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- %eby mu nit było przykro, pły· 
wam tylko "pieskiem". 

- Jak myłlltz, Ile on mołe miK 
koni mechallłcznychł 

- Z otwartymi dziobami )eatełcle 
bardzłeJ fotovenlczne. 
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PODZIEMNE przej
ście dla żółwi zbudo
wano pod ruchllwq 
autostradq w pobliżu 
miasta Perth w Austra
lii. Powolne żółwie mo
gą teraz bezpiecznie 
wędrować swoinl ~tar
tym szlakiem do po-
biiskiego zbiornika 
wodnego. ' 

W tunelu dla wygo
dy żółwich użytkowni
ków zainstalowpno 
oświetlenie, ponieważ 
żółwie, bojąc się ciem
ności, chowajq głowę 
pod pancerz. 
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PUY A RAIMONO l, to 

nazwa najwyższego 

zioła na świecie. Jest 
krewniaczką ananasa 

C i . rośnie w Ameryce 
IIII: Połudn.iowe j w górpch · 
1' 1 . Andach. Puya należy 
u do roślin długowiecz
O nych. Kwitnie dopiero 

1 po upływie 1 50 łat, ale 
za to kwiatów ma nie

C mało, bo aż ok·oto 8 

8 
tysięcy. Kwiaty te wię-
dną zaraz po rozkwit

-· nfęciu. Indfanie przy
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rządzają z nich potra
wy. 
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GDYBY obecnie od

kryto Amerykę, dowie
dzielibyśmy się o tym 
wydarzeniu tego sa
mego dnia z radła, te
lewizji lub prasy. 

Ale przed plęcit~set 
laty nie była to spra
wa prosta. WiadQmość 
o odkryciu Ameryki 
dotarła do Polskl po 
14 latach - w 1506 
roku. 

.. ' 

• 

• 

MATERIAt. Y wełnia
ne z fabryk włókienni
czych w etelsltu sq do
skonałe l przez wie
le lat były eksporto
wane do r6tnych kra
jów. Bielskp to naj
starszy w Polsce ośro
dek przemysłu tkac
kiego, jaki powstał 
tam w XIII wieku i od 
poczqtku słynqł z wy
robu najlepszej jakości 
sukna. Ąby uchronić 
biełs~le wyroby przed 
konkl.łren~ją innych 
miast, wyrpbiających 

sukno gorszęgo gatun
ku - w XVI wieku 
książę Wacław Adam, 
Plast cieszyński, na
dał tkaczom biels·kim 
przywilej, pQzwalajqcy 
im znakować swoje 
wyroby llterpml BS -
czyli pielskle sukno. 

•• 
PAPIER, na którym 

moż,na pisać na ma
szyniEl bez ~życia taś-

. my, to coś 11iebywałe· 
go. Farba zqwarta jest 
w samym papierze 
l ujawnia się pod ude
rzeniem czc,onki. 

Ten osobliwy papier 
ma jeszcze jedną za
letę - można na nim 
pisać długopisem bez 
tuszu lub nie zatempe
rowanym ołówkiem. 

• 
NAJSTARSZY most 

na śwJecie znajduje się 
w TurcJI. Zł;>udowano 

go około eso roku 
p.n.e., tzn. bJisko 2850 
lat temu. 
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By dzień każdy, 
co się rodzi ;ak pisklę, 
frunąl do slońca i śpiewal ... 
By sad każdy 
rodzil zdrowe owoce, 
a burze omi;aly drzewa ... 

! 

Tego życzymy rodzinnym wsiom ... 

By dom każdy, 
co wyrasta ku nie bu, 
świecił · źrenicami okien, 
by golębie . 
zasypUily spoko;nie 
w zalomach wież pod oblakiem ... 

Tego życzymy roctzt?tfJ 
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By każdy dzień 
na słonecznych zegarach 
odliczal swo;e godziny, 
by noc kaida 
pogodnymi gwiazdami 
lśnila nad nami, gdy śpjmy ... 

