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 Szanowni Paƒstwo,

 Przed 10 laty ówczesny rzàd, planujàc reform´ administracyjnà kraju i jego podzia∏ na 12 jednostek, wykreÊla∏ nasze 
województwo z mapy administracyjnej Polski. Kielecczyzna mia∏a si´ staç cz´Êcià du˝ego Województwa Ma∏opolskiego. 
Takie rozwiàzanie, pozbawiajàce nasze województwo samodzielnego bytu, wzbudzi∏o protest wi´kszoÊci Êrodowisk 
polityczno – spo∏ecznych naszego regionu i zrodzi∏o spontanicznà inicjatyw´ spo∏ecznà – Ruch Obrony Regionu Staro-
polskiego.

 Skoro Kielecczyzna nie mog∏a pozostaç w starym kszta∏cie, bo argumentem rzàdu by∏o stworzenie du˝ych regionów, 
szukaliÊmy sprzymierzeƒców poza granicami województwa. Stàd zrodzi∏ si´ pomys∏ powo∏ania Województwa Staro-
polskiego, z trzema równorz´dnymi oÊrodkami decyzyjnymi: Kielcami, Cz´stochowà i Radomiem. Po wycofaniu si´ 
z rozmów w∏adz Radomia, walczyliÊmy o Województwo Staropolskie ju˝ tylko z Kielcami i Cz´stochowà. 

 Te wspólne dzia∏ania, zdecydowanie wsparte przez kieleckie media, zaowocowa∏y wiecami w stolicy regionu, listami 
protestacyjnymi wysy∏anymi przez mieszkaƒców Kielecczyzny do najwy˝szych w∏adz paƒstwowych, podpisami zbie-
ranymi pod petycjà za pozostawieniem samodzielnego bytu regionu i organizowanymi w Warszawie manifestacjami 
w obronie województwa. Nasze starania wspar∏ ówczesny prezydent RP, Aleksander KwaÊniewski, który po wizycie 
w Kielcach, widzàc determinacj´ mieszkaƒców, zawetowa∏ ustaw´ wprowadzajàcà nowy podzia∏ administracyjny bez 
samodzielnej Kielecczyzny.

 Wysi∏ek mieszkaƒców i wi´kszoÊci Êrodowisk opiniotwórczych naszego województwa zakoƒczy∏ si´ sukcesem: osta-
tecznie 18 lipca 1998 roku Sejm RP uchwali∏ reform´ administracyjnà z podzia∏em kraju na 16 regionów, uwzgl´dniajàc 
w tej nowej strukturze Województwo Âwi´tokrzyskie. Zosta∏o ono powi´kszone o gminy z rejonu Sandomierza, Opa-
towa i Staszowa (wczeÊniej pozostajàce w granicach województwa tarnobrzeskiego) oraz cz´Êç gmin z dawnego wo-
jewództwa cz´stochowskiego i piotrkowskiego. Zmiana podzia∏u administracyjnego spowodowa∏a te˝ przesuni´cie 
cz´Êci ziem dawnej Kielecczyzny w granice woj. ma∏opolskiego.

 Reforma administracyjna nie tylko wprowadza∏a nowà liczb´ województw, ale te˝ tworzy∏a dwa nowe szczeble 
samorzàdu – powiatowy i wojewódzki. 11 paêdziernika 1998 roku odby∏y si´ pierwsze wybory do samorzàdów powia-
towych i wojewódzkich, a 1 stycznia 1999 roku województwo Êwi´tokrzyskie zarówno jako jednostka samorzàdowa, 
jak i nowa jednostka podzia∏u terytorialnego zaistnia∏o na mapie kraju.

 Od tych wydarzeƒ - walki o województwo i ustanowienia nowego podzia∏u administracyjnego kraju - mija w∏aÊnie 10 
lat. Jubileusz jest wspania∏à okazjà do wspólnego Êwi´towania. Bo naprawd´ mamy si´ z czego cieszyç – gdyby nie zryw 
mieszkaƒców, wspólna obrona samodzielnego bytu regionu, dziÊ Ziemia Kielecka by∏aby na innym etapie rozwoju. 

 Dlatego cieszmy si´ z tego, czego dokonaliÊmy przed 10 laty. Cieszmy si´, ˝e mamy mo˝liwoÊç sami decydowaç 
o kierunkach rozwoju naszej ma∏ej ojczyzny i ˝e widaç ju˝ pozytywne efekty tych decyzji. Obok radoÊci powinno nam 
jednak towarzyszyç poczucie odpowiedzialnoÊci – za to co i z jakimi efektami robimy dzisiaj. Utworzenie Województwa 
Âwi´tokrzyskiego da∏o nam szans´ – na rozwój, nadrobienie zaleg∏oÊci, awans cywilizacyjny regionu i jego stolicy. Tej 
szansy nie wolno nam zmarnowaç. 

Przewodniczàcy Sejmiku
Województwa Âwi´tokrzyskiego

Marsza∏ek Województwa
Âwi´tokrzyskiego

Tadeusz Kowalczyk Adam Jarubas
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Tak walczyliśmy 
o województwo
 W 1998 r. wa˝y∏y si´ losy naszego regionu. Ówcze-
sna w∏adza przygotowa∏a bowiem projekt nowej re-
formy administracyjnej, który przewidywa∏ podzia∏ 
kraju na 12 du˝ych regionów. Bez Kielecczyzny. Prze-
ciwko skreÊleniu jej z mapy województw zaprotestowali 
mieszkaƒcy, którzy pokazali, ˝e chcà tu mieç swojà ma∏à 
Ojczyzn´. Organizowane by∏y pikiety, demonstracje, 
blokady i protesty. Tak broniliÊmy naszego wojewódz-
twa. Województwo Âwi´tokrzyskie ma 10 lat.

Skazani na 12 województw?
 Pierwsze miesiàce 1998 r. – rzàd AWS pracuje nad 
kszta∏tem reformy administracyjnej. Ustalana jest licz-
ba przysz∏ych regionów. Najbardziej prawdopodob-
na wydaje si´ byç liczba 12 województw. Informacje te 
zaabsorbowa∏y opini´ publicznà nie tylko na Kielecczyênie. 
Podobne obawy mieli tak˝e mieszkaƒcy innych regio-
nów. 17 stycznia w Bydgoszczy przewodniczàcy Sejmi-
ków Samorzàdowych województwa kieleckiego, byd-
goskiego, koszaliƒskiego, opolskiego i zielonogórskiego 
zawarli porozumienie na rzecz wspólnych dzia∏aƒ, które 
zaowocowa∏yby uchwaleniem przez Parlament RP nowe-
go podzia∏u terytorialnego na 17 województw. Podobne 
spotkania odby∏y si´ potem tak˝e w Koszalinie i Zielonej 
Górze. Szefowie sejmików domagajà si´ szerokiej dys-
kusji ze Êrodowiskami lokalnymi na temat reformy ad-
ministracyjnej kraju. - W naszej historii województwo 
kieleckie by∏o-jak dotàd - likwidowane tylko przez oku-
pantów lub zaborców. Mam nadziej´, ˝e do tego grona 
nie do∏àczy obecny rzàd i parlamentarzyÊci - mówi Józef 
Szczepaƒczyk, przewodniczàcy Sejmik Samorzàdowego 
Województwa Kieleckiego.

 Tak˝e samorzàdy miast i gmin podejmujà uchwa∏y, w któ-
rych opowiadajà si´ za przynale˝noÊcià do województwa. 
Takie uchwa∏y podj´∏y m.in. Rady Miejskie w Skalbmierzu 
i Kazimierzy Wielkiej, które wnioskowa∏y o utworzenie po-
wiatu z siedzibà w Kazimierzy Wielkiej i przynale˝noÊç do 
województwa kieleckiego. Zaniepokojenie zwiàzane z pro-
jektem nowego podzia∏u administracyjnego pomijajàcym 
samodzielnoÊç regionu Êwi´tokrzyskiego wyra˝ajà tak˝e 
organizacje pozarzàdowe, reprezentujàce Êrodowiska 
gospodarcze województwa Êwi´tokrzyskiego. 5 lutego 
warszawska prasa publikuje projekt Ministerstwa Spraw 
Wewn´trznych i Administracji, przewidujàcy powo∏anie 
14 regionów, z kielecko-radomsko-cz´stochowskim. Nie 
przesàdzono jednak, który z trzech du˝ych oÊrodków miej-
skich ma byç stolicà regionu. Pod przewodnictwem Józe-
fa Szczepaƒczyka samorzàdowcy Kielecczyzny powo∏ujà 
Forum na Rzecz Województwa Kieleckiego. Z inicjatywy 
ówczesnego pos∏a AWS-ZChN Mariusza Olszewskiego po-
wstaje Komitet Obrony Województwa Kieleckiego „Moje 
Kielce-Nasza Kielecczyzna”. 12 lutego Rada Miejska w Kiel-
cach przyjmuje uchwa∏´ z protestem przeciwko degradacji 
miasta do roli powiatu. W po∏owie lutego w Z∏otym Potoku 
spotykajà si´ prezydenci Kielc, Radomia i Cz´stochowy. To 
pierwsze i zarazem ostatnie spotkanie w tym gronie. Ra-
dom wycofuje si´ bowiem z negocjacji nad wspólnym woje-
wództwem. 16 lutego Sejmik Samorzàdowy Województwa 
Kieleckiego przyjmuje uchwa∏´ w sprawie reformy ustrojo-
wej paƒstwa, opowiadajàc si´ stanowczo za utworzeniem 
województwa kieleckiego w nowym podziale administra-
cyjnym kraju. Delegaci stwierdzili, i˝ „miasto Kielce spe∏nia 
wszelkie warunki i posiada odpowiednià infrastruktur´ 
oraz zaplecze do wype∏niania roli stolicy województwa 
(…)”. Józef Szczepaƒczyk, przewodniczàcy Sejmiku apelu-
je do gmin o podjecie uchwa∏, w których spo∏ecznoÊci lo-
kalne przedstawià swoje stanowisko w sprawie reformy.

 20 lutego na Âwi´tym Krzy˝u spotkali si´ przedstawiciele 
samorzàdów i parlamentarzyÊci z województwa kieleckiego 
i cz´stochowskiego. Obradowali na temat powo∏ania woje-
wództwa staropolskiego. 13 marca rzàd przyjmuje koncepcj´ 
podzia∏u na 12 regionów – bez staropolskiego. 

Tanio skóry nie sprzedamy!
 Do akcji w obronie województwa w∏àczajà si´ lokalne 
media. Prowadzona jest zbiórka podpisów pod protesta-
mi przeciwko nieuwzgl´dnieniu naszego regionu na no-
wej mapie. Kart´-deklaracj´ „BRONI¢ KIELECKIEGO” 
drukuje dziennik „S∏owo Ludu”. 
 Podpisy zbiera tak˝e Biuro Sejmiku Samorzàdowego 
Województwa Kieleckiego, studenci, Wojewódzki Specja-
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listyczny Szpital Dzieci´cy, zak∏ady pracy i firmy. W sumie
zebrano ich ponad 70 tyÊ. Zostanà one przes∏ane do Sej-
mu. Z apelem do premiera o utrzymanie województwa 
kieleckiego wyst´puje tak˝e Warszawski Klub Przyjació∏ 
Ziemi Kieleckiej. Pod petycjà o zachowanie województwa 
kieleckiego w nowym podziale administracyjnym kraju 
zbierane sà podpisy przed meczami dru˝yny kieleckiej 
„Iskry”.

