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Konkurs dla czytelników
Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru:
Ta batalia została stoczona pod Chmielnikiem.
Bitwa była jednym z
ważnych epizodów europejskiej ekspansji Mongołów w XIII wieku. W marcu 1241 rozpoczęło się
jednoczesne uderzenie zagonów tatarskich na Polskę i na Węgry. Oddziały pod wodzą Batu-chana
rozdzieliły się w rejonie Sandomierza i ruszyły na
Kujawy oraz na Kraków. Zadanie powstrzymania
nieprzyjaciela zmierzającego w kierunku Krakowa
przypadło wojskom wojewody krakowskiego Włodzimierza i wojewody sandomierskiego Pakosława.
Do walki doszło rankiem 18 marca 1241 roku pod
Chmielnikiem, w miejscu noszącym nazwę Wesołe
Pole. Starcie zakończyło się klęską wojsk polskich
– górę wzięła taktyka Tatarów: po manewrze „pozorowanej ucieczki” nastąpiła rozstrzygająca faza
bitwy. Na zdezorientowanych Polaków uderzył odwodowy oddział mongolski. Rozerwany szyk sił
polskich podzielił się na dwie grupy. Pierwsza pod
naporem Mongołów rozpierzchła się, druga w zachowanym szyku bojowym wycofała się w kierunku
północnym, gdzie dzień później stoczyła krwawą
bitwę pod Tarczkiem.
Tatarzy zdobyli następnie Kraków (28 marca 1241
r.) i ruszyli na Śląsk. Po zdobyciu Wrocławia i po
zakończonej klęską wojsk polskich bitwie pod Legnicą (9 kwietnia 1241), w której poległ Henryk II
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Pobożny, Tatarzy przechodząc przez Morawy połączyli się z głównymi siłami na Węgrzech.
Nagrodę w naszym konkursie otrzymuje Anna
Kowalska. Gratulujemy! (prosimy o kontakt z redakcją).
Nasze kolejne pytanie:
Przy zbiegu kieleckich ulic Kościuszki i Leonarda znajduje się obelisk upamiętniający pewne
wydarzenie z czerwca 1794 r. O jakie wydarzenie
chodzi?
Na odpowiedzi czekamy do 17 maja 2013 r. pod
numerem telefonu 41 342 12 32 lub adresem poczty
elektronicznej: agata.wojda@kielce.uw.gov.pl (prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz telefonu
kontaktowego). Wśród czytelników, którzy udzielą
prawidłowych odpowiedzi, rozlosujemy nagrody.

Wydawca:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
www.kielce.uw.gov.pl
tel. 41 344 29 56, fax 41 344 48 32
e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl
Miesięcznik redaguje Biuro Prasowe Wojewody
tel. 41 342 12 32
(Agata Wojda – rzecznik prasowy wojewody)
e-mail: agata.wojda@kielce.uw.gov.pl
Skład i łamanie: COLOR PRESS art Sp. z o. o.
www.colorpress.com.pl
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Marcowy przegląd wydarzeń
•••
W
obchodach
Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych wziął
udział
wicewojewoda
Grzegorz
Dziubek.
Oficjalne uroczystości i
modlitwa za żołnierzy
wyklętych odbyły się przed kieleckim Pomnikiem
Armii Krajowej. - Czym jest dzisiaj patriotyzm? Czym
jest dla nas dziś służba? Czym jest dla nas dzisiaj to
piękne hasło towarzyszące pokoleniom Polaków - Bóg,
Honor, Ojczyzna? Zadając sobie te pytania, w dniu 1
marca możemy znaleźć odpowiedź. Tą odpowiedzią są
biografie wybitnych, wspaniałych Polaków - Żołnierzy
Wyklętych. To oni swoją postawą, swoim wyborem dali
nam szansę byśmy mogli być dalej Polakami, patriotami
- mówił wicewojewoda. Po głównych uroczystościach, w
wojewódzkim Domu Kultury otwarto wystawę „Bić się
do końca” oraz wyemitowano film „Wyklęci. Żołnierze,
których miało nie być”. Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych to święto przypominające o
powojennym polskim podziemiu antykomunistycznym,
jest wyrazem hołdu dla żołnierzy tzw. drugiej konspiracji,
którzy po 1945 r. przeciwstawiali się sowietyzacji Polski.
Zostało ustanowione w ubiegłym roku i obchodzone
jest w rocznicę stracenia przez bezpiekę (1 marca 1951
r.) kierownictwa IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i
Niezawisłość”.
•••
Promesy
dotacyjne
na łączną kwotę 30
mln 680 tys. zł. wręczył
samorządowcom
wicewojewoda Grzegorz
Dziubek
wraz
z
dyrektorem Departamentu
ds.
Usuwania
Klęsk
Żywiołowych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
Zbigniewem Świrczem. Pieniądze trafiły do 9 powiatów
oraz 49 gmin, zostaną one przeznaczone na usuwanie
skutków powodzi, a zwłaszcza na odbudowę zniszczonej
infrastruktury drogowo-mostowej. Promesy, przyznane
przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, opiewają
na kwotę 30 mln 680 tys. zł.
•••
Spotkanie
dotyczące
gospodarowania odpadami
komunalnymi otworzyła
wojewoda
Bożentyna
Pałka-Koruba.
W
konferencji, która odbyła
się w Świętokrzyskim
Urzędzie
Wojewódzkim
wzięli udział przedstawiciele samorządów województwa
świętokrzyskiego. Tematem dyskusji były zmiany związane
z systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
Wynikają one z nowelizacji ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 roku, poz. 391, z późn. zm.). W trakcie
spotkania, problemy poruszone przez samorządowców
omówił radca prawny Jędrzej Klatka. W dyskusji wziął
również udział Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach.

•••
Życzenia
z
okazji
100.
urodzin
złożył
w i c e w o j e w o d a
F r a n c i s z k o w i
Możdżeniowi.
Goście
odwiedzili jubilata w
mieszkaniu na kieleckim
Barwinku. Wicewojewoda wręczył panu Franciszkowi
okolicznościowe listy od premiera Donalda Tuska oraz
złożył życzenia w imieniu wojewody i swoim. „Jest
Pan świadkiem najważniejszych wydarzeń w kraju
i województwie świętokrzyskim. Przez te wszystkie
lata służąc wiedzą oraz doświadczeniem zdobył Pan
szacunek i uznanie otoczenia. Dziękuję, że przez te
wszystkie lata daje Pan młodym pokoleniom przykład
pięknego i dobrego życia. Taka postawa dowodzi
wewnętrznej siły, dojrzałości i niezwykłej wrażliwości
na drugiego człowieka” - czytamy w liście od wojewody
i wicewojewody. Uroczystość była również okazją do
celebracji 70-lecia pożycia małżeńskiego pana Franciszka
z żoną Anielą.
•••
Wicewojewoda
wziął
udział w imprezie pod
hasłem
„Obudź
się
na wiosnę”. Coroczny
happening, organizowany
przez
Polskie
Radio
Kielce, odbył się na
kieleckim Mostku Karskiego. Na mostku nad Silnicą,
oprócz uśmiechniętych dzieci, pojawiły się marzanny
przygotowane przez uczniów kieleckich szkół i
wychowanków przedszkoli. Podczas spotkania wesoło,
głośno, muzycznie i kolorowo przywoływano wspólnie
najbardziej oczekiwaną porę roku - wiosnę. Następnie
kukły, w radosnym pochodzie, przeniesione zostały do
Muzeum Zabawek i Zabawy.
•••
Spotkanie
dotyczące
rządowego
programu
„Razem
bezpieczniej”
odbyło się w urzędzie
wojewódzkim. W trakcie
rozmów podsumowano
stan realizacji Programu
w
województwie
świętokrzyskim w 2012 roku, przedstawiono zamierzenia
inicjatyw profilaktycznych realizowanych przez służby
samorządowe w 2013 roku oraz omówiono inicjatywy
administracji rządowej centralnej - m.in. Obywatelskie
Forum Bezpieczeństwa i Noc Profilaktyki. Rządowy
Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych
Zachowań „Razem bezpieczniej” został przyjęty przez
Radę Ministrów w 2006 roku. Łączy on działania Policji,
administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów
społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa
i porządku publicznego. Jednym z podstawowych założeń
programu jest przekonanie obywateli do nawiązania
trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz
innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Realizacja programu obejmuje nie tylko
działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale również
pozostałych resortów, zaangażowanych w prace na rzecz
szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także działania
administracji samorządowej i instytucji pozarządowych.
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Temat miesiąca

