej przysz³oœci zamie-

rzamy przyst¹piæ do rewitalizacji Rynku w Ra-

kowie, aby swoim piêknem zachêca³ turystów do

odwiedzania naszej historycznej miejscowoœci i

gminy, a mieszkañcom dawa³ wiele przyjemno-

œci. Gmina Raków zosta³a objêta projektem bu-

dowy trasy rowerowej œciany wschodniej. Jest to

wielki sukces i atut. Postaramy siê go wykorzy-

staæ w maksymalnym stopniu.

Zdecydowana wiêkszoœæ sukcesów mojej

gminy jest efektem zrozumienia, wspó³dzia³ania

i pomocy bardzo wielu osób i instytucji. Jednak

na szczególne moje uznanie i szacunek zas³ugu-

je marsza³ek województwa œwiêtokrzyskiego Adam

Jarubas. Jego m¹droœæ i dojrza³oœæ spo³eczna,

mimo m³odego wieku, zas³uguje na podkreœle-

nie i wyró¿nienie. Z jednakow¹ si³¹ i wielk¹ de-

terminacj¹ pracuje na rzecz wszystkich gmin wo-

jewództwa œwiêtokrzyskiego, dbaj¹c o jego

wszechstronny rozwój. W imieniu mieszkañców

gminy Raków serdecznie marsza³kowi wojewódz-

twa œwiêtokrzyskiego dziêkujê.

Wyrazy podziêkowania kierujê równie¿ na

rêce wicewojewody Piotra ¯o³¹dka oraz staro-

sty kieleckiego Zenona Janusa. Ich dobra wola

i otwarcie na potrzeby spo³ecznoœci lokalnych

równie¿ owocuje wieloma sukcesami, w których

gmina Raków ma swój udzia³. S³owa wdziêczno-

œci kierujê tak¿e na rêce cz³onka Zarz¹du Woje-

wództwa Œwiêtokrzyskiego Marka Gosa. Pomoc

w remoncie oœrodka zdrowia oraz nasze ratow-

nictwo medyczne to g³ównie jego zas³uga. Ko-

rzystaj¹c z ³am „Ludowca Œwiêtokrzyskiego” ser-

decznie dziêkujê wszystkim, którzy s³u¿¹ mi po-

moc¹, w mojej s³u¿bie dla lokalnej spo³ecznoœci

gminy Raków.
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¯ycie kulturalne w Polskich

Si³ach Zbrojnych na Zachodzie

w czasie II wojny œwiatowej

Utworzona w ZSRR Armia Polska. posia-

da³a znacz¹ specyfikê wynikaj¹c¹ z doœwiad-

czeñ ¿o³nierzy w sowieckim domu niewoli. Sta-

nowili j¹ szeregowcy, podoficerowie i oficero-

wie, którzy prze¿yli gehennê sowieckich

³agrów, wiêzieñ i obozów pracy. Wszystkie

stanowiska dowódcze, ³¹cznie z naczelnym

dowódc¹ zosta³y obsadzone przez oficerów

znaj¹cych z autopsji sowiecki system represji.

Julian Siedlecki, wiêzieñ obozu karnego nr 9

ko³o Uchty, Komi ASRR, w swojej bezcennej

pracy „Losy Polaków w ZSRR w latach 1939 -

1986” przedstawi³ wstrz¹saj¹ce obrazy eks-

terminacji Polaków w sowieckich ³agrach i wiê-

zieniach oraz ich gehennê w czasie podró¿y

do Wojska Polskiego
1

. Oto jeden z wielu poda-

nych przez niego wstrz¹saj¹cych dowodów

eksterminacji obywateli II RP:

„20 wrzeœnia 1941 r. «(…) Po tzw. amne-

stii, do pobliskiej przystani zawin¹³ statek z

transportem oko³o tysi¹ca Polaków, wiêŸniów

powracaj¹cych z Ko³ymy (…) poniewa¿ odle-

g³oœæ dziel¹ca nas by³a zbyt wielka, trudno mi

by³o siê zorientowaæ (pisze autor pamiêtnika

Bronis³aw Brzezicki z ³agru w zatoce Nachod-

ka, przywo³anego przez J. Siedleckiego) ilu ich

i co to s¹ za ludzie. Nagle do moich uszu dole-

cia³ œciszony g³os ¿o³nierza-stra¿nika, który

mówi³ do swego kolegi, ¿e s¹ to Polacy z Ko³y-

my (…). Dopiero kiedy zwarta masa po pew-

nym czasie dotar³a do nas i jakby przedefilo-

wa³a przed naszymi rowami, prowadz¹c siê

wzajemnie za rêce, oczom moim przedstawi³

siê niesamowity i krew w ¿y³ach mro¿¹cy wi-

dok. Mê¿czyŸni w strzêpach ubrañ, w fufaj-

kach, chwiej¹ce siê cienie o zaroœniêtych twa-

rzach, podobni raczej do upiorów ni¿ do ludzi.

Dramatyczny to by³ widok, bez porównania

okropniejszy ni¿ obraz Grottgera przedstawia-

j¹cy zsy³kê Polaków na Sybir. By³y to dos³ow-

nie same kaleki, wielu bez jednego oka, inni

zupe³nie ociemniali, bez nosów, uszu, bez r¹k,

na szczud³ach bez nogi, i - o Bo¿e - tu³ów bez

obu nóg!. jak siê póŸniej dowiedzia³em wszyst-

kie okaleczania by³y wynikiem odmro¿eñ w

czasie ciê¿kich prac na Ko³ymie w czasie prze-

raŸliwych mrozów”»
2

.

£agiernicy i wiêŸniowie z wdziêcznoœci¹ i

radoœci¹ przyjêli wiadomoœæ o „amnestii” i two-

rzeniu Armii Polskiej w ZSRR. Pod¹¿ali do rejo-

nów formowania wojska pieszo i ró¿nymi œrod-

kami lokomocji, g³odni, czêsto jeszcze upoka-

rzani. „Amnestia” by³a Ÿród³em ich g³êbokiej ra-

doœci. Tadeusz M. Czerkawski tak to opisa³:

„Jestem wolny! G³êboko t¹..wolnoœci¹ oddy-

cham i czuje w sobie du¿o si³y, chocia¿ wa¿ê

niewiele ponad trzydzieœci siedem kilogramów.

Nic to! Chwa³a ci generale Sikorski, ¿eœ o nas

pamiêta³! Bêdê polskim ¿o³nierzem! Nie zawio-

dê generale Twego zaufania! Bêdzie wolna

Polska! Dziêki ci Wszechmog¹cy za uratowa-

nie mi ¿ycia.”
 3

.

1 

J. Siedlecki, Losy Polaków w ZSRR w la-

tach 1939 - 1986. Z przedmow¹ Jego Eminen-

cji Pana Prezydenta RP Edwarda Raczyñskie-

go, Oficyna Wydawnicza Graf, Gdañsk 1990,

s. 84 - 117.

2 

Tam¿e, s. 87.

3 

M. Czerkawski, W wiêzieniu i ³agrze 1940

- 1941. Ja, socjalno opasnyj elemient, Bibliote-

ka „Tygodnika Demokratycznego”, Warszawa

1989, s. 55.

Fragmenty ksi¹¿ki Stefana Józefa Pastuszki

25 stycznia 2010 r. odby³o siê posiedzenie Pre-

zydium Zarz¹du Oddzia³u Ludowego Towarzystwa

Naukowo-Kulturalnego. Przyjêto kierunki dzia³añ To-

warzystwa na 2010 rok oraz zapoznano siê z wynika-

mi finansowymi za rok ubieg³y.

Przewiduje siê udzia³ cz³onków Towarzystwa w

uroczystoœciach organizowanych tak¿e przez inne

organizacje spo³eczno-polityczne i kulturalne oraz

samorz¹d województwa. Tradycyjnie ju¿ wezm¹

udzia³ miêdzy innymi w obchodach Œwiêta Czynu

Ch³opskiego w Ka³kowie. Uczestniczyæ bêd¹ aktyw-

nie w pracach IX Kongresu Regionalistów Polskich,

który odbêdzie siê w Kielcach w dniach 24-26 wrze-

œnia. Ju¿ obecnie w pracach Komitetu Organizacyj-

nego Kongresu, któremu przewodniczy dr Maciej

Zarêbski, cz³onek Towarzystwa i równoczeœnie pre-

zes Œwiêtokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego,

bior¹ udzia³ Stanis³aw Durlej, Adam Chamerski i

Andrzej Szura.

W tym roku uka¿¹ siê kolejne ksi¹¿ki wydane

przez Kielecki Oddzia³ Towarzystwa. Ju¿ w marcu w

Bibliotece Wojska Polskiego w Warszawie odbêdzie

siê promocja ksi¹¿ki prof. Stefana Pastuszki pt. „¯ycie

kulturalne w Polskich Si³ach Zbrojnych na Zacho-

dzie w czasie II wojny œwiatowej.” Planowane jest

wydanie w bie¿¹cym roku jeszcze dwóch pozycji

ksi¹¿kowych tomiku - wierszy Mieczys³awa Józefa Sali

oraz zbioru publikacji Stanis³awa Durleja na ³amach

tygodnika „Wieœci” z przedmow¹ prof. Romualda

Turkowskiego, pracownika naukowego Uniwersytetu

Warszawskiego oraz prof. Stefana Pastuszki z Uni-

wersytetu imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Na posiedzeniu przyjêto tak¿e wyniki finansowe To-

warzystwa za rok ubieg³y.

Z dzia³alnoœci LTNK

W obecnoœci oko³o 300 osób przyby³ych na uro-

czystoœæ „Tort Noworoczny Kultury”, która odby³a siê

30 stycznia br. w M¹chocicach - Scholasterii, Adam

Chamerski mieszkaniec gminy Mas³ów, cz³onek

LTNK, otrzyma³ honorow¹ odznakê Zas³u¿ony dla

Kultury Polskiej. Odznakê tê wrêczy³ mu sekretarz

NKW PSL Józef Szczepañczyk, zaœ gratulacjê z³o¿y³

wicewojewoda Piotr ¯o³¹dek za³¹czaj¹c równie¿

okolicznoœciowy list.

Adam Chamerski

zosta³ odznaczony

II

 Z wizyt¹ w Vancouver

Vancouver, stolica ostatniej Zimowej Olimpiady,

to miasto, po³o¿one w zachodniej Kanadzie w prowincji

Kolumbii Brytyjskiej, nad malownicz¹ zatok¹ Vanco-

uver. Od kilku lat staje siê jednym z najbardziej pasjo-

nuj¹cych oœrodków miejskich na œwiecie. Liczy obec-

nie ok. 2 mln mieszkañców, Jest po³o¿one na pacyficz-

nym, zachodnim wybrze¿u Kanady, w po³udniowo - za-

chodniej czêœci kraju. Powstanie miasto zawdziêcza

istnieniu dogodnego, naturalnego portu, jakim jest uj-

œcie rzeki Fraser do cieœniny Georgia. To jedno z nie-

wielu tego typu miejsc na trudno dostêpnym, górzy-

stym wybrze¿u zachodnim. Miasto, z trzech stron oto-

czone wod¹, s¹siaduje ze stromymi stokami gór wzno-

sz¹cych siê ponad 1500 m n.p.m. Vancouver jest mia-

stem turystycznym atrakcyjnym o ka¿dej porze roku.

Wynika to ze specyficznego klimatu który panuje w

mieœcie. Vancouver ma doœæ ³agodny jak na kanadyj-

skie warunki klimat. Œrednia temperatura stycznia wy-

nosi 3 st. C, a lipca (o czym naocznie siê przekona³em,

przebywaj¹c w Vancouver w tym miesi¹cu w roku 2009),

18 – 20 stopni C.

Charakterystycznym zjawiskiem pogodowym s¹ gê-

ste mg³y, doœæ d³ugo siê utrzymuj¹ce. W lecie miasto jest

idealne dla mi³oœników s³oñca. Jednak wspomnieæ trzeba

¿e równie¿ zim¹ pla¿e nie s¹ opuszczone. Szczególnie w

Nowy Rok wielu œmia³ków próbuje k¹pieli w zatoce En-

glish Bay. Ciekawa jest architektura Vancouver. Z uwagi

na ograniczon¹ przestrzeñ w Vancouver wciœniêtym po-

miêdzy wybrze¿e, rzekê i góry, planuje siê tutaj wykorzy-

stanie ka¿dej wolnej przestrzeni, nie zajêtej przez instala-

cje przemys³owe. Coraz popularniejszy staje siê model

budynku, w którym dolne piêtra zajmuj¹ sklepy i biura, a

wy¿sze pomieszczenia mieszkalne.

 Poza nowoczesnoœci¹, miasto zachowa³o swój nie-

powtarzalny klimat na który sk³adaj¹ siê i przyroda i

naturalne piêkno. Jest ono czêsto nazywane placem

zabaw Pacyfiku, miejscem w którym warto nie tylko

¿yæ, ale go czêsto odwiedzaæ. Linia brzegowa ³¹cz¹ca

Pacyfik z Vancouver wykorzystywana jest w przeró¿-

ny sposób. Liczne, malownicze zatoki proponuj¹ tury-

stom ró¿norodne atrakcje staj¹c siê tak¿e g³ównym

czynnikiem rozwoju infrastruktury portu.

W Vancouver nie sposób siê nudziæ. Miasto ma

wiele do zaoferowania turystom. Naturalne wkompono-

wanie linii brzegowej w otaczaj¹cy wokó³ krajobraz gór-

ski sprawia, ¿e wyró¿nia siê ono niepowtarzalnym po³o-

¿eniem oraz niezapomnian¹ kompozycjê. W Vancouver

znajduje siê blisko 180 parków. Najs³ynniejszy to Park

Stanleya. Znajduje siê on w czêœci zachodniej pó³wy-

spu, na którym po³o¿one jest miasto. Jest zarówno

ostoj¹ dzikiej przyrody, jak i ulubionym miejscem roz-

rywki i rekreacji mieszkañców. Rozpoœciera siê st¹d

piêkny widok na Zatokê Vancouver i nowoczesn¹ zabu-

dowê miasta. Tu tak¿e mo¿na podziwiaæ najpiêkniejsze

w Kanadzie zachody s³oñca. Inn¹ atrakcj¹ tego parku

s¹, obok potê¿nych sekwoi, bogate kolekcje totemów.

Sztuka tworzenia tych mistycznych rzeŸb by³a szeroko

rozpowszechniona wœród Indian zachodniego wybrze¿a

Ameryki. Podczas pobytu w Vancouver nale¿y koniecz-

nie zwiedziæ liczne muzea ze s³ynn¹ miejsk¹ Galeri¹

Sztuki, za³o¿on¹ w 1931 r. oraz Muzeum Morskim i

planetarium, z kolorow¹ fontann¹ w kszta³cie kraba. W

mieœcie i okolicach znajduje siê wiele obiektów sporto-

wych, w tym lodowiska, hale sportowe i wyci¹gi nar-

ciarskie. W ruchu pasa¿erskim wa¿n¹ rolê odgrywaj¹

po³¹czenia promowe z wysp¹ Vancouver. Historyczne

centrum miasta to ton¹cy w powodzi kwiatów Gastown.

Nazwa dzielnicy pochodzi od Jacka Deightona, zwane-

go „Gassy” (gadu³¹), emerytowanego ¿eglarza, samo-

w³adczego „burmistrza” miasta. W 1867 r. przyby³ on tu

czó³nem wraz z indiañsk¹ ¿on¹ oraz wylinia³ym psem i

otworzy³ bar dla pracowników pobliskiego tartaku. Po-

mnik barmana stoi przy Maple Tree Square, sercu Ga-

stown, gdzie ponoæ sta³a pierwsza tawerna. Interes piw-

ny prosperowa³ doskonale, wkrótce utworzono drugi

bar, i osada zwana Gassy’s Town, sta³a siê zal¹¿kiem

wspó³czesnego Vancouver. W póŸniejszym okresie cen-

trum przenios³o siê na zachód. Z pewnoœci¹ coœ z at-

mosfery pocz¹tków Gastown ci¹¿y³o nad dzielnic¹,

poniewa¿ tutejsze tanie hotele i magazyny sta³y siê w

po³owie XX wieku rejonem zamieszkiwanym przez nar-

komanów i alkoholików. W latach 70. miejsce to uzna-

no za zabytkowe (tutejsze budynki s¹ najstarsze w

mieœcie) i z entuzjazmem przyst¹piono do jego syste-

matycznego upiêkszania. Szybko wyprowadzono z nie-

go mieszkañców o podejrzanej aparycji. Obecnie warto

tu siê zjawiæ, po to aby pos³uchaæ ulicznych grajków,

przyjrzeæ siê ró¿nobarwnemu t³umowi turystów oraz obej-

rzeæ unikalny, dwutonowy zegar parowy na zachodnim

krañcu Water Street. Co 15 minut t³um gapiów obser-

wuje pojawiaj¹cy siê nad zegarem bia³y ob³ok i ws³u-

chuje siê w ostry dŸwiêk dzwonka. Widoczna w oddali

bry³a nowoczesnej wie¿y widokowej uœwiadamia nam

pe³ne rozmachu, chocia¿ nacechowane sztucznoœci¹

wspó³istnienie teraŸniejszoœci z tradycj¹. Podczas poby-

tu w Vancouver, pod koniec lipca 2009 roku, spaceruj¹c

ulicami historycznego Gastown, ogl¹da³em nie tylko uni-

katowy zegar, spaceruj¹cych t³umnie turystów, ale tak-

¿e obecne na ka¿dym kroku liczne pami¹tki i gad¿ety

zwi¹zane z maj¹c¹ siê odbyæ tutaj za kilka miesiêcy

Olimpiad¹ Zimow¹. W witrynach sklepowych czeka³y

na turystów koszulki, kalendarze, breloczki, przeró¿ne

kubeczki, ró¿norodne pami¹tki zwi¹zane z Igrzyskami.

Nad ulic¹ powiewa³y kolorowe transparenty przypomi-

naj¹ce o tym wielkim sportowym wydarzeniu. Szcze-

góln¹ dzielnic¹ Vancouver jest barwne Chinatown. Jest

to jedna z najwiêkszych chiñskich dzielnic w Ameryce

Pó³nocnej; spo³ecznoœæ chiñska w Vancouver liczy po-

nad 100 tys. W przeciwieñstwie do doœæ sztucznego

Gastown, w Chinatown wszystko jest autentyczne –

sklepy, hotele, targi, maleñkie restauracje i mroczne

alejki, zat³oczone chodniki, na których rozlegaj¹ siê roz-

mowy w jêzyku chiñskim. Ka¿dy budynek ma oriental-

ny charakter. Dominuj¹ napisy w jêzyku chiñskim.

Turyœci przybywaj¹ do Chinatown nie tylko ze wzglê-

du na ciekawe, orientalne sklepy i restauracje, ale tak-

¿e organizowane w niej barwne, kolorowe targi. Wiêk-

szoœæ ludzi obowi¹zkowo przychodzi do Sam Kee Buil-

ding za³o¿onego w 1913 r., na rogu Carrall i Pender. Ma

on szerokoœci 1,8 m i jest oficjalnie uznany za najwê¿-

szy budynek na œwiecie.

W Vancouver znajduje siê a¿ dziesiêæ mostów, w

tym dwa wisz¹ce: Capiano i Lynn Canzon. Trzy mosty

przebiegaj¹ nad rzek¹ Fraser, stanowi¹c¹ po³udniow¹

granicê Vancouver. Trzy kolejne, w tym okaza³y Lions

Gate Bridge, s¹ przerzucone nad False Creek i ³¹cz¹

centrum miasta z pozosta³¹ jego czêœci¹. Dwa inne

le¿¹ nad zatok¹ Burrard Inlet i ³¹cz¹ Vancouver z jego

pó³nocn¹ czêœci¹, stanowi¹c¹ jeden wielki plac zabaw.

