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obywateli
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„Wolne sądy” – wielki sprzeciw obywateli
Do największej manifestacji ostatnich lat doszło 20
lipca w samym centrum Kielc. Zainicjowała ją opozycja. Kilka tysięcy uczestników krzyczało „wolne sądy”,
„chcemy veta prezydenta”, „solidarność naszą bronią”
– kielczanie oraz mieszkańcy województwa świętokrzyskiego zorganizowali się i zjednoczyli pokazując
tym samym wspólne stanowisko w sprawie planowanej przez rząd PiS-u reformy sądownictwa.
– Musimy być razem, bronimy obywateli, bronimy ich prawa do podstawowych wartości” – mówił Adam Jarubas podczas protestu „Wolne Sądy”
przeciwko reformie sądownictwa, zaburzającej trójpodział władzy w Polsce.
O godz. 20.00 pod pomnikiem księdza Jerzego
Popiełuszki w Kielcach miał miejsce protest, którego celem było wyrażenie sprzeciwu na proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość zmiany w sądownictwie oraz żądanie złożenia przez prezydenta Andrzeja Dudę veta do trzech ustaw o systemie sądownictwa. Protest miał formę manifestacji i marszu.
Uczestnicy zgromadzenia przeszli pod budynek
Sądu Okręgowego w Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej.
– Spotkaliśmy się dziś, aby zamanifestować
przywiązanie do wartości, do wartości podstawowych. Nie sądziliśmy, że przyjdzie taki czas, kiedy

będzie trzeba wychodzić na ulice żeby ich bronić.
Przerabialiśmy już to kiedyś w PRL-u „Partia rządzi
Partia sądzi” – zafundowano nam dzisiejszą ustawą,
od góry do dołu podporządkowanie. Nie ma na to
naszej zgody aby wyroki zapadały w gabinecie u prezesa na Nowogrodzkiej w Warszawie. Prawo i Sprawiedliwość, nie ma prawa łamać Konstytucji, nie ma
prawa mówić kto jest lepszym obywatelem, kto jest
lepszym patriotą, kto jest lepszym Polakiem! Obro-

Siła drugiego sortu
Lato 2017 jest wyjątkowe. Spontaniczne wyjście ludzi na ulicę w proteście
przeciwko niszczeniu sądownictwa – trzeciej konstytucyjnej władzy, przejdzie
do historii. Pokazaliśmy że nie jest nam obojętne to, co robią rządzący.
A oni próbując zniszczyć wymiar sprawiedliwości – upolitycznienie w tym
wypadku nie jest niczym innym, niż zniszczeniem – wyzwolili w obywatelach
RP energię, która ich przeraziła. Siła protestujących w stolicy, miastach wojewódzkich, a przede wszystkim w małych miejscowościach, zatrzymała chwilowo pogrzebanie trzeciej władzy.
Trzymając się razem, ponad podziałami politycznymi, możemy wiele.
Nawet powstrzymać zło „grupy trzymającej władzę”. Możemy obronić Konstytucję, obronić Polskę.
Dariusz Detka
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nimy KONSTYTUCJĘ! Nasza walka będzie wygrana!
– mówił do zgromadzonych Adam Jarubas.
W proteście wzięły udział władze wojewódzkie
Polskiego Stronnictwa Ludowego, samorządowcy,
przedstawiciele instytucji kultury i nauki, ale przede
wszystkim kilka tysięcy obywateli Kielc.
Nie tylko w Kielcach mieszkańcy protestowali.
Do manifestacji doszło także przed sądami w Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim.
/GP/

Cytujemy

Wypowiedzi posłów
na mównicy Sejmowej

Poseł Kazimierz Kotowski
O Krajowym Zasobie
Nieruchomości:
– Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze
wspierało i chce wspierać te wszystkie działania, które służą i będą w przyszłości służyć
rozwiązaniu ważnych kwestii dotyczących
naszego społeczeństwa, a bez żadnej wątpliwości kwestia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych jest kwestią priorytetową, która
ze wszech miar może pomóc rozwiązać wiele problemów, nie tylko problemy bytowe poszczególnych rodzin, ale i problem szeroko
rozumianej demografii. (…)
Niemniej jednak, panie ministrze, są takie uwagi. Wyszedłem z samorządów i wyrosłem tam. Czy te konsultacje, o których moi
przedmówcy wspominali, były na tyle szerokie, aby samorządy wypowiedziały się w tej
kwestii? Nie ukrywajmy, część gruntów, którymi te samorządy gospodarowały, zarządza-

Poseł Krystian Jarubas
O Sądzie Najwyższym:
– Szanowny Panie Marszałku! Wysoka
Izbo! Szanowni Państwo! To paradoksalne, że
w Sądzie Najwyższym będą mogli zasiadać na-

ły, przejdzie do innego podmiotu, pewne wartości, które pozostawały z tytułu rozliczenia
po rocznym okresie, zubożą nieco budżety
samorządów. Dalej, czy te samorządy, a dotyczy to powiatów, zdążą w zakładanym okresie
przygotować wszelką dokumentację, tak aby
wypełnić zapis, który tutaj umieścimy? Myślę,
że to możemy jeszcze rozważać, i prosiłbym,
aby również tę kwestię wyjaśnić, by uniknąć
później tych uwag, zastrzeżeń, pretensji bądź
zarzutów, że było to przeprowadzone z pominięciem strony samorządowej i brakiem szacunku dla niej.

O spółdzielniach
mieszkaniowych:
– Naszym zdaniem ( Klubu Polskiego
Stronnictwa Ludowego) ten rządowy projekt
to dobre rozwiązanie i dobre wyjście naprzeciw oczekiwaniom spółdzielców i odpowiedź
na sytuację, która umożliwi i zapewni wprowadzenie realizacji zaleceń, zasad Trybunału Konstytucyjnego, oraz wyeliminuje wiele
punktów, które uniemożliwiały realizację zadań m.in. w obszarze rozwoju budownictwa
nowych mieszkań w segmencie spółdzielczych praw lokatorskich.
Myślę, że wiele tych kwestii już omówiono, praktycznie jesteśmy w drugim czytaniu,
więc już podczas pierwszego czytania mówiliśmy o tych elementach, które zostają wprowadzone, które umożliwiają m.in. nabywa-

wet sędziowie sądów rejonowych po 10 latach
stażu. Do tej pory trzeba było przejść znacznie dłuższą drogę. Do Sądu Najwyższego powinni być powołani najbardziej doświadczeni
i utytułowani prawnicy. Jakie doświadczenie
można zdobyć, orzekając jedynie w sądzie rejonowym? Przynajmniej trzeba przejść dwa
szczeble, a najlepiej trzy – rejonowy, okręgowy
i apelacyjny.
Szanowni państwo, szkoda, że nie ma
pana prezesa Kaczyńskiego, bo mam pytanie
do pana prezesa, co sprawiło, że tak bardzo ufa
panu ministrowi Ziobrze, którego też nie ma
na tej sali. Przecież już raz pana zdradził, panie
prezesie. (Oklaski) Daje pan mu taką władzę.
Czy nie boi się pan, że może i pana wsadzić za
kratki? Wtedy już nikt panu nie pomoże.

nie mieszkań na własność, które unormowały
możliwość zwrotu wkładu mieszkaniowego,
uregulowały zasady uzyskiwania członkostwa
itd. Na podkreślenie zasługuje także ten obszar, który mówi o uregulowaniu i wskazaniu
terminu, w którym spółdzielnie mieszkaniowe czy zarządy spółdzielni będą zobowiązane do rozliczenia się z wkładów i z wpływów,
i z majątku, który wszedł w skład tworzonej
spółdzielni. Dalszym elementem jest określenie czasu realizacji umów, które zostają zawarte.
Projekt dotyczy również regulacji obszaru funkcjonowania organów spółdzielni – walnego zgromadzenia i możliwości reprezentowania członka przez pełnomocnika. Naszym
zdaniem wychodzi on naprzeciw potrzebie
uregulowania wszystkich tych kwestii, tak
aby spółdzielnie jako forma funkcjonowania
mogły w tym określonym czasie i w następnych latach dobrze funkcjonować. Wspomina
się także o wydzieleniu pewnych obszarów z
postępowania egzekucyjnego. Wskazuje się
również na potrzebę zmodyfikowania zapisu odnośnie do roli ministra. Tutaj pozostaje nam żywić przekonanie – bowiem większość tych elementów, praktycznie wszystkie, wskazuje na uzasadnione działanie pana
ministra i resortu – że ten element nie będzie
zbytnio nadużywany, nie będzie zbytnią ingerencją w formę spółdzielczego gospodarowania. Tak więc klub poprze w głosowaniu ten
projekt ustawy.