 18 marca przed Urz´dem Wojewódzkim odbywa si´ 
pierwsza pikieta w obronie kieleckiego. Manifestuje oko∏o 
dwustu osób wznoszàcych okrzyki „Nie ma Ojczyzny bez 
Kielecczyzny!”. W kieleckim ratuszu spotykajà si´ w∏adze 
miasta oraz pos∏owie. Zobowiàzujà si´ do podejmowa-
nia wspólnych dzia∏aƒ w obronie województwa. Majà 
kontynuowaç starania, by pozyskaç sojuszników na forum 
Sejmu i Senatu. Kolejna demonstracja przed Urz´dem 
Wojewódzkim - 26 marca - gromadzi prawie 3 tys. osób. Jej 
uczestnicy wygwizdujà ówczesnego wojewod´, wr´czajàc 
mu list z ˝àdaniem utrzymania województwa w Kielcach. 
Âpiewajà „Nie rzucim ziemi”. 
 Na transparentach widniejà napisy: „Nie przenoÊcie 
nam stolicy do Krakowa”, „Kielecczyzna naszym domem. 

Ratujmy go!”. ParlamentarzyÊci SLD, PSL i Mariusz Ol-
szewski publicznie podpisujà si´ pod deklaracjà obrony 
województwa. 

 Rady gmin podejmujà uchwa∏y, w których opowiadajà 
si´ za utrzymaniem w nowym podziale administracyj-
nym kraju województwa kieleckiego z siedzibà w Kiel-
cach i swojà przynale˝noÊcià do tego województwa. Takie 
uchwa∏y podj´li m.in. radni Strawczyna, Miedzianej Góry, 
¸àcznej, Starachowic; „przeciwko koncepcji podzia∏u Pol-
ski na 12 regionów” protestuje Rada Miejska w Bodzen-
tynie, „o pozostawienie województwa kieleckiego w no-
wym podziale administracyjnym kraju” wnioskujà radni 
J´drzejowa. Rada Miejska we W∏oszczowe opowiada 
si´ za „odtworzeniem powiatu w∏oszczowskiego w jego 
dawnych granicach i utworzeniem województwa kielec-
kiego w granicach z 1950 r.”. Rada Gminy w Górnie prosi, 
„aby Sejmik Samorzàdowy wywar∏ nacisk na struktury 
rzàdowe”, natomiast radni Imielna „protestujà przeciwko 
planowanemu wcieleniu do nowego województwa kra-
kowskiego”.
 OÊwiadczenia w obronie utrzymania przez nasz re-
gion wojewódzkiego statusu wydajà m.in. Towarzystwo 

Manifestacja przed Urz´dem Wojewódzkim

Przyjació∏ Kielc : „Proponowany przez rzàd podzia∏ to 
zniszczenie integracyjnej to˝samoÊci „ma∏ej ojczyzny” 
i sprzeniewierzenie si´ testamentowi wielkiego syna tej 
ziemi Stefana ˚eromskiego”.
 List otwarty do premiera Jerzego Buzka piszà organiza-
cje kombatanckie województwa kieleckiego. G∏os zabra-
li tak˝e dzia∏kowcy: „przedstawiciele 88 pracowniczych 
ogrodów dzia∏kowych reprezentujàcy ponad 17.500 rodzin 
pracowniczych opowiadajà si´ za utrzymaniem wojewódz-
twa kieleckiego, solidaryzujà si´ i popierajà inicjatywy 
wyst´pujàce w obronie regionu”. Delegaci Kieleckiej Izby 
Rolniczej wezwali natomiast „wszystkie si∏y polityczne, 
gospodarcze i samorzàdowe, by stan´∏y w jednym szeregu 
w obronie samodzielnego Województwa Kieleckiego”. 
 Z inicjatywy Staropolskiej Izby Przemys∏owo-Handlo-
wej spotykajà si´ kieleccy biznesmeni, parlamentarzyÊci 

Tłumy ludzi podczas spotkania z prezydentem 
Aleksandrem KwaÊniewskim
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Manifestacja w Warszawie - 22 czerwca 1998 r.

oraz samorzàdowcy. Rozmawiajà na temat utworze-
nia województwa staropolskiego. 22 kwietnia, 3 tys. 
mieszkaƒców województwa kieleckiego, przedstawicie-
li 60 gmin, wspólnie z delegacjami innych zagro˝onych 
regionów demonstruje przed Sejmem i siedzibà rzàdu. 
„W krakowskim Ch´ciny – zaszczyt to czy kpiny!?”, „Kiel-
ce z Krakowem to dwie sprzecznoÊci – mówi∏ to Sienkie-
wicz, potwierdzi∏ ˚eromski” – z takimi has∏ami wiecowali 
mieszkaƒcy Kielecczyzny. Âpiewali „Ach Kieleckie, jakie 
cudne”. Petycj´ i podpisy mieszkaƒców (70 tys.) wr´czyli 
marsza∏kowi Sejmu Maciejowi P∏a˝yƒskiemu pos∏owie 
Henryk D∏ugosz i Mariusz Olszewski, Józef Szczepaƒczyk, 
przewodniczàcy Sejmiku Samorzàdowego i Czes∏aw Da-
wid, przewodniczàcy kieleckiej Rady Miejskiej. Na Placu 
Zamkowym prezentowa∏y si´ zespo∏y m.in. z Ch´cin, Bo-
dzentyna i Strawczyna. 
 Nast´pnego dnia Sejm odrzuca wniosek PSL o przepro-
wadzenie referendum w sprawie reformy. 

 W maju rozpoczyna si´ sejmowa debata nad reformà. 
19 maja sejmowe komisje przyjmujà wariant z 17 re-
gionami. G∏osowanie zostaje jednak uniewa˝nione 
z przyczyn formalnych. Ostatecznie przyj´to wariant 12 
województw. Bez kieleckiego!  Tymczasem projekt utwo-
rzenia województwa staropolskiego popierajà gminy 
z istniejàcego województwa tarnobrzeskiego: Po∏aniec, 

Blokada drogi nr 7 w Kajetanowie

Opatów, Staszów i Sandomierz. Âwi´tokrzyscy pos∏owie 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej apelujà do pos∏ów Akcji 
Wyborczej SolidarnoÊç, by wy∏amali si´ z dyscypliny klu-
bowej i g∏osowali przeciw 12 województwom, popierajàc 
koncepcj´ 17 regionów. 5 czerwca Sejm przeg∏osowuje 
podzia∏ kraju na 12 województw, tym samym ziemia kie-
lecka sta∏aby si´ powiatem województwa ma∏opolskiego. 
Jedynym pos∏em prawicy, który g∏osowa∏ przeciw „12” by∏ 
Mariusz Olszewski. Za rzàdowym projektem g∏osowali 
pos∏owie AWS: Waldemar Bartosz, Grzegorz Walendzik 
i Stanis∏aw G∏owacki. Przeciw - ca∏y klub SLD i PSL. Kie-
lecki pose∏ Unii WolnoÊci Juliusz Braun nie bierze udzia∏u 
w g∏osowaniu, jest w Japonii. 

Droga do …Âwi´tokrzyskiego!
 Mieszkaƒcy Kielecczyzny zwierajà szyki. Bez wzgl´du 
na sympatie polityczne jednoczà si´ w bojach o regionalnà 
odr´bnoÊç. Cel jest jeden, najwa˝niejszy – w∏asne woje-
wództwo! Na poczàtku czerwca powstaje Ruch Obrony 
Regionu Staropolskiego skupiajàcy ró˝ne Êrodowiska 
i osoby o ró˝nych poglàdach politycznych. Tworzà go 
przedstawiciele samorzàdów terytorialnych, organizacji 
gospodarczych, polityków, ludzi nauki, mediów. Na czele 
Ruchu staje Ryszard Zbróg. W jego pracach uczestniczà 
osoby znane w regionie: pos∏owie – Mariusz Olszew-
ski, Henryk D∏ugosz, Miros∏aw Pawlak, Juliusz Braun, 
przewodniczàcy Sejmiku Józef Szczepaƒczyk i senator 
Jerzy Suchaƒski. „Istnieje jeszcze ostatnia szansa na za-
chowanie regionu. Nie pozostaƒmy bierni” – piszà w ode-
zwie do mieszkaƒców Kielecczyzny i terenów oÊciennych 
cz∏onkowie Ruchu. Codziennie w po∏udnie wyjà syreny, 
a na drodze E 7 w Kajetanowie organizowane sà blokady 
dróg. Przed biurami pos∏ów popierajàcych rzàdowe pro-
pozycje odbywajà si´ pikiety
 Prowadzona jest akcja wysy∏ania listów do Kancelarii 
Prezydenta RP w obronie województwa. Wszyscy nie-
cierpliwie czekajà na jego wizyt´ w Kielcach. Prezydent 
Aleksander KwaÊniewski przyje˝d˝a 14 czerwca. Na Pla-
cu Konstytucji przed kieleckim ratuszem wita go ponad 
20 tysi´cy ludzi. Mieszkaƒcy Kielecczyzny oraz delegacje 
z cz´stochowskiego i tarnobrzeskiego próbujà przekonaç 
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Prezydent KwaÊniewski z mieczem - symbolem determinacji mieszkaƒców Kieleccyzny

prezydenta do swoich racji. Nad g∏owami manifestujàcych 
widoczne sà transparenty - „Bronimy staropolskiego”, 
„Tak dla 17”, „Kielce nasze miasto-miastem wojewódz-
kim”, s∏ychaç okrzyki – „Olek, Olek!”, „Staropolskie, Sta-
ropolskie” oraz chóralnie Êpiewane „Sto lat”. 
 - Reforma nie mo˝e niszczyç istniejàcych wi´zi 
spo∏ecznych. ˚àdamy utworzenia województwa staro-
polskiego – mówi Ryszard Zbróg, przewodniczàcy Ru-
chu Obrony Regionu Staropolskiego, a Tadeusz Robak, 
przedstawiciel organizacji kombatanckich apeluje do pre-
zydenta, by nie podpisywa∏ ustawy, która nie uwzgl´dni 
staropolskiego. G∏os zabra∏a tak˝e Halina Rozpondek, 
prezydent Cz´stochowy. - Region staropolski to region hi-
storyczny. Obydwa miasta Kielce i Cz´stochowa nie mogà 
straciç swojej roli. Jedyna nadzieja w prezydencie. Apeluje-
my o zachowanie regionu staropolskiego – mówi. Senator 
Jerzy Suchaƒski wr´cza prezydentowi KwaÊniewskiemu 
okaza∏y miecz, symbol determinacji mieszkaƒców Kielec-
czyzny w walce o utworzenie województwa staropolskie-
go. - Uczyni´ wszystko, co w mojej mocy, aby wasze ar-
gumenty by∏y us∏yszane, aby decyzje nie zapada∏y ponad 
waszymi g∏owami, by ci, co decydujà nie odwrócili si´ do 
was plecami. To nie sà decyzje o mapach, to sà decyzje 
o ludziach. I to wy jesteÊcie najwa˝niejsi w tej reformie 
- mówi prezydent, wzbudzajàc entuzjazm t∏umu. 
 17 czerwca trzy tysiàce osób manifestuje przed gma-
chem parlamentu w Warszawie domagajàc si´ utworze-
nia województwa staropolskiego. Nast´pnego dnia Se-
nat przeg∏osowuje jednak projekt podzia∏u kraju na 15 
województw bez staropolskiego. 1 lipca Sejm przyjmuje 
poprawk´ Senatu zwi´kszajàcà liczb´ województw z 12 
do 15. 2 lipca prezydent Aleksander KwaÊniewski wetuje 