W drodze na pó³noc przez kanadyjski Jukon w kierunku

amerykañskiej Alaski po przejechaniu ok. 100 km do-

cieramy do Whistler, drugiego obok Vancouver oœrod-

ka Zimowej Olimpiady. Miasteczko do z³udzenia swoj¹

zabudow¹, po³o¿eniem i specyficzn¹ atmosfer¹ przy-

pomina nasze Zakopane. Godzinê wczeœniej, przy wy-

jeŸdzie z Vancouver w kierunku Whistler, podziwiamy

liczne kamienne pomniki upamiêtniaj¹ce pierwotnego

mieszkañca Kanady nazywanego Inuszukiem. Oto je-

den z nich usytuowany nieopodal nabrze¿a. Pomniki te

stanowi¹ jeden z wa¿nych symboli Kanady.

Tekst i zdjêcia

MACIEJ  ANDRZEJ  ZARÊBSKI

Pomnik barmana przy Maple Tree Square w

Gastown

Dwutonowy zegar parowy na zachodnim krañ-

cu Water Street

Kamienny pomnik upamiêtniaj¹cy pierwotnego

mieszkañca Kanady, nazywanego Inuszukiem

Sam Kee Building

III

„Dotyk i spe³nienie”

W mroŸne wczesne popo³udnie, 15 stycznia br.

w koœciele parafialnym w Brzezinkach oraz na miej-

scowym cmentarzu, po¿egnaliœmy Tadeusza Kêdrac-

kiego, nestora œwiêtokrzyskich pszczelarzy. Przez 18

lat by³ prezesem Wojewódzkiego Zwi¹zku Pszczela-

rzy w Kielcach, a od 1992 prezesem honorowym.

Nale¿a³ do Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kultu-

ralnego, by³ sympatykiem ruchu ludowego.

Tadeusz Kêdracki urodzi³ siê w 1929 roku w Po-

toku Wielkim w powiecie jêdrzejowskim. Jego pra-

dziadek, dziadek i ojciec byli pszczelarzami. Ma-

j¹c 16 lat otrzyma³ od swego chrzestnego - stryja

dwa roje pszczele. Po ukoñczeniu szko³y œredniej

w Kielcach sta³ siê ju¿ w³aœcicielem kilku rodzin

pszczelich. Po wojnie zamieszka³ w Kielcach, ale

pasieki mia³ w ro¿nych regionach województwa.

Posiada³ 350 uli. Z jego inicjatywy wzniesiono w

Kielcach pomnik Pszczo³y, który zosta³ ods³oniêty

w 1987 roku podczas œwiatowego zjazdu pszcze-

larzy.

Po 28 latach zamieszkania w Kielcach, posta-

nowi³ razem z ¿on¹ Danut¹ przenieœæ siê do Klono-

wa, malowniczej wsi w Górach Œwiêtokrzyskich. Po-

cz¹tkowo planowa³ zamieszkaæ tu jedynie w okresie

letnim, okaza³o siê, ¿e pozosta³ tu na sta³e. Na zada-

ne Mu kiedyœ pytanie: dlaczego tak postanowi³, od-

powiedzia³: - Decyzja moja nie by³a koniecznoœci¹,

ale chêci¹ odnalezienia swego miejsca na ziemi,

mieszkaj¹c i pracuj¹c w mieœcie, zawsze czu³em siê

cz³owiekiem wsi.

Tadeusz Kêdracki po³o¿y³ du¿e zas³ugi w rozwi-

janiu pszczelarstwa nie tylko na terenie wojewódz-

twa, ale tak¿e na Litwie. U siebie w pasiece zdoby³o

praktykê kilkunastu m³odych Polaków zamieszka³ych

na WileñszczyŸnie, którzy nastêpnie za³o¿yli pasieki

nad Wili¹.

Byliœmy kiedyœ na wycieczce na Litwie zorgani-

zowanej przez Witolda Pobochê, prezesa Wojewódz-

kiego Zwi¹zku Kó³ek i Organizacji Rolniczych. Tade-

usz Kêdracki zabra³ z sob¹ kilkadziesi¹t ma³ych po-

jemników z miodem, aby nim poczêstowaæ Pola-

ków na spotkaniu w Wilnie.

Tadeusz Kêdracki by³ cz³owiekiem szanowa-

nym i lubianym nie tylko przez braci pszczelarzy,

ale wszystkich, którzy Go znali, tak¿e przez cz³on-

Sala Klubu „Hipote-

ka” przy S¹dzie Okrêgo-

wym w Kielcach z trudem

pomieœci³a wszystkich,

którzy zostali zaproszeni

przez poetkê El¿bietê

Gacek na promocjê swo-

jego tomiku wierszy zaty-

tu³owanego „Dotyk i spe³-

nienie”, która odby³a siê

26 lutego br. Mottem

spotkana by³y s³owa „tym,

co wierz¹, ¿e nic nie jest

stracone na zawsze i

Amazonkom”.

Tomik ten zosta³ wydany przez Ludowe Towa-

rzystwo Naukowo - Kulturalne Oddzia³ w Kielcach.

Spotkanie bardzo interesuj¹co prowadzi³a tak-

¿e poetka i cz³onkini naszego Towarzystwa, polonist-

ka Czes³awa Marecka - Pytel. Przypomnia³a ona, ¿e

El¿bieta Gacek urodzi³a siê w W¹chocku, studia praw-

nicze ukoñczy³a na Uniwersytecie Jagielloñskim.

Piastowa³a wiele odpowiedzialnych stanowisk: cz³on-

ka Rady Pañstwa, wicemarsza³ka Sejmu, sêdziego

Trybuna³u Konstytucyjnego. Obecnie jest sêdzi¹ w

stanie spoczynku.

W 2003 roku ukaza³ siê pierwszy jej tomik pt.

„Szczelnie zamkniêty œwiat” w latach nastêpnych

„Przez uchylone drzwi”, „Po prostu jestem”, i obecny

„Dotyk i spe³nienie.” Opublikowa³a tak¿e swoje utwo-

ry w antologii „Na zawsze.”

Nie goñ przesz³oœci,

nie têsknij, nie czekaj,

zatrzymaj rozpêdzone dni,

podaruj uœmiech,

wyci¹gnij d³onie

i nie marszcz brwi.

Podziel siê sercem,

spokojem poranka,

codziennym trudem r¹k.

Zamieñ ob³udê na szczeroœæ,

g³upotê na m¹droœæ,

i udŸwignij to.

Opowiedz: o ¿yciu, o mi³oœci,

o cierpieniu - bez narzekania

i przysi¹dŸ na moim progu,

jak na swoim - bez pouczania.

Wiersz pochodzi z tomiku wierszy „Do-

tyk i spe³nienie” El¿biety Gacek. Ludowe

Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddzia³

w Kielcach Kielce 2009 rok, pozycja wy-

dawnicza nr 49.

Spe³nienie

EL¯BIETA GACEK

Z kart obecnego tomiku, jak mówi³a Czes³awa

Marecka - Pytel wy³ania siê szczególny rodzaj wra¿li-

woœci: potrzeby ofiarowania dobra, niesienie pomo-

cy, dzielenia siê radoœci¹ dnia codziennego. Pod-

miot liryczny w wierszach poetki poszukuje ciep³a pro-

mieniuj¹cego od innych ludzi, aby oddaæ je w zwie-

lokrotnionym wymiarze w postaci dobrej energii Ob-

racaj¹c siê w krêgu uczuæ mo¿emy dojrzeæ obrazy

tworzenie rêk¹ utalentowanej malarki, która wra¿li-

woœæ na urodê œwiata zaklina w s³owach.

W trakcie spotkania kolejno zabrali g³os: Stani-

s³aw Durlej - prezes ZO LTNK, Zyta Zych - prezes

Towarzystwa Przyjació³ Sztuk Piêknych i Halina Ce-

cot - przewodnicz¹ca Stowarzyszenia „Amazonek”

Adam Chamerski dokona³ zapisu nutowego do

jednego z wierszy poetki i uœwietni³ swoim œpiewem

to mi³e i kole¿eñskie spotkanie.

Wybrane wiersze ze wszystkich dotychczasowych

tomików recytowa³y cz³onkinie „Amazonek” oraz sama

poetka. Ze szczególnym wzruszeniem zebrani wys³u-

chali wiersza dedykowanego swojej wnuczce. Z du¿¹

trem¹ wyg³osi³a ten utwór wnuczka Justyna Gacek,

która przyby³a tu razem ze swoimi rodzicami.

El¿bieta Gacek otrzyma³a wiele ¿yczeñ i kwia-

tów od swoich przyjació³ i znajomych, w tym tak¿e

od prezesa honorowego naszego Oddzia³u LTNK dr.

nauk medycznych Kazimierza Mierzwy.

Po spotkaniu d³ugo jeszcze trwa³y rozmowy przy

gor¹cej kawie.

Obok zamieszczamy jeden z wierszy poetki.

STANIS£AW DURLEJ

Odszed³ Tadeusz Kêdracki,

nestor œwiêtokrzyskich pszczelarzy

ków Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalne-

go. Odwiedzaliœmy nieraz goœcinny dom Kêdrac-

kich, by³a to dla nas olbrzymia przyjemnoœæ, a na-

wet œwiêto spêdzone kilka godzin w gronie serdecz-

nych przyjació³.

Tadeusz Kêdracki by³ nie tylko pszczelarzem,

ale tak¿e mi³oœnikiem ksi¹¿ek. Posiada³ du¿¹ biblio-

tekê, a w niej niemal wszystkie tytu³y ksi¹¿ek wyda-

nych przez nasze Towarzystwo. Zachowa³ wiêkszoœæ

numerów „Ludowca Œwiêtokrzyskiego”, czyta³ wszyst-

kie teksty.

W gronie cz³onków Ludowego Towarzystwa Na-

ukowo-Kulturalnego odwiedziliœmy Klonów w listo-

padzie ubieg³ego roku. Nikt z nas nie spodziewa³ siê,

¿e bêdzie to ostatnie nasze spotkanie z Tadeuszem,

chocia¿ on sam powiedzia³ jednemu z nas dyskret-

nie, ¿e „chyba siê ju¿ nie spotkamy.” Czy¿by przeczu-

wa³ swoj¹ œmieræ?

Zmar³ 11 stycznia w szpitalu na Czerwonej Gó-

rze, prze¿y³ 81 lat.

W pogrzebie uczestniczy³o ponad 400 osób.

Przyby³o 11 pocztów sztandarowych kó³ pszczelar-

skich z województwa œwiêtokrzyskiego i oœciennych

oraz Zespo³u Szkó³ Pszczelarskich w Pszczelej Woli

z województwa lubelskiego. Mszê œwiêt¹ ¿a³obn¹

odprawi³o trzech ksiê¿y, w tym duszpasterz pszczela-

rzy ksi¹dz Eugeniusz Marciniak. W koœciele po¿e-

gnali Zmar³ego: w imieniu polskich pszczelarzy pre-

zydent Zwi¹zku Tadeusz Sabat i duszpasterz ksi¹dz

Eugeniusz Marciniak, rodaków ziemi jêdrzejowskiej

prezes Zarz¹du Powiatowego PSL, pose³ Miros³aw

Pawlak, mieszkañców parafii Brzezinki by³y proboszcz

ksi¹dz Józef ¯ó³tak, cz³onków Ludowego Towarzy-

stwa Naukowo-Kulturalnego Stanis³aw Durlej, zaœ

kieleckich pszczelarzy, dyrektor Biura Œwiêtokrzyskie-

go Zwi¹zku Edward Nowosielski. Adam Chamerski

swoim œpiewem ¿a³obnych pieœni odda³ ho³d pa-

miêci naszego Przyjaciela.

W pogrzebie Tadeusza Kêdrackiego wziêli udzia³

wszyscy, którzy w listopadzie goœcili w domu Kêdrac-

kich, poza wspomnianym ju¿ A. Chamerskim, Andrzej

Lato, dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu Pracy, Andrzej

Szura, by³y wieloletni dyrektor Muzeum Wsi Kielec-

kiej oraz Bogdan Bartocha, by³y pracownik WZKiOR.

Urz¹d Marsza³kowski reprezentowa³ Janusz Œle-

dziñski, dyrektor departamentu Rolnictwa i Ochrony

Œrodowiska.

Na cmentarzu w imieniu rodziny podziêkowa³

wszystkim bior¹cym udzia³ w tej ¿a³obnej uroczysto-

œci syn Jan.

Wyraziæ nale¿y nadziejê, ¿e zarówno on, jak i

m³odszy brat Jarek bêd¹ kontynuowali dzie³o ojca

oraz jego przodków.

STANIS£AW DURLEj

Tadeusz Kêdracki przed pomnikiem Pszczo³y

w Kielcach, 1989 r.
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Gmina Raków zaprasza…

W s³u¿bie publicznej na stanowisku wójta

gminy Raków pracujê od wyborów samorz¹do-

wych w 2006 r. Wczeœniej przez wiele lat praco-

wa³am jako nauczyciel, pe³ni¹c równoczeœnie

spo³ecznie funkcjê prezesa Zarz¹du Oddzia³u

ZNP w Rakowie. Ukoñczy³am WSP w Kielcach

na kierunku biologia.

Zawsze tkwi³ we mnie duch spo³ecznika.

Zosta³o to dostrze¿one przez lokaln¹ spo³ecznoœæ

i w wyborach samorz¹dowych 2002 zosta³am

wybrana na Radn¹ Rady Gminy Raków – prze-

wodnicz¹c¹ Komisji Spraw Spo³ecznych. Cztery

lata pracy w Radzie Gminy sprawi³y, ¿e grupa

radnych z PSL zaproponowa³a mi kandydowa-

nie na urz¹d wójta gminy. Tym sposobem z pra-

cy w szkole, która dawa³a wiele satysfakcji i ra-

doœci, trafi³am do s³u¿by publicznej, która sta-

wia jeszcze wiêksze wymagania, ale te¿ jest

ogromnym zaszczytem. Z racji wiejskiego po-

chodzenia, ciê¿kiej pracy wspólnie z rodzicami

w gospodarstwie rolnym, znane i bliskie s¹ mi

problemy ludzi mieszkaj¹cych na wsi. Wiem jak

ciê¿k¹ prac¹ trzeba by³o odkupiæ ka¿dy dzieñ.

Dlatego doskonale ich rozumiem i uto¿samiam

siê z nimi. Okolicznoœci, które przedstawi³am,

sprawi³y, ¿e wst¹pi³am w szeregi PSL, które jest

ugrupowaniem z ponad 100-letni¹ histori¹ i

wielkimi tradycjami. Wszyscy wiemy, ¿e polska

wieœ budowa³a i buduje podwaliny pod zdrowe

pañstwo, oparte na tradycjach, szanowanych

wartoœciach, patriotyzmie i kulturze chrzeœcijañ-

skiej. Takie wartoœci z wielkim otwarciem na no-

woczesnoœæ reprezentuje w³aœnie PSL.

W obszarze potrzeb spo³ecznoœci gminy

Raków lista by³a bardzo d³uga. Na powierzchni

blisko 200 km
2

 w 28 so³ectwach mieszka 6 tys.

osób. Doskwiera brak podstawowej infrastruk-

tury w postaci dróg, wodoci¹gów. Obiekty u¿y-

tecznoœci publicznej wymagaj¹ remontów. Pa-

nuje du¿e bezrobocie. Gmina jest powa¿nie za-

d³u¿ona. Nale¿a³o energicznie wzi¹æ siê do pra-

cy. W perspektywie by³y œrodki unijne i nadzieja

na pomoc ludowców. Stanêli na wysokoœci za-

dania, za co jestem im ogromnie wdziêczna.

W czasie obecnej kadencji, dziêki dobrej

wspó³pracy z Rad¹ Gminy i pomocy w³adz samo-

rz¹dowych powiatu i województwa, wybudowali-

œmy oko³o 40 km tak bardzo potrzebnych dróg,

budujemy wodoci¹gi, wyremontowaliœmy czêœæ

placówek oœwiatowych, sukcesywnie remontuje-

my obiekty OSP, w których mieszcz¹ siê œwietlice

dla dzieci i m³odzie¿y oraz siedziby Kó³ Gospodyñ

Wiejskich, prowadzimy przedszkola i placówki

przedszkolne w szko³ach. Dbamy o rozwój sportu

wœród dzieci i m³odzie¿y. Dziêki tym staraniom w

lokalnych spo³ecznoœciach pojawi³ siê nowy duch,

duch nadziei na lepsze jutro. Zaczyna siê rzeczy-

wista aktywizacja w kierunku wspó³dzia³ania.

Wœród niew¹tpliwych sukcesów wa¿ne miej-

sce zajmuje troska naszego samorz¹du o bezpie-

czeñstwo zdrowotne naszych obywateli. Przy

udziale PFRON wyremontowaliœmy oœrodek zdro-

wia. Jest nowoczesny i spe³nia unijne standardy.

Funkcjonuje i ca³odobowo niesie pomoc punkt

ratownictwa medycznego.

Staramy siê promowaæ nasz¹ gminê po-

przez eksponowanie jej niezwyk³ych walorów przy-

rodniczych, krajobrazowych, historyczno-kultu-

rowych. Mamy znakomity, sprzyjaj¹cy zdrowiu

mikroklimat, przesi¹kniête sosnow¹ ¿ywic¹ po-

wietrze, najwiêkszy w województwie œwiêtokrzy-

skim zbiornik retencyjno–rekreacyjny „Chañ-

cza”, na którym mo¿na uprawiaæ sporty moto-

rowodne. Ponad 50% powierzchni gminy po-

krywaj¹ lasy daj¹ce ciszê, spokój i relaks. Mo¿-

na z tych dóbr korzystaæ w szybko rozwijaj¹cych

siê gospodarstwach agroturystycznych.

Przed naszym samorz¹dem jeszcze wiele

pracy, ale radoœci¹ nape³nia to, co ju¿ zrobione.

Alina Siwonia

wójt gminy Raków

XVII wieczny koœció³ p.w. œw. Trójcy w Rakowie

Daje satysfakcjê i si³ê do podejmowania kolej-

nych zadañ. Przed nami budowa kolejnych dróg

i wodoci¹gów. W niedalekiej przysz³oœci zamie-

rzamy przyst¹piæ do rewitalizacji Rynku w Ra-

kowie, aby swoim piêknem zachêca³ turystów do

odwiedzania naszej historycznej miejscowoœci i

gminy, a mieszkañcom dawa³ wiele przyjemno-

œci. Gmina Raków zosta³a objêta projektem bu-

dowy trasy rowerowej œciany wschodniej. Jest to

wielki sukces i atut. Postaramy siê go wykorzy-

staæ w maksymalnym stopniu.

Zdecydowana wiêkszoœæ sukcesów mojej

gminy jest efektem zrozumienia, wspó³dzia³ania

i pomocy bardzo wielu osób i instytucji. Jednak

na szczególne moje uznanie i szacunek zas³ugu-

je marsza³ek województwa œwiêtokrzyskiego Adam

Jarubas. Jego m¹droœæ i dojrza³oœæ spo³eczna,

mimo m³odego wieku, zas³uguje na podkreœle-

nie i wyró¿nienie. Z jednakow¹ si³¹ i wielk¹ de-

terminacj¹ pracuje na rzecz wszystkich gmin wo-

jewództwa œwiêtokrzyskiego, dbaj¹c o jego

wszechstronny rozwój. W imieniu mieszkañców

gminy Raków serdecznie marsza³kowi wojewódz-

twa œwiêtokrzyskiego dziêkujê.