O podwyżkach
rządu PiS:
– Szanowny Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Dlaczego osuszacie kieszenie Polaków? Ile zamierzacie zabrać? Wycofaliście się z opłaty
paliwowej. Na razie, bo jak was znam, to po
wakacjach do niej wrócicie. Już dziś płacimy
więcej za ubezpieczenia, nawet do 50% więcej od roku PZU liczy sobie za ubezpieczenie
samochodu.
Dzięki waszym decyzjom banki wprowadzają prowizje za wypłaty w bankomatach. Za
chwilę będziemy płacili więcej za energię i 20%
więcej za wodę. Jakie, szanowni państwo...macie zamiar jeszcze podnieść podatki?
Ludowiec Świętokrzyski
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Prawdziwe oblicze Kaczyńskiego
Podczas burzliwej debaty nad ustawą o Sądzie Najwyższym (która wg PiS ma być jego „reformą”, a w rzeczywistości jest skokiem na SN, oznaczającym pogwałcenie podstawowych zasad demokracji) Jarosław Kaczyński w końcu pokazał swoje prawdziwe oblicze. Zamiast tradycyjnej twarzy pokerzysty, na której tylko
czasem pojawiał się drwiący uśmieszek, zobaczyliśmy oblicze człowieka owładniętego nienawiścią i chęcią
zemsty: „…nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich pamięcią mojego świętej pamięci brata. Zniszczyliście go, zamordowaliście, jesteście kanaliami!” – grzmiał z mównicy. Zniknęło oblicze starszego pana,
hołdującego staroświeckim dobrym obyczajom (te słynne cmoki po rękach), zastąpione przez chamskiego
osobnika, warczącego „won” do posłanki, która ośmieliła się mieć inne zdanie niż on.
Potrzeba wendetty, pomszczenia wyimaginowanych winnych śmierci brata – to jest to, co napędza Jarosława Kaczyńskiego. To, i obłędna żądza
władzy. – O co w tym całym zamieszaniu chodzi?
Po co PiS-owi ta wojna, po co Sejm zamieniony w
twierdzę, po co rozhuśtane w narodzie emocje? –
pytała wczoraj dziennikarka jednego z komentatorów. – Odpowiedź zna każde dziecko w Polsce. Chodzi o władzę dla Kaczyńskiego. Nie o prawo i nie o
sprawiedliwość. Tylko o władzę – mówił. Obserwując to, co się w ostatnich miesiącach (w sumie, to już
latach) w Polsce dzieje, trudno się z tym nie zgodzić.
Przygotowana przez PiS ustawa o Sądzie Najwyższym jest niekonstytucyjna, to zupełnie oczywiste. Łamie przepisy ustawy zasadniczej w kilku
niezmiernie istotnych punktach. Powoduje przejęcie sądów przez PiS i de facto kończy rządy prawa
w Polsce. Przejęcie sądownictwa przez partię rządzącą oznacza, że nie mamy już w Polsce trójpodziału władzy – zasady będącej fundamentem demokracji. Po przejęciu sądownictwa PiS zafunduje

nam rządy autorytarne – już nawet nie jednej partii, ale jednego człowieka: Jarosława Kaczyńskiego.
Bo w jego obozie naczelną zasadą jest przecież ślepe posłuszeństwo. Wprowadzamy podatek paliwowy – wszyscy za! Trzy dni później rezygnujemy z podatku – wszyscy za! Zero dyskusji. „Ruki pa szwam”
i wykonać. Gdyby pan Kaczyński jutro rzucił pomysł
stworzenia nowej Berezy Kartuskiej, znów wszyscy
go poprą. Nierealne? Oby. Ale równie egzotyczne
wydawały nam się do niedawna karczemne awantury w parlamentach Ukrainy czy państw azjatyckich,
a cóż mamy teraz u siebie? Mamy krok w tamtym
kierunku, uczyniony przez kolejnego gentelmana,
naruszającego nietykalność osobistą posłanki. Bo
jak inaczej nazwać bohaterską akcję posła Dominika Tarczyńskiego, siłą próbującego wyrwać kobiecie telefon? Może ją także, jak kiedyś Lecha Wałęsę,
wyzwie pan, panie pośle, „na solo”?
Kto zatrzyma to szaleństwo? Na naszych
oczach powtarza się historia rządów dyktatorskich,
rządów szaleńczych. Kiedy jeden człowiek, opętany

Adam Jarubas

żądzą władzy, niszczy fundamenty demokracji, niszczy dorobek ostatnich 28 lat, niszczy pozycję Polski
na arenie międzynarodowej. Nie możemy się temu
bezczynnie przyglądać. Na szczęście – jak widać z
rosnącej skali protestów – coraz więcej Polaków dochodzi do tego samego wniosku: czas powiedzieć:
dość!
Adam Jarubas

Komentarze dotyczące
sytuacji sądownictwa w Polsce

Andrzej Zoll

Władysław Kosiniak-Kamysz

Profesor Andrzej Zoll:

Władysław Kosiniak-Kamysz:

– Niebezpieczne pomysły dotyczą także Sądów Najwyższych. Dziś sędziowie wszystkich sądów przechodzą w stan spoczynku po osiągnięciu 70 roku życiu, a w projekcie wiek ten skraca się: 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. To powoduje, że 50 procent wszystkich sędziów przejdzie w stan spoczynku. Powstaną zatem miejsca dla nowych, których będzie powoływała upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa. Zmieni się zupełni obraz sądów.
Pomijając upolitycznienie, jest to działanie przeciwko polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Ci sędziowie z wielkim doświadczeniem, olbrzymią wiedzą,
wspaniali prawnicy w tym świetnym okresie wieku zostają odsunięci. To wpłynie
na poziom sądownictwa w Polsce – ocenia prof. Andrzej Zoll.

– Prezydent Andrzej Duda odmówił podpisania ustawy o Sądzie Najwyższym
i Krajowej Radzie Sądownictwa. – Rozum zwyciężył! – ocenił Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.
– Pokazaliśmy, że nie jesteśmy bezsilni. Od dwóch lat wszyscy mówili, że
opozycja, obywatele są bezsilni wobec autorytarnej władzy PiS. Prezydent wyznaczył granicę, której przekraczać nie można. Warto być przyzwoitym – skomentował prezydenckie weto Władysław Kosiniak-Kamysz. (…) – Polacy oczekują, że usprawnimy sądownictwo. Jesteśmy gotowi do wspólnej pracy. Nasze
postulaty to niższe opłaty sądowe, szybsze rozpatrywanie spraw, rozdzielenie
spraw na te proste, nie wymagające dużych zabiegów administracyjnych, i te
skomplikowane – zapowiedział prezes PSL.
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Obchody Święta Czynu Chłopskiego
W Wiernej Rzece i w Kałkowie odbyły się uroczyste
obchody Święta Czynu Chłopskiego przypominające udział chłopów w walce o odzyskanie niepodległości, ich udziału w wojnie 1920 roku, w Wojnie
Obronnej w 1939 roku oraz walk podczas okupacji
w Batalionach Chłopskich i innych ugrupowaniach
partyzanckich.
Obchody w Wiernej Rzece organizowane były
przez Zarząd Powiatowy PSL w Kielcach, Zarząd
Gminy PSL w Łopusznie oraz Stowarzyszenie Tradycja i Nowoczesność. Po mszy świętej, która odbyła się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Wiernej Rzece odbył się Apel Pamięci oraz wystrzelona została salwa honorowa. W uroczystości wzięli
udział m.in. Piotr Żołądek, Michał Godowski, Marek Gos.
W Kałkowie w Panteonie Chłopów Polskich
marszałek Adam Jarubas złożył wieniec przed tablicami wybitnych Polaków. Dariusz Dąbrowski
podziękował za cieple słowa skierowane do samorządowców, do niego osobiście. Przypomniał, że
dzieło sanktuarium nie byłoby możliwe, gdyby nie
inicjatywa byłego księdza kustosza Czesława Wali
i obecnego księdza kustosza. – Miejsce szczególne,
szczególna uroczystość, szczególna chwila – podkreślił. – Jest to też okazja do wyróżnienia osób zasłużonych, nie tylko dla ruchu ludowego.
Decyzją NKW PSL najwyższe odznaczenie
stronnictwa otrzymała Barbara Nadzieja z gminy
Pawłów. Odznaczenia Złota Koniczynka wręczono
Ali Bonio, aktywnej nauczycielce Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym, gmina Mirzec, która
współpracuje ze środowiskiem żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz Sylwii Fudalej-Pietrzak, dzia-

Panteon Chłopów Polskich

Adam Jarubas składa kwiaty pod tablicą w Kałkowie

łaczce PSL ze Starachowic. Wręczał je marszałek
Adam Jarubas.
Uroczystości miały charakter religijny, patriotyczny, odbywały się w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz w 97. rocznicę bitwy
warszawskiej. Do tych tradycji nawiązywał marszałek Adam Jarubas podczas wystąpienia w Panteonie Chłopów Polskich. – Dla nas ludowców to
miejsce symboliczne, stoimy teraz przed tablicami
wielu wspaniałych Polaków, którzy wywodzili się
z chłopskiej niedoli, walczyli w naszym kraju, by
odzyskać niepodległość, po drugie – by panowała
sprawiedliwość społeczna – podkreślił marszałek.
Adam Jarubas przypomniał słowa wielkiego
Polaka, poety Cypriana Kamila Norwida: „Do kra-

Dariusz Dąbrowski na uroczystości w Kałkowie

ju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi
przez uszanowanie, dla darów nieba, tęskno mi
Panie”. Gdy Polski nie było na mapie, to znajdowała się wszędzie tam, gdzie polski chłop uprawiał
ziemię, o czym pisał Jan Szczepański. I to właśnie
z polskich chłopów wyszło pokolenie działaczy,
patriotów, którzy 15 sierpnia 1920 r. nie zawahali się poświęcić życia i zdrowia w obronie polskiej
ojczyzny. – Dzisiaj wspominamy wielki sukces polskiego oręża, udział w niej chłopów – powiedział
marszałek. – Stoimy w tym miejscu, by pamiętać
też o wielkiej ofierze polskich chłopów walczących
w szeregach BCh, drugiej co do wielkości formacji
podziemnej, polskiej.
/sp/

Święto Czynu Chłopskiego w Wiernej Rzece

Wspominamy Wojciecha Płusę
26 lipca w wieku 44 lat
zmarł Wojciech Płusa, pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego. Ostatnio pełnił funkcję wicedyrektora Departamentu
Infrastruktury UMWŚ. Był
prezesem Zarządu Powiatowego PSL w Skarżysku – Kamiennej, radnym
dwóch kadencji Gminy Skarżysko-Kościelne, sekretarzem Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzy-

bowej Górze oraz członkiem Zarządu Gminnego
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku Kościelnym.
– Wspaniały człowiek i wspaniały kolega. Znałem go od wielu lat. By bardzo troskliwy i wierzył w
ideę, którą sobie nakreślił. Świetny działacz samorządowy i polityczny. Nigdy nie brakowało mu życiowej pokory. Poprzez to jak żył pokazywał, że nasze
życie, nasze plany musimy budować na głębokich
fundamentach życiowej pokory. Pozostawił po sobie wiele pięknych wspomnień – wspomina Wojtka
Piotr Żołądek.

