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SZKOŁĘ ' dla papug 
maJqcych spełniać 
funkcję przewodników 
dla ludzi ocłemnła
łych, ~otwarto w Sta
nach Zjednoczonych. 
Papugl uczy się za· 
Iadniczych ~ sfów-sy .. 
gnatów: "Stój", "łdi", 
,, W prawo", "W ht· 
wo" - używanych w 
zależności od zmiany 
świateł łygnaUzacyJ .. 
nvch~ ·~ 
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PT AKI również ko

rzysłaJq z naJnowszych 
zdobyczy techniki. Za
uważono, że wiele z 
nich bl.łduje gniazda z 
nylonowych nitek. ~ 
(zbieranych np., wok.ół 
pobUskl~łl przędzalni) 
lub · nawet z clenkleh 
struiynek mętałowy.ch. 

.· 
śWIATOWY FUN· 

DUSZ OCHRONY 
PRZYRODY ogłosił li· 

' s tę na- ~ rok 1984 nąj .. 
/W AMERYCI: P.OŁU ·· bardzłej Jagro~onych 

'"' · .. gatunków zwłerząt. 
DNIOWEJ żyjq- kosy Czołowe mJe}sca z.gi~~-

• nołeiqee do rodzłny mujq: ssak morski dU·" 
Mlmldae, co znaczy gong; kondor kalłtor .. 
Imitatorzy. MaJq one niJskl czarnosłoP.a ła· . 
rewelacyjne zdolności ale q, 'DLesfźwłędt.~pan· 
naśladowania różnych da te w -tQA'ltfrłn l ·mę
głosów. Kosy żyjqce , ksyJ<ańskle cykady. ... ... 

~ ... 
d 14 ... 
.. 
~ .. 
• 

• 

w lesie na:śladujq gło· "' 
sy Jnnych ptaków, a · · • . ·\ 
gnłeźdzqce alę w po· ·. . 
błłżu rudzkich siedzib NAJWIĘKSZĄ · na . 

... ... ... 

potraffq naśladować świecie lałarnfę mor- ' 
pianie Koguta, gdaka... skq zamłerzaJq zbudo· · 
nie kur, ~ mlpuczenle wać Francuzi na wy
kota, Szczekante psa. spłę Ołson. Wieża ra
Ponacłto wlernle od- tarni ma rnleć wyso
twarzajq rótne diwłęki kość 1 00 metrów, na
technlc;zne, takle jak· tomlast śwłatło łołarnl 
warkot slłnłka~ czy przy dobreJ pogod~ie 

· gwizd pociqgu. · bęcłzie widoczne z od• , 
łegłoł~ł SO kilometrów • 

•• 
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MROWKI sq praco~ · PIERWSZA ~ozgłoś· 
.-. włte i bardzo poty- nła radlowa na świe
C teczn·e, nlśzczq larwy ele rozpoczęła nadl:l· 
. szkodłłwych owadów. wonie progrom&v 
• Stwierdzono że czer.. przed .6S łaty, 2 łłsto-

, pada 1920 roku w Sta-
• wone mrówki zamlesz.. naeh Zjeclnoc~onych . 

ł<ujqce średniej włel- w Polsce natomiast 
kości mrowisko, ni· płerwsza audycja ra

C $Zc~q w clqgu łata od dJowa została nadana = S do 5 mlłłonów owa· przez Polakłe Radło w 
tsJ:u dzleh szkodników, 1926 roku. • ... . 
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Jak tęsknie ciunie przez niebo 
klucz bocianów -
Jakby ścigały się z obłokiem. 

• 

Ten widok niby sen zapamiętałem, 
sen, który śnił się przed rokiem . 

• 

I gndazdo na topoli wysokiej. 
I klekot taki sam, 
jak przed rokiem. 

Po długiej rozłące, 
_.._"najpiękniejsze są bociany 

na łące. 
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• 
"' . .. - Zbigniew J erzyna 

' Rys. Włełław M4jchrzaJc..., 
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Trudno jest szukać na~chodzącej 
wiosny, kiedy kto mi-eszka na wielkim 
osiedlu. Ogromne bryły szarych blo
ków, postawionych jeden za drugim, 
niby gigantyczne klocki, między blo
kami wydeptane spłachetki czegoś, co 
kiedyś było trawą. 

A tu, jak na złość, pani kazała na
pisać wypracowanie o nadejściu wio
sny. Dokladnie: , , Wiosna na moim 
osiedlu". 

- Krokusy przypomniała sobie 
Aśka, moja najlepsza koleżanka. W 
telewizji zawsze pokazują krokusy. 
Kwitną jeszcze w śniegu . 
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- I\rokusy? U nas'! 
N o, to śnieżyczk~ Też pokazują 

w telewizji. 
Sama Wiem, że wiosna to puchate 

bazie w szarych kożuszkach, obsiada
jące wierzbowe gałązki, że wiosna to 
sypiące żółtym pyłkiem . kwiaty lesz
czyny. I krokusy, i śnieżyczki. I sto in
nych kwiatów. Tylko skąd wziąć kwia
ty na naszym osiedlu? Gdyby jakiś wy
rósł, zaraz by go zerwano· albo roz
deptano, bo wszyscy chodzą na skróty. 

Może przyleciały już jaskółki?
zastanawia. się dalej Aśka. 

- Widziałaś u nas jaskółkę? 
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Nie. 
Ja też nie. -. 

Wyglądało · na to, że wypracowanie 
nie będzie napisane. Tym bardziej, że 
przyjechała moja b:Jbcia. Ze wsi. Jak 
zawsze z · wielką br·4.lową torbą, z któ
rej wydobywała kolejno podarki, a to 
uprzędziony przez siebie motek wełny, 
a to torbę ~łoskich orzechów, butelkę 
śmietany, wianek suszonych grzybów, 
jajka starannie owinięte w kawałki pa
pieru i słoik miodu, tak przejrzyście 
złotego, że pojaśniała na· moment nasza 
mroczna kuchenka. · · 

Aleś, wnusiu, wyrosła. Prawie . 
panna, choć przed ołtarz do ślubu pro
wadź. Babcia ucałowała mnie z obu 
stron w policzki. Mama pisała , że 
się dobrże uczysz, moja ty pociecho. 

mie popatrywał na złot;v miód w sło-
_iku, z drugiej starał się odgadnąć, co 
jeszcze n1oże zawierać przepaściste 
wnętrze torby. Wiedziałam, na <;!O cze
ka. Podczas wakacji babcia obiecała 
mu scyzoryk, taki z sześtioma ostrza
mi, korkociągiem i małą piłką. 

Jak dorośniesz , będzie twój. 
Kiedy dorosnę? 
Niedługo. Ludzie chybcikiem ro

sną, prawie jak grzyby po deszczu. Ani 
się obejrzysz. 

Pewnie Pawełek był zdania, że mo
że już stać się właścicielem scyzoryka, 
nie na darmo, co kilka wieczorów, mie
rzył się pr~y framudze drzwi. 

- B_abciu, przywiozłaś? 
Co; Pawełku? 

Ja tam szkół za dużo nie wąchałam, · ale Przecież wiesz... Tu nagle 
książki u mnie pierwsza rzecz. . wargi Pawełka wygięły się żałośnie, 

Dokola babci krążył Pawełek, sku- zachlipał i przez to chlipanie wykritu-
piony i przejęty. Z jednej strony lako- sił: Obiecałaś. Obie.całaś ... 
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Z trudem udało się utulić jego roz
żalenie. Na próżno babcia dawała sło
wo, że następnym razem pr~ywiezie 
scyz·oryk, na próżno mama tłumaczy
ła: To nie jest dla ciebie zabawka. 
l.Vlógłbyś · się skaleczyć. żeby. mieć scy
zoryk, trzeba chodzić co najmniej do 
szóstej klasy. . 
Ponieważ chlipania nie ustawały, 

trzeba było wyprowadzić mojego ma
łego brata na spacer~ Jedynie pomalo
wany na żółto kręciał mógł skierować 
jego myśli na inne tory. Kręciał był 
niedaleko, na placyku, blisko osiedlo
wego sklepu. 

- ~ójdę i ja z wami. Babcia za-
wiązała ciaśniej chustkę. Niech so-
bie popatrzę, jak żyjecie, niech sobie 
odetchnę tutejszym powietrzem. . ' 

Gdy Pawalek dopadł już kręcioła, 
babcia pokiwała z przyganą głową. 

- Kto te drzewiny sadził? Chyba 
nie ogrodnik. r żadnego starania przy 
nich nie widzę. Pomyśli to kto, że one 
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także żywe, że dychają, wodę piją, z'ie
mią się karmią? 

U czepiwszy się ramienia kręciola, 
Pawelek biegał dokola po mokrytn 
asfalcie. 

W tej chwili do Pawełka i do krę
ciola podbiegł chłopczyk w czerwonej 
czapeczce. Pawelek wrzasnął wniebo
głosy, nie wiadomo, czy z, gniewu, czy 
z radości, a potem dwie małe figurki 
sczepiły się w nieoczekiwanej bójce. -

Z trudem ich rozdzieliłyśmy. 
- Co to za szataniec? 
- Kubuś, brat mojej koleżanki -

wyjaśnilam babci. Okropnie nie-
znośny. 