Wyrazy podziêkowania kierujê równie¿ na

rêce wicewojewody Piotra ¯o³¹dka oraz staro-

sty kieleckiego Zenona Janusa. Ich dobra wola

i otwarcie na potrzeby spo³ecznoœci lokalnych

równie¿ owocuje wieloma sukcesami, w których

gmina Raków ma swój udzia³. S³owa wdziêczno-

œci kierujê tak¿e na rêce cz³onka Zarz¹du Woje-

wództwa Œwiêtokrzyskiego Marka Gosa. Pomoc

w remoncie oœrodka zdrowia oraz nasze ratow-

nictwo medyczne to g³ównie jego zas³uga. Ko-

rzystaj¹c z ³am „Ludowca Œwiêtokrzyskiego” ser-

decznie dziêkujê wszystkim, którzy s³u¿¹ mi po-

moc¹, w mojej s³u¿bie dla lokalnej spo³ecznoœci

gminy Raków.

¯ycie kulturalne w Polskich

Si³ach Zbrojnych na Zachodzie

w czasie II wojny œwiatowej

Z dzia³alnoœci LTNK

Adam Chamerski

zosta³ odznaczony

Gmina Raków zaprasza…
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100. rocznica odœpiewania „Roty”

- obecnie hymnu PSL

30 stycznia 2010 r. w Urzêdzie Miasta Krako-

wa odby³o siê uroczyste spotkanie œwi¹teczno-

-noworoczne poœwiêcone 100. rocznicy odœpie-

wania „Roty” - hymnu Polskiego Stronnictwa Ludo-

wego, zorganizowane przez Ogólnopolski Zwi¹-

zek ̄ o³nierzy Batalionów Ch³opskich, Polskie Stron-

nictwo Ludowe oraz pos³a do Parlamentu Europej-

skiego dr. Czes³awa Siekierskiego.

Przyby³ych goœci powita³ prezes Zarz¹du

Grodzkiego PSL dr Andrzej Kosiniak-Kamysz.

W uroczystoœci wziêli udzia³: wicemarsza³ek Sej-

mu RP Ewa Kierzkowska, pos³owie na Sejm

Wies³aw Woda, Bronis³aw Dutka, pose³ do Par-

lamentu Europejskiego Czes³aw Siekierski,

przedstawiciele samorz¹du województwa ma-

³opolskiego, szkó³ wy¿szych oraz innych instytu-

cji.

Po powitaniu zaproszonych goœci chór Aka-

demicki Uniwersytetu Rolniczego odœpiewa³ „Rotê”,

a nastêpnie barwnie i ciekawie o historii pieœni opo-

wiedzieli Mieczys³aw Czuma, Micha³ Kozio³ oraz

Leszek Mazan.

„Rota” to utwór poetycki, napisany przez Ma-

riê Konopnick¹, po raz pierwszy opublikowany w

czasopiœmie Przodownica. Autorka krytykowa³a

rzeczywistoœæ i protestowa³a przeciw panuj¹cym

warunkom spo³ecznym, obyczajowym i politycz-

nym. Pisa³a o nêdzy, jaka w tym czasie by³a w

miastach oraz na wsiach, o koniecznoœci poœwie-

cenia siê dla sprawy narodowej. Mocno wierzy³a

w odzyskanie wolnoœci i niepodleg³oœci ojczyzny.

„Rota” powsta³a na znak sprzeciwu wobec ger-

manizacji. 13 stycznia 1910 r. Feliks Nowowiejski

skomponowa³ do niej muzykê. W lipcu 1910 roku

„Rotê” odœpiewa³ kilkutysiêczny chór podczas uro-

czystoœci ods³oniêcia pomnika Grunwaldzkiego na

placu Matejki w Krakowie.

Utwór, który w czasach niewoli by³ has³em

Polaków, a tak¿e przysiêg¹ wiernoœci ojczyŸnie

mia³ wielu przeciwników, m.in. Ludwika Pugeta,

który mocno protestowa³ przeciwko stwierdzeniu

„nie bêdzie Niemiec plu³ nam w twarz”, g³osi³ swoje

protesty w broszurach „Przeciwko Rocie Marii

Konopnickiej”. Na prze³omie XIX/XX w. ponownie

W katolickim koœciele,

Dziœ nastrój uroczysty,

Po czterdziestodniowym,

Wielkim, smutnym poœcie;

Wiernych w œwi¹tyni wiele,

Dzieñ niezwyk³y, przejrzysty;

Jest przecie¿ dniem kwietniowym,

A taki ceni¹ goœcie.

Nabo¿eñstwo poranne

Ma œwi¹teczn¹ oprawê,

Gdy¿ ksiê¿a celebruj¹

Dzisiaj Mszê Wielkanocn¹;

Tak¿e ludzie staranne,

Bogobojne i prawe

Zachowanie sprawuj¹

Sw¹ modlitw¹ owocn¹.

Rezurekcja brzmi dumnie,

Oznacza Zmartwychwstanie,

Zwyciêstwo nad nicoœci¹,

Wiosenne o¿ywienie;

Trzeba poj¹æ rozumnie

Wszystko w tym rzeczy stanie:

Co jest doskona³oœci¹,

Pobudza myœl, sumienie.

Rezurekcja

MIECZYS£AW JÓZEF SALA

23 stycznia 2010 r. w Wy¿szej Szkole Eko-

nomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipiñskiego w

Kielcach odby³y siê eliminacje okrêgowe Olim-

piady Wiedzy o Polsce i Œwiecie Wspó³czesnym.

Wiod¹cymi tematami 51. edycji Olimpiady, by³y

zagadnienia i wydarzenia z dziedziny polityki i

gospodarki. Do udzia³u w olimpiadzie zg³osi³o siê

47 szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu woje-

wództwa œwiêtokrzyskiego. W listopadzie 2009

r. odby³ siê etap szkolny, w którym uczestniczy³o

515 uczniów, wy³oniono wówczas finalistów

tego etapu - 37 uczniów. W eliminacjach okrêgo-

51. edycja Olimpiady Wiedzy

o Polsce i Œwiecie Wspó³czesnym

wych, uczestnicy mieli za zadanie rozwi¹zaæ

test, a nastêpnie odpowiadali na pytania proble-

mowe.

Komitet Okrêgowy Olimpiady, na którego czele

sta³ dr hab. Kazimierz Kloc, wy³oni³ czterech fi-

nalistów, którzy bêd¹ reprezentowaæ region œwiê-

tokrzyski na zawodach centralnych, które odbêd¹

siê w marcu 2010 r. na Uniwersytecie Warszaw-

skim. Ponadto pose³ do Parlamentu Europejskiego

dr Czes³aw Siekierski ufundowa³ dla jednego z

finalistów wycieczkê do Brukseli.

MIROS£AW SOBCZYK

utwór ten zosta³ skrytykowany przez Tadeusza

Boya-¯eleñskiego.

Kolejny wyk³ad, krótki ale celny wyg³osi³ prof.

Franciszek Ziejka, by³y rektor Uniwersytetu Ja-

gielloñskiego - opowiada³ o odczytywaniu „Roty”

w czasach niewoli Polaków, wymieni³ wartoœci,

które autorka mia³a na myœli pisz¹c „Rotê”.

Na koniec prezes Zarz¹du Oddzia³u Wojewódz-

kiego OZ¯BCh w Krakowie dr Dionizy Smyk przy-

pomnia³ jak podczas walk w obronie wysiedlanej

przez Niemców ludnoœci Zamojszczyzny, on i jego

koledzy z bechowskiej podchor¹¿ówki po powro-

cie z udanej akcji, spontanicznie œpiewali „Rotê”.

MAGDALENA KOBUSZEWSKA

II

Plebiscyt

„Jawor - u Ÿróde³ kultury”

Od lewej: marsza³ek województwa œwiêtokrzyskiego Adam Jarubas, euro-

pose³ Czes³aw Siekierski, wicewojewoda œwiêtokrzyski Piotr ¯o³¹dek, wice-

marsza³ek Zdzis³aw Wrza³ka podczas wrêczania wyró¿nieñ dla animatorów kul-

tury

31 stycznia 2010 roku w Kieleckim Cen-

trum Kultury rozstrzygniêto plebiscyt „Jawor

- u Ÿróde³ kultury”, zorganizowany przez „Ra-

dio Kielce” pod patronatem „Echa Dnia”. Pod-

czas fina³owego koncertu uhonorowano naj-

lepszych twórców ludowych i animatorów

kultury ludowej w województwie œwiêtokrzy-

skim.

Najlepszych twórców, oprócz jury, wy-

bierali tak¿e mieszkañcy przez g³osowanie in-

ternetowe. Plebiscyt cieszy³ sie bardzo du-

¿ym zainteresowaniem, a najlepsz¹ twórczy-

ni¹ ludow¹ zosta³a utalentowana œpiewacz-

ka Marianna Œmi³owska z Marzysza, nato-

miast na najlepszego animatora kultury ludo-

wej wybrano gminê Bieliny. Poza nagrodami

pieniê¿nymi dla twórców ludowych by³y rów-

nie¿ wyró¿nienia dla burmistrzów oraz wój-

tów w kategorii animatorów kultury. W uro-

czystoœciach w Kieleckim Centrum Kultury

uczestniczy³ pose³ do Parlamentu Europejskie-

go dr Czes³aw Siekierski, który wraz z pre-

zesem ZW PSL, marsza³kiem województwa

œwiêtokrzyskiego Adamem Jarubasem

wrêczy³ nagrody samorz¹dowcom. Eurode-

putowany w swoim wyst¹pieniu wyrazi³ uzna-

nie dla laureatów za ich nieoceniony dorobek

artystyczny oraz wk³ad w krzewienie kultury

i tradycji ludowej, odniós³ siê równie¿ do me-

diów publicznych podkreœlaj¹c rolê i zas³ugi

w inicjowaniu i rozpowszechnianiu tak cieka-

wych wydarzeñ spo³ecznych. Ponadto euro-

pose³ podkreœli³, i¿ tradycja ludowa pe³ni nie-

zwykle istotn¹ rolê w naszej ojczyŸnie, zjed-

noczonej Europie, gdy¿ z tej kultury czerpie-

my to co najlepsze, jest si³¹ naszej tradycji

oraz buduje nasz¹ to¿samoœæ narodow¹.

ARTUR OTFINOWSKI

Pose³ Czes³aw Siekierski

w Ma³opolsce

20 lutego 2010 r. pose³ do Parlamentu Eu-

ropejskiego Czes³aw Siekierski uczestni-

czy³ w posiedzeniu Zarz¹du Wojewódzkiego

PSL w Krakowie. Poruszane sprawy doty-

czy³y sytuacji w Stronnictwie, jak i planów na

pierwsze pó³rocze 2010 roku. Najwa¿niejsze

z nich to zbli¿aj¹ce siê wybory zarówno sa-

morz¹dowe, jak i prezydenckie. W³aœnie ten

punkt obrad budzi³ najwiêksze zainteresowa-

nie, szczególnie ustalanie listy kandydatów

w poszczególnych okrêgach wyborczych.

Poruszone sprawy obejmowa³y równie¿ naj-

bli¿sze przedsiêwziêcia realizowane przez

Polskie Stronnictwo Ludowe, konferencjê dla

przedsiêbiorców oraz Œwiêto Ludowe. Nie

oby³o siê bez omówienia bardzo wa¿nych

spraw politycznych i gospodarczych w kraju

i Stronnictwie. Na zakoñczenie odby³o siê

wspólne posiedzenie Zarz¹du oraz cz³onków

Prezydium ZW ZMW oraz FML w Ma³opolsce.

Eurodeputowany dr Czes³aw Siekierski

uczestniczy³ równie¿ w nagraniu do programu

„Bez krawata”, realizowanego przez Telewizjê

Kraków. Uczestnikami spotkania byli równie¿ inni

pos³owie do Parlamentu Europejskiego z okrêgu

œwiêtokrzysko-krakowskiego: Ró¿a Thun, Bo-

gus³aw Sonik, Joanna Senyszyn oraz Pawe³

Kowal. Tematami poruszanymi przez prowadz¹-

cego by³y bie¿¹ce kwestie polityczne w kraju

jak i za granic¹. Na pocz¹tku zosta³ poruszony

temat niesprawnego lobbingu w sprawie Kra-

kowa jako miasta gospodarza Euro 2012 oraz

jako siedziby biura Parlamentu Europejskiego,

gdzie przegra³ z Wroc³awiem. Nastêpnie roz-

mówcy przeszli do tematu zbli¿aj¹cych siê wy-

borów zarówno prezydenckich jak i samorz¹-

dowych. Tu w³aœnie pojawi³y siê pytania o kan-

dydatów poszczególnych partii na prezydenta.

Najwiêcej emocji budzi³o zg³oszenie kandydatu-

ry przez PO oraz ewentualnie kobiety jako przed-

stawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Bardzo istotn¹ rolê odegra³a równie¿ rozmowa

na temat postanowieñ i ewentualnych sankcji

Parlamentu Europejskiego wobec represji Pola-

ków na Bia³orusi.

Równie¿ 20 lutego 2010 roku odby³o siê

spotkanie w klubie aktora „Lo¿a” na krakow-

skim Rynku w ramach audycji Radia Kraków -

Sobotnia Lo¿a Polityczna. Tutaj równie¿ eu-

ropos³owie dyskutowali o pracach w Parla-

mencie, parytetach w wyborach. W nagraniu

uczestniczyli: dr Czes³aw Siekierski, Pawe³

Kowal, Bogus³aw Sonik oraz Joanna Seny-

szyn. Wa¿nym tematem spotkania by³y rów-

nie¿ sprawy poœwiêcone obecnej sytuacji

Polaków na Bia³orusi, wybory prezydenckie i

samorz¹dowe.

MAGDALENA KOBUSZEWSKA

8 lutego 2010 r. w Wojewódzkim Domu

Kultury w Kielcach, w ramach uroczystoœci

upamiêtniaj¹cych 147. rocznicê powstania

styczniowego, odby³ siê quiz na temat po-

wstania, w którym wziêli udzia³ uczniowie

szkó³ œrednich. Wrêczone zosta³y równie¿ na-

grody laureatom konkursów: historycznego

„Karty z powstania styczniowego” oraz pla-

stycznegoa „Powstanie styczniowe - historia

w barwie i kolorze”. Jednym z fundatorów

nagród by³ eurodeputowany dr Czes³aw Sie-

kierski. Otwarta zosta³a równie¿ wystawa

pokonkursowa zwyciêskich prac.

Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. „Po-

wstanie styczniowe - historia w barwie i ko-

lorze” skierowany by³ do uczniów szkó³ gim-

nazjalnych, ponadgimnazjalnych, wy¿szych

uczelni oraz uczestników pozaszkolnych za-

jêæ plastycznych z oœrodków kultury. Jego

celem by³o promowanie m³odych twórców,

kultywowanie walki o niepodleg³oœæ w malar-

stwie oraz ukazanie historii zrywów niepod-

leg³oœciowych narodu polskiego.

MIROS£AW SOBCZYK

Konkurs

o powstaniu

styczniowym

w Kielcach

III

6 lutego 2010 r. odby³ siê fina³ jubileuszowej

X edycji „Liderów Regionu”. W bie¿¹cym roku

zosta³o nagrodzonych statuetk¹ dwadzieœcia

przedsiêbiorstw oraz ludzi kultury i nauki. Wœród

nich wiod¹ce firmy, instytucje, placówki oœwia-

towe i osobowoœci, które swoj¹ prac¹ i zaanga-

¿owaniem przyczyni³y siê do promocji wojewódz-

twa œwiêtokrzyskiego w Polsce i na œwiecie.

Liderzy Regionu 2009

Tradycyjnie ju¿ w gali uczestniczy³ euro-

pose³ Czes³aw Siekierski, który pogratulo-

wa³ zwyciêzcom i wrêczy³ statuetkê dla firmy

ZPUE W³oszczowa w kategorii Energetyka oraz

Europejskiej Agencji Rozwoju w kategorii Euro-

pa.

Po czêœci oficjalnej odby³ siê bankiet, na któ-

rym wszyscy zebrani znakomicie siê bawili.

MIROS£AW SOBCZYK

12 lutego 2010 r. w Hotelu Kongresowym w

Kielcach odby³ siê fina³ plebiscytu „Lekarz Roku

2009”, zorganizowany przez „Echo Dnia”, na który

przybyli najlepsi lekarze z województwa œwiêto-

krzyskiego. Na gali by³ równie¿ obecny pose³ do

Parlamentu Europejskiego dr Czes³aw Siekierski.

Zwyciêzc¹ plebiscytu zosta³ doktor Waldemar

Kowalski, ordynator Oddzia³u Ginekologiczno-Po-

³o¿niczego w Szpitalu Kieleckim. Drugie miejsce zaj¹³

Józef Gawêda z Koñskich, a trzecie Ma³gorzata

Krysa-Kowal z Ostrowca Œwiêtokrzyskiego.

MS

Lekarz Roku 2009

30 stycznia, w szesnastu miastach woje-

wódzkich zosta³y przeprowadzone zawody II

stopnia Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Wziêli

w nich udzia³ zawodnicy, którzy uzyskali najwiê-

cej punktów w zawodach szkolnych.

Patronat nad tegoroczn¹ edycj¹ objê³a mini-

ster rozwoju regionalnego El¿bieta Bieñkowska.

Olimpiada jest konkursem ogólnopolskim, skiero-

wanym do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych.

Ka¿dego roku skupia liczne grono uczniów zain-

teresowanych zdobywaniem wiedzy o Zjedno-

czonej Europie.

Tematem przewodnim XIII edycji konkursu jest

Narodowa Strategia Spójnoœci 2007 - 2013. Olim-

piadê wspieraj¹ osoby zarówno ze œwiata nauki,

jak i polityki. Pose³ do Parlamentu Europejskiego dr

Czes³aw Siekierski dla laureata regionalnego eta-

pu konkursu ufundowa³ wycieczkê do Brukseli.

MS

XIII edycja

Olimpiady Wiedzy

o Unii Europejskiej

13 lutego 2010 r. w podbuskim zajeŸdzie

„Panama” odby³ siê, zorganizowany przez Po-

wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-

-Zdroju. VII Bal Dobroczynny „Razem Dzieciom”.

Wœród goœci honorowych by³ eurodeputowany

Czes³aw Siekierski. Dochód z licytacji zostanie

przeznaczony na zorganizowanie kolonii letnich

dla dzieci z ubogich rodzin. W bie¿¹cym roku

zebrano w sumie ponad 34 tysi¹ce z³otych. W

dotychczasowych szeœciu balach udzia³ wziê-

³y 282 pary. Zebrano ogó³em 202 527 z³. Dziêki

temu na kolonie wyjecha³o ju¿ 187 dzieci.

MS

VII Bal

Dobroczynny

„Razem Dzieciom”

12 lutego 2010 r. w III Liceum Ogólnokszta³-

c¹cym im. C. K. Norwida w Kielcach odby³ siê

Dzieñ Europejski, którego tegoroczne has³o

brzmia³o „Zjednoczeni w ró¿norodnoœci kultur”.

Celem konkursu by³o propagowanie wœród

uczniów zainteresowania tematyk¹ europejsk¹.

Dla laureatów konkursu pose³ Czes³aw Sie-

kierski ufundowa³ nagrody i przekaza³ pami¹t-

kowe dyplomy.