– Zawsze uśmiechnięty, życzliwy i optymistycznie nastawiony do świata i ludzi. Słowny i szczery. Z
Wojtkiem świetnie się współpracowało, był bardzo
kompetentny – wspominają pracownicy Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
– Człowiek bardzo otwarty, koleżeński, towarzyski, zawsze służył pomocą. Był oddany i zaangażowany w życiu rodzinnym oraz społecznym – mówi
Andrzej Brzeziński, zastępca prezydenta miasta
Skarżysko-Kamienna.
/r/
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Oddali hołd poległym w Michniowie
Ziemia Świętokrzyska naznaczona niemieckim terrorem modliła się za Michniów, za zamordowanych w dniach 12-go i 13-go lipca 1943 roku patriotów i ich niewinne dzieci. Hołd poległym w Michniowie, a także mieszkańcom innych wsi polskich spacyfikowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej oddali 12 lipca
br. w Michniowie m.in: Adam Jarubas, Piotr Żołądek, Agata Binkowska, Michał Godowski, Stanisław Durlej, Józef Szczepańczyk, samorządowcy, przedstawiciele
ruchu ludowego z całego województwa świętokrzyskiego.
Tragiczne wydarzenia sprzed 74 laty przypomniał Adam Jarubas:
– Wymordowanie 204 mieszkańców, ograbienie ich domostw, a na końcu spalenie i zrównanie
z ziemią wszystkich gospodarstw miały być karą za
aktywność niepodległościową. Zgładzono wieś, aby
odstraszyć inne, które niosły wsparcie zgrupowaniom „Ponurego”.
Mord na mieszkańcach Michniowa miał osłabić
aktywizację oddziałów zbrojnych, które znajdowały
oparcie niemal we wszystkich wsiach Kielecczyzny.
To mieszkańcy wsi udzielali partyzantom wszechstronnej pomocy: kwaterowali żołnierzy, żywili ich,
dostarczali leki, służyli za przewodników, oddawali
swoich synów do formujących się w okolicy oddziałów. Celem nazistowskiej napaści na Michniów było
„wyrwanie serca” świętokrzyskiej partyzantce.
Szanowni Państwo, Michniów i Kielecczyzna
były „partyzancką twierdzą”, której oręża nie stanowiły okopy, wysokie mury i zasieki, lecz chłopska
mądrość, niezłomność, honor i poczucie godności
ugruntowane naszą tradycją i wiarą.
Mieszkańcy Michniowa pokazali nam co znaczy braterstwo, solidaryzm społeczny, wielki patriotyzm. Pielęgnowali te wartości w okrutnych czasach
okupacji niemieckiej, płacąc za to najwyższą cenę.
Przyjmijmy tę trudną lekcję z pokorą, dumni z naszych bohaterów, przepełnieni nadzieją, że ich poświęcenie zainspiruje nas Polaków do odbudowania
jedności narodowej.
Pamiętamy i będziemy pamiętać o ofierze
Michniowa oraz 817 wsi polskich spacyfikowanych w
czasie II wojny światowej.
/sp/

Reakcja ludowców na plany
podwyżki cen paliwa
Przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w
Kielcach na specjalnej konferencji prasowej prezes partii w regionie Adam Jarubas razem z Piotrem Żołądkiem, Ryszardem Ciźlą oraz rolnikiem
z Łopuszna Wiesławem Mazurem mówili o konsekwencjach planowanej przez rząd PiS-u podwyżce
ceny paliwa.
– Te podwyżki są kolejnym haraczem ściąganym od Polaków i mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Nie znajdują racjonalnego uzasadnienia. W konsekwencji pogorszy się sytuacja naszego
rolnictwa. Rząd PiS-u nie zauważył, że ciągniki pracują w polu, a nie na drogach, na które mają zostać
przeznaczone pieniądze z podwyżki. Proszę, aby
przedstawiciele PiS-u na czele z posłem Krzysztofem Lipcem zatankowali te puste zbiorniki i przekazali je rolnikom. A ci są w bardzo trudnej teraz sytuacji. Te pomysły nie wyjdą na dobre polskiej wsi
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Konferencja przed Świętokrzyskim
Urzędem Wojewódzkim

– mówił Piotr Żołądek, szef Zarządu Powiatowego
PSL w Kielcach (ziemski).
Ryszard Ciźla, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej: – Średnie zużycie paliwa na 1 hektar wynosi 120 litrów. Podwyżka powoduje, że na 1 hektarze
rolnicy zapłacą więcej o 30 złotych. Ci rolnicy, którzy

mają 100 hektarów będą mieli podwyżkę w wysokości około 3 tysięcy złotych. To duże wydatki – mówił
Ryszard Ciźla. – Nasze rolnictwo musi być konkurencyjne. Mamy konkurować ceną, która zależy od
kosztów. A wzrost paliwa tę cenę podnosi.
Odniósł się także do obecnej sytuacji w rolnictwie: – Dodatkowo przymrozki spowodowały
ogromne straty. W uprawach pestkowych sięgają
90, 100 procent tego co było zbierane. Kondycja rolnictwa jest kiepska także w innych działach: embargo ze strony Rosji utrzymuje się, rozszerza się afrykański pomór świń. Nasi hodowcy obawiają się, ze
stracą ważny kierunek produkcji – hodowlę trzody
– dodał Ryszard Ciźla.
Swoją sytuację skomentował także Wiesław
Mazur, rolnik z gminy Łopuszno, który uprawia 180
hektarów ziemi: – To dla nas nóż w plecy. Podwyżka osłabi nasze gospodarstwo. Paliwo jest potrzebne cały czas. Z obliczeń wynika, że będziemy stratni
około 10 tysięcy złotych. Nic dziwnego, że rolnicy
masowo porzucają uprawę ziemi i wieś się wyludnia.
W taki sposób świętokrzyscy ludowcy błyskawicznie zareagowali na plany tak drastycznych podwyżek, które uderzyłyby także w rolników. Głośno
wyrazili swój sprzeciw. Ostatecznie projekt ustawy
dotyczący tych podwyżek został wycofany.
/tr/
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Prosto z Brukseli
Dodatek informacyjny „Ludowca Świętokrzyskiego” dr. Czesława Siekierskiego – deputowanego do Parlamentu Europejskiego

Komentarz do artykułu Politico
W świetle doniesień brukselskiego wydania „Politico” z 12 czerwca, w sprawie „rewolucyjnych” zmian w budżecie UE, nad którymi ma rzekomo pracować Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, jako Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi („Tajani proposes Copernican revolution in EU budget” – „Tajani proponuje przewrót kopernikański w budżecie
UE”) – czuję się w obowiązku odnieść się do tych rewelacji. Według tych doniesień podstawowym postulatem przewodniczącego Parlamentu miałoby być rozdysponowanie znacznej części dotychczasowego budżetu rolnego na inne obszary, takie jak
bezpieczeństwo, imigracja, zatrudnienie młodych czy zmiany klimatu.

Abstrahując od faktu, że gabinet Pana Przewodniczącego już ponoć zdementował te doniesienia,
chciałbym skorzystać z okazji, aby podkreślić, że my
w Komisji Rolnictwa będziemy za każdą cenę bronić budżetu na rolnictwo, który i tak jest sukcesyw-

nie zmniejszany od wielu lat (o 11%,tj. 48 mld euro w
obecnej perspektywie finansowej 2014-2020), podczas gdy przybyło państw członkowskich, a wyzwania dla sektora rolnego mnożą się (kryzysy cenowe na
rynkach rolnych, embargo rosyjskie, ekstremalne zjawiska pogodowe itd.). Już Brexit i jego następstwa dla
budżetu UE, a więc i finansowania Wspólnej Polityki
Rolnej (WPR) są wystarczająco dużym przedmiotem
naszych obaw.
Całkowicie nieuzasadnione jest moim zdaniem
stwierdzenie cytowanego w artykule urzędnika Parlamentu, który miał stwierdzić, że rolnicy „odpowiadają za 2% PKB, a otrzymują 40% budżetu”. Nie
uwzględnia ono bowiem faktu, że WPR jest jedną
z nielicznych w pełni wspólnotowych polityk, które
realizowane są niemal w całości na poziomie unijnym, bez większego zaangażowania środków krajowych. Również uproszczone odniesienie do udziału
w PKB nie bierze pod uwagę, że rolnicy gospodarują
na większości terytorium Unii, dostarczając szeregu

dóbr publicznych w zakresie środowiska, bioróżnorodności, krajobrazu, żywotności obszarów wiejskich
czy kultury lokalnej. Za to muszą być stosowanie wynagradzani! Wreszcie, weźmy pod uwagę, że średnie
dochody rolnicze kształtują się na poziomie zaledwie
60% średniej dla pozostałych grup zawodowych, a
dodatkowo połowę z nich stanowią wypłacane z budżetu UE dopłaty bezpośrednie. Bez tego wsparcia
większość naszych rolników by sobie nie poradziła,
co poważnie zagroziłoby nie tylko przyszłości, i tak
wyludniających się obszarów wiejskich w Europie ale
również naszemu bezpieczeństwu żywnościowemu
dla 500 mln ludzi, w zakresie dostępności najlepszej
jakościowo żywności na świecie. To zdecydowanie
zbyt wysoka cena za brak wsparcia dla rolnictwa, które kosztuje każdego obywatela Unii zaledwie 30 eurocentów dziennie.
Dr Czesław Siekierski
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Europejskie rolnictwo bez neonikotynoidów
27 czerwca odbyła się w Parlamencie Europejskim w Brukseli konferencja pod patronatem europosła Czesława Siekierskiego pt. „Europejskie rolnictwo bez neonikotynoidów. W jaki sposób Europa może zrównoważyć produktywność rolnictwa
z ochroną środowiska?”. Organizatorem konferencji była Federacja Branżowych
Związków Producentów Rolnych we współpracy z Copa-Cogeca i ECPA. W związku ze zbliżającym się ogłoszeniem wniosku Komisji, który ma na celu rozszerzenie obowiązującego zakazu stosowania neonikotynoidów na uprawach przyciągających pszczoły na wszystkie uprawy na wolnym powietrzu, w tym uprawy nie
kwitnące, uczestnicy debaty analizowali wpływ tego kroku oraz to, jak UE może
zrównoważyć produktywność i konkurencyjność europejskiego rolnictwa z ochroną środowiska.
Poseł Czesław Siekierski podczas debaty powiedział: – Pierwszym krokiem w
rozwiązywaniu tej kwestii powinno być pogłębienie dialogu między różnymi stronami, w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w obrębie obecnego systemu, tzn.
dalsze podnoszenie jakości stosowanych środków ochrony roślin, lepsze wybranie
okresu, w jakim są one stosowane itp. Jeśli rolnicy mają to osiągnąć, muszą mieć
pewną wiedzę. Pszczelarze z drugiej strony muszą otrzymywać różne formy wsparcia. Lepsze leki i rośliny przyjazne dla pszczół powinny być również wprowadzane na
obszarach proekologicznych i na obszarach nieuprawnych. Z drugiej jednak strony
przemysł powinien zwiększyć swoje fundusze badawcze i opracować bardziej przyjazne dla środowiska środki ochrony roślin i walczyć z przypadkami ich podrabiania.

