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Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Ur. się 17 grudnia 1974 r. Ukończył historię na Aka-
demii Świętokrzyskiej w Kielcach. Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie w warun-
kach Unii Europejskiej” w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach oraz „Zarządzanie 
administracją i rozwojem lokalnym” w Wyższej Szkole Handlowej. Prezes Zarządu Wojewódzkie-
go Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 2002 - 2004 wicedyrektor Oddziału Regionalne-
go Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w latach 2004 - 2006 wicedyrektor Powiato-
wego Centrum Usług Medycznych w Kielcach. Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 
Żona Mariola, synowie Dawid i Damian.

Powyższe elementy przyczyniają się 
do powstawania silnych więzi cementu-
jących lokalne społeczności. Dowodem 
na istnienie w regionie mocnej wspól-
noty, może być historia powstania wo-
jewództwa świętokrzyskiego. Niezwykła 
walka mieszkańców, którzy dziesięć lat 
temu zjednoczyli się, by województwo 
nie zniknęło z mapy kraju podczas refor-
my administracyjnej państwa. Pamięć 
o tym zrywie do dziś żyje w mieszkań-
cach i przekłada się na funkcjonowanie 
organów samorządowych, jako emanacji 
tej jedności. Należy jednak pamiętać, że 
świętokrzyskie to nie tylko piękne kra-
jobrazy i czyste powietrze. To przede 
wszystkim mieszkający tu ludzie, którzy 
czynią ten rejon Polski wyjątkowym. Oni 
zaś i ich problemy są jednym z głównych 
przedmiotów działalności samorządu. 

W tym celu, samorząd świętokrzyski, 
powołał do życia wiele organów, wspie-
rających mieszkańców w różnych dziedzi-
nach życia. Wśród nich znajduje Regional-
ny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowia. 
Zakres kompetencji tej instytucji obejmuje 
działania, szeroko rozumiane jako po-
moc społeczna. Materią zainteresowania 
Ośrodka jest wspieranie osób biednych, 
potrzebujących, wsparcie dla domów po-
mocy społecznej, ośrodków rehabilita-
cyjnych oraz domów opiekuńczo-wycho-
wawczych. Szczególną uwagę samorząd 
województwa poświęca swojej działal-
ności w zakresie wychowania młodzieży 
i dzieci, stąd udział w wielu programach 
skierowanych właśnie do tej grupy wieko-
wej, jako przyszłego pokolenia mieszkań-
ców Ziemi Świętokrzyskiej. Obszar dzia-
łalności jest ogromny, skupmy się zatem 

 Województwo świętokrzyskie słynie ze swej urody i naturalnego piękna, urokliwych zakąt-
ków, zabytków architektury i przyjaznej atmosfery. To miejsce o bogatej historii będącej nieoce-
nioną częścią losów naszego kraju i Europy, gdzie na każdym kroku spotkać można świadectwa 
minionych wieków. Bogate dziedzictwo historyczne tego regionu, symbolizują zabytki polskiej 
państwowości i polskiego Kościoła, takie jak sanktuarium na Świętym Krzyżu.

Społeczna działalność województwa 
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na jednym z wielu aspektów, jakim jest 
walka z nałogami wśród dzieci i młodzie-
ży. Z badań prowadzonych przez psycholo-
gów i socjologów, wynika, że wiele patolo-
gicznych zachowań młodzieży, takich jak 
przemoc, spożywanie alkoholu czy narko-
tyków, będących plagą XXI wieku, wynika 
w dużym stopniu z tego, w jakich warun-
kach dorasta młody człowiek. Bardzo czę-
sto przyczyną, która powoduje popadanie 
młodych ludzi w zachowania niewłaściwe, 
są warunki jakie panują w rodzinie. Jed-
nym z głównych czynników jest zjawisko 
przemocy w rodzinie, które powoduje, iż 
młody człowiek sam staje się agresywny, 
bądź ucieka od negatywnej rzeczywi-
stości w świat niebezpiecznych używek. 
Problem przemocy wobec nieletnich, ob-
serwowany jest na całym świecie. Nieste-
ty nie jest on obcy Ziemi Świętokrzyskiej. 
Z danych Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Kielcach wynika, iż w ciągu 9 miesięcy 
2008 r. w województwie świętokrzyskim 
w wyniku przemocy domowej zostało 
pokrzywdzonych ok. 6 tys. osób, w tym 
ponad 1 200 dzieci poniżej 13 roku życia. 
Liczby te ukazują ogromną skalę problemu 
i potrzebę walki z tym negatywnym zjawi-
skiem. Biorąc po uwagę wspomniane dane 
oraz potrzebę przeciwdziałania temu pro-
blemowi, samorząd świętokrzyski zainau-
gurował w ubiegłym roku „Świętokrzyską 
Kampanię Przeciwdziałania Krzywdzeniu 
Dzieci”.

Działania podejmowane w ramach 
„Świętokrzyskiej Kampanii Przeciwdzia-
łania Krzywdzeniu Dzieci” miały na celu 
podniesienie kompetencji służb odpowie-
dzialnych za przeciwdziałanie przemocy, 
poprawę jakości współpracy służb na po-
ziomie lokalnym oraz utworzenie na szcze-
blu gmin interdyscyplinarnych zespołów 

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie. Przede wszystkim jednak, założe-
niem kampanii, była chęć uwrażliwienia 
mieszkańców województwa na problem 
przemocy i zachęcenie ich do reagowania 
w przypadku jej występowania.