MS

Dzieñ Europejski

21 stycznia 2010 roku w siedzibie ZDZ w

Busku-Zdroju odby³a siê konferencja koñcz¹ca

projekt: „Moje kompetencje-Mój kapita³”, na której

pos³a Czes³awa Siekierskiego reprezentowa³

asystent Szczepan Gruszka. Projekt ten by³

jednym z najwiêkszych przedsiêwziêæ eduka-

cyjnych w województwie œwiêtokrzyskim,

wspó³finansowanych ze œrodków Unii Europej-

skiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita³

„Moje kompetencje - Mój kapita³”

Ludzki i umo¿liwi³ bezp³atne przeszkolenie 2 120

osób na 156 kursach. Szkolenia przeprowadza-

ne by³y do 31 grudnia 2009 r. przez placówki

szkoleniowe ZDZ w Busku-Zdroju, Kazimierzy

Wielkiej, Piñczowie i Staszowie. Poza wybra-

nym kursem ka¿dy uczestnik wzi¹³ udzia³ w

seminarium z zakresu nowoczesnych techno-

logii informatycznych „ABC Internetu”

SZCZEPAN GRUSZKA

Pose³ Czes³aw Siekierski gratuluje zwyciêzcom plebiscytu

Liderzy Regionu 2009

6 stycznia w kieleckim klasztorze na Karczów-

ce rozbrzmia³y kolêdy. Wspó³organizatorem wie-

czoru by³ pose³ do Parlamentu Europejskiego Cze-

s³aw Siekierski. Wykonawcami kolêd by³y takie

gwiazdy, jak miêdzy innymi Justyna £ysiak czy

Paulina Napora.

Przyby³ych goœci powita³ ksi¹dz rektor Jan

Oleszko, nastêpnie uroczystoœæ otworzy³ prolog

Bohdana Gumowskiego. Trzy kolêdy w orygi-

nalnym wykonaniu zagra³ i zaœpiewa³ Marcin

Skrzypczak, a nastêpnie wiersze Henryka Jachi-

mowskiego zarecytowa³ Bohdan Gumowski. W

dalszej czêœci wieczoru zaœpiewa³a dla goœci Ju-

styna £ysiak, a niepowtarzalny wystêp zagwa-

rantowali „Kolêdnicy z Wiœlicy”. Diabe³ z wid³ami

zaczepia³ ludzi, a gospodynie czêstowa³y placka-

mi. Po przedstawieniu, siedem pastora³ek w zupe³-

nie nowej aran¿acji zaœpiewa³a Paulina Napora. Na

koniec niespodziankê sprawili goœciom: pose³ Cze-

s³aw Siekierski, prezes ZW PSL - marsza³ek Adam

Jarubas, wojewoda Bo¿entyna Pa³ka-Koruba i

inni, kiedy zanucili kilka kolêd w oprawie muzycznej

ksiê¿y i innych utalentowanych uczestników im-

prezy. Zwieñczeniem wieczoru by³ pyszny poczê-

stunek.
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IV

BÂT. ALTIERO SPINELLI, 05F254, 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60,

B-1047 Bruxelles/Brussel, tel. +32 (0)2 284 5793,fax +32 (0)2 284 9793

BÂT. LOUISE WEISS, T11082, AIIée du Printemps, BP 10024/F, F-67070

Strasbourg Cedex, tel. +33 (0)3 88 17 5793, fax +33 (0)3 88 17 9793

WARSZAWA (ul. Kopernika 36/40, kod 00-924 Warszawa,

tel. 022 620-66-07)

WOJEWÓDZTWO ŒWIÊTOKRZYSKIE:

KIELCE (ul. Weso³a 47/49, kod 25-363, tel. 041 344-99-96)

Filie:

Kazimierza Wielka (ul. Partyzantów 7, kod 28-500, tel. 041 352-20-56)

Piñczów (ul. ¯wirki i Wigury 40, kod 28-400, tel. 041-357-22-80)

Busko-Zdrój (ul. Koœciuszki 60, kod 28-100, tel. 041-378-29-46)

Ostrowiec Œw. (ul. Starokunowska 1, kod 27-400, tel. 041-265-31-55)

Staszów (ul. Kolejowa 15, kod 28-200, tel. 015-864-32-59)

Szyd³ów (ul. Rynek 15, kod 28-225)

Prosto z zagrody

Gdy zasiad³em do zagospodarowania swo-

jego prasowego poletka na dzia³ce „prosto z

zagrody” w felietonowym zasiewie (choæ to jesz-

cze luty - „obuj ch³opie dobre buty”) to za oknem

przedwiosenny rytm zjawisk przyrody na wsi

ju¿ mocno siê wyczuwa. No i samemu ju¿ raŸ-

niej patrzy siê na „bo¿y œwiat” - bo przecie¿

biologiczna cyklicznoœæ pór roku wpisywana

nam bywa do ¿yciowego kalendarza.

Powracaj¹ i wspomnienia wzmo¿onej krz¹-

taniny. Gdy trzeba by³o przygotowaæ siê do

wzmo¿onych prac polowych, zakupu nawozów

sztucznych, przygotowania zbo¿a siewnego i

sadzeniaków, naprawy sprzêtu rolniczego oraz

wykonanie wielu innych wiosennych czynnoœci.

Pamiêtaj¹ to i prze¿ywaj¹ w pamiêci na swój

sposób „tamci rolnicy”, a dziœ ju¿ w innym usa-

dowieniu emeryckiego bytu i zadumania, ¿e

czas, tak leci. Zapewne i takie wiosenne myœli

zaprz¹taj¹ uwagê zacnego Stanis³awa Siekier-

skiego w Pieczonogach (w ub. r. obchodzi³ piêk-

ny jubileusz 90-lecia), bo syn Czes³aw w Euro-

pejskim Parlamencie ju¿ inaczej postrzega pro-

blemy wsi i rolnictwa gdy trzeba zabiegaæ o

cywilizacyjny postêp nowo przyjêtych i by mieæ

na uwadze wszystkie uwarunkowania z tym

zwi¹zane.

Wspominam o tym, by daæ wyraz „tamtym

wiosnom” i ¿yj¹cych pokoleniom, które dopro-

wadzi³o do prawide³ europejskiego zjednocze-

nia, gdy w naszej rzeczywistoœci mogliœmy za-

g³osowaæ na dr. Czes³awa Siekierskiego - by

nas reprezentowa³ w Europejskim Parlamen-

cie.

Piszê w swej wymowie o nastroju wiosny,

która mi drzemie i zapewne i z racji w³asnych

¿yciowych doœwiadczeñ i doznañ. Rok 2010

zdaje mi siê byæ czasem lepszym - choæ „Kra-

szonym wieœciami jakie z telewizyjnego okien-

ka przyjdzie nam s³yszeæ i ogl¹daæ z racji

przedwyborczych przepychanek i produkowa-

nych „haków i haczyków”

Niepokoiæ musi jednak ju¿ dziœ, co w na-

szym wiosennym okresie - prawda smutna.

Smutna z racji, ¿e brak ju¿ ch³opskiego huma-

nizmu, jaki drzema³ od wieków - ¿e zasiew i

chleb - to rzecz œwiêta. Dziœ brak op³acalnoœci

niemal na wszystkie produkty ¿ywnoœciowe.

Smutno czytaæ o ekonomicznych „uzdrowi-

cielach” gospodarki promuj¹cych likwidacje

KRUS i ¿e wieœ jest socjalnym darmozjadem.

¯e (cytuje z „Gazety Wyborczej”) tytu³ artyku³u

„Pieni¹dze wsi szkodz¹” - KRUS i inne dotacje.

Tylko bieda wygna ludzi ze wsi do miast. Tylko

w miastach znajd¹ prawdziw¹ pracê” (Gazeta

Wyborcza z 16.II.br.) .

No i proszê bardzo - nie, tylko budowaæ

domki z kartonów na obrze¿ach miast wzorem

bananowych republik i mno¿yæ „do potêgi” i tak

olbrzymie bezrobocie i patologie wszelkiego

kalibru. Jak¿e to smutne! Smutno, ¿e wypowia-

daj¹, og³aszaj¹ i namawiaj¹ profesorskie po-

noæ autorytety. I z tym naszym smutkiem „wsi

spokojnej, wsi weso³ej” bêdzie zapewne zmie-

rza³ siê w polskiej rzeczywistoœci nasz krajan

dr Czes³aw Siekierski.

Z drugiej jednak strony, w swej „staroœwiec-

koœci” dopatrujê siê te¿ swojej „filozofii nadziei

- która ka¿e mi wierzyæ, ¿e unijno-eurpejskie

akcje z polskim goœciem - nikt nie zda³a za-

œmieciæ.

Z zimowo-wiosennego rozstaju urokliwego

Grzyma³kowa drogiego Kolegê Czes³awa Sie-

kierskiego i wszystkich czytaj¹cych serdecz-

nie pozdrawiam.

W£ADYS£AW CIEŒLICKI

Wspólne kolêdowanie

na Karczówce

Posiedzenie Zarz¹du

Gminnego PSL

w Opatowcu

Sandomierz (ul. 11 Listopada 1, kod 27-600, 015-832-79-23)

Stopnica (ul. Mickiewicza 5A - budynek OSP, kod 28-130, 041-37-79-008)

WOJEWÓDZTWO MA£OPOLSKIE:

KRAKÓW (ul. Batorego 2, kod 31-135 Kraków,

tel. 012-633-04-84)

Filie:

Nowa Huta (os. Willowe 30, kod 31-902, tel. 012-350-43-87)

Tarnów (ul. Pi³sudskiego 5, kod 33-100, tel. 014-621-13-21)

Nowy S¹cz (ul. Rynek 26, 33-300, tel. 018-440-75-32)

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE:

Gdañsk (ul. Ma³achowskiego 1, kod 80-262, tel. 58-341-75-28)

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE:

Szczecin (al. Wyzwolenia 73, kod 71-401, tel. 91-431-16-86)

Biura pos³a do Parlamentu Europejskiego CZES£AWA SIEKIERSKIEGO

20 grudnia 2009 r. pose³ Czes³aw Siekierski

uczestniczy³ w posiedzeniu Zarz¹du Gminnego PSL

w Opatowcu. Podczas spotkania omówi³ najnow-

sze wydarzenia dotycz¹ce Parlamentu Europejskie-

go. Wyrazi³ swoj¹ opiniê na temat sytuacji gospo-

darczej w naszym kraju podkreœlaj¹c, ¿e Polska

jest jedynym krajem Unii Europejskiej o dodatnim

wzroœcie PKB. Wspomnia³ równie¿ o korzystnym

kursie euro przy dop³atach bezpoœrednich dla rolni-

ków. Podkreœli³ znacz¹c¹ rolê wyborów samorz¹-

dowych oraz wyrazi³ swój pogl¹d na temat sytu-

acji w koalicji rz¹dz¹cej. Wyrazi³ nadziejê, ¿e PSL w

strukturach wiejskich zadba o prê¿ny rozwój ugru-

powania.

Na koniec spotkania pose³ z³o¿y³ wszystkim

uczestnikom najserdeczniejsze ¿yczenia z okazji

œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Nowego 2010 Roku.

SZCZEPAN GRUSZKA

Spotkania wigilijne w Kielcach

i... w Ma³opolsce

Konferencja

historyczna w SGGW

Prosto z zagrody
Obchody 10-lecia

istnienia powiatu

kazimierskiego

Sokolina pamiêta

o swoim patronie

100. rocznica odœpiewania „Roty”

- obecnie hymnu PSL Rezurekcja

51. edycja Olimpiady Wiedzy

o Polsce i Œwiecie Wspó³czesnym
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100. rocznica odœpiewania „Roty”

- obecnie hymnu PSL

30 stycznia 2010 r. w Urzêdzie Miasta Krako-

wa odby³o siê uroczyste spotkanie œwi¹teczno-

-noworoczne poœwiêcone 100. rocznicy odœpie-

wania „Roty” - hymnu Polskiego Stronnictwa Ludo-

wego, zorganizowane przez Ogólnopolski Zwi¹-

zek ̄o³nierzy Batalionów Ch³opskich, Polskie Stron-

nictwo Ludowe oraz pos³a do Parlamentu Europej-

skiego dr. Czes³awa Siekierskiego.

Przyby³ych goœci powita³ prezes Zarz¹du

Grodzkiego PSL dr Andrzej Kosiniak-Kamysz.

W uroczystoœci wziêli udzia³: wicemarsza³ek Sej-

mu RP Ewa Kierzkowska, pos³owie na Sejm

Wies³aw Woda, Bronis³aw Dutka, pose³ do Par-

lamentu Europejskiego Czes³aw Siekierski,

przedstawiciele samorz¹du województwa ma-

³opolskiego, szkó³ wy¿szych oraz innych instytu-

cji.

Po powitaniu zaproszonych goœci chór Aka-

demicki Uniwersytetu Rolniczego odœpiewa³ „Rotê”,

a nastêpnie barwnie i ciekawie o historii pieœni opo-

wiedzieli Mieczys³aw Czuma, Micha³ Kozio³ oraz

Leszek Mazan.

„Rota” to utwór poetycki, napisany przez Ma-

riê Konopnick¹, po raz pierwszy opublikowany w

czasopiœmie Przodownica. Autorka krytykowa³a

rzeczywistoœæ i protestowa³a przeciw panuj¹cym

warunkom spo³ecznym, obyczajowym i politycz-

nym. Pisa³a o nêdzy, jaka w tym czasie by³a w

miastach oraz na wsiach, o koniecznoœci poœwie-

cenia siê dla sprawy narodowej. Mocno wierzy³a

w odzyskanie wolnoœci i niepodleg³oœci ojczyzny.

„Rota” powsta³a na znak sprzeciwu wobec ger-

manizacji. 13 stycznia 1910 r. Feliks Nowowiejski

skomponowa³ do niej muzykê. W lipcu 1910 roku

„Rotê” odœpiewa³ kilkutysiêczny chór podczas uro-

czystoœci ods³oniêcia pomnika Grunwaldzkiego na

placu Matejki w Krakowie.

Utwór, który w czasach niewoli by³ has³em

Polaków, a tak¿e przysiêg¹ wiernoœci ojczyŸnie

mia³ wielu przeciwników, m.in. Ludwika Pugeta,

który mocno protestowa³ przeciwko stwierdzeniu

„nie bêdzie Niemiec plu³ nam w twarz”, g³osi³ swoje

protesty w broszurach „Przeciwko Rocie Marii

Konopnickiej”. Na prze³omie XIX/XX w. ponownie

W katolickim koœciele,

Dziœ nastrój uroczysty,

Po czterdziestodniowym,

Wielkim, smutnym poœcie;

Wiernych w œwi¹tyni wiele,

Dzieñ niezwyk³y, przejrzysty;

Jest przecie¿ dniem kwietniowym,

A taki ceni¹ goœcie.

Nabo¿eñstwo poranne

Ma œwi¹teczn¹ oprawê,

Gdy¿ ksiê¿a celebruj¹

Dzisiaj Mszê Wielkanocn¹;

Tak¿e ludzie staranne,

Bogobojne i prawe

Zachowanie sprawuj¹

Sw¹ modlitw¹ owocn¹.

Rezurekcja brzmi dumnie,

Oznacza Zmartwychwstanie,

Zwyciêstwo nad nicoœci¹,

Wiosenne o¿ywienie;

Trzeba poj¹æ rozumnie

Wszystko w tym rzeczy stanie:

Co jest doskona³oœci¹,

Pobudza myœl, sumienie.

Rezurekcja

MIECZYS£AW JÓZEF SALA

23 stycznia 2010 r. w Wy¿szej Szkole Eko-

nomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipiñskiego w

Kielcach odby³y siê eliminacje okrêgowe Olim-

piady Wiedzy o Polsce i Œwiecie Wspó³czesnym.

Wiod¹cymi tematami 51. edycji Olimpiady, by³y

zagadnienia i wydarzenia z dziedziny polityki i

gospodarki. Do udzia³u w olimpiadzie zg³osi³o siê

47 szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu woje-

wództwa œwiêtokrzyskiego. W listopadzie 2009

r. odby³ siê etap szkolny, w którym uczestniczy³o

515 uczniów, wy³oniono wówczas finalistów

tego etapu - 37 uczniów. W eliminacjach okrêgo-

51. edycja Olimpiady Wiedzy

o Polsce i Œwiecie Wspó³czesnym

wych, uczestnicy mieli za zadanie rozwi¹zaæ

test, a nastêpnie odpowiadali na pytania proble-

mowe.

Komitet Okrêgowy Olimpiady, na którego czele

sta³ dr hab. Kazimierz Kloc, wy³oni³ czterech fi-

nalistów, którzy bêd¹ reprezentowaæ region œwiê-

tokrzyski na zawodach centralnych, które odbêd¹

siê w marcu 2010 r. na Uniwersytecie Warszaw-

skim. Ponadto pose³ do Parlamentu Europejskiego

dr Czes³aw Siekierski ufundowa³ dla jednego z

finalistów wycieczkê do Brukseli.

MIROS£AW SOBCZYK

utwór ten zosta³ skrytykowany przez Tadeusza

Boya-¯eleñskiego.

Kolejny wyk³ad, krótki ale celny wyg³osi³ prof.

Franciszek Ziejka, by³y rektor Uniwersytetu Ja-

gielloñskiego - opowiada³ o odczytywaniu „Roty”

w czasach niewoli Polaków, wymieni³ wartoœci,

które autorka mia³a na myœli pisz¹c „Rotê”.

Na koniec prezes Zarz¹du Oddzia³u Wojewódz-

kiego OZ¯BCh w Krakowie dr Dionizy Smyk przy-

pomnia³ jak podczas walk w obronie wysiedlanej

przez Niemców ludnoœci Zamojszczyzny, on i jego

koledzy z bechowskiej podchor¹¿ówki po powro-

cie z udanej akcji, spontanicznie œpiewali „Rotê”.

MAGDALENA KOBUSZEWSKA

II

Plebiscyt

„Jawor - u Ÿróde³ kultury”

Od lewej: marsza³ek województwa œwiêtokrzyskiego Adam Jarubas, euro-

pose³ Czes³aw Siekierski, wicewojewoda œwiêtokrzyski Piotr ¯o³¹dek, wice-

marsza³ek Zdzis³aw Wrza³ka podczas wrêczania wyró¿nieñ dla animatorów kul-

tury

31 stycznia 2010 roku w Kieleckim Cen-

trum Kultury rozstrzygniêto plebiscyt „Jawor

- u Ÿróde³ kultury”, zorganizowany przez „Ra-

dio Kielce” pod patronatem „Echa Dnia”. Pod-

czas fina³owego koncertu uhonorowano naj-

lepszych twórców ludowych i animatorów

kultury ludowej w województwie œwiêtokrzy-

skim.

Najlepszych twórców, oprócz jury, wy-

bierali tak¿e mieszkañcy przez g³osowanie in-

ternetowe. Plebiscyt cieszy³ sie bardzo du-

¿ym zainteresowaniem, a najlepsz¹ twórczy-

ni¹ ludow¹ zosta³a utalentowana œpiewacz-

ka Marianna Œmi³owska z Marzysza, nato-

miast na najlepszego animatora kultury ludo-

wej wybrano gminê Bieliny. Poza nagrodami

pieniê¿nymi dla twórców ludowych by³y rów-

nie¿ wyró¿nienia dla burmistrzów oraz wój-

tów w kategorii animatorów kultury. W uro-

czystoœciach w Kieleckim Centrum Kultury

uczestniczy³ pose³ do Parlamentu Europejskie-

go dr Czes³aw Siekierski, który wraz z pre-

zesem ZW PSL, marsza³kiem województwa

œwiêtokrzyskiego Adamem Jarubasem

wrêczy³ nagrody samorz¹dowcom. Eurode-

putowany w swoim wyst¹pieniu wyrazi³ uzna-

nie dla laureatów za ich nieoceniony dorobek

artystyczny oraz wk³ad w krzewienie kultury

i tradycji ludowej, odniós³ siê równie¿ do me-

diów publicznych podkreœlaj¹c rolê i zas³ugi

w inicjowaniu i rozpowszechnianiu tak cieka-

wych wydarzeñ spo³ecznych. Ponadto euro-

pose³ podkreœli³, i¿ tradycja ludowa pe³ni nie-

zwykle istotn¹ rolê w naszej ojczyŸnie, zjed-

noczonej Europie, gdy¿ z tej kultury czerpie-

my to co najlepsze, jest si³¹ naszej tradycji

oraz buduje nasz¹ to¿samoœæ narodow¹.