Powinniśmy być świadomi, że zakaz używania oficjalnych środków ochrony roślin
doprowadzi do powstania czarnego rynku sprzedającego produkty o wątpliwej jakości i znacznie większej szkodliwości. W związku z tym narzucając dalsze ograniczenia,
powinno się dawać rolnikom także pewne alternatywy. Jedynie dialog i zrozumienie
mogą pomóc nam w budowie zrównoważonego rolnictwa.
Marian Sikora z Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych dodał:
– Czuliśmy, że konieczna jest wizyta Brukseli w celu poinformowania Komisji o konsekwencjach decyzji dotyczących naszego sektora i naszego źródła utrzymania. Projekt KE zakładający całkowity zakaz użycia neonikotynoidów spowodowałby, że produkcja roślin uprawnych, takich jak buraki cukrowe, ziemniaki, zboża, a także owoce
i warzywa byłaby niewykonalna, a jednocześnie nie ma naukowych dowodów na to,
jakoby miałoby to korzystnie wpłynąć na zdrowie pszczół. Apelujemy do KE o tworzenie polityk, które godzą zrównoważoną produkcję rolną z ochroną środowiska.
Max Schulman, przewodniczący grupy roboczej Copa Cogeca „zboża” podkreślił: – Badania opublikowane przez Copa i Cogeca zawierające dane z 6 krajów wskazują, że z powodu zakazu użycia nasion zaprawianych neonikotynoidami, od 2013
roku spadek areału nasion oleistych wyniósł 10%, wzrosły ponoszone przez rolników
koszty a ich dochody spadły, ponieważ nie istnieją żadne produkty alternatywne.
Ponadto rolnicy muszą używać na swoich polach więcej oprysków, aby ograniczyć
wpływ ataków szkodników. Ogólnie rzecz biorąc, zwiększone koszty produkcji zmusiłyby rolników do zmiany systemów uprawy. Zakaz byłby również sprzeczny z rozwojem rolnictwa precyzyjnego, które opiera się na właściwie zaplanowanych działaniach we właściwym czasie.
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Relacja z posiedzenia Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi PE w dn. 19-20 czerwca
które za jej pośrednictwem stają się ponownie dostępne. Gleby odgrywają bardzo ważną rolę w obiegu związków węgla, a w związku z tym stanowią ważny
element walki ze zmianami klimatu.
Gleby muszą być chronione, aby mogły wypełniać swoje funkcje. Ludziom
należy również uświadamiać znaczenie gleb, warto przypominać o tym również
samym rolnikom. Ważnym aspektem dbania o jakość gleb jest ciągłość i powtarzalność niektórych czynności i ciągłe monitorowanie stanu i składu gleby. Węgiel w glebie łagodzi zmiany klimatyczne, ale odpady muszą być odpowiednio
obrabiane a nie, na przykład, spalane. Obecny na posiedzeniu AGRI specjalista
mówił też, że klasyczne techniki uprawy, jak chociażby płodozmian, bynajmniej
nie odchodzą do lamusa. Mniej orki nie wpływa na zawartość węgla, tylko na jego
rozmieszczenie.
Przewodniczący posiedzeniu Czesław Siekierski podkreślał również kwestie
płodozmianu i metod określania życia biologicznego gleb, zmian klimatu, oraz
roli gleb w szerszym kontekście.

Prezentacja w sprawie „nieoficjalnego dokumentu” dotyczącego „Lepszego
funkcjonowania łańcucha dostaw żywności: zajęcie się nieuczciwymi
praktykami handlowymi (UTPs) i poprawą pozycji rolników”
W posiedzeniu Komisji AGRI 19 czerwca 2017 udział wzięli Gabriela Matečná
(słowacka minister rolnictwa), Marián Jurečka (czeski minister rolnictwa) i Dejan
Židan (słoweński minister rolnictwa). Ministrowie niedawno wydali nieoficjalny
dokument „Lepsze funkcjonowanie łańcucha dostaw żywności: zajęcie się nieuczciwymi praktykami handlowymi (UTPs ) i poprawą pozycji rolników „ wraz z
Bułgarią, Węgrami, Łotwą i Litwą. Dokument ten został przedstawiony Radzie
AGRI FISH 6 marca 2017 r. i poparty przez Polskę, Grecję, Chorwację, Belgię, Cypr
i Rumunię.
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego wielokrotnie
apelowała o działania mające na celu wyeliminowanie nierównowagi w łańcuchu
dostaw żywności oraz zapewnienie uczciwości i przejrzystości stosunków między
producentami produktów pierwotnych, przetwórcami, dostawcami i dystrybutorami. Celem przybycia ministrów i wystąpienia na forum komisji AGRI była prezentacja wspomnianego dokumentu, odbycie wymiany poglądów z członkami
komisji oraz przedyskutowania dalszych możliwych działań w tym obszarze.

Prezentacja w sprawie „nieoficjalnego dokumentu” dotyczącego
„Lepszego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności: zajęcie się
nieuczciwymi praktykami handlowymi (UTPs) i poprawą pozycji rolników”
Pierwszym punktem posiedzenia komisji AGRI w dniu 20 czerwca 2017 była
prezentacja zamówionego przez komisję badania dotyczącego ochrony gleb rolnych w UE. Zostało ono sporządzone przez konsorcjum ekspertów z trzech jednostek: Wageningen University & Research – Plant Research (Holandia), Aarhus
University (Dania), Cordoba University (Hiszpania). Wnioski płynące z badania
przedstawili: dr Ir Hein F.M. ten Berge Berge i Dr J.J. Schröder z Uniwersytetu
w Wageningen. Celem badań jest wyjaśnienie tego, jak zagrożenia gleb są powiązane z gospodarką gruntami rolnymi; jak można złagodzić zagrożenia; i jakie bariery mogłyby komplikować te inicjatywy. Badanie podkreśla również kompromisy i synergie istniejące pomiędzy różnymi interesami, na które wpływ ma
gospodarka glebą (takie jak łagodzenie skutków zmian klimatu, jakość wody i
powietrza, różnorodność biologiczna, bezpieczeństwo żywności i dochody gospodarstw). Ochrona torfowisk i rozległych systemów agro-leśnych oraz ochrona
gleb przed uszczelnianiem, erozją i zagęszczeniem są zaliczane do najwyższych
priorytetów.
Eksperci mówili o tym, że gleby pełnią liczne funkcje i za ich pośrednictwem
świadczone są liczne usługi. Zarządzanie glebami ma bezpośredni wpływ na to,
co dzięki niej można robić. Jeśli chodzi o wykorzystanie gleb, jest ich bardzo wiele. Najważniejsze funkcje gleb to np. produkcja biomasy, produkcja pasz, surowców dla przemysłu, włókien. Gleba to środowisko obiegu surowców odżywczych,

Wymiana poglądów z komisarzami Philem Hoganem i Margrethe Vestager
na temat stosowania polityki konkurencji w sektorze rolnym
Na posiedzeniu Komisji AGRI w dniu 20 czerwca miała również miejsce wymiana poglądów z komisarzami Philem Hoganem i Margrethe Vestager na temat
stosowania polityki konkurencji w sektorze rolnym.
Komisarz Hogan mówił o konieczności wspierania inicjatyw dobrowolnych
i zwracał uwagę na znaczenie dalszych prac Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych. Rolnicy powinni przewodzić organizacjom producenckim, szczególnie w
sytuacji, kiedy jest coraz większa koncentracja na innych rynkach. Prowadzenie
spółdzielni – w tym obszarze powinna być prowadzona i przestrzegana polityka
antymonopolowa a pozycja i sprawiedliwe ramy funkcjonowania dla rolników zachowane. Komisarz Vestager zapewniała, że polityka konkurencji może pomóc
rolnikom i sektorowi rolnictwa. Dopiero wychodzimy z kryzysu w sektorze mleka
a rolnicy musza radzić sobie ze znacznie większymi od siebie podmiotami. Rolnictwo to szczególnego rodzaju sektor, który kieruje się sowimi zasadami. Ważne jest w tym kontekście stabilizowanie rynku, dostaw i zapewnienie rozsądnych
cen dla konsumentów. Jaką role może odegrać tu polityka konkurencji? Może zapewnić, że każdy szczebel łańcucha dostaw funkcjonować będzie w sposób sprawiedliwy i przejrzysty. Trzeba również wspierać innowacje i preferować rozwiązania i posunięcia o największym potencjale w tym zakresie. Rolnicy mogą być
bardzo mali, ale mogą sprzedawać swoje produkty bardzo dużym firmom – dla
tej relacji potrzeba jednak rozsądnych ram prawnych.
Komisarze uważają, że należy prowadzić rozmowy na temat nieuczciwych
praktyk handlowych i właściwego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności.
Dobrze funkcjonujące rynki powinny być podstawą dla funkcjonowania zarówno rolników jak i przetwórców i sprzedawców. Biorący udział w dyskusji posłowie
zwracali szczególnie uwagę na dysproporcję w sile między rolnikami i sektorem
handlowym.
Przewodniczący posiedzeniu AGRI, Poseł Czesław Siekierski, przypomniał,
że w czerwcu 2015 r. odbyła się pierwsza wspólna wymiana poglądów w sprawie stosowania zasad konkurencji w sektorze rolnictwa. Od tamtego czasu stało
się coraz bardziej oczywistym, że kluczem jest doprecyzowanie i ulepszenie tych
zasad na rzecz zapewnienia uczciwej konkurencji, uczciwego handlu oraz przyzwoitych dochodów rolnikom w łańcuchu żywnościowym. Obecna sytuacja kryzysowa w rolnictwie wymaga nowych inicjatyw mających na celu poprawę dostępnych narzędzi. Należy również zadbać o to, aby polityka konkurencji lepiej
uwzględniała specyfikę sektora rolnego.
Ponadto, 3 maja 2017 r. w kontekście opinii w sprawie tzw. wniosku Omnibus, komisja AGRI przyjęła kilka poprawek niezwykle istotnych dla niniejszej debaty, takich jak te dotyczące wzmocnienia organizacji producentów i organizacji
przetargowych oraz ich stowarzyszeń, stosunków umownych, prawa konkurencji
i zarządzania kryzysowego oraz wniosek skierowany do Komisji Europejskiej o
przedstawienie do dnia 30 czerwca 2018 r. wniosku ustawodawczego dotyczącego ram prawnych Unii Europejskiej w celu zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych.
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Spotkanie z Ambasadorem Nowej Zelandii
31 maja 2017, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Poseł Czesław Siekierski, spotkał się z ambasadorem Nowej Zelandii w Unii Europejskiej i NATO, Davidem Taylorem. Rozmowa dotyczyła wzajemnych relacji UE-Nowa Zelandia, wymiany handlowej, planowanego porozumienia o wolnym handlu oraz perspektyw w obszarze rolnictwa obydwu partnerów.
Ambasador wyraził przekonanie, że UE i Nowa Zelandia mają wiele wspólnego, jeśli chodzi o problemy oraz bieżące działania, np. w obszarze zmian klimatycznych, modernizacji rolnictwa, dbania o wymianę pokoleń w rolnictwie, standardów czy bezpieczeństwa żywności. Postrzega
on Porozumienie o wolnym handlu (FTA) między Nową Zelandią i UE jako szansę na dobre partnerstwo, podając za
przykład sektor mleczarski, w którym następuje dwustronna wymiana produktów między partnerami.
W ciągu ostatnich lat eksport z UE do NZ zwiększył
się. Ponadto, kraj ten jest w pierwszej piątce odbiorców
polskiej wieprzowiny. Ambasador stwierdził, że Nowa
Zelandia nie jest wielkim graczem jeśli chodzi o globalne
bezpieczeństwo żywnościowe, niemniej jednak posiada
silny sektor produkcji, który nadal jest rozwijany. Handel
jest ważny dla Nowej Zelandii, a UE jest jej trzecim partnerem handlowym (po Chinach i Australii). NZ boryka się
również z problemem dochodowości rolnictwa a nowozelandzcy eksperci prowadzą rozmowy i odbywają spotkania