przyj´tà przez Sejm ustaw´. Prace nad ustawà zaczynajà 
si´ od poczàtku. We W∏oszczowie, w po∏owie drogi 
mi´dzy Kielcami i Cz´stochowà spotykajà si´ przedsta-
wiciele Kielc, Cz´stochowy i Sandomierza. Kilkugodzinne 
negocjacje skutkujà „paktem w∏oszczowskim”. JeÊli po-
wstanie region staropolski siedziba wojewody mieÊciç si´ 
b´dzie w Cz´stochowie, wicewojewodów w Sandomierzu 
i Kielcach, a sejmik – w Kielcach. W nocy z 15 na 16 lipca 
w sejmowych kuluarach zapada decyzja o podziale kraju 
na 16 województw. Rzàdzàca koalicja AWS-UW uzgodni∏a 
z SLD, ˝e powstanie województwo Êwi´tokrzyskie. Godz. 
1.25 z gabinetu wychodzi marsza∏ek Maciej P∏a˝yƒski, któ-
ry og∏asza: - Do rzàdowej „pi´tnastki” dodajemy szesna-
ste województwo ze stolicà w Kielcach, bez Cz´stochowy. 
18 lipca Sejm przyjmuje ustaw´ o podziale terytorialnym 
kraju na 16 województw. Wariant ten zatwierdza Senat, 
ustaw´ podpisuje tak˝e prezydent. Od 1  stycznia 1999 
r. oficjalnie istnieç b´dzie województwo Êwi´tokrzyskie
z siedzibà wojewody i sejmiku w Kielcach.
 W granicach województwa Êwi´tokrzyskiego znalaz∏y 
si´ 102 gminy, które tworzyç b´dà 13 powiatów oraz miasto 
Kielce funkcjonujàce na prawach powiatu grodzkiego. Do 
Êwi´tokrzyskiego do∏àczajà gminy z tarnobrzeskiego - Sta-
szów, Sandomierz, Opatów, Tar∏ów, O˝arów i Zawichost, 
trzy gminy cz´stochowskie - Radków, Moskorzew i Sece-
min, jedna radomska - Gowarczów i dwie piotrkowskie - 
Fa∏ków i Kluczewsko. Nie uda∏o si´ pozyskaç g∏osów dla 
przy∏àczenia gmin, które przed 1975 rokiem by∏y w woje-
wództwie kieleckim, czyli Szyd∏owca, Lipska i I∏˝y. Poza 
województwem pozostanie m.in. - Miechów, Charsznica 
i  Ksià˝ Wielki – gminy, które by∏y dotàd w kieleckim.

oprac. Małgorzata Niewczas-Sochacka
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 Józef Szczepaƒczyk, do 
1998 roku Przewodniczàcy 
Sejmiku Samorzàdowego 
Województwa Kieleckiego, 
pierwszy Marsza∏ek Woje-
wództwa Âwi´tokrzyskiego

 Kiedy opublikowano 
pierwszy projekt nowego 
podzia∏u administracyjnego 
bez województwa z siedzibà 
w Kielcach, wiedzia∏em, ˝e 
dla mieszkaƒców Kielecczy-
zny jest to pomys∏ nie do za-
akceptowania. Z obszarami, które mia∏y tworzyç woje-
wództwo o nazwie Ma∏opolska Zachodnia,  nie wiàza∏o 
nas nic. Nie by∏o poczucia wi´zi regionalnej, historycznej 
czy kulturowej. Poza tym Kieleckie stanowi∏oby kilka po-
wiatów w du˝ym województwie i decyzje o ich rozwoju 
zapada∏yby nie w Kielcach, a w Krakowie. To oznacza∏o 
degradacj´ tego obszaru kraju. Poniewa˝ w niektó-
rych miejscach w Polsce by∏y podobne obawy, dlatego 
z przewodniczàcymi sejmików wojewódzkich: bydgo-
skiego,  koszaliƒskiego, opolskiego i zielonogórskiego 
zawarliÊmy 17 stycznia 1998 r. w Bydgoszczy porozu-
mienie o wspólnych zabiegach o przywrócenie podzia∏u 
administracyjnego sprzed reformy „gierkowskiej”. 
PrzewidywaliÊmy, ˝e sukces b´dzie mo˝liwy wtedy, gdy 
powstanie szeroki spo∏eczny ruch poparcia dla tej inicja-
tywy w ka˝dym z tych województw.
 I sta∏o si´ . Nigdy przedtem, ani potem nie by∏o w naszym 
województwie takiego poczucia jednoÊci jak wiosnà i wcze-
snym latem 1998 r. Choç trzeba przyznaç, ̋ e dochodziliÊmy 
do tego stanu spo∏ecznej ÊwiadomoÊci stopniowo. MyÊl´, 
˝e prze∏omowym wydarzeniem by∏a wielka manifestacja 
w Warszawie przed Sejmem 23 kwietnia 1998 r. zorgani-
zowana przez sygnatariuszy porozumienia bydgoskiego. 
Wyjecha∏o na nià z Kielecczyzny ponad 3 tys. osób.
 Zostajàc pierwszym marsza∏kiem województwa 
Êwi´tokrzyskiego wiedzia∏em, ˝e musz´ si´ sprawdziç. 
Gdyby sta∏o si´ inaczej, przeciwnicy naszego wojewódz-
twa tryumfowaliby – a nie mówiliÊmy? To by∏a nie tylko 
moja odpowiedzialnoÊç, ale tak˝e PSL, które mnie na tà 
funkcj´ zg∏osi∏o.
 Szans´, którà otrzymaliÊmy 10 lat temu w du˝ej mierze 
wykorzystujemy. Widzimy jak si´ Âwi´tokrzyskie zmie-
nia. Nieêle radzimy sobie z wykorzystaniem Êrodków 
unijnych i Banku Âwiatowego. Czy wszystko idzie tak 
jak powinno? Na pewno nie. WczeÊniej móg∏ w Kielcach 
powstaç uniwersytet, bardziej mog∏y byç zaawansowane 
prace nad lotniskiem regionalnym. Chciejstwo czasem 
bierze gór´ nad twardymi regu∏ami finansowania. Szamo-
cemy si´ w niemocy, a czas p∏ynie. Ale to przecie˝ mo˝na 
zmieniç, bo sami o sobie decydujemy. Kto ma wàtpliwoÊci, 
czy warto by∏o walczyç o w∏asne województwo niech je-
dzie do Koszalina i zapyta dlaczego ponawiajà próby 
utworzenia województwa Êrodkowopomorskiego.

Oni walczyli...

Nie ma Ojczyzny bez Kielecczyzny!
 Jerzy Suchaƒski, rad-
ny Sejmiku Województwa 
Âwi´tokrzyskiego, w 1998 roku 
jako senator RP zaanga˝owa∏ 
si´ w obron´ Województwa

 Jakie emocje towarzyszy∏y 
mi wiosnà i wczesnym latem 
1998 roku? Mo˝e to zabrzmi 
niewiarygodnie, ale moje 
obiekcje i obawy dotyczy∏y 
jedynie tego momentu, gdy 
by∏y rozwa˝ane warianty 
z oÊmioma województwami. 
W tym przypadku utracilibyÊmy Kielce jako stolic´ regionu 
Êwi´tokrzyskiego. Póêniej gdy by∏a mowa o „pi´tnastce” 
uwa˝a∏em, ˝e to nierozsàdna propozycja. By∏em zwolen-
nikiem powrotu do siedemnastu województw, bo to mia∏o 
merytoryczny sens. SzesnaÊcie to kompromis, który jest 
ze szkodà dla zdrowego rozsàdku. Ale je˝eli szesnaÊcie, 
to tak naprawd´ z Kielcami a nie Koszalinem. Dopiero 
póêniej dowiedzia∏em si´ , ˝e Leszek Miller ostatecznie 
zdecydowa∏ o tym, ̋ e tym szesnastym b´dà Kielce. A móg∏ 
przecie˝ powiedzieç: „Koszalin a nie Kielce!”. Nie pope∏ni∏ 
b∏´du i chwa∏a mu za to. Dlaczego tak postàpi∏? Trzeba go 
o to zapytaç.

 To, co si´ wydarzy∏o 10 lat temu by∏o rzeczà niebywa∏à! 
Ta wielka spo∏eczna akcja zjednoczy∏a tak wiele ró˝nych 
Êrodowisk… Atmosfera zagro˝enia zmobilizowa∏a do 
dzia∏ania i inspiracji. Pami´tam Jerzego Chrobota, który 
po m´sku do mnie przemawia∏, uwa˝ajàc mnie chyba za 
przedstawiciela kieleckich parlamentarzystów. Pami´tam 
wiele sytuacji, w których ludzie czujàc si´ bezradnymi, 
upatrywali w nas jedynie odpowiedzialnych za to, ˝e nie 
potrafimy obroniç województwa. Stàd te˝ wiele pomys∏ów
typu np. przykucia si´ do torów kolejowych . Trudno by∏o 
ich uspokoiç, gdy˝ zachowania niektórych rzàdzàcych 
podgrzewa∏y atmosfer´ zagro˝enia.

 Co stracilibyÊmy jako region, gdyby nie uda∏o si´ 
uratowaç województwa ze stolicà w Kielcach? Przede 
wszystkim mo˝liwoÊç zrównowa˝onego rozwoju i decy-
dowania o swojej Ojczyênie z Kielc, a nie z Krakowa. A dzi-
siaj to równie˝ bycia partnerem w dost´pie do Êrodków 
z UE. By∏oby poczucie wielkiej niezrozumia∏ej krzywdy, 
którà tzw. góra by nam wyrzàdzi∏a. StracilibyÊmy szans´ 
na bycie dumnym, ˝e jesteÊmy ze Âwi´tokrzyskiego.

 Czy przez ostatnià dekad´ w∏aÊciwie wykorzystaliÊmy 
szans´? OczywiÊcie tak. Nie tylko Kielce o tym Êwiadczà; 
zobaczmy w swoim otoczeniu jak wiele zmienia si´ na 
lepsze. Czy to by∏oby mo˝liwe na takà skal´, gdyby nie 
zrozumienie i zaanga˝owanie ludzi naszego regionu, któ-
rzy sami decydujà o ich rozwoju? Mo˝na zrobiç jeszcze 
wiele, ale oczekiwania b´dà ciàgle przed nami.
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 Mariusz Olszewski, obec-
nie w Departamencie Pro-
mocji, Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Urz´du 
Marsza∏kowskiego Woje-
wództwa Âwi´tokrzyskiego, 
zaÊ w 1998 roku jako pose∏ 
RP walczy∏ o utworzenie sa-
modzielnego województwa 
ze stolicà w Kielcach

 Czas próby charakteru i lu-
dzi honoru – tak nazwa∏bym 
okres walki o wojewódz-
two Êwi´tokrzyskie. Walki, która dla mnie rozpocz´∏a 
si´ 4 stycznia 1998 roku. Wówczas w Mierkach rzàd 
przedstawi∏ koncepcj´ reformy administracyjnej Polski. 
By∏a ona z∏amaniem wszystkich obietnic wyborczych 
przedstawianych zaledwie 4 miesiàce wczeÊniej przez 
AWS. Po powrocie do Kielc zorganizowa∏em konferen-
cje prasowà na której poinformowa∏em opini´ publicznà 
o zamiarach likwidacji województwa kieleckiego. Kilka 
dni po niej powo∏a∏em spo∏eczny Komitet Obrony Wo-
jewództwa „Moje Kielce – Nasza Kielecczyzna”. Jego 
pierwszà akcjà by∏o rozdawanie ulotek na ulicy Sienkie-
wicza w Kielcach. 26 marca odby∏a si´ pierwsza w Pol-
sce wielka manifestacja przed Urz´dem Wojewódzkim, 
którà zorganizowa∏em wspólnie z marsza∏kiem sejmiku 
kieleckiego Józefem Szczepaƒczykiem. Protestowa∏o 
prawie 3 tysiàce mieszkaƒców województwa. „S∏owo 
Ludu” z redaktorem naczelnym Krzysztofem Falkie-
wiczem wystosowa∏o apel do mieszkaƒców kielecczy-
zny o wyra˝enie swej woli w kwestii zachowania wo-
jewództwa kieleckiego. Apel popar∏o ponad 70 tysi´cy 
obywateli. Ich podpisy podczas jednej z manifestacji 
w Warszawie trafi∏y na r´ce Marsza∏ka Sejmu Macieja
P∏a˝yƒskiego.

