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Uchwała Nr..... /....../2021

Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia..............................  

w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXII/77/2021 
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie tytułów honorowych: „Zasłużony dla 
Powiatu Kieleckiego" i „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego" Rada Powiatu w Kielcach uchwala, 
co następuje:

§1

Nadaje się tytuł „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego" dla pani

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach

Jacek Kuzia

y.7

Leszka Madetko

Sprawdzono pou wzgłęoem 
formalno - prawnym
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Uzasadnienie

Rada Powiatu w Kielcach mając na uwadze osoby szczególnie zaangażowane na rzecz rozwoju 

i promocji Powiatu Kieleckiego w wielu dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, nauki, kultury 

i sportu, których wymiar wykracza poza granice powiatu przyznaje tytuł „Honorowy Obywatel 

Powiatu Kieleckiego".

Na posiedzeniu Kapituły członkowie gremium po zapoznaniu się z wnioskiem wyrazili 

aprobatę dla przedstawionej kandydatury pani!'

Pani o osobowość kultury regionu świętokrzyskiego. Od lat działa na

rzecz propagowania czytelnictwa wśród mieszkańców powiatu kieleckiego. Jej działalność w ostatnich 

latach skupiona jest wokół Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom" oraz Dworku Stefana 

Żeromskiego w Ciekotach, którego jest honorowym kustoszem.

To filolog polonista (UJ), muzeolog (UJ), długoletni kustosz Muzeum Lat Szkolnych Stefana 

Żeromskiego w Kielcach (1967-2003). Członek założyciel (1986), wiceprezes i prezes Zarządu 

Głównego Towarzystwa im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, inicjatorka 

i organizatorka 18 edycji Stypendium im. Andrzeja Radka (1987-2004). Honorowy Przewodnik 

Świętokrzyski (1990). Autorka scenariusza stałej wystawy poświęconej Mikołajowi Rejowi 

w Nagłowicach, otwartej w 1988 r. Twórczyni scenariusza (2010) 

i kompleksowego urządzenia Dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach (2011-2016). Konsultant 

filmów, projektów wydawniczych, wystawienniczych i oświatowych, związanych 

z autorem Przedwiośnia. Uhonorowana m.in. odznaczeniami: Zasłużony Działacz Kultury (1978) i Za 

zasługi dla Kielecczyzny (1985), Złotym Krzyżem Zasługi (1987), Srebrnym Krzyżem za zasługi dla ZHP 

(1994), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2003), Główną Nagrodą Literacką im. 

Witolda Hulewicza (2011), Świętokrzyską Nagrodą Kultury (2003, 2014, 2020), a także przyznanym na 

wniosek świętokrzyskich Radków - Międzynarodowym Orderem Uśmiechu (2002). Od 2013 roku 

posiada tytuł i odznakę „Honorowego Kustosza Dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach". W 2017 

roku - w pięćdziesięciolecie działalności twórczej i społecznej odznaczona Srebrnym Medalem 

„Zasłużony Kulturze Gloria Artis". W 2021 r. została laureatką dorocznej Nagrody Starosty Kieleckiego 

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Szczególne miejsce w sercu i zajmuje działalność propagująca

czytelnictwo. Jest autorką licznych artykułów o Żeromskim i ziemi pisarza, druków bibliofilskich, 

przewodników, opracowań w publikacjach zbiorowych, edytorskiego opracowania Urody życia 

w Pismach zebranych Stefana Żeromskiego (1993) oraz książek: Rodzina Stefana Żeromskiego 

w Świętokrzyskim (2003), Miejsce zostało to samo... (2005), 50 lat z Żeromskim. Zwierzenia kustosza 



(2005), I tylko rodzina kocha nas... (2008), W najściślejszej ojczyźnie Stefana Żeromskiego (2012), 

Rodzinne konterfekty i pamiątki ikonograficzne w Dworku Żeromskich w Ciekotach (2013).

W listopadzie 2020 r. premierę miała najnowsza książka Mojej duszy cząstka... O Ciekotach 

i Stefanie Żeromskim opowiadająca o związkach pisarza z Ciekotami. Wydawnictwo powstało celem 

upamiętnienia 95. rocznicy śmierci pisarza. Autorka przekazała cały nakład bezpłatnie na rzecz 

Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom" w Ciekotach z przeznaczeniem, by dochód ze sprzedaży 

został przeznaczony na kolejne wydawnictwa poświęcone pisarzowi.

W czerwcu 2021 r. nakładem Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom" w Ciekotach ukazała 

się nowa książka autorstwa . ' ■’ Opowieści z ciekockiego dworku Żeromskich będąca

kompendium wiedzy na temat dworku w Ciekotach i historiach związanych z jego wyposażeniem.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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