ARTUR OTFINOWSKI

Pose³ Czes³aw Siekierski

w Ma³opolsce

20 lutego 2010 r. pose³ do Parlamentu Eu-

ropejskiego Czes³aw Siekierski uczestni-

czy³ w posiedzeniu Zarz¹du Wojewódzkiego

PSL w Krakowie. Poruszane sprawy doty-

czy³y sytuacji w Stronnictwie, jak i planów na

pierwsze pó³rocze 2010 roku. Najwa¿niejsze

z nich to zbli¿aj¹ce siê wybory zarówno sa-

morz¹dowe, jak i prezydenckie. W³aœnie ten

punkt obrad budzi³ najwiêksze zainteresowa-

nie, szczególnie ustalanie listy kandydatów

w poszczególnych okrêgach wyborczych.

Poruszone sprawy obejmowa³y równie¿ naj-

bli¿sze przedsiêwziêcia realizowane przez

Polskie Stronnictwo Ludowe, konferencjê dla

przedsiêbiorców oraz Œwiêto Ludowe. Nie

oby³o siê bez omówienia bardzo wa¿nych

spraw politycznych i gospodarczych w kraju

i Stronnictwie. Na zakoñczenie odby³o siê

wspólne posiedzenie Zarz¹du oraz cz³onków

Prezydium ZW ZMW oraz FML w Ma³opolsce.

Eurodeputowany dr Czes³aw Siekierski

uczestniczy³ równie¿ w nagraniu do programu

„Bez krawata”, realizowanego przez Telewizjê

Kraków. Uczestnikami spotkania byli równie¿ inni

pos³owie do Parlamentu Europejskiego z okrêgu

œwiêtokrzysko-krakowskiego: Ró¿a Thun, Bo-

gus³aw Sonik, Joanna Senyszyn oraz Pawe³

Kowal. Tematami poruszanymi przez prowadz¹-

cego by³y bie¿¹ce kwestie polityczne w kraju

jak i za granic¹. Na pocz¹tku zosta³ poruszony

temat niesprawnego lobbingu w sprawie Kra-

kowa jako miasta gospodarza Euro 2012 oraz

jako siedziby biura Parlamentu Europejskiego,

gdzie przegra³ z Wroc³awiem. Nastêpnie roz-

mówcy przeszli do tematu zbli¿aj¹cych siê wy-

borów zarówno prezydenckich jak i samorz¹-

dowych. Tu w³aœnie pojawi³y siê pytania o kan-

dydatów poszczególnych partii na prezydenta.

Najwiêcej emocji budzi³o zg³oszenie kandydatu-

ry przez PO oraz ewentualnie kobiety jako przed-

stawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Bardzo istotn¹ rolê odegra³a równie¿ rozmowa

na temat postanowieñ i ewentualnych sankcji

Parlamentu Europejskiego wobec represji Pola-

ków na Bia³orusi.

Równie¿ 20 lutego 2010 roku odby³o siê

spotkanie w klubie aktora „Lo¿a” na krakow-

skim Rynku w ramach audycji Radia Kraków -

Sobotnia Lo¿a Polityczna. Tutaj równie¿ eu-

ropos³owie dyskutowali o pracach w Parla-

mencie, parytetach w wyborach. W nagraniu

uczestniczyli: dr Czes³aw Siekierski, Pawe³

Kowal, Bogus³aw Sonik oraz Joanna Seny-

szyn. Wa¿nym tematem spotkania by³y rów-

nie¿ sprawy poœwiêcone obecnej sytuacji

Polaków na Bia³orusi, wybory prezydenckie i

samorz¹dowe.

MAGDALENA KOBUSZEWSKA

8 lutego 2010 r. w Wojewódzkim Domu

Kultury w Kielcach, w ramach uroczystoœci

upamiêtniaj¹cych 147. rocznicê powstania

styczniowego, odby³ siê quiz na temat po-

wstania, w którym wziêli udzia³ uczniowie

szkó³ œrednich. Wrêczone zosta³y równie¿ na-

grody laureatom konkursów: historycznego

„Karty z powstania styczniowego” oraz pla-

stycznegoa „Powstanie styczniowe - historia

w barwie i kolorze”. Jednym z fundatorów

nagród by³ eurodeputowany dr Czes³aw Sie-

kierski. Otwarta zosta³a równie¿ wystawa

pokonkursowa zwyciêskich prac.

Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. „Po-

wstanie styczniowe - historia w barwie i ko-

lorze” skierowany by³ do uczniów szkó³ gim-

nazjalnych, ponadgimnazjalnych, wy¿szych

uczelni oraz uczestników pozaszkolnych za-

jêæ plastycznych z oœrodków kultury. Jego

celem by³o promowanie m³odych twórców,

kultywowanie walki o niepodleg³oœæ w malar-

stwie oraz ukazanie historii zrywów niepod-

leg³oœciowych narodu polskiego.

MIROS£AW SOBCZYK

Konkurs

o powstaniu

styczniowym

w Kielcach

III

6 lutego 2010 r. odby³ siê fina³ jubileuszowej

X edycji „Liderów Regionu”. W bie¿¹cym roku

zosta³o nagrodzonych statuetk¹ dwadzieœcia

przedsiêbiorstw oraz ludzi kultury i nauki. Wœród

nich wiod¹ce firmy, instytucje, placówki oœwia-

towe i osobowoœci, które swoj¹ prac¹ i zaanga-

¿owaniem przyczyni³y siê do promocji wojewódz-

twa œwiêtokrzyskiego w Polsce i na œwiecie.

Liderzy Regionu 2009

Tradycyjnie ju¿ w gali uczestniczy³ euro-

pose³ Czes³aw Siekierski, który pogratulo-

wa³ zwyciêzcom i wrêczy³ statuetkê dla firmy

ZPUE W³oszczowa w kategorii Energetyka oraz

Europejskiej Agencji Rozwoju w kategorii Euro-

pa.

Po czêœci oficjalnej odby³ siê bankiet, na któ-

rym wszyscy zebrani znakomicie siê bawili.

MIROS£AW SOBCZYK

12 lutego 2010 r. w Hotelu Kongresowym w

Kielcach odby³ siê fina³ plebiscytu „Lekarz Roku

2009”, zorganizowany przez „Echo Dnia”, na który

przybyli najlepsi lekarze z województwa œwiêto-

krzyskiego. Na gali by³ równie¿ obecny pose³ do

Parlamentu Europejskiego dr Czes³aw Siekierski.

Zwyciêzc¹ plebiscytu zosta³ doktor Waldemar

Kowalski, ordynator Oddzia³u Ginekologiczno-Po-

³o¿niczego w Szpitalu Kieleckim. Drugie miejsce zaj¹³

Józef Gawêda z Koñskich, a trzecie Ma³gorzata

Krysa-Kowal z Ostrowca Œwiêtokrzyskiego.

MS

Lekarz Roku 2009

30 stycznia, w szesnastu miastach woje-

wódzkich zosta³y przeprowadzone zawody II

stopnia Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Wziêli

w nich udzia³ zawodnicy, którzy uzyskali najwiê-

cej punktów w zawodach szkolnych.

Patronat nad tegoroczn¹ edycj¹ objê³a mini-

ster rozwoju regionalnego El¿bieta Bieñkowska.

Olimpiada jest konkursem ogólnopolskim, skiero-

wanym do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych.

Ka¿dego roku skupia liczne grono uczniów zain-

teresowanych zdobywaniem wiedzy o Zjedno-

czonej Europie.

Tematem przewodnim XIII edycji konkursu jest

Narodowa Strategia Spójnoœci 2007 - 2013. Olim-

piadê wspieraj¹ osoby zarówno ze œwiata nauki,

jak i polityki. Pose³ do Parlamentu Europejskiego dr

Czes³aw Siekierski dla laureata regionalnego eta-

pu konkursu ufundowa³ wycieczkê do Brukseli.

MS

XIII edycja

Olimpiady Wiedzy

o Unii Europejskiej

13 lutego 2010 r. w podbuskim zajeŸdzie

„Panama” odby³ siê, zorganizowany przez Po-

wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-

-Zdroju. VII Bal Dobroczynny „Razem Dzieciom”.

Wœród goœci honorowych by³ eurodeputowany

Czes³aw Siekierski. Dochód z licytacji zostanie

przeznaczony na zorganizowanie kolonii letnich

dla dzieci z ubogich rodzin. W bie¿¹cym roku

zebrano w sumie ponad 34 tysi¹ce z³otych. W

dotychczasowych szeœciu balach udzia³ wziê-

³y 282 pary. Zebrano ogó³em 202 527 z³. Dziêki

temu na kolonie wyjecha³o ju¿ 187 dzieci.

MS

VII Bal

Dobroczynny

„Razem Dzieciom”

12 lutego 2010 r. w III Liceum Ogólnokszta³-

c¹cym im. C. K. Norwida w Kielcach odby³ siê

Dzieñ Europejski, którego tegoroczne has³o

brzmia³o „Zjednoczeni w ró¿norodnoœci kultur”.

Celem konkursu by³o propagowanie wœród

uczniów zainteresowania tematyk¹ europejsk¹.

Dla laureatów konkursu pose³ Czes³aw Sie-

kierski ufundowa³ nagrody i przekaza³ pami¹t-

kowe dyplomy.

MS

Dzieñ Europejski

21 stycznia 2010 roku w siedzibie ZDZ w

Busku-Zdroju odby³a siê konferencja koñcz¹ca

projekt: „Moje kompetencje-Mój kapita³”, na której

pos³a Czes³awa Siekierskiego reprezentowa³

asystent Szczepan Gruszka. Projekt ten by³

jednym z najwiêkszych przedsiêwziêæ eduka-

cyjnych w województwie œwiêtokrzyskim,

wspó³finansowanych ze œrodków Unii Europej-

skiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita³

„Moje kompetencje - Mój kapita³”

Ludzki i umo¿liwi³ bezp³atne przeszkolenie 2 120

osób na 156 kursach. Szkolenia przeprowadza-

ne by³y do 31 grudnia 2009 r. przez placówki

szkoleniowe ZDZ w Busku-Zdroju, Kazimierzy

Wielkiej, Piñczowie i Staszowie. Poza wybra-

nym kursem ka¿dy uczestnik wzi¹³ udzia³ w

seminarium z zakresu nowoczesnych techno-

logii informatycznych „ABC Internetu”

SZCZEPAN GRUSZKA

Pose³ Czes³aw Siekierski gratuluje zwyciêzcom plebiscytu

Liderzy Regionu 2009

6 stycznia w kieleckim klasztorze na Karczów-

ce rozbrzmia³y kolêdy. Wspó³organizatorem wie-

czoru by³ pose³ do Parlamentu Europejskiego Cze-

s³aw Siekierski. Wykonawcami kolêd by³y takie

gwiazdy, jak miêdzy innymi Justyna £ysiak czy

Paulina Napora.

Przyby³ych goœci powita³ ksi¹dz rektor Jan

Oleszko, nastêpnie uroczystoœæ otworzy³ prolog

Bohdana Gumowskiego. Trzy kolêdy w orygi-

nalnym wykonaniu zagra³ i zaœpiewa³ Marcin

Skrzypczak, a nastêpnie wiersze Henryka Jachi-

mowskiego zarecytowa³ Bohdan Gumowski. W

dalszej czêœci wieczoru zaœpiewa³a dla goœci Ju-

styna £ysiak, a niepowtarzalny wystêp zagwa-

rantowali „Kolêdnicy z Wiœlicy”. Diabe³ z wid³ami

zaczepia³ ludzi, a gospodynie czêstowa³y placka-

mi. Po przedstawieniu, siedem pastora³ek w zupe³-

nie nowej aran¿acji zaœpiewa³a Paulina Napora. Na

koniec niespodziankê sprawili goœciom: pose³ Cze-

s³aw Siekierski, prezes ZW PSL - marsza³ek Adam

Jarubas, wojewoda Bo¿entyna Pa³ka-Koruba i

inni, kiedy zanucili kilka kolêd w oprawie muzycznej

ksiê¿y i innych utalentowanych uczestników im-

prezy. Zwieñczeniem wieczoru by³ pyszny poczê-

stunek.

MS

IV

BÂT. ALTIERO SPINELLI, 05F254, 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60,

B-1047 Bruxelles/Brussel, tel. +32 (0)2 284 5793,fax +32 (0)2 284 9793

BÂT. LOUISE WEISS, T11082, AIIée du Printemps, BP 10024/F, F-67070

Strasbourg Cedex, tel. +33 (0)3 88 17 5793, fax +33 (0)3 88 17 9793

WARSZAWA (ul. Kopernika 36/40, kod 00-924 Warszawa,

tel. 022 620-66-07)

WOJEWÓDZTWO ŒWIÊTOKRZYSKIE:

KIELCE (ul. Weso³a 47/49, kod 25-363, tel. 041 344-99-96)

Filie:

Kazimierza Wielka (ul. Partyzantów 7, kod 28-500, tel. 041 352-20-56)

Piñczów (ul. ¯wirki i Wigury 40, kod 28-400, tel. 041-357-22-80)

Busko-Zdrój (ul. Koœciuszki 60, kod 28-100, tel. 041-378-29-46)

Ostrowiec Œw. (ul. Starokunowska 1, kod 27-400, tel. 041-265-31-55)

Staszów (ul. Kolejowa 15, kod 28-200, tel. 015-864-32-59)

Szyd³ów (ul. Rynek 15, kod 28-225)

Prosto z zagrody

Gdy zasiad³em do zagospodarowania swo-

jego prasowego poletka na dzia³ce „prosto z

zagrody” w felietonowym zasiewie (choæ to jesz-

cze luty - „obuj ch³opie dobre buty”) to za oknem

przedwiosenny rytm zjawisk przyrody na wsi

ju¿ mocno siê wyczuwa. No i samemu ju¿ raŸ-

niej patrzy siê na „bo¿y œwiat” - bo przecie¿

biologiczna cyklicznoœæ pór roku wpisywana

nam bywa do ¿yciowego kalendarza.

Powracaj¹ i wspomnienia wzmo¿onej krz¹-

taniny. Gdy trzeba by³o przygotowaæ siê do

wzmo¿onych prac polowych, zakupu nawozów

sztucznych, przygotowania zbo¿a siewnego i

sadzeniaków, naprawy sprzêtu rolniczego oraz

wykonanie wielu innych wiosennych czynnoœci.

Pamiêtaj¹ to i prze¿ywaj¹ w pamiêci na swój

sposób „tamci rolnicy”, a dziœ ju¿ w innym usa-

dowieniu emeryckiego bytu i zadumania, ¿e

czas, tak leci. Zapewne i takie wiosenne myœli

zaprz¹taj¹ uwagê zacnego Stanis³awa Siekier-

skiego w Pieczonogach (w ub. r. obchodzi³ piêk-

ny jubileusz 90-lecia), bo syn Czes³aw w Euro-

pejskim Parlamencie ju¿ inaczej postrzega pro-

blemy wsi i rolnictwa gdy trzeba zabiegaæ o

cywilizacyjny postêp nowo przyjêtych i by mieæ

na uwadze wszystkie uwarunkowania z tym

zwi¹zane.

Wspominam o tym, by daæ wyraz „tamtym

wiosnom” i ¿yj¹cych pokoleniom, które dopro-

wadzi³o do prawide³ europejskiego zjednocze-

nia, gdy w naszej rzeczywistoœci mogliœmy za-

g³osowaæ na dr. Czes³awa Siekierskiego - by

nas reprezentowa³ w Europejskim Parlamen-

cie.

Piszê w swej wymowie o nastroju wiosny,

która mi drzemie i zapewne i z racji w³asnych

¿yciowych doœwiadczeñ i doznañ. Rok 2010

zdaje mi siê byæ czasem lepszym - choæ „Kra-

szonym wieœciami jakie z telewizyjnego okien-

ka przyjdzie nam s³yszeæ i ogl¹daæ z racji

przedwyborczych przepychanek i produkowa-

nych „haków i haczyków”

Niepokoiæ musi jednak ju¿ dziœ, co w na-

szym wiosennym okresie - prawda smutna.

Smutna z racji, ¿e brak ju¿ ch³opskiego huma-

nizmu, jaki drzema³ od wieków - ¿e zasiew i

chleb - to rzecz œwiêta. Dziœ brak op³acalnoœci

niemal na wszystkie produkty ¿ywnoœciowe.

Smutno czytaæ o ekonomicznych „uzdrowi-

cielach” gospodarki promuj¹cych likwidacje

KRUS i ¿e wieœ jest socjalnym darmozjadem.

¯e (cytuje z „Gazety Wyborczej”) tytu³ artyku³u

„Pieni¹dze wsi szkodz¹” - KRUS i inne dotacje.

Tylko bieda wygna ludzi ze wsi do miast. Tylko

w miastach znajd¹ prawdziw¹ pracê” (Gazeta

Wyborcza z 16.II.br.) .

No i proszê bardzo - nie, tylko budowaæ

domki z kartonów na obrze¿ach miast wzorem

bananowych republik i mno¿yæ „do potêgi” i tak

olbrzymie bezrobocie i patologie wszelkiego

kalibru. Jak¿e to smutne! Smutno, ¿e wypowia-

daj¹, og³aszaj¹ i namawiaj¹ profesorskie po-

noæ autorytety. I z tym naszym smutkiem „wsi

spokojnej, wsi weso³ej” bêdzie zapewne zmie-

rza³ siê w polskiej rzeczywistoœci nasz krajan

dr Czes³aw Siekierski.

Z drugiej jednak strony, w swej „staroœwiec-

koœci” dopatrujê siê te¿ swojej „filozofii nadziei

- która ka¿e mi wierzyæ, ¿e unijno-eurpejskie

akcje z polskim goœciem - nikt nie zda³a za-

œmieciæ.

Z zimowo-wiosennego rozstaju urokliwego

Grzyma³kowa drogiego Kolegê Czes³awa Sie-

kierskiego i wszystkich czytaj¹cych serdecz-

nie pozdrawiam.

W£ADYS£AW CIEŒLICKI

Wspólne kolêdowanie

na Karczówce

Posiedzenie Zarz¹du

Gminnego PSL

w Opatowcu

Sandomierz (ul. 11 Listopada 1, kod 27-600, 015-832-79-23)

Stopnica (ul. Mickiewicza 5A - budynek OSP, kod 28-130, 041-37-79-008)

WOJEWÓDZTWO MA£OPOLSKIE:

KRAKÓW (ul. Batorego 2, kod 31-135 Kraków,

tel. 012-633-04-84)

Filie:

Nowa Huta (os. Willowe 30, kod 31-902, tel. 012-350-43-87)

Tarnów (ul. Pi³sudskiego 5, kod 33-100, tel. 014-621-13-21)

Nowy S¹cz (ul. Rynek 26, 33-300, tel. 018-440-75-32)

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE:

Gdañsk (ul. Ma³achowskiego 1, kod 80-262, tel. 58-341-75-28)

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE:

Szczecin (al. Wyzwolenia 73, kod 71-401, tel. 91-431-16-86)

Biura pos³a do Parlamentu Europejskiego CZES£AWA SIEKIERSKIEGO

20 grudnia 2009 r. pose³ Czes³aw Siekierski

uczestniczy³ w posiedzeniu Zarz¹du Gminnego PSL

w Opatowcu. Podczas spotkania omówi³ najnow-

sze wydarzenia dotycz¹ce Parlamentu Europejskie-

go. Wyrazi³ swoj¹ opiniê na temat sytuacji gospo-

darczej w naszym kraju podkreœlaj¹c, ¿e Polska

jest jedynym krajem Unii Europejskiej o dodatnim

wzroœcie PKB. Wspomnia³ równie¿ o korzystnym

kursie euro przy dop³atach bezpoœrednich dla rolni-

ków. Podkreœli³ znacz¹c¹ rolê wyborów samorz¹-

dowych oraz wyrazi³ swój pogl¹d na temat sytu-

acji w koalicji rz¹dz¹cej. Wyrazi³ nadziejê, ¿e PSL w

strukturach wiejskich zadba o prê¿ny rozwój ugru-

powania.

