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Ulki J)OJadą do
iP'I u i
zyce"..
Wbrew tym u '~.leniilm, -do •
,paźdz~rnik.a
br.
samochody
PKS z re;c)]al B 'ko - Kazim
:..ew , y
~zy (
7,7 lys. lon ura Uw.
llokon anie tej 120-kilomet.rowej I.rasy samochody zużyły ok.. ty .
litrów
deficytowego
paliwa.
Tymcza em cukrownie w Lap~h i Roj)Czy a\;h mają' wła
sne kłady pociągów towarowych i same mogłyby zab ,a t
skupi-one w re}ODle k~lecki.m
buraki ze stacji Busko.
Kto za to zapłaci? OczywisciŁ
nie cukrownie, a obywatel, który wyprodukowany cukier musi kupić. Transportowcy lwierdzą. ze tak czy siak zjemiopł
y
przewieźć tn ba w jak najkrótS2.ym
czasie - dopók~
jesl
względnie ciepl , póki nie
ID
większych opadów. I jest to 0czywiste, Tylko C2.y Daprawd~
musimy pracowai: z ~wideDt
D"mi stratami, na które na 0becnI nie stać?
I je$u7.e jeden przykład cechującej
niektórych
be2.\r06k i
czy WJ'~z g upoty. Olil W sytuacji kiedy l{i~leckie culLrownie
pr()f;2:! o zwi~kszenie w wozu
cukru, gdyż jego nadmiar w
magazynach grozi przestojeDl z Lublina, Krasnegostawu, ToTUnia i Włocławka slodki produkt wędruje do na zego województwa! Tylko 12 październi
ka do Kielc, Bodzentyna i Busk~
przywieziono
amochodami :z
Torunia i Wlocławka 53 tony
cukru. Czy ten, kto z.amów i!
lam cukier zapłaci za jego pr:tl?wóz? Czy takie jawne marnotrawstwo paliw bę<.Izie nadal t
lerowane? Doprawdy, gorzka t
ref] k ja.
CZE8I:.AW DA

8TR. 1

przyktych -powiDIl'OSCi PKS wywiązuje si
-dobrze mimo 2JIlanych pow , chuie klopotów z
ogllmi je
~ ~pt'W il JI,8
~dnak
iaw>del
yrek ji,
J go b r aki nie będą miały decydują ego wpływu na
termin 0wos<: przewozu .
Z.~DANIA KOLEI
W bieżącym roku PKP ma
przewIezi: W całym krajn 10
mln ton ziemiopłodów, w t',Ym
1,2 mln ton zie!llniaków i 4,5
mln ton burakowo W zdecydonej wi~k ., zosci są to pnewozy na długich traŚ8ch. .Już. w
wrze~iu kOlej przewimla
270
ty ~. ton ziemniakow, w tym ok.
80 tys. ton przeznaczonych na
zaopatrzeni SJą ·ka. W woj, ki leckim
sytuacja
przewo7.0wa
l>A>lei . t
'esza niż ,.. inny b
i(J&ach kr.u 'S,powodowane jest to m.in. tym, że z
Kielecczyzny wywozimy wi~('ej
nil. pr~wmimy. Rejon radomko-kielec i je t ponadto dobrze
zaopatrzony w węgiel i w zwią
ku z tym część taboru ski~To
wano do ob lugi północnycb rejonów kraju.
PKP w województwie pokry_
wa obecnie tylko 50 proc. ogólnego zapotrzebowania na llrz~
wozy kolejowe. I dzieje i~ tak
w okreBi wzrostu dy ypliny
Jadunkowej. Biorąc pod uwag
w zystkie t zaleŻDosci mini ~er
komunikacj i poinlormował w
ońcll września wojewod
kieleckiego
podjł:ciu
dE-Cyzji
prowadzą ej
do
okresowego
zwięko;zeni
załadunku węglarek
przybywają('ycb na teren Rejo-

nu Przewozów Kolejowych w
Kielcach.
W tieniu kolei normalnotorowej lunkcjonu.i~ wąskotorowa.
.JędrzeJowska Kolej Dojazdowa
przyj la d o przewozu pra wi 45
ty . łoo bllr k6w. W drodz powrotne-j zabi rze z cukrowni
cukie-r i ",~. lodki.
CZY WOZJMY RACJ'ONALNJE?
W pobli:i.u .Jedrz jowskiej Kolei Dojazdowej znajdUJe się 11
punk tów 'kupu buraków cuxrowych. Planuje si~ skupienie
ich pra wi !J4 tys. ton. \\'ydawaloby się, ze najbard21 j ekGnomi<::Ln) m l>lodkiem transportu buraków do cukrowni b~:Li
kol j wą kotorowa, Tymczal>em
pra"- i~ 50 ty', ton przewiezć
,,,1 ją
amochody.
Cukrownie
bowi~m, jako glowny dy pon nt
rOLuzielaJący przewo:L buraków
i cukru - zaintt:resowane są
ak najwit:k zvm udzialem \\
prLe\\ ll .. ach tran'portu samochod w.,go. Bo tak jest najłatwiej.
'amochód w przeciwieńl>lwie do
kolei t1ojt:dzie wszędzie i zazwy('mj
am wyladuje p rzew olony to", ar. 'amochody wre-szcie nie są tak ('zęsto okradane
Jak wagony. K iero\lo'nic1wo Ję
drzeJow ki j Kolei Dojazdow~j
I '" ~ ;ci z k alei, że j t
l.llnioe pr
.... . ej
iż
~Ie ok, -45 ty . ton buraków.
W urno" ach za ".. arlych p rzed
rozpoczC:Cl~m
karnpaDl i t", ierdzono, .i.e nadwy:.:kę ok. 50 ty .
ton b uraków z na zego t~ren
trzeba ~l.ie prz 'lezć do innych ('ukrov.'ni. U t"lono np .. ż~
nadwyLk \ z rejOM! działan ia
ukrowni •. Lubna" bE:dLie
i
przewozie
mochodami do 't cji PKP Hu ko, klld pocilIgam!

1
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być
będqc

nauczycielem donijolim. tuz;n~o
wym, bezbarwnym.
A więc zwlaszczo w dzisiejszych nie/olwych czasach zawód nauczycIela jest powalaniem, Widzieć cel P'ę ny i szla chetny w ~Sllolceniu mlodych
umyslów i choro/<lefów, żyć d/o
innych, gdy wlosne iycie nie jest
lotwe, gdy trzeba SIę zmagać 7.
codziennościq nie ty/~o sz'olnq,
ole z prowadzeniem domu, 0pie q nad wlosnymi dziećmi lo jesl to, co s/owia zawód nouczycie/slci wyso o przed innymi.
Każdy,
zdolny jesl wznieić
się ponad wiosny egaizm, 'to
chce s/uiyć mlodym, być dla
nich oporciem j pomocq w
sprowie naJWażniejsze;: siworzeniu sobie egzystencji godnej
I war/ościowej, zos/ugu;e no
najwyższy Slocun
spoleczeń-

I.
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Nouc1.yc;elo. w odróiod innych zawodów, chGfol/etylUje ciqglo go/owoić po_
iwięconlo mlodzieży swego cza su i trudu. Golow~5ć sprosI ania
oczeliwoniom miodych swym umysłem ; sercem. wiedzq noukowq, o lokże dolwlodczeniem.
znojomosciq SWIOtO i ludzi, 0 sobowosć nauczyciela mo znoczOle więluzq moc przekonywania
nii podręClnikowo wiedzo. Nauczyciel ty tło wledy będzie mial
wpływ no wychowonków, sproslo
ich oczekiwaniom. leżeli będZIe
' imi. Jedynym .. swoim rodzaJu, różniqcym się od Innych. N,e!}Odlmy.
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III... U"maczy
pr' 11;'l.eJ .y lisie'i mT
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euk"lady nie ma i nie moie
być: Ws:r.ysey ro:r.umiej". Al~
dlacze!;o nie ma eukił'rk w owo owych! Odpowiedzi na t
pytanie
szullali ' my
P li
" połem"
i Pr:r.edsiębi rslwie
Jłurtu
poiyw ugo ,.., Kirleaeb .
A to c:r.ego się dowiedzieliśmy:
W zakładacb przemysłu cuw mił' iąeaeb letnich wy I(puje z". kJe zmnit'jzenie produkcji ze względu na
urlopy. Efekty I~go widoc2.ne
w m kwartale. Tak było i ..
roku bieiąeym . \\'sz~lkie zapasy kierowano do o "rodllów w poczynkowych, w których na
obozach i koJoniuh pr:r.ebywaly
d:r.ieci.
ukierki
nie S'ł wprawdzi~
r~lłamrnLowanr,
ale d:r.ił'J ... ~
centralnie. '" IV kw. br. ""ojeWód"two kieJe ki~ .trzyma ł.-t
tein .,,,klerkiw, hn. nie mniej
oU ,.. r.ku "bie,lym. Znaczna
jednak nęK (.k.11 '.n) teI będlł
drai~lki,
które na kie lukiao.
rynku ni~ ci~ si-: dai Dl ... pylem.
Tym
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tJtpily w XV w. Wl y
to właśnie loT 141 r.
walnej rozprawi z potęg zakonu krzyżacki go p I :t ne
Aty
lsko-liłew kie w pierały wydatnie chorągwie ruskie. One t
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momencie iłwy od Grunwaldem wzięły
i ie cięiar walki, dzi lnie
t j:tc
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rąg
wi moleń kich
y inęła prawie w calo' ci.

wierpłody

Jtrótjest

ma
~() oawd ę

nentas o-

kc

d re-

tr(JjSki

s,.tuIWnle

wozu

w

ił"

~-

Toprowoje-

,erniiiuska
hi "l-

tony

nów i!
pr:ti:-

arn.cr

al tolk a t()

.,

~WID

l.

~GO
ie. t;e

moze

l. Ale

tW

Rozkaz bojowy

0-

t
PSS
rsiwie

IIa

z dnia 14 paidziecnika 1 43 C., godz. 18.0

lIcach.

liśmy:
LI
eu-

Wykil"llliAÓc.e. ze koch cle O~yznę.
umIecie po
i wif'lkif' ofiaą .

I

• leinniejdu na

me

są

i 'III"
za pa_

ł

ecw.łnie

ce

ze

ł~"le

TlI

04A

frontu
i

n~

Len.

-

że

zgQdlli ..

wlt>l-

wlllPł".h;;, ·...
dowÓ<ł.

w.lcz,.- • ni • Dali';";

trudna l erwawa.

l ~liczny,

sl n· zny
dzień..•
DROGA GENIUl

v wy-

D.

Je

na

ywały

Hm

w I ..

,,..-dzie

~ ielOł1~

.... oje-

la 4fl

w . CZ" " ilu - od
• ETC'''' w
BIl'
upomnimy. kb czę' '"

mniej
la.e"zna

l

InT

\Ii

II

<:1

c--Iu do",,,"·

/fi

będll

I«um

m poZe q
"obnie

•iersy-

k<mll' nil i bd ni.
DOWÓDC/\ l P"'L_ ........

lm. T .

Z",

(I.

Z nierski
k l -do op

3

http://sbc.wbp.kielce.pl

to nie był w Pańsltwowej Stadninie
Koni w Michałowie j nie wklzi!llł koni
arabskich czys>tej krwi, nie słyszał ich
radosnego rżenia na w!Jdo,k c71owieka, nie
gladz.ł kształtnych głó.w ro~znych .ź~ebaJków

sLukających prz:nazneJ ręlk:i. ludzkIeJ,
wreszcie, k>to nie widział pędzących arabów. z
rOlw;anylIlJ grzywami i płonącymi w poe.vletrzu ogonami - ten nie wie, co to piękno.,
Michałowskie s.tajnie są ipI"zes.tronne, Widne zbudowane z. surowego k:am.<ienJa. ,,Mieszk~" tu 300 koni licząc z przychówkiem, ogierami i innymi końmi (o czym poniżej), Nie
w'działem ws.zystk\ch 70 koni jest na torze
wYścigowym na Służe\Wu. Przez. blisko dwa
lak przejdą tam surowy egzamin pod w~ę
dem temperament~ wytrzymałości, sily ml~
śni,

Słowo', piękno,
-pieniądze ·

Zdjęela

Z wystawy
ieżący

roK Kulturalny kie.
leckie Biuro Wystaw Ar.
ty stycznych zatnougurowo.
lo w swej Galerii "Piwnice'" retrosp e {tywn ą
ekspozycją
proc
Stanis 'awa Pro sa, ' która nie,
wątp" Nie sioło się wydorze-niem
w m Ieście. To już druga w n:e·
dlugim odstępie czasu (po wys·
tawie
Stefana
te<howskiego)
bordzo ważna i U<lona ekspozy.
cja zorganizowano przez BWA.
Dyrektorowi Morionowi Rumino.
wi noleżq ~ę slowo uznan ia za
pomysłowość
w
wyltorzystoniu
p i ęknej GaleorH "Piwnice". która
dzięki temu coraz si.lni~j zazna.
cza swoje miejsce no mapie u·
powszechnian io sztuki w Polsce,
WbrcoN ogólnej. nieco rozchwi<l.
n €oj sytuacji w noszej kulturze. o
z ..... loszcza w środowiskoch twór·
Clych. kielecki salon wystowowy
n'e tylko nie pozwolIł zepchnqć
s 'ę na m'lrgines. ole stole pod,
l'Iosi POZ ł" n artystyczny swo:ch
ekspozycji , N,ek·ó,zf mo;ą za złe
dyrektorONi Rum:nowi, że zoczy·
na wyręczać muzea organ:zując
wystawy retrospektywne, prezen·
tując dz ieła sprze-d wielu dzie.
s,atków lot. A ja zo ....ołam
chwala mu zo lo! Go leri o BWA
siaia s ię ostatn io uzupeł nieniem
wystaw czosowych w Muzeum
NarodoNym i tok być poN'nn o.
żeby zliłw4doNać m<Nlopol mu.
~ów no .. sta~e'·
ma larstwo, a
og'oniczyć
p/C)cy
BWA rtie
da malarstwa w~półczesnego. W
swoistej konkurencyjnośc i muzeum i BWA widzę
też
szansę
sprawn iejszego przygotowywonio
Nystaw, większej in icjatywy W po-

NUMER 202

.

Al. Piekar.kl

szukiwon ioch tematycznych, od·
krywonio zopomnianych artystów
i dz i ~ sztuki. I wcale n ie prze·
szkadzałobymi, gdyby przy placu Portyzontów otworzono wys·
towę Krzysztofa Jock<WISkieg.o, -o
przy ul. leśnej retrospektywnq
ekspozycję proc Adolfo Waj.rrcet.
lo.
Wypełn i oRo dzieło mi Sto n'sło
"'0 Praus.sa ga lerio BWA
jest
p rzykło-dem odkryNC zych
pOSlUk iwań zo tradycjo mi
kieleclfkh

ścIęgIen

i

kośćca,

PańS!\.woQ·wa Stacul,na Koni w MlChałow;e
po.Siada 200 ha p(hla, z. c!. go samych pastWl&>: dla kOD! Je,s.t ok.. 50 ha. HodulJe się ~u
taj, ta"że byolo zarodowe (;1.20 sz.tuk), sprze~
dając roczn:e ponad 55 t~ s
l;trow mte!ka.
Zys.k s.tadruny m . .:hałowSoKlej za ostatni rok
gOllpoda,rczy wJn.o&!. 56 ffi1n B, a zatem wię
cej niż pozosta....ycn uspoleczmonych gospodarstw w wOjewództv:ie.
Jest to za'l>luga rLadL~o si>Qotyka.nego znawcy
p rzedmiotu mg,. DIL Iguacego Jav.orskiego, ·
dyrektorUjącego w Michałowie 00 przesz.ł~
20 lat, znaKOm'Cle pracującej l rozuiILejąceJ
swoje zadanIa z,alog:, co w efekCIe daje jeśli
.nie najlepsze w śWi.ecie - ro jedne z najl€pszych arabow czystej krwi. Za tym jjdą
prrecież ogromne p,en,ądze. W ciągu tTzydZJeStu lat l,s,tnlema s.tadniny sprzedano za
g.rarucę OIk:, 330 konI, d-ot.'tarczaJąc pańSotwu
b1i~ 15 'mln dolarów Najwyi.szą cenę :Je
sprzedaży klaczy otrzymano
za Persję
l1l5 tys. doIarów, za Karawelę 156, kilkanakie kJaczy sprz~no p<l'wyżej 100 ,tys. dru.a-

Dyrekto'!" stadniny, mgr ini.. Ignacy -.Ja.worski wprowadza mn'je do sta}:ni karmiących
ma'tek. Klacze uwiązane na s-tanowiskach, sysaki, już w kantarkach, spaceI'Ują, br~a~ą,
baraszkują. Klacze
mat& Jitoją spo.k O}l'll e,
row.
. .,.
dostojnie j ohserwu}ą swoje pociechy .
M.ichałvw,;;kie koni.e rozs.!awjaJą JlaSl. _aj
Chodz:my od stajni do stajni. W jedne?
i w-ła<&ną sta-dninę po w<szyst.kdch ko.n.tyrrenrocUliaki chodzące lu'l.em, w innej z.airebio'taca Świadozą o tym hczne puchary, medane klacze prze,znacwne Da e.II:soport, jeia.Ca
:W i óz.iesi ą,t.ki noo (w&tą7JkQ. upięte na W7.Ód:
w innej w boksach, dWUothieslotiW.k'\lJclnit
kO'tyidOl'l"lol) za ch.im,pionaty 1 wiceehampiobabki" tuż po wyŹirebien.i.1t L. 2 ogieorki kuce,
~ty na wystawacll światowych.
tud7.ież 4 ldac7Jk·i, 2; kltórycl\ Lucy»fo ~
Oe1ądałem b i egnącą za żrebięcie.m cio w()najnhższym kucem VI PełeN. SIt W
~a.j
tioJIoju Zazulę, która dwa lata temu :roooylta.ranly (st:u-o.polSlka ma4it, w Wy), auzeaólona duma dy;rektora Jaworskiiego, jalto że odła w Paryiu pierwsze m iejsce w :swojej klazyskaJ iOOnego ogiera x Qasów wojn,y, erusie, a w ub. roku wicechampion3!t ~UC'ha
Jem Qpowieści. d yrektorII. Jav.'O<rskiego o rowgiego odku-pił z cyrku - ( Wten sposób UT,,:tował taranty dla dalue·:j ~ (małrolIU . Blie
u~y;tułowanych
k.laczach ' Pa.;,sie
j
cie pracUją one w pol'u i tra~~). &t.aWile.jce, o champiOlll<:e Ek'9ta:zie i ~ gmact.ni,na ma ic h obec:nie ok. se.
dej Wersji, która została sprzedana na
Dyrektor n:e omlesz:kal Laprnen.ioWGł Mi.
a'Ulkcjó w Janowie pooJas.kim za lIS ~. donajwyższej klasy świa·toweJ ogierów czystej
laró~ (rekord aukcji 1981 roku).
'
krwi a rabsk Iej. Oto mi<Stec końsk.i,e.j \.IITooy
pQ);ska ]e.st potęgą świa<tową w h-o<loWll.i koDylema~ rozglą<l,ający ~ bY18tro, }}rzebieni arabskich czystej krwi, cieszyć mu-si wyniją.cy s~uk.iyml no.gami po żvM-O'Wej ale}ce,
Jl'Ji~n.ianie na lamach prasy
fachowej pod
a później j~k po.są€ stoj~:y do przeglądu.
'1"'Iiz.Y'S-mt ilJllti szeroko6ciami i długościami geoW spaniaJa harmonia rlOObu 1 dotSt.ojeńst'wo,
graficznymi pols.k:ch stadnin: Ku.rozv..>ęk, 'Jan'c dl.iwnzgo, że Szwe&i. pGpl'06iJi o jego
nowa poolas.kiega, Mie.halowa, sa·ty.sfa.kcjodó,T Lawę. o.fe:·u.}ąe PoJ1lICe 500 doJ.a~Ó'W za
n'l.lj~, że mieszkańcy n :eanal v.'SZystkJch k.rakaroe pokrycie kJ.aczy. Sl~uie wygląda tal\::ie
}iYw - i.nteresujący się końmi ..:.- musieli naPepi s.trzyg~y UJ&Z.amli, wresa.c ie Set
i
ue.zyć się wypowiadać nazwy wspomnianych
Prol:>at. P ierwsz.y sły~ na obu póllkua.ach
m:ejscoWl()ści, bow:em n.:e liczy się ten
1Y
ze 7.nakom:tego potomstwa, a pre.z.entowałlY
!wiecie koniarzy. kto nie z.n.a tych s-tadnin.
j{'st na s.posób <:meryJtań.skJ.: łeb wY6oko do
W roku bieżącym Pań.st.woW3 Sta<ln-ina Kogóry i <.lo przodu, uszy też do góry. Probe.t
n~ w Michalowie obchod.zi jubilelNllZ 30-lecia
którego ojc:ec 'został SIP'l"zedan,. do Sz.wecji,
i-stnienia. Nie wiele lat w pracy hodowianej,
jest c,:warly rok czołowym w Pol:sce, dQj&~
A jaOOże wiele s.lawy. piękna i p ie n iędzy.
bard!.o warbśc'owe ipO'tomstwo, n~ ~ ~ca
już do Sl.wedów.
JAN KRZYS-ZTOFCZYK
l '

5t<ln isłow Prau·ss był a-rty6tq
wszechstronnym i tookim przedstowion o go no
wystawie w
.. PiwnK:ach". Dobrze się ROk>,
że nie zrezygnowano I poiłtó~o
nia jego prac słabszych. nmieJ
udgnych, bo dzięki temu ob.rO'Z
jEl90 t ....tÓrczości jest pełn!>ejszy,
pozwą·l o obse rwować zmogoni<l
a rtysty z rozmaitymi dzie<!zi>no.mi
/Trola;stłlo z l'''O'lywem,
tematom!. Hoirn z-dariem Prouw b~
prze-de wszystkim dosko~

f
wIeW
fiinno
OrlO!

Iom!!i
~

który\
wio~

~

T~

1981
myśłl

miMrl
jultl

My

pojo

Gem<

wioni

1181\:0
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ka, 1

W
COlą też uwagę oo(](\e aklN<lti41ły
l uKobie<tq i starcem" no cz~e.

Wyroonie slabue sq notomio6t

d rz ewory:ty.
Nojbo.l'(t~iej

nierÓ"HIfle artys·
tycznie jest malarstwo olejne
f'raus50. Obok doskonałego w
oo$troju .. Pódwórko~ (z dominu·
Jqcym nlOtyweom dtnzewa), zoskokującego
rozmachem i ene-rgiq
• Tempo", cudoW<lego .. P-ortreł(J
cmewczynk i", poetyckiej "Drogi
no KOlrCZówkę", ery świetnej
.Martwej nat(Jry
l
kogutem';,
~ajdtJ.jq się schemctycUl~ wi~
.... e obrazy batol istyczne wyrosłe
u słuszn.ie zapomnia.nego ch i ś

ducha socreoliz.mu. No nich ja.
wi się .. Rok 1945 no Ziemiach
Zachorlfl ich" l paradującym no
_ iII Oeflefoł_... Berlingiem

(? !), olbo .. B~ł'A"Q powsklń<::za
1863" skopiowano z~ słynnego
obrazu Wojciech<! Kossaka .01.
szynko Grochowska". Ale tych
nie'll-dańych p roc jest no wys.towi~ niewiele,
yślę, że kielkkie SWA l'Gpoczątkuje
ki ehpozcją
se ri ę wystaw ~więc.ooy<;b
twórczości zapo~ iQnych,
at.

stely, ortystów związqn)'Ch niego
d-yś z ' tq ziel ·~. Moie JJdo sl~
odszukać dzieło . Oworzo-ko, Gzyżewsk i eg~,
Zoremby. Gz04'fteckie go, czy Ro.zolii LQlSza.yŁ No
rozi~ rodzę kon ieanie wy!/nat Solę
do galerH przy ul. leśne4: by
zobaczyć dolcon<m1o twórcze Stcn1sfawo Praussa.
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nocie
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"1111
robi

sztuk pięknyc h, poszulti'NOń, k;t6ryc h nie zOIStqpiq choćby noj1icz.
niejsze prace publicystyczne. O·
::lisom. twróczości
plo stycznej
n:. może lastqpic pneciei ob·
COWOOfO

I

dziełami.

Stanisław

Prouss (1902-1967) był jeszcze
kilka noście lot temu posklciq
powszechnie znonq w Kielcach,
wręcz le-gendarną, populomq nie
tylko w środowis-ku, ole i wśród
młodz i eŻ'(. Urodzony kiekzoni.n,
do końca swokh dni związany z
rodzinnym miostem, ca~ym swo·
~m życiem. d2iałolMściq i · twór·
czośc i q należał do regionu świę ·
tokrzyskiego. Zapomniano a n~m
za szybko i dopiero Vi dz i esięć
lot po śm i erci zoprezentowano Vi
sMomn,,", wymiar2. jego
filet Te-r01 I\'IIOmy c*<J!lję. by zopo:znot się 1 szer
połetq}ego

me.

rysowni iem. operuJqcym w,<:y.
zelowanq .Itr~ką. której lI1łodri
ortyki mogli mu ~ko zcn<lrofc ić. Jego ś....:etne
rysunki p«tretów, z pO'"s'c r i;l v.oru~ie~ illBtrocje do ksiął~ ~Pc
gańsk i e urocz"{!>ko",
.. Wrt.l 11
powstania wo'szowsk4eqoj wy.
dojq się dziś nieco ~oś.wiec:
kie tylko dlałego, że ni~u tnO
już tcl oponow>onq tech . ę jak
dawn i mistrzawie. ~ I\'l1O U
Prous50 10-mo.sZystej Itr_kl. v-

plł't

Tłle

kl60
VII

ni<?c

ree

fi ..
od

mownośc i,
s./cojorzeń,

odwoływoni<l się
~
ale jest za k) lKIeną..
jqcy w.swym pięknie reołiozm
znokomicie oddojqcy chora ~

portre-towo-nych po6taci i noMrój
odeszłych CIO~ÓW. Domu
auł
~ę ctrtysta rÓoNni.-ż
w ~
słwte
oIcWOfe~
•
No
..Cmemon Vi Bodz..ertt)onle" . . .
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~e ~
trent~.
T u400j ~ - we
Wr<Zoe6ooou
1981 roku - odby+, ~ę. bok PI>myiłne

cno

"Ir_~

Poło_ów

Mo1la

XXV

pięciobo.

W

~esr-..,.m,

ju

M)'!ŚII

wo,oh~

~ gię no poc.zqtllru lot srile- '
de-m<łzi0e6iQtV'Ch .

No wydqiecżo
w)o.(\>ym 1Ieo"enie lno;oc-:.o/.o Silę
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"Oddzi ł()wi kieleckiemu P I. 'kiego T. Kc joznawczego z Ksi :lnicy
p_ mz. Karolu Czaplickim"
taki napis ofi rodawc yni, pani W ndy Cz plicklej. widniej na kartach tytułowych tomów tyg6dmk "Kło
sy" . D r wpisany do księgi inwentarzowej od dat 21
paźdzLernika 1908 c. jest pi rw 'tą
zycj z ~kcesll
piśmiennictwa w zbiorach .kieleckiego ddzLału PTK.
co pozwala na stwi.erdzeni , że lblioteKa była rueod.ł,,
czną częścią obchodzącego swój jubtleusz muzeum zczyc cego się obecnie mLan m narodowego - od początku jegQ siedemdziesięciopięclOletmego IStni nia.
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pl-elt:s obiektów portowych. OSnodedI lJOIjmoje snę teIż doololOOIŚotq
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~\S-

na gooopod()('stwo rolne (150 ho).
Icdx50'e l~ lIIii~ć po&ly

50 'NIer.lcn.c-oo.m.

w-ech. s\lOlwo.ch hoduje 50ę narybek Iooorpi. jeo;t 9"1J1XI
remontO'łlO-bu
~ WOf'Sińoty. tc.umi-o,. st<J~
W

cja be.nz~ 00 d'fSPOll)"Cji
~t~~
180 mi-e-f.;c r.oc~ch w hoteIu i domJroch. 1eI1t re9l:o..w<Joe ja
i prl).hAno kowi·()of'enkG. W~ytS1k.e ~ w dreM'lli • no śc,c

floOIC1h willerunOC; 1000.. 00 r og U
domIcu podkowa no S0Clęścłe.
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Miasto - bohatu, kłen w lałaeh
'wiał&weJ ual)'.aęło s heroicznej obrony ł walki a hłłlerowmm DaJetda~
.W1ł nazwę zawdzięcza nie prostowanej

ep'IIlów, hilitoryków L.

od 190 lat pomyłce

«rata Suworowa

Wydany 27 maja 1794 r. edykt
e.rycy Katarzyny II stwierdza:
"Mając na
uwadze konystne
położenie Hadżibeja nad Morzem
C2lIlrnym i "wiązanych z nim
wiele korzyści, uważamy za celowe zbudowanie tam wojennego portu razem I. przystanił,
dla .tatków kupieckich... Prace
te przeprowadzane mają być
pod _dzorem generała ,rala
Suworowa, któremu powierzono
przez nas wszystkie budowy Ił
mocnień I
wojskowych I.akła
dów w tej stronie.".
Człowiek, o którym mowa w
carskim piśmie - feldmarszałek i generalissimus
Aleksandr SuwQrow, w hasłach encyklopedycznych określany jest
jako wybitny rO!iyjski dowódca
wojsk<lwy I strateg. Mniej wiadomo, że był on także niezwykle uzdolnionym administratorem I budowniczym warownych
umocnień inżynieryjnych.
Takie też, strzegące imperium
rosyjskie przed tureckimi napadami, wznosił z carskiego 11lIka.zu m.in. wzdłuż wybrzeża
Moru C7.arnego.
Od adaptacji i rozbudowy
Jednej ze starych, właśnie z:dobytych tureckich twierdz, z:wanej Hadżibej, zaczęła się historia
Odessy.
Wskazując swom
żołnierzom
miejsce budowy nowego portu
ł miasta, Suworow był
przeko-

Nieznana bajka
braci Grimm
Nowojorski wydawca, Roger
Strauss z wydawnictwa Farra~
StrauS6 Giroux podał do wiadomości, że jest w p06iadaniu
nigdy nie publikawanej i dotychczas nie znanej bajki bra ci
Grimm. Jest to rękopis nos zą
cy datę 1816 r., który niedawno przypadkowo zdołał nabyć.
S t rauss ma zamiar wydać tę
bajkę jeszcze w b i e żącym roku ,
a najpóźn ie j na w iosnę przyszłego roku po a ng ielsku. Ba jk a
jest krótka, zawiera w sz.y stk iego 2,5 tys. słów Bracia Wilhelm i Jacob Grim mow ie w
pierwszej
połow i e
ub ie gł e go
wieku opu blik ow ali zbiór 210
bajek.
Treść bajk i jak
zwykle w
bajkach braci Grimm jest dość
ponura, a nawet budząca gro-

,e-

że włainle W znajdowała
niegdyś
legendarna osada

naDl',
aię

grecka - OdessOll. I na jej
czetk nowo budowaną twierdzę
- miasto nazwał Odessa (w
rzeczywistości owa osada ,recka Odessa. istniała, ale tam,
gdzie dziś jest bułgarskie miasio portowe Warna).

Odessa

została Odessą

Odessa - przeszło milionowe
miasto zadziwia pięknem
.brej I współczesnej architektury. Jest jednym z większych
w ZSRR ośrodków przemysło
wych, z:8Ś portem najwięks7.)'w
na Morzu Cz:arnym. Odessa to
również
jedno :z najba4-dziej
z.nallych radziookich uzdrowisk.
Wk>llUe centrum życia naukowego i kulturalnego.
Jedną z architektonicznych 0sobliwości Odessy są monumentalne schody, prowadzące z portu do miasta. Zbudowane w latach
tr~ydziestych
ubiegłego
wieku, jako "paradne wejście
d-o mor:r;a", liczące przeszło 190
stopni, o blisko 22-metrowej
szerokości u dołu
i zwężające
się do 13 metrów u góry, wprowadzają na przepiękny
zabytkowy bulwar. Każdy, kto przyjeżdża do Odessy uwata za
swój "obowiązek" przejŚĆ tymi
schodami I uwiecznić t<l padziś

miątkowym Z:djęciem.
Nader interesujące i wręcz unikatowe są odeskie muzea: Hi-

storyczno-Krajoznawcze, Partyzanckiej Sławy, Floty Morskiej
ZSRR, Archeologiczne Akademii
Nauk Uk<raińskiej SRR, muzea
sztuki - narodowej oraz zachodniej i wschodniej, Historii
Odeskiego Ok~gu Wojskowego.
Przyciągają

uwagę

dziesiątki

Natura

•

SYROPY Z DZIKICH OWOCOW

nych korytarzy. Ich łączna dłu
goŚĆ przekracza 1 tys. lon.
W
tych katakumbach chronili się
przed carskimi represjami roayjscy reWOlucjoniści, lu przechowywano marksistowską literaturę,
przekazywaną
drogą
morską z zagranicy,
odbywały
się tajne zebrania ,rup komu·
nistów, zaŚ w ezasie li W()jny

światowej

w katakumbach

u-

k.rywały się oddziały partyzanckie, organizujące stąd wypady

na niemieckk> pozycje.
Do dziś odeski lab irynt nie
jest dokładnie z:badany. Tylko
mała jego częśC
udostępniona
z06tala dla celów turystycznych,
zaś w ezęści będąc·ej , w
ezasie
wojny podziemnym oboz:em partyzantów, zorganizowano unikatowe muzeum uartyzanckie.
Kt<l będz.ie w Odessie, koniecznie powinien tu wstąpić

Okno na

świat

Odeski port, systematycznie
od blisko dwóch wieków, rozbudowywany i modernizowany,
wy·r ósl na najwięlkS%y w czarnomorskim akwatorium. Praktycznie dziś posiada wokół siebie wielkie "filie" - w postaci
portów: njiczeski, Rybny, Południowy i Grigoriewka. PrzyatOliOwane są one do przyjmowania statków o różnej ładow
noścI i zanurzeniu, do zmechanizowanego z:aładunku i wyła
dunku określonych towarów.
Przypada na nie ok. 30 proc.
morskich przewozów towarowych ZSRR.
GIówny port Odessa pełni
przede wszystkim funkcje portu pasażerskiego. Z jego usług
korzysta przeszło połowa pasażerów radzieckiej żeglugi morskiej i oceanicznej.
W odeskim porcie można zobaczyć bandery przeszło 70 krajów świata. To rzeczywiście
szerokie okno na świat.

zabytkowych budowli, wspaniale 'parki.
Polskich turystów sz:czególnie

Zamiaa:t pić n.iezdrowe oranżady i podobne - lep;ej zrobie
napój z ayropów otnymywa.n.ych % kwaskow.a.t ych i odśw iei.a.
jącyeh chikich kwiatów lu~ jagód. (Chodzi • czarne jagody, poDomki, maliny, jeżyny, brus=ice, głogi, jarzębiny, tarniny, dzi·
kie róże itp.), morw, arbuzów, śliwek, d~ch wiśni, czarnego
bzu, kwJ,atów mnifiz.ka, akacji, fiQłków... Owoce soczyste, takie
j.ałk morwy, jagody, maliny. poziomki rozgni.a.tamy i filtrujemy
sok (do dwóch, tnech razy - można dodać trochę wody). ·Kwiaty lub suche OW~, takie jak tarnina, rozgniatamy ·równiei, •
następnie gotujemy kilka mInut w wodzie (filiżll.nka wody na
s:z.kLan.kę owoców), a następnie poZ06ta.wiamy taki syrop n.a 24gochinn4 macerację. Sok świeży. łub zmacerowany otrzymany
:I: owoców, wcześn.iej prz.etllt.rowany, nalewamy do garnka. J»dajemy eukru jedną czwa.rtą icn ogólne-j wagi i wody w podwójnej ilości soku. Następnie przez kilka minut gotujemy całość na średnim ogniu, aby zhomogen izować sy~op. Po ostud:reniu wiewamy śyrop d'O butelek.

LEKKIE I KWASKOWATE WINA
M.ożemy otrzymać je również .J. dzikich owoców. J'IIgodowe
owoce najpierw rozgniatamy w garnku, po trochu dolewamy do
owoców wody, tak aby nie prz.ekroczyta ona ich objętości. Ta.ka mieszanka powinna być poddana około dwudniowej maceracji. Miesza·nkę filtrujemy, po tym proce6ie, dodajemy trochę
cukru (od 50 do 150 g ramów na Litr w zalei.ńoścoi od kwaskowatości owoców). Zostawiamy do fermentacji około ty,godniowęj
(be:z pr7.Y'kTycia), a po niej rozlewamy wino do butele'k.

. Win otrzymanych w wm sposób nie udaje się pnetrzymywa~
w dobrym stanie. Niemniej warto _je robić., są smacze i zdrowe.
Można je otrzymać z Ill()rw
dzikich wiśni, czarnego bzu, śliw,
l
dziatich mi,r abelclt, tMn.iny, Derberysu, a,buzów. Pod;oł),ne wino
mOfŻ;na otrzymać z S9lru brrorowego, k<ł;óry :w.wier.a. wiele cukruj
żywicy i składników dobrze wpływających na trawienie. Także
kwiaty akacji l mniszka :ur.iltomicie nadają 1lię do wytwarzan ia
lekkich. w·in.
'
.JEAN ETlENNE
("Omnipress")

Niewypal".norweskiego Klondike
I
S
połeoc:z.eńtstwo
ogarru:ła

Nru:wegi.i

kiiedy

og'ł();S7.()ll1{), że
tere'l1Y te nie
kryją prawdopodobnie 7llota, i
• że tyl!ko jeden z poS2Jukiwa-

prasa, POIIlad 1,5 tysiąca pO'S7..Ukiwaozy cennego kt"\l!SUU wy-

upaa-cie nie re2:Y@1lu:je.
Jednak nie oznacza to, iż Laponią ·n.ie interesuje
6ię
już
nUkt. PmeciW!Il.ie, kli~a poważ
nych fi'ran wYdolbywc.zych rozpoczęlio tam zalksrojone na sz,e!wką skalę prace poos2lUkiwawC!Z.e. Ohoć bowiem brak
jest
w Laponi!i..zł~ to jednak
W)'-stępują tam
prawOOpodobn.ie bogalte z'łQlŻa innych, nie
mniej cenn~b metali (1IIp. uranu). Ale elksp10atacją tych
kopalin :zajmują się wyłąc-znle
olbrzymie, wyspecjalizo\\>ane

pra'o.V'dzilwa

fLłooIta.

Jad!:

doniosła

ruszyfu tego lata do La.pon1i,
kra:I!lY leżącej w
północnej

Norwegii. Jednakże zaintet"es>ow.anie Noo-wegów po<teI!lcjal-

mogą
zainteresować
pamiątki
z:wiązane z zesłańczym pobytem

w Odessie Adama Mickiewicza.

Odeskie katakumby
W prehistorycznych czasach
te ry torium, na którym umiejsc owiła się
dzisiejsza Odessa,
było dnem morza. Morze ustą
piło, pozostaw i ając w tym miejscu ogromne pokłady wapieni,
k~ór e posłużyły wi~lu
pokolen iom do budowy mIa sta. Wydobywanie tego budulca w sposób niezorganizowany doprowadziło z ~zasem do powstania 0gromnego labiryntu podzlem-

nym EkIoorado &padllo,

nie da wno
goT;\lClZlka
boW'iem

czy

przedsięibi.o.rstwa,

na

skalę

pracu·jące
pr.remy1Słową.
Ho-

mantycz.ni poszu'kiiw.acze w
typie bohalterów u'1W()IfÓW Londona są ",..i.ęt t.u zwykłym anachronizmem.
Na

adjęciu:

(A. Z.)

clwonec monk! w Oclcssie.
CAF-TASB

c.,Omnlpresa")

zę ·

Miał

refleks ...

ZIOle zagadki II wojny

światowej

świat dowiacluje się eoraz więcej o
poclj~tym w ostatniej tazie WOJDY oblęclDym
pomyśle hitlerowców .tworzenia tzw. twier_

Z

ClUliem

dzy alpej kicj - ,,Alpen P_tuDIC" - która miała
bye nie tylko bronioDym d. końca bactionem
~porn, &"dy wojska alianckie wkr __ Da ~ryto
raum ID aleny,. ale. takie baą clla pr~nłeJ
działaiDo l .kODSPJr&CYJno-clywenyjnej oraz mieJ_m akr.ycla ważnyeh ardUwów i zac-rablonych
w Euzopae bO&"actw. Tam tri w kier1łuk1J
alpejskich szcsytów, POCZłłwny od przełem. roku 19«/45 - podJtialy cale konwoje z taJemnlnyml ład.nkaml.

o takim zdj~ciu, jakie wykonal berl i ński fotografik, może D!.arz y ć
niejeden fotoamator...
CAF-ADN
NUMER 202
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bi~e,

wymieniane są okolice - j I(łębiny - lesior Toepntz, Gruncllsee, Altaulee oraa KbcheL
Z osta.tnim z nich wblie się min. DastęPUjąca.
80 końca ale rozszyfrowana zac-aclka zaginięcia
Law. ,karbu BiUera.
Gdy Berlin był jui zablokowany przez pierieieii wejsk radsieekieb, jednym :a "tatnich samolotów, któremu uclało się wyrwae z obJęione
&"0 miasta, był tran,portewy .Juuken" typu
,Ju-52". W Jukach &am.lotu Qlajdowały się pedebno (,aJow. podoba. będzie zaWde towarzyayĆ! nanym relae,Jom. nic w niell bowiem nie

kadłubie maszyny. Ale takie
się do ezasu. .Jui bliske Jakiej(oi,
nie Il5taJonq:e ~dowiska w AJ pach,
padł aamotny (z pew
wiee i paroma seriami z
wę" w k.pę zzmeleu, która w
niach zwaliła się aa ziemię. Miało
rejonie Sahburga..
Wrak .zybke odkryła o&oliesns
wkrótce były lei prsy nim patrele
W w ypalonym kadłubie nie
aDi zwęsl.DYch papieró .., aai

Tajemnice alpejskich jezio

Trzeba pnyanae, że teren Da -krycie "ok._
meDtów. walorów baDkowych. kouł41wno6ci ay
dzieł u1uki wybrano zDakomity. Na tym &"ónystym obssarze pełno Jest nie do końca apenel,..
wa.nych &"ret j Jaskiii, wiele wiekowych zamków
i pałaców a pnep:Ueistymi IlłClhami. nieC:SYUDYch
wyekaploatowanyCb Jui nybów j Niolni .tarych
kopalń. kamieniołomów ił.. A takie ma.u &"ór- jat w lłO prOt!. pewae!) llaJwaSnieJaze tlokumeu..kicb, &"łębokich jeDor, w których moina. Jak ty Kancelarii a_y, ..tatnie polecenia j clyreklo się mówi - dhabła utopie. I do łyeh skrytek ływy Hitlera orp N. ..esobisły" majątek, na
l schowków podJłŹały taJemDicze traD5pOrty, które który składał. się kilka .talowych pojemników
znj~ały później lI"dzieś bez 'Jadu. Ladunków prze- wypełnlonycb ntabaml złota. pJatyny. biiuterbt,
•
~o,:ony~h pod konwojem SS-manów puka 8ię dr~imi kamieniami Up.
,.1u-52" .. maszyna nawet w "mtym .krme
DleJedDokrotnie do dziś.
Juj przestanaj.. powolna. mało zwrohla. typoG~ up;a.cJa~y !"ladey ID Rzepy mOll"n ,.za.- wa, jak to okralają piloci, "latająca k .r ewa".
melinowac' awe najbardziej tajne archlwa i slu- S~ więe .cieczki były niewielkie. Ale jak..
pione Ilobr!,? B!po}es. na tea tem t jest wiele, evdem transportowcewi uda" się wyrwa,p spocl
w~kanje SIę dZleSUłtkl mleJse, wymienia zzerel( "paraseła" rozpostartą. ..d pło~ym :Berlinem
mleJsc-wośei al. pęwDeśei nie ma iadneJ. te praca pałroluĄce lotnietwo racbieekie ł obrae
-. . .. ~łUeiwe tropy. Tak więtl aajnęłelej wspo- kun aa Bawarię. Takie sine1akea po kasie
muaa SIę • wyr.bUkach llHaYDnych kopał6 ..n artyleria prnciwlotaieu Bie .10k.wała ninej(o
,., okeUcaeb. KÓako-lesiateco masywa T.te. Ge- celnec. poau. w pokrytym karbowa~ .ladu!
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~
tikrsynu.. Uporaywie kntąca Po ekpliey plo
nał41miazt mówi, że .. kilka chwil 'o ze tnl
ni. mu~ny sostala .na otoe'Zena ł "aabe:z)
czona" przes jakU Bielllieeki odwali któryc;b
.poro jeszcze kręciło 8ię lakrywało wirócl •
oich l leinych bezdroiy. Dadać wlneba. Ii.
pobili. miejsca kraksy znajduje się wlaśD
Jeaioro Kochel
T
drobna. aktualna dy&"resJa.. W6JO'acy pali
taA nie tak dawU4 aferę I nekoJllYIlli }lam
nikami Hitlera, którycb .ruk ro
ł Znany
cb.dnioniemJeckl łycodDik .,8piel(el", Cala '1
wa ok.aala się &"~aDtye%Dym fałssrrstwem f
kompromitacją nukaJllcec. za wlilZr1k4 ceDę I
jacJi pisma.. Ale pny baclani. fej okoliezn
~uła . . jaw in. . IUsloria. Otói
~t~

Argonauci pływali
PQ . Bałtyku ?
Mit.lecia areelul lIadowala .... je4ł_J a wypraw Hkr)'wcsyda
podejmowanyda prsea dawayela miesakańC!iw Hellady. Byla io wyprawa Araonautów, k .....y 11M w .... laMna popłYDęli do Keł
eh.idy po al_ie r_o. lali al.. indycJa - Da .łał>k. Arao wyruszyło na elalek, wY)luwę 51 iel'lal'ą. 1IVśrócI: .cse_nlkÓw wyprawy lIyło kUk. herllOÓw SIlanycla a miklecii - Herakles, Teaeusll, Orfea., Kasa..., PoUaka. Po wt.la przy,o.taeh Ar,OIIaacl
dobrli do Kolebią na peł.. claiowo-wsełlCHlDlell wyltrsriaelt Mer..
ChrDClo,' lJdobyJi al. . ~ i -.ęMiwIe wriciIi.
wysunięlo interes\&hipatt!2:ę-, że mit o wyprapo złote runo jflt upięk

Niedawno

..i4cą
wie

szoną w następnych
relacją o· prawdziwej

stuleciach
wyprawie
badawczej i handlowej n~ M~
rze Czarne. Wyprawa ta miała
miejsce w II tysiącleciu przed
naszą erą. D1aczego Juon popłynął do KOlchidy? Nie był to
przypadek. Kraina ta była ,",wiem ówczesnym Iiajwięk;szym"'"
ct!'l'ltrum handlowym aa Morzu
Czarnym. Tu Zbiegały się waż1'1e szlaki handlowe zar~wno
morskie, jak I lądowe. Do Kolchidy docierały wyprawy lrupi~kie z Krety, Fenicji
i E-

~

l-

łl

te

le

e

l-

w

I-

I-

naukowcy donoszą o interesui'\cym ek.speQmencie
chromosomów X oraz Y. które decyduj" o płci płodu.
zwrotnym eksperymentów, które prowadzone ą
uczo:n ycn Z nniwersytetu Tokio i Keio, słała się hipoteza,
chro:m(,słl,my X oraz Y mogą mieć odmienn.e ładunki e]ekWystarczyłoby to do oddzielenia obu cbromosom6w za
tzw. elektroforezy.
badania potwierdzą przypuszczenia, to ta rewelacyJna
wyboru płci potomstwa - zdaniem s~jali5łówmogła być zastosowana w ~gu najbliższych dwóch lalJ
lat.

•

je okll>l.icy plotka
hwiJ .. aestrsele_
zo.ns ł "sa bezpi~
dd1iali kLóryęh to
TWa)O wiród ~ór
6 łei trzeba, te- w
aje się wlaśnie_

~ W

acy Pllmię

ekoJllYD1i pamięl0
l znany saqel". Cala apr~

fałprrlitwem

oraz

wlIZelkJl cenę senJej okolianokl
OtQt ocqtłlowo

twierchono, że "pamiętniki" wydobyt. wlUaie 11
HoSinelonego ~molotu transportowąo, kU,ry aciekał a Berlina. InDy był tylko kier anek je!:o
lolu, bowiem ma&Zyna podobno spadła ~tbiri bodajże w okolicadł Drez~ Da terenie dzisiejszej
NRD. Ale łri miała miee na awJ'M pokładzie,
obok "bezcennych" nolatek fachrera, Jakiei pakj
llknynie.
PowrÓĆmy w Alpy, li nimi bowiem wilPe U(
sprawa iei Da wpół miłyunqo "skarba GoeriDa a", uZDane,o po zechnie za ;eGqo a Da)..
większy da sloelaiei dzieł .plui w u.iejach juda.
koaci. Ota reicbsmauehall wysiał DajceDnujDe
okaz>, M .wej kolekcji uladowane Da kjlka Pmodaodiw clrogJl lądOWIł w Ilierunku Alp.
Koawij pstaJ przeChWYCODY pues paDcerny zacoa wojak am~kailSkic:h. lbieła .ptuki .u;,.. .
bao j lIwrócono po wojuie prawowitym wlaicieielom. Ale w umieszaniu sniknęła Iwri :podobne jetna, niewielkidl ro:uniariw, ale s epałallliaAą zawarteie, aknynka. ZDaj40wai lię
w niej miała mjn. 'WYsadzana Itrybulami 111&1'Aaliow ka buława byłqo dowó
L.UwaU.,
kolekcja je~o orderów, iei iak~eh aię " 41"0~ich kamieni. a takie ap ...a liun wspaolałych
pierścieni. branaelet, na.nyjni..ków, tllds.iri podobDych a kosztownych oacl6belr., ktbe Iruby B~r_
mann - jak wiadomo - nosił a ocromaym apodobaniem przy kaidej okuj. Cały LeD Ikarbcayk
..wyparow 1", albo tri wpadł . k kamieil w woel~ Sc:iślej Jak 'wierdą aiekt6rzy popukjw .....
ne skarbów bitlerow5.kieh w woclę ~ora
ZeUe. Choć wymieniane __ tri J ilUM! lIlieJaca
ukrycia, m.in. podziemia znajcluAeelo się w ....
bliill umku Veldenstcin, kliry ~o 8US1I Dalria.l wlunie do Goerin~a.
że uen14 tam kierowal się cały konwijT
PlBtf

Jipta.
wyuW

Iędo

SzlakamJ
aap}ywały

r~nów

towary

li

t...

Mezopotamii oraz Indii.
W Kolchidzie handlowano równiK bałtyckim bursztynem l
futrami z północnej Europy. Na
Kaukaz można 5ję bylo d06teł
oS ,lębi. kontynentu europejskie'o nie tylko lądowymi szlakami.
ale również drogami wodnymi
- Wol'" i Donem.
Wedlua mitolocii, .I&aonwBuk lub prawDuk Eola wladoy wyspy 8iromboli - słraeil
kOD i aby ,O odzyskać mulał
praY1l7ieić złole runo. Prawdopodobnie ch zilo tu o ałolo a
aór KauaslL Wyrauyl ' na Mone CaarDc awane wówczas
,.Nie,oieinnym". Uczeni praypUBZczaj" że morze to było SDaIle ludom zamieszku~cym Je,o
w y brzeża. Miejscowi władcy mOali Dawet wprowadzie moa opoi
na haDc1eL 8tlłCl wody curAOmorwe lIyly dla miesuaóców
Hel1acly ,.niecoicinne". "azoll
adobyl slote runo podstępem,
czym Daraził się miejscowemu
władcy. Dziękj pomocy księżni
aki Hedei uciekł li Kolebidy.
ArCou.auci .podziewali się poj....
ciall i ublokowania Dardaneli, '
dłałcco auall innej droci.
Jak można w inny sposób wy40stać 5ię z
Morza Czarnee:o?
Starożytni pisarze wspominali •
żegludze Argonautów
po monach północnych. Wspominali o
wielkiej ,órze położonej na pólnocnych krancach znanej ziemi.
Według antycznej tradycji, wyprawa Jazona trwała 4 lata, zaś
sam pobyt w Kolchidzie nie
przekraczał 3 miesięcy.
Gdzie
tak długo przebywali Argonauci? Tradycja w pomina o 12dniowej przewłoce
kied,.
statki przeciągano po ląd-zie.
Zdaniem uczObych, .Jazon wras
Mswoj, zaloCIł skonyslał ..
starych szlaków
handlowyeh
wiod,cych z Moru Curnqo do
BaJiyku. WykorzY5tuj~c przewłoki popłynął en Donem, WolCą i dale] Diwinlł do BaUyka,
a stltd wokół Europy wrócił d.
Gree.iL Znana była od najdawDiejszych
czasów
pruwłoka
między dorz:eczem córnej Woł,1
a Dźwi~. Statki przcci~~aDo aa
rolkadł l: pni drzew. Nie wiadomo tylko, w którym miejsca
Araoll.auoi przeskocz. li prua
llld a Dona do WołKi. 3,5 tY5. lał
łema było Da
epuh ezarnOmor kich anaeusie Więcej nek
Dli obec:Die. Jazon mócł wykoray_ae JLie i5łnieJotce już dopły
wy Don. IWolei zbliiaJące się
• 0 .lehI. Ita odlqloK kUku kIJomełrów. Wszystk ie te
szlaki
SJJ&De były d konale w okresie
15M - l .. łat p.n.e.
(PAP)

Referendum
Adama

c:z.ę:;ei

ód t.radycyjnej

na

Po przyjęciu, kiedy by>łi }tcl; -w .mieIr.kaniu Obryckich, "Marlan" mógł ,,'reszcie opowiedzieć , jaki przebieg mialG 2Ida_ie
.sprzed tl'?LeCh dni o r az co się miało w tym czasie.
Rzeczywiście, .. kilka clawll po spotkaniu % .Mariane81"
" Motor" przeprosił go na moment i wszedł do owoca,rni, ab)zatelefonować. Do prze<:hadlzają.cego się .,Mariana" po killcu
minutach podjechało bezszelestnie auto l nim się zorientował,
kilku męiczyzn nucllo się na a lego, wykręciło mu ręce 1
wciągnęło do wozu. Samochód ruszył bardzo szybko i popędził
przez Nowy Swiat ku Alejom Ujazdowskim. Ta droga pro..wadziła ku jednemu celowi do siedziby gestapo w alei.
Szucha. W samochodzie panowała ab3ólutna cisza, a trzymający go mężczytni nie zwalnial1. uchwytu.

Niespodziewanie tuż przed placem Na Rozdr<Y.lu samochód
w podjazd dyrekcji Kripo - Policji Kryminalnej -).
"Mariana" wywleczono % samochodu, w kancelarii bez jednego iłowa zrewidowano, zabrano wszystkie papiery, pasek,
sznurowadła i zamknięto w celi. Tam, bez żadnego badania,
przesiedział trzy doby. Jedynie kilkanaście razy wchodził do
celi coraz 1.0 inny oficer policji i zadawał jedno pytanie:
- Czy to pan naozywa się Ryszard Nowiński?
A gdy "Marian" pot.wierdzał, gdyż na takie n8z,wisko miał
wystawione lewe papiery, starali si«: ja"kby zapamiętać le&'O
twarz i bez słowa wychodzili.
skręcił

Meldunek .. Dęba" - nela komórki ....aDJłpe.. towej "WacbJaraa"
- do "Doktora" (ta "Iniynler") o wykupienia por. "Mariana"
sa sumę 1. tys. alotych.

Dwa meldun.k.l "Dęba" a bacy tr803port• .,ej .. WacbJarza·', KierowaDe do ,.,Doktora" (ta "Jniynler'') O prsewieaieDiu Szmitta
(..
z-ta") praca ,utap. d. Warnawy oraa O zastn:eieniuh
,.Idotora" co ao
ery", w,",w_ye" praed k_lrw ywiad ... m kMlapiraoji (KW)•

Ewy

miej-

lICOwej społec:z.ności, powołują
się

"Motor" .tał przy drzwiach, jakbJ aateJllo_, ~~
wdzięc:zllOlŚcL Tell Olyn zapewnił mll w oar.ech __
branych jeszcze większe uznanie.

WyTazów

spraWie

ielada.problem mają mie$&kabey niewielki~ miejscovro60i Lyongdal w pobliżu 0a10.
OSo miejscowy art,...ta W)*oul rdief prLeUlaCZIODy dla
u magi-st.ratu i przedsta.wiając,. parę prarodzic6w ubranych jedynie w skąpe listki figowe. NagoŚĆ Adama l
Ewy
wywQłała
zgorS'Le'l1a
cej

Powitanie byk) entuzja.atYC&De. ,.Marian" obe~ _
wszystkich stron nie m6g>ł jedna« odpow~ na ukiBki,
g~yL musiał podtrzymywa~ opada~ ęodnie. P'IIY zwobriemu % aresztu nie oddano mil paska.

źródła

biblijne

świadczące, j.ź pierwsi BLe5Zkańcy
Taju ubrani byli
w
ZVlierzęce.
Polem'Jta
wobec jeOOak poglębia
jącydl się kont.rowersji posta-

sk«y
trwa.

OOwioIlO 2lWOlat

og61ne refe-

Trzedego dnia, !Zaraz po więzIennym obiedzie, strażnik. otwodrzwi celi 1 poprowadził Prozysieckiego do kancelariL Tam
oficer Śledczy wydał m11 wszystkie zarekwirowane uprzednio
przedmioty, dokumenty l poprowadził ku wyjściu.. Eskortując
wu:źni.a, doprowadził go do bramy, otworzył ją i kazał .. Marianowi." wyjśĆ na ulicę. Ten nie wiedząc, o co chodzi. Ultrzy
mał się, ale zaraz zostal wypchnięty, a bramę za nim zamrzył

knięto.

-)

Miesz.czącej

rend um, które osta.tecznie razlIłnygnie

probIeom
.Adama i Ewy.

aniowy
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si41 w ,machu ebecnego MiD1sterstwa Sprawiedli-
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- PotDiedz mi, KowBłBki. eZIl
- Ty. Józiu. RlldawGłbyf Iłł
tl> . Ziemia kręci się dookoła
t ylko 1'leI błazna Ul cyrku.
- Nie zapominaj o tym. że Ul Słońoo. czy też Słońce wokół
cyrku wlIstępU]q zawsze dwa Ziemi?
- Ziemia kręci łię wokM
błaznll·

IMPERTYNENT

DIGczego

zwolnił

PO ROZWODZIE

pon fego

- Bardzo dobrze. A Grzybowski powie nam •• kqd o ty!"
wiemy.
- 'S a... ja- aię dowied%iałetn
nę z
lobłe przed chwil q od Kotltdskiego.

Kiedll rozwiedli 'my
nowego pY"a-cowftilca:>
- Bo to był i mpertlfl\e1'It. mężem. ~ zostawiłam
Kiedy nę zde1'lerwow tern ł za-- dom, II on . amochód. łódkę •
czqłem mu wy"'yUa-ć. on nllt p ....
odezwał lOię afti słowem!
- A co zrobłłiłcw z pieftłędz
- To chyba Qwiadcz" o lego mir
k.lfur!!e ł oPQ"owa-nm1
Ałe.t skttd! Ms

BO _

&OMe

1Hl"

ptt,ęcłe.
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II. Switdl
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Pod szczęśli ""ą

Słońc4!

Nagrodę u
GlljlePHIł. B&6.'Zylll
!!daniem. anegdotę. otrzymuje
... 1..... w tym tygooniu p . Maria••
Staracbowice AwUek ze SIl.riYllka.

et 00ut1>kacl.

E. Siu.ak
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joMoł~. I'Ile tmtcle Je<łnok lilOWI. zachowajcie ~mnq Itr.... Nie >IRa ........ poWOOOIJĆ do " ' _ , "'_
/'Ił downo przebrllAlalg. W polowIe IgOOd"lo ułmledtftle
się 5LClęłcle 40 _ _ li! WO.: ....OOlonycil w <lnłoch 04 ł cia 1 "wie", .., W,k..
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Prawdziwe !ycie DrakuH

ampirczy... bohater naro owy1
Gdy przed kilkunastu laty przebywałem w Rumunii, wspomw towarzlslwie miejscowych
óz,enn,karzy o słynnym
wampirze Drakuli. Gospodarze obruszyli sic;, bo
wedłu!;
nich
prawdziwy Drakula nie był slraszl:wy m
wampIrem żywiącym
się ludzkll krwią, ale bohaterem
narodowym wsławionym ...
walkach z Turkami.
tron wołoski, ale Wlad uciek)
do .10ldawii, pn;ylączył sję !lo
armii Hunyadyego, która odniosła. wielki,e zwycięstwo naci Turkami pod Belgradem. W nagrodę
za swoią postawę o~rzymał wolną
rękę
przeciw
mordercom
swojego ojca. zabił wlęe panuniałem

jąeego

Władysława

U

I

obJI\ł

tron wołoski jako. Wlad
IV.
Rz>\dzil
bardzo
twardą
ręk~.
Złamał opór ..boja~6w. ,o krutnie
karał
buntowników i zwykłych
przestępcÓw. ,!ako
jedyn,! karę
wpro'tl'adził "'DIJanie n. pal 'ałl\d
przydomek Palownik). Podwład
ni bali się 110 tak budzo, te
jeńcy
uwolnieni przez Turków
wolen POZOfl&a~ w obone wroc8,
Diż
wrócić
do wojska awego
władcy.

ĆhriStopber Lee
• Drakula" (1958). -

.",

Trudno się
jednak
dziwić,
te w Polsce i na całym świe
eie imię Dra k uli kojarzy
się
przede wszystkim z wampirem
doskonale znanym z wielu filmów (np. HNos!erat.u wampir").
I?ostać
złowieszczeg~
krwiopijcy pojawiła się po raz
pierwszy w literaturze w roku
1897, kiedy tó ukazała się powieść HDracula,
książę
ciemności". .Jej autorem był pięć
dziesięcioletni
Irlandczyk,
impresario teatralny, Bram 8to,ker. Wykorzystał on na ,~ 'i"ko
legendarnego wojewody
woło
skiego z XV wieku, by przenieŚĆ wampira
z
baśniowego
czasu i otoczenia do Londynu
z roku 1890. Sukces czytelniczy
powie ści musiał oczywiście zainteresować filmowców. W roku
1922
powstał
niemiecki
film
,.Nosferatu" oparty na powieś
ei Stokera. Reży ser Murnau,
jeden
l:
najwybitniejszych
twórców
ekspresjonizmu
niemieckiego, zrealizował lUasyczny
już
dzisi aj
film
grozy,
uznawany za arcydzieło galunku. Od tego czasu postać Drakuli wraca co kilka lat na
ekrany kin.
by
straszyć
v,'
swoim karpackim zamku. W
roku 1927 powieść Stokera przerobiono
nawet
na
dramat.
który nie schodził przez dwanaście miesięcy ze scen Noweg() .Jorku. a
przez następne
dwa lata
objeżdżano
% nim
całe Stany Zjednoczone. W latach trzydziestych powstało w
USA kilka- filmówoDrakuli ,
w k tórych główną
rolę
grał
aktor pochodzenia węgierskie
'o, Bela Lugosi. Tak bardzo
zidentyfikował się
on
% odtwarzaną postacią,
obłęd. Zamieszkał

że popadł 'fi

w odosobnio-

którego
wnętrze .
wieczny
półmrok.
w czarnej pelerynie
Wampira, odtwarzał Drakulę ...,
filmach l w ... życiu {zmarł w
roku 19561 W latach pięćdzie
lIiątych l sze "ćdziesiąłych najsłynniejszym Drakulą był angielski aktor, Christophel:. Lee,
)eden
z
gwiazdorów
tirmy
nym

domu,

wypełniał
paradował

Iłammer,

specjalizującej

się

w

produkowaniu
filmów
grozy .
Lee po raz pierwszy stworzył
p<l6Łać wampira
pos i adającego
pierwiastek
perwersyjnej
faacynacji erotycz~j (w
Polsce
widzieliśmy go w "Dom.. wampirów").
spo.ularyzowaDJ' prs" JksDe
filmy Dralulla, Jawi się Wi<lzom
WieI. krajów )alto lIpjorny kMą
*': u... ieszk'/Y w
trumnie w
awoim Cotycldm zamku,
I"ór~
opo z.c:r.&,
by
wypij"
krew
_oieb
ofiar.
AJe prawdziwy
Drakula Ioył kimś blDYJD_ PanoWaJ on Da Wolouayinje w Jałado USł-liQ I DazywaJ dę 1\'lad
IV, ll05iJ przydomek V1ad Tepes
~ti
PaIownik. .Jego ojcem b ł
1VIad Diabeł (Vlad DnevJ), kt6~

r.r;ądńł

WolORc:zyztUI .. latach

101-1447. WWnie . . . jeu .,l.d
IV 11 • od dzie - twa pnyd ....
melt .,Dłabłl\tko" (DracU1e-a). aJe
~j

"'WIIlk.
IJpę4zU

~

Jai

Jak.

Pa-

Drlec:i1Utwo I
odołt
Turdl Jako ukla<l'alJl.
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......- . . . . . . . . . . . .wa4Dt . .

Uesąee

kUkuet

eH..

posels*wo tureckie, które poy- było z upomnleDiem e baraes,
wymordował w całości. Hajwy:&szy pal przeznaezyl /lla .turei:onego Greka, Iunusa-bega, który
był
jego Krdecznym przyJacielem, gdy razem wychowywaJl się"
w
'unckiej
niewoli.
Swoje
' krwawe rz'!dy opierał na doborowej IIrutynie 1 mleaze2.aDaclt .
Po kilk.u Jataeb panowania po.tanowi! odmówić płaeenla bacaau Turkom. W na.stępstwle wy1I\0rdov,'anJa po łów, sultan wyruszył Da niego z wielk,! anniĄ.
Wlad IV zastosował wtedy starą
taktykę woloską corał się ai
dO Karpat, aostawlaJ'\c za lob,
SpalOD'! ziemię, zalrułe .luduJe I
pustynię. Wroga tak długo nękaJ
podjazdami, że ułiaD IllUStal się

wycofac.

Nj~~tety,

ni emieccy kup-

cy z Braswwa sCałszo,,- aU Jego
list I przez lO tracił poparl'ie
króla. Węgier, Mach'ja Korwilla.
Wlad IV został pOjmany i uwię'Liony w twierdzy Wyszegrad.
Zwolniony dopiero po ~zternastu
latach, a powrotem wstąpił na
tron hospodara WOłoskiego. Ale
po dwócb miesiącarb został zamordowany przez bojarów podttas
przygotowywallia
nowej
kampanil przeciwko Turkom. Po
jego śmierci kraj pogrążył alę
w anarchii.
Wład Palownik: jest do dziś
bardzo kontrowel'sy jną po~tacią
blstoryczną. Miał ogromne zasługi w _ dziedzinie
org nizacji
wewnętrl:nej
państwa .
Powstrzymał
pochód
Turków ' w
-głąb

Półwyspu

Fot. H . Piecz ul

Mini -

muzeum
Medal pamiątkowy
Huty Aleksandra w Białogonie

Bałkańskiego,

Zwraca się jednak uwag~, że
był prawdopodobnie niezrówno-t\iażony psychicznie. Być może
przypisywane mu okrucieństwa
slł przesadzone, ale zachOWało
81~ wiele dowodów
świadcz
cych, że cierpiał na chorobliwe
okrucieD.atwo
i
nie
potrafił
wyrzec się widoku
krwi
i
cierpienia. Wrogowie przedsl.awiali go jako potwora,.,
W roku 1978 nakręt'ono
w
Rumunii
wiełki
film
hisloryczny o Władzie IV pt. "Prawdziwe %y~ie
Drakuli"
(znany
także w Pol ce). A jednak nadal Drakula wiąże się na całym świecie % p06tacią boha\era
horrorów,
diabolicznego
wampira, którego mozna
uś
mierl'ie tylko' ()<:ił<owym
koł
Idem.
Opr. TW

I

1816 roku,

tuż .
&woJą

Król s\wa Kongrebowego,
w
mennicy
warszaWSkiej
Franciszek Ksawery Stuckhart, medalier, którego
kariera
art,.,tyC7.na rozpoczęła się w Pradze. Przez długie lata przebywał w Wioed.n iu, po czym pczybył do Wa rs2.awy , aby tworzyć u
boku dwóch znanych twón'Ów tej epoki, Karola Bacrenda 1
Gottryda M~int;rla. Trzej arty.Ś<:i zapisali si~ w dl.iE'jach mEnni y
warszawskIcJ Jako przedstaWIciele klasycyzmu w formie
najbal'dziej nawiązującej do wzorów anty"znYl'h,
W warsztacie .. tlł kharta powstawaly medale pami'l.t.kowe I Dagrodowe, .'ród których na naJwy:i .;11 uwal:ę zasługuJą: portret Tad~u za
Ko'ciuszkl, ID daj DaKrodowy " Ue twóraej I IIduce" - przedstawiający alecor!e "alantwa, Rz,,:i:by i ArchltpkhllY oraz :r.najduj"cy
• ę
w ",biorach Munum Narodowrco m,.dal p3m.~tko ..,. Huly AI"kundra
w Białoconie, bity .. nebru.
Awers medalu przedstawia poplt;rsie cara Aleksa ndra l, któr go
imieniem nazwano buŁę, w otoku umi~sz<'Zono napis apoteozo:
c sarz. Rosji, jako jednego z twórców nOll.'pgo porządku w
Europie : .Daw a pokoju n.arodó ..... W :'rz -i('iel
Polski". Strona
odwrotna to precyl.yjnie \!;ykonany ry ~ unck z .. budo\!;ań biało
goński('h, 'fi'
Ue &lońce wy chodzące spoza gór i
wymowne,
symboliC'l.ne
słowa:
,J KRUSZCOM POLSKI ZA.JASNJALO
WŃCE".
a dole <'Zylamy w trzech wipr zorh: " IIUTA ALEKSANDRA (W BIALOGO ACH) 1817".
Uoina byłoby zapytał: dlaczeCo medal Irn SI.. 1\ 0\\0 I lal< 9J:c7"l\ólną
pamJ"lkę odległycb Jui cza8ÓwT C~y tylko dlall'go.
.i.e pnypomlna
o lrad)'cJacb błalocońakl .. Co 'lUtniel wa! OdPOWłfdi; bnmi p.astępu
jąCo: a .. rewie." " klóreco wykonano m"dał, pochod~1 " plłrw :u'co
wytopu arebra W BblocoDI .. w JIJ7 roku.
Profesor Pazdur w ten s!>O'6b p.61. o proce ie ot.n.y my",ania
drogocennego kruszeu,
z
którego
Stalli ław
:-;lasl.ic
nakazał
wybicie kilkud?iesi~iu m~da!i, które pnypomio"lyby pr:t.ysdym
pokoleni.om o pocLą lkach p rzemy lu pol s kiego :
w
o ,lalllim
..Oddzielenie Mebra od ołowiu do konyw .. lo sir;
piecu o zaprawie zrobion j z przepalonych I roztarlYl'h
kosci
baranich. Piec len zwał ~ię .. trybowym". a po ~taropolsku pit:ccm
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dłueo, aż ze zła całkO'Wlcie rynną, a na dnie zaprawy pozo-. tało
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b ok omawiane; już to tlf'Jl miejKtl
t zw. czarne, pornografii, wy.tępu;e w
krajach zachodnich p~ografia zwane
r óżowq. Różni .i« ona od bTutalne; ł obUl/d liwe; "czaT""," pornografii tlllko tllM,
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się zajmll;ie, Jednym z nich
jesł ANDRZEJ ORDYSIŃ
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Nasa judoka miał olbrzymI&go pecha
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ciągłe na gEie łub . - , niezgodne I pt'awem.

w.,-

rzec w ielu pn;y je mooŚCi ,
a
p'l'<bCde W6tyatkim czasu pr __
znacz Ołlcgo dla ~ . B y wa
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