W tym miejscu musiałam przerwać, 
bo w ślad za Kubusiem ukazała się 
Aśka. 

- Już wiesz, co napisać? spyta-
ła· mnie przechodząc, ale nim zdi\żyła 
podejść do kręciela, Pawełek i Kubuś 
w najlepszej zgodzie biegali po placy
ku. 
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- Co masz napisać, Moniczko? Podbiał, mądre ziólk9, w choro-
chciała wiedzieć babcia. bach pomocne. A wyrośnie wszędzie 

- O wiośnie na naszym osiedlu. i prawie pierwszy od słońca się rozwi
Ale nie mogę, bo u nas nie ma żadnej ja. 
wiosny. Żeby nic nie przegapić z po)tazanych 

- Coś ty, wnusiu? Zawołaj kole- przez babcię dziwów, otwierałyśmy 
żankę, ja wam pokażę. jak najszerzej oczy, a w ślad za nami 

Trudno powiedzieć, czy ja nie postępowali Pawełek i Kubuś, jakoś 
umiem patrzeć, czy to babcia, jakby tak dzisiaj wyjątkowo cisi i zgodni. 
czarodziejka z bajki, przemieniła Pan Henio zdjął huśtawkę 
wszystko. W jej obecności nagle naj- zakomunikował nam Pawełek uzupet-

, zwyczajniejsze rzeczy stały się inne niając wieści o wiośnie. Ona się po-
niż zawsze, odmienne ·po wiosennemu, łamała, jak się huśtał Waldek, ale to 
aż trzeba się było dziwić, że wcześniej było dość dawno. 

' 

ich nie zauważyłam. Nie wiem, co zrozumiały babcia i 
- Pączki na gałęzi, patrzcie, jakie Aśka, ale ja zaraz wiedziałam, co 

duże. Palec babci delikatnie, naj- chciał powiedzieć mój mały brat. Na 
delikatniej dotykał prawie niewidocz- wiosnę jest potrzebna nowa huśtawka, 
nej smużki zielonego pęknięcia między kiedy ze wszystkich bloków wysypie 
dwiema brązowymi łuskami. · Tylko się dzieciarnia na betonowe placykt 
patrzeć, jak się listeczek na świat wy- Już mnie nogi bola od chodzenia. 
winie. Teraz i beze mnie znajdziećie, co tr~e-

- Gołąb się nadyma, gołąbkę na ba. - · 
gniazdo zaprasza. Po chodniku Dwaj malcy odeszli z babcią, pewno 
dreptał nastroszony gołąb, a piórka na Pawelek zdążył szepnąć coś Kubusio
jego szyi lśniły różowawo i błękit- wi o słoiku miodu, a może chciął się 
nie. Wystroił się już po wiosenne- pochwalić tym, co udało mu się zbu
mu, elegant. I szpaczek się wystroił~ dować z klocków, ·a czego nie pozwa-
aż się mieni. lał od wczoraj nikomu zburzyć. 

Rozejrzałyśmy się z Aśką, ale nie zo- To ja już pójdę powiedziała 
baczyłyśmy wcale ani szpaka, ani jego Aśka, jakby z ich odejściem zwątpiła 
mieniących się piórek, tylko wrzaskU- w sens dalszych poszukiwań. Zar~ 
wą czeredę wróbli podskakujących po napiszę, dopóki pamiętam. To żółte jak 
trawn,iku. się nazywa? · · 

- Szukają suchej trawy, żeby gnia- · Podbial. 
zdo uwić po wargach babci prze- Aha. 
ślizgnął się uśmiech. Widzicie tego, Do stojącego przed spółdzielnią 
który już ze trzy źdźbła trzyma w dzio- wózka, kryjącego aparat do wody so
bie? Prawdziwy gospodarz, już o domu dowej, podeszła jakaś pani w kożuchu 
myśli. i wełnianej czapce. Wyjętą z torby 

I naprawdę tak było, jak pokazywa- szmatką zaczęła czyścić zakurzone bo~ 
ła babcia. Dotąd nigdy nie zauważy- ki wózka. · 
łam) żeby wróble zbierały suche lo- Przecież to także jest zapowiedź 
dyżki trawy. I pączki na osiedlowych wiosny, ta zmywająca wózek szmata, 
drzewkach mało mnie obchodziły' a ta przyżóllda biel farby wyłaniająca 
jak się im dobrze przypatrzeć, to wi- się spod zimowego osadu. Napiszę i o 
dać, że wiosna już blisko. tym. ' 

Ale najdziwniejsze, że babcia odna- . 
lazła także i kwiaty. Pod samą ścianą 
bloku coś się nieśmiało żółciło. 

• 
• 

Ewa Nowqcka 
• 

Rys. Wanda Or~ińska 
' 
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Jest takie - jedyne na świecie - nada
wane przez dzieci dorosłym odznaczenie, 
którego nazwa mówi o nim W$Zystko: 

' "ORDER USMIECHU". 
W roku 1.967 w konstancińskim sanato

rium przebywał chłopiec, co marzył o orde
rze dla wszystkich dorosłych, którzy obda
.rzają dzieci uśrpiecbem, radością i zdro- · 
wiem. Powiedział o swym: marzeniu pani 
Wandzie Chotomskiej, a on(l - jak to się 
mówi - przekazała sprawę dalej, do "Ku
riera Polskiego". "Kurier" napisał o tym 
pomyśle. Rozpisano specjalny konkurs na 
projekt orderu. Napłynęło 44 tysiące pro
jektów od dzieci. Wybrano "Słoneczko", 
które narysowała · 9-letnia Ewa Chrobak. 
Ą potem powołano specjalne Jury, tzw. 
Kapitułę Orderu Uśmiechu, która na wnio
sek dzieci zaczęła przyznawać to odznacze-

• nie. 
Do chwili obecnej przyznano je 282 oso

bom. Otrzymali je m. in. - sławny lekarz 
· ortopeda prof. dr Wiktor Dega (jako pierw

szy, więc jego legitymacja ma numer 1), 
papież Jan Paweł II, sekretarz generalny 
ONZ Kurt Waldheim, autorka książek o 
Muminkach- Tove Jansson, dyrektor tea
tru lalek Sergiusz Obrazcow, Astrid Lind:
.gren - autorka ,,Fizi Pończoszanki", sław
na bułgarska poetka (i tłumaczka literatury 
polskiej) Dora Gabe. 

Obok sławnych kawalerów "Orderu 
Uśmiechu" wybrały dzieci i uczyniły sław
nymi wielu cichych, dotychczas mało komu 
znanych dobrych, szarych ludzi, takich jak 
np. ta babc.ia z Krakowa, która dzieciom 
z sąsiednich podwórek opowiada bajki. 
Wśród nich - na bardzo poczesnym 

miejscu - znajdują się lekarze ratujący 
dzieciom życie, przywracający im zdrowie 
i radość. Aż 25 lekarzy zostało kawalerami 
"Orderu Uśmiechu". To o czymś świadczy! . 

Dzisiaj ·z okazji Dnia Pracownika Służby 
Zdrowia wymieniamy niektóre nazwiska. 

8 
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iProf. dr Wiktor Dega, chirurg-ortopeda 

, 

Oto - dr Zbigniew Petri dyrektor Domu 
Dziecka w Stargardzie Szczecińskim, dr 
.Jadwiga Gómiak i dr Krystyna Karczew
ska (z woj. katowickiego) prowadzące od 
wielu lat obozy ha~ce!'ski~ dla dzieci nie-
pełnosprawnych. -
Są też profesorowie medycyny: Halipa 

Kobierska - organizowała po wojnie opie
kę nad dziećmi i do tej pory okazuje im 
wiele życzliwóści, Antoni Chrościcki, który 
leczy dzieci chore na serce, Jan Rudnik
dyrektor sanatoriUm. dla dzieci w Rabce, 
Jan Bieniek z Zakładu Leczniczo~ Wycho
wawczego w Wierzbicy, pomagający żyć 
dzieciom kalekim łatwiej i weselej. 

A teraz- w jaki sposób dzieci przyzna
ją dorosłym "Otder Uśmiechu": - Naj
pierw klasy, szkoły, drużyny harcerskie, 
drużyny podwórkowe i inne zespoły wy
bierają kandydata i podpisane listy wysy
łają do Kap~tuły ;,Orderu Uśmiechu" (mie
ści się przy redakcji "Kuriera Polskiego" 
w Warszawie ul. Bibnera 11). - Potem 
wszyscy czekamy na :werdykt, który ogła
szany jest dwa razy w roku- na wiosnę 
i na je~ieni. Cieszytby się tym bardziej, im 
więcej dekorowanych jest s·łonecznych lu
dzi. 