Na koniec spotkania pose³ z³o¿y³ wszystkim

uczestnikom najserdeczniejsze ¿yczenia z okazji

œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Nowego 2010 Roku.

SZCZEPAN GRUSZKA
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100. rocznica odœpiewania „Roty”

- obecnie hymnu PSL

30 stycznia 2010 r. w Urzêdzie Miasta Krako-

wa odby³o siê uroczyste spotkanie œwi¹teczno-

-noworoczne poœwiêcone 100. rocznicy odœpie-

wania „Roty” - hymnu Polskiego Stronnictwa Ludo-

wego, zorganizowane przez Ogólnopolski Zwi¹-

zek ̄o³nierzy Batalionów Ch³opskich, Polskie Stron-

nictwo Ludowe oraz pos³a do Parlamentu Europej-

skiego dr. Czes³awa Siekierskiego.

Przyby³ych goœci powita³ prezes Zarz¹du

Grodzkiego PSL dr Andrzej Kosiniak-Kamysz.

W uroczystoœci wziêli udzia³: wicemarsza³ek Sej-

mu RP Ewa Kierzkowska, pos³owie na Sejm

Wies³aw Woda, Bronis³aw Dutka, pose³ do Par-

lamentu Europejskiego Czes³aw Siekierski,

przedstawiciele samorz¹du województwa ma-

³opolskiego, szkó³ wy¿szych oraz innych instytu-

cji.

Po powitaniu zaproszonych goœci chór Aka-

demicki Uniwersytetu Rolniczego odœpiewa³ „Rotê”,

a nastêpnie barwnie i ciekawie o historii pieœni opo-

wiedzieli Mieczys³aw Czuma, Micha³ Kozio³ oraz

Leszek Mazan.

„Rota” to utwór poetycki, napisany przez Ma-

riê Konopnick¹, po raz pierwszy opublikowany w

czasopiœmie Przodownica. Autorka krytykowa³a

rzeczywistoœæ i protestowa³a przeciw panuj¹cym

warunkom spo³ecznym, obyczajowym i politycz-

nym. Pisa³a o nêdzy, jaka w tym czasie by³a w

miastach oraz na wsiach, o koniecznoœci poœwie-

cenia siê dla sprawy narodowej. Mocno wierzy³a

w odzyskanie wolnoœci i niepodleg³oœci ojczyzny.

„Rota” powsta³a na znak sprzeciwu wobec ger-

manizacji. 13 stycznia 1910 r. Feliks Nowowiejski

skomponowa³ do niej muzykê. W lipcu 1910 roku

„Rotê” odœpiewa³ kilkutysiêczny chór podczas uro-

czystoœci ods³oniêcia pomnika Grunwaldzkiego na

placu Matejki w Krakowie.

Utwór, który w czasach niewoli by³ has³em

Polaków, a tak¿e przysiêg¹ wiernoœci ojczyŸnie

mia³ wielu przeciwników, m.in. Ludwika Pugeta,

który mocno protestowa³ przeciwko stwierdzeniu

„nie bêdzie Niemiec plu³ nam w twarz”, g³osi³ swoje

protesty w broszurach „Przeciwko Rocie Marii

Konopnickiej”. Na prze³omie XIX/XX w. ponownie

W katolickim koœciele,

Dziœ nastrój uroczysty,

Po czterdziestodniowym,

Wielkim, smutnym poœcie;

Wiernych w œwi¹tyni wiele,

Dzieñ niezwyk³y, przejrzysty;

Jest przecie¿ dniem kwietniowym,

A taki ceni¹ goœcie.

Nabo¿eñstwo poranne

Ma œwi¹teczn¹ oprawê,

Gdy¿ ksiê¿a celebruj¹

Dzisiaj Mszê Wielkanocn¹;

Tak¿e ludzie staranne,

Bogobojne i prawe

Zachowanie sprawuj¹

Sw¹ modlitw¹ owocn¹.

Rezurekcja brzmi dumnie,

Oznacza Zmartwychwstanie,

Zwyciêstwo nad nicoœci¹,

Wiosenne o¿ywienie;

Trzeba poj¹æ rozumnie

Wszystko w tym rzeczy stanie:

Co jest doskona³oœci¹,

Pobudza myœl, sumienie.

Rezurekcja

MIECZYS£AW JÓZEF SALA

23 stycznia 2010 r. w Wy¿szej Szkole Eko-

nomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipiñskiego w

Kielcach odby³y siê eliminacje okrêgowe Olim-

piady Wiedzy o Polsce i Œwiecie Wspó³czesnym.

Wiod¹cymi tematami 51. edycji Olimpiady, by³y

zagadnienia i wydarzenia z dziedziny polityki i

gospodarki. Do udzia³u w olimpiadzie zg³osi³o siê

47 szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu woje-

wództwa œwiêtokrzyskiego. W listopadzie 2009

r. odby³ siê etap szkolny, w którym uczestniczy³o

515 uczniów, wy³oniono wówczas finalistów

tego etapu - 37 uczniów. W eliminacjach okrêgo-

51. edycja Olimpiady Wiedzy

o Polsce i Œwiecie Wspó³czesnym

wych, uczestnicy mieli za zadanie rozwi¹zaæ

test, a nastêpnie odpowiadali na pytania proble-

mowe.

Komitet Okrêgowy Olimpiady, na którego czele

sta³ dr hab. Kazimierz Kloc, wy³oni³ czterech fi-

nalistów, którzy bêd¹ reprezentowaæ region œwiê-

tokrzyski na zawodach centralnych, które odbêd¹

siê w marcu 2010 r. na Uniwersytecie Warszaw-

skim. Ponadto pose³ do Parlamentu Europejskiego

dr Czes³aw Siekierski ufundowa³ dla jednego z

finalistów wycieczkê do Brukseli.

MIROS£AW SOBCZYK

utwór ten zosta³ skrytykowany przez Tadeusza

Boya-¯eleñskiego.

Kolejny wyk³ad, krótki ale celny wyg³osi³ prof.

Franciszek Ziejka, by³y rektor Uniwersytetu Ja-

gielloñskiego - opowiada³ o odczytywaniu „Roty”

w czasach niewoli Polaków, wymieni³ wartoœci,

które autorka mia³a na myœli pisz¹c „Rotê”.

Na koniec prezes Zarz¹du Oddzia³u Wojewódz-

kiego OZ¯BCh w Krakowie dr Dionizy Smyk przy-

pomnia³ jak podczas walk w obronie wysiedlanej

przez Niemców ludnoœci Zamojszczyzny, on i jego

koledzy z bechowskiej podchor¹¿ówki po powro-

cie z udanej akcji, spontanicznie œpiewali „Rotê”.

MAGDALENA KOBUSZEWSKA

II

Plebiscyt

„Jawor - u Ÿróde³ kultury”

Od lewej: marsza³ek województwa œwiêtokrzyskiego Adam Jarubas, euro-

pose³ Czes³aw Siekierski, wicewojewoda œwiêtokrzyski Piotr ¯o³¹dek, wice-

marsza³ek Zdzis³aw Wrza³ka podczas wrêczania wyró¿nieñ dla animatorów kul-

tury

31 stycznia 2010 roku w Kieleckim Cen-

trum Kultury rozstrzygniêto plebiscyt „Jawor

- u Ÿróde³ kultury”, zorganizowany przez „Ra-

dio Kielce” pod patronatem „Echa Dnia”. Pod-

czas fina³owego koncertu uhonorowano naj-

lepszych twórców ludowych i animatorów

kultury ludowej w województwie œwiêtokrzy-

skim.

Najlepszych twórców, oprócz jury, wy-

bierali tak¿e mieszkañcy przez g³osowanie in-

ternetowe. Plebiscyt cieszy³ sie bardzo du-

¿ym zainteresowaniem, a najlepsz¹ twórczy-

ni¹ ludow¹ zosta³a utalentowana œpiewacz-

ka Marianna Œmi³owska z Marzysza, nato-

miast na najlepszego animatora kultury ludo-

wej wybrano gminê Bieliny. Poza nagrodami

pieniê¿nymi dla twórców ludowych by³y rów-

nie¿ wyró¿nienia dla burmistrzów oraz wój-

tów w kategorii animatorów kultury. W uro-

czystoœciach w Kieleckim Centrum Kultury

uczestniczy³ pose³ do Parlamentu Europejskie-

go dr Czes³aw Siekierski, który wraz z pre-

zesem ZW PSL, marsza³kiem województwa

œwiêtokrzyskiego Adamem Jarubasem

wrêczy³ nagrody samorz¹dowcom. Eurode-

putowany w swoim wyst¹pieniu wyrazi³ uzna-

nie dla laureatów za ich nieoceniony dorobek

artystyczny oraz wk³ad w krzewienie kultury

i tradycji ludowej, odniós³ siê równie¿ do me-

diów publicznych podkreœlaj¹c rolê i zas³ugi

w inicjowaniu i rozpowszechnianiu tak cieka-

wych wydarzeñ spo³ecznych. Ponadto euro-

pose³ podkreœli³, i¿ tradycja ludowa pe³ni nie-

zwykle istotn¹ rolê w naszej ojczyŸnie, zjed-

noczonej Europie, gdy¿ z tej kultury czerpie-

my to co najlepsze, jest si³¹ naszej tradycji

oraz buduje nasz¹ to¿samoœæ narodow¹.

ARTUR OTFINOWSKI

Pose³ Czes³aw Siekierski

w Ma³opolsce

20 lutego 2010 r. pose³ do Parlamentu Eu-

ropejskiego Czes³aw Siekierski uczestni-

czy³ w posiedzeniu Zarz¹du Wojewódzkiego

PSL w Krakowie. Poruszane sprawy doty-

czy³y sytuacji w Stronnictwie, jak i planów na

pierwsze pó³rocze 2010 roku. Najwa¿niejsze

z nich to zbli¿aj¹ce siê wybory zarówno sa-

morz¹dowe, jak i prezydenckie. W³aœnie ten

punkt obrad budzi³ najwiêksze zainteresowa-

nie, szczególnie ustalanie listy kandydatów

w poszczególnych okrêgach wyborczych.

Poruszone sprawy obejmowa³y równie¿ naj-

bli¿sze przedsiêwziêcia realizowane przez

Polskie Stronnictwo Ludowe, konferencjê dla

przedsiêbiorców oraz Œwiêto Ludowe. Nie

oby³o siê bez omówienia bardzo wa¿nych

spraw politycznych i gospodarczych w kraju

i Stronnictwie. Na zakoñczenie odby³o siê

wspólne posiedzenie Zarz¹du oraz cz³onków

Prezydium ZW ZMW oraz FML w Ma³opolsce.

Eurodeputowany dr Czes³aw Siekierski

uczestniczy³ równie¿ w nagraniu do programu

„Bez krawata”, realizowanego przez Telewizjê

Kraków. Uczestnikami spotkania byli równie¿ inni

pos³owie do Parlamentu Europejskiego z okrêgu

œwiêtokrzysko-krakowskiego: Ró¿a Thun, Bo-

gus³aw Sonik, Joanna Senyszyn oraz Pawe³

Kowal. Tematami poruszanymi przez prowadz¹-

cego by³y bie¿¹ce kwestie polityczne w kraju

jak i za granic¹. Na pocz¹tku zosta³ poruszony

temat niesprawnego lobbingu w sprawie Kra-

kowa jako miasta gospodarza Euro 2012 oraz

jako siedziby biura Parlamentu Europejskiego,

gdzie przegra³ z Wroc³awiem. Nastêpnie roz-

mówcy przeszli do tematu zbli¿aj¹cych siê wy-

borów zarówno prezydenckich jak i samorz¹-

dowych. Tu w³aœnie pojawi³y siê pytania o kan-

dydatów poszczególnych partii na prezydenta.

Najwiêcej emocji budzi³o zg³oszenie kandydatu-

ry przez PO oraz ewentualnie kobiety jako przed-

stawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Bardzo istotn¹ rolê odegra³a równie¿ rozmowa

na temat postanowieñ i ewentualnych sankcji

Parlamentu Europejskiego wobec represji Pola-

ków na Bia³orusi.

Równie¿ 20 lutego 2010 roku odby³o siê

spotkanie w klubie aktora „Lo¿a” na krakow-

skim Rynku w ramach audycji Radia Kraków -

Sobotnia Lo¿a Polityczna. Tutaj równie¿ eu-

ropos³owie dyskutowali o pracach w Parla-

mencie, parytetach w wyborach. W nagraniu

uczestniczyli: dr Czes³aw Siekierski, Pawe³

Kowal, Bogus³aw Sonik oraz Joanna Seny-

szyn. Wa¿nym tematem spotkania by³y rów-

nie¿ sprawy poœwiêcone obecnej sytuacji

Polaków na Bia³orusi, wybory prezydenckie i

samorz¹dowe.

MAGDALENA KOBUSZEWSKA

8 lutego 2010 r. w Wojewódzkim Domu

Kultury w Kielcach, w ramach uroczystoœci

upamiêtniaj¹cych 147. rocznicê powstania

styczniowego, odby³ siê quiz na temat po-

wstania, w którym wziêli udzia³ uczniowie

szkó³ œrednich. Wrêczone zosta³y równie¿ na-

grody laureatom konkursów: historycznego

„Karty z powstania styczniowego” oraz pla-

stycznegoa „Powstanie styczniowe - historia

w barwie i kolorze”. Jednym z fundatorów

nagród by³ eurodeputowany dr Czes³aw Sie-

kierski. Otwarta zosta³a równie¿ wystawa

pokonkursowa zwyciêskich prac.

Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. „Po-

wstanie styczniowe - historia w barwie i ko-

lorze” skierowany by³ do uczniów szkó³ gim-

nazjalnych, ponadgimnazjalnych, wy¿szych

uczelni oraz uczestników pozaszkolnych za-

jêæ plastycznych z oœrodków kultury. Jego

celem by³o promowanie m³odych twórców,

kultywowanie walki o niepodleg³oœæ w malar-

stwie oraz ukazanie historii zrywów niepod-

leg³oœciowych narodu polskiego.

MIROS£AW SOBCZYK

Konkurs

o powstaniu

styczniowym

w Kielcach

III

6 lutego 2010 r. odby³ siê fina³ jubileuszowej

X edycji „Liderów Regionu”. W bie¿¹cym roku

zosta³o nagrodzonych statuetk¹ dwadzieœcia

przedsiêbiorstw oraz ludzi kultury i nauki. Wœród

nich wiod¹ce firmy, instytucje, placówki oœwia-

towe i osobowoœci, które swoj¹ prac¹ i zaanga-

¿owaniem przyczyni³y siê do promocji wojewódz-

twa œwiêtokrzyskiego w Polsce i na œwiecie.

Liderzy Regionu 2009

Tradycyjnie ju¿ w gali uczestniczy³ euro-

pose³ Czes³aw Siekierski, który pogratulo-

wa³ zwyciêzcom i wrêczy³ statuetkê dla firmy

ZPUE W³oszczowa w kategorii Energetyka oraz

Europejskiej Agencji Rozwoju w kategorii Euro-

pa.

Po czêœci oficjalnej odby³ siê bankiet, na któ-

rym wszyscy zebrani znakomicie siê bawili.

MIROS£AW SOBCZYK

12 lutego 2010 r. w Hotelu Kongresowym w

Kielcach odby³ siê fina³ plebiscytu „Lekarz Roku

2009”, zorganizowany przez „Echo Dnia”, na który

przybyli najlepsi lekarze z województwa œwiêto-

krzyskiego. Na gali by³ równie¿ obecny pose³ do

Parlamentu Europejskiego dr Czes³aw Siekierski.

Zwyciêzc¹ plebiscytu zosta³ doktor Waldemar

Kowalski, ordynator Oddzia³u Ginekologiczno-Po-

³o¿niczego w Szpitalu Kieleckim. Drugie miejsce zaj¹³

Józef Gawêda z Koñskich, a trzecie Ma³gorzata

Krysa-Kowal z Ostrowca Œwiêtokrzyskiego.

MS

Lekarz Roku 2009

30 stycznia, w szesnastu miastach woje-

wódzkich zosta³y przeprowadzone zawody II

stopnia Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Wziêli

w nich udzia³ zawodnicy, którzy uzyskali najwiê-

cej punktów w zawodach szkolnych.

Patronat nad tegoroczn¹ edycj¹ objê³a mini-

ster rozwoju regionalnego El¿bieta Bieñkowska.

Olimpiada jest konkursem ogólnopolskim, skiero-

wanym do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych.

Ka¿dego roku skupia liczne grono uczniów zain-

teresowanych zdobywaniem wiedzy o Zjedno-

czonej Europie.

Tematem przewodnim XIII edycji konkursu jest

Narodowa Strategia Spójnoœci 2007 - 2013. Olim-

piadê wspieraj¹ osoby zarówno ze œwiata nauki,

jak i polityki. Pose³ do Parlamentu Europejskiego dr

Czes³aw Siekierski dla laureata regionalnego eta-

pu konkursu ufundowa³ wycieczkê do Brukseli.

MS

XIII edycja

Olimpiady Wiedzy

o Unii Europejskiej

13 lutego 2010 r. w podbuskim zajeŸdzie

„Panama” odby³ siê, zorganizowany przez Po-

wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-

-Zdroju. VII Bal Dobroczynny „Razem Dzieciom”.

Wœród goœci honorowych by³ eurodeputowany

Czes³aw Siekierski. Dochód z licytacji zostanie

przeznaczony na zorganizowanie kolonii letnich

dla dzieci z ubogich rodzin. W bie¿¹cym roku

zebrano w sumie ponad 34 tysi¹ce z³otych. W

dotychczasowych szeœciu balach udzia³ wziê-

³y 282 pary. Zebrano ogó³em 202 527 z³. Dziêki

temu na kolonie wyjecha³o ju¿ 187 dzieci.

MS

VII Bal

Dobroczynny

„Razem Dzieciom”

12 lutego 2010 r. w III Liceum Ogólnokszta³-

c¹cym im. C. K. Norwida w Kielcach odby³ siê

Dzieñ Europejski, którego tegoroczne has³o

brzmia³o „Zjednoczeni w ró¿norodnoœci kultur”.

Celem konkursu by³o propagowanie wœród

uczniów zainteresowania tematyk¹ europejsk¹.

Dla laureatów konkursu pose³ Czes³aw Sie-

kierski ufundowa³ nagrody i przekaza³ pami¹t-

kowe dyplomy.