W ramach „Świętokrzyskiej Kampanii 
Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci” 
przeprowadzone zostały szkolenia dla pra-
cowników pierwszego kontaktu na temat: 
„Interwencja i pomoc psychologiczna dla 
ofiar przemocy domowej z uwzględnie-
niem dziecka krzywdzonego. Tworzenie 
interdyscyplinarnych zespołów ds. prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie na po-
ziomie gmin”. Szkolenia prowadzone były 
w pięciu grupach w formie warsztatowej 
przez wykwalifikowanych trenerów reko-
mendowanych przez Polskie Towarzystwo 
Psychologiczne. W szkoleniach wzięło 
udział 65 osób – pracowników pierwsze-
go kontaktu – policjantów, pracowników 
socjalnych PCPR, GOPS, pracowników 
ROPS, pielęgniarek, pedagogów i człon-
ków gminnych komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych.

„Świętokrzyską Kampanię Przeciwdzia-
łania Krzywdzeniu Dzieci” zainauguro-
wała konferencja wojewódzka z udziałem 
marszałka. Wzięli w niej udział szefowie 
Ośrodków Pomocy Społecznej, Powia-
towych Centrów Pomocy Rodzinie, Ko-
mendanci Powiatowi Policji, Komendant 
Miejski Policji, przedstawiciele Komendy 
Wojewódzkiej Policji, dyrektorzy placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych. Ideę 
kampanii propagują także plakaty, ulotki, 
poradniki oraz spot TV. W Kielcach i mia-
stach powiatowych regionu zainstalo-
wane zostały specjalne billboardy. Efekty 
kampanii na razie trudno ocenić, jednak 
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w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecz-
nej w Kielcach zarejestrowano duży odzew 
w postaci próśb o interwencje i pomoc, nie 
tylko osób pokrzywdzonych, ale i świad-
ków przemocy, co świadczy o poprawie 
wrażliwości społecznej.

Obok „Świętokrzyskiej Kampanii Prze-
ciwdziałania Krzywdzenia Dzieci” samo-
rząd świętokrzyski współpracuje z innymi 
organami w ramach wielu programów 
społecznych. Te dotyczące zagadnień mło-
dzieży, obejmują między innymi progra-
my profilaktyczne takie jak: „Wojewódzki 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych”, „Wojewódzki 
Program Przeciwdziałania Narkomanii”, 
czy też kampania „Dzieciństwo bez prze-
mocy”, dzięki której przeszkolono szkol-
nych pedagogów i nauczycieli, by mogli 
skuteczniej zapobiegać negatywnym skut-
kom przemocy wobec dzieci i młodzieży. 

Kolejnym interesującym projektem skie-
rowanym do dzieci i młodzieży, była nie-
wątpliwie akcja „Aktywne Świętokrzyskie”. 
Przygotowana przez Departament Promocji, 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzę-
du Marszałkowskiego województwa świę-
tokrzyskiego, obejmowała szereg działań 
mających na celu podniesienie aktywności 
fizycznej podopiecznych placówek opiekuń-
czo-wychowawczych. W ramach przedsię-
wzięcia zorganizowana została spartakia-
da, podczas której młodzież rywalizowała 
w takich dyscyplinach jak: hokej na trawie, 
wspinaczka, boks czy jazda na rowerze. Dla 
zwycięzców ufundowano nagrodę w postaci 
kilkudniowej wycieczki ukazującej najcie-
kawsze atrakcje województwa świętokrzy-
skiego. Zwycięzcy odwiedzili Kurozwęki, 
Sandomierz, Ujazd, Krzemionki Opatow-
skie, Bałtów i Święty Krzyż. Wzięli udział 
w warsztatach garncarskich oraz tkackich. 

W miejscowości Wiącka skorzystały z możli-
wości jazdy na kucach. Te i wiele innych 
atrakcji przygotowanych przez Urząd 
Marszałkowski w ramach akcji „Aktywne 
Świętokrzyskie” przyczyniły się nie tylko 
do skierowania uwagi młodych ludzi na 
aktywność sportową i turystyczną. Po-
przez zmianę otoczenia oraz atrakcyjne 
zagospodarowanie czasu korzystnie wpły-
nęły na postawy podopiecznych placówek 
opiekuńczo-wychowawczych.

Reasumując, obszar działalności w zakre-
sie pomocy społecznej samorządu święto-
krzyskiego jest ogromny. Nie sposób opisać 
tu wszystkich akcji, kampanii i programów, 
warto jednak zaznaczyć, że najważniejszą 
sferą działalności społecznej odpowiednich 
instytucji samorządowych jest edukowanie 
w zakresie zapobiegania negatywnym zja-
wiskom społecznym, a także realna pomoc 
dla ofiar tych zjawisk. Wyrażam nadzieję, 
że wraz z rosnącą świadomością, wzrośnie 
w nas większa odpowiedzialność i wrażli-
wość, również na to, co dzieje się w naszym 
najbliższym otoczeniu.

STRESZCZENIE
Autor opisuje działalność województwa 

świętokrzyskiego w zakresie wychowania 
dzieci i młodzieży. Szczególną uwagę po-
święca specjalnym programom i projektom 
skierowanym na udzielenie pomocy i wspar-
cia dzieciom i młodzieży w województwie. 

SUMMARY
The author describes activities of the 

“świętokrzyskie voivodship” in the sphe-
re of upbringing of the children and the 
youth. Specific attention is paid to the spe-
cial programs and projects aimed at provi-
ding help and support to the children and 
the youth in the voivodship.