Człowiek w przestworzach

Latająca maszyna Leonardo da Vinci (źródło: www.leonardodavinci.net)

„Nikt mi nie powie, że to normalne, żeby maszyna latała w powietrzu” - mówi bankier Kramer w komedii
„Vabank”. Choć znajdzie się pewnie jeszcze dziś grono osób mających podobne zdanie, jedno możemy
stwierdzić: latające maszyny są jednak faktem.
Potrafimy unieść się w przestworza. Spełniło się odwieczne ludzkie pragnienie. I nie chodzi tu o lewitację
w stylu hinduskich joginów, ale o pokonanie przez ludzki umysł sił natury i stworzenie aparatów potrafiących
wznieść się naprawdę bardzo wysoko. Od początku marzył człowiek: wzbić się w obłoki jak ptak. Wedle dawnych mitów, niektórym to się ponoć udało. Choćby Dedalowi, który dla swego syna Ikara sporządził skrzydła z
piór mocowane woskiem. Ta technika jednak fatalnie zawiodła w konfrontacji ze słońcem. O latających ludziach
mówią stare chińskie legendy sprzed trzech tysięcy lat
- takim lotnikiem miał być cesarz Shun, zaś staroindyjski król Vikramaditya posiadał latającego konia. Unieść
się w powietrze potrafił legendarny wojownik Kibanga
z Ugandy, i do tego raził jeszcze wrogów kamiennymi
bombami. A o latających perskich dywanach słyszał chyba każdy. Może ktoś nawet z nich korzystał (Jakub Wędrowycz, bohater książek Andrzeja Pilipiuka, w każdym
razie na pewno).
Na naszych słowiańskich ziemiach także mieliśmy niezłych aeronautów. Sztukę latania do perfekcji opanowały
świętokrzyskie czarownice, które udawały się na sabaty
za pomocą niezbyt skomplikowanych, ale skutecznych
w sterowaniu, urządzeń typu miotła czy łopata. Siłę napędową stanowiła tu czarodziejska maść i odpowiednie
zaklęcie. Do znanej szkoły latania uczęszczali Kajko i Kokosz, słynni komiksowi woje dzielnego kasztelana Mirmiła. I nabyta tam wiedza nie poszła w las, bo dali niezłego łupnia zbójcerzom za pomocą latającego kufra. Był
to chyba pierwszy w dziejach powietrzny aparat bojowy.
Latał też pan Twardowski, ale tylko na kogucie. Ale to się
chyba nie liczy…
Marzenia ziszczały się nie tylko w legendach. Rozwój
nauki pozwalał stopniowo opracowywać (choć z początku tylko teoretycznie) coraz to wymyślniejsze konstrukcje. Nieco informacji o pierwszych konkretnych przymiarkach do wzbicia się w przestworza zachowało się w
dawnych kronikach. Dziejopisarze wspominają choćby
o zakończonej śmiertelnym wypadkiem próbie lotu w
starożytnym Rzymie w czasach Nerona czy o człowieku
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ze skrzydłami w XII-wiecznym Konstantynopolu. Latać
próbował też w IX wieku nadworny lekarz kalifa andaluzyjskiego oraz, dwa stulecia później, angielski mnich
Olivier. Temat naukowo potraktował angielski filozof
Roger Bacon, pisząc w 1250 r. rozprawę o możliwościach
lotu człowieka.
Do sprawy latania twórczo i praktycznie podszedł dopiero niezwykły geniusz epoki renesansu, Leonardo da
Vinci. Projekty jego latających aparatów do dziś budzą
podziw i zdumienie. Mistrz Leonardo opracował między
innymi urządzenie przypominające sposobem działania
współczesne śmigłowce, badał możliwości lotu człowieka
przy użyciu ruchomych mechanicznych skrzydeł, wpadł
na pomysł konstrukcji lotni oraz balonu, opracował też
teorię spadochronu, trzymanego w rękach przez lotnika.
Ten ostatni projekt został z powodzeniem przetestowany
w 2000 roku przez brytyjskiego skoczka spadochronowego, Adriana Nicholasa.
Kolejne wieki przynosiły następne koncepcje. Przełomowym okazał się wynalazek aerostatu, czyli statku powietrznego unoszącego się dzięki sile wyporu opisanej
prawem Archimedesa. Tu pojawiają się dwaj Francuzi:
bracia Józef i Stefan Montgolfier, którzy w skonstruowanym przez siebie balonie napełnionym ciepłym powietrzem oderwali się w 1783 roku od ziemi. Próba z czerwca tegoż roku trwała zaledwie 9 i pół minuty, za to już 21
listopada w ciągu 25 minut pokonali na wysokości 100
metrów dystans 9 kilometrów. Urządzenie te stale ulepszano, niecałe dwa lata później balon przeleciał już nad
kanałem La Manche, a kolejnym etapem tego wynalazku
były sterowce. Doświadczenia z balonem, nazywanym
wówczas „banią powietrzną”, przeprowadzono w Polsce
rok po sukcesie braci Montgolfier. Pokazano je w Krakowie i Warszawie. Prób z aerostatami dokonywali uczeni
Szkoły Głównej Koronnej w Krakowie: Jan Śniadecki,
Jan Jaśkiewicz, Jan Szaster oraz Franciszek Scheidt. Balon wzleciał 1 kwietnia 1784 r. z krakowskiego Ogrodu
Botanicznego. Była to próba ściśle naukowa, opisana w
wydanej później broszurze: „Doświadczenie z banią powietrzną, będąc iedno z naywspanialszych dla oka, przynosi wiele chwały ludzkiemu rozumowi stąd, że człowiek
używszy jednego żywiołu na podbicie sobie drugiego, znalazł przystęp do głębi atmosfery całą ziemię oblewaiącey”.
Pierwszym zaś Polakiem, który wzbił się w powietrze był
Jan Potocki, znany pisarz i podróżnik. Stało się to w balonowym koszu w 1790 r.
Następnym krokiem był już aeroplan. Tego, że do
wzniesienia się w powietrze potrzebna jest odpowiednia
siła nośna dowiódł, po szeregu prób z latawcami, brytyjski inżynier George Cayley. Uznał do tego, że machina
taka powinna mieć, inaczej niż ptaki, nieruchome skrzydła. Pierwsza konstrukcja jego szybowca pochodzi już z
1804 r. Ale minąć musiało pół wieku, by mógł dojść do
skutku lot z pasażerem na pokładzie - w 1853 r. Cayley
namówił do eksperymentalnego, udanego zresztą, szybowcowego ślizgu własnego woźnicę (ciekawe, jakich
argumentów użył…).
Niezłe koncepcje budowy latających aparatów mieli w
XIX stuleciu Austriak J. Degen, Francuz A. De Lambertye oraz Anglik D. Henson, który zaprojektował urządzenie nieco zbliżone wyglądem do dzisiejszego samolotu.
Włoski wynalazca E. Forlanini stworzył nawet pierwszy
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latający model śmigłowca. Kilka zakończonych jako takim powodzeniem lotów ślizgowych na pierwowzorze
własnego szybowca wykonał zaś Francuz J. Le Bris. W
1880 r. znaczny sukces odniósł jego rodak Clement Adler. W skonstruowanym przez siebie aeroplanie wykonał
50-metrowej długości lot. Czterołopatowe śmigło napędzane było przez maszynę parową. Niestety, kolejny
ulepszony samolot rozbił się podczas prób.
Za „ojca lotnictwa” uważa się jednakże Niemca, Otto
Lilienthala, który wielce zasłużył się dla rozwoju aeronautyki. W latach 90-ych XIX wieku odbył on wiele nad
wyraz udanych, długich lotów na szybowcach własnej
konstrukcji (te słynne „drabiniaste” machiny ze skrzydłami podobnymi do nietoperzowych). Wydał do tego
swoją znaną pracę „Lot ptaków jako podstawa sztuki
latania”. Marzenia Lilienthala o podboju przestworzy
zakończyły się latem 1896 roku, kiedy to podczas próby na swym ciągle ulepszanym dwupłatowym szybowcu
spadł na ziemię i zmarł dzień później w wyniku odniesionych obrażeń. Badania Lilienthala kontynuował jego
uczeń, Percy Plicher. Miał szansę zapisać się w historii
lotnictwa jako pierwszy prawdziwy pilot, gdyby w 1899
r. nie skończył równie fatalnie, jak jego mistrz. Plicher
prowadził bowiem zaawansowane prace nad pierwszym
sterowanym szybowcem napędzanym silnikiem, czyli po
prostu samolotem. Doskonałe szybowcowe osiągnięcia
miał, równolegle z Lilienthalem, Amerykanin Octave
Chanute. Podobnie jak niemiecki konstruktor wpadł on
na pomysł skutecznego sposobu sterowania takim aparatem w locie. A to diametralnie odróżniało ich maszyny
od wszelkich wynalezionych wcześniej.
Od sukcesów Lilienthala rozpoczęła się prawdziwa
fascynacja lotnictwem. Budowane maszyny coraz częściej wyposażano w silniki, a właściwy efekt dało użycie
silnika spalinowego. Przełom nastąpił 17 grudnia 1903
roku. Tego dnia dwaj amerykańscy, bracia Orville i Wilbur Wright wykonali pierwsze z prawdziwego zdarzenia,
rewolucyjne dla dalszych dziejów lotnictwa, loty silnikowe. Bracia zbudowali dwupłatowy samolot zaopatrzony
w silnik spalinowy o mocy 16 KM i w miejscowości Kitty
Hawk zaliczyli serię kontrolowanych lotów o długości
od 40 do ponad 280 metrów. Tak więc właściwa historia

Jedna z serii kart pocztowych wydanych z okazji 100-lecia lotnictwa, wg projektu
A. Kowalewskiego.

lotnictwa, do dziś dynamicznie się rozwijającego, rozpoczęła się 110 lat temu od tego słynnego 40-metrowego
lotu. W Europie lotniczym pionierem był francuski konstruktor Louis Bleriot, który 25 lipca 1909 roku w zbudowanym przez siebie aeroplanie „Bleriot XI” przeleciał,
jako pierwszy człowiek, nad kanałem La Manche z Calais
do Dover.
Rozwój techniki lotniczej przyspieszyła I wojna światowa. Działania wojenne wymusiły na konstruktorach
budowanie coraz to skuteczniejszych maszyn bojowych,

Samolot braci Wright (źródło: Wikpedia).

na których sukcesy odnosili coraz to lepsi piloci, jak
choćby słynny „Czerwony Baron” Manfred von Richthofen, latający na płatowcu konstrukcji A. Fokkera. Po
wojnie przyszedł czas na lotnicze rekordy. Rok 1919 to
pierwsze próby pokonania Atlantyku, a także powstanie
pierwszych linii lotniczych przewożących pasażerów i
towary z USA do Kanady czy z Berlina do Lipska. Z kolei dla polskiego lotnictwa ważny był rok 1918 - 5 listopada wzleciał nasz pierwszy samolot wojskowy z załogą
poruczników: Stefana Bastyry i Janusza de Beaurain. W
rocznicę tego wydarzenia obchodzono Dzień Lotnictwa
Polskiego.
W czerwcu 1919 r. John Alcock i Arthur Brown jako
pierwsi przelecieli nad Atlantykiem na trasie z Ameryki Północnej do Irlandii. W dziejach lotnictwa bardziej
zasłynął jednak Charles Lindbergh, który w maju 1927
r. samotnie pokonał ocean, przelatując z Nowego Jorku
do Paryża bez międzylądowań. Do annałów lotnictwa
nie wpisywali się tylko ci „wspaniali mężczyźni w swych
latających maszynach”. Drugą na świecie osobą po Lindberghu (i pierwszą kobietą w historii), która w 1932 r.
przeleciała samotnie nad Atlantykiem była amerykańska pilotka, dziennikarka i poetka Amelia Earhart. Ta
niezwykła osoba podjęła w 1937 r. próbę okrążenia kuli
ziemskiej wzdłuż równika. Niestety, po 40 dniach podróży i pokonaniu 3/4 dystansu, jej samolot zaginął gdzieś
nad Pacyfikiem. Gdyby jej się udało, byłaby pierwszą kobietą, która przeleciała dookoła świata.
Wielkie lotnicze sukcesy odnosili także nasi rodacy.
Jako lotnik polarny zasłynął Jan Nagórski, który w 1914
r. odbył lot nad Arktyką na wodnosamolocie wzdłuż zachodnich wybrzeży Nowej Ziemi, przebywając ok. 400
km. Bolesław Orliński i Leon Kubiak od 27 sierpnia do
25 września 1926 r. dokonali kilkuetapowego przelotu z
Warszawy do Tokio na trasie 10.300 km oraz z powrotem. W Japonii nasi lotnicy spotkali się z entuzjastycznym przyjęciem. Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura zdobyli w sierpniu 1932 r. w zawodach „Challenge”
pierwsze miejsce i puchar międzynarodowy dla Polski.
Stanisław Skarżyński był zdobywcą rekordu świata długości lotu z Afryki do Ameryki Pd. W dniach 7-8 maja
1933 r. pokonał 3582 km bez międzylądowania.
Potem mogło być już tylko lepiej, szybciej, dalej. We
wrześniu 1929 r. Fritz von Opel wzbił się w przestworza
na pokładzie samolotu RAK1 o napędzie rakietowym.
Dziś przytoczona na wstępie opinia bankiera Kramera
zdaje się nie mieć sensu. Rozwój nauki i techniki pozwala zmierzyć się z każdym niemal wyzwaniem. Co będzie
w przyszłości? Czas i ludzie pokażą.
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Przygotujmy się razem na odbiór cyfrowy
Szanowni Państwo,
Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce, czyli
zastąpienie tradycyjnej techniki nadawania analogowego nowoczesną techniką cyfrową, należy
do jednego z najważniejszych projektów w sferze
publicznej łączących zagadnienia społeczne, ekonomiczne i techniczne. Naziemna telewizja cyfrowa to postęp technologiczny oznaczający większą
liczbę programów, lepszą jakość obrazu i dźwięku.
Po ostatecznym wyłączeniu sygnału analogowego w województwie świętokrzyskim, mieszkańcy naszego
regionu będą odbierać telewizję naziemną jedynie w wersji
cyfrowej. Poza oczywistymi zaletami tego rozwiązania, proces
ten niesie ze sobą także trudności dla osób, które dotychczas
korzystały z telewizji analogowej i nie wiedzą, jak przygotować
się do odbioru telewizji w tej nowoczesnej technologii.
W szczególny sposób powinniśmy zadbać o osoby w trudnej sytuacji życiowej, starsze, schorowane, które samodzielnie
nie będą umiały przygotować się do odbioru telewizji cyfrowej. Pamiętajmy o tym, że najważniejsza jest nasza wzajemna życzliwość i chęć niesienia pomocy. Dziękuję wszystkim,
którzy angażują się w akcję informacyjną, liczymy na wsparcie
harcerzy, uczniów, ale również ochotniczych straży pożarnych
i wszystkich osób, które w trudnych przypadkach będą pomagały mieszkańcom w przestrojeniu telewizorów, czy montażu
anteny. Zachęcam wszystkich - przygotujmy się razem na
odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w województwie świętokrzyskim.
Bożentyna Pałka-Koruba
Wojewoda Świętokrzyski
Już wkrótce kolejne wyłączenia naziemnej telewizji analogowej.
Przeczytaj koniecznie, co powinieneś wiedzieć, żeby dalej
oglądać telewizję naziemną.
Od listopada 2012 roku trwa w Polsce proces cyfryzacji
telewizji naziemnej czyli wdrożenie nadawania sygnału telewizyjnego nowoczesną techniką cyfrową. Zmiana techniki
nadawania telewizji pozwala na znaczne zwiększenie oferty
programowej, poprawę jakości obrazu i dźwięku, wprowadzenie telewizji wysokiej rozdzielczości.
Nowe możliwości naziemnej telewizji cyfrowej
Cyfrowa Telewizja Naziemna oferuje bogatszą ofertę programową. Widz otrzyma także dostęp do dodatkowych usług,
takich jak: możliwość wyboru kilku ścieżek dźwiękowych, np.
w kilku językach, w tym także audiodeskrypcji dla osób niewidomych i niedowidzących oraz dźwięku przestrzennego, a
także napisów.
Cyfrowa telewizja to więcej programów telewizyjnych
Programy nadawane są w tzw. Multipleksach (MUX) czyli
cyfrowych pakietach programowych. Dzisiaj dostępne następujące programy TV:
w multipleksie MUX-1: TVP1 HD, TVP2, TVP INFO, Polo
TV, ESKA TV, ATM Rozrywka TV, TTV;
w multipleksie MUX-2: Polsat, Polsat Sport News, TVN,
TVN7, TV Puls, Puls2, TV4, TV6;
w multipleksie MUX-3: TVP1, TVP2 HD, TVP INFO, TVP
Kultura, TVP Historia, TVP Polonia.
Co jest potrzebne, aby odbierać naziemną telewizję cyfrową?
Potrzebny jest do tego specjalny dekoder zgodny ze standardem DVB-T MPEG-4, wbudowany w telewizor lub zewnętrzny w formie przystawki podłączony do telewizora oraz tak jak
dotychczas antena naziemna. Najlepiej korzystać z anten kierunkowych, sprawdzi się także popularna antena siatkowa, czy
też zbiorowa pod warunkiem jej prawidłowego dostosowania.
Natomiast anteny pokojowe sprawdzają się tylko w dogodnych
warunkach lokalnych tj. w bliskich odległościach od nadajni-
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ka, korzystnym ukształtowaniu terenu itp. Antena
powinna obsługiwać pasmo UHF, tj. kanały 21-69.
Jeżeli obecnie posiadana antena zapewnia dobrą
jakość obrazu i dźwięku to prawdopodobnie nie
ma potrzeby wymieniać anteny. Anteny satelitarne
nie umożliwiają odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.

Koszty
Koszt zakupu dekodera to wydatek około 100200 zł. Natomiast ceny anten kształtują się pomiędzy 50-200 zł. Niektórzy nieuczciwi akwizytorzy i sprzedawcy,
powołując się na nieprawdziwe informacje, namawiają do kupna odbiorników satelitarnych i podpisywania umów abonamentowych, strasząc, że są one niezbędne do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Należy pamiętać, że poza abonamentem
RTV z tytułu posiadania odbiornika, nie istnieją żadne dodatkowe opłaty abonamentowe.
(Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji).
Warto wiedzieć.
Rozmowa z Jackiem Sułkiem, pełnomocnikiem wojewody
świętokrzyskiego ds. wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej.
Kiedy w naszym regionie zniknie sygnał analogowy?
Wyłączenie nadajników analogowych w naszym regionie
rozpocznie się już 22 kwietnia i będzie dotyczyło części gmin:
Włoszczowa, Secemin, Kluczewsko, Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Wiślica, Bejsce, Opatowiec.
Ostateczny termin wyłączenia sygnału analogowego to 17
czerwca br.
Czy teraz można odbierać już telewizję cyfrową?
Oczywiście, sygnał jest już nadawany z nadajnika na Świętym
Krzyżu i z nadajnika na ul. Targowej w Kielcach. Oczywiście
część mieszkańców może odbierać również sygnał z Katowic,
Częstochowy, czy Tarnowa.
Czy wszyscy muszą przygotować się w jakiś szczególny sposób
do odbioru telewizji cyfrowej?
Niekoniecznie. Nie muszą tego robić osoby korzystające z
płatnych anten satelitarnych czy telewizji kablowe (nie muszą
dokonywać żadnych zmian. W przypadku bloków mieszkalnych
dostosowanie anteny zbiorczej należy do obowiązków zarządcy
budynku. Natomiast przygotować się muszą osoby korzystające
z naziemnych anten indywidualnych.
Co w takiej sytuacji muszą zrobić właściciele anten naziemnych?
Osoby, które dotychczas obierały telewizję naziemną za pomocą tradycyjnych anten powinni sprawdzić czy telewizor posiada
tzw. dekoder DVB-T MPEG 4. W przypadku telewizorów starszego typu istnieje konieczność zakupu i podłączenia zewnętrznego dekodera. Następnie należy antenę podłączyć do dekodera, skierować antenę w kierunku nadajnika i dokonać regulacji
odbiornika czyli ustawić programy w telewizorze. W przypadku
dużych odległości od nadajnika wskazany jest montaż anteny
kierunkowej.
Na co zwrócić uwagę, jeśli kupujemy dekoder czy antenę?
Koszt prostego dekodera to około 100-200 zł. Jednak jest zagrożenie pojawiania się nieuczciwych sprzedawców, którzy oferują drogi sprzęt i jednocześnie przekonują, że bez kupna drogiego dekodera i podpisania umowy abonamentowej nie będzie
można odbierać telewizji cyfrowej. Niektórzy podając się za
przedstawicieli Telewizji Polskiej, wmawiają np., że za korzystanie z analogowej telewizji trzeba będzie płacić dodatkowy
abonament. Informacje te są rzecz jasna nieprawdziwe. Trzeba
zatem dokonywać przemyślanych zakupów. Pamiętajmy, że za
odbiór naziemnej telewizji cyfrowej nie są pobierane żadne opłaty abonamentowe.
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„Laury” rozdane

VII edycja Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski”
za nami. Laureatów, podczas uroczystej gali finałowej
w Kieleckim Centrum Kultury, uhonorowali wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba oraz wicewojewoda Grzegorz Dziubek.
Statuetki odebrało pięciu laureatów w pięciu kate-

goriach. W indywidualnej kategorii „Człowiek Roku”
zwycięzcą została siostra Małgorzata Chmielewska,
przełożona Katolickiej Wspólnoty „Chleb Życia”, a także
prezes Fundacji Domy Wspólnoty „Chleb Życia”.
W kategorii „Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie” wyróżnienie przyznano przedsiębiorstwu
„Delfin” sp. z o.o., która od początku swojej działalności
koncentruje się na zagadnieniach ochrony środowiska
naturalnego i zasobów wód. Aby zdobyć nagrody w tej

kategorii należało spełnić określone warunki. Było to
m.in. podejmowanie, obok bieżącej działalności, bezinteresownej aktywności w zakresie działań na rzecz
innych, produkowanie wyrobów lub oferowanie usług,
które cieszą się uznaniem konsumentów i wyróżnianie
się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz walorami
użytkowymi, a także posiadanie dobrej sytuacji finansowej oraz sumienne regulowanie należności w stosunku
do partnerów gospodarczych.
W kategorii „Lider Społeczeństwa Obywatelskiego”
Laur przypadł Stowarzyszeniu „Młodzi Demokraci”,
które działa w regionie świętokrzyskim od 2001 roku
i zrzesza obecnie około 50 członków. Stowarzyszenie
prowadzi wiele akcji społecznych, edukacyjnych, konferencji, happeningów, debat oraz innego typu inicjatyw
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mających na celu zaangażowanie i pobudzenie do działania lokalnych środowisk.
Laur w kategorii „Innowacyjna Gmina” przyznano gminie Strawczyn. Wyróżniony samorząd wykorzystuje nowoczesne technologie, przyjazne środowisku naturalnemu,
stwarzając komfortowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej. W ciągu ostatnich lat samorząd stał się
miejscem przyjaznym, czystym i zielonym i jednocześnie
wyposażonym w niemal kompletną infrastrukturę komu-

nalną. A to tylko niektóre z osiągnięć gminy Strawczyn,
których jest naprawdę sporo.
W kategorii „Fair Play” zwyciężył natomiast Rafał Dobrowolski, dwukrotny olimpijczyk (Pekin 2008 oraz Londyn 2012), który od 20 lat uprawia łucznictwo w klubie
Stella Kielce. Wojewoda podjęła także decyzję o przyznaniu „Lauru Specjalnego”, który trafił do rąk prof. Stanisława Żaka.
Podobnie jak w poprzednich edycjach, „Laury Świętokrzyskie” mają na celu wyróżnianie przedsiębiorstw, gmin,

oraz osób, które działają na rzecz innych, wnoszą znaczący
wkład w rozwój i promocję regionu, a także przyczyniają
się do budowania pozytywnego wizerunku Ziemi Świętokrzyskiej w Polsce i Europie. W ocenie nominowanych
oraz wyborze laureatów wojewodzie pomaga Komitet Honorowy oraz specjalnie powoływany Zespół Ekspertów,
ciało doradcze przy wyborze laureatów.
Wojewoda przyznaje nagrodę jednej osobie lub podmiotowi w każdej z kategorii, może również zrezygnować
z przyznania nagrody. Z własnej inicjatywy oraz na wniosek Zespołu lub Komitetu może także przyznać nagrodę w
kategorii „Laur Specjalny”.
Galę finałową uświetnił koncert Katarzyny Nosowskiej,
a tegoroczną edycję nagrody wojewody upamiętniła Poczta Polska wydając dwie okolicznościowe kartki pocztowe
wg projektu Adama Kowalewskiego.
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Wieści z urzędu
Święto Konstytucji

Wojewoda Świętokrzyski zaprasza na uroczystości obchodów Święta
Konstytucji 3 Maja, które rozpocznie
o godz. 11.00 polowa Msza Święta w
intencji Ojczyzny na placu przed Bazyliką Katedralną w Kielcach.
O godz. 12.15 uczestnicy uroczystości przejdą przed
pomnik Stanisława Staszica w Parku Miejskim, gdzie po
krótkiej części artystycznej rozpoczną się o godz. 13.00
oficjalne obchody Święta Konstytucji (zgodnie z ceremoniałem: podniesienie flagi państwowej, hymn narodowy,
przemówienie okolicznościowe wojewody, apel poległych
i na zakończenie ceremonia złożenia wieńców i wiązanek
przed pomnikiem). W trakcie uroczystości ułani z Kieleckiego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich otrzymają szable kawaleryjskie.
O godz. 14.00 w kieleckim Parku Miejskim rozpocznie
się Piknik Historyczny, podczas którego, oprócz kieleckich ułanów, zaprezentują się także: Grupa Rekonstrukcji
Historycznej 4. Pułku Piechoty Legionów z Kielc, Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Pułk Żuawów Śmierci” z
Buska-Zdroju, Klub Historyczny „HIRD” (Wikingowie i
Celtowie) z Kielc, Grupa Rekonstrukcji Historycznej III
Okręgu Policji Państwowej – Komisariat z Radomia, Regiment Piechoty Najemnej z Kielc, Świętokrzyski Szwadron Kawalerii Ochotniczej, Artyleria Piesza Xsięstwa
Warszawskiego, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” oraz klasy mundurowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego. O godzinie 16.00 w Parku Miejskim rozpocznie się „Pieśniobranie majowe”.
Tradycyjnie obchodom Święta Konstytucji towarzyszyć
będzie szereg imprez. W piątek, 26 kwietnia odbędzie się
miejska gra terenowa „Kieleckie ślady przeszłości” organizowana przez Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii,
a w dniach 26-28 kwietnia Automobilklub Kielecki organizuje Międzynarodowy Świętokrzyski Rajd Pojazdów
Zabytkowych. Z okazji Święta Konstytucji odbędą się
dwa turnieje piłkarskie: 1 maja o godz. 9.30 na Stadionie
Sportowym MOSiR przy ul. Ściegiennego 8 (przygotowany przez Parafialny Klub Sportowy „Rodzina”) oraz organizowany od 1 do 3 maja przez Kieleckie Stowarzyszenie
Sportowe „GOL” Kielce, Nowiny, Bilcza.
W Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, 2 maja, Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13.Pułku Ułanów
Wileńskich organizuje o godz. 12 uroczystość wciągnięcia
flagi państwowej na Placu Konstytucji. O godz. 21 ułani
zapraszają na capstrzyk. Tego samego dnia, o godz. 10.00,
na strzelnicy KWP przy ul. Szczepaniaka rozpoczną się
zawody sportowo-obronne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych organizowane przez Związek Żołnierzy
Wojska Polskiego, a od godz. 10.30 w Ośrodku Myśli Patriotycznej „Wzgórze Zamkowe” odbywać się będzie Turniej Szachowy o Puchar Wojewody Świętokrzyskiego. O
godz. 18.00 Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych
„Jodła” zaprasza na widowisko „W obronie Biało Czerwonej” w ruinach Huty „Józef ” w Samsonowie.
W dzień Święta Konstytucji, 3 maja, odbędzie się
konkurs plastyczno-fotograficzny dla dzieci i młodzieży „Kieleckie Święto 3-cio Majowe”. Ułani Kieleckiego
Ochotniczego Szwadronu Kawalerii zachęcają do udziału
w kweście pieniężnej na rzecz pomocy polskim szkołom
w Nowej Wilejce na Litwie.

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki
”
Międzynarodowa konferencja naukowa „Wartości w rodzinie i społeczeństwie”, z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny, zainauguruje XI
Świętokrzyskie Dni Profilaktyki.
Konferencja, pod patronatem wojewody świętokrzyskiego, rozpocznie się 15 maja 2013 r. o
godz. 10.15 w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Organizatorami spotkania są: Zakład
Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego, Zespół ds. Rodziny i Przeciwdziałania
Uzależnieniom przy Wojewodzie Świętokrzyskim, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta
Kielce oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach.
„Pełnomocnik w radzie konsultacyjnej ”
Gerard Bah, pełnomocnik wojewody świętokrzyskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych został
członkiem Rady Konsultacyjnej przy, powołanej przez
premiera, Radzie do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.
Jest to organ pomocniczy Rady Ministrów, a do głównych jego zadań należy zapewnienie koordynacji działań
organów administracji rządowej oraz ich współdziałania
m.in. z organami samorządu terytorialnego w zakresie
przeciwdziałania oraz zwalczania dyskryminacji rasowej
i nietolerancji. W jej skład wchodzą przedstawiciele poszczególnych ministerstw, policji, straży granicznej, służby celnej, urzędu do spraw cudzoziemców. Rada do spraw
Przeciwdziałania Dyskryminacji zajmuje się także rekomendowaniem kierunków działań zmierzających do wyeliminowania zjawisk dyskryminacji z życia publicznego
oraz inicjowaniem propozycji odpowiednich rozwiązań
legislacyjnych.
Oprócz świętokrzyskiego pełnomocnika, w pracach
Rady Konsultacyjnej uczestniczą także pełnomocnicy
wojewodów małopolskiego i wielkopolskiego oraz reprezentanci m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika
Praw Dziecka i Prokuratora Generalnego.
Uwolnij świat od elektroodpadów
Kampanię edukacyjną „Oddaj elektroodpady w dobre miejsce” zorganizował CECED Polska, Związek Pracodawców AGD. Niekomercyjny projekt został
dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.
W ramach akcji sprawdzono m.in., czy gminy wywiązują się z obowiązku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, zgodnie z którą „udostępniają na stronie internetowej urzędu adresy punktów zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego na swoim terenie.” Jak twierdzą organizatorzy kampanii, tylko 10% gmin realizuje taki obowiązek.
Aby dotrzeć z informacjami o punktach zbiórki elektroodpadów do jak największej liczby mieszkańców, stworzono w ramach projektu ogólnopolską mapę punktów
zbierania „elektrośmieci” - znajduje się ona pod internetowym adresem www.ElektroMapa.pl . Wystarczy wpisać
np. kod pocztowy lub nazwę miejscowości, aby odnaleźć
najbliższe punkty zbiórki. Mapa ta jest na bieżąco aktualizowana.
Więcej informacji o kampanii na stronie internetowej
www.elektrosmieciwsieci.pl.
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Ludzie naszego regionu

Poznaj świętokrzyskie zakątki

Władysław Wagner

Zawichost

Dziewiętnastoletni harcerz, który postanowił opłynąć świat pod
żaglami. I swoje marzenie spełnił: jako pierwszy w dziejach Polak okrążył jachtem kulę ziemską.
Był zarówno szczęściarzem, jak i
pechowcem - co podkreśla Jacek
Czajewski. Wybuch II wojny światowej nie pozwolił mu postawić tej
kropki nad „i”: czyli po zamknięciu wielkiego kręgu zawinąć na
swej „Zjawie” do macierzystego
portu w Gdyni i zasłużenie cieszyć się odniesionym sukcesem. Jego świetny wyczyn do dziś pozostaje jeszcze zbyt
mało znany.
Władysław Wagner urodził się w Krzyżowej Woli niedaleko Starachowic 17 września 1912 roku. Piętnaście lat
później rodzina Wagnerów, mając nadzieję na lepsze jutro,
przeniosła się do Gdyni, przeobrażającej się z rybackiej
wioski w nowoczesny port. Morze statki, okręty zawładnęły duszą młodego Władka. Wstąpił tam zatem do morskiej
drużyny harcerskiej i w 1929 r. ukończył kurs żeglarski.
Zafascynowany postacią J. Slocuma, który w latach 189598 odbył na swym jachcie podróż dookoła świata, postanowił pójść w jego ślady. Wyremontował i odpowiednio
wyposażył odnalezioną podniszczoną łódź motorowo-żaglową. Tak powstała „Zjawa I”. Na jej pokładzie, wraz z
kolegą Rudolfem Korniowskim, 8 lipca 1932 r. wypłynął
w swą słynną podróż. Wagner dotarł nią aż do Panamy.
„Zjawy” były jeszcze dwie, swą podróż kończył bowiem
na jachcie „Zjawa III”, jakże różniącym się od pierwszej
łodzi o tej nazwie.
„Wyprawa Władysława Wagnera jako niekonwencjonalna – jest niezwykła pod każdym względem i po prostu nieporównywalna. Wymyka się wszelkim analogiom, nie podlega żadnym schematom. Młody harcerz sam ponosi ryzyko
zuchwałego przedsięwzięcia. Nikt za nim nie stoi, nikogo
– wyruszając w rejs – nie reprezentuje, ale też od nikogo
nie jest zależny” - pisze w swej książce „Prawda o Władysławie Wagnerze” Anna Rybczyńska. Trasa podróży usiana była wieloma trudnościami, także tymi finansowymi.
Nie sposób opisać w kilku zdaniach kolejnych etapów tej
kilkuletniej wyprawy. Płynął na trzech jachtach, z różnymi
członkami załogi na pokładzie - najpierw z Gdyni do Dakaru, później przez Atlantyk i Kanał Panamski, następnie
przez Pacyfik do Anglii. Pętlę okrążającą ziemię zamknął
w 1939 roku, 7 lat po rozpoczęciu swego rejsu. Do Gdyni
powrócić nie pozwoliła mu wojna.
Oprócz wielu przydatnych na morzu uzdolnień, Władysław Wagner miał także talent pisarski. Swą wyprawę
opisywał na bieżąco - wydał dwie książki „Podług słońca i
gwiazd” oraz „Pokusę horyzontu”. W czasie II wojny służył w marynarce wojennej. Po wojnie pozostał na emigracji. W 1969 r. zamieszkał na Florydzie. Zmarł 15 września
1992 r. w miejscowości Winter Park.

10

Zawichost to miasto królewskie położone nad historyczną
przeprawą przez Wisłę. Pierwsze o nim wzmianki pochodzą
z ok. 1146 r. Siedziba kasztelanii i archidiakonatu, kluczowe
miejsce komunikacyjne i obronne dawnej Polski. W 1205 r.
w bitwie pod Zawichostem, książęta Leszek Biały i Konrad
mazowiecki pokonali wojska księcia halickiego Romana,
Dokładna data nadania praw miejskich nie jest znana, ale
przyjmuje się, że nastąpiło to przed rokiem 1255. Zawichost
był niszczony podczas kolejnych najazdów tatarskich w 1241
i 1259 r. Pierwotnie składał się z trzech centrów obronnych,
w tym dwu osad z kościołami
Parafialnymi. Trzecim centrum obronnym był zamek
wzniesiony na kępie wiślanej zniszczony w czasie „potopu”.
Zamek w Zawichoście stał na wyspie wiślanej, po której nie
ma dziś śladu. Drewniana budowla istniała już na początku
XIII w. Broniła przeprawy przez Wisłę oraz była siedzibą
kasztelańską. W pełni murowany zamek wzniósł ok. poł. XIV
w. Kazimierz Wielki.
Książę Bolesław Wstydliwy nadał miasto oraz 25 okolicznych miejscowości założonemu w Zawichoście klasztorowi
klarysek. Przywilej lokacyjny nadawał Zawichostowi 44 łany
jako uposażenie, a także prawo do odbywania targów. Od
XIV w. Zawichost był miastem królewskim i siedzibą starostwa niegrodowego.
Największy rozkwit miasta przypadł w wieki XV i XVI.
Zawichost położony był w tym czasie na szlaku handlowym
prowadzącym z Krakowa na Litwę. Miasto zostało zniszczone podczas potopu szwedzkiego w 1655 r. i najazdu Rakoczego w 1657 r. Po tych wydarzeniach podupadło. Jego problemy
pogłębiły się po rozbiorach Polski, po których Zawichost stał
się miastem pogranicznym. W 1944 r. w Zawichoście toczyły
się zacięte walki o przyczółek na Wiśle. Podczas walk miasto
zostało niemal doszczętnie zniszczone. W latach powojennych Zawichost odbudowano.
Najcenniejszym zawichojskim zabytkiem jest wczesnogotycki kościół pw. Świętego Jana Chrzciciela z XIII wieku,
ufundowany wraz z klasztorem klarysek przez księcia Bolesława Wstydliwego w 1245 dla jego siostry Salomei. Po bokach nawy z XVII i XVIII wieku. Z zabudowań klasztornych
zachował się fragment wschodniego skrzydła.
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Warto posłuchać

Nosowska / Osiecka
Muzyczne
spotkanie
dwóch niebanalnych artystek. Jedna z nich odcisnęła
swoje piętno na wrażliwości
całego pokolenia polskich
wokalistów, obdarzając ich
swoją poetycką interpretacją otaczającej rzeczywistości. Druga to nietuzinkowa autorka tekstów, znakomita
wokalistka, artystka wybitna. A to niezwykłe połączenie
Nosowska - Osiecka na wyciągnięcie ręki, na dużej scenie Kieleckiego Centrum Kultury.
Piątkową uroczystość wręczenia nagród „Laur Świętokrzyski” uświetnił wspaniały występ Katarzyny Nosowskiej, która zaprezentowała nagrania ze swojej solowej
płyty „Osiecka”, wydanej w 2008 roku. Na całych jeziorach Ty, Zielono mi, Uciekaj moje serce to tylko niektóre utwory, którymi wokalistka oczarowała publiczność.
Wspaniałe połączenie delikatności wyrazu z odważną,
mocną aranżacją to przepis na muzyczną ucztę. Nosowska śpiewa Osiecką z wrażliwością, zrozumieniem, pełną
paletą swoich uczuć. Interpretuje bezbłędnie tęsknotę,
nostalgię, pokazuje trudne uczucia, rozczarowania, unosi ich wspólny, artystyczny smutek bez zbędnego patosu.

Warto obejrzeć

Twórczość Osieckiej obrosła w Polsce legendą, kultem,
z którym Nosowska radzi sobie z przejmującą prostotą.
Wybór utworów nie był przypadkowy, teksty doskonale
pasują do estetyki, do której przyzwyczaiła nas w swojej
autorskiej twórczości Nosowska. To rodzaj sztuki dobitnej, nieubarwionej, a jednocześnie bardzo zaskakującej
niebanalnością skojarzeń. Sztuki niedopowiedzianej, a
jednak bardzo wprost. Obie Panie to mistrzynie operowania słowem, które Nosowska potrafi interpretować z
wzruszającą prostotą.
Czasem dzwonię w nieważnej sprawie
Na przykład: choruje pies
Nic już nie wiem, nie pytam prawie
I tylko ten stuk, ten stukot w głowie
Kto tam u ciebie jest?
Kto tam jest, kto tam jest
Czyja grzechocze jak grzech
Kostka lodu?
Kto tam u ciebie jest
Od wschodu do zachodu?
Agata Wojda

„Widziadło” Marka Nowickiego
Ten film to jeden z trzech sztandarowych obrazów, obok „Lokisa” i „Wilczycy”, w polskiej kinematografii spod znaku
kina grozy. Taką klasyfikację stworzyło
kiedyś Wydawnictwo Telewizji Kino
Polska wydając w ramach kolekcji przebojów kina polskiego zestaw tych trzech
produkcji pod szyldem „Horrory”. I z
tym akurat w dużej mierze się zgadzam.
Dodam tylko od siebie i podkreślę, że
„Widziadło” to POLSKI horror.
Polski horror czyli coś wspaniałego. Coś cudownego i hipnotyzującego w nastroju. Bać się tutaj nie ma czego, ale za to
w ramionach tej niezwykłej atmosfery niepokoju możemy
naprawdę daleko odpłynąć. Rozsmakować się znowu gdzieś
w okolicach Młodej Polski zapachem rozpoczynającej się jesieni, trochę zmoknąć i dać się przewiać. No i ten fantastyczny spacer wśród opadających liści. W dodatku ten nastrój
romantyczno-dekadencki wkrada się do mojej głowy dość
bezczelnie. Sam nie wiem czemu, ale tak mniej więcej po kwadransie oglądania filmu zaczyna mi dudnić w myślach jedna z
najpiękniejszych ballad Mickiewicza:
Jakiż to chłopiec piękny i młody?
Jaka to obok dziewica?
Brzegami sinej Świtezi wody
Idą przy świetle księżyca.

Ona mu z kosza daje maliny,
A on jej kwiatki do wianka;
Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny,
Pewnie to jego kochanka.

Wyjaśniałem ten romantyczny dotyk „Świtezianki” tym,
że w „Widziadle” momentami aż robi się gęsto w powietrzu
od skłonności miłosnych, ale to chyba nawet sam przed sobą
uznaje to za lekko naciągane. Trafione, ale naciągane. Te romantyczne strofy dudnią w mojej głowie i tyle. Dobrze, ale o
co chodzi generalnie w tym filmie.
„Widziadło” jest swoistą adaptacją książki Karola Irzykow-

skiego pt. „Pałuba”. Właściciel dworku Piotr Strumieński wiedzie rodzinne życie gdzieś w swoim folwarku z dala od miasta.
Rodzina z pozoru tylko wydaje się być szczęśliwą. Przyczyną
większości przykrych rzeczy jest niedający spokoju mężczyźnie duch byłej żony Angeli. No właśnie duch to, czy tylko
wyobrażenie ducha i stałe poczucie jego obecności? I teraz
mała lekcja. Pamiętam jeszcze z dawnych czasów szkolnych
jak uczono mnie o pierwiastku pałubicznym. To właśnie o to
w tym chodzi. Choć ja uważam, że film to film, a książka to
książka - o różnicach tych za chwilę. Jednakże trzymając się
istoty pierwiastka pałubicznego, czyli stwarzania rzeczywistości w oparciu o realizację swoich wyobrażeń na temat życia i
urzeczywistnianiu własnych fantazji, Strumieński bez wątpienia buduje świat wokół indywidualnego kultu byłej żony. Ten
kult staje się dla niego narzędziem do uporządkowania rzeczywistości, a wszystkie inne postaci w jego otoczeniu stają się
elementami tego porządku. I teraz tak – albo do tego stopnia
już pomieszało mu się w głowie, że w każdej kobiecie widzi
Angelę i biega jak głupi, bo nie może opanować silnego pragnienia miłości fizycznej, albo faktycznie mamy do czynienia
z upiorem byłej żony.
Ja skupiam się na filmie nie książce i wyjaśniam to tak –
Strumieński faktycznie niezdrowo czci zmarłą żonę i praktycznie całe jego życie kręci się wokół niej. Nie bardzo wierzę w jej ducha, który chodzi po świecie i nawiedza, bardziej
widzę obłąkanie toksycznie zakochanego człowieka. Z kolei
to wszystko sprowadzam do fantastycznie skonstruowanego
przez Nowickiego symbolu niepohamowanej żądzy. Tak to
właśnie widzę - była żona jest odzwierciedleniem chuci. Po
uwzględnieniu wszystkich cech „Widziadło” ogłaszam polskim horrorem psychologicznym o zabarwieniu erotycznym.
Bartosz Śmietański
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Przepisy
kulinarne

Zygzakiem
Ludwik Jerzy Kern - „Żerowisko”
Znajomy Anglik
Z miasta Londynu,
Gdym go zapytał przy szklance ginu,
Czym jego zdaniem
(Może wie?)
Polak od innych różni się,
Mruknął:
- You know, I think that Polacy
Lubią ogromnie jeść w miejscach pracy.

Rzodkiewki z kukurydzą
Składniki:
2 pęczki rzodkiewek, puszka kukurydzy (20 dag), owoc kiwi (10 dag),
pojemnik jogurtu naturalnego (15 dag), 3 łyżki soku z mandarynki,
szczypta białego pieprzu, sól.
Sposób przyrządzania:
Rzodkiewki oczyścić, umyć, pokroić na plasterki. Kukurydzę osączyć.
Kiwi obrać i pokroić w kostkę. Rzodkiewki, kukurydzę i kiwi połączyć i wymieszać. Polać jogurtem zmieszanym z sokiem z mandarynki i przyprawionym pieprzem i solą.

Coś podobnego!
Byłem zdumiony.
Nigdym nie widział nas od tej strony.
Więc popatrzyłem.
I rzeczywiście,
Gdziekolwiek byście nie spojrzeliście
(Jak mawia inna obcokrajówka)
Czy w tamtą stronę,
Czy w stronę tą,
Ludzie spokojnie sobie ją.

Witaminowa surówka
Składniki:
2 marchewki, czarna lub biała rzodkiew, 2 jabłka, 3-4 łyżki płatków
owsianych, 3 cebule dymki, 3 łyżki łuskanych orzechów włoskich, sok z
cytryny, kilka łyżek soku pomidorowego, cukier, sól.
Sposób przyrządzania:
Marchew i rzodkiew obrać, drobno zetrzeć, polać sokiem pomidorowym. Dodać posiekaną dymkę i przyprawy, wymieszać. Przykryć jabłkami
utartymi na tarce o dużych oczkach, wymieszanymi z sokiem cytrynowym
oraz z drobno posiekanymi orzechami i płatkami owsianymi uprażonymi
na patelni. Smakuje ze wszelkimi potrawami mięsnymi i rybnymi.

Biurko,
Na biurku leży papierek,
Na nim parówka,
Albo serdelek,
A jeśli pecha będziesz mieć
Może być pikling
Albo śledź…
Do tego czasem ogórek bywa,
Herbata, w której oko pływa,
Powolne poruszanie grdyk,
No i ta łyżka w szklance
Jak sztyk.
To nie wymysły żadne,
To fakta.
A dowód?
Tłuste palce w aktach.
(„Przekrój”, 1975)
***

Pierwszy spis alfabetyczny wszystkich liczb od jednego
do stu

A - nie ma.
B - nie ma.
C
cztery, czternaście, czterdzieści, czterdzieści jeden, czterdzieści dwa, czterdzieści trzy, czterdzieści cztery, czterdzieści pięć, czterdzieści sześć, czterdzieści siedem, czterdzieści
osiem, czterdzieści dziewięć.
D
dwa dziewięć, dziesięć, dwanaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia
sześć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, dwadzieścia
dziewięć, dziewięćdziesiąt, dziewięćdziesiąt jeden, dziewięćdziesiąt dwa, dziewięćdziesiąt trzy, dziewięćdziesiąt cztery,
dziewięćdziesiąt pięć, dziewięćdziesiąt sześć, dziewięćdziesiąt
siedem, dziewięćdziesiąt osiem, dziewięćdziesiąt dziewięć.

E, F, G, H, I - nie ma.
J, jeden, jedenaście.
K, L, Ł, M, N - nie ma.
Ciąg dalszy nastąpi…

(J. Tuwim, A. Słonimski „W oparach absurdu”, 1958).
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Cebulowa surówka po hiszpańsku
Składniki:
4 duże cebule, 2 średnie pomidory, 4 łyżki oliwy, 2 łyżki drobno posiekanego szczypiorku, sok z cytryny, 6 listków zielonej sałaty, sól, pieprz.
Sposób przyrządzania:
Cebulę pokroić w cienkie talarki, zalać wrzącą wodą, po 5 min odcedzić.
Z oliwy, soku z cytryny, soli i odrobiny pieprzu utrzeć sos. Na półmisku
ułożyć listki umytej i osuszonej sałaty, następnie plasterki cebuli, posypać
szczypiorkiem. Na wierzchu rozłożyć ćwiartki pomidorów. Tuż przed podaniem polać surówkę przygotowanym sosem.
Surówka z rzodkiewek i rzeżuchy
Składniki:
10 dag rzeżuchy, 2 pęczki rzodkiewek, po pęczku koperku i szczypiorku.
Sos: 2 łyżki majonezu, łyżka serka homogenizowanego, 2 łyżki jogurtu,
łyżka soku z cytryny, cukier, pieprz, sól
Sposób przyrządzania:
Warzywa umyć, osączyć. Rzeżuchę (najlepiej wyhodowanej w domu),
szczypiorek i koperek posiekać. Zieleninę wymieszać z sosem przyrządzonym z majonezu, serka, jogurtu i soku z cytryny. Dodać pokrojone rzodkiewki, przyprawić cukrem, pieprzem i solą.
Surówka z cykorii
Składniki:
4 cykorie, duże winne jabłko, pomarańcza, 3-4 łyżki posiekanych orzechów włoskich, łyżeczka rodzynków, sok z połowy cytryny, pół szklanki
jogurtu naturalnego, kilka gałązek pietruszki, cukier, sól.
Sposób przyrządzania:
Liście cykorii umyć, osączyć, pokroić w wąskie paski. Jabłko umyć, obrać,
zetrzeć na tarce o dużych oczkach, pokropić sokiem z cytryny. Rodzynki
moczyć 5 min w gorącej wodzie, osączyć na sitku. Pomarańczę umyć,
obrać, podzielić na cząstki i pokroić na nieduże kawałki, wymieszać z jabłkiem i cykorią, orzechami i rodzynkami, wyłożyć do salaterki. Jogurt przyprawić do smaku solą i cukrem. Polać surówkę, udekorować natką.

