rolnictwo

eKSpresOWy przegląd wydarzeń
Proponujemy Państwu noworoczną zabawę – zgadywankę z nagrodami. Coś dla
wiernych przyjaciół „Kroniki Mazowieckiej” i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z zacięciem detektywistycznym. Uważna lektura naszej kolumny i sięgnięcie pamięcią do
wydarzeń z udziałem KSOW da sporo satysfakcji i szansę na upominki. Ekspresowy –
urokliwy – noworoczny – żartobliwy! Start!
Prosta zasada. Z dwóch wariantów rozwoju poniższej historyjki trzeba
wybrać jeden i podążać dalej, a pozyskane litery wpisać w puste kratki.
Hasło końcowe należy przesłać na wyciętym z „Kroniki Mazowieckiej” kuponie na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4,
03–469 Warszawa. Kupon najlepiej nakleić na kartkę pocztową lub widokówkę i przesłać do nas do końca lutego 2016 r. Losowanie nagród przeprowadzimy na początku marca.
Początek kwietnia powitał go
pięknym wiosennym słońcem. Skąpany nim był
cały plac przed
halą targową.
Już od
rana
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tętnił życiem – to tutaj ze swoimi stoiskami rozstawiali się producenci drewnianych altanek i hodowcy kwiatów czy
krzewów. Z wnętrza hal dobiegały nieśmiałe na razie dźwięki muzyki ludowej (K)/muzyki heavymetalowej (N),
a zapachy smażonych mięs i bigosów
coraz intensywniej zaczęły się rozsnuwać po okolicy. Skuszony tymi widokami i nęcącymi woniami Bings musiał
chwilę się zastanowić, gdzie niepostrzeżenie zaparkować swój wehikuł
czasoprzestrzeni KSOW 2015. Nie chciał
wzbudzić w Kielcach nadmiernej sensacji, a jednocześnie pragnął choć na
chwilę zajrzeć na największe i najpiękniejsze w Polsce targi zabawek i gier
planszowych (A)/targi agroturystyki
i turystyki wiejskiej (S). Pojazd zawisł
na moment między zaparkowaną ciężarówką a ogrodzeniem, a Bings zsunął się z trapu wprost na ukwiecony klomb. Nikt nie zauważył
niespodziewanego przybysza, mógł zatem spokojnym spacerowym tempem ruszyć na zwiedzanie targów. Czego
tu nie było. Prezentacje polskich
regionów i tegorocznego kraju
partnerskiego
targów
–
Madagaskaru
(G)/Chorwacji (O). Szlaki
kajakowe,
rowerowe czy
piesze. Smak.
Zapach. Gwar.
Wszystko
powoli docierało do zmysłów, powodu„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
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jąc lekki zamęt w głowie. Nie sposób
było przystanąć przy każdej atrakcji, ale
kilka rzeczy na pewno na dłużej zapadło
w pamięć. Na przykład Chuck Norris
(W)/Elvis Presley (R) na mazowieckim
stoisku. – Też z wehikułu czasoprzestrzeni
– zaśmiał się w duchu Bings, spoglądając na zegarek. – Że też on nie może, jak
mój wehikuł, zatrzymywać czasu ani go
zwalniać, zwłaszcza w takich miejscach
– Bings wiedział, że jego wizyta na
Agrotravel dobiega końca. Wehikuł
stał, gdzie go zostawił. Dalsza podróż
trwała… sekundy…
Zawisł na moment nad ogromnym
hotelem w pobliżu dużego zbiornika
wodnego. Jego wzrok przykuły rzędy
zaparkowanych samochodów, a przez
okno ujrzał skupiony tłum elegancko
ubranych kobiet i mężczyzn. Jedno
z okien było uchylone, dlatego Bings
nie miał problemu z wyłuskaniem słów
„otwieram IX Mazowiecki (J)/Podlaski (O) Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich…” i rozpoznaniem wielu
twarzy samorządowców i społeczników. Wsłuchiwał się chwilę, obiecując sobie w duchu, że doczyta w podręcznym tablecie szczegółowe znaczenie pojęć Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich czy Program Operacyjny. Tymczasem nacisnął mocniej przekładnię czasoprzestrzeni, przez ułamek sekundy
dostrzegając jedynie nazwę odwiedzanej miejscowości na białej tablicy drogowej… Radom (D)/Zegrze (E)… Już
był daleko…
Tym razem wehikuł musiał ukryć między nowoczesnym sprzętem rolniczym
na płycie płockiego lotniska (S)/parkingu P+R (Y). Długo wędrował między wieńcami dożynkowymi, podziwiając ich wymyślne formy i kunszt wykonania. Na dobrą godzinę zatrzymał
się przed wielką sceną, na której hołd
i podziękowania rolnikom i mieszkańcom wsi (T)/górnikom i hutnikom (C)
składały lokalne i regionalne władze.
Znów cieszył się z dobrej pogody, słuchał ludowej muzyki, spacerował między stoiskami, smakując przeróżnych
potraw i wpatrując się w prezentacje
lokalnych grup działania i samorządów.
– Do – żyn – ki sylabizował w duchu
Bings, powiększając tym samym katalog słów i pojęć do pogłębionej analizy.
Doczekał zmierzchu. Z żalem wspiął się

po trapie do wehikułu, bacząc, by nie Bings – Ale co kraj to obyczaj. Obrazy
pomylić go tym razem z jakimś nowo- zmieniały się jak w kalejdoskopie –
czesnym traktorem (D)/samolotem Poznań, Sochaczew, Kurpie, Ziemia
(Z) zaparkowanym nieopodal. Ruszył Radomska. I wszędzie coś nowego. Coś
w gwiazdy…
odkrywczego. Coś zaskakującego. A to
Wiedział z nanoencyklopedii, że wiele targi Regionalia w Warszawie (A)/Berciekawego dzieje się w okolicach świąt. linie (J), a to festiwal „W polu i zagroCzy to Bożego Narodzenia, czy Wiel- dzie”, a to wreszcie Zlot Mazowieckich
kanocy. Ustawił precyzyjnie parame- Zagród Edukacyjnych (S)/Militarnych
try lotu i zasnął… Śniło mu się (choć (Ą)…
ten sen można nazwać mikrosnem), Wehikuł czasoprzestrzeni mknął przez
że był śniegowym bałwankiem. Nie kilometry i godziny. Minuty zmieniały
wiedział do końca, co to śnieg, ale tak się w sekundy, godziny w minuty. Kilosobie go wyobrażał. Biały. Mokry. Chwi- metry nie miały znaczenia. Bings wielowy. Wokół rozbrzmiewały kolędy, dział, że w końcu rodzice wrócą z nocpachniały choinki. Gdy otworzył oczy, nej zmiany w Centrum Analiz Mgłaprzez dłuższą chwilę nie wiedział, czy wic i odkryją brak wehikułu w garażu.
to jeszcze sen, czy jawa. Czy to Mię- A Bings, mimo swoich 15 lat, nadal był
dzynarodowy Festiwal Kolęd i Pasto- uznawany za „maluszka niezdatnego
rałek „Kolędnicze serce polski” w Mrą- do prowadzenia tak skomplikowanych
gowie (E)/Wiśniewie (L), czy jeszcze pojazdów” – przypomniał sobie słowa
projekcja jego procesora. Bings wrzucił mamy. – Najwyżej wrócę zanim wyruszyzbiór obrazów i dźwięków do kompu- łem – spuentował w myślach, widząc
tera pokładowego, przesunął dźwignię już oczyma wyobraźni kolejne miejsca
czasu i za moment ze śniegu i kolęd i wydarzenia, które odwiedzi podczas
przeniósł się do stołów pełnych wiel- tej „samowolki” razem z Krajową Siecią
kanocnych mazurków, świątecznych Obszarów Wiejskich w województwie
wycinanek i palemek. Warsztaty „Ido mazowieckim. Leciał…
Śwenta Żeglejnocy” i kiermasz „Wielkanoc na Mazowszu” (A)/„Kupić
nie kupić pohandlować warto” (K)
Piotr Marzec, Marcin Rzońca
zatrzymały go znów na dłużej. Czy
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci
w innej galaktyce, czy innej czasoprzeObszarów Wiejskich
strzeni – smak, tradycja, kultura ludowa
Zdjęcia: arch. UMWM
mają to samo znaczenie. – Podsta- Hasło:
wowe – uśmiechnął się Bings…
Zajrzał do Sońska (A)/Płońska
(W) na kolejne
NADAWCA:
Mazowieckie Dni
z
Doradztwem ………………………………………………………………………
Rolniczym, pozna- ………………………………………………………………………
jąc m.in. nowe
………………………………………………………………………
uprawy i technologie czy zaprzy- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
jaźniając się z wie- 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). W przypadku wygrania wyrażam zgodę na umieszczenie moich
loma bardzo cie- danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość na stronie internetowej Urzędu MarWojewództwa Mazowieckiego oraz w prasie lokalnej i w prasie promującej wojekawymi zwierza- szałkowskiego
wództwo mazowieckie.
kami. Prześmignął Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do dostępu do treści swoich danych
nad Polami Moko- i ich poprawienia. Administratorem danych osobowych konkursu jest Marszałek Województwa
Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońtowskimi,
gdzie ska 26 03-719 Warszawa.
co roku świętuje Dane będą przetwarzane do celów wyłonienia laureatów konkursu, a po jego zakończeniu
zostaną komisyjnie zniszczone.
się Dzień Ziemi. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.
– U nas planeta ma
..............................................................................................
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