z przedstawicielami DG AGRI w ramach owocnej współpracy.
NZ prowadzi również rozmowy i współpracuje z WTO
(Światowa Organizacja Handlu) w obszarze standardów
żywności, realizowania dobrych praktyk itd. Jeśli chodzi o
problem embarga rosyjskiego, NZ zawiesiła swoje rozmowy o porozumieniu z tym krajem i solidaryzuje się z UE w
tym względzie.
Jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, NZ wraz z innymi
krajami oraz UE prowadzi w tym obszarze dialog i działania, z którymi związana jest również modernizacja sektora
rolnictwa celem zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych
do atmosfery. W NZ nie ma upraw GMO, zagadnienia te
nie powinny zatem stanowić problemu w trakcie prowadzenia negocjacji handlowych z UE. Ambasador wyraził
pełne zrozumienie dla kwestii oznaczeń geograficznych
(GI), tak istotnych z punktu widzenia UE, oraz przekonywał, że zostaną one poważnie potraktowane w czasie negocjowania umowy o wolnym handlu

Poseł Siekierski
zaprosił młodzież do Brukseli
Czerwiec, koniec roku szkolnego i coraz bliżej wakacje. Dla części młodzieży z województwa świętokrzyskiego i
małopolskiego tegoroczne wolne dni od szkoły rozpoczęły się jednak odrobinę wcześniej. Poseł do Parlamentu
Europejskiego Czesław Siekierski po raz kolejny ufundował dla 60 osób wyjazd studyjny. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, nojśwarniejse górolecki, laureaci olimpiad, turniejów i konkursów w dniach 16 – 20 czerwca
przebywali w Brukseli.
Opierając się na statystykach w tym regionie przeważają dni deszczowe, jednak tym razem wszystko było dopięte na
ostatni guzik. Pogoda jak na zamówienie, prawie 30 stopni, niemal w każdym dniu wyjazdu. Dwoje wspaniałych przewodników, piękna stołeczna Bruksela, jeszcze piękniejsza Brugia i stare miasto, katedry i zdobione kamienice – dosłownie nic
dodać, nic ująć.
Właśnie tak młodzież spędziła pierwsze dwa dni wyjazdu, zwiedzając to, co historia pozostawiła Belgii najcenniejszego.
Zwiedzanie zakończyli wspólną kolacją, potem nadszedł czas na regenerację i odpoczynek.
Biorąc pod uwagę, że duża część uczestników to mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, w planie wycieczki nie
mogło zabraknąć wizyty w przedstawicielstwie tego regionu w Brukseli. Następnie przyszła kolej na atrakcje, których nie
można kupić w biurze podróży. Olbrzymi “szklany dom”, serce Wspólnoty Europejskiej – Parlament Europejski. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Poseł Siekierski osobiście spotkał się z uczestnikami wyjazdu. Spotkanie było dobrą
okazją aby przybliżyć funkcjonowanie Unii Europejskiej, porozmawiać o historii, korzyściach z niej wynikających ale także o problemach, zagrożeniach dla niej i najbliższej przyszłości. Wszystko w miejscu gdzie zapadają dla niej najważniejsze
decyzje. Młodzi ludzie mieli okazję zadać pytania i w ekspresowym tempie uzyskać odpowiedź dotyczącą tej części która
ich bezpośrednio interesowała. Później przyszedł czas na zwiedzanie gmachu parlamentu i tym samym koniec wycieczki.
Zapewne dla wielu osób taki wyjazd się nie powtórzy ale nowe znajomości, wiedza i wspomnienia pozostaną na zawsze.
Poseł Czesław Siekierski spotkał się
z uczestnikami wyjazdu

Poseł Czesław Siekierski z ambasadorem
Davidem Taylorem

Europoseł Siekierski:
mam 15 a nie 13 biur
poselskich i chcę
otworzyć 2 kolejne
Newsweek zamieścił 31 maja informację o biurach
europosłów. Na samym wstępie podano, że jestem
rekordzistą i mam ich 13. W rzeczywistości mam ich
jednak 15, a zapewne otworzę jeszcze kolejne 2.
W 7 moich biurach są zatrudnieni pracownicy, a w
pozostałych pełnią oni tylko dyżury, ale są tam też
współpracownicy społeczni, na wzór asystenta społecznego.
Mój okręg wyborczy to Małopolskie i Świętokrzyskie,
a więc od Krynicy, Zakopanego aż po Skarżysko – Kamienną. 5 głównych biur jest dostępnych codziennie, pozostałe
w ramach dyżurów. Utrzymanie tych biur jest dobrą formą
kontaktu z wyborcami, nie zawsze mojej osoby ale przez
wspomnianych asystentów i współpracowników. Są też
biura, gdzie korzystam bezpłatnie z lokali PSL, np. w Warszawie czy Kazimierzy Wielkiej albowiem partia nie może
wynajmować swoich pomieszczeń i pobierać z tego tytułu
pieniędzy.
Jak wspomniałem staram się utrzymywać jak najwięcej kontaktów z wyborcami. W 1997 r. zostałem wybrany
z 10. miejsca na liście do Sejmu, w 2001 z 24. miejsca, w
2004, 2009, 2014 byłem wybierany do Parlamentu Europejskiego. Nie jestem częstym gościem mediów, dlatego
muszę to nadrabiać systematycznymi spotkaniami z wyborcami – w części są one zaprezentowane na mojej stronie internetowej siekierski.pl. Lubię te spotkania, nie boję
się ich, dają mi one dużo satysfakcji, choć czasami obrywa
się za nie swoje grzechy. Taka jest jednak funkcja posła, tj.
żeby słuchać wyborców. Przecież nikt mnie nie zmuszał do
bycia posłem, nikomu nie robię żadnej łaski, że jeżdżę na
spotkania – to mój obowiązek.
Czesław Siekierski
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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W obiektywie
100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dzierążni, 25 czerwca 2017

Święto Ludowe w Oleśnicy, 11 czerwca 2017

Konferencja z okazji 27-lecia funkcjonowania
samorządu w Polsce, 25 maja 2017

Nieformalna Rada Ministrów na Malcie, 23 maja 2017

Seminarium Instytutu Rataja pt. W jakim
zakresie sztuczna inteligencja może zastąpić
człowieka, 22 czerwca 2017

Uroczystości pod Kopcem Tadeusza
Kościuszki, 25 czerwca 2017

Wyjazd studyjny młodzieży do Brukseli
16 czerwca – 20 czerwca 2017

VII Międzynarodowa Konferencja pt. Innowacyjność obszarów
wiejskich na terenach zurbanizowanych, 29 czerwca 2017

Biura posła do Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego
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. Piękna 3a, kod 00-539 Warszawa, tel. 22 620-81-53)
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE:
KIELCE (ul. Wesoła 47/49, kod 25-363, tel. 41 344-99-96)
Filie:
Jędrzejów (ul. Armii Krajowej 9, lokal 201 II piętro, kod 28-300, tel. 41 344 99 96)
Kazimierza Wielka (ul. Partyzantów 7, kod 28-500, tel. 41 352-20-56)
Pińczów (ul. Żwirki i Wigury 40, kod 28-400, tel. 41-357-22-80)
Busko-Zdrój (ul. Kościuszki 60, kod 28-100, tel. 41-378-29-46)
Ostrowiec Św. (ul. Starokunowska 1, kod 27-400, tel. 41-265-31-55)
Staszów (ul. Kolejowa 15, kod 28-200, tel. 15-864-32-59)

Szydłów (ul. Rynek 15, kod 28-225)
Sandomierz (ul. 11 Listopada 1, kod 27-600, 15-832-79-23)
Stopnica (ul. Mickiewicza 5A – budynek OSP, kod 28-130, 41-37-79-008)
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE:
KRAKÓW (ul. Batorego 2, kod 31-135 Kraków, tel. 12-633-04-84)
Filie:
Nowa Huta (os. Willowe 30, kod 31-902, tel. 12-350-43-87)
Tarnów (ul. Piłsudskiego 5, kod 33-100, tel. 14-621-13-21)
Nowy Sącz (ul. Rynek 26, 33-300, tel. 18-440-75-32)
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE:
Gdańsk (Aleja Grunwaldzka 470/16, kod 80-309, tel. 505 185 192, 41 344 99 96)
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE:
Szczecin (u. Jana Matejki 8, kod 71-615, tel. 600 800 237, 41 344 99 96)
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Dodatek Informacyjno-Ogłoszeniowy Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Kielcach

Profesor Romuald Turkowski
przyjacielem Ziemi Świętokrzyskiej

23 czerwca br. w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie odbyła się uroczystość poświęcona jubileuszowi 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej prof. Romualda Turkowskiego. Uczestniczyli w
niej licznie naukowcy oraz przyjaciele i koledzy z Warszawy, Krakowa, Lublina, Kielc, Pułtuska, Sienna i rodzinnej
wsi Srebrna w pow. płońskim.