MS

Dzieñ Europejski

21 stycznia 2010 roku w siedzibie ZDZ w

Busku-Zdroju odby³a siê konferencja koñcz¹ca

projekt: „Moje kompetencje-Mój kapita³”, na której

pos³a Czes³awa Siekierskiego reprezentowa³

asystent Szczepan Gruszka. Projekt ten by³

jednym z najwiêkszych przedsiêwziêæ eduka-

cyjnych w województwie œwiêtokrzyskim,

wspó³finansowanych ze œrodków Unii Europej-

skiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita³

„Moje kompetencje - Mój kapita³”

Ludzki i umo¿liwi³ bezp³atne przeszkolenie 2 120

osób na 156 kursach. Szkolenia przeprowadza-

ne by³y do 31 grudnia 2009 r. przez placówki

szkoleniowe ZDZ w Busku-Zdroju, Kazimierzy

Wielkiej, Piñczowie i Staszowie. Poza wybra-

nym kursem ka¿dy uczestnik wzi¹³ udzia³ w

seminarium z zakresu nowoczesnych techno-

logii informatycznych „ABC Internetu”

SZCZEPAN GRUSZKA

Pose³ Czes³aw Siekierski gratuluje zwyciêzcom plebiscytu

Liderzy Regionu 2009

6 stycznia w kieleckim klasztorze na Karczów-

ce rozbrzmia³y kolêdy. Wspó³organizatorem wie-

czoru by³ pose³ do Parlamentu Europejskiego Cze-

s³aw Siekierski. Wykonawcami kolêd by³y takie

gwiazdy, jak miêdzy innymi Justyna £ysiak czy

Paulina Napora.

Przyby³ych goœci powita³ ksi¹dz rektor Jan

Oleszko, nastêpnie uroczystoœæ otworzy³ prolog

Bohdana Gumowskiego. Trzy kolêdy w orygi-

nalnym wykonaniu zagra³ i zaœpiewa³ Marcin

Skrzypczak, a nastêpnie wiersze Henryka Jachi-

mowskiego zarecytowa³ Bohdan Gumowski. W

dalszej czêœci wieczoru zaœpiewa³a dla goœci Ju-

styna £ysiak, a niepowtarzalny wystêp zagwa-

rantowali „Kolêdnicy z Wiœlicy”. Diabe³ z wid³ami

zaczepia³ ludzi, a gospodynie czêstowa³y placka-

mi. Po przedstawieniu, siedem pastora³ek w zupe³-

nie nowej aran¿acji zaœpiewa³a Paulina Napora. Na

koniec niespodziankê sprawili goœciom: pose³ Cze-

s³aw Siekierski, prezes ZW PSL - marsza³ek Adam

Jarubas, wojewoda Bo¿entyna Pa³ka-Koruba i

inni, kiedy zanucili kilka kolêd w oprawie muzycznej

ksiê¿y i innych utalentowanych uczestników im-

prezy. Zwieñczeniem wieczoru by³ pyszny poczê-

stunek.
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WARSZAWA (ul. Kopernika 36/40, kod 00-924 Warszawa,

tel. 022 620-66-07)

WOJEWÓDZTWO ŒWIÊTOKRZYSKIE:

KIELCE (ul. Weso³a 47/49, kod 25-363, tel. 041 344-99-96)

Filie:

Kazimierza Wielka (ul. Partyzantów 7, kod 28-500, tel. 041 352-20-56)

Piñczów (ul. ¯wirki i Wigury 40, kod 28-400, tel. 041-357-22-80)

Busko-Zdrój (ul. Koœciuszki 60, kod 28-100, tel. 041-378-29-46)

Ostrowiec Œw. (ul. Starokunowska 1, kod 27-400, tel. 041-265-31-55)

Staszów (ul. Kolejowa 15, kod 28-200, tel. 015-864-32-59)

Szyd³ów (ul. Rynek 15, kod 28-225)

Prosto z zagrody

Gdy zasiad³em do zagospodarowania swo-

jego prasowego poletka na dzia³ce „prosto z

zagrody” w felietonowym zasiewie (choæ to jesz-

cze luty - „obuj ch³opie dobre buty”) to za oknem

przedwiosenny rytm zjawisk przyrody na wsi

ju¿ mocno siê wyczuwa. No i samemu ju¿ raŸ-

niej patrzy siê na „bo¿y œwiat” - bo przecie¿

biologiczna cyklicznoœæ pór roku wpisywana

nam bywa do ¿yciowego kalendarza.

Powracaj¹ i wspomnienia wzmo¿onej krz¹-

taniny. Gdy trzeba by³o przygotowaæ siê do

wzmo¿onych prac polowych, zakupu nawozów

sztucznych, przygotowania zbo¿a siewnego i

sadzeniaków, naprawy sprzêtu rolniczego oraz

wykonanie wielu innych wiosennych czynnoœci.

Pamiêtaj¹ to i prze¿ywaj¹ w pamiêci na swój

sposób „tamci rolnicy”, a dziœ ju¿ w innym usa-

dowieniu emeryckiego bytu i zadumania, ¿e

czas, tak leci. Zapewne i takie wiosenne myœli

zaprz¹taj¹ uwagê zacnego Stanis³awa Siekier-

skiego w Pieczonogach (w ub. r. obchodzi³ piêk-

ny jubileusz 90-lecia), bo syn Czes³aw w Euro-

pejskim Parlamencie ju¿ inaczej postrzega pro-

blemy wsi i rolnictwa gdy trzeba zabiegaæ o

cywilizacyjny postêp nowo przyjêtych i by mieæ

na uwadze wszystkie uwarunkowania z tym

zwi¹zane.

Wspominam o tym, by daæ wyraz „tamtym

wiosnom” i ¿yj¹cych pokoleniom, które dopro-

wadzi³o do prawide³ europejskiego zjednocze-

nia, gdy w naszej rzeczywistoœci mogliœmy za-

g³osowaæ na dr. Czes³awa Siekierskiego - by

nas reprezentowa³ w Europejskim Parlamen-

cie.

Piszê w swej wymowie o nastroju wiosny,

która mi drzemie i zapewne i z racji w³asnych

¿yciowych doœwiadczeñ i doznañ. Rok 2010

zdaje mi siê byæ czasem lepszym - choæ „Kra-

szonym wieœciami jakie z telewizyjnego okien-

ka przyjdzie nam s³yszeæ i ogl¹daæ z racji

przedwyborczych przepychanek i produkowa-

nych „haków i haczyków”

Niepokoiæ musi jednak ju¿ dziœ, co w na-

szym wiosennym okresie - prawda smutna.

Smutna z racji, ¿e brak ju¿ ch³opskiego huma-

nizmu, jaki drzema³ od wieków - ¿e zasiew i

chleb - to rzecz œwiêta. Dziœ brak op³acalnoœci

niemal na wszystkie produkty ¿ywnoœciowe.

Smutno czytaæ o ekonomicznych „uzdrowi-

cielach” gospodarki promuj¹cych likwidacje

KRUS i ¿e wieœ jest socjalnym darmozjadem.

¯e (cytuje z „Gazety Wyborczej”) tytu³ artyku³u

„Pieni¹dze wsi szkodz¹” - KRUS i inne dotacje.

Tylko bieda wygna ludzi ze wsi do miast. Tylko

w miastach znajd¹ prawdziw¹ pracê” (Gazeta

Wyborcza z 16.II.br.) .

No i proszê bardzo - nie, tylko budowaæ

domki z kartonów na obrze¿ach miast wzorem

bananowych republik i mno¿yæ „do potêgi” i tak

olbrzymie bezrobocie i patologie wszelkiego

kalibru. Jak¿e to smutne! Smutno, ¿e wypowia-

daj¹, og³aszaj¹ i namawiaj¹ profesorskie po-

noæ autorytety. I z tym naszym smutkiem „wsi

spokojnej, wsi weso³ej” bêdzie zapewne zmie-

rza³ siê w polskiej rzeczywistoœci nasz krajan

dr Czes³aw Siekierski.

Z drugiej jednak strony, w swej „staroœwiec-

koœci” dopatrujê siê te¿ swojej „filozofii nadziei

- która ka¿e mi wierzyæ, ¿e unijno-eurpejskie

akcje z polskim goœciem - nikt nie zda³a za-

œmieciæ.

Z zimowo-wiosennego rozstaju urokliwego

Grzyma³kowa drogiego Kolegê Czes³awa Sie-

kierskiego i wszystkich czytaj¹cych serdecz-

nie pozdrawiam.

W£ADYS£AW CIEŒLICKI

Wspólne kolêdowanie

na Karczówce

Posiedzenie Zarz¹du

Gminnego PSL

w Opatowcu

Sandomierz (ul. 11 Listopada 1, kod 27-600, 015-832-79-23)

Stopnica (ul. Mickiewicza 5A - budynek OSP, kod 28-130, 041-37-79-008)

WOJEWÓDZTWO MA£OPOLSKIE:

KRAKÓW (ul. Batorego 2, kod 31-135 Kraków,

tel. 012-633-04-84)

Filie:

Nowa Huta (os. Willowe 30, kod 31-902, tel. 012-350-43-87)

Tarnów (ul. Pi³sudskiego 5, kod 33-100, tel. 014-621-13-21)

Nowy S¹cz (ul. Rynek 26, 33-300, tel. 018-440-75-32)

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE:

Gdañsk (ul. Ma³achowskiego 1, kod 80-262, tel. 58-341-75-28)

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE:

Szczecin (al. Wyzwolenia 73, kod 71-401, tel. 91-431-16-86)

Biura pos³a do Parlamentu Europejskiego CZES£AWA SIEKIERSKIEGO

20 grudnia 2009 r. pose³ Czes³aw Siekierski

uczestniczy³ w posiedzeniu Zarz¹du Gminnego PSL

w Opatowcu. Podczas spotkania omówi³ najnow-

sze wydarzenia dotycz¹ce Parlamentu Europejskie-

go. Wyrazi³ swoj¹ opiniê na temat sytuacji gospo-

darczej w naszym kraju podkreœlaj¹c, ¿e Polska

jest jedynym krajem Unii Europejskiej o dodatnim

wzroœcie PKB. Wspomnia³ równie¿ o korzystnym

kursie euro przy dop³atach bezpoœrednich dla rolni-

ków. Podkreœli³ znacz¹c¹ rolê wyborów samorz¹-

dowych oraz wyrazi³ swój pogl¹d na temat sytu-

acji w koalicji rz¹dz¹cej. Wyrazi³ nadziejê, ¿e PSL w

strukturach wiejskich zadba o prê¿ny rozwój ugru-

powania.

Na koniec spotkania pose³ z³o¿y³ wszystkim

uczestnikom najserdeczniejsze ¿yczenia z okazji

œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Nowego 2010 Roku.

SZCZEPAN GRUSZKA
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100. rocznica odœpiewania „Roty”

- obecnie hymnu PSL

30 stycznia 2010 r. w Urzêdzie Miasta Krako-

wa odby³o siê uroczyste spotkanie œwi¹teczno-

-noworoczne poœwiêcone 100. rocznicy odœpie-

wania „Roty” - hymnu Polskiego Stronnictwa Ludo-

wego, zorganizowane przez Ogólnopolski Zwi¹-

zek ̄ o³nierzy Batalionów Ch³opskich, Polskie Stron-

nictwo Ludowe oraz pos³a do Parlamentu Europej-

skiego dr. Czes³awa Siekierskiego.

Przyby³ych goœci powita³ prezes Zarz¹du

Grodzkiego PSL dr Andrzej Kosiniak-Kamysz.

W uroczystoœci wziêli udzia³: wicemarsza³ek Sej-

mu RP Ewa Kierzkowska, pos³owie na Sejm

Wies³aw Woda, Bronis³aw Dutka, pose³ do Par-

lamentu Europejskiego Czes³aw Siekierski,

przedstawiciele samorz¹du województwa ma-

³opolskiego, szkó³ wy¿szych oraz innych instytu-

cji.

Po powitaniu zaproszonych goœci chór Aka-

demicki Uniwersytetu Rolniczego odœpiewa³ „Rotê”,

a nastêpnie barwnie i ciekawie o historii pieœni opo-

wiedzieli Mieczys³aw Czuma, Micha³ Kozio³ oraz

Leszek Mazan.

„Rota” to utwór poetycki, napisany przez Ma-

riê Konopnick¹, po raz pierwszy opublikowany w

czasopiœmie Przodownica. Autorka krytykowa³a

rzeczywistoœæ i protestowa³a przeciw panuj¹cym

warunkom spo³ecznym, obyczajowym i politycz-

nym. Pisa³a o nêdzy, jaka w tym czasie by³a w

miastach oraz na wsiach, o koniecznoœci poœwie-

cenia siê dla sprawy narodowej. Mocno wierzy³a

w odzyskanie wolnoœci i niepodleg³oœci ojczyzny.

„Rota” powsta³a na znak sprzeciwu wobec ger-

manizacji. 13 stycznia 1910 r. Feliks Nowowiejski

skomponowa³ do niej muzykê. W lipcu 1910 roku

„Rotê” odœpiewa³ kilkutysiêczny chór podczas uro-

czystoœci ods³oniêcia pomnika Grunwaldzkiego na

placu Matejki w Krakowie.

Utwór, który w czasach niewoli by³ has³em

Polaków, a tak¿e przysiêg¹ wiernoœci ojczyŸnie

mia³ wielu przeciwników, m.in. Ludwika Pugeta,

który mocno protestowa³ przeciwko stwierdzeniu

„nie bêdzie Niemiec plu³ nam w twarz”, g³osi³ swoje

protesty w broszurach „Przeciwko Rocie Marii

Konopnickiej”. Na prze³omie XIX/XX w. ponownie

W katolickim koœciele,

Dziœ nastrój uroczysty,

Po czterdziestodniowym,

Wielkim, smutnym poœcie;

Wiernych w œwi¹tyni wiele,

Dzieñ niezwyk³y, przejrzysty;

Jest przecie¿ dniem kwietniowym,

A taki ceni¹ goœcie.

Nabo¿eñstwo poranne

Ma œwi¹teczn¹ oprawê,

Gdy¿ ksiê¿a celebruj¹

Dzisiaj Mszê Wielkanocn¹;

Tak¿e ludzie staranne,

Bogobojne i prawe

Zachowanie sprawuj¹

Sw¹ modlitw¹ owocn¹.

Rezurekcja brzmi dumnie,

Oznacza Zmartwychwstanie,

Zwyciêstwo nad nicoœci¹,

Wiosenne o¿ywienie;

Trzeba poj¹æ rozumnie

Wszystko w tym rzeczy stanie:

Co jest doskona³oœci¹,

Pobudza myœl, sumienie.

Rezurekcja

MIECZYS£AW JÓZEF SALA

23 stycznia 2010 r. w Wy¿szej Szkole Eko-

nomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipiñskiego w

Kielcach odby³y siê eliminacje okrêgowe Olim-

piady Wiedzy o Polsce i Œwiecie Wspó³czesnym.

Wiod¹cymi tematami 51. edycji Olimpiady, by³y

zagadnienia i wydarzenia z dziedziny polityki i

gospodarki. Do udzia³u w olimpiadzie zg³osi³o siê

47 szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu woje-

wództwa œwiêtokrzyskiego. W listopadzie 2009

r. odby³ siê etap szkolny, w którym uczestniczy³o

515 uczniów, wy³oniono wówczas finalistów

tego etapu - 37 uczniów. W eliminacjach okrêgo-

51. edycja Olimpiady Wiedzy

o Polsce i Œwiecie Wspó³czesnym

wych, uczestnicy mieli za zadanie rozwi¹zaæ

test, a nastêpnie odpowiadali na pytania proble-

mowe.

Komitet Okrêgowy Olimpiady, na którego czele

sta³ dr hab. Kazimierz Kloc, wy³oni³ czterech fi-

nalistów, którzy bêd¹ reprezentowaæ region œwiê-

tokrzyski na zawodach centralnych, które odbêd¹

siê w marcu 2010 r. na Uniwersytecie Warszaw-

skim. Ponadto pose³ do Parlamentu Europejskiego

dr Czes³aw Siekierski ufundowa³ dla jednego z

finalistów wycieczkê do Brukseli.

MIROS£AW SOBCZYK

utwór ten zosta³ skrytykowany przez Tadeusza

Boya-¯eleñskiego.

Kolejny wyk³ad, krótki ale celny wyg³osi³ prof.

Franciszek Ziejka, by³y rektor Uniwersytetu Ja-

gielloñskiego - opowiada³ o odczytywaniu „Roty”

w czasach niewoli Polaków, wymieni³ wartoœci,

które autorka mia³a na myœli pisz¹c „Rotê”.

Na koniec prezes Zarz¹du Oddzia³u Wojewódz-

kiego OZ¯BCh w Krakowie dr Dionizy Smyk przy-

pomnia³ jak podczas walk w obronie wysiedlanej

przez Niemców ludnoœci Zamojszczyzny, on i jego

koledzy z bechowskiej podchor¹¿ówki po powro-

cie z udanej akcji, spontanicznie œpiewali „Rotê”.

MAGDALENA KOBUSZEWSKA

II

Plebiscyt

„Jawor - u Ÿróde³ kultury”

Od lewej: marsza³ek województwa œwiêtokrzyskiego Adam Jarubas, euro-

pose³ Czes³aw Siekierski, wicewojewoda œwiêtokrzyski Piotr ¯o³¹dek, wice-

marsza³ek Zdzis³aw Wrza³ka podczas wrêczania wyró¿nieñ dla animatorów kul-

tury

31 stycznia 2010 roku w Kieleckim Cen-

trum Kultury rozstrzygniêto plebiscyt „Jawor

- u Ÿróde³ kultury”, zorganizowany przez „Ra-

dio Kielce” pod patronatem „Echa Dnia”. Pod-

czas fina³owego koncertu uhonorowano naj-

lepszych twórców ludowych i animatorów

kultury ludowej w województwie œwiêtokrzy-

skim.

Najlepszych twórców, oprócz jury, wy-

bierali tak¿e mieszkañcy przez g³osowanie in-

ternetowe. Plebiscyt cieszy³ sie bardzo du-

¿ym zainteresowaniem, a najlepsz¹ twórczy-

ni¹ ludow¹ zosta³a utalentowana œpiewacz-

ka Marianna Œmi³owska z Marzysza, nato-

miast na najlepszego animatora kultury ludo-

wej wybrano gminê Bieliny. Poza nagrodami

pieniê¿nymi dla twórców ludowych by³y rów-

nie¿ wyró¿nienia dla burmistrzów oraz wój-

tów w kategorii animatorów kultury. W uro-

czystoœciach w Kieleckim Centrum Kultury

uczestniczy³ pose³ do Parlamentu Europejskie-

go dr Czes³aw Siekierski, który wraz z pre-

zesem ZW PSL, marsza³kiem województwa

œwiêtokrzyskiego Adamem Jarubasem

wrêczy³ nagrody samorz¹dowcom. Eurode-

putowany w swoim wyst¹pieniu wyrazi³ uzna-

nie dla laureatów za ich nieoceniony dorobek

artystyczny oraz wk³ad w krzewienie kultury

i tradycji ludowej, odniós³ siê równie¿ do me-

diów publicznych podkreœlaj¹c rolê i zas³ugi

w inicjowaniu i rozpowszechnianiu tak cieka-

wych wydarzeñ spo³ecznych. Ponadto euro-

pose³ podkreœli³, i¿ tradycja ludowa pe³ni nie-

zwykle istotn¹ rolê w naszej ojczyŸnie, zjed-

noczonej Europie, gdy¿ z tej kultury czerpie-

my to co najlepsze, jest si³¹ naszej tradycji

oraz buduje nasz¹ to¿samoœæ narodow¹.

ARTUR OTFINOWSKI

Pose³ Czes³aw Siekierski

w Ma³opolsce

20 lutego 2010 r. pose³ do Parlamentu Eu-

ropejskiego Czes³aw Siekierski uczestni-

czy³ w posiedzeniu Zarz¹du Wojewódzkiego

PSL w Krakowie. Poruszane sprawy doty-

czy³y sytuacji w Stronnictwie, jak i planów na

pierwsze pó³rocze 2010 roku. Najwa¿niejsze

z nich to zbli¿aj¹ce siê wybory zarówno sa-

morz¹dowe, jak i prezydenckie. W³aœnie ten

punkt obrad budzi³ najwiêksze zainteresowa-

nie, szczególnie ustalanie listy kandydatów

w poszczególnych okrêgach wyborczych.

Poruszone sprawy obejmowa³y równie¿ naj-

bli¿sze przedsiêwziêcia realizowane przez

Polskie Stronnictwo Ludowe, konferencjê dla

przedsiêbiorców oraz Œwiêto Ludowe. Nie

oby³o siê bez omówienia bardzo wa¿nych

spraw politycznych i gospodarczych w kraju

i Stronnictwie. Na zakoñczenie odby³o siê

wspólne posiedzenie Zarz¹du oraz cz³onków

Prezydium ZW ZMW oraz FML w Ma³opolsce.

Eurodeputowany dr Czes³aw Siekierski

uczestniczy³ równie¿ w nagraniu do programu

„Bez krawata”, realizowanego przez Telewizjê

Kraków. Uczestnikami spotkania byli równie¿ inni

pos³owie do Parlamentu Europejskiego z okrêgu

œwiêtokrzysko-krakowskiego: Ró¿a Thun, Bo-

gus³aw Sonik, Joanna Senyszyn oraz Pawe³

Kowal. Tematami poruszanymi przez prowadz¹-

cego by³y bie¿¹ce kwestie polityczne w kraju

jak i za granic¹. Na pocz¹tku zosta³ poruszony

temat niesprawnego lobbingu w sprawie Kra-

kowa jako miasta gospodarza Euro 2012 oraz

jako siedziby biura Parlamentu Europejskiego,

gdzie przegra³ z Wroc³awiem. Nastêpnie roz-

mówcy przeszli do tematu zbli¿aj¹cych siê wy-

borów zarówno prezydenckich jak i samorz¹-

dowych. Tu w³aœnie pojawi³y siê pytania o kan-

dydatów poszczególnych partii na prezydenta.

Najwiêcej emocji budzi³o zg³oszenie kandydatu-

ry przez PO oraz ewentualnie kobiety jako przed-

stawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Bardzo istotn¹ rolê odegra³a równie¿ rozmowa

na temat postanowieñ i ewentualnych sankcji

Parlamentu Europejskiego wobec represji Pola-

ków na Bia³orusi.

Równie¿ 20 lutego 2010 roku odby³o siê

spotkanie w klubie aktora „Lo¿a” na krakow-

skim Rynku w ramach audycji Radia Kraków -

Sobotnia Lo¿a Polityczna. Tutaj równie¿ eu-

ropos³owie dyskutowali o pracach w Parla-

mencie, parytetach w wyborach. W nagraniu

uczestniczyli: dr Czes³aw Siekierski, Pawe³

Kowal, Bogus³aw Sonik oraz Joanna Seny-

szyn. Wa¿nym tematem spotkania by³y rów-

nie¿ sprawy poœwiêcone obecnej sytuacji

Polaków na Bia³orusi, wybory prezydenckie i

samorz¹dowe.

MAGDALENA KOBUSZEWSKA

8 lutego 2010 r. w Wojewódzkim Domu

Kultury w Kielcach, w ramach uroczystoœci

upamiêtniaj¹cych 147. rocznicê powstania

styczniowego, odby³ siê quiz na temat po-

wstania, w którym wziêli udzia³ uczniowie

szkó³ œrednich. Wrêczone zosta³y równie¿ na-

grody laureatom konkursów: historycznego

„Karty z powstania styczniowego” oraz pla-

stycznegoa „Powstanie styczniowe - historia

w barwie i kolorze”. Jednym z fundatorów

nagród by³ eurodeputowany dr Czes³aw Sie-

kierski. Otwarta zosta³a równie¿ wystawa

pokonkursowa zwyciêskich prac.

Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. „Po-

wstanie styczniowe - historia w barwie i ko-

lorze” skierowany by³ do uczniów szkó³ gim-

nazjalnych, ponadgimnazjalnych, wy¿szych

uczelni oraz uczestników pozaszkolnych za-

jêæ plastycznych z oœrodków kultury. Jego

celem by³o promowanie m³odych twórców,

kultywowanie walki o niepodleg³oœæ w malar-

stwie oraz ukazanie historii zrywów niepod-

leg³oœciowych narodu polskiego.

MIROS£AW SOBCZYK

Konkurs

o powstaniu

styczniowym

w Kielcach

III

6 lutego 2010 r. odby³ siê fina³ jubileuszowej

X edycji „Liderów Regionu”. W bie¿¹cym roku

zosta³o nagrodzonych statuetk¹ dwadzieœcia

przedsiêbiorstw oraz ludzi kultury i nauki. Wœród

nich wiod¹ce firmy, instytucje, placówki oœwia-

towe i osobowoœci, które swoj¹ prac¹ i zaanga-

¿owaniem przyczyni³y siê do promocji wojewódz-

twa œwiêtokrzyskiego w Polsce i na œwiecie.

Liderzy Regionu 2009

Tradycyjnie ju¿ w gali uczestniczy³ euro-

pose³ Czes³aw Siekierski, który pogratulo-

wa³ zwyciêzcom i wrêczy³ statuetkê dla firmy

ZPUE W³oszczowa w kategorii Energetyka oraz

Europejskiej Agencji Rozwoju w kategorii Euro-

pa.

Po czêœci oficjalnej odby³ siê bankiet, na któ-

rym wszyscy zebrani znakomicie siê bawili.

MIROS£AW SOBCZYK

12 lutego 2010 r. w Hotelu Kongresowym w

Kielcach odby³ siê fina³ plebiscytu „Lekarz Roku

2009”, zorganizowany przez „Echo Dnia”, na który

przybyli najlepsi lekarze z województwa œwiêto-

krzyskiego. Na gali by³ równie¿ obecny pose³ do

Parlamentu Europejskiego dr Czes³aw Siekierski.

Zwyciêzc¹ plebiscytu zosta³ doktor Waldemar

Kowalski, ordynator Oddzia³u Ginekologiczno-Po-

³o¿niczego w Szpitalu Kieleckim. Drugie miejsce zaj¹³

Józef Gawêda z Koñskich, a trzecie Ma³gorzata

Krysa-Kowal z Ostrowca Œwiêtokrzyskiego.

MS

Lekarz Roku 2009

30 stycznia, w szesnastu miastach woje-

wódzkich zosta³y przeprowadzone zawody II

stopnia Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Wziêli

w nich udzia³ zawodnicy, którzy uzyskali najwiê-

cej punktów w zawodach szkolnych.

Patronat nad tegoroczn¹ edycj¹ objê³a mini-

ster rozwoju regionalnego El¿bieta Bieñkowska.

Olimpiada jest konkursem ogólnopolskim, skiero-

wanym do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych.

Ka¿dego roku skupia liczne grono uczniów zain-

teresowanych zdobywaniem wiedzy o Zjedno-

czonej Europie.

Tematem przewodnim XIII edycji konkursu jest

Narodowa Strategia Spójnoœci 2007 - 2013. Olim-

piadê wspieraj¹ osoby zarówno ze œwiata nauki,

jak i polityki. Pose³ do Parlamentu Europejskiego dr

Czes³aw Siekierski dla laureata regionalnego eta-

pu konkursu ufundowa³ wycieczkê do Brukseli.

MS

XIII edycja

Olimpiady Wiedzy

o Unii Europejskiej

13 lutego 2010 r. w podbuskim zajeŸdzie

„Panama” odby³ siê, zorganizowany przez Po-

wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-

-Zdroju. VII Bal Dobroczynny „Razem Dzieciom”.

Wœród goœci honorowych by³ eurodeputowany

Czes³aw Siekierski. Dochód z licytacji zostanie

przeznaczony na zorganizowanie kolonii letnich

dla dzieci z ubogich rodzin. W bie¿¹cym roku

zebrano w sumie ponad 34 tysi¹ce z³otych. W

dotychczasowych szeœciu balach udzia³ wziê-

³y 282 pary. Zebrano ogó³em 202 527 z³. Dziêki

temu na kolonie wyjecha³o ju¿ 187 dzieci.

MS

VII Bal

Dobroczynny

„Razem Dzieciom”

12 lutego 2010 r. w III Liceum Ogólnokszta³-

c¹cym im. C. K. Norwida w Kielcach odby³ siê

Dzieñ Europejski, którego tegoroczne has³o

brzmia³o „Zjednoczeni w ró¿norodnoœci kultur”.

Celem konkursu by³o propagowanie wœród

uczniów zainteresowania tematyk¹ europejsk¹.

Dla laureatów konkursu pose³ Czes³aw Sie-

kierski ufundowa³ nagrody i przekaza³ pami¹t-

kowe dyplomy.

MS

Dzieñ Europejski

21 stycznia 2010 roku w siedzibie ZDZ w

Busku-Zdroju odby³a siê konferencja koñcz¹ca

projekt: „Moje kompetencje-Mój kapita³”, na której

pos³a Czes³awa Siekierskiego reprezentowa³

asystent Szczepan Gruszka. Projekt ten by³

jednym z najwiêkszych przedsiêwziêæ eduka-

cyjnych w województwie œwiêtokrzyskim,

wspó³finansowanych ze œrodków Unii Europej-

skiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita³

„Moje kompetencje - Mój kapita³”

Ludzki i umo¿liwi³ bezp³atne przeszkolenie 2 120

osób na 156 kursach. Szkolenia przeprowadza-

ne by³y do 31 grudnia 2009 r. przez placówki

szkoleniowe ZDZ w Busku-Zdroju, Kazimierzy

Wielkiej, Piñczowie i Staszowie. Poza wybra-

nym kursem ka¿dy uczestnik wzi¹³ udzia³ w

seminarium z zakresu nowoczesnych techno-

logii informatycznych „ABC Internetu”

SZCZEPAN GRUSZKA

Pose³ Czes³aw Siekierski gratuluje zwyciêzcom plebiscytu

Liderzy Regionu 2009

6 stycznia w kieleckim klasztorze na Karczów-

ce rozbrzmia³y kolêdy. Wspó³organizatorem wie-

czoru by³ pose³ do Parlamentu Europejskiego Cze-

s³aw Siekierski. Wykonawcami kolêd by³y takie

gwiazdy, jak miêdzy innymi Justyna £ysiak czy

Paulina Napora.

Przyby³ych goœci powita³ ksi¹dz rektor Jan

Oleszko, nastêpnie uroczystoœæ otworzy³ prolog

Bohdana Gumowskiego. Trzy kolêdy w orygi-

nalnym wykonaniu zagra³ i zaœpiewa³ Marcin

Skrzypczak, a nastêpnie wiersze Henryka Jachi-

mowskiego zarecytowa³ Bohdan Gumowski. W

dalszej czêœci wieczoru zaœpiewa³a dla goœci Ju-

styna £ysiak, a niepowtarzalny wystêp zagwa-

rantowali „Kolêdnicy z Wiœlicy”. Diabe³ z wid³ami

zaczepia³ ludzi, a gospodynie czêstowa³y placka-

mi. Po przedstawieniu, siedem pastora³ek w zupe³-

nie nowej aran¿acji zaœpiewa³a Paulina Napora. Na

koniec niespodziankê sprawili goœciom: pose³ Cze-

s³aw Siekierski, prezes ZW PSL - marsza³ek Adam

Jarubas, wojewoda Bo¿entyna Pa³ka-Koruba i

inni, kiedy zanucili kilka kolêd w oprawie muzycznej

ksiê¿y i innych utalentowanych uczestników im-

prezy. Zwieñczeniem wieczoru by³ pyszny poczê-

stunek.
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BÂT. ALTIERO SPINELLI, 05F254, 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60,
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Strasbourg Cedex, tel. +33 (0)3 88 17 5793, fax +33 (0)3 88 17 9793

WARSZAWA (ul. Kopernika 36/40, kod 00-924 Warszawa,

tel. 022 620-66-07)

WOJEWÓDZTWO ŒWIÊTOKRZYSKIE:

KIELCE (ul. Weso³a 47/49, kod 25-363, tel. 041 344-99-96)

Filie:

Kazimierza Wielka (ul. Partyzantów 7, kod 28-500, tel. 041 352-20-56)

Piñczów (ul. ¯wirki i Wigury 40, kod 28-400, tel. 041-357-22-80)

Busko-Zdrój (ul. Koœciuszki 60, kod 28-100, tel. 041-378-29-46)

Ostrowiec Œw. (ul. Starokunowska 1, kod 27-400, tel. 041-265-31-55)

Staszów (ul. Kolejowa 15, kod 28-200, tel. 015-864-32-59)

Szyd³ów (ul. Rynek 15, kod 28-225)

Prosto z zagrody

Gdy zasiad³em do zagospodarowania swo-

jego prasowego poletka na dzia³ce „prosto z

zagrody” w felietonowym zasiewie (choæ to jesz-

cze luty - „obuj ch³opie dobre buty”) to za oknem

przedwiosenny rytm zjawisk przyrody na wsi

ju¿ mocno siê wyczuwa. No i samemu ju¿ raŸ-

niej patrzy siê na „bo¿y œwiat” - bo przecie¿

biologiczna cyklicznoœæ pór roku wpisywana

nam bywa do ¿yciowego kalendarza.

Powracaj¹ i wspomnienia wzmo¿onej krz¹-

taniny. Gdy trzeba by³o przygotowaæ siê do

wzmo¿onych prac polowych, zakupu nawozów

sztucznych, przygotowania zbo¿a siewnego i

sadzeniaków, naprawy sprzêtu rolniczego oraz

wykonanie wielu innych wiosennych czynnoœci.

Pamiêtaj¹ to i prze¿ywaj¹ w pamiêci na swój

sposób „tamci rolnicy”, a dziœ ju¿ w innym usa-

dowieniu emeryckiego bytu i zadumania, ¿e

czas, tak leci. Zapewne i takie wiosenne myœli

zaprz¹taj¹ uwagê zacnego Stanis³awa Siekier-

skiego w Pieczonogach (w ub. r. obchodzi³ piêk-

ny jubileusz 90-lecia), bo syn Czes³aw w Euro-

pejskim Parlamencie ju¿ inaczej postrzega pro-

blemy wsi i rolnictwa gdy trzeba zabiegaæ o

cywilizacyjny postêp nowo przyjêtych i by mieæ

na uwadze wszystkie uwarunkowania z tym

zwi¹zane.

Wspominam o tym, by daæ wyraz „tamtym

wiosnom” i ¿yj¹cych pokoleniom, które dopro-

wadzi³o do prawide³ europejskiego zjednocze-

nia, gdy w naszej rzeczywistoœci mogliœmy za-

g³osowaæ na dr. Czes³awa Siekierskiego - by

nas reprezentowa³ w Europejskim Parlamen-

cie.

Piszê w swej wymowie o nastroju wiosny,

która mi drzemie i zapewne i z racji w³asnych

¿yciowych doœwiadczeñ i doznañ. Rok 2010

zdaje mi siê byæ czasem lepszym - choæ „Kra-

szonym wieœciami jakie z telewizyjnego okien-

ka przyjdzie nam s³yszeæ i ogl¹daæ z racji

przedwyborczych przepychanek i produkowa-

nych „haków i haczyków”

Niepokoiæ musi jednak ju¿ dziœ, co w na-

szym wiosennym okresie - prawda smutna.

Smutna z racji, ¿e brak ju¿ ch³opskiego huma-

nizmu, jaki drzema³ od wieków - ¿e zasiew i

chleb - to rzecz œwiêta. Dziœ brak op³acalnoœci

niemal na wszystkie produkty ¿ywnoœciowe.

Smutno czytaæ o ekonomicznych „uzdrowi-

cielach” gospodarki promuj¹cych likwidacje

KRUS i ¿e wieœ jest socjalnym darmozjadem.

¯e (cytuje z „Gazety Wyborczej”) tytu³ artyku³u

„Pieni¹dze wsi szkodz¹” - KRUS i inne dotacje.

Tylko bieda wygna ludzi ze wsi do miast. Tylko

w miastach znajd¹ prawdziw¹ pracê” (Gazeta

Wyborcza z 16.II.br.) .

No i proszê bardzo - nie, tylko budowaæ

domki z kartonów na obrze¿ach miast wzorem

bananowych republik i mno¿yæ „do potêgi” i tak

olbrzymie bezrobocie i patologie wszelkiego

kalibru. Jak¿e to smutne! Smutno, ¿e wypowia-

daj¹, og³aszaj¹ i namawiaj¹ profesorskie po-

noæ autorytety. I z tym naszym smutkiem „wsi

spokojnej, wsi weso³ej” bêdzie zapewne zmie-

rza³ siê w polskiej rzeczywistoœci nasz krajan

dr Czes³aw Siekierski.

Z drugiej jednak strony, w swej „staroœwiec-

koœci” dopatrujê siê te¿ swojej „filozofii nadziei

- która ka¿e mi wierzyæ, ¿e unijno-eurpejskie

akcje z polskim goœciem - nikt nie zda³a za-

œmieciæ.

Z zimowo-wiosennego rozstaju urokliwego

Grzyma³kowa drogiego Kolegê Czes³awa Sie-

kierskiego i wszystkich czytaj¹cych serdecz-

nie pozdrawiam.

W£ADYS£AW CIEŒLICKI

Wspólne kolêdowanie

na Karczówce

Posiedzenie Zarz¹du

Gminnego PSL

w Opatowcu

Sandomierz (ul. 11 Listopada 1, kod 27-600, 015-832-79-23)

Stopnica (ul. Mickiewicza 5A - budynek OSP, kod 28-130, 041-37-79-008)

WOJEWÓDZTWO MA£OPOLSKIE:

KRAKÓW (ul. Batorego 2, kod 31-135 Kraków,

tel. 012-633-04-84)

Filie:

Nowa Huta (os. Willowe 30, kod 31-902, tel. 012-350-43-87)

Tarnów (ul. Pi³sudskiego 5, kod 33-100, tel. 014-621-13-21)

Nowy S¹cz (ul. Rynek 26, 33-300, tel. 018-440-75-32)

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE:

Gdañsk (ul. Ma³achowskiego 1, kod 80-262, tel. 58-341-75-28)

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE:

Szczecin (al. Wyzwolenia 73, kod 71-401, tel. 91-431-16-86)

Biura pos³a do Parlamentu Europejskiego CZES£AWA SIEKIERSKIEGO

20 grudnia 2009 r. pose³ Czes³aw Siekierski

uczestniczy³ w posiedzeniu Zarz¹du Gminnego PSL

w Opatowcu. Podczas spotkania omówi³ najnow-

sze wydarzenia dotycz¹ce Parlamentu Europejskie-

go. Wyrazi³ swoj¹ opiniê na temat sytuacji gospo-

darczej w naszym kraju podkreœlaj¹c, ¿e Polska

jest jedynym krajem Unii Europejskiej o dodatnim

wzroœcie PKB. Wspomnia³ równie¿ o korzystnym

kursie euro przy dop³atach bezpoœrednich dla rolni-

ków. Podkreœli³ znacz¹c¹ rolê wyborów samorz¹-

dowych oraz wyrazi³ swój pogl¹d na temat sytu-

acji w koalicji rz¹dz¹cej. Wyrazi³ nadziejê, ¿e PSL w

strukturach wiejskich zadba o prê¿ny rozwój ugru-

powania.

Na koniec spotkania pose³ z³o¿y³ wszystkim

uczestnikom najserdeczniejsze ¿yczenia z okazji

œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Nowego 2010 Roku.

SZCZEPAN GRUSZKA

100. rocznica odœpiewania „Roty”

- obecnie hymnu PSL Rezurekcja

51. edycja Olimpiady Wiedzy

o Polsce i Œwiecie Wspó³czesnym

Prosto z zagrody
Wspólne kolêdowanie

na Karczówce

Posiedzenie Zarz¹du

Gminnego PSL

w Opatowcu