• • Krystyna Oku~zko 

• 

• 

' 

• 

• 

' 

• 

Prof. dr An-toni Chrościcki- kardiolog 

• • 

Prof. dr Halina Zapaśnik-Ko
bierska (w środku) 
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W shdble ~drowia w Polsce pracuje po
nad 700 tys. otiób. Wśród nich jest około 
82 tys. lekar!y róźrtych specjalności i pra
wie 180 tys. pielęgniarek. Z nimi spotyka
my się najc!ęśtiej. Poza tym jest wielu 
farmaceutów, psychologów, felczerów, ·la
borantów. t~chników medycznych i ato
matoloałcznych, salowych, rejestratorek, 
kucharek. W niektórych szpitalach pracu
ją ludzłe nie mający pozornie nic wspól
nego z medycyną. 1'o inżynierowie i tech-

• 
l 
• 

dzl w białych fartuchach koeha dzleel. W. 
nieszczęściu czasem są lth jedynymi nie· 
zawodnymi przyjacl6łmł. Okazują swoim 
pacjentom wiele zrozumienia, życzliwości 
i serca. Sami dobrze wiemy, że wystarczy 
nieraz kitka miłych słów lub uśmiech pani 
dentystki czy pielęgniarki, a zabieg mniej 
boli. Jesteśmy im wdzięczni za to. 

• nicy obsluaujący coraz częściej st()sowaną 
i bardto skomplikowaną aparaturę me
dyczn4. 

Wszyscy lekarze troszczą się o nasze 
zdrnwłe. Leczą nas z różnych chorób, do
konują zabiegów i operacji. Czasami ratu
Jłł życie. Niekiedy potnagają tylko w po
s.,ycłu się kaszlu lub. kataru. 

Lekarzy, którzy szczególnie zasłużyli na 
sympatię i wdzięczność małych pacjentów 
jest wielu. l o nich napiszemy innym ra· 
ze m. 

Od Was czekamy na listy o tych leka· 
rzach, którzy Wam pomogll. 

• 

Ale 1ą teł lekarze, którzy starają slę 
c:eynić tak. jak powiedział doktór Janusz 
Korczak: ,..dzieci nie wystarczy leczy~ i 
wychowywać. trzeba je kochać". Wielu lu-

• 

• 

Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdro .. 
wła, obchodzonego równocześnie ze Swia· 
towytn Dniem Zdrowia, życzymy wszyst· 
kim Jatrudnionym w pr!ychodniach1 szpi
talach, żłobkach, szkołath ł sanatorlach 
duło zdrowia i satysfakcji z wykonywane-
go zawodu. · 

. A.O. 
-

ocenlem m 
IERZEM WOJCIECHOWSKIM 

• 

Plomyczek: • W jednej ze szkół~ w .czasie przerwy. - Jut Pan o?"dynatorem Oddziału Chi... posprzeczali się dwaj chłopcy i jeden porurgłi Dziecięcej Szpitala im. B. Krysiewi- pchnął druaiego. Popchnięty uderzył o cza w Po%11.aniu, jednocześnie dokonuje ścianę plecami, a potem głową - nawet Part< operacji, szkoli studentów i młodych niezbyt mocno. W czasie lekcji nauczyciel .. lelcarzy .•. Co spowodowało, że zaintereso- ka zauważyła, że uczeń oparł się o pulpit. wal się Pan właśnie chirurgią dziecięcą? Pomyślała, że zasnął, a kiedy usiłowała go Docent: obud~ić stwierdziła, że jest on prawie nie
przytomny. Powiedział tylko, l to nie bar-- Akademię Medyczną ukończyłem dzo wyraźnie, że bolł JO głowa. Nauczyponad trzydzłełcłlat temu. Moje zaintere- clełka nie zbagatelizowała tej sprawy i sowanie chirurgią rozpoczęło się w czasie wezwała pogotowie. Prz&wlezłono chłopca studiów. kiedy to prof. Miętkowski zapro- na nar.z oddział 1 polnf()rmowano 0 wy- · l)onowal mi, łebym został jego asystentem. padku~ Zdj~cie nłe wykazało złamania l •ostałem. Najpierw, jako student, młod- czaslki, ale doświadczenie pozwollło ·mi szym asystentem profesora, a po studiaeh stwierdzi~, łe jest to krwotok do wnętrza kontynuo\Vałem i . ro%Wijałem zaintereso- czaszki. z ogromnym pośpiechem przygowanta thirurgU\ dzteeięcą. · towano chłopca do zabiegu. Operowałem. - Czy mógłby Pan opowiedzieć o ;a- A pot&m była ogromna radość całego zekimś trudnym, skomplik9wanym wypad- społu operująceJo, kiedy po obudzeniu z ku? narkoty chłopiec od~yskał przytomność. - Takłeb przypadków bywa wiele, Szybkle działanie, najpierw nauczyelelki, ale powiem o jednym, ku przestrodze ·ucz· a potem nasze uratowało mu życie lub po· Jd6w. . zwolłło unikną~ kalectwa. 

l 

• 
• 

1 

' 

' 
l 

i 

• • 

l 
! 

l 
l 





Chmury nad miastem 
takie są jasne, 
takie lekkie 
takie świecące 
jakby nie deszcz mia~ z nich lunąć, 
ale slońce. · 
Tak, 
to prawda, • 

. to sloneczna ulewa, 
bo zielenią się od niej drzewa 
i motyle kąpją w niej oczka pawie, 
i udalo się spod muru wyjrzeć trawie. 
·Nawet jeżdniom i chodnikom jaśniej. 
Od tramwajów, . 
od autobusów 
czerwień bije. 
Tak, 
to nie deszcz. 
To wiosna wlaśnie 

• 
l 

• 

spadła z chmury na leb, na szyj~. -
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Joanna Kulmowa 
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SZYBKA 
JAK 
STRZ 

. 
N ad glową jak strzała, 
świst i przeleciala, 
szczebiocząc pomknęla, 
pól nie ba przecięla, 
by oczy ubawić, 
nad nami rysuje 
zygzaki i kólka, • 
najszybsza z blyskawic, 
jaskólka. 

• 

• • 

• 

Na czarnych swych skrzydlach, 
tak szybka, tak śmigla, 
z najszybszych najszybsza; . 
jak pocisk, jak wystrzp,l, 
w oblakach gdzie§ krąży; 
aż ludzie pytają, 
czy slońce wiosenne, 
promienne nadąży 
za nią? 
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Ta.deii$z Kubiak 
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• Rys. Przemysław Woźniak 
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W Wielkanocny Ponłedziałek, stary zwy
czaj każe oblewae się wzajemnie wodą wo
łając przy tym: 'migus l dyngus l Dziś wy
starczy, by 2achować zwyczaj - buteleez· ka zwykłej wody lub odrobina wody ko· 
lońskiej, ale kiedyś w "Lany Poniedziałek" 
zdarzały się i całe wiadra, którymi hojnie oblewano. zwłaszcza co ładniejsze panny. 
Trafiało slę nawet wrzucenie kogoś do rze
ki czy stawu... l cho~ czasem suchdj nitki na • człowieku nte zostawało, ludzie śmiali 
się i bawllł oblewając wzajemnie. Nie wy
padało się gniewać. 

W prze$zło'ei "śmigus" i "dyngus" były to dwa różne zwyczaje. "Dyngować" -
oznaczało "otrzymywać wykup". Od przy
musowej kł}płeli możtUl było wykupić się 

14 

darem, najczęściej były to gotowane jajka, pisanki. l•otwierdzają to piosenki i przy• - śpiew"ki ludowe: 

Przyszlam tu po dyngusie, 
Leży placek na obrusie, 
Tata kraje, mama daje, . 
Dajcie malowane jaje. 

• 

"Smłgusem'' natomiast nazywano zwy
czaj lekkiego smagania dziewcząt po no· · gach gałązkanti jałowca, głogu czy wierz-· bowymi lub brzozowymi witkami, tak dłu
go, aż dały odJ>owiedni okup. Okupy mogły 
być różne. W nicjednej wsi starzy ,ludzie 
pamiętają jeszcze ten zwyczaj. W ,,Lany 
Poniedzialek" smagano się gałązkami wierzby mówią e: ,,Nie ja biję, palma bije". 
Połączenie obu zwyczajów "śmigusa" i "dyngusa" wzięło się s tą d, że występowały one tego samego dnia. Polewanle wodą 
łąc~yło się z chłostaniem gałązkami i skla• 
daniem okupu. "Smigusem, dyngusem'' na· zywano też dary gospodyni, ofiarowane ja· ko wykup od polewania wodą albo też po
częstunek, na który zapraszało się po takim 
oblaniu. 

W dawnych czasach istniał nawet zwyczaj "chodzenia po dyngusie,. na Wielka
noe, tak jak na Boże Narodzenie uchodze• nia po kolędzie''. Za~ówno, w jednym, jak 
i drugim przypadku śpiewano pleśni odpo
wiednie dla tych świąt i zbierano do koszyków świąteczne podarki. 

l 
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W rółttyeb r~alottach Pol!łkl tradycyJny 
wielkanocny obyezaj uimłgusau nasywany 
jest ttł~ tyłlto imłgtttł_,m dyngusem, ale 
oblejem, oblnwankll. ~wł,tym lejem lub 

'
1 po prostu - lł!jkłettl. Jakltolwłek słę jt!d· 
nak natywa, IWłastuje w~sułat tabawę; w 
której _od nl.,pumłębt)•t.łt lat c:hętni~ błQrą 
ud~łall ~tarzy, ł tttlmtał. 
Swlęta Wi~łkanocłte zwykłe sąsiadują w 

kalendarzu z dattq _plt1tWsze1U kwłetttla. Po 
ładnie płerwsty lwłecłefl - to prlma 
aprills. Z łachbką łlazwą tej daty takie 
wiążą -się dawne zwyczaje. : . 