Tego życzymy Ci, Polsko ... 
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Tadeusz Kubiak · 
Fot. Jan Popłońskł ·• 
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Biało-czerwony sztandar i Orzeł 
Biały na czerwonym polu są .~nakami 
przez stulecia związanymi z dziejami 
narodu i państwa polskiego. 

Historia Orla Białego wiąże się z le
gendą o tym, jak książę Lech i jego . 
bracia szukali ziemi, gdzie mogliby się 
<>siedlić. Kiedy zatrzymali się na leśnej 
polarilie, nad jeziorem Gopłefll, do
strzegli gniazdo orła i wielkiego bia
łego ptaka krążącego ponad drzewa-

• nu. ' 
- Tu się zatrzymam powiedział 

Lech a na pamiątkę tego spotkania 
.ród mój będzie mial w herbie białego 
orla. 

? • 

Tak mówi legenda. Naprawdę jed
nak trudno dokladnie powiedzieć, kie
dy · i dlaczego orzeł stal się -naszym 
znakiem narodowym. Wiadomo nato
miast; gdyż potwierdzają to wykopa
liska, że pierwszy raz znak ptaka 
przypominającego orła umieszczqny 
został na monecie Bolesława Chrobre
go. 

Podczas panowania Władysława Lo
kietka oraz jego syna, Kazimierza 
Wielkiego, orzeł w postaci zbliżonej 
do obecnej umieszczany był nie tylko 
na monetach, ale również na pieczę
ciach królewskich. W tyrn też czasie 
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Orzeł Biały na czerwonym tle pojawił 
się na chorągwi królewskiej i stal się . 
godłem państwowym Polski. 

Plynęly lata, zmieniali się królowie, 
Z'""'I ....... nienial się też kształt orla jego 
skrzydeł, szponów, dzioba, ogona, 
zmieniano też kształt tarczy. Coraz 
częściej umieszczano znak orla na cho
rągwiach i sztandarach, na których po
wiewał w dniach ważnych w życiu na
rodu polskiego. 

W XIX wieku, po upadku powsta
nia listopadowego, władze carskie za
kazały używać Orla Białego jako go
dla państwowego. Umieszczano go je
dnak zawsze na sztandarach oddzia
łów polskich walczących na ziemiach 
obcych. 

Kiedy Polska w listopadzie 1918 
roku odzyskała niepodległość, Orzeł 
Biały znów stal się godłem odrodzonej 
Rzeczypospolitej. 

W 1939 roku wojska hitlerowskie 
wtargnęły na ziemie polskie. Podczas 
kilkuletniej okupacji za posiad.anie 

' 

biało-czerwonej flagi lub orla groziło 
więzienie. A jednak ludzie nie ulękli 
się gróźb i znaki te przechowywali jak 
największą świętość. Polscy żołnierze 
pod sztandarami ze znakiem Orla Bia
łego walczyli na wszystkich frontach, 
na wschodzie i zachodzie, na morzach 
i w powietrzu, w leśnej partyzantce 
i w Powstaniu Warszawskim. 

Po zakończeniu drugiej wojny świa
towej Orzeł Biały jako znak państwo
wy pojawił się znowu na sztandarach, 
pieczęciach, na monetach i na budyn
kach urzędowych. Noszą go też spor
towcy reprezentujący nasze państwo. 

Spośród różnych kształtów orla z 
różnych wieków wybrano wizerunek 
orla bez korony. 
Z książki StanisŁawa Aleksandrzaka pt. "Kalej-. 
doskop Ojczysty", która ukaże się nakŁadem 

