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Fotofelieton
„Opowieści z mchu i paproci”.

Konkurs dla czytelników
Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru:
Zaprojektowany przez Edgara Norwertha gmach to Dom
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Obronnego, gdzie
obecnie mieści się Wojewódzki
Dom Kultury im. J. Piłsudskiego.
W latach 20-tych ubiegłego stulecia w Kielcach utworzono Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, związany ze stacjonującym w mieście 4. Pułkiem
Piechoty Legionów. W 1933 r. Komitet zainicjował budowę
Domu Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego. Projekt gmachu zamówiono u znanego architekta
i urbanisty Edgara Norwertha, którego dorobek obejmował
m.in. koncepcje planu regulacyjnego miasta Lublina, zagospodarowania przestrzennego Placu Saskiego w Warszawie,
projekty dworca kolejowego w Będzinie czy kompleksu
Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego na warszawskich Bielanach.
W tymże 1933 roku zarejestrowano „Stowarzyszenie
Domu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”, a jako cele działalności Domu podawano rozwój sportu wyczynowego
i paramilitarnego, upowszechnianie kultury oraz integracja
środowiska wojskowego z mieszkańcami Kielc. Stowarzyszenie otrzymało 7,5 ha byłego kieleckiego folwarku „Psiarnia”,
gdzie powstał kompleks urządzeń sportowych oraz gmach
Domu WF i PW. Budowę obiektu ukończono w 1935 r., na
rocznicę odzyskania niepodległości, a uroczystego otwarcia
dokonał marszałek Edward Rydz-Śmigły.
Po II wojnie, w latach 1947-1948, powołano tu Dom Kul-
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tury Robotniczej, który uważany jest za początek dzisiejszego Wojewódzkiego Domu Kultury. Więcej o dziejach Domu
WF i PW na stronie www.wdk-kielce.pl
Nagrodę w naszym konkursie otrzymuje Anita Szkurłat.
Gratulujemy! (prosimy o kontakt z redakcją).
Nasze kolejne pytanie:
Henryk Strąpoć z Ostrowca, członek Batalionów
Chłopskich, opracował projekt broni dla partyzantów,
produkowanej w latach 1943-1944. Jaka to broń (proszę podać rodzaj i nazwę)?
Na odpowiedzi czekamy do 31 października 2011 r. pod
numerem telefonu 41 342 12 44 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. 041 344 29 56, fax 041 344 48 32
e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl
Miesięcznik redaguje Biuro Prasowe Wojewody
tel. 041 342 12 44
(Agata Wojda – rzecznik prasowy wojewody)
e-mail: agata.wojda@kielce.uw.gov.pl
Skład i łamanie: Color Press Wydawnictwo
www.colorpress.com.pl
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Wrześniowy przegląd wydarzeń
•••
W 72. rocznicę wybuchu II
wojny światowej wicewojewoda Beata Oczkowicz złożyła kwiaty w miejscach pamięci
w Kielcach - przed pomnikiem Żołnierzy Września
1939 roku na kieleckim
Cmentarzu Wojsk Polskich
oraz pod tablicą upamiętniającą prezydenta Kielc Stefana
Artwińskiego. Uroczystości rozpoczęła msza święta polowa.
Hołd poległym oddali przedstawiciele władz, kombatanci
i mieszkańcy miasta.
•••
XIX Międzynarodowy
Salon Przemysłu Obronnego otworzył w Targach Kielce minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak.
W uroczystości wzięły
udział wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba oraz
wicewojewoda Beata Oczkowicz. - Międzynarodowy Salon
Przemysłu Obronnego przez kolejne lata umacniał pozycje
wśród imprez na rynku wystawiennictwa zbrojeniowego
i teraz z dumą można przyznać, że został najważniejszą tego
typu imprezą w Europie Środkowej. To niekwestionowany
sukces organizatorów i władz lokalnych - powiedział minister Siemoniak. Na potrzebę rozwoju polskich sił zbrojnych i udziału w nim polskiej dyplomacji zwrócił uwagę
minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. - Polska
dyplomacja będzie wspierała polski przemysł zbrojeniowy
w kontaktach zagranicznych - zapewnił minister. Tym razem
w Targach Kielce swoje produkty prezentowało 400 najważniejszych przedstawicieli branży zbrojeniowej z 20 krajów
z całego świata. Tradycją stała się Wystawa Sił Zbrojnych RP w tym roku zorganizował ją Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych przy współudziale Wojsk Lądowych i Żandarmerii
Wojskowej.
•••
Oddział Kardiologii Inwazyjnej utworzony przez spółkę
Intercard został otwarty w pińczowskim szpitalu. W uroczystości wzięły udział wojewoda
oraz wicewojewoda. Adaptacja
pomieszczeń i wyposażenie
razem kosztowały 13 mln zł.
Inwestor - spółka Intercard utworzona została w 2005 roku
z myślą o rozwijaniu systemu kardiologii inwazyjnej w Polsce Południowej i utworzyła już trzy nowoczesne oddziały

- w Krośnie, Nowym Targu i Nowym Sączu. Z informacji
podanych przez Intercard wynika, że w ciągu 2 lat spółka
wybuduje kolejny obiekt, w którym będzie mieścił się Oddział Kardiologii i Pracowni Hemodynamicznej.
•••
Akty powołania medycznym konsultantom wojewódzkim wręczyła wojewoda. Uroczystość odbyła się
w Świętokrzyskim Urzędzie
Wojewódzkim. Łącznie powołania otrzymało 47 lekarzy specjalistów. Do zadań
konsultantów należy m.in.:
sporządzanie opinii o potrzebach kadrowych w danej dziedzinie i kształceniu podyplomowym pracowników służby
zdrowia, opracowywanie raportów o realizacji zadań oraz
występowanie o przeprowadzenie kontroli jakości świadczeń medycznych.
•••
Z przedstawicielami środowiska
przewodników
PTTK spotkał się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim Marszałek Sejmu
RP Grzegorz Schetyna. W
spotkaniu
uczestniczyła
wojewoda Bożentyna PałkaKoruba. Pięciu członków Koła PTTK w Ostrowcu Św. została odznaczona Krzyżami Zasługi. Odznaczenia wręczył marszałek Schetyna za zasługi na rzecz propagowania turystyki.
- To wspaniała chwila, w której możemy nagrodzić tych, którzy odkrywają walory regionu świętokrzyskiego. To bardzo
ważne, bowiem miejsca te należy pokazywać młodym pokoleniom - mówił Marszałek Sejmu. W trakcie uroczystości
wręczono jeden Złoty Krzyż Zasługi, 1 srebrny i 3 brązowe.
•••
Wicewojewoda
Beata
Oczkowicz wzięła udział
w obchodach Dnia Weterana w Starachowicach.
W trakcie uroczystości w
siedzibie starostwa powiatowego wręczyła zasłużonym odznaczenia państwowe i medale. Dzień Weterana obchodzony jest od
1997 roku - w tym dniu Polacy oddają hołd obrońcom
Ojczyzny i wspominają wszystkich tych, którzy walcząc
o Polskę zginęli na polach bitew.
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Temat miesiąca

Skarb ukryty w ziemi
W Dzień św. Tekli ziempy było pojawienie się go we
Francji. Choć nie bez oporu, to
niaki będziem piekli” – no
w końcu, za sprawą ekonoi rzeczywiście, piekliśmy,
misty, ministra finansów przy
a jakże! Kolejne wydanie imkrólu Ludwiku XVI, Anne Roprezy, której niekwestionowaberta Turgota. Do najwyższego
nym bohaterem był rakowski
stopnia zafascynowany warzyziemniak pieczony, tradycyjwem, zarządził rozdawanie sanie przyciągnęło do Dębna rzedzonek wiejskim proboszczom
sze fanów tego przysmaku.
i rolnikom, a sobie kazał podaA jakąż to daleką podróż muwać tylko ziemniaczane dania
siał przebyć ziemniak, żeby
podczas przejazdów po kratrafiły na nasze stoły?
ju. Ziemniaki służyły również
Indianie z terenów dzisiejszej
w randze bohatera na królewBoliwii i Peru znali je od seskim dworze – król jadał ich
tek lat, a jednym z pierwszych
mnóstwo, a Maria Antonina
Europejczyków, który zetknął
kwiaty ziemniaka nosiła wpięsię z nim był hiszpański konte w suknie. Heroiczną misję
kwistador Francisco Pizarro.
spełnił ziemniak również podJednak, podbijając w XIV wieczas wielkiego głodu we Francji
ku imperium Inków, zaślepiow 1769 roku. Przyjaciel Turgota,
ny był wówczas gorączką złota
farmaceuta Antoine Augustin
i nie zwrócił nawet uwagi na
Parmentier, wygrał, ogłoszony
te warzywa. A pierwsze upraprzez Akademię Paryską, konwy ziemniaków sięgały bardzo
kurs na pracę naukową, która
odległych czasów. Jak podaje
rozwiązałaby problem głodu.
Wojciech Andryszek, dzienniI o taniej uprawie ziemniaków
karz naukowy, współpracujący
właśnie napisał Parmentier. Lemiędzy innymi z dwutygodnigenda głosi, że kazał żołnierzom
kiem „Puls medycyny”, ich ślapilnować obsadzonego ziemdy odnaleziono na wysokości
niakami pola tylko w dzień, zaś
4000 m w okolicach jeziora
w nocy straż zdejmował. Znając
Titicaca. - Występował głównie
ludzką namiętność do rzeczy
w dwóch odmianach. Jedna
cudzych, świadomie skazywał
z nich była dziko rosnąca, za- Pomnik Ziemniaka w Besiekierzu (za: Wikimedia Commons)
swoje ziemniaczane pole na
kwitała na czerwono i można
nocne grabieże. I tak okoliczne
ją było spotkać na skalistych zboczach. Posiadała małe
pola zaczęły w szybkim tempie obrastać białymi bulbulwy wielkości orzecha włoskiego, a ich smak był gorzki
wami. Na grobie pochowanego na cmentarzu paryskim
i nie nadawały się do jedzenia. Sami Indianie traktowaPere Lachaise Parmentiera od prawie 200 lat zakwita
li ją jako chwast zalegający na polach kukurydzy. Druga
ziemniak.
odmiana kwitła na biało, jej bulwy zaś można było spoIndianie na ziemniaka mówili papas, Hiszpanie pożywać po ugotowaniu lub upieczeniu – pisze Andryszek.
dobnie, też z inkaskiego – patata, Francuzi patate, ale
I tę właśnie, białą bulwę jemy namiętnie. Współczesne
równie często pomne de terre. Skąd zatem wziął się tak
rozpowszechnienie dań ziemniaczanych wcale jednak
popularny kartofel? Przez podobieństwo do trufli. We
nie było tak bezbolesne, jak mogłoby się wydawać. Otóż
Włoszech tak właśnie nazywano ziemniaki, bowiem
w 2. połowie XVI wieku ziemniaki trafiły do hiszpańskiej
w wymowie brzmiał jako tartuffel. Stąd później, główSewilli, gdzie miały stanowić uzupełnienie zapasów żywnie na terenie Niemiec, przyjęła się nazwa kartofel.
nościowych w szpitalu dla biednych. Jednak na szerokie
A jakie nazwy przyjął ziemniak w Polsce? Przez lata
hiszpańskie wody, przepraszam - stoły ziemniak nie wyrozmaite. Dialektologia zanotowała i lwowską bandurę
płynął. Podobnie we Włoszech. Dopiero Francis Drake,
i poznańską pyrę. Kartofel na Śląsku, grula na wschodangielski korsarz, który podbijał Amerykę Północną
nim Podhalu, bulwa w języku kaszubskim, wreszcie
w imieniu królowej Elżbiety I, rozpowszechnił uprawy
perka czy orawska rzepa z zachodniego z kolei Podhaziemniaków w Europie. Najpierw w angielskiej kolonii
la. Jabłka zaś ziemne, czyli ziemniaki, a po teraźniejszeWirginia, później już na brytyjskich polach. O tym, jak
mu kartofle, bądź świeże, bądź stare, w jednej utrzymupowinniśmy być Drake’owi, niech świadczy napis na
jąc się porze, równą też apetytowi sprawują satysfakcją
pomniku w niemieckim Offenburgu, który przedsta[...] Zjawiły się najprzód za Augusta III w ekonomiach
wia postać korsarza z kwiatem ziemniaka w ręku - Sir
królewskich, które samymi Niemcami, Sasami - ekonoFrancisowi Drake’owi, który rozpowszechnił ziemniaki
mistami osadzone były, a ci dla swojej wygody ten owoc
w Europie. Miliony rolników całego świata błogosławią
z Saksonii z sobą przynieśli i w Polszcze rozmnożyli. Długo
jego nieśmiertelną pamięć. To ulga dla biedaków, bezcenny
Polacy brzydzili się kartoflami, mieli je za szkodliwe zdrodar Boży, łagodzący okrutną nędzę.
wiu, a nawet niektórzy księża wmawiali w lud prosty takoMilowym krokiem ziemniaka podróży do Eurowa opinia, nie żeby jej sami dawali wiarę, ale żeby ludzie,
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przywyknąwszy niemieckim smakiem do kartoflów, mąki
z nich jak tamci nie robili i za pszenną nie przedawali,
przez co by potrzebującym mąki przez się pszennej do
ofiary ołtarzowej, mąka kartoflaną, choćby i z pszenną zmięszaną, zawód świętokradzki nie czynili. Na
końcu panowania Augusta III kartofle znajome były
wszędzie w Polszcze, w Litwie i na Rusi – tak podawał

Przygotowanie do pieczenia ziemniaków (Dębno)

Jędrzej Kitowicz w „Opisie obyczajów za panowania Augusta III”. Jednak nie do jedzenia służył tylko ziemniak.
Pod koniec XVIII wieku znacznie powiększały się pola,
gdzie uprawiano ziemniaki, bowiem zaczęto wytwarzać
z niego skrobię, którą stosuje się do dzisiaj w przemyśle włókienniczym, farmaceutycznym, kosmetycznym,
papierniczym czy tekstylnym. Robiono również z niego
alkohol.
Tyleż o ziemniakach napisano, powiedziano, ale czy naprawdę warty to
bohater naszego wysiłku? Oczywiście,
że tak! Znakomita część publikacji podaje, że ziemniaki to niezwykle odżywcze i zdrowe warzywo, a do tego łatwe
w uprawie i tanie. Mitem są również
twierdzenia, że kartofle przyczyniają się do otyłości. Co więcej, są nawet
wskazane w diecie, jednak pod pewnymi warunkami. Sam gotowany czy
pieczony młody ziemniak to tylko niemal 70 kcal w 100 g, jednak dopiero w
połączeniu z mięsem i tłustymi sosami
przybierają miano „bomby kalorycznej”. A za co kochamy ziemniaki? Witamina C, witaminy z grupy B, sole
mineralne uzupełniające potas i fosfor,
błonnik, który znakomicie reguluje
pracę układu pokarmowego, wreszcie
smak. I dlatego nie może dziwić fakt,
że ziemniaki mają nawet swoje pomniki. Dwa w Polsce, w Biesiekierzu

i Poznaniu, W Chorwacji, Austrii, Stanach Zjednoczonych czy Słowacji. - To z miłości nadawano mu tyle nazw,
nazywano nie tylko ziemniaka, jako takiego, ale również
poszczególne jego odmiany: błyszcze, szulce, laloszki, lipcówki i całe zastępy potraw: rejbaki, ciszki, pampuchy,
copy, stryki, łężnie, czy kugle. Z jednej więc strony zniwelował głód, z drugiej „wyciął” z naszego jadłospisu kasze,

co w momencie zarazy ziemniaczanej przyczyniło się do
śmierci głodowej wielu mieszkańców Europy. Zapomniano o poczciwych kaszach, zapomniano jak się je uprawia
i przyrządza. Równocześnie zabrakło ziemniaka, który
był podstawą każdej kuchni. Brak pożywienia i widmo
śmierci głodowej stały się przyczyną jednej z największych
emigracji do Ameryki Północnej. Innymi słowy ziemniak
przegnał swojego wielbiciela tam, skąd sam pochodził –
wspominał z uśmiechem nieodżałowany Maciej Kuroń.

Ziemniaki zawsze cieszą się powodzeniem (Dębno)
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Potrzebują rodziców od zaraz
Przeglądem Umiejętności Artystycznych
zespołów z placówek wychowawczych

rozpoczął się IV Świętokrzyski Zjazd
Rodzin Zastępczych. Spotkanie w kieleckim kinie „Moskwa” otworzyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.
- Cieszę się, że każdego roku spotykamy się w tym gronie i za każdym
razem mnie zaskakujecie swoją pomysłowością i zaangażowaniem – zwróciła
się wojewoda do uczestników zjazdu.
Pierwszą część spotkania, które było
kluczowym elementem kampanii wojewody „Potrzebuję rodziców od zaraz”,
wypełniły występy artystyczne oraz
konkurs na „Mini Przysmak” przygotowany przez dzieci z rodzin zastępczych,
rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych. I tak, zdaniem komisji, pierwsze miejsce
w kulinarnych zmaganiach zdobyła Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pacanowie, drugie miejsce zajęli
wychowankowie z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach, a trzecie miejsce przypadło Rodzinnemu Domowi Dziecka w
Podkonarzu.
Po części artystycznokulinarnej dorośli uczestnicy zjazdu wzięli udział
w dyskusji w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Główną tematyką spotkania były: „Zagrożenia
okresu dorastania - praktyczne rozwiązania dla rodziny”, „Rodzina zastępcza a
rodzina biologiczna - trudna współpraca” oraz „Nowe
rozwiązania prawne w systemie pieczy zastępczej”.
W czasie zjazdu czynne były punkty informacyjno-doradcze dla rodziców zastępczych, w których dyżury
pełnili pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
Temat rodzicielstwa zastępczego poruszony został
również podczas konferencji „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów
ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi”, był on także przedmiotem konferencji
„Edukacja umysłu. Elastyczny model edukacji oparty na
teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera”, która
odbyła się w Hotelu Łysogóry w Kielcach.
„Potrzebuję rodziców od zaraz” to tytuł realizowanej
w październiku kampanii wojewody Bożentyny PałkiKoruby mającej na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego.
Organizowana po raz kolejny akcja ma charakter informacyjny i skierowana jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego, a jej celem jest propagowanie rodzicielstwa zastępczego. Liczba rodzin zastępczych
w skali województwa niestety nie zaspokaja potrzeb.
Do tegorocznej kampanii włączyły się placówki pomocy społecznej z terenu naszego województwa.
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Osoby pragnące zostać rodziną zastępczą mogą zgłaszać się do następujących
ośrodków:
1. Powiat kielecki grodzki (miasto Kielce)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce
tel. 41 331-25-24, 332-47-84, fax. 36268-83
2. Powiat kielecki ziemski
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 41 342-19-85, 342-15-35, fax. 34437-49
3. Powiat buski
Powiatowe
Centrum
Pomocy
ul. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370-81-86, fax. 378-84-58

Rodzinie,

4. Powiat jędrzejowski
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie,
ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów, tel. 41 386-36-00, fax.
386-37-41
5. Powiat kazimierski
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 12,
28-500 Kazimierza Wielka
tel. 41 350-23-38,350-23-28, fax. 350-23-13
6. Powiat konecki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Staszica 2,
26-200 Końskie tel. 41 372-84-06, 372-83-20, fax. 372-57-60
7. Powiat opatowski
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza
17, 27-500 Opatów, tel. 15 868-44-09
8. Powiat ostrowiecki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Świętokrzyska
22, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 248- 01-27
9. Powiat pińczowski
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Zacisze 5, 28400 Pińczów, tel. 41 357-60-01 do 03 wewn. 22, fax. 35760-07
10. Powiat Sandomierski
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza
34, 27-600 Sandomierz, tel. 15 832-32-43 w. 56, fax. 83228-29
11. Powiat skarżyski
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Tysiąclecia 22,
26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 252-19-53, fax. 252-4001
12. Powiat starachowicki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Radomska 70,
27-200 Starachowice, tel. 41 274-88-06, fax. 274-88-66
13. Powiat staszowski
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szkolna 4, 28200 Staszów, tel. 15 864-30-58, fax 15/864-30-58

14. Powiat włoszczowski
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wiśniowa
10, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394-49-93, fax. 394-49-65
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Wieści z urzędu
Nadesłano wnioski
Upłynął termin składania wniosków w ramach pierwszej edycji II etapu Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych: Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
na lata 2012-2015.
Do Wydziału Funduszy Europejskich i Programów
Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach wpłynęły 43 wnioski na łączną kwotę 17 584
219,24 zł wnioskowanej dotacji, z czego 14 wniosków
powiatów na kwotę 9 472 833 zł oraz 29 wniosków gmin
na kwotę 8 111 386,24 zł.
Na rok 2012 dla województwa świętokrzyskiego zarezerwowano 10 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania inwestycji z budżetu państwa wynosi w 2012 r. 30
%.
Do 30.10.2011r wnioski zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez komisję powołaną przez
Wojewodę Świętokrzyskiego. Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie zamieszczona
na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Ambasadorzy w Świętokrzyskiem
Dyplomaci z 22
krajów odwiedzili województwo
św iętok rz y sk i e.
Wizyta trwała trzy
dni, gościom towarzyszyły wojewoda Bożentyna
Pałka-Koruba oraz

wicewojewoda Beata Oczkowicz.
Przedstawicieli korpusu dyplomatycznego akredytowanych w Polsce, powitała wojewoda wraz z wicewojewodą oraz marszałkiem województwa i prezydentem
Kielc w piątek, 9 września, przed Pałacem Biskupów
Krakowskich w Kielcach. - Nasze starania na poziomie
Polski i województwa powinny skupić się na znalezieniu tych wartości, które Europa uzna za swoje. To jest
najlepszy sposób na promocję regionu. Trawestując znane powiedzenie „Nie pytaj się, co Unia może dać Polsce i województwu świętokrzyskiemu?”, zapytajmy - co
my możemy dać Europie i co wartościowego możemy
wnieść do zjednoczonej Europy? - mówiła wojewoda.
W tym samym dniu, po oficjalnych uroczystościach, dyplomaci zwiedzili kieleckie Muzeum Narodowe.
Ambasadorzy gościli w Sandomierzu, gdzie zwiedzili
m.in. Bramę Opatowską, a w programie wizyty znalazło
się również przejście Podziemną Trasą Turystyczną, spacer po rynku, zwiedzanie Bazyliki katedralnej i zamku
oraz rejs statkiem po Wiśle. Dyplomaci odwiedzili także
Fabrykę Porcelany w Ćmielowie, przebywali na Świętym Krzyżu, gdzie zwiedzili m.in. Sanktuarium Relikwii
Drzewa Krzyża Świętego. W ostatnim dniu wizyty spacerowali ulicą Sienkiewicza w Kielcach, a następnie wzięli
udział w happeningu na kieleckim rynku.
Obradowała komisja
Wojewoda otworzyła plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, które zostało poświęcone przeglądowi tematów będących przedmiotem prac
WKDS w zakresie problematyki transportu publicznego,

statusu Straży Ochrony Kolei oraz prywatyzacji spółek
Grupy Chemar.
Podczas spotkania w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim dyskutowano na temat restrukturyzacji PKP
PŁK (Zakłady w Kielcach i w Skarżysku-Kamiennej),
przedstawiono także informację o sytuacji przedsiębiorstw PKS w woj. świętokrzyskim, m.in. w zakresie
sytuacji ekonomicznej i kierunków przekształceń własnościowych oraz informację o problemach związanych
z procesem prywatyzacji spółek Armatury i Odlewni
w Grupie Chemar i informację o aktualnej sytuacji Straży Ochrony Kolei
Dyskutowali o pomocy
Konferencja podsumowująca projekt Ministerstwa
Edukacji Narodowej pn. „Podniesienie efektywności
kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” odbyła się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Spotkanie otworzyła wojewoda.
W trakcie konferencji rozmawiano m.in. o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
w roku szkolnym 2011/2012 oraz nowych rozwiązaniach
prawnych w szkołach podstawowych i gimnazjach. Mają Państwo do czynienia z dziećmi z różnymi deficytami, zarówno psychicznymi jak i fizycznymi. Oprócz
pracy z nimi, proszę Państwa o propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, o zakładanie rodzin, które zawodowo mogą zając się dziećmi potrzebującymi specjalnej
opieki. Decyzja taka nie jest łatwa, ale wypływa z potrzeby serca - mówiła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.
Podczas dyskusji zaprezentowane zostały także rezultaty osiągnięte w projekcie oraz wnioski z przeprowadzonego w 103 szkołach w Polsce pilotażu nowych
rozwiązań prawnych w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Kielcach.
„Kresowiacy na dawnej fotografii”
Wojewoda
Bożentyna
Pałka-Koruba wzięła udział
w otwarciu wystawy
„Kresowiacy na dawnej
fotografii” w kieleckiej
galerii „Wieża sztuki”.
Ekspozycja składa się
z około stu fotografii
(najstarsze z końca XIX wieku) pochodzących ze zbiorów Edwarda Dłużewskiego, prezesa Świętokrzyskiego
Klubu Morsów. Zdjęcia przedstawiają mieszkańców Kresów Wschodnich, tło niektórych z nich stanowią widoki
miast, m.in. Lwowa. Wystawie patronuje wojewoda.
Ustalono wskaźnik
Obowiązuje obwieszczenie wojewody w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu
odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego.
Zgodnie z dokumentem, na okres od 1 października
2011 r. do 31 marca 2012 r., dla województwa świętokrzyskiego (z wyłączeniem miasta Kielce) ustalono
wskaźnik w wysokości 3.081,80 zł, zaś dla miasta Kielce
– 4.259,56 zł.
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„Z sercem dla serca” Podsumowanie
- finał
kampanii

Do
regularnych
badań
profilaktycznych zachęcała
wojewoda
Bożentyna Pałka‑Koruba
mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej
w Kielcach. Spotkanie, zorganizowane
z okazji Międzynarodowego Dnia Osób
Starszych, było również okazją do podsumowania efektów
kampanii „Z sercem
dla serca”.
- To spotkanie to
przedostatni akcent tej akcji, jednak mam nadzieję, że
efekt będzie trwały. Cieszę się, że potrafiliśmy dotrzeć do
mieszkańców naszego województwa i uświadomić im,
jak ważne, aby dbać o własne serce – mówiła wojewoda.
Pensjonariusze domu przy ul. Jagiellońskiej mogli poddać się, organizowanym przez Świętokrzyskie
Centrum Onkologii i Wojewódzki Szpital Zespolony
w Kielcach, badaniom kardiologicznym, zmierzyć ciśnienie, poziom glukozy we krwi oraz stężenie dwutlenku węgla. Na specjalnie przygotowanym stoisku wszyscy
chętni mogli otrzymać materiały dotyczące profilaktyki
chorób serca oraz schorzeń układu krążenia. Podczas
spotkania wojewoda oraz ambasadorzy akcji rozdawali
również symboliczne, ekologiczne jabłka.
Imprezą kończącą kampanię wojewody „Z sercem dla
serca” był „Marsz po Zdrowie”, który wyruszył sprzed
pomnika Henryka Sienkiewicza. Grupa miłośników
nordic walking, z wojewodą i ambasadorami kampanii na czele, przemaszerowała kieleckim deptakiem do
Mostku Karskiego, gdzie odbył się krótki happening.
W jego trakcie można było wykonać bezpłatne badania
profilaktyczne - pomiar ciśnienia tętniczego, poziomu
cukru we krwi oraz tlenku węgla w wydychanym powietrzu.
Celem kampanii „Z sercem dla serca” było propagowanie przez cały rok idei zdrowego serca w rozmaitych
formach oraz dotarcie do jak najbardziej szerokiego
kręgu mieszkańców województwa i wypracowanie
w nich mechanizmu szanowania własnego zdrowia.
Ambasadorami przedsięwzięcia zostali Marianna Janion, konsultant wojewódzki ds. kardiologii oraz Beata Wożakowska-Kapłon, konsultant wojewódzki ds.
hipertensjologii. Kampanię wsparli również wicemarszałek Grzegorz Świercz, Zofia Wilczyńska, dyrektor
Świętokrzyskiego Oddziału NFZ, Grażyna Jarosz, prezes Fundacji Vive „Serce Dzieciom”, Jan Gierada, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,
Grzegorz Romański, właściciel restauracji Monte Carlo
w Kielcach oraz Bartłomiej Zapała z Polskiego Radia
Kielce SA.
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Rozstrzygnięto konkurs
na
„Najbardziej przyjazny
gabinet ginek o l o g i c z n y ”,
zorganizowany
w ramach kampanii wojewody
i wicemarszałka wojewódz-

twa „Kochaj życie”.
- Dziękuję wszystkim zaangażowanym za udział w tej
szczytnej akcji. Jej pierwsza odsłona przyniosła ewidentny
wzrost badań cytologicznych i mammograficznych w naszym województwie. To była inspiracja dla nas, bowiem
efekt kampanii z 2008 roku był widoczny, ale krótkotrwały.
Stąd tegoroczna akcja „Kochaj życie” – mówił współorganizator kampanii, wicemarszałek Grzegorz Świercz.
W konkursie na „Najbardziej przyjazny gabinet ginekologiczny” zwyciężyła Jolanta Komorowska, drugie miejsce
zajął gabinet Arkadiusza Chila. Miejsce trzecie przypadło Jackowi Chamerskiemu. Ideą konkursu było rozpowszechnianie wśród kobiet, mieszkanek województwa
świętokrzyskiego, badań kontrolnych, mających pomóc
w wykrywaniu
zachorowań na
raka piersi i raka
szyjki macicy.
W plebiscycie
mogli
wziąć
udział lekarze
ginekolodzy z województwa świętokrzyskiego, którzy aktywnie włączali się w kampanię profilaktyki raka piersi
i raka szyjki macicy „Kochaj życie”. Lekarze zgłaszani byli
przez pacjentki odwiedzające ich gabinety przez wypełnienie kuponów drukowanych w „Echu Dnia”.
Druga edycja kampanii „Kochaj życie” rozpoczęła się
w maju br. Akcja profilaktyczna kierowana była do mieszkańców regionu świętokrzyskiego i poruszała równolegle problem raka piersi, nowotworu szyjki macicy oraz
raka prostaty. Poprzez liczne spotkania z mieszkańcami regionu, happeningi i imprezy kulturalne budowano
świadomość społeczną problemu w tych zagadnieniach,
szczególnie potrzebną na obszarach wiejskich regionu.
Kluczowym było uświadomienie, że wczesne wykrycie
chorób we wszystkich przypadkach umożliwia całkowite
ich wyleczenie.
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Nowoczesna stacja
W Połańcu otwarto automatyczną stację monitoringu
powietrza. Przedsięwzięcie to
zainicjował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Kielcach, a w pełni zostało
zrealizowane i sfinansowane
przez Elektrownię Połaniec,
która ponosi też koszty związane z eksploatacją stacji.
Placówka została utworzona na
potrzeby świętokrzyskiego systemu monitoringu jakości powietrza w miejscu reprezentatywnym dla określania imisji
zanieczyszczeń, tzw. „tła miejskiego”, co pozwoli monitorować oddziaływanie największej instalacji na terenie
województwa, jaką jest Elektrownia Połaniec. Imisja zanieczyszczeń obejmuje związki unoszące się w powietrzu
i przez to bezpośrednio oddziałujące na układ oddechowy człowieka, dlatego stacja będzie cennym źródłem danych o jakości powietrza w powiecie staszowskim.
Jest to najnowocześniejsza w województwie stacja automatyczna o szerokim spektrum pomiarowym. Monitorowany będzie stopień zanieczyszczenia powietrza
dwutlenkiem siarki, tlenkami azotu, ozonem, tlenkiem
węgla oraz pyłami drobnymi PM10 i PM2,5. Dodatkowo
na stacji mierzone są parametry meteorologiczne. Dane

pomiarowe na bieżąco będą prezentowane na stronie internetowej
WIOŚ:
http://smjp.kielce.pios.
gov.pl.
Funkcjonowanie stacji jest niezmiernie ważne z punktu widzenia użyteczności społecznej,
umożliwi bowiem mieszkańcom
regionu śledzenie aktualnych wyników pomiarów, a w szczególności zapewni bieżącą informację
dla społeczeństwa w przypadku
wystąpienia ryzyka przekroczenia
norm jakości powietrza.
Jak podkreśla Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Elektrownia Połaniec nie ponosi żadnych korzyści materialnych z utworzenia stacji, a utrzymanie jej
nie jest wynikiem nakazów urzędowych, lecz w pełni dobrowolnym obowiązkiem przyjętym na siebie na prośbę
WIOŚ. Koszty poniesione na prawidłowe funkcjonowanie systemów pomiarowych należy natomiast traktować
jako działanie proekologiczne i przejaw troski Elektrowni Połaniec o stan środowiska na terenie gminy. Swojego terenu pod lokalizację stacji użyczył Zespół Szkół im.
Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu.

W trosce o bezpieczeństwo
Konferencja „Bezpieczeństwo publiczne - perspektywa lokalna”, zorganizowana przez wojewodę świętokrzyskiego, odbyła się w Świętokrzyskim Urzędzie
Wojewódzkim.
Konferencja była odpowiedzią na zapotrzebowanie
samorządów terytorialnych z terenu naszego województwa, które aktywnie włączyły się w realizację rządowego
programu ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań „Razem bezpieczniej”. Dominującymi kwestiami podnoszonymi podczas spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych są: sposób finansowania
przedsięwzięć profilaktycznych w obszarze bezpieczeństwa publicznego oraz organizacja optymalna służb, sił,
inspekcji wokół zadań, które realnie będą miały wpływ
na podniesienie stanu bezpieczeństwa.
- Celem konferencji było podkreślenie ważnej roli
służb samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo publiczne w naszym regionie - mówi
Maciej Pańpuch, pełnomocnik wojewody ds. bezpieczeństwa publicznego. - Istotną rolę mają tu do odegrania komisje bezpieczeństwa i porządku, które aktywizują
społeczności lokalne wokół idei aktywnej partycypacji
obywatelskiej w sferze bezpieczeństwa - dodaje. W spotkaniu wzięli udział specjaliści z policji, Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny
sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia

Rozwoju Kraju 2007-2015” - jednym z jego priorytetów
jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej
bezpieczeństwa” (w której realizację w pełni wpisuje się
program „Razem bezpieczniej”). W dokumencie tym
wskazuje się, że „przy współpracy z lokalnymi społecznościami należy dążyć do tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz wspierać działania
na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności mając na celu ograniczenie najbardziej dokuczliwej dla obywateli przestępczości pospolitej”. Program,
realizowany przy właściwej diagnozie zagrożeń i oczekiwań społecznych, obejmować może wiele obszarów i być
otwarty na wszelkie inicjatywy instytucjonalne i obywatelskie. Tak zbudowane bezpieczeństwo będzie traktowane przez społeczeństwo jako dobro wspólne
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Ludzie naszego regionu

Poznaj świętokrzyskie zakątki

Płk Kazimierz Bąbiński

Koniemłoty

Ze Stopnicy pochodził płk
Kazimierz Bąbiński, ps. „Luboń”,
komendant Okręgu Armii Krajowej „Wołyń”, twórca i pierwszy dowódca 27. Dywizji Wołyńskiej AK, żołnierz I Brygady
Legionów, uczestnik wojny 1920
roku i Kampanii Wrześniowej.
Urodził się w Stopnicy 17 października 1896 r., wprost z ławy
szkolnej lubelskiego gimnazjum
poszedł w 1914 r. na wojnę. Brał
udział w walkach nad Styrem na Wołyniu, odniósł rany
w bitwach pod Krzywopłotami oraz Kostiuchnówką. Po
kryzysie Legionów, młody podoficer opuścił szeregi wojska, aby podjąć prace konspiracyjne w Polskiej Organizacji Wojskowej. W listopadzie 1918 roku zameldował się
w ochotniczym 5 pp. Leg. i wraz z nim wyruszył na odsiecz walczącego Lwowa. W 1919 r. został wyznaczony do
kadry w Komorowie, gdzie formowała się 1 Dywizja Piechoty Legionów. Następnie, już jako podporucznik, dowodząc 5 kompanią brał udział w walkach o Lidę i w zdobyciu
Wilna. Podczas wojny roku 1920 r. uczestniczył w bitwie
o Białystok oraz w walkach nad Niemnem. W niepodległej
Polsce, w stopniu majora, był dowódcą II batalionu 5 pp.
Leg., a po 1932 r. dowódcą XXII batalionu Korpusu Obrony Pogranicza. W 1937 r. powrócił do macierzystego 5 pp.
Leg i objął jego dowództwo, awansując jednocześnie do
stopnia podpułkownika.
W Kampanii Wrześniowej ppłk Bąbiński walczył pod
Pułtuskiem, bronił przeprawy na Bugu pod Wyszkowem
oraz w rejonie Stoczka, a ostatni bój stoczył pod Seroczynem. Po ucieczce z niewoli niemieckiej, przedostał się do
Warszawy, tam gen. Stefan Rowecki mianował go szefem
Wydziału Piechoty i Wyszkolenia w Oddziale III Sztabu
Głównego Komendy ZWZ.
W 1942 r. Komendant Sił Zbrojnych w kraju wydzielił
z obszaru lwowskiego samodzielny Okręg AK Wołyń.
Funkcję jego komendanta powierzył ppłk. Bąbińskiemu,
który utworzył wówczas na Wołyniu 4 inspektoraty rejonowe z 12 obwodami AK, wiążącymi organizacyjnie 8 tysięcy ludzi. W tym czasie Kazimierz Bąbiński awansował na
stopień pułkownika, a jego staraniem powstała jednostka
bojowa złożona z trzech brygad. W trakcie akcji „Burza”,
w styczniu 1944 r., zarządził mobilizację sił zbrojnych
Okręgu, w wyniku czego powstała 27 Wołyńska Dywizja
Armii Krajowej.
W lutym 1944 r. płk Bąbiński przekazał dowództwo 27.
Wołyńskiej Dywizji AK ppłk. Janowi Kiwerskiemu i objął
stanowisko w III Oddziale Sztabu Głównego AK w Warszawie. Za walki na Wołyniu został odznaczony Złotym
Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari. W listopadzie 1945 r. został aresztowany i skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Był więziony do
grudnia 1953 r. Później zamieszkał w Szczecinku. Płk Kazimierz Bąbiński zmarł 23 września 1970 r., pochowany
został na cmentarzu na Powązkach w Warszawie.
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Położona niedaleko Staszowa wieś
powstała na ziemiach należących
do
benedyktyńskiego klasztoru na
Świętym Krzyżu,
nadanych
przypuszczalnie przez
księcia Bolesława
Krzywoustego. Dobra koniemłockie
fot. J. Kruk (wikipedia)
- obejmujące, oprócz
Koniemłotów, także Święcicę i Tuklecz - były drugim co do
wielkości kluczem dóbr łysogórskiego opactwa. Być może
jeszcze w końcu XII stulecia zakonnicy wznieśli tu świątynię, która w I połowie następnego wieku została kościołem
parafialnym. Koniemłocki pleban Zygfryd występuje w źródłach z 1326 r., natomiast Jan Długosz w „Liber beneficiorum…” odnotowuje drewniany kościół p.w. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny.
Na uwagę zasługuje fakt, że w 1246 r. odbył się tu zjazd
dostojników małopolskich z udziałem księcia sandomierskiego Bolesława Wstydliwego. Od 1527 roku Koniemłoty
przechodziły na własność kolejnych dziedziców staszowskich: Łaskich, Zborowskich, Tenczyńskich, Opalińskich,
Lubomirskich, Sieniawskich, Denhoffów i Czartoryskich.
Z inicjatywy Izabeli Czartoryskiej - Lubomirskiej i jej córki
Julii, które prowadziły działalność filantropijną i oświatową,
w 1815 r. założona została w Koniemłotach szkoła.
Pierwotny drewniany kościół drewniany zniszczył pożar.
Obecny został wzniesiony w latach 1637-1649 z fundacji
benedyktynów, w drugiej połowie XVIII wieku gruntownie
go odnowiono, a w okresie międzywojennym rozbudowano.
Koniemłocka świątynia należy do grupy kościołów ściennofilarowych (do bocznych ścian nawy przystawione są wysokie
arkady przejmujące bezpośrednio ciężar sklepienia). Najciekawszym fragmentem kościoła jest, spoczywające na zrębach
gotyckich, prezbiterium, nakryte sklepieniem kolebkowym
z lunetami. Pojawia się na nim bogata ornamentyka stiukowa
kalisko- lubelska.
Obecny wystrój to efekt odnowienia kościoła po pożarze
w 1778 r. Późnobarokowy charakter ma ołtarz główny z obrazem Najświętszej Marii Panny, uchodzący dawniej za łaskami
słynący. Charakterystyczna jest wysoka na 26 metrów wieża,
przylegająca do fasady zachodniej, do której dotyka okrągła
baszta. Obok świątyni stoi budynek klasztorny.
Z Koniemłotów pochodził ks. Roman Kotlarz, działacz
opozycji demokratycznej PRL, uczestnik wydarzeń radomskiego czerwca 1976 roku.
Więcej: www.staszow.pl
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Warto posłuchać

Kieleckie święto jazzu
Tradycyjnie pod koniec
września w Kieleckim Centrum Kultury odbywa się
święto jazzu. Od kilku lat pod
patronatem Targów Kielce,
co festiwalowi z przynajmniej
dwóch powodów wychodzi na zdrowie. Po pierwsze z finansowego, bo sponsor
w postaci jednej z prężniej działających w regionie firm
to dla wydarzenia kulturalnego prawdziwy skarb. Po
drugie, z powodu powszechnie znanego wyrafinowanego muzycznego gustu prezesa tegoż sponsora - Andrzeja
Mochonia. Jeśli dodać do tego rangę imprez w KCK, to
na tacy dostajemy prawdziwy muzyczny rarytas.
Tegoroczne trzy festiwalowe dni rozpoczął koncert
„Ach ten swing” w wykonaniu Big Band Kielce pod dyrekcją Jana Tokarza oraz gościnnie kilku solistów, którzy
dokonali przeglądu największych evergreenów ery jazzu
i swingu. Tradycyjnie już wieczór zakończył się Filmową Nocą Jazzową. W sobotę na kieleckiej scenie gościli Stephen Becker Trio oraz energetyczna Saskia Laroo.
Holenderska trębaczka, wraz z egzotycznym zespołem,
porwała publiczność z miejsc. Festiwal zakończyło widowisko muzyczne „Śpiewając jazz”, którego główną bohaterką była 85-letnia Carmen Moreno. Muzycznie wspo-

magała ją wnuczka Anna Serafińska, a w roli gospodarza
recitalu wystąpi aktor Maciej Zakościelny.
Niekwestionowanym wydarzeniem festiwalu był jednak niedzielny występ Leszka Możdżera. Niesamowicie
płodny artysta ma w swoim dorobku bogatą dyskografię
solowych nagrań, kompilacji oraz kompozycji muzyki
filmowej. Przełomowym wydawnictwem była wydana
w 2003 roku płyta Piano, która szybko osiągnęła status
platynowej. Później twórczość Możdżera to już same
sukcesy, nagrana wraz z Danielssonem i Fresco płyta The
Time oraz występy na najważniejszych scenach międzynarodowych. Światowej sławy pianista dał w Kielcach
prawdziwy popis swoich umiejętności. Minimalistyczna scenografia, brawurowe wykonania oraz błyskotliwy
dialog z publicznością zaczarowały wypełnioną po brzegi dużą scenę Kieleckiego Centrum Kultury. Muzycznie
królowały kompozycje Komedy, z wydanej w tym roku
płyty z interpretacjami twórczości kompozytora. Nie zabrakło też niespodzianek, jak choćby zaskakujące wykonanie Imagine Johna Lennona. Możdżer pokazał prawdziwą klasę, a kielecka publiczność udowodniła, że nasze
miasto to gościnne dla kultury miejsce.
Agata Wojda

Warto obejrzeć

„Wilczyca”

„…przywiązany
jestem
do
Wilczycy
i wydaje mi się,
niezależnie od
różnych opinii,
że udało mi się
osiągnąć w nim
nastrój tajemnicy, że film był jakoś bardzo polski w nastroju”.
Najbardziej trafne słowa opisujące najbardziej
charakterystyczny polski horror
wypowiedział
jego
reżyser
Marek Piestrak.
Przyjrzyjmy się
- faktycznie jest
klimat, jest groza, niepokój, bez wątpienia niesamowity
nastrój, tylko gdzie tu klasyczny horror?
Filmy grozy, jak pisze Marek Haltof w publikacji zatytułowanej „Kino lęków”, stały się terenem zmagań wielu
podejść badawczych, w świetle których ich rola rysuje się
bardzo różnie, różnie też definiuje się je jako gatunek.
Twórcy i odbiorcy „negocjują” gatunek ze sobą, czego
efektem jest jego zmienność i ewolucja. Za dziecko ta-

kiego swoistego dialogu można uznać film Piestraka. Nie
jest to klasyczny horror, zabiera jednak widza w krainę
grozy i niepokoju. „Wilczyca” według scenariusza Jerzego Gierałtowskiego zaprasza do obejrzenia lęków naszych pradziadków.
Akcja toczy się w czasach powstania krakowskiego
z 1846 r., gdzieś w Galicji. Dziarski szlachcic, Kacper
Wosiński, przybywa do umierającej żony Maryny, która
w ostatnich słowach grozi mężowi. Odtrącił ją kiedyś nazywając suką, unikał domu. Brat Kacpra Mateusz nie ma
wątpliwości, że po śmierci zechce się mścić, proponuje
więc bratu środki zaradcze. Gdyby zabiegi te okazały się
skuteczne, sprawa Maryny byłaby zamknięta, nie byłoby
o czym opowiadać. Ale Kacper już pierwszego dnia po
powrocie do Rosołowic, gdzie jest plenipotentem majątku hrabiego, uświadamia sobie, że jego tropem podąża
wilczyca. Zmagania z wilkołakiem i upiorem żony wypełniają film.
„Wilczyca” jest niesamowitym filmem nastrojowego
niepokoju. To obraz szaro-sinych mgieł i koszmarnych
snów-majaków, pośród którymi spaceruje upiorna zjawa. Uwzględniając prawidła rządzące gatunkiem, horrorem co prawda nie jest, ale w zamian widz otrzymuje
sprawnie zrealizowany film grozy, przepełniony tajemniczym i niepokojącym nastrojem popowstaniowej Polski.
Bartosz Śmietański
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Co, gdzie, kiedy?
Co? Gdzie? Kiedy?

„Teatr Mody na Sienkiewce”
23 października, niedziela, godz. 17
Miejsce: Cube Cafe, ul. Sienkiewicza 28 w Kielcach
Informacje: 41 344 63 11
Organizatorzy imprezy – Cube Cafe oraz Galeria
Graciarnia – zapraszają na ekspozycję fotografii Joanny
Klich „Maskarada Nova. - Co było pierwsze: teatr czy
moda ? A może teatr i moda to... jedno i to samo?
Wszak przebieramy się, zakładamy maski, by grać
w tatrze życia. Od lat łączę jedno z drugim, mój autorski
pomysł rozwijam od fotografii po instalacje zbudowane ze
zdjęć i rekwizytów damskiej garderoby oraz happeningi.
A projekt TEATR MODY jest ukoronowaniem moich
dotychczasowych poszukiwań artystycznych – zaprasza
na wydarzenie artystka.
Drugim aktem imprezy będzie Teatr Mody, happening
na kieleckim „deptaku”. W programie również koncert
niespodzianka i warsztaty dla dzieci. Wstęp wolny.
Off Fashion 2011
4-5 listopada
Miejsce: Kieleckie Centrum Kultury
Informacje: 41 344 90 54
Kieleckie Centrum Kultury już po raz dziesiąty
zaprasza do udziału w Międzynarodowym Konkursie
dla Projektantów i Entuzjastów Mody Off Fashion.
Półfinały odbędą się 4 listopada (Targi Kielce, ul.
Zakładowa 1). W sobotę natomiast Finał Konkursu
w Kieleckim Centrum Kultury. Więcej na stronie
internetowej www.kck.com.pl
„Z pieśnią do Niepodległej”
8 i 11 listopada, wtorek, czwartek
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej
Informacje: 41 253 14 82
IV Skarżyski Przegląd Pieśni Patriotycznej im.
Generała Antoniego Hedy „Szarego” rozpocznie się
o godz. 9 we wtorek. Konkurs zostanie przeprowadzony
w następujących kategoriach wiekowych: przedszkola,
szkoły podstawowe (klasy I-III oraz IV-VI), gimnazja,
open - szkoły ponadgimnazjalne i dorośli. Koncert
Finałowy odbędzie się 10 listopada 2011 o godz. 17.
Bieg Niepodległościowy o Puchar Wojewody Świętokrzyskiego
13 listopada, niedziela, godz. 11
Miejsce: start na ul. Sienkiewicza przy hotelu Łysogóry w Kielcach
Informacje: 692 256 174
To już czwarta edycja popularnego wśród mieszkańców
województwa świętokrzyskiego biegu. Tym razem
trasa biegu wiodła będzie ulicami: Sienkiewicza,
Ewangelicką, Mickiewicza, Jana Pawła II. Finisz oraz
dekoracja laureatów tradycyjnie przed pomnikiem
Czynu Legionowego. Regulamin biegu dostępny
na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego – www.kielce.uw.gov.pl
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Przepisy
kulinarne

Ziemniaczana babka
Składniki:
2 kg ziemniaków, 3-4 cebule, 30 dag boczku podwędzanego, 2 jaja, sól,
pieprz, 5 łyżek mąki ziemniaczanej, olej.
Sposób przygotowania:
Ziemniaki obrać i zetrzeć na tarce jak na placki ziemniaczane. Całość odsączyć z wody, wbić jaja i dokładnie wymieszać. Doprawić solą oraz pieprzem
do smaku. Boczek pokroić na kawałki i obsmażyć na patelni bez dodatku
oleju. Do boczku dodać drobno posiekaną cebulę i przesmażyć na złoty kolor. Mieszankę dołożyć do masy ziemniaczanej, dodać mąkę ziemniaczaną
i dobrze wymieszać. Całość przełożyć w blachę do pieczenia. Piec w piekarniku
rozgrzanym do 190 stopni przez około 1,5 godziny. W trakcie sprawdzać, czy
skorupka na wierzchu jest już lekko zarumieniona (zarumieniona na lekki brąz
świadczy, że przypuszczalnie babka jest już gotowa) . Babkę podawać na ciepło z dodatkami zależnie od upodobań (babka dobra jest także następnego
dnia, okrojona w plastry i obsmażona na patelni).
Tradycyjna sałatka ziemniaczana
Składniki: ziemniaki (najlepsze są odmiany kleiste, nie kruche), cebula
(najlepiej dymka),
ocet, sól, cukier, pieprz, majonez (opcjonalnie: ogórki konserwowe, jajka
na twardo, ew. szynka).
Sposób przygotowania:
Ziemniaki ugotować w mundurkach, ciepłe obrać, pokroić w słupki lub
plasterki, posiekaną cebulę zalać ok. 300 ml gorącej wody, dodać kilka łyżek
białego octu winnego, łyżkę cukru, sól (zalewa powinna być słodko-kwaśna).
Gorącą marynatą zalać ciepłe ziemniaki, odstawić na 2-3 godziny, by nabrały smaku. Zlać marynatę uważając, by nie wyrzucić cebuli, dodać majonez
i ewentualne dodatki (korniszony, jajka). Dobrze, by gotowa sałatka postała
jeszcze ok. 2 godzin w lodówce.
Omlet gospodarski
Składniki:
5 jaj, 70 dag ziemniaków, pół szklanki mleka, 2 łyżki mąki, 5 dag słoniny,
pęczek szczypiorku, sól, pieprz.
Sposób przygotowania:
Ziemniaki umyć, ugotować w mundurkach na miękko. Słoninę pokroić
w drobną kostkę i usmażyć. Ugotowane ziemniaki obrać ze skórki i pokroić
w plastry. Na stopioną słoninę włożyć plastry ziemniaków i lekko zasmażyć.
W garnku rozkłócić jajka, dodać mąkę, mleko i szczyptę soli. Zawiesinę wlać
na ziemniaki, przykryć i wstawić do gorącego piekarnika. Gdy jajka się zetną,
wyjąć posypać drobno posiekanym szczypiorkiem.
Czosnkowe ziemniaki
Składniki:
6 ziemniaków, 2 ząbki czosnku, 1 łyżka oliwy, 1 łyżka ziół prowansalskich,
50 g sera żółtego,
słodka mielona papryka, sól, pieprz.
Sposób przygotowania:
Obrany czosnek przecisnąć przez praskę. Ziemniaki obrać i każdy pokroić na
4 części, posypać ziołami, dodać czosnek, pieprz, mieloną paprykę i odrobinę
soli. Ser zetrzeć na tarce o dużych oczkach i posypać ziemniaki, skropić oliwą,
przełożyć do żaroodpornego, natłuszczonego naczynia, przykryć folią i piec
ok. 40 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Po tym czasie ziemniaki
odkryć i piec bez przykrycia jeszcze ok. 5 minut aż do zrumienienia.