 Samo g∏osowanie projektu ustawy odbywa∏o si´ 
5 czerwca. Koalicja AWS-UW zarzàdzi∏a dyscyplin´ 
w g∏osowaniu. Kilka miesi´cy walki i przekonywania mo-
ich kolegów przynios∏o efekty. Ponad 40 pos∏ów z∏ama∏o 
dyscyplin´. Projekt z 12 województwami nie przeszed∏. 
Zwo∏ano pilne posiedzenia klubów parlamentarnych 
i wtedy zacz´∏o si´ zmi´kczanie niepokornych. Straszenie 
teczkami, wekslami, oddawaniem mandatu poselskiego. 
Kilku pos∏ów od razu wyrzucono z klubu. W moim wy-
padku dosz∏a jeszcze kwestia oddania mnie do prokura-
tury i presja „nas∏anych” pos∏ów, którzy próbowali mnie 
z∏amaç. Wieczorne g∏osowanie skoƒczy∏o si´ przejÊciem 
15 województw, ale bez Êwi´tokrzyskiego. Walka trwa∏a. 
By∏ jeszcze Senat i Prezydent.

 Nast´pnego dnia rano udziela∏em wywiadu dla pro-
gramu 1 PR i obieca∏em, ˝e zrobi´ wszystko co b´dzie 
mo˝liwe aby zaistnia∏o województwo Êwi´tokrzyskie. 
Zwróci∏em si´ wówczas do Prezydenta KwaÊniewskiego 
o zawetowanie ustawy jeÊli poprawki Senatu nie 
uwzgl´dnià oczekiwaƒ setek tysi´cy obywateli kielecczy-
zny. Potem by∏ 20-tysi´czny wiec w Kielcach z udzia∏em 
Prezydenta RP. Wiec, podczas którego przedstawi∏em na-
sze oczekiwania Prezydentowi KwaÊniewskiemu. Tam-
tej atmosfery nie zapomn´. Entuzjazm ludzi, szczeroÊç 

poglàdów, które wyra˝ali dawa∏y  mocny fundament 
dla polityków w ich dzia∏aniach. Na koniec by∏ smak 
zwyci´stwa.  Wielkie podzi´kowania dziÊ chcia∏em 
z∏o˝yç tym ludziom, którzy na samym poczàtku wsparli 
mnie i potem trwali a˝ do zwyci´stwa w obronie woje-
wództwa. Tym, którzy ze mnà tworzyli Komitet „Moje 
Kielce – Nasza Kielecczyzna” Markowi G∏owackiemu, 
Andrzejowi Jankowskiemu czy Janowi M∏ynarczykowi. 
DziÊ wiem, ˝e bez tych kilkutysi´cznych demonstra-
cji, bez tych którzy organizowali opór spo∏eczny nie 
mielibyÊmy województwa Êwi´tokrzyskiego i bylibyÊmy 
prowincjà ma∏opolski. Te 10 lat naszego istnienia utwier-
dza mnie w tym przekonaniu. JednoczeÊnie zdaj´ sobie 
spraw´ z tego, ˝e województwo nie zosta∏o nam dane na 
zawsze, ˝e sà oÊrodki, które sta∏y za tamtà reformà i dalej 
b´dà próbowa∏y nas marginalizowaç. Dlatego walka ca∏y 
czas trwa.

 Ryszard Zbróg, prezy-
dent Staropolskiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej, 
przed dziesi´ciu laty jeden 
z zało˝ycieli Ruchu Obrony 
Regionu Staropolskiego

 Czy powstanie woje-
wództwa Êwi´tokrzyskiego 
stworzyło jego mieszkaƒcom 
naprawd´ istotnà szans´? 
Z punktu widzenia np. Sta-
ropolskiej Izby Przemy-
słowo-Handlowej mog´ 
powiedzieç: zdecydowanie tak! Wcià˝ rozwijamy swojà 
działalnoÊç, a przecie˝ gdyby nie istniało samodzielne wo-
jewództwo ze stolicà w Kielcach, nie byłoby to mo˝liwe. 
JesteÊmy regionalnà instytucjà finansujàcà, wdra˝ajàcà
fundusze unijne dla przedsi´biorców, realizujemy w wo-
jewództwie działania na rzecz Komisji Europejskiej, Izba 
jest Regionalnym Punktem Konsultacyjnym, realizuje-
my szereg projektów zwiàzanych z przedsi´biorczoÊcià. 
Pami´tajmy te˝, ˝e obecny bardzo dynamiczny rozwój 
infrastruktury w regionie, mo˝liwoÊç efektywnego ko-
rzystania z funduszy unijnych, powstanie Uniwersytetu, 
a w pespektywie lotniska zawdzi´czamy właÊnie wła-
snemu województwu. ˚aden inny układ administracyj-
ny nie zapewniłby nam tego.

 Czy w pełni wykorzystaliÊmy dane nam szanse? Ka˝dy 
musi odpowiedzieç sam. Jako Izba mamy ÊwiadomoÊç, 
˝e nasz potencjał jest du˝o szerszy i nale˝y ten poten-
cjał wykorzystywaç. Stanie si´ tak, pod warunkiem, ze 
SIPH b´dzie gł´biej włàczana przez władze regionalne 
do działaç na rzecz rozwoju województwa. Pami´tajmy, 
˝e w 1998 roku tak˝e organizacje pozarzàdowe dynamicz-
nie włàczały si´ w walk´ o utrzymanie województwa; nie 
bały si´ wówczas braç odpowiedzialnoÊci za region. To 
właÊnie one w przyszłoÊci mogà byç bardzo powa˝nà siłà 
wpływajàcà na jego rozwój.

Robert Siwiec
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W akcj´ obrony Województwa zaanga˝owa∏y si´ regionalne media

Warszawa. Obrona województwa zjednoczy∏a 
tysiàce mieszkaƒców Kielecczyzny

Wielka spo∏eczna akcja skutkowa∏a te˝ 
tworzeniem oryginalnych gad˝etów

˚àdania protestujàcych zosta∏y spe∏nione!
18 lipca Sejm uchwali∏ „szesnastk´”
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Blokady dróg by∏y jednà z form protestu

Adam Jarubas. Wtedy mia∏ 24 lata 
i broni∏ województwa. DziÊ jest jego marsza∏kiem.

Kapela Strawczynioki 
przygrywała manifestujàcym w Warszawie

Takie pytania 10 lat temu wydawa∏y si´ byç retoryczne

Kielczanie przed Sejmem

Jerzy Suchaƒski przekaza∏ prezydentowi 
KwaÊniewskiemu miecz

W obron´ regionu zaanga˝owa∏y si´ 
najró˝niejsze Êrodowiska i organizacje

„Chcemy w∏asnego województwa!”
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Warszawa 22 czerwca, Józef Szczepaƒczyk, Henryk D∏ugosz Ówczesnemu wojewodzie Ignacemu Pardyce 
Kielczanie wr´czyli... miot∏´

Województwa bronili i mali i duziW protesty zaanga˝owa∏a si´ m∏odzie˝

Kielce. Manifestacja pod Urz´dem Miasta 14 czerwca Zbiórka podpisów przeciwko skreÊleniu Kielecczyzny 
z mapy wojewódzw

Józef Szczepaƒczyk, Miros∏aw Pawlak i Leszek BugajPrzemarsz protestujàcych pod Sejm RP
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Sztandar
Województwa

Âwi´tokrzyskiego
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1. Józef Adamczak III kadencja
2. Edward Adamiec I kadencja
3. Marek Banasik I kadencja
4. Tadeusz Bartos I kadencja
5. Józef Bartosz I kadencja
6. Józef Stanis∏aw Bàk II i III kadencja
7. Andrzej Bednarski j II kadencja
8. Wac∏aw Berens I, II i III kadencja 
9. Alfred Bia∏y I kadencja
10. Andrzej Bilewski I kadencja
11. Marek Bogus∏awski III kadencja
12. Jan Borek I kadencja
13. Wojciech Tomasz Borz´cki III kadencja
14. Marian Budziosz I i II kadencja
15. Leszek Bugaj I, II i III kadencja 
16. Grzegorz Cepil II kadencja
17. Eugeniusz Cichoƒ I i II kadencja
18. Roman Cichoƒ II kadencja
19. Wojciech Czech I kadencja
20. Janusz Maria Dobrowolski II kadencja
21. Henryk D∏ugosz I kadencja
22. Kazimierz Dojka I kadencja
23. Barbara Kazimiera Duda III kadencja
24. Jan Dytkowski I kadencja
25. Krzysztof Dziekan III kadencja
26. Karol Fija∏kowski I kadencja
27. Mieczys∏aw G´bski III kadencja
28. Marek Gos II i III kadencja
29. Józef Grabalski I kadencja
30. Józef Grabowski III kadencja
31. Jaros∏aw Gumu∏a II kadencja
32. Danuta Gutkowska-Mierzyƒska I kadencja
33. Szymon Andrzej Heba I kadencja
34. Andrzej Jagie∏∏o Idzi I kadencja
35. W∏odzimierz Jakubowski II kadencja 
36. Stanis∏aw Jamro˝y I kadencja
37. Lech Janiszewski III kadencja
38. Adam Sebastian Jarubas III kadencja
39. Kazimierz W∏adys∏aw Jesionek I kadencja
40. Tadeusz Jóêwik I i II kadencja
41. Marek  Karabin I kadencja
42. Stanis∏aw Klapa I kadencja
43. Jan Czes∏aw Komoƒ I kadencja
44. Tadeusz Kowalczyk I, II i III kadencja
45. Janusz Koza III kadencja
46. Wojciech Kurek III kadencja
47. Jolanta Kr´cka II kadencja
48. Tadeusz Król I kadencja
49. Antoni KwaÊniewski I kadencja
50. Józef Kwiecieƒ II i III kadencja
51. Stanis∏aw Lisowski II kadencja
52. Konrad ¸´cki II kadencja
53. Andrzej Maciàg I kadencja
54. S∏awomir Marczewski I, II i III kadencja
55. Henryk Micha∏kiewicz I i II kadencja
56. Bogus∏aw Moskal III kadencja

Radni I, II i III kadencji Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego

57. Ryszard Nagórny I i II kadencja
58. Andrzej Nowak II i III kadencja
59. Lucjana El˝bieta Nowak II kadencja
60. Mariusz Olszewski I kadencja
61. Zdzis∏aw Paciura I kadencja
62. Stefan Pastuszka II kadencja
63. Marcin Sebastian Perz III kadencja
64. Jaros∏aw Potrzeszcz II kadencja
65. Bronis∏aw Jerzy Powier˝a I i II kadencja
66. Wojciech Przybylski I kadencja
67. Jaros∏aw Przygodzki III kadencja
68. Zdzis∏aw S´dek I kadencja
69. Janusz Skibiƒski III kadencja
70. Jerzy Suchaƒski III kadencja
71. Leszek Su∏ek II kadencja
72. Grigor Szaginian III kadencja
73. S∏awomir Szarek II kadencja
74. Józef Szczepaƒczyk I kadencja
75. Tadeusz Czes∏aw Szczerba II kadencja
76. Agnieszka Szl´k III kadencja
77. Jan Szostak I kadencja
78. Krystyna Szustak I kadencja
79. Adam Tarnowski II kadencja
80. Ewa Urban I kadencja
81. Franciszek Wo∏odêko I, II i III kadencja
82. Józef Wo∏oszyn I kadencja
83. Wies∏aw Woszczyna III kadencja
84. Miros∏aw Wójcik II kadencja
85. Zdzis∏aw Wrza∏ka III kadencja
86. Alfreda Zawierucha-Rubak III kadencja
87. Ryszard ˚o∏yniak I i II kadencja
88. Józef ˚urek III kadencja

Byli radni - obecni pos∏owie
1. Andrzej B´tkowski III kadencja
2. Marek Kwitek III kadencja 
3. Micha∏ Ok∏a II kadencja
4. Marzena Ok∏a-Drewnowicz III kadencja 
5. Andrzej Pa∏ys I kadencja
6. Miros∏aw Pawlak I kadencja
7. Krzysztof Lipiec I kadencja
8. S∏awomir Kopyciƒski III kadencja 

Byli radni – obecni wójtowie
1. Marian Buras I kadencja
2. Jan Tadeusz Klamczyƒski III kadencja 
3. Adam Pa∏ys II kadencja

By∏y radny - Przewodniczàcy Konwentu Starostów 
Edmund Kaczmarek III kadencja 

Byli radni – 
Âp. Adolf Mas∏owski I kadencja
Âp. W∏adys∏aw Pokrzepa I kadencja
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Samorzàd Województwa

Musimy sprostać 
wyzwaniom!
Pierwsze obrady regionalnego parlamentu
 9 listopada Sejmik zainaugurowa∏ prac´ Samorzàdu 
Wojewódzkiego. Bez wàtpienia by∏a to historyczna chwi-
la. Na sali obrad zasiad∏o 45 radnych wojewódzkich, po 
raz pierwszy wybranych przez mieszkaƒców wojewódz-
twa Êwi´tokrzyskiego. 

 Podczas sesji wybrano przewodniczàcego, którym 
zosta∏ ówczesny pose∏ Henryk D∏ugosz. Jego zast´pcami 
zostali: W∏adys∏aw Pokrzepa, Wojciech Czech i Ryszard 
Nagórny. Marsza∏kiem Województwa zosta∏ jednog∏oÊnie 
wybrany Józef Szczepaƒczyk. Pierwszy Zarzàd Wojewódz-
twa Âwi´tokrzyskiego tworzyli tak˝e W∏odzimierz Wójcik 
- wicemarsza∏ek, Franciszek Wo∏odêko, Roman Dziedzic 
i Janusz Kubiakowski – cz∏onkowie Zarzàdu. Funkcj´ 
skarbnika województwa pe∏ni∏ wtedy Zdzis∏aw Wojcie-
chowski. Jest nim nieprzerwanie do chwili obecnej.

Witamy w Województwie 
Âwi´tokrzyskim!
 11 stycznia 1999 r. odby∏a si´ uroczysta sesja Sejmiku 
Województwa Âwi´tokrzyskiego. Po raz pierwszy w no-
wym województwie Êwi´tokrzyskim. Byli znamienici 
goÊcie, gratulacje i okolicznoÊciowe przemówienia.

 GoÊciem sesji by∏ Robert Smoleƒ, minister w kancelarii 
Prezydenta RP Aleksandra KwaÊniewskiego. W jego imie-
niu odczyta∏ list, który prezydent skierowa∏ do radnych 
Sejmiku. – „Oto w dniu dzisiejszym wszyscy z radoÊcià 
i nadziejà witamy Województwo Âwi´tokrzyskie! Przyjmij-
cie Paƒstwo moje najszczersze gratulacje i ˝yczenia.  Choç 
ze wzgl´du na zobowiàzania mi´dzynarodowe nie mog´ 
byç osobiÊcie z Wami, czuj´ bliskoÊç Ziemi Âwi´tokrzyskiej, 
razem z Wami prze˝ywam t´ historycznà chwil´.”
 Sesj´ uÊwietnili tak˝e swojà obecnoÊcià parlamentarzyÊci, 
samorzàdowcy, przedstawiciele biznesu, nauki, sze-
fowie jednostek wojewódzkich. – Na mapie nowego 
podzia∏u administracyjnego kraju, obok pi´tnastu innych, 
zaistnia∏o województwo Êwi´tokrzyskie. W ten sposób 
zmaterializowa∏y si´ wielomiesi´czne zabiegi o w∏asny 
region, o to abyÊmy mogli stanowiç sami o sobie. Wspól-
nymi si∏ami zbudowaliÊmy swojà ma∏à ojczyzn´ – region 
Êwi´tokrzyski. Dzi´ki temu, my – radni - mo˝emy mówiç 
o sobie, i˝ jesteÊmy radnymi Sejmiku Województwa 
Âwi´tokrzyskiego (…). Teraz musimy sprostaç stojàcym 
przed nami wyzwaniom i przezwyci´˝yç b∏´dny stereotyp, 
˝e nasz region jest biedny i opóêniony. Jest Êwi´tokrzyskie-
-wykorzystamy szans´- mówi∏ Józef Szczepaƒczyk, 
marsza∏ek województwa Êwi´tokrzyskiego. PodkreÊli∏ m.in. 
koniecznoÊç rozwoju nauki, poprawy wizerunku regionu, 
jego promocji i skuteczniejszego zwalczania bezrobocia.
 GoÊciem uroczystej sesji by∏ Ryszard Zbróg, inicjator 
i przewodniczàcy Ruchu Obrony Regionu Staropolskiego. 

W swym wystàpieniu zwróci∏ uwag´ na wa˝ne wyzwa-
nia stojàce przed Sejmikiem w okresie najbli˝szych tygo-
dni, miesi´cy, lat. Bowiem ambicje mieszkaƒców regionu 
zosta∏y wyraênie zdefiniowane podczas staraƒ o suweren-
ny region; stanowià one list´ wielu zadaƒ, radni Sejmiku 
na pewno wezmà wi´c na siebie trud ich jak najlepszego 
rozwiàzania. 
 Nowe województwo szczególnie serdecznie powita∏ 
Ksiàdz Biskup Marian Florczyk: - Nowo wybrani rad-
ni zgromadzeni w Sejmiku wraz nowym rokiem 1999 
witajà swojà nowa Ma∏à Ojczyzn´, której nadano nazw´ 
Âwi´tokrzyska. Ja osobiÊcie jestem dumny z tego, ˝e moja 
ziemia przybra∏a nazw´ Âwi´tego Krzy˝a. Chcia∏bym, aby 
z tego województwa dumny by∏ ka˝dy mieszkaniec tej 
ziemi. Mojemu Województwu Âwi´tokrzyskiemu i Wam 
Drodzy Paƒstwo ˝ycz´ Szcz´Êç Bo˝e!

„Dobro powszechne 
za powszechnà zgodà” 
 Jednà z najwa˝niejszych uchwa∏ Ruchu Obrony Re-
gionu Staropolskiego w ostatnim etapie jego dzia∏alnoÊci 
by∏o postanowienie o ufundowaniu Sztandaru Woje-
wództwa Âwi´tokrzyskiego. Na ten cel zgromadzone 
zosta∏y Êrodki finansowe przekazane przez 40 fundato-
rów. 17 wrzeÊnia 2001 r. podczas uroczystej sesji Sejmiku 
Województwa Âwi´tokrzyskiego sztandar zosta∏ przeka-
zany w∏adzom naszego regionu. 

 – Wyra˝am g∏´bokie przekonanie, ˝e symbol ten 
b´dzie jednoczy∏ obywateli tego województwa w wysi∏ku 
w∏o˝onym dla dobra tej Ziemi i jej mieszkaƒców 
– podkreÊli∏ Ryszard Zbróg, by∏y przewodniczàcy Ru-
chu Obrony Regionu Staropolskiego. Wyrazi∏ ˝yczenie, 
by przes∏anie zapisane na sztandarze przyÊwieca∏o 
w∏adzom wojewódzkim we wszystkich podejmowa-
nych dzia∏aniach. Sztandar – przewodniczàcym Sej-
miku wr´czali: W∏odzimierz St´pieƒ, prezydent Kielc, 
Stanis∏aw Góêdê, dyrektor Âwi´tokrzyskiego Centrum 
Onkologii, Irena Gontarz, Czes∏aw Dawid i W∏adys∏aw 
Kogut. - Dla nas wszystkich jest to bardzo uroczysty mo-
ment. Jestem przekonany, ˝e nas nie b´dzie , a ten sztan-
dar i to województwo b´dzie. Niezale˝nie od tego, jakie 
mamy poglàdy, skàd si´ wywodzimy, tu w tym regionie 
Sztandar Województwa Âwi´tokrzyskiego b´dzie nam 
przypomina∏, ˝e jest to nasza ma∏a Ojczyzna – powiedzia∏ 
ówczesny przewodniczàcy Sejmiku Henryk D∏ugosz.
Wraz ze sztandarem zosta∏o przekazane tableau z listà 
jego fundatorów. Znalaz∏o si´ na niej 40 instytucji.  Auto-
rem projektu sztandaru by∏ historyk dr Jerzy Michta. 
 Sztandar województwa jest zwiàzany z herbem oraz 
flagà województwa. Awers sztandaru nawiàzuje do flagi,
gdzie na bia∏ym pasie Êrodkowym zosta∏ umieszczony herb 
województwa. Otacza go inskrypcja z nazwà wojewódz-
twa oraz rokiem jego powstania - 1999. Na rewersie sztan-
daru zosta∏o umieszczone polskie t∏umaczenie inskrypcji 
∏aciƒskiej „Dobro Powszechne Za Powszechnà Zgodà”, które 
mo˝e byç programem dla w∏adz i mieszkaƒców wojewódz-
twa Êwi´tokrzyskiego. Na wst´dze przywieszonej do drzew-
ca sztandaru zosta∏a umieszczony napis: Zaszczyt pociàga za 
sobà obowiàzek. Na g∏owicy drzewca sztandaru znajduje si´ 
ukoronowany orze∏, symbol paƒstwa polskiego.