I. W. "Nasza Księgarnia" 

- - --·- · - - - -- ·-· ·---------
Witraże z orłami projektowal 
prof. Witold Chomicz z Krakowa 
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Gelsomino obejrzał się i zobaczył myśliwał nad tym, jakby w spokoju 
kotka, a właściwie jakieś stworzenie, spędzić starość. · 
które z daleka mogło uchodzić za kot- "Młodość minęła i włóczęga po mo-
ka. Było całe czerwone, stało tylko na rzach już mnle nie nęci mówił do · 
trzech nogach i, co najdziwniejsze, był siebie. Rzucę swoje-zajęcie i osiedlę 
to tylko kontur kota, coś w rodzaju się na jakiejś wysepce. Ale nie zapo
figury, jakie dzieciarnia rysuje na mnę również o dawnych przyjacio-
ścianach. lach-piratach, mianuję ich szambela-

- Umiesz mówić? zapytalszep- nami, admirałami i generałami, aby 
tern Gelsomino. nie narzekali na swojego wodza". 

- Oczywiście, nie jestem takirri zu- Jak powiedział, tak zrobił. Zaczął 
pelnd.e zwyczajnym kotem. Umiem na_ poszukiwać odpowiedniej wyspy, ale 
przykład czytać i pisa~. Ale to jest zu- wszystkie dla niego były trochę za ma
pełnie naturalne, przecież moja mama łe. A jeżeli wyspa odpowiadała same
to szkolna kreda. mu wodzowi piratów, to nie podobała 

się któremuś z jego bandy. Jeden pi-
Kto, kto? rat koniecznie chciał mieć w pobliżu 

- Narysowała mnie na ścianie jed- rzekę, żeby mógł w niej łowić pstrągi, 
na dziewczynka, która zabrała ze drugi pragnął, żeby na wyspie było ki
szkoły kawałek kredy· Ale zdążyła mi no, trzeci nie mógł się obejść bez baru
zrobić tylko trzy łapki, kiedy zza ro- ku, gdzie mógłby otrzymywać procen
gu ukazał się policjant i dziewczynka ty od pirackich oszczędności. 
musiała uciekać. Ponieważ jestem ku- Dlaczego nje mielibyśmy paszu
lawy, postanowilem, że będę się na- kać czegoś lepszego niż wyspa? po
zywał Zoppino, czyli Kulasek. Oprócz wiedzieli piraci. 
tego trochę kasżlę, dlatego że ściana Sprawa skończyła się w ten sposób, 
była nieco wilgotna, a ja musialem że zajęli cały kraj, w którym było 
spędzić na niej całą zimę. ( ... ) I tu- wielkie miasto z bankami i teatrami, 
taj Zoppino, który przebywszy tyle i około dziesięciu rzeczek, gdzie można 
czasu na swojej ścianie, widział nie- było łowić pstrągi i pływać w niedzie
mało ciekawych rzeczy, dokladnie lę łódką. w tyin wszystkim nie było 
opowiedział Qelsominowi, nic nadzwyczajnego: zdarza się, że ja· 

JAK POWSTAL KRAJ kaś piracka banda zagarnie ten albo 
KLAMCZVCHóW. inny mały kraj. . 

' Przed wielu laty zjawił się w tym Zawładnąwszy pąństwem, Giaco-
kraju spryt~ i odważny pirat imie- m one pomyślał o zmianach: siebie ka
niem Giacomone, czyli "wielki Giaco- . zał nazywać "Król Giacomone 
mo". Giacomone był tak wysoki i gru- Pierwszy", a swoim zaufanym nadał 
by, że nosił to ciężkie imię bez żadne- tytuły admirałów, szambelanów i na
go wysiłku, alę był już niemlody i prze- czelników straży pożarnej. 

l 
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Ma się rozumieć, że Giacomone na- czy, imiona ludzi i zwierząt. Na po
tychmiast wydał zarządzenie, w któ- czątek niech ludzie, zamiast mówić 
rym polecił tytułować się "Wasza Kró- "dzień dobry", życzą sobie "dobrej no-_ 
lewska Wysokość", a tym, którzy go cy". W ten sposób moi wierni poddani 
nie posłuchali, miano ucinać język. będą każdy swój dz!eń zaczynać od 
Ażeby zaś nikomu nawet nie przyszło kłamstwa. N o, i, rozumie się, trzeba 
na myśl mówić o niin prawdę, naka- będzie, aby idąc spać, jeden drugiemu 
zał swoim ministrom sporządzić nowy życzył dobrego apetytu ... 
słownik. Znakomicie f zawołał któryś 

- Trzeba ·pozamieniać wszystkie z mi~istró~. Przecież aż~by .komu-
słowa tłumaczył. ·Na przykład kolwt~~ rzec: "Jak p~n ślicz~e ~~ 
słowo "pirat" będzie ~naczyć "uczciwy . glą?~· , trzeba będz.Ie. pow1edz1eć. człowiek" Jeżeli ktokolwiek nazwie "Coz za gęba! Tylko btć l patrzeć, czy . , h . ," mnie piratem, to po prostu powie w row~o puc n1e · .. 
nowym języku, że jestem. uczciwy . Ktedy wydrukowano no'W! sl~wn1k chłop 1 ogłoszono "Prawo o oboWiązuJącym 

· . kłamstwie", zaczął słę nieprawdopo-- Przysięgamy na wszystkie wie- dob~ zamęt. 
lory by, które były świadkami naszych w pierwszych dniach ludzie ciągle 
zwycięstw wykrzyknęli w za- się mylili. Szli na przykład po chleb 
chwycie ministrowie wspaniały po- do piekarza, zapomniawszy, że piekarz 
mysł! Po prostu można by go oprawić sprzedaje teraz zeszyty i ołówki, a 

' w ramki i powiesić na ścianie! chleb należy kupować w sklepie z ma-
- A więc zrozumieliście powie- terialami piśmiennymi, albo przycho-

dział Giacomone. Idziemy zatem da- dzili do parku, spoglądali na kwiaty 
lej:· zmienicie nazwy wszystkich rze- i wzdychali: 
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Ja ki e śliczne róże! 
Wtedy viyskakiwal zza krzaka szpieg 

króla Giacomone trzymając przygoto
wane kajdankL 

- A, winszuję panu, pan nap~yl 
prawo! Jak mogło przyjść panu do gło
wy, żeby marchew nazywać różą? 

Proszę mi wybaczyć· mamro-
tał zmieszany nieszczęśnik i szybko za
czynał chwalić wsżystkie pozostale . 
kwiaty. Jaka urocza pokrzywa!-
mówił wskazując na fiolki. 

Proszę nd.e odwracać kota ogo
nem. Złamało się· prawo, posiedzi się 
w więzieniu, a tarp już nauczą pana 
łgać według wszelkich prawideł. 

A co się działo w szkołach, tego nie 
można opisać! Żeby wykonać dodawa
nie, trzeba było odejmować. Żeby po
dzielić, trzeba było pomnożyć. N a wet 
nauczyciele nie umieli rozwiązać ani 
jednego zadania i dla wszystkich tu
manów nastąpiły świetne . czasy: im 
więcej popełniali błędów, tym lepsze 
otrzymywali stopnie. 

A wypracowania? Możecie sobie 
wyobrazić, jak wyglądały, kiedy wszy
stkie słowa przewrócol}o do góry no
gami. Oto na przykład wypracowanie 
na temat: "Opis pogodnego dnia", któ
re opracował pewien uczony i otrzy
mał za nie fałszywy zloty medal: 

"Wczoraj padało. -.Jak przyjemnie 
spacerować w czasie ulewnego desz
czu, który leje jak z cebra! Nareszcie 
ludzie mogli zostawić w domu swoje 
płaszcze i parasolki i wyjść na spacer 
bez marynarek! Nie lubię, kiedy świe
ci słońce, ponieważ trzeba wtedy sie
dzieć pod dachem, bo inaczej się zmo
knie. I oprócz tego przez całą noc trze
ba patrzeć na promienie słońca, któ
re posępnie zaciemniają dachówki 
drzwi". 