W PolsC!e z ukazji plerws~egu ·kwietnia 

• 

posyłano sobie listy Ile tmyślonymł włado· 
mościami. Zwykle były to włeśd o nłe
prawdopudobnych wydar~etlłach. Potem 
zw)·czaj tolcłł\łlrtłęto takłe tli Wiadomości . 
opowiadnue tego dnia .. t•rzy caym ttajbar
dzlej cenione· były o~owleścł wesołe. 

Je•n ehclelłb)·ścle ltogoś ,.prltnaaprłli8o· 
w o Ot;luhar.u. najlelJłej Wymyśli~ coś takie
g n. co ttłe pr1estras1y ani bałJcł; ani mamy. 
Tego dnła ttzeba tei uwdać; atby samemu 
nie uwler1y«! w jak48 sensacyjną włado· 
moś~. .. 

l 
.tLżbietct Brzoza . . 
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N a stole barwinek, 
Na wierzbach bazie. 

··• Tyle wiosny w domu . 
l w polu ·- na razie. 

/ 

. ,. , , , •u • , l rner zon z •• s t · nawa u 'k 

• 

Wyszła z łortny baba. 
Wydęta jak bania. 
Pewnie sobie szuka 
Większego lll~eszkania. 

• 

Choć pisanki z Cepelli 
Są stołu ozdobł\, 
Ja tam wolę pisanki 

' 

• 

Własnego wyrobu. · 
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Nie opiste pióro gęsie, 
jak się· gęś nad jajem trzęsie, 
jak to 1 irytacji syczy, 
jak się głupia gęś indyczy, 
jak to fuka, jak to dmie się, · 
zanim gęsie jajo zniesie. 

Nie opisże gęsie piórko, 
co nacierpi się podwórko, 
ile muszą znieść indyczki, 
kury, kdczki1 i • perliczki ___. 
ile wszyscy płacić n1ają 
za to jedno głupie jajó. 

O łó j~dno ·jajo gęsie 
gęś pobiła się z prosięciem, 
ko~o t. wożem, kogut z kurą 
zakończyli owanturq. 
Bo gęś głupia i dlatego 
nikt nie je jaja gęsiego . 

l 

• 

-

Stanisław Ryszard bóbrowoiski 
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Zaproszono kurę na przyjęcie -
jajko przyniosła w prezencie . 

· . Etolę miał.a z kurzych piórek 
i grzebień wpięty we fryzurę. 
A pod fryz~rą rozum kurzy, 
oględnie mówiąc, niezbyt duży. 

Ledwie znalazła się przy stole 
wszyscy spojrzeli no etolę. 
- Ach, co za fason! Jaki model! 
Jak too podkreśla twą urodę l 
Lecz tutaj z pieca żar aż bucha, 

• 

czy nie za ciepło ci w łych puchach? 
Spocisz się, zgrzejesz, zdrowia szkoda, 
grunt to swoboda i wygoda. 

No, a poza tym taka dama 
nie może przecież chodzić w plomach 
Lepiej te piórka zrzucić z ramionr 
bo jeszcze tłuszczem je poplamią. 

Wiesz sama, jak to jest przy stole, 
może ci pomóc zdjąć · etolę? ... 
l jak zaczęli je.j pomagać, 
!o się zrobiła całkiem naga. ' 

Bo rozebrali ją pospołu 
bardzo dokładnie do rosołu. 

makaron zrobili z jajka. 
się właśnie skończyła bajkd. 

Rys. Hanna Nowak 
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Zulejka atanęła na pomo!icle przyatanit Za ten pomysł chłopcy na1rodzUł 10 bu-
oparła 5lę plecauuł o poręcz, spojrzała wy- rzlłwll owacją, a kłedy uclchU, spojraell w 
zywająco rta siedzących na ławc~. stront wodza. Gradowa Chmura, uttló~łszy 

- Kto a was popłynie na wyttpę i zdo· hardo głowę. obcfarzyła lch wzgardllwym 
będzie totem tych tchórzlłwych kojotów? uśmiechem • 

- Zulcjka. zlłtuj się- odezwuł się cle.. - Widzę, ie tn wy. u nle A~tacze, jeste· 
niutkhn sołłranem najmniejszy ze szcze~u ścłe bojatliwyml kojotatnl. Gardzę wa- . 
Arapachów, Kieł Kuguara. mł. - Uniosła wysoko iękę ł tJełnym po-

- Jak ty się odzywasz do swego wodza, wagi głos~m zakot\czyłat - A teraz stu· 
Gradowej Cłunury - skarciła go dziew· chajcle: wasz w6dz pukaże waun. jak na
czyn a. · leiy postę1•owa~t - tu powiedziawszy, 

- Bo ... ho ... - trąc zart~lenlony poll- zbiegła truchtem po t~clłodhacłt na fllażę. 
czek, wyjąkał z trud~ttl chłoplt~c. t•otem zrzuciła z sieblt wl"rzchnle odzie-

- <"~o .,bo'~? Nle ma żadut1gu ,.bou ant nł~. talt. że została tyllto w ko!tlutllle ką· 
"ale". Ktoś z Włłs mnsi iłU&JlYtJąć na \\'Y· pl~lowyrn- i weszła do wody, a dotarł!łzy 
spę i wykonat! to zadaule. do głębiny, rzucUa słę w toń. 

\Vysold. stezupły chłopiec z kfłdzloratnł t!hłottcy stauęll przy lłoręc~y. Miny młe· 
opadającymi na czoło podu16ttł rękę. U nietęgit'. Ułlłgo ntllczell we wstydliwym 
. - Btawo! - zawołała uradowana. - znkłopotuułu. Zulejka tytnc:zasem. rozgar-
Znalazł się jetleu odważny. · nłając ratulouauut wodę. · skierowała · się ku 

- Nle o to dtodzl ... - lllrukuął. wyspie. 
- A o eo, 1\lHczącłl Skało? - Ale dała natn pu nosie - powiedzlał 
- Nie widzisz. że deszcz pada l jest w zatuyśl(\ulu 1\tllcząca Skwtt, w metryce 

cholerule ~l.tnno? Dziękuję za taką zubawę. l:łurtek Uziwlsz. 
Grudowa Cbntura tak n&l niego st•ojr~tt

la, jak gdyby za chwilę z jej oczu miały 
trysnl)ć błyskawice. 

_.... Nle wygłupłaJ !!łię. Zulcjka. bo nikt 
w taką pogodę nie 11oplynie tł na wyspę. 
Nasza zabawa dobra jest ••• - Chciał po
wiedzieć, że jest dobra na słoneczną po· 
godę, lec~ Gradowa Chntura p.-zerwału mu. 

--:- Milcząca Skalo - powiedzlała z ltu
nią - do tej pory ntyslałatn, że jesteś naj
od\\·ażniejszyttl wojowoUdem z naszego 
szczepu. Lecz teraz... · 

- Teraz cbodźnty do ,.Goplan~·,. na go
fry - wpadł jej w ~łowa rudawy chłopiec 
o ziclon)·ch, kocich oczach. 
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Zultjka była już btl!łko wyspy, zwanej 

przez nastych Indian \\'yspą Rybitwy, 
gdyi na jej brzegu gnieździło się wiele t)'th 
ptaków. Drobny deszcz ciął z ukosa. 

Gdy stanęła, zapadła się po kolan.. w 
mule. Z trudem przedarła !ię przez gęste 
zarośla, a gdy wyczuła pod Ktopaml twardy 
grunt, w~·błeght z wody. Płynąc do wyspy 
rozgrzała slę, lecz teraz. gd~· krople deszczu 
ełęły ją t)·siącetn lodowatyeh szpilek. po
czuła chłód. Wzdrygnęła się. \Vnet jednak 
zapotnniala u wszystkim, a jej myśli za-



l 

jęło jedno jedyne pytanie: gdzie znajduje 
się totem wrogł.~go s~tzepu Apaczów? 
Wspięła się na piaszczystą skarpę. Kry

jąc się za pękatymi pniami, zdążała ostro
żnie ku środkowi wyspy, gdzie zwykle rqz
bijali namłoty. Przeprawa była ciężka. Zu· 
lejka z trudem przedzierała t~lę przez las .. 
podszyty kolczastą ostrężyną l gęstymi 
kępkami paproci. W prześwicie między 
omszałymi pniami ujrzała wlelld totem. 
Była to dwumetrowej długości deska po
wycinana l pomalowana w nieregularny 
deseń przedstawiający głowy wllka, sępa 
l jelenia. Arcydzieło to wyszło spod dłuta 
i pędzla benka Downara - ()tganłzatora 
l zarazem wodza t~zctepu Apaczów. 

Widok wspaniałego totemu olsnłl ją, a 
potem zachęcił do dzłalatlła. Ukryła sb~ za • 

potężnytn pniem sosny. W skupleniu śle-
dzila roztaczający się lłrzed nią teren. Do 
niedawna cała wyspa ualełala do jej szeze• 
pu, lecz dwa dni temu Apacze podstępem 
zabrali ją pod swe pauuwanle. Jedynym 

· , sposobem zrttycla hańby było wykradzenie 
totemu. 

' Polana była pusta, tylko na jej środku 

• 

l 

• 

• 

• 

l 

między zbudowanymi z gałęzi tipi dumnie 
tkwłł barwny l tajemniczy t.otem, magicz
ny symbol szczepu. · 

Apaczów nie było wida~. Zulejka za ... 
tarła z radości dłonie. Teraz albo nigdy -
pootyślała 1 jęła słę czołgać. . 

Zbliżala slę jtd do totelllu, gdy nagle 
usłysula bojowy okrzyk, a za chwilę ujrza
ła wybiegającego z szałasu Apacza. Zawa
bata się - uciekać, cty stoczyć z nim wal
kę. Wnet jednak honor wodza kazał jej 
bronić się, zwłaszcza że' Apacz, mimo po
malowanej czerwoną ·szminką twarzy i 
wspaniałego płórupusza z gęsich piór, nie 
przedstawlał się okazale: był niski, chuder
lawy l nie przejawiał zbytniej chęci do 
walki, tylko krtyczał wniebogłosy, jakby 
go przytłalali na wolnym ogniu. Dla doda
nia sobie odwagi wyWijał w powietrzu to- . 
por kłem. 

Zula poduiosla z ziemi grubą gałąź. Od· 
parowala mizerne ciosy wroga, a gdy ty
skała nad nim przewag~. jednym skoltłem 
znalazła się przy totemie. Wyrwala go z 
zlettll, biegiem wycofała się do lasu. Za so
bą usłyszała woJanie: 

l 

• 

/ 
/ 

• 

/ 

... 
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- Alarm! Alarm! Wojownicy, do bronil 
Zrozumiała, że wnet ruszy za nią pościg. , 

Chciała przyspieszyć, lecz nasiąknięta wo-
dą deska Ciążyła i utrudniała jej ucieczkę. 
Upuściła ją na zie1nię i wlokła za sobą 
przez zasieki z kolczastych jeżyn. -Po stu 
metrach tej szarpaniny była tak zmęczo
na, że zaplątała się w wiotkie pręty. Upa
dła. 

' Zanim się podniosła, usłyszała wokół sie-
bie bojowe okrzyki wrogów. Rzuciła więc 
deskę, a sama starała się przedrzeć do brze
gu. Kiedy była już blisko skarpy, między 
pniami ujrzała czerwone twarze i pióro
pusze. Zawróciła. Po kilku krokach dwóch 
wojowników złapało ją za ramiona i oba-

' · lilo na ziemię. 
• 

- Związać ją - usłyszała za sobą zna-
• 

jomy glos wodza Apaczów. 
• 

- Zawiązać jej oczy! - wołał ktoś z 
boku. 

- Gdzie nasz to tent? 
- Nie cackać się z wrogiem! - Wokól -

niej zbierało się coraz więcej barwnych 
pióropuszy. Ci dwaj, którzy powalili Gra
dową Chmurę, podnieśli ją z ziemi, a gdy 
otworzyła oczy, ujrzała przed sobą wodza 
Apaczów - Szarego Niedź-wiedzia, w cy
wilu Benka pownara. N a tle potężnych pni 
i spokojnej tafli jeziora wyglądał groźnie. 
Mial na sobie kaftan i spodnie z jeleniej 
skóry, mokasyny z frędzlami, pas wybija
ny ntosiężnymi cekinami, za pasem piękny 

' 
tomahawk, a w dłoni dzierżył myśliwską 

strzelbę. Biedną Zulę sparaliżowałoby ze 
strachu, gdyby nie wiedz'a'a, że ten strój 
przysłał Benkowi z Włoch jego stryj. 

Szary Niedźwiedź zmarszczył groźnie 

brwi. · 

- Gdzie nasz totem? - zapytał przez 
zaciśnięte zęby. 

Zulejka wyprężyła się, zadarła głowę i 
bez strachu odparła: ~ 

- N a twoim miejscu, Szary .Niedźwie

tiziu, spaliłabym się ze wstydu. Przegra
liście, bo mamy wasz ·totem. Teraz Wielki . 
Duch puszczy przestanie opiekować się wa-
mi. Wyginiecie jak stado parszywych króli
ków. 

- Milcz! - żachnął· się wódz A pa-
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czów. - Jeżeli nie powiesz, gdzie schowa
łaś totem naszego szczepu, będziemy cię 
przypiekać na wolnym ogniu. 

Dziewczyna zaśntiała się kpiąco. 
- 'l'eraz możecie drzeć ze mnie pasy, a · 

nie powienl. ,,.net przypłyną tu moi wo-. 
jownicy i zatrutymi strzałami zrobią z was 
sito~ 

Szary Nied:hviedź nie zląkł się jed
ńak tej groźby. Skinął na wojowników, a 
gdy tamci zbliżyli się do niej, rozkazał: 

- Związać ją i zaprowadzić do obozu. 
. . 

• • • 
Dygotala z zimna, szczękała zębami. 

Ręce miała związane ręcznikiem. Cienka 
linka namiotowa, którą przywiązali ją do 
pnia sosny, wrzynała się boleśnie w ciało . 
Jedynie myśl, że mimo poszukiwań nie 
znaleźli totemu, kazała jej z godnością zoo- · · 
sić tortury. 

"Poczekajcie, tchórzliwe gnojki - my
ślała. - Ja, wódz Arapachów, potrafię 
zemścić się, a zemsta moja będzie strasz
na". 

Z żalem · myślała, że Apacze już dawno 
odpłynęli kajakami, siedzą przy stołach i 
jedzą obiad, a ona przywiązana do pnia 

• 
marznie haniebnie. 

- Zebyście się udla\\·ili, żeby wam po
dali na obiad trujące grzyby - szeptała. 

\Vnet jednak myśl o gorącej zupie i woło
wej pieczeni nadwątliła jej hardość. Za
pachniało jej świeżymi goframi, a zapach 
ten tak ją roztkliwił, że z zielonkawych 
oczu wodza Arapachów na policzki poto
czyły się łzy.- Nie mogę nikomu ufać
ciągnęła myśl - ani wierzyć. Zawiedli na
wet najdzielniejsi. - ~ie t - powiedziała 

głośno! - Nie wolno mi okazać słabości. 
Ja, Gradowu Chmura, wódz walecznych 
Arapachów... - Nie dokonczyła zdania, 
gdyż z oddali usłyszała trzask. łamanych 
gałęzi, a po chwili na ścieżce wiodącej na 
polanę ujrzała posuwającego się ostrożnie 

• 
męzczyznę . 

Tajentniczy osobnik zaczął zachowywać 
się nieco dziwnie jak na dorosłego mężczy
znę. Kiedy dotarł do szałasów, rozejrzał się, 
a po chwili zbliżył się do najgrubszego 
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pnia, obszedł go dokoła, by wreszcie odmie
rzyć od niego pięć długich kroków. Słysza
ła dokładnie, jak liczył do pięciu, a kiedy 
zatrzymał się, ze zwisającej z ramion torby 
wyjął saperkę - łopatkę z krótkim trzon
kiem - i jął kopać. N aj pierw zdjął ostro
żnie warstwę darni, potem wykopał nie
wielki dół i, rozejrzawszy się jeszcze raz 
dokoła, włożył coś do tego dołu. 

Zulejka aż westchnęła z wrażenia. Z 
wzrastającym napięciem śledziła każdy je-
. go ruch. W jej skołatanej poprzednimi 
przeżyciami głowie rodziły się najrozma
itsz-e domysły i pytania: Kto to? Dlaczego 
kopie dół? Co w nim schowa? Może to ja
kiś złodziej zakopujący łup? A może? ... 

N a złodzieja jednak nie wyglądał. Ubra
ny bardziej niż starannie, miał na sobie 
gumową, sztormową kurtkę, nowiutkie wel-
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wetowe dżinsy, sportowe buty- adidasy, 
granatową czapkę.:.amerykankę, a w z~bach 
trzymał wygasłą fajkę. 

- Jeżeli to złodziej - pomyślała- to 
na pewno o międzynarodowej renomie. 

Do tej pory miała możność obserwować 
go z tyłu i z boku, lecz gdy po zakończeniu 
czynności obrócił się do niej przodem, zro
zumiała, że to nie może być zwykły prze-
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stępca. Jego twarz miała szlachetne rysy. 
· Był wysoki, dobrze zbudowany, ruchy miał 
opanowane jak dżentelmen, a jego o~licze, 
otoczone siwymi kędziorami włosów, paso
wało rączej do wytwornego Anglika z tele
wiZyjnego serialu niż do złoczyńcy. 