M.N.
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Widać pracę 
u podstaw
 Rozmowa z dr Agnieszkà Waldon, politologiem Uni-
wersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 - Jak wyglàda∏yby dziÊ Kielce, jak wyglàda∏by nasz 
region, gdyby 18 lipca 1998 roku Sejm nie przyjà∏ usta-
wy o nowym podziale administracyjnym kraju, a 27 lipca 
prezydent jej nie podpisa∏? BylibyÊmy prawdopodobnie 
jednym z miast powiatowych województwa, którego sto-
lica znajdowa∏aby si´ w Krakowie. Pogdybajmy…

 - To jest bardzo ciekawe pytanie… Proponuje przyjrzeç 
si´ podobnemu poniekàd miastu, które niestety taki los 
spotka∏, czyli Radomiowi. Sta∏ si´ on miastem powiatowym 
w du˝ej metropolii warszawskiej i prosz´ zwróciç uwag´, 
˝e dopiero teraz powoli si´ dêwiga z bardzo trudnego 
po∏o˝enia; przez wiele lat nie dzia∏o si´ tam kompletnie nic 
dobrego z punktu widzenia rozwoju gospodarczego. Fakt, 
˝e mamy województwo ze stolicà w Kielcach – to jasny 
przekaz i sygna∏ dla wszystkich, którzy chcà tu inwestowaç, 
pracowaç, którzy chcà tu nawet zostaç. Dla kieleckiej 
m∏odzie˝y, która jednak ma du˝o wi´ksze motywacje, 
˝eby zostaç  w mieÊcie wojewódzkim ni˝ powiatowym to, 
co wydarzy∏o si´ w Sejmie 18 lipca 1998 roku ma ogrom-
ne znaczenie. Poza tym Kraków, te nasze odwieczne ani-
mozje… Pami´tam, ˝e od samego poczàtku formu∏owania 
pomys∏ów na nowy podzia∏ administracyjny poruszana 
by∏a kwestia Rac∏awic i powrotu Rac∏awic do macierzy… 
OczywiÊcie by∏a to z jednej strony zabawa, ale z drugiej te˝ 
mocny podtekst polityczny, a nawet spo∏eczny. Tak wi´c 
myÊl´, ˝e w województwie ze stolicà w Krakowie by∏oby 
nam bardzo ci´˝ko. Region Êwi´tokrzyski jest odr´bny i ma 
swojà wyraênà specyfik´. Dopisywanie nas na si∏´ do wo-
jewództwa ma∏opolskiego, gdzie majà górali i krakusów, 
nie mia∏o wi´kszego sensu. JesteÊmy odr´bni, ró˝ni, mamy 
swoja w∏asnà kultur´, swój pomys∏ na to˝samoÊç.

 - Cofnijmy si´ jeszcze bardziej, powiedzmy do wio-
sny 1998 roku. Politycy ró˝nych partii, niezale˝nie od 
odr´bnych Êwiatopoglàdów,  jednoczà si´ wokó∏ wspól-
nego celu, przeró˝ne organizacje Êlà pisma do premie-
ra, wybucha niespotykany spo∏eczny solidaryzm… Czy 
mo˝emy teraz powiedzieç, ˝e przez to ówczesne zjedno-
czenie, dziÊ mamy spo∏eczeƒstwo obywatelskie?

 - Jasne, oczywiÊcie. To by∏ niesamowity zryw! Zwróçmy 
uwag´ na Bydgoszcz, Toruƒ, Cz´stochow´… Radom te˝ 
przecie˝ protestowa∏. By∏y to jednak miasta, które si´ zbyt 
póêno obudzi∏y. I w tym sensie to jest oczywiÊcie ogromny 
plus dla naszego województwa; mo˝emy byç naprawd´ 
dumni z postawy naszych mieszkaƒców przed dziesi´ciu 
laty. Pami´tajmy, ˝e wszystkie si∏y polityczne, od A do Z, 
od prawa do lewa, jednoczy∏y si´. No, z tà prawicà byç 
mo˝e troch´ przesadzi∏am, ale na przyk∏ad pan Mariusz 
Olszewski przecie˝ w∏àczy∏ si´ czynnie w obron´ wo-
jewództwa. Mo˝na powiedzieç, ˝e zjednoczenie wokó∏  
wa˝nej sprawy rzeczywiÊcie w naszym województwie si´ 
uda∏o. Tylko ja si´ zastanawiam, dlaczego to nie trwa da-

lej. Szkoda, ˝e nie potrafimy si´ nadal jednoczyç w takich
sytuacjach w pracy, w codziennej pracy.

- Czy Êwi´tokrzyskie samorzàdy wykorzysta∏y szans´ po 
wdro˝eniu reformy administracyjnej?

- Tak. W tych ma∏ych gminach, ma∏ych oÊrodkach naprawd´ 
widaç prac´ u podstaw. Powstajà chodniki, Êcie˝ki rowero-
we, sà dotacje dla gospodarstw agroturystycznych, a przede 
wszystkim rozrasta si´ infrastruktura m.in. wodociàgi, kana-
lizacja, gazociàgi. Widaç wyraênie, ˝e obywatele zaczynajà 
tworzyç w∏aÊnie takie zr´by spo∏eczeƒstwa obywatelskie-
go. Du˝o dobrego zrobi∏y bezpoÊrednie wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów; ta odpowiedzialnoÊç za „ma∏à 
Ojczyzn´” jest przek∏adalna na konkretnà osob´. Bo jeÊli 
wybrany przez nas wójt nie dokona tego, czego dokonano 
np. w sàsiedniej gminie - przegra kolejne wybory. Widaç 
wyraênie jak mobilizujà si´ nasze samorzàdy chocia˝by 
przy okazji dyskusji o Regionalnym Programie Opera-
cyjnym, widaç jak przedstawiciele samorzàdów lobbujà, 
aby pozyskaç Êrodki funduszu. SamorzàdnoÊç w Polsce 
naprawd´ si´ rozwija i to rozwija si´ w dobrym kierunku. 
Mo˝emy tu co prawda narzekaç, ˝e finanse nie zawsze idà 
w parze z nak∏adanymi zadaniami, ale samorzàdy i tak 
radzà sobie bardzo dobrze.

- Jaka przysz∏oÊç czeka nasze województwo w kolejnej 
dziesi´ciolatce?

- Czy te nast´pne dziesi´ç lat b´dziemy umieli wykorzystaç? 
OczywiÊcie w du˝ej mierze zale˝y to od w∏adz woje-
wództwa, ale co najmniej w 50% od nas wszystkich. Od 
zaanga˝owania organizacji pozarzàdowych, od tego 
jak b´dziemy lobbowaç w sprawach naszych ma∏ych 
spo∏ecznoÊci. Na rzecz budowy boiska osiedlowego, pla-
cu zabaw, chodnika, remontu jezdni... Tak naprawd´ du˝o 
zale˝y od tego, czy tu, „na dole” nauczyliÊmy si´ byç w pe∏ni 
spo∏eczeƒstwem obywatelskim. Czy mieszkaƒcy ma∏ych 
miejscowoÊci, przysió∏ków czujà si´ mieszkaƒcami woje-
wództwa Êwi´tokrzyskiego? MyÊl´, ˝e w∏aÊnie poprzez 
dzia∏ania samorzàdów wszyscy zaczynamy si´ z regionem  
uto˝samiaç. Ja interesuj´ si´ swoim województwem – tu 
mieszkam, pracuj´, tu zdecydowa∏am si´ sp´dziç swoje 
˝ycie, a przecie˝ mog∏am si´ wyprowadziç. Ale nie zrobi∏am 
tego i uwa˝am, ˝e to by∏a bardzo dobra decyzja. 

rozmawia∏ Robert Siwiec
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 Z d z i s ∏ a w     Wr z a ∏ ka , 
wicemarsza∏ek Województwa 
Âwi´tokrzyskiego
Utworzenie 10 lat temu sa-
modzielnego Województwa 
Âwi´tokrzyskiego jest wy-
darzeniem nie do przece-
nienia. Jako województwo 
sami mo˝emy dysponowaç 
Êrodkami z funduszy unij-
nych, co pozwala na trafne 
kierowanie ich do jednostek 
samorzàdu terytorialnego. 
Umo˝liwia to efektywne i sku-
teczne  realizowanie zamierzonych celów. Przyk∏adem sà 
powstajàce w imponujàcym tempie kompleksy sportowe, 
pojedyncze boiska do gier zespo∏owych, a ma∏e miastecz-
ka nabierajà blasku.
 Wszystkie te dokonania ostatniej dekady bardzo cieszà, 
lecz pami´tajmy, ̋ e przed nami nast´pne 10 lat ci´˝kiej pra-
cy. Tych lat zmarnowaç nie wolno.  Priorytetem dla nasze-
go regionu jest rozbudowanie szlaków komunikacyjnych 
przebiegajàcych przez województwo: trasa Kielce – War-
szawa, Kielce – Kraków, a tak˝e budowa mostu w Po∏aƒcu 
i modernizacja drogi wojewódzkiej Kielce – Chmielnik 

 Tadeusz   Kowalczyk, 
przewodniczàcy Sejmiku Wo-
jewództwa Âwi´tokrzyskiego, 
radny I, II i III kadencji: - Do-
brze, ˝e mamy w∏asne wo-
jewództwo. Choç jesteÊmy 
jednym z najmniejszych re-
gionów na mapie Polski, jed-
nak my - jego mieszkaƒcy 
mo˝emy sami stanowiç o so-
bie. Decydowaç o jego losie, 
o strategii rozwoju gmin i po-
wiatów naszej ma∏ej Ojczy-
zny, o wydawaniu - przecie˝ 
niema∏ych - unijnych pieni´dzy. Kraków na pewno 
by tak o nas nie dba∏. GdybyÊmy byli w województwie 
ma∏opolskim, Êwi´tokrzyskie mia∏oby zaledwie 12 repre-
zentantów w ma∏opolskim sejmiku. Pozosta∏oby nam je-
dynie czekaç a˝ coÊ skapnie nam z paƒskiego sto∏u. DziÊ 
nie ma chyba osoby, która patrzàc przez pryzmat dziesi´ciu 
lat istnienia naszego województwa Êwi´tokrzyskiego 
mog∏aby powiedzieç, ˝e nie warto by∏o o nie walczyç. 
To by∏ naprawd´ wielki zryw  mieszkaƒców, którzy bez 
wzgl´du na wiek, na pogod´  zbierali podpisy poparcia, 
manifestowali w Kielcach i Warszawie, wysy∏ali petycje 
do premiera i prezydenta. Zadecydowa∏o o tym poczucie 
ogromnej to˝samoÊci. My mieszkaƒcy Êwi´tokrzyskiej zie-
mi wiemy, ˝e tutaj gdzie mieszkamy zawsze by∏a Polska. 
Chwa∏a ludziom, którzy zaanga˝owali si´ w obron´ na-
szego regionu, chyl´ przed nimi czo∏a. 

Opinie...

Świętokrzyskie - wykorzystana szansa!
- Po∏aniec w kierunku Kolbuszowej, modernizacja linii ko-
lejowej Warszawa - Kielce – Kraków i dróg regionalnych.                                                 
Nasze województwo  powinno rozwijaç si´ wszechstron-
nie, jednak najwi´ksze szanse upatruj´ w podtrzymywa-
niu i wspieraniu istniejàcych ga∏´zi – tak wi´c w rozwoju 
przemys∏u ci´˝kiego, hutnictwa, ale równie˝ rolnictwa 
w po∏udniowej cz´Êci naszego województwa. Olbrzymie 
znaczenie przywiàzuj´ do rozwiàzaƒ innowacyjnych, 
rozwoju przemys∏u budowlanego oraz do sektora lecznic-
twa uzdrowiskowo – rehabilitacyjnego, agroturystyki oraz 
wypoczynku rodzinnego. Rozwój tych obszarów mo˝e 
byç prawdziwym ko∏em zamachowym Êwi´tokrzyskiej 
gospodarki.

 Leszek Bugaj radny Sej-
miku Województwa Âwi´to- 
krzyskiego I, II i III kadencji.

 W 1998 roku wszyscy 
przeczuwaliÊmy, ˝e zagro˝enie 
jest dla nas bardzo du˝e; tym 
bardziej, ze obok mieliÊmy 
przecie˝ Kraków, który mia∏ am-
bicje byç stolicà du˝ego regio-
nu, a który nie zawsze przecie˝ 
by∏ nam szczególnie przychyl-
ny. Istnia∏a zatem obawa, ˝e po 
przy∏àczeniu do Ma∏opolski zo-
staniemy poddani degradacji – zarówno gospodarczej jak 
i kulturowej. Amerykanie powiadajà, ̋ e USA sk∏adajà si´ z 
Nowego Jorku, Waszyngtonu i Chicago oraz paru innych 
miast, nad którymi po prostu si´ przelatuje zdà˝ajàc do 
tych trzech najwa˝niejszych. I Kielce by∏yby takim mia-
stem dla Krakowa… Miastem, nad którym si´ tylko prze-
latuje.
 Dlatego w∏aÊnie tak bardzo pragn´liÊmy w naszym 
regionie w∏asnego, dojrza∏ego samorzàdu i dlatego tak 
bardzo do niego dà˝yliÊmy. Tym bardziej, ˝e Wojewódz-
ka Rada Narodowa, a potem Sejmik Samorzàdowy Wo-
jewództwa Kieleckiego by∏y dla nas jego przedsmakiem.  
Uda∏o si´.
 DziÊ mamy w∏asne województwo, wiemy czego nam 
potrzeba i jakie zadania mamy do wykonania. Musi-
my w màdry i przemyÊlany sposób wykorzystaç Êrodki 
RPO, doprowadziç infrastruktur´ do wysokich standar-
dów, a przede wszystkim zarzàdzaç regionem zgodnie. 
To on ma byç w naszych umys∏ach najwa˝niejszy, to on 
musi byç na pierwszym planie. Czy wykorzystaliÊmy 
wywalczonà szans´ w 100%? Na to pytanie musi indywi-
dualnie odpowiedzieç w swoim w∏asnym sumieniu ka˝dy 
wójt, burmistrz i prezydent. Czy zrobi∏em wszystko? Czy 
mog∏em zrobiç wi´cej?
 Co przed nami? Przede wszystkim musimy stawiaç 
na ludzi, którzy myÊlà o naszym województwie jako 
o Ojczyênie Ojczyzn, którzy wiedzà, ˝e historia, kultu-
ra i tradycja naszego regionu na sta∏e i z dumà wpisujà 
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 Lech Janiszewski, cz∏onek 
Zarzàdu Województwa

 - Tak si´ sk∏ada, ˝e mog∏em 
porównywaç na przestrzeni 
lat rozwój takich oÊrodków 
jak Pi∏a, Siedlce i Ostrowiec. 
W okresie, gdy Pi∏a i Siedlce 
by∏y miastami wojewódzkimi 
tempo zachodzàcych w nich 
przemian by∏o imponujàce 
i zdecydowanie przewy˝sza∏o 
skal´ zmian w Ostrowcu 
Âwi´tokrzyskim. Kiedy miasta 
te przesta∏y byç oÊrodkami wojewódzkimi, wszystkie trzy 
rozwijajà si´ podobnie. MyÊl´, ˝e podobne porównanie 
mo˝na odnieÊç do szczebla wojewódzkiego.

si´ w histori´ naszego kraju.  Tak na marginesie; jeÊli 
my Polacy dojdziemy kiedyÊ do wniosku, ˝e wszelkie 
formy kierowania krajem ju˝ si´ wypali∏y, ˝e nie odpo-
wiada nam sposób sprawowania w∏adzy i stwierdzimy, 
˝e najodpowiedniejszà formà rzàdów b´dzie monarchia 
konstytucyjna , chcia∏bym, aby stolicà paƒstwa zosta∏y 
Kielce, a król urz´dowa∏ w kieleckim pa∏acu…

 Czes∏aw Siekierski, depu-
towany do Parlamentu Euro-
pejskiego:

 - 10 lat temu wa˝y∏y si´ 
losy Ziemi Kieleckiej, jej sa-
modzielnego bytu jako wo-
jewództwa. Pami´tam do-
skonale determinacj´ z jakà 
mieszkaƒcy regionu „walczy-
li” o to, by Kielecczyzna, czy 
szerzej - Region Staropolski, 
zaistnia∏ jako  województwo 
na mapie terytorialnej kraju.  
Gdy popatrzy si´ na problemy z jakimi borykajà si´ regio-
ny, które straci∏y status województwa, czy miasta, które 
przesta∏y byç stolicami tych województw, dopiero widaç 
o jakà stawk´  toczy∏ si´ tamten „bój” sprzed 10 lat. 

 Potwierdzajàc nasze miejsce na mapie administracyjnej 
kraju, jako województwo otrzymaliÊmy mo˝liwoÊç decy-
dowania o kierunkach rozwoju, dostaliÊmy szans´ na nad-
rabianie historycznych zaleg∏oÊci i na cywilizacyjny skok. 
Równie˝ dzi´ki mo˝liwoÊci decydowania, na co chcemy 
przeznaczyç fundusze pomocowe z Unii Europejskiej. 
A trzeba pami´taç, ̋ e Unia przywiàzuje coraz wi´kszà rol´ 
do spójnoÊci terytorialnej, do wyrównywania szans regio-
nów s∏abych, do  zrównowa˝onego rozwoju. UE k∏adzie 
te˝ nacisk na to, by rozwój regionu po∏àczony by∏ z inno-
wacjami gospodarczymi, stosowaniem nowych technolo-
gii, z dzia∏aniami na rzecz ochrony Êrodowiska. Bo tylko 
taki maria˝ daje w efekcie nowoczesnà, konkurencyjnà 
gospodark´ i mocne województwo, gotowe wygraç 
konkurencj´ z innymi regionami kraju i Europy. I to jest 
kierunek, w którym jako województwo Êwi´tokrzyskie 
powinniÊmy iÊç. Aby to zrealizowaç, powinniÊmy postawiç 
na edukacj´ m∏odego pokolenia. W ten sposób b´dziemy 
mieli powód do zadowolenia nie tylko z faktu istnienia na 
mapie terytorialnej kraju, ale te˝ z mocnej pozycji wÊród 
pozosta∏ych województw.  
 Warto te˝ podkreÊliç bardzo wa˝nà rol´ samorzàdów, 
w tym samorzàdu województwa nie tylko w dzia∏aniach 
na rzecz rozwoju, ale tak˝e w kszta∏towaniu patrioty-
zmu lokalnego, b´dàcego dope∏nieniem patriotyzmu 
ogólnonarodowego i poczucia wi´zi z Europà. Chodzi o 
to, by znajàc histori´ Polski, znaç równie˝ histori´ swojej 
ziemi. MyÊl´, ˝e samorzàdy zda∏y egzamin, sà dobrymi 
gospodarzami. Ale widz´ te˝ potrzeb´ wi´kszego kon-
taktu z mieszkaƒcami i lepszego przep∏ywu informa-
cji mi´dzy samorzàdem a mieszkaƒcami. Bo to równie˝ 
jest jeden z elementów budowania lokalnej to˝samoÊci 
i anga˝owania mieszkaƒców w rozwuj regionalny i lokal-
ny, w budowanie tzw. ma∏ych ojczyzn.

 S∏awomir Marczewski, radny 
I, II i III kadencji Sejmiku Woje-
wództwa Âwi´tokrzyskiego

 18 lipca 1998… T́  dat´ 
pami´tamy chyba wszyscy; 
ma ona nie tylko znaczenie hi-
storyczne, ale wià˝e si´ tak˝e 
z ogromnymi emocjami, jakie 
na przestrzeni ca∏ego 1998 roku 
stawa∏y si´ naszym udzia∏em. 
Tak˝e wàtpliwoÊciami i obawami. 
B´dziemy samodzielnym wo-
jewództwem, czy te˝ regional-
nym, prowincjonalnym Êwiatkiem zarzàdzanym z Kra-
kowa? B´dziemy mogli sami decydowaç o naszej „ma∏ej 
Ojczyênie”, czy te˝ decydowa∏ b´dzie ktoÊ za nas? Takie 
pytania pojawia∏y si´ wówczas na Kielecczyênie niezwy-
kle cz´sto.  Jednak ponadpartyjna zgoda, po∏àczenie 
si∏ najró˝niejszych Êrodowisk, a nade wszystko upór 
mieszkaƒców województwa sprawi∏y, ̋ e od 10 lat mo˝emy 
si´ cieszyç województwem Êwi´tokrzyskim.

 Wag´ tego faktu naprawd´ trudno przeceniç; wystar-
czy przywo∏aç casus Koszalina, który przed 10 laty wyÊcig 
o w∏asne województwo przegra∏, teraz usilnie walczy o je-
go utworzenie, choç, jak si´ zdaje, szanse na to ma nie-
wielkie…

 10 lat temu otrzymaliÊmy ogromnà szans´ i t´ szans´ 
wykorzystaliÊmy; to nasz Sejmik decyduje o podziale 
Êrodków Unii Europejskiej, dzi´ki czemu trafiajà one tam,
gdzie mogà byç najefektywniej wykorzystane, to Kielce sà 
stolicà naszego regionu, dzi´ki czemu mo˝emy tu tworzyç 
wa˝ne dla regionu oÊrodki administracyjne. Przyciàganie 
do województwa nowych inwestorów, tworzenie nowych 
inwestycji, a w efekcie walka z bezrobociem stajà si´ o wie-
le ∏atwiejsze, jeÊli region sam mo˝e o sobie decydowaç. 
Utworzenie Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego nie 
by∏oby mo˝liwe w mieÊcie powiatowym, natomiast sta∏o 
si´ faktem w mieÊcie wojewódzkim. Podobnie zresztà 
rzecz si´ ma z innymi niezb´dnymi dla rozwoju regionu 
instytucjami. 
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Decydujemy 
o sobie
 Pani Leokadia ze 
Skar˝yska-Kamiennej: 
Bardzo si´ ciesz´ ˝e 
powsta∏o wojewódz-
two Êwi´tokrzyskie, 
to daje wielkie szanse 
rozwoju, nie tylko dla 
wi´kszych miast.  Ja 
mam jedynie problem 
z za∏atwieniem wielu spraw, bo musz´ przyjechaç do 
Kielc. Choç osoby zmotoryzowane nie mogà narzekaç, bo 
dojazd do Kielc nie jest ju˝ problemem.  W Êwi´tokrzyskim 
dobrze si´ dzieje, a b´dzie jeszcze lepiej – a to za sprawà 
m∏odych i zdolnych ludzi, którzy w naszym imieniu 
inwestujà pieniàdze z Unii. 

 Pani Aleksandra z Kielc: 
Bardzo si´ ciesz´, ˝e sami 
decydujemy o sobie, 
o pieniàdzach jakie otrzy-
mujemy. MyÊl´, ˝e nasz 
region rozwija si´ bardzo 
dynamicznie, wi´c bardzo 
s∏usznà by∏a zaciek∏a wal-

ka o nasze województwo. Bardzo chcia∏abym abyÊmy nie 
zmarnowali danej nam szansy, staç nas na sukces!

 Pan Jaros∏aw z  Opa-
towa: Bardzo dok∏adnie 
Êledzi∏em debat´ 
dotyczàcà liczby woje-
wództw; dziÊ ciesz´ si´ 
˝e jesteÊmy w pewnym 
sensie niezale˝ni od in-
nych. Bardzo trudno bo-
wiem dzieliç pieniàdze 
na odleg∏oÊç, a kiedy sà one u nas to wiem, ˝e zmoder-
nizowane b´dzie to co jest istotne dla nas mieszkaƒców 
Êwi´tokrzyskiego. Jako kierowca mog´ stwierdziç znacznà 
popraw´ infrastruktury drogowej.  

 Robert G∏ód 
i Leszek Kr´˝o∏ek: 
Czujemy du˝y sen-
tyment do naszego 
województwa, tu sà 
nasze korzenie. Ob-
chodzimy rocznic´ 
jednej z najlepszych 
decyzji – 10 lat temu 

powsta∏o województwo Êwi´tokrzyskie. Cieszymy si´, 
˝e to w „naszym portfelu” sà unijne pieniàdze. Przecie˝ 
my sami wiemy jak je wydawaç i na co! To, ˝e jest nam 
coraz lepiej to widaç na ka˝dym kroku, ciàgle coÊ budu-
jemy, remontujemy. Mamy dobrych przedstawicieli, któ-
rzy wiedzà, w co nale˝y zainwestowaç i nie wyrzucajà 
pieni´dzy w b∏oto!                                                               E.T.

 Agnieszka Szl´k, rad-
na III kadencji Sejmiku, 
przewodniczàca Komisji 
Samorzàdu Terytorialnego
 10 lat istnienia Wojewódz-
twa Âwi´tokrzyskiego – to 
du˝o czy niewiele?
 Dla mnie jako przedsta-
wicielki m∏odego pokolenia 
to bardzo wiele. Mo˝liwoÊç 
funkcjonowania naszego re-
gionu jako odr´bnej struktu-
ry samorzàdowej stworzy∏o 
szans´ dla ca∏ego woje-
wództwa. Dzi´ki tym, którzy 10 lat temu stan´li w jego 
obronie, dzisiaj ja i inni mieszkaƒcy mamy dost´p do 
du˝ych Êrodków finansowych z Unii Europejskiej, bo to
w∏aÊnie w∏adze regionu – Marsza∏ek i Zarzàd Wojewódz-
twa rozdzielajà te Êrodki, decydujàc o kszta∏towaniu 
w∏aÊciwego rozwoju Ziemi Âwi´tokrzyskiej. 10 lat temu 
jednoÊç spo∏eczeƒstwa, wspó∏praca ponad podzia∏ami par-
tyjnymi przyczyni∏y si´ do tego, i˝ mo˝emy powiedzieç: 
mamy w∏asne województwo! Teraz te˝ potrzebujemy 
tej jednoÊci, by jak najpe∏niej wykorzystaç danà nam 
przed dziesi´cioma laty szans´. Dlatego te˝ dzi´kujàc 
tym, którzy kiedyÊ podj´li trud walki o naszà ma∏à, ale 
jak˝e pi´knà i kochanà Ojczyzn´, weêmy jednoczeÊnie 
przyk∏ad z obroƒców naszego regionu. Bowiem tylko 
jednoczàc si´ i wspó∏pracujàc mo˝na z ufnoÊcià patrzeç 
w przysz∏oÊç. Kiedy dziÊ myÊlimy o dekadzie, która jest za 
nami natychmiast pojawiajà si´ w pami´ci s∏owa Stefana 
˚eromskiego, które przez tak wiele lat nic nie straci∏y ze 
swojej aktualnoÊci -

„O jak˝e, jak˝e mocno,
jak˝e pot´˝nymi wi´zy
wpleceni jesteÊmy w grunt okolicy
tym ˝yciem ˝yjesz
i pot´ga jest w tobie
niewiadoma mi∏oÊç do tej ziemi…”

M.N. i R.S.

 Pozostajàc województwem – w miejsce kieleckiego, 
Êwi´tokrzyskim – mogliÊmy nadal mieç bezpoÊredni 
wp∏yw na wybór priorytetów i sposobów rozwiàzywania 
naszych problemów. MyÊl´, ˝e dzi´ki temu jako woje-
wództwo uzyskaliÊmy optymalne rezultaty. Przynale˝àc 
do któregoÊ z wi´kszych regionów – w dodatku jako 
nowe „cia∏o” – musielibyÊmy liczyç si´ z gorszymi 
mo˝liwoÊciami w kolejce po pieniàdze. Nasze wi´ksze 
potrzeby wynikajàce z ni˝szego poziomu rozwoju go-
spodarczego i innych zasz∏oÊci historycznych nie mia∏yby 
˝adnego znaczenia. Dlatego b´dàc „na swoim”, dzia∏ajàc 
zgodnie i rozsàdnie myÊl´, ̋ e realizujemy poprawnie to, co 
mo˝na i wykorzystujemy dobrze dane nam mo˝liwoÊci.

 Po 10 latach istnienia mamy jako Województwo 
Âwi´tokrzyskie nadal wiele do zrobienia. Ale te˝ znacznie 
wi´cej od nas samych zale˝y co osiàgniemy w przysz∏oÊci. 
Od szerokiego zrozumienia tego faktu b´dzie zale˝a∏ nasz 
przysz∏y wspólny sukces albo pora˝ka.
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Unijne koło
zamachowe 
 Mija 10 lat od zrywu mieszkaƒców Kielecczyzny, dzi´ki 
któremu  uda∏o si´ obroniç samodzielne istnienie woje-
wództwa, ju˝ nie kieleckiego, a Êwi´tokrzyskiego. Jak 
wykorzystaliÊmy t´ dekad´? Czy potrafimy umiej´tnie
korzystaç z pomocy unijnej, którà jako województwo 
otrzymujemy? Pierwsze doÊwiadczenia pokazujà, ˝e tak 
w∏aÊnie jest. 

 Patrzàc na obecnà pozycj´ miast, które przed 10 laty 
utraci∏y wojewódzki status, nikt nie ma chyba wàtpliwoÊci, 
˝e zryw ró˝nych Êrodowisk, w skrócie nazywany walkà 
o województwo, by∏ grà o wysokà stawk´. Zarówno dla 
naszego regionu, jak i samej jego stolicy.
 Utrzymanie województwa Êwi´tokrzyskiego na ma-
pie terytorialnej kraju, a tak˝e wprowadzenie samorzàdu 
województwa, którego zadaniem jest m.in. kreowanie 
polityki regionalnej, da∏o naszemu regionowi mocny 
impuls rozwojowy. Co najwa˝niejsze – sami mogliÊmy 
decydowaç o sobie, nie zostaliÊmy na obrze˝ach du˝ego 
regionu ma∏opolskiego. Mo˝liwoÊç nadrabiania zaleg∏oÊci 
i decydowania o kierunkach rozwoju nie pozosta∏a teo-
retyczna, dostaliÊmy „do r´ki” konkretny or´˝ w postaci 
funduszy unijnych. Jeszcze przed akcesjà, do regionu 
zacz´∏y sp∏ywaç pierwsze fundusze pomocowe (choçby 
w postaci programu SPARAD), póêniej pojawi∏o si´ euro 
z pierwszego okresu programowania. W ramach Zin-
tegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego na lata 2004- 2006 województwo Êwi´tokrzyskie 
otrzyma∏o 130 mln euro.  Pieniàdze te zosta∏y przeznaczo-
ne na dofinansowanie 446 projektów z ró˝nych dziedzin
infrastruktury technicznej i spo∏ecznej. Pomoc uzyska∏o 
91 gmin i wszystkie powiaty, by∏o te˝ ponad 340 innych 
odbiorców unijnego wsparcia. 
 Przeprowadzone ostatnio przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego podsumowania pokaza∏y, ˝e województwo 
Êwi´tokrzyskie zda∏o egzamin z wykorzystania funduszy 
unijnych, plasujàc si´ w krajowej czo∏ówce we wdra˝aniu 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego. Otrzymane przez nasze województwo 130 
mln euro zamieni∏o si´ w… prawie 417 kilometrów sieci 
wodociàgowej i kanalizacyjnej, w trzy nowe oczyszczal-
nie Êcieków, ponad 110 kilometrów zmodernizowanych 
dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w wiele 
zmodernizowanych obiektów rekreacyjnych, sporto-
wych czy kulturalnych. Ale to nie wszystko -  25 milionów 
z∏otych trafi∏o do Êwi´tokrzyskich szpitali na remonty i za-
kup najpotrzebniejszego sprz´tu. Wodociàgi i sieci kana-
lizacyjne czy nowe drogi nie sà to mo˝e przedsi´wzi´cia 
„widowiskowe”, ale jako województwo byliÊmy zmuszeni 
do nadrabiania zaleg∏oÊci w podstawowej infrastrukturze. 
Bez podstawowej infrastruktury trudno bowiem mówiç 
o tworzeniu podstaw do rozwoju regionu.
 Ale te pierwsze poakcesyjne fundusze unijne pozwoli∏y 
tak˝e na rozwiàzanie innych problemów. Przez lata Kiel-
ce by∏y jedynym miastem wojewódzkim w kraju, w któ-
rym Wojewódzka Biblioteka Publiczna nie mia∏a w∏asnej 

siedziby. Dzi´ki funduszom ZPORR to si´ zmieni∏o, 
a mieszkaƒcy mogà si´ cieszyç nowoczesnà ksià˝nicà na 
miar´ XXI wieku.
 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regio-
nalnego jest ju˝ za nami. Przed nami kolejna szansa w 
postaci Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013. I prawie 726 milionów euro do wydania. To 
du˝e pieniàdze, które powinny staç si´ swoistym ko∏em 
zamachowym, dzi´ki któremu mo˝liwe b´dzie zniwe-
lowanie ró˝nic mi´dzy naszym województwem a lepiej 
rozwini´tymi regionami kraju. Szansa na to wydaje si´ 
naprawd´ du˝a, zw∏aszcza jeÊli do pieni´dzy z RPO do∏o˝y 
si´ te, które nasz region ma do dyspozycji w ramach Pro-
gramu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”. A jest 
to prawie 375 mln euro. Do 2013 roku  mamy te˝ przy-
znane 317,5 mln euro z Programu Operacyjnego Kapita∏ 
Ludzki. W sumie daje to naprawd´ du˝e pieniàdze, które 
mo˝na zainwestowaç w rozwój gospodarczy regionu i – 
poprzez ró˝nego typu szkolenia z programu Kapita∏ Ludz-
ki – w rozwój spo∏eczno - zawodowy jego mieszkaƒców. 
 W przygotowanej strategii dzia∏ania, stawiamy 
na otwartoÊç komunikacyjnà regionu, która ma nam 
u∏atwiç  Êciàgni´cie nowych inwestorów, na wzmocnie-
nie oÊrodków miejskich (zw∏aszcza Kielc, jako stolicy 
województwa) oraz rozwój przedsi´biorczoÊci i wspiera-
nie nowych technologii. Takie sà za∏o˝enia. Jak uda si´ je 
zrealizowaç, b´dziemy mogli oceniç za kolejne 10 lat.

Iwona Sinkiewicz
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NASZE
ULUBIONE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
S∏owa i muzyka: Tomasz Kordeusz

To co dobre, to co bliskie
Co przenika,  jak muzyka
Zapisane przed nazwiskiem
Ostrym piórem scyzoryka
To codzienne, to bezcenne
U∏o˝one z lat i godzin
To co w tobie jest i we mnie
W cieple domów naszych rodzin. 

Moje i Twoje
W sercu ma ko∏ysk´
Razem wywalczone
Nasze ulubione – Êwi´tokrzyskie
Moje i Twoje
Niebo pe∏ne iskier
Z jode∏ ma koron´
Nasze ulubione - Êwi´tokrzyskie

Gwiazdy patrzà na nas z góry
Czas po cichu nam umyka
Góry w chmurach robià dziury
Z cierpliwoÊcià Emeryka.
Nasze matki nieco starsze
I ojcowie ju˝ nie m∏odzi
Nie liczymy nowych zmarszczek 
W czas nadziei, w dzieƒ urodzin

Hej, Ziom!
Trzymaj pion
JesteÊ przecie˝  z naszych stron
Tak! Tak!
To twój znak
W wolnym kraju, wolny ptak.
Hej, Ziom!
Trzymaj pion
ChoçbyÊ musia∏ iÊç pod pràd
Ten czas ∏àczy nas
Dobra para b´dzie z nas…

Ref. 
Moje i Twoje…

Kochaj
Cudny kraj
Pod Kielcami mamy Raj
Kochaj
Cudny kraj
Âwi´tokrzyskie ponad wszystkie!