Aby w pełni ocenić tę pracę, trzeba 
wiedzieć, że "dachówki drzwi" w no
wym języku znaczyło "szyby okien-· 
n e". 

A więc już zrozumieliście, o co cho
dzi. W Kraju Kłamczuchów nawet 
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zwierzęta musiały się nauczyć kłamać. 
Psy miauczały, koty szczekały, a lwa, 
który siedział w klatce w ogrodzie/ zo
ologicznym, zmuszono do pisków~ bo 
jego ryk przydzielono myszom. TYlko 

~ ryb i ptaków nie obowiązywały· pra
wa króla Giacomone, gdyż ryby cale 
życie milczą i nikt nie może ich zmu
sić do kłamstwa, a ptaki fruwają w po
wietrzu i niełatwo je schwytać. W każ
dym bądź razie ptaki w dalszym cią
gu śpiewały każdy swoim głosem i lu
dzie często spoglądali na nie z zawiś-

• 
Clą. 

Szczęściarze! Nikt nie może ich 
k , ' u ara c grzywną .... 
Gelsomino, słuchając opowiadania 

kotka, zupełnie upadł na duchu. 
"Jakże będę mógł przebywać w tym 

kraju myślał. Mam tak· silny 
glos, że jeżeli nieostrożnie powiem 
prawdę, usłyszy mnie od razu cała po
licja króla Giacomone. Poza tym głos 
bywa nieposłuszny i obawiam się, że 
mi sil nie wystarczy, aby go upilno
wać". 

Teraz już wiesz wszystko za-
kończył Zoppino. Pomówmy o 
czymś innym. Mnie się chce jeść. 

- Mnie również. Tylko że o mało 
nie zapomnialem o tym. 

Głód to jedyna rzecz, o której 
nie sposób zapomnieć. Nie łagodzi go 
czas, lecz na odwrót, im więcej upły
wa czasu, tym silniej głód o sobie 
przypomina. Zaraz coś wymyślimy, 

tylko się pożegnam ze ścianą, która tak 
długo trzymała mnie w niewoli. 

I Zoppino swoją czerwoną łapką 
z kredy napisał na ścianie: "Miau! 
Niech żyj~ wolność!" 

Zdobycie jedzenia okazało się spr~
wą nielatwą. Cały czas, gdy się włó- " 
czyli po mieście, Gelsomino patrzył 
w . ziemię, myśląc, że znajdzie fałszy
wą monetę. Zoppino, przeciwnie, przy
glądał się przechodniom, jakby szu
kał kogoś znaj-omego. 

To ona powiedział nagle 
i wskazał na starszą kobietę, która 
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:szybko szła chodnikiem, trzymając w 
ręku niewielką paczkę. · 

-Kto to? 
- To ciotka Pannocchia, opiekun-

ka kotów. Co wieczór przychodzi do 
bramy królewskiego parku z resztka
mi jedzenda dla bezdomnych kotów. 

Ciotka · Pannocchia by la staruszką 
<> surowej minie, chudą, prostą jak · 
kij, wysoką prawie na dwa metry. Wy
.glądala raczej na oso':-;, która miotłą 
przegania bezdomne koty. Ze słów 
Zoppina wynikało jednak coś zupeł
nie odwrotnego. 

Zaprowadziła ona Gelsomina i jego 
nowego przyjaciela ·na mały plac, gdzie 
w głębi widać było parkowy mur. Na 
jego szczycie jeży ly się ostre szkła 
z potłuczonych butelek. Dziesięć chu
dych, wyleniałych kotów przywitale 

. ich niezgodnym szczekaniem. 
Jakie one głupie! powiedział 

Zoppino. Popatrz, zrobię im kawal. 
W chwili gdy ciotka Pannocchia 

rozwinęła swoją paczkę i wyłożyła 
resztki jedzenia na chodnik, Zoppino 
rzucił się między gromadę kotów, 
wrzeszcząc z całej siły: 

Miau! Miau! Miau! 
Kot, który miauczy zamiast szcze

kać! To było dla miejscowych kotów 
czymś nieprawdopodobnym. Były tak 
2dumione, że stanęły z otwa~ymi py
szczkami, skamieniałe, podobne do po
sągów. Zoppino porwal kilka głów dor
szy i ogon od śledzia, dwoma susami 

• 

przeskoczył mur i zaszył się w krza
kach. 