To wszystko było tak niecodzienne l za
skakujące, że Zulejka zapomniała o swym 
rozpaczliwym położeniu, a W· jej głowie za
gościła nowa myśl - trzeba go śledzić t 
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Ba, ale jak? W mgni~nłu oka rozwaiyła 
ws~eUde rnoillwości l poatauowlUt p.rtecze· 
ka~. Niech sobie odejdz1e, a wtedy ••• 

Wtedy właśnie nieznajomy cłientehnen 
spostrzeal ją. Zdawało alę, ie łajka wypad
nie mu. z zębów, a on zamieni się ze Idu
mienia w słup solł, leez nic takłeao nie -

" /6 c 
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llastąpłłc». Zatrzymał się tylko l wydał eł
ehy okrzyk. Wnet jednak - jak na dłen
teiMetUl pt'zyatalo - opanował abt 1. aehu
wawszy łajkę, podbiegł dn niej. Zaamkrtęł• 
oczr. by nłe widzie~. eo ttadąpl. łetl nle 
stało- s1ę nłe. ttadzwyezajneao. 'rajemnłezy 
osobnik zmlenłł rolę: z podejrzane1o prze· 
mienił $lę w wybawt:ę. Nie łmiała otworzy~ 
oezu. Czuła jednak, jak uwalnia ~- 1 pęt. 
Orta zał zupełnie podśwladomłe odearata 
rotę nłewinnej oflary - osunęła ałę tta 
złemię ·jak zemdlona ł wydałłl clthutkł 
okr~yk ulgl. 

Nieznajomy zrzucił z siebie kurtkę. zdJatł 
sweter. Starałalę wciągną~ ao na sbte z zł· 
mna ramłona dziewczyny. 

- Dziecko - zawohtł - ktn clę tak 
szkaradnie urządził? 
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- 'ro n l e, pro... pan_ a - wyszet• tata -
tylko bawlUśmy się w lndłan. 

- t~adna zabawa! Przedei ty możesz 
dosta~ złlpalenła płtte. 

- Eee ... - wydęła wargi - jestent za· 
hartowana. 

- Zlhattowana ... · sahartowana... -
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mruczał. - Tu nlełuddde zostawi~ kogoś 
n1 dworz" w takl tląb.- Jął wycierać rę
ctnłklent jej ttamłuna ł ręce. Naale odwró
cił słę. - Nle patr~ę aua tleble - dodał. -
Zdejmij »łorunem ten mokry kostium. 

Oełągajqc słę, wykonAła jego rozkaz. 
- A teraz wdziewaj mój sweter l kurt .. 

kę - dyryrował. - Mualsz jak najszyb
ciej wr6cl~ do domu. wziąć aspirynę 1 wy
grza~ slfł pod kołdrą. Odzie mieszka8z1 

- My 1 tatat jesteśhly tta kempingu. 
- W namlocie 'ł 
- Nie. w przyczepie. 
- Całe szczęjcle... W namłocle zapale .. 

nie płuc murowane. A teraz złap mnie za 
s•yję, Zaraz zanhu1ę dę do łodzi. 
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Adan1. Bahdaj 
(Ciqg dabzy nastqpiJ 
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W ubiegłym roku pan JAN MULAK 
(dziennikarz, przed kUkunastu laty trener 
i wychowawc:• wielu długodystansowców) 
i jego przyjaeleJ, pan ZBIGNIEW MAJEW
SKI (budowniczy Ośrodka Pięcloboju N o
woczesnego l Jeidziectwa w Drzonkowle 
pod Zieloną Górą) postanowill w niezwykły 
sposób pojechać do Stanów Zjednoczonych 
na Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles, 
Poniewa:i: reprezentacja · Polskl nie wystą
piła na XXlll OUmpładzłe. to obaj pano
wie zmienlli nieco swój plan. Wyruszyll 
w długą wędrówkę do Republiki Federal· 
nej Niemiec, Francji l Czechosłowacji. 

Panowle połlróżowaU ••• wozęm zaprzęio
nyru w dwa nieduże konie o hnionach: Pu
ma i Gra, a towarzyszyły ltn trzy polskie 
owczarki nizltute: Ben duła, Europa l Azja. 

Wóz, przystosowany do spania w nim, 
był podobny do woz6w dawnych osadni· 
ków, wędrujących w Europie l w Ameryce. 
Panowle Mtt1ak l Majewski postawili sobie 
za cel spotkae się ~ Polakami żyjącymi za 
granicą, porozntawfae o sporcie w naszym 
kraju, o hodowll koni l psów. . 

Zwiedzali tdare miasta, zabytkowe dziel
nice, obejrteU stadniny koni arabskich, 
normandzkł.ch, przyglądali się wyścigom 
koni angielskich. Wóz z końmi, z biało· 
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-czerwoną flagą l wąsatymi woźnicami po
kazywany był w telewizji, opisywany w 
gazetach 1 fotografowany. Kto chciał, 

· otr21ymyw.ał specjalną kopertę ze stemplem 
przybijanym osobiście przez pana Mulałca. 
Wszędzie byli mile widziani, szczególnie 
przeZ: dzieci, które nie odstępowały od nie
zwykłego wolu, zachwycały się i końmi, i 
psami. 

Przejechali ponad pięć 1 pół tysiąca kilo
metrów t Podróżowall przez taół roku, od 
maja do paźd~iernłka t 
· Spytałem pana -Mtdaka, czy mieli jakieś 
przygody? Odpowiedział, że cała podróż 
była wielką przygodą l 

N atoulłast pan Majewski zdradził plan 
następnej wędrówki. 

- Chcemy za rok, to maczy w 1986 ro
ku, wybrać się do Włoch, do Rzymu na Mi
strzostwa Swłata w Pięcioboju Nowoczes
nym. A j_,szcze później, może za dwa lata, 
spróbujemy przejechać wzdłuż l wszerz 
przez Amerykę Pólnocną. Przekonaliśmy 
się, że ludzie są wszędzi" życzliwi i lubią 
takich śmiałków jak Polacy, którzy w koń
cu dwudziestego wieku jadą konnym wo
zem. 

. 
l Witold Duński 
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Dkoło 100 tysięcy mieszkańców. To znaczy 
tyle, ile u nas np. w Płocku. Kraj uzyskał 
niepodległość w 1970 roku. Chociaż poprze
dnio należał do korony brytyjskiej, Anglicy 
bardzo poważnie traktowali mieszkańców 
Tonga z racji wspaniałej organizacji ic~ 
państwa, jaką zastał ·słynny odkrywca Co
ok, który dotarł tu w XVIII wieku. . 

FIDZI. Ludność tego kraju liczy już po
nad 600 tys. Składa się z autentycznych 
Fidżijczyków i Hindusów. Tych ostatnich 
sprowadzili tutaj . Brytyjczycy już na po
czątku naszego stulecia. Mieli oni nauczyć 
tubylców uprawy trzciny cukrowej i po
wrócić nad Ganges. Spodobało im się jed
nak tutaj i pozostali. Dziś Hindusi stanowią 
polowę ludności Fidżi. Ma to ujemny 
wpływ na stosunki wewnętrzne w tym kra- · 
ju. Powoduje spory i niesnaski. Fidżi jest 
archipelagiem leżącym na 322 wyspach. 
N ajwięltszą jest. wyspa Viti Levu, która 
posiada piękne, koralowe wybrzeża. Miesz
ka tam nasz rodak - bratanej{ Prezyden
ta Warszawy z 1939 roku- pan Krzysztof 
Starzyński. W stolicy państwa, Suwa, 
znajduje się Uniwersytet Pacyfiku, gdzie 
kształcą si~ młodzi ludzie ze wszystkich 
państw Oceanii. Luduość tubylcza odzna
cza się cienutą skórą, ale nie są to Mr.:rzy
ni. Kraj ten znany jest z lłrodukcji cukru 
(z trzciny cukrowej), a produkuje go tyle, 

• 
że na jednego ntieszl~ałtca przypada jedna 
tona cukru. 'l'rzcina cukrowa i palmy ko
kosowe to charakterystyczne rośliny kraj
obrazu wyspy. 
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Mian ow anie mataja na Samoa Zach odnim 
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V ANUATTJ - to dawniej Nowe Hebry-
dy. W 1980 roku uzyskał niepodległość, wy
zwalając się spod panowania Brytyjczyków 
i Francuzów.- Był to bowiem dziwoląg po
lityczny, tzw. kondominium, czyli kraj za-
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leżny od dwóch państw. Obchodzono tutaj 
święto narodowe Francji, czyli 14 lipca, i 
urodziny królowej brytyjsldej. Trudny jest 
byt tego małevo kraju, Ucząeego tylko 10C · 
tys. ludzi i przy tym rozdarteao w dalszym 
ciągu politycznie. NiepodleJłość ma charak
ter pozorny. Ludność nt·e jest przygotowa· 
na do życia w wolnym. nłepodleałym 
państwie. 

NAURU. Mówi się, że to jeden z najbo~ 
gałszych kr~jów świata. Dużo w tym pi'aw
dy. Wyznaczcie w swoim miejscu zamiesz
kania powierzchnię 21 km•. To mniej wię
cej prostokąt o bokach 4 X 5 kml a na tej 
powierzchni żyje około 10 tys. łudzi. Wy
spa leży na rów"iku. N auru jest cale roz· 
kopane, bo pod cienką warstwą liemi znaj
dują się ogromne pokłady fosfatów, cenne
go surowca, niezbęduego do produkcji na· 
wozów sztucznych. Roczne wydobycie 
określa się na 2 miliony ton. Wpływy .z ich 
eksportu dają ogromny dochód. Fosfaty nie 
wystarczą jednak na dingo i mieszkańcy 
kraju muszą myśleć o przyszłości. 'l'ereny 
wyeksploatowane rekultywuje się, mło
dzież ksztalci się najczęściej w At1straUi. W
przyszłości N auru · będzie krajem wielldej 
turystyki, tzu. nowoczesnych hoteli, spor
tów morskich itp. 

SAMOA ZACHODNIE to najciekawszy 
kraj Oceanii. Pierwszy, który uzyskał nie
podległość. Było to w roku 1962. Samoa Za• 
chodnie to łtraj tradycji, oplerający swoją 
państwo~ość na· starych formach urzędu 
tzw. matajów, czyli wodzów. l,iękny to 
kraj, związany z autoJ'em "Wyspy Skar
bów", Robertem Stevensonem. Tu właśnie 
zmarł autor tej znanej powieści i· tu jest 
jego grób pielęgnowany przez miejscową 
ludność, zwłaszcza przez clzleeł. Tubylcy 
twierdzą, że odkrył Samoa dla łwiata. 
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Wyspy są prawdziwym rąjem, a bogactwo 
przyrody dostal'cza ludzłom wszystkie1o, 
co niezbędne do iyeta. Obaząr, stanowiący 
połowę naszeao małeao województwa, za
mieszltuje około 200 tys. ludzi. Większość 
mieszkańców iyje na azczęłłiwej wyspie 
UPOLU, gdzie znajduje się stolica pań
stwa- Apia. 

Czym zajmują się tam Wasi l'ówłeśnicy? 
Prezentuję ich na zdjęciach. odwiedzałem 
bowiem ich szkoły. chodziłem na zbiory 
owoców, uczestniczyłem w polowach ryb. 
Do szkoły chodzą obowiązkowo wszyscy. 
Czalem jest to szkoła na polanie, be_z da
chu, ale chęć do nauki wlda~ wielką. Ucz· 
nlowle słuchają o odległym świecie, o tym, 
co jest za horyzontem. 
. Samoa Zachodnie rozwija aospodarkę 
morską, polowy l przetwórstwo ryb. Bo· 
aactwo oceanlJ w tym rejonie świata jest 
chyba największe. 

WYSPY SALOMONA, najczęściej koja
rzą się z przysłowiowym boaactwem króla 
Salomona. Odkrywcy uwierzyll w legendę 
i długo trwały poszukiwania skąrbów. Oka
zało się jednak. te najwięktzym bogactwem 
wysp są palmy kokosowe. Cbyba stąd po
wstało powiedzenie, że ktoś zrobU koko· 
iowy interes. Wyspy Salomona uzyskały 
l\iepodleglość w 1918 roku. 11aństwo roz
ciągJt się na wielu wyspach, i zamieszkuje 
je około 200 tys. mieszkańców, Na wyspach 
tych w okresie dl-u.liej wojny światowej 
trwały zacięte walki z Japończykami. Wy-

. spy mają wielką szansę rozwoju, posiadają 
bogate złoża fosfatów (jak Nauru) oraz 
boksyty. Tymczasem gospodarka opiera się 
na rolnictwie l rybołówstwie. 
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Konkurs "MOJE NAJCIEKAWSZE", 
ogłoszony w noworocznym nurnerze ,.Pło
myczka.,, przyniósł jui pierwsze plony. 
Zac~ęcaUśmy Was do opisania, sfotogra

fowanta, narysowania "waszego najcie
kawszego'', czyli interesujących miejsc, 
spraw i ludzi. Radziliśmy' w tym celu ro
~ejrzeć s_lę uważnie, zajrzeć do szkolnych 
l - harc~~skich kronik, porozmawiać z do
rosłymi, bo "najcie}(awsze" można znaleźć 

· wszędzie. ~ 
l oto teraz, każdego dnia, napływaj.ą do 

"Płomyc7ka'' konkursowe listy. Znajduje
my w ntch opi~y Waszych miejscowości, 
legencly związane z ich nazwami, historie 
dawne i teraźniejsze, zdjęcia lub rysunki 
przedstawiające pomniki i ciekawe budow
le: Okazało się,_ że interesuje Was bardzo 
w1ele rzeczy. Są w niektórych listach wy
powiedzi bat'dzo osobiste. 

Dziś drukujenąy pterwsze najciekawsze 
z "najciekawszych"; 

Kamila lVacławiak z Draguszy w woj 
skierniewickim napisała: . · . 

;,Od najrnlodszych lat intereso·waly mnie 
T1J.inu znajdujące· się ·na terenie nakzcgo go .. 
spod~rstwa . . Pyt~lam a nie baheię. Od Niej 
d~wtedzialam stę, że te ruiny i pobliska 
gorka otoczona z trzech stron wodą są po-

. zostałością z dau'nego dworku szlac'heckie .. 
go. Bliżs,t'e i1~formacje uzyskal!łm wtedy, 
gdy do bada·ma tego tenmu przy,tqpili ar
cheolodzy. Wyjaśnili oni1 że bajorko stano
wiło prymitywną fosę. a na wzniesieniu · 
zbudowana byla wtedy drewniana wieża • 
Z nieodgrodzonej przez wod~ strony wcho-
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dzHo ~ię ~a trakt, który wiódł wprost do 
dworku. Tam zant-ieszkiwał od dawna ród 
Draguskich (od ich nazwiska pochodZi na .. 
zwa mojej miejscowości). Dotychczqs zost-a .. 
la zbadana przez archeologów tylko górka, 
która powRtala prawdopodobnie z ziemi 
wyrzucanej przy budowie foay, Slacly spa~ · 
lenizny w głębi ziemi świadczyły o tym że 
wieżę zniszczył pożar. Podczas wykopaŹisk 
znaleziono kiLka glinianych skorup - po
zos~ąłości dawnych naczyń. · Arcneolodzy 
będą nadal prowadzić badania ruin w cza
sie lata. l"'ymczasem górkę opatrzyli ta
bH~zką z napisen: 110biekt zaby~kowy". 

'l a przygoda z a r c h e o t o g i ą jest dla 
m~ie naj~ieka.wsza, bo dzięki niej dowie
_ctZlalam słę wtelu nowych rzeczy i zainte .. 
r.esowat~mdksię historią. A swoje "najcie-
1\iawsze o rylam bardzo blisko" 

KamHa "swoje najciekawsze" '~nalazla 
tuż obok, na podwórku. Natomiast ~lagda 
~ Ostrowca Swtętokrzyskiego (prosiła o nie
J?Odawanie nazwislta) "swoje najciekawsze'' 
znalazła jeszcze bliżej. bo w sohie: 

ul'r1oje najciekawsze - napisała - to po 
prostu. m u z y k a. Za. wsze, gdy idę na Zek .. 
cje mu~yki, jestem radosna, odświętna., 
Czuję, ze spotka mnie coś niezwyklego. 
Gdy grum,· t? słyszę szum drzew i Ziści, s_ly .. 
szę calą o1·k~estrę. Pewnego dnia· .. zobaczy
lam, co znaJduje się w środku pianin"·· A 
w nocy przyśniły mi się delikatne młotecz ... 
ki, które wpgry·waly piękną ·melodię. Gdy 

-·miałam kratką przerwę w 6tvic~enia-ch1 to 
w1;dawąlo mi się, że nie gram już cały rok: 
Muzyka jest "moim najciekawszym'', bo 
poz~-Nłla rni głębiej przeżywać wszystko, co 
m11-1e spotyka, W muzyce znajduję mój. , 
najciekawszy świat.'' 

Szkoda, że Magda nie zgodziła się na 
podanie swego nazwic;ka do clruku. Jeśli 
zmieni zdanie, to wydrukujemy Jej nazwi
~ko w kolej~ym ntlmerze "Płomyczka'' jako 
Jednej z p1erwszych .·laureatek konlttlrsu. 

Pan1iętajcie, ie autorzy cytowanych U· 
stów .otrzymują nagrody l<siążltowe, które 
wysyłamy pocztą. 

Wszystkim chętnym do udziału w kon
ktlrs!e przypominamy, że listy należy t'lrzy .. 
syłaą pod adresem: Redakcja "Płomyczka", 
00~950 WRrszawa, skr. poczt. 380, z dopis
skwrn na kopercie: ,.MOJE NA,JCIFJKA w .... 
SZE". , 

• 
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Pierwiosnek to nie tylko rzadki i chro

niony wiosenny kwiatek, żółty, podobny do 
prymulki. Nazywa się tak też leśny pta
szek - zielonkawe maleństwo, wielkości 

· pól wróbla, mało komu znany, choć w każ
dym lesie i skupisku drzew wciąż go słyi 
chać. Przylatuje już. w kwietniu -stąd je
go nazwa pierwiosnek, a gnieździ się i śpie
wa jeszcze w lipcu, gdy większość ptaków 
już zamilkła i · wyprowadziła lęgi. 

I pierwiosnek, i jego krewniacy - pie
cuszek i świstunka - należą do rodzaju 
"Phy lloscopus", co znaczy - przeglądacz 
liści, są łudząco do siebie podobne, tak sa
mo penetrują liście w koronach drzew w 
poszukiwaniu larw i dorosłych owadów, ale 
"inaczej się odzywają. 

Zazwyczaj ptaszki te nazywamy wójci
kami. Często można je słyszeć, a mało kie
dy można oglądać. Śpiewu pierwiosnka nie 
sposób pomylić z żadnym innym- ciągle 
powtarzane metaliczne "cilp-calp, cilp
--calp", jakby ktoś przerzucał monety -

' 
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łatwo można zapamiętać. Stąd pochodzi też 
nazwa gatunku- "Collybita", czyli liczący 
pieniądze. Po niemiecku pierwiosnek nazy
wa się wprost- Zilpzalp (czytaj: cilpcalp). 
Choć wójciki żerują wysoko w gałęziach 

drzew, gniazda zakładają przy ziemi. Pie
cuszek i świstunka w dołku pod liść
mi, traw.ami i innymi roślinami leśnego ru
na, a pierwiosnek- zwykle trochę wyżej, 
u dołu świerczka, jałowca czy innego 
krzaczka. Gniazda wójcików to wielkie ku
le z liści i z trawy, wymoszczone piórami, 
z małym otworem. z boku; w przekroju . 
przypominają dawny piec chlebowy (stąd 
nazwa piecuszka). 

Samiczka składa 4-6 jajeczek, wielkości 
paznokcia, białych w brązowo-czerW Ol' e 
plamki. Po kilkunastu dniach wysiadywa
nia wylęgają się gołe pisklęta. Gdy mają 
kilkanaście dni, opuszczają gniazdo i roz
praszają się w jego pobliżu. Jeszcze prz~z 
pewien czas są karmione, wreszcie, już sa
modzielne, znikają w koronach drzew. 

W październiku odlatują pierwiosnki na 
południe, do okolic Morza Śródziemnego, a 
wracają w kwietniu, gdy zakwitają pier
wiosnki. Wtedy zaraz słychać ich głosy 
"cilp-calp" wysoko w koronach drzew. 

Tekst i fot . Wiktor Pawłowski 
• 
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Nocą, kiedy nikt nie widzi, rządzi 
"Płomyczkiem" czteroosobowe, Sciśle 
Tajne Kolegium Redakcyjne: 
- Redaktor Naczelny (skryty za 

chmurą fajkowego dymu), 
-:- Sekretarz Redakcji - Prawa Rę

ka Naczelnego· (z wiecznym bólem 
głowy), 

- Kierownik Działu Westchnień 
(nieustannie gderający: - Prze
męczamy dzieci I Zawyżamy po
ziom!) 

- i Redaktor Pirat (wykradający
od czasu do czasu - pomysły z 
"Płomyka", "Swierszczyka" i 
M .. ") " ISia · • 

O świcie znikają jak sen lub mgła. Ale 
dzięki Panu ZBIGNIEWOWI LEN
GRENOWI mamy już ich portrety 
pamięciowe. Być może za rok - w 
tym samym czasie - spotkamy się z 
nimi oko w oko. 

• 

• 
• 
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2AQAOKA t 
Dwie długie, wąskie deski, 
a siła w nich takaJ 
że wznieść cię mogą w górę 
jak potężnE;go ptaka. 

k ~ ~ 

~-t ) 
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2Ac;ADKA 2 
Ma mnie wielbll\d, żółw i słonka, 
ale nie ma mnie biedronka. 
Jestem w zwykłym kołku w płocie, 
pływam łódką, błys~czę w zlocie. 
Chleb mnie nie ma, lecz ma bulka; 
zna mnie sokół i jaskółka. 
Dźwięczę w głosie, i to ładnie, 
Czym ja jestem? Kto odgadni~? 

~/ 

Krz'łi6wla« 
• 

• 

W kratki figury wpis~cie wyrazy o po-
. danych poniżej znaczeniach. . 

Poziomo: 1. wielka, uroczysta ~abawa, 4 . 
słodki owoc południowy, może być z ma
_kiem i pasternakiem, 5, mama cielaka, 7 . 
czarno-biały ptak z długim ogonem, przy
pisuje się mu chęć posiadania błyskotek, 
8. -krowie dziecko, ~. tak nazywamy ubra
nie króla, lO. skupisko drzew owocowych, 
11. najważniejsza karta. 

Pionowo: l, krótkie obozowanie pod na
miotem, 2; skrót imienia Agaty, 3. jedną z 
nut, 4. ssak morski o pięknym futrze, 5. 
pożyte~zny ssak żyjący pod ziemią, 6. tak 
nazywamy ziemię uprawianą przez rolnika, 
7. komenda skierowana do psa, nakazująca 
mu, aby usiadł, 8.'. mierzy go zegarek, 9. 
nazwa przedstawiciela gromady kręgow- · 
ców, jest nim również czlo~iek. 

• 

• 

• 
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ICE PRZECMIOT0W? 
, 

Popatrzcle uwainie na ten rysunek t policzcie, ile przed-
miotów ~najcluje siq na nim. ') Ó 

• 

• 

• 

KWADRAT 
• 

· LICZBOWY 
Do pos~czególnyoh kratek wpis~ie 

liczby od 2 do 9 talc, aby ich suma 
w kążdynl rządzie pionowym t pozio
mym oraz na dwóch przekątnych 

równala się 15. Dla ułatwlenia Uczbę 
l umieszczono jut na właściwym 

miejscu . 

· ROZWlĄZANlA Z NRU • ł a 

ltrznówka: 1. Pozlomo: ~. tasak, 3. plaa~er, e. rylla, e. owcJłlrek, 
8. c!ma; Pionowo: 1. tasak, 2. •eter, a. korekm, 4. tro6, ft.•paw, 7. boa; 
An•aram: jemtotuuk•- jemioła, złom, kuna, muazka, Młesako, ~~
ma, kłos, smak, JAiło, koza, oku, młaka, łtomJsja, łom, jak, mak, 
aum; KrzYłówka 2. Poztomo: 3. lampar~ IS. awad•, 8. latarka, Pio
nowo; 1. katztany, 1. oraanld, 4. pl.ma. Kr~nówkłl z ryb~. Pozlo
mo: 2. ~łsk, e. noaoroiec, e. runo, lO. kotka, li. aay. Pionowo: 1. 
dnt, 2. płotkft, 8. aporty, 4. dno, IS. cena, 7. tuk, 8. oaa: Kr~yiówka: 
.,oztomo: •· trf:lbka1 e. zak.:>le, 8. ma lata. Plonowo: l. wrzawa, 2. 
abro,-, 8. tAlerz. 1"11\lra Uczbowa. Po~Somo: 1, 1·8·4·S, a. s-•·8-2, 
a, e .. l-a .. .,, •· '1·8·1-a. Po pr:zekĄmej: g.a .. a, 8·8·ft· . 

• 

• 

Pł.OMVCZIK 

DWUTYGODNIK OLA DZIECI 
ADRES RIDAKCJI: 
ut. IJtlłtowskłego 4, 
tkr. pocztowa 310 
00..900 W01uawa 
,... 26-~7-24 

WYDAWCA: 
Instytut Wvctawntczy 
"NCIIła Kal.aarnła'' . 

CIHA PRINUMIIATV: 
kwartalnie - to Ił, 
,tłroc'"łe - 110 Jł, 

'"'"" - HO ... 
ZltPOł. RIDAKCY JNY: 

l 

llłbleta lrao1a, leialtław lr· 
caek Cr•clak,or grafłclny), Ta
cloutl Chudr Cr••kłor naczel· 
ftJ), M•rla Ctemłk, AlicJa 01-
Newaka C•ekrttara redakcJI), 
lł•fcan lhłłkowtkl (fotorepor· 
hr), Władytław lłccałny (re
ciQictor teohnlcznJ), Teresa 
Włfk .. lfałoł•J 

\ 

• 

Dru~~rnlcs Wydqwnlna '"'· w. 1.. 
Annvcet, tcrok6w1 "'· wactowlcka t. 
Papllf ro1ac. fq q, rołcs 7S crn, 
lłł· V, l rotogr. 111 lr M X 122 cm, 
.,. v. 

\ 

lam. HSO/łł 1.·10 
"okłcut •ao 170 egz. 

łHC'IKI 3617& 
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W wyniku powrotu Polski nad Odrę i Nysę 
Łużycką oraz nad Bałtyk pod Szczecinem 
w 1945 r. Ziemia Lubuska została włączona 
do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Region 
ten bardzo szybko odzyskał swój tradycyjnie 
polski charakter i jest naturalnym pomostem 
między Śląskiem i Pomorzem Zachodnim. 

Kobiecy strój IJJbuski charakteryzuje się 
wiankłem półkolistym nCJ głowie, nie łączą
cym się Z tyłu, spódnicą n(l $Zelkach, kryza
mi z tiulu, jedwabnym, jaskrawym stanikiem 
t bogato zdobionym fartuchem. Strój męski 
stanowią czarne spodnie, czerwona jaka, ka
pelusz ze stroikiem, rzadziej niebiesko-gra
natowa rogatywka i czapka krymerkowa • 

Podczas wesela nosi się na cylindrach bu
ldety sztucznych .. kwiatów i wstążek. 

< z w 
o 

Na naszym zdjęciu stroje lubuskie prezen- ·. 
1owane są przez artystów-amatorów z Ze
społu Pieśni i Tańca "CepeUCJ - Poznań". 

Tekst i zdjęcia: Tadeusz Samborski 
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