Uroczystość poprowadził dr Janusz Gmitruk – dyrektor Muzeum i prezes Zarządu Głównego Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. Laudację wygłosił prof.
Stefan Józef Pastuszka – przewodniczący Rady Naukowej
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, działacz Oddziału LTNK w Kielcach.
Profesor Romuald Turkowski jest nie tylko jednym z
najwybitniejszych historyków ruchu ludowego w Polsce, ale
także w Europie. Jest autorem ponad dwustu publikacji, w
tym 15 książek monograficznych oraz 15 tomów wydawnictw źródłowych, ponad 180 artykułów, recenzji, doniesień
naukowych.
Publikacje są zróżnicowane tematycznie: poświęcone ruchowi młodzieżowemu w Polsce, ruchowi ludowemu
w kraju i na emigracji, polskiej emigracji politycznej i parlamentaryzmowi na obczyźnie, agraryzmowi w Europie. Nie
zaniechał także publikacji związanej z oświatą na wsi, dziejom Wojska Polskiego i Batalionów Chłopskich oraz spółdzielczości. Wymienię tu niektóre publikacje książkowe: Polskie Stronnictwo Ludowe w obronie demokracji(1945-1949),Opozycja parlamentarna w KRN i Sejmie Ustawodawczym
1945-1947, Parlamentaryzm polski na uchodźstwie (19441991), Polski ruch ludowy na emigracji 1944-1991, Agraryści
Czechosłowaccy (cz. 1 i 2).
W Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego od 1993 roku prowadzi seminaria magisterskie z najnowszych dziejów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem
dziejów wsi i ruchu ludowego. Wypromował około 150 magistrów i kilkunastu licencjatów.

Jubilat od wielu lat związany jest z Kielecczyzną. Tu w
latach 1979-1985 pracował wspólnie ze Stefanem Pastuszką w Zakładzie Humanistycznym Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Naukowych. Prowadził zajęcia z nauczycielami z najnowszej historii Polski, między innymi w Kielcach,
Pińczowie, Radomiu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Włoszczowie, Busku. Był wykładowcą także na Wszechnicy Świętokrzyskiej – jedynej w Polsce wyższej uczelni Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, która została utworzona i prowadzona przez prof. Mieczysława Adamczyka.
Profesor Turkowski wspólnie z prof. Stefanem Pastuszką i niżej podpisanym był współautorem dwóch pozycji
książkowych a mianowicie: Tragizm, nadzieje i rozczarowanie wsi kieleckiej w latach 1944-1991, Dzieje ruchu ludowego
na Kielecczyźnie w latach 1944-1996. Obydwaj także napisali książkę pt. Pokusowe ziarno oraz kilka publikacji regionalnych poświęconych między innymi dziejom Sienna, Ostrowca i Łopuszna. Często prof. R. Turkowski uczestniczył w Kielcach w różnych sesjach naukowych i spotkaniach z działaczami ruchu ludowego i LTNK. Jest osobą bardzo znaną w
województwie świętokrzyskim.
Podczas uroczystego spotkania w licznych wystąpieniach podkreślano zasługi prof. Turowskiego na niwie nie
tylko działalności naukowej, ale także kształcenia młodego
pokolenia historyków. Mówiono także o Jego zaangażowaniu w ruchu ludowym. Jubilat otrzymał wiele życzeń i dyplomów. Dyrektor Biura Poselskiego PSL Stanisław Brzóska
wręczył prof. Turkowskiemu medal im. Wincentego Witosa.
Stanisław Durlej przemawiał w imieniu działaczy ludowych i Towarzystwa województwa świętokrzyskiego.

Podkreślił Jego olbrzymią pracowitość, skromność i związki
z województwem kieleckim i świętokrzyskim. Wręczył następnie razem z prof. Stefanem Pastuszką Jubilatowi miedzioryt ukazujący klasztor na Świętym Krzyżu przyznany
przez marszałka województwa świętokrzyskiego. Zadedykował on słowa: „Profesorowi Romualdowi Turkowskiemu –
Przyjacielowi Ziemi Świętokrzyskiej w 65-lecie urodzin i 40 lecie pracy naukowej. Adam Jarubas, Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego”.
List gratulacyjny od prof. Mieczysława Adamczyka,
rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej, odczytał dr Janusz
Gmitruk.
Uroczystości tej towarzyszyła promocja książki pt. „Państwo – Demokracja – Chłopi.
Studia z historii społeczno – politycznej Polski (XVII-XX w.) Tom
studiów dedykowany Profesorowi Romualdowi Wacławowi
Turkowskiemu z okazji 65-lecia
urodzin i 40-lecia pracy dydaktyczno-naukowej”. Książka liczy 855 stron i wydana została
przez Akademię Humanistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku, Muzeum Historii Polskiego
Ruchu Ludowego w Warszawie, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Kielcach oraz Fundację Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej. W publikacji są także
teksty autorów z woj. świętokrzyskiego: Stefana Pastuszki,
Mieczysława Adamczyka, Stanisława Durleja oraz Joanny
Stejnbis-Zdyb. Redaktorem opracowania publikacji jest Stefan Pastuszka. Książka została wydrukowana przez Zakład
Małej Poligrafii w Kielcach Witolda Nowakowskiego.
Stanisław Durlej

Wanda Śliwińska

Chłopska dola
Rolnik ziemie orze
Jemu rośnie zboże
Za pługiem zmęczony
Przed nim skaczą wrony.
One tylko wiedzą,
Co siedzi pod miedzą,
Że ta ciężka praca
Wciąż do niego wraca.
Ale dla rolnika
Ziemi zwolennika
To jak chleb powszedni
Trudna praca przed nim.

Jubilat otrzymał miedzioryt z wizerunkiem klasztoru na Świętym Krzyżu

Krzcięcice, pow. jędrzejowski, maj 1946 roku.
Wiersz został zamieszczony w tomiku poetyckim
autorki pt. „Niepokoje i marzenia ...”,
Kielce 2001 rok.
Autorka od wielu lat należy do LTNK w Kielcach.
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Budujemy pomnik
Wincentego Witosa
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wincentego Witosa w Kielcach powstał blisko
rok temu. Utworzyli go działacze PSL, samorządowcy, członkowie LTNK, ZMW RP
„Wici”, FML i innych organizacji pozarządowych. Przewodniczącym Komitetu został
Adam Jarubas – prezes ZW PSL w Kielcach, marszałek województwa świętokrzyskiego. W skład prezydium komitetu wchodzą ponadto: Piotr Żołądek – wiceprzewodniczący, Michał Godowski – wiceprzewodniczący, Paweł Gratka – skarbnik, Józef Szczepańczyk – sekretarz i Monika Pawlik – prezes ZG PSL w Pierzchnicy.
Na wniosek Komitetu Rada Miasta Kielce wskazała plac pod budowę pomnika – skwer przy zbiegu ulicy Bodzentyńskiej i Al. IX Wieków Kielc. Na ogłoszony
przez Komitet konkurs na projekt monumentu zgłosiło się trzech artystów plastyków, którzy swoje projekty mają przedstawić do końca września br. Oceny prac
dokona sąd konkursowy, który wskaże Komitetowi jego zdaniem najlepszy projekt. Odsłonięcie pomnika jest planowane na jesień przyszłego roku w związku z
100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.
Cały czas trwa zbiórka pieniędzy na budowę pomnika, która została rozpoczęta w Wierzchosławicach w czasie ubiegłorocznych Zaduszek Witosowych.
Pieniądze zbierano także podczas XII Kongresu PSL, Wojewódzkiej Wigilii PSL w
Kielcach oraz spotkań z okazji Święta Ludowego. Dotychczas ze sprzedaży cegiełek pozyskano prawie 10 tys. zł.
Osoby chętne do finansowego wsparcia budowy pomnika mogą albo zakupić cegiełki, albo dokonać wpłat na rachunek Komitetu: Społeczny Komitet
Budowy Pomnika Wincentego Witosa w Kielcach z siedzibą w Celinach 28, 26035 Raków, nr rachunku 50 1540 1014 2005 7321 5275 0002.
Józef Szczepańczyk

LTN-K współorganizatorem obchodów
100. rocznicy odzyskania niepodległości
Wprawdzie obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przypadają w roku przyszłym, to już
2 czerwca br. na posiedzeniu Zarządu Głównego Ludowego Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego zatwierdzono wstępnie program tych uroczystości. Odbywać się będą sesje naukowe, sympozja i spotkania w Warszawie
i w wielu województwach.
Program tych obchodów przedstawił prezes Zarządu Głównego Towarzystwa i dyrektor Muzeum
Historii Polskiego Ruchu Ludowego dr Janusz Gmitruk. Organizatorami obchodów będą między innymi: Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne,
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz
wyższe uczelnie.
I tak 6 listopada 2018 roku odbędzie się w Sandomierzu konferencja na temat „Republika tarnobrzeska”, 6-7 listopada – ”Ludowa wizja Niepodległej w rocznicę utworzenia rządu ludowego w Lubli-

nie”, zaś 11 listopada w gmachu Sejmu RP – „Walka aby Polska była Niepodległa i Ludowa”. Podczas
każdej konferencji w jednym z referatów przywoływani będą twórcy Niepodległej z różnych opcji politycznej.
Organizowane będą także konferencje biograficzne poświęcone: Wincentemu Witosowi, Maciejowi Ratajowi, Stanisławowi Thuguttowi, Czesławowi
Wycechowi, Tomaszowi Nocznickiemu, Adamowi
Chętnikowi, Józefowi Buzkowi, Józefowi Ryszardowi Szaflikowi, Antoniemu Bombie.

W Kielcach w listopadzie nastąpi odsłonięcie
pomnika Wincentego Witosa. Z tej okazji Zarząd
Wojewódzki i Powiatowy PSL w Kielcach z udziałem kieleckiego Oddziału LTNK zorganizują sesję
naukową poświęconą trzykrotnemu premierowi.
Na posiedzeniu Zarządu Głównego omówiono
działalność LTN-K od maja 2016 roku do maja 2017
roku. Przyjęto także bilans za 2016 rok oraz sprawy organizacyjne.
W tym punkcie obrad zabrali między innymi
głos przedstawiciele kieleckiego Oddziału: prof.
Mieczysław Adamczyk – rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej i Stanisław Durlej – prezes Zarządu
Oddziału LTNK. Pierwszy mówił o jubileuszu 25-lecia narodzin Towarzystwa oraz o trudnościach
uczelni, zaś drugi o działalności Kieleckiego Oddziału.

Zachęcamy do zakupu publikacji LTNK w Kielcach
Można nabyć jeszcze: „Związki Wincentego Witosa z Henrykiem Sienkiewiczem i Władysławem Reymontem” pod redakcją Stanisława Durleja i Janusza Gmitruka oraz „Układy polityczne – Ewolucja układu sił politycznych w województwie świętokrzyskim w latach 1998-2007” Dariusza Detki. Pozycje te po przeczytaniu powinny zasilić zbiory biblioteczne każdego członka PSL i LTN-K.
Niniejsze publikacje oraz inne tytuły można zakupić w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 do 13.00
w siedzibie Oddziału LTNK w Kielcach, ul. Wesoła 47/49. Są wystawiane rachunki.
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25 lat działalności Ludowego
Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego
Na przełomie lat 1991-1992 grupa inteligencji ludowej postanowiła powołać do życia Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Inicjatorem powołania był prof. Józef Ryszard Szaflik, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego (po wojnie wiceprezes Zarządu Powiatowego ZMW RP „Wici” w Częstochowie, członek ZW ZMW w
Kielcach).

Budynek przy ul. Głowackiego w Kielcach
gdzie przez ponad 50 lat mieściła się
siedziba władz Stronnictwa

18 lipca 1995 roku odbyła się promocja pierwszej książki wydanej przez LTN-K Oddz. w Kielcach pt. „Z Syberii
pieszo do Polski”. Od lewej: płk Julian Czuba, jego żona
Maria, Adam Chamerski, Stanisław Durlej, red. Marianna
Bednarska i Alfred Domagalski

7 stycznia 1992 roku odbyło się w Zakładzie Historii Ruchu Ludowego w Warszawie zebranie założycielskie na którym powołano do życia Towarzystwo.
Uczestniczyło w nim 33 osób w tym prof. Mieczysław
Adamczyk i prof. Stefan Pastuszka – wówczas pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Kielcach.
Towarzystwo przyjęło jako jedne z głównych celów między innymi:
– organizowanie środowisk naukowych, twórczych, inteligenckich w kraju i za granicą w celu poznawania
współczesnych i przyszłych uwarunkowań rozwoju
społeczno-gospodarczego oraz krzewienia kultury i
postępu obejmującego aspiracje i potrzeby całego narodu, a w szczególności jego warstw ludowych;
– tworzenie intelektualnego zaplecza dla ruchów społecznych i organizacji politycznych, stawiających sobie za cel organizowanie życia państwowego opierając się na ideałach sprawiedliwości społecznej;
– prowadzenie badań szeroko rozumianych proble-

mów wsi i rolnictwa, historii i kultury wsi, czynników
rozwoju razem z otoczeniem społecznym i przyrodniczym (ekorozwoju) oraz uczestnictwa w nim regionów
i społeczności lokalnych.
Określono wówczas, że członkiem Towarzystwa
może być każdy, kto pragnie działać na rzecz realizacji założonych celów i zadań, kto legitymuje się
dorobkiem naukowym, artystycznym, kulturotwórczym, bądź wykazuje szczególne zainteresowanie
wspomnianymi dziedzinami życia społecznego.
Postanowiono, że przynależność do Towarzystwa nie jest związana z jakąkolwiek opcją światopoglądową czy przynależnością partyjną.
8 kwietnia 1992 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie przyjął statut i dokonał rejestracji Towarzystwa.
I Walne Zgromadzenie odbyło się 25 czerwca 1992
roku. Prezesem został prof. Józef Ryszard Szaflik, a
jednym z wiceprezesów prof. Mieczysław Adamczyk.
26 października 1992 roku utworzony został Oddział w Kielcach jako jeden z pierwszych w kraju.

Zebranie założycielskie odbyło się w siedzibie
Zarządu Wojewódzkiego PSL przy ulicy Głowackiego
2. Uczestniczyli w nim także członkowie władz Zarządu Głównego Towarzystwa. Wybrano władze Oddziału Towarzystwa w następującym składzie: prezes –
prof. Stefan Pastuszka, pracownik naukowy Wyższej
Szkoły Pedagogicznej, wiceprezesi – mgr Stanisław
Durlej, członek Prezydium ZW PSL i prezes Zarządu
Miejskiego PSL w Kielcach i mgr Kazimiera Straszak,
dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie, sekretarz – mgr Andrzej Lato, pracownik Biura
Poselskiego PSL, skarbnik – mgr Jan Chmielewski,
wicedyrektor Technikum Rolniczego w Podzamczu
Chęcińskim. Członkami Prezydium zostali: Longin
Kaczanowski, redaktor „Gazety Kieleckiej”, dr Wanda Pomianowska zam. Radkowice gm. Pawłow i mgr
Józef Góźdź, dyrektor Zespołu Szkół Medycznych w
Starachowicach.
Wybrano także Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Od tego czasu zmieniały się składy władz Towarzystwa, przybywali nowi członkowie ale także
wiele osób odeszło już na zawsze. Pozostaną oni w
naszej pamięci.
W październiku, w 25. rocznicę utworzenia kieleckiego Oddziału LTNK, odbędzie się uroczyste
spotkanie członków Towarzystwa. Będzie okazja do
wspomnień oraz podsumowanie naszej działalności.
O niektórych formach pracy Towarzystwa w mijającym 25-leciu napiszemy w kolejnym numerze naszego pisma.
Stanisław Durlej

IV Walne Zgromadzenie członków LTN-K Oddziału w Kielcach odbyło się 26 lutego 2001 roku we Wszechnicy Świętokrzyskiej
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Krajobraz dziedzictwa
– dziedzictwo krajobrazu
Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Komisji Europejskiej, mająca na celu popularyzację wiedzy o szeroko pojętym dziedzictwie lokalnym, regionalnym i narodowym. Promowanie różnorodności
regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślanie wspólnych korzeni kultury europejskiej, dialog międzykulturowy to również cele Europejskich Dni Dziedzictwa. Jest to największy projekt społeczno-edukacyjny w większości krajów Europy.
Jego początków upatruje się w 1984 r. We Francji ustanowiono wówczas Dni Otwartych Zabytków,
kiedy to każdy w określonych dniach mógł bezpłatnie
zwiedzić ważne obiekty historyczne. Takie dni dawały
możliwość skorzystania szerokiemu gremium zainteresowanych dziedzictwem narodowym.
Minister Kultury Francji Jack Lang podczas Drugiej Konferencji Ministrów Europejskich odpowiedzialnych za dziedzictwo architektoniczne, zorganizowanej przez Radę Europy 03.10. 1985r. w Grenadzie, zaproponował aby wzorem Francji inne
państwa europejskie włączyły się w tę inicjatywę
społeczno-edukacyjną. Idea zyskała bardzo szybko
popularność, gdyż dotyka tak istotnej i ważnej sprawy, jak wspólne korzenie europejskiej cywilizacji,
wskazuje na duchową i materialną spuściznę wielu
pokoleń, współistnienie człowieka ze środowiskiem
go otaczającym. Polska bierze udział w EDD od 1993
roku.
Patronat nad wydarzeniami w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce objął Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, a krajowym koordynatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Obchody
wyznaczane są zawsze w określone dni września. W
bieżącym roku Europejskie Dni Dziedzictwa odbędą
się w dniach 08-24.09. pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”.
W województwie świętokrzyskim Europejskie
Dni Dziedzictwa obchodzone są od 2008 roku. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego wspomaga organizację obchodów EDD w regionie, udziela
dotacji dla organizacji i stowarzyszeń pozarządowych w ramach ogłaszanych konkursów, a także
obok oddziałów terenowych Narodowego Instytutu
Dziedzictwa jest koordynatorem przedsięwzięć w
Europejskie Dni Dziedzictwa w Kielcach, 2015 rok
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ramach EDD (Wiesława Jarodzka – Hadamik, Europejskie Dni Dziedzictwa w Europie i Polsce, Świętokrzyskie, nr8(12), s.3-9).
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach wraz z filiami również od 2008 roku organizuje różne przedsięwzięcia na kolejne edycje EDD. Nie
sposób wymienić wszystkich działań naszych nauczycieli – bibliotekarzy, ich aktywności, różnorodności
działań podejmowanych w omawianym obszarze.
Świadczy o tym otrzymane w 2014 roku wyróżnienie
przyznane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w
Warszawie.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach organizując różne projekty, w tym EDD, obejmuje swoją działalnością całe województwo poprzez
sieć Filii.
W roku 2017 proponujemy
i zapraszamy na następujące wydarzenia:
– PBW Filia w Jędrzejowie zaprasza do swojej siedziby na dwa wydarzenia edukacyjne: 8 września: „Naprzeciw wyszło nam morze – szerokie, bezdrożne i
nieme morskie krajobrazy Józefa Korzeniowskiego”
(lekcja biblioteczna, warsztaty, wystawa), 15 września o godzinie 11.00 „Płynie Wisła płynie po polskiej
krainie – dzieje rzeki Wisły” (lekcja biblioteczna, wystawa),
– PBW Filia w Kazimierzy Wielkiej w dniu 15 września otworzy wystawę zdjęć prezentującą kazimierskie zabytki, która zostanie połączona z prelekcjami
regionalistów,
– PBW w Kielcach zaprasza 15 września o godzinie
11.00 na spotkanie „Prawda czasu – prawdą obrazu. Człowiek twórcą czy niszczycielem krajobrazu?”
(prelekcja, wystawa, prezentacja okolicznościowej
publikacji),

Urszula Salwa, dyrektor Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach

– PBW Filia w Końskich 15 września organizuje prelekcję połączoną z pokazem multimedialnym pt.
„Zespół pałacowo – parkowy w historii i krajobrazie miasta Końskie”. Nauczyciele-bibliotekarze z
Końskich przybliżą dzieje oraz zmiany jakie zaszły w
kompleksie pałacowo-zamkowym w wyniku przemian historycznych, społecznych i kulturowych,
– PBW Filia w Opatowie zaprasza 15 września o 17.00
do Powiatowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Opatowie przy Placu Obrońców Pokoju nr 18
na prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną
„Literackie krajobrazy Ziemi Opatowskiej”,
– PBW Filia w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza
na dwa wydarzenia kulturalno – edukacyjne: 15
września na wykład „Ostrowieckie klimaty wczoraj i dziś” oraz w dniach 1 – 30 września na wystawę
„Ostrowiec Świętokrzyski w grafikach Krzysztofa
Cioka”,
– PBW Filia w Starachowicach – 15 września o godzinie 15.00 odbędzie się spotkanie autorskie z poetką
Elżbietą Jach, któremu towarzyszyć będzie wystawa prac grupy skarżyskich malarzy SKART pt. „Krajobrazy świętokrzyskie w malarstwie i poezji twórców regionalnych”,
– Filia PBW w Staszowie wspólnie z Powiatowym
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Staszowskim Ośrodkiem Kultury 21 września o godzinie
10.00 organizują konferencję „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”,
– PBW Filia we Włoszczowe w dniach 9 – 17 września
zaprasza na prelekcje z pokazem multimedialnym
oraz wystawę pt. „Historia Włoszczowy w fotografii”.
Wszystkie wymienione wydarzenia organizowane przez nauczycieli-bibliotekarzy łączy myśl, jak
człowiek zmieniał i zmienia środowisko, jak wkomponowane zostały w jego krajobraz budowle inne dzieła
wykonane ręką ludzką. To również wspólna dyskusja
ze społecznościami lokalnymi, uczniami podczas lekcji bibliotecznych, nauczycielami oraz wszystkimi zainteresowanymi na temat „naszej” działalności, ingerencji w otaczający nas krajobraz.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kiecach
dokumentuje w publikacjach, katalogach wystaw,
kronikach wydarzenia organizowane w ramach EDD.
To duży dorobek, który warto byłoby w przyszłości
zebrać w jednej publikacji wyłącznie poświęconej
EDD w PBW w Kielcach np. na okoliczność przypadającego w 2018 r. dziesięciolecia organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie świętokrzyskim.
Urszula Salwa

Dożynki 2017
We wsiach i gminach w województwie świętokrzyskim odbywają się tradycyjne święta plonów. Podczas dożynek
rolnicy dziękują za udane zbiory i świętują zakończenie prac polowych.

Odszedł
Edward Jędrzejczyk
14 sierpnia br. zmarł w
wieku 94 lat Edward Jędrzejczyk, ludowiec, społecznik, kombatant, emerytowany zastępca dyrektora Świętokrzyskiego
Parku Narodowego. Pochodził z Siekierna w gminie Bodzentyn.
Jego pasją był las, wokół którego koncentrowało się całe Jego życie zawodowe. Problematyce leśnej poświęcił ponad 70 artykułów opublikowanych w prasie fachowej i codziennej.
Z ruchem ludowym związany był od 1967 r.
Był członkiem władz Stronnictwa i delegatem na
zjazdy. W latach 1976 – 1988 reprezentował ZSL
w Gminnej Radzie Narodowej w Bodzentynie.
Za działalność społeczną i polityczną w Stronnictwie w 1995 r. otrzymał Medal im. Wincentego
Witosa Za Zasługi dla Ruchu Ludowego.
Ponadto posiadał wiele wyróżnień i odznaczeń nadanych przez organizacje społeczne i władze państwowe, a wśród nich m.in srebrny i złoty
Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Józef Szczepańczyk
Ludowiec Świętokrzyski
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Hałasy z Ogrodowa (6)

Dariusz Detka

Myśli przebrane

Okazało się, że interesowanie się bieżącą polityką nie jest do życia konieczne potrzebne, ale bywa dla
podtrzymania ludzkiego życia przydatne. Wszystko zaczęło się całkiem niewinnie: w czwartkowy poranek zabolało mnie odrobinę w krzyżu.
– Pewnie się przedźwigałeś. Idź do lekarza – rozkazała małżonka.
Ogrodowski lekarz rodzinny Antoni Majcherek przyjął mnie bez kolejki. Po prawdzie: do Antoniego Majcherka pacjenci nie ustawiali się w kolejkach nigdy, a od czasów kiedy skończył 70 lat, nieco przygłuchł i zaczął
miewać kłopoty ze sklerozą – przestali się do niego ustawiać w kolejkach, że się tak wyrażę, jeszcze bardziej.
– Nerka. Najlepiej byłoby ją wyciąć… – zawyrokował Majcherek nie obejrzawszy nawet moich pleców i
spojrzał na mnie jakoś dziwnie.
– Nerka? Wyciąć?! Oszalał pan!? – mimo szacunku dla lekarskiego zawodu i wieku Antoniego Majcherka,
nie mogłem się powstrzymać. Szybko podziękowałem i lekko rozedrgany wyszedłem z gabinetu.
Okazało się, że diagnoza dotycząca mojego zdrowia nie była tego dnia najbardziej oryginalną. Spotkany
na ulicy pobladły szwagier wyjawił, że pół godziny wcześniej Majcherek zalecił mu wycięcie śledziony, woreczka żółciowego i prawego płata wątroby.
– To jeszcze nic – brat małżonki wziął głęboki wdech. – Wczoraj sklepowej nakazał wycięcie migdałków, a
przedwczoraj sugerował żeby wójt dał sobie wyciąć ślepą kichę, choć ten zgłosił się do niego z bólem głowy…
Wójta uratowało tylko to, że ślepej kichy nie ma już od trzydziestu lat. Wycieli mu jak był w ósmej klasie – kontynuował wyraźnie wstrząśnięty szwagier.
Tajemnica wyjaśniła się nazajutrz, w piątek. Pielęgniarka z przychodni, Ludmiła Wenflon, wyjawiła, że zaszła drobna pomyłka: Antoni Majcherek kilka dni wcześniej włączył telewizor, by wysłuchać wystąpienia ministra zdrowia, Konstantego Radziwiłła.
Przez roztargnienie nie zauważył, że słucha ministra środowiska, Jana Szyszko.
Jan Sortownik

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
PSL w Kielcach
ul. Wesoła 47/49, 25-363 Kielce, tel. (41)361-05-98, fax (41)344-22-77.

Mój znajomy zabłądził:
wyjechał z III, trafił do V RP.

Wielokropek
to czas na rozwinięcie myśli.
Lub przemilczenie niewiedzy.

Bezczelni chodzą bezkarni.
Do czasu, gdy trafią na bezczelniejszego
od siebie.

Cienie mają dobrze.
Wiedzą kogo się trzymać.

Od homofobii
ważniejszy jest
poziom cholesterolu.

Krzyżówka
1.

2.

3.

4.

Biura Powiatowe PSL
Busko-Zdrój – ul. Kościuszki 60, kod. 28-100, tel. 41-378-29-46.
Jędrzejów – ul. Armii Krajowej 9, kod. 28-300, tel. 41-386-24-13.
Kazimierza W. – ul. Partyzantów 7, kod. 28-500, tel. 41-352-20-56.
Końskie – ul. Hubala 11/1, kod. 26-200, tel. 693-092-913.
Opatów – ul. ul. 16-go Stycznia 1, kod. 27-500, tel. 15-868 – 20-87.
Ostrowiec – ul. Starokunowska 1, kod. 27-400, tel. 41-265-31-55.
Pińczów – ul. Żwirki i Wigury 40, kod. 28-400, tel. 41-357-80-22.
Sandomierz – ul. 11 Listopada 1, kod. 27-600, tel. 15-832-79-23.
Skarżysko-K. – ul. 1000-lecia 10, kod. 26-110, tel. 41-252-25-70.
Starachowice – ul. Wojska Polskiego 9, kod. 27-200, tel. 604 521 333
Staszów – ul. Kolejowa 15, kod. 28-200, tel. 15-864-32-59.
Włoszczowa – ul. Sobieskiego 38, kod. 29-100.

Biura poselskie PSL
Kazimierz Kotowski
Poseł na Sejm RP
ul. Wesoła 47/49
25-363 Kielce
Krystian Jarubas
Poseł na Sejm RP
ul. Bohaterów Warszawy 47/2
28-100 Busko-Zdrój

5.

6.

7.

8.
9.
Poziomo: 1. uczniowski urlop. 5. niezdara, oferma. 6.ziółko dla zakochanych. 7. klatka taśmy filmowej. 8. krasnoludek z bajki. 9. kocie łby.
Pionowo: 1. przyprawa w laskach. 2. wyrób z masarni. 3. do nauki chodzenia dla małego
dziecka. 4. dom studenta.
Wśród czytelników, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę rozlosujemy upominki książkowe. Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania „Ludowca Świętokrzyskiego” otrzymuje pan Andrzej Zaruba.
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