Gelsomino obejrzał się. Brała go po
kusa, żeby równó.eż przeskoczyć przez 
mur, .i byłby to zrobił, gdyby ciotka 
Pannocchia nie przyglądała mu się po
dejrzliwie. 

"Jeszcze narobi alarmu" pomy-
ślał. 

I przybrawszy wygląd osoby, która 
nie ma nic wspólnego z tym, co się wy-
darzyło, przeszedł bokiem.. · 

Koty, gdy ochlonęły ze zdumienia, 
szczekając wczepiły się w spódnicę 
ciotki Pannocchii; która naprawdę by
ła zaskoczona nie mniej niż one. W 
końcu rozdzieliła między nie resztki 
jedzenia, rzuciła okiem na mur, za któ
rym zniknął Zoppino, i wróciła do do
mu. 

Gelsomino skręcił za róg ulicy i tu
taj natknął się na długo oczekiwaną 
fałszywą monetę. Kupił sobie chleba 
i sera, czyli jak się w tej krainie 
mówiło butelkę atramentu i kawa
łek gumki do wycierania. 

Zapadła szybko noc. Gelsomino był 
zmęczony i senny. Trafił na nie za
mkndętą furtkę, wśliznął się do jakiejś 
szopy i wyciągnąwszy się ·na stosie 
węgla, zapadł w mocny sen. 

Gianni Rodari 
Przekład i opracowanie 

Hanny Ożogowskiej 
(Z książki ,,Gelsomino w Kraju Kłamczu
chów") 
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WSPOMNIEN·IE 
O STANISŁAWIE 
·ALEKSANDRZAKU 
15.ll.1909+ 12.11.1985 
Pół życia to bardzo wiele, szcze-

gólnie, gdy życie długie i pracowite·. 
A takie było życie Stanisława Alek
sandrzaka naczelnego redaktora 
"Płomyczka" w latach 1945 1984. 
Aż tyle lat poświęcił temu czasopismu, 
starając się, aby było najciekawsze, 
jak najlepsze. Czytelnicy wyrastali z 
"Płomyczka", a Redaktor wciąż wital 
nowych czytelników, którzy właśnie 
dorastali do "Plomyczka" .' · 

Wiedział o Was bardzo wiele, na 
pewno więcej, niż czasem sami o sobie 
wiecie, na pewho· też więcej, niż Wy 
moglibyście wiedzieć o Nim. I dlatego 
chcę Wam teraz, kiedy możemy Go 
już tylko wspominać, opowiedzieć o 
Waszym i moim Przyjacielu. A znaliś-

-~--.,.... . - · . . . ~ .... 
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Fot. Stefan Rutkawski 

my się barqzo dobrze. Przez ostatnie 
trzydzieści lat widywaliśmy się prawie 
codziennie witając się uśmiechem 
i żartem, bo taki już był, że nie można 
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się było witać z Nim i zegna~ bez 
uśmiechu. 
Poznałem Stanisława Aleksandrza-. 

kaw 1946 roku. Już wtedy był reda~-
torem naczelnym wznowionego zaraz 
po wojnie "Płomyczka", a · także "Is
kierek'' pisma dla najmłodszych 
dzieci, które zaczęło się ukazywać- pod 
Jego redakcją jesienią 11945 roku. · 

Trudno sobie nawet teraz wyobra
~ić, jak bardzo w tych pjerwszych po

' wojennych latach brakowało dzieciom 
podręczników, książek, czasopism. N a
rzekamy, że dziś jest ich za tnalt>, ale 

' po wojnie, która na sześć lat przerwała 
wydawanie polskich czasopism i ksią
żek, niszcