„Nike Œwiêtokrzyska” dla KSM
Statuetka „Nike Świętokrzyska” dla Kieleckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, medale okolicznościowe dla klubów: „Miniatura”,
„Polonez” i „Słoneczko”.
Wtorkowe popołudnie 9 grudnia br. w
Domu Środowisk Twórczych w Kielcach
zgromadziło liczną grupę twórców, miłośników i gości na biesiadzie literackiej
promującej tomik „Sami o sobie” wydany z okazji 80-lecia Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach.
Okolicznościowy tomik ma charakter
wspomnieniowy; jest zapisem utworów
członków Towarzystwa. Jubileusz stał się
okazją do utrwalenia tak kruchej materii,
jaką jest działalność plastyczna, literacka, czy muzyczna.
Towarzystwo od 80. lat prowadzi działalność na rzecz miasta i województwa
świętokrzyskiego. Ten piękny jubileusz,
to praca społeczna wielu pokoleń Kielczan, którzy przez lata pracowali dla młodych i starszych mieszkańców Ziemi Kieleckiej. Inicjowanie konkursów plastycznych, literackich, działalność wydawnicza, propagowanie poezji i prozy, organizacja wystaw, biesiad, promowanie ciekawych osobowości - to wspaniałe świadectwo dokonań TPSP.

Są dwa powody, dla których warto o
tym wiedzieć. Po pierwsze, bardzo aktywną i twórczą grupę stanowią w Towarzystwie mieszkańcy osiedli KSM, począwszy od Zarządu z prezesem Zytą Trych
i sekretarzem Marią Salus. Mając takie
wspaniałe i twórcze „zaplecze”, od lat
współpracują z Towarzystwem kluby
osiedlowe; organizacja wielu imprez artystycznych, konkursów, to codzienność
w działalności klubów.
Drugi z powodów, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach, doceniając wkład pracy i otwartość społeczną
uhonorowało Kielecką Spółdzielnię
Mieszkaniową statuetką „Nike Świętokrzyska”. Jest to pierwsze wyróżnienie
dla spółdzielni mieszkaniowej z Kielc.
Kluby spółdzielcze: „Miniatura”, „Polonez” i „Słoneczko” otrzymały okolicznościowe medale, przyznane także
członkom Towarzystwa oraz osobom
i instytucjom współpracującym. Podczas
spotkania autorzy tomiku „Sami o sobie”
oraz wyróżnieni otrzymali jeszcze „ciepłe” egzemplarze tej swoistej kroniki
dziejów miasta i ludzi.
Gospodynią biesiady była, jak zawsze
pełna życzliwości i humoru, Zyta Trych
- prezes TPSP. Gratulujemy i dziękujemy.
Elżbieta Sorbian
Kierownik OKK „Słoneczko”

Warto przeczytać

Nasz dzieñ powszedni
Z zainteresowaniem przeczytałem książkę Eugeniusza Morawskiego
„Okupacyjny dzień powszedni między Kamienną a Iłżanką”. To ciekawa
pozycja literacka traktująca o niedawnej historii naszego regionu.
Autor opisuje codzienne życie mieszkańców podczas okupacji niemieckiej.
Omawiane wydarzenia dzieją się niedaleko Kielc, w miejscowościach położonych nad Kamienną i Iłżanką – rzekami
w Świętokrzyskiej Ziemi ważnymi, żeby
nie powiedzieć najważniejszymi.
Autor długo zbierał materiał do tej publikacji: rozmawiał z ludźmi w poszukiwaniu dokumentów potwierdzających zasłyszane opowieści, studiował zasoby archiwalne. W wyniku tego powstała kronika wydarzeń. Eugeniusz Morawski, który zawarł w niej także własne wspomnienia i przemyślenia, nadał książce charakSTRONA 10

ter niemalże pamiętnika. Publikacja zawiera istotne wydarzenia, jakie rozgrywały się w latach 1914 – 1946, wkomponowane w przeżycia konkretnych osób. Poznajemy ich życie codzienne, pracę na
roli, działalność w ruchu oporu, życie
kulturalne i religijne. Autor snując rozważania na temat powojennych przemian
politycznych i ekonomicznych pokazuje
stosunki społeczne kieleckiej wsi, ale nie
tylko.
Eugeniusz Morawski umieścił w książce także kilkadziesiąt dotychczas nie publikowanych zdjęć i wartościowe dokumenty historyczne. Jest to trzecia pozy-

cja książkowa Eugeniusza Morawskiego,
działacza samorządu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Warto ją przeczytać i umieścić w swojej biblioteczce.
Maciej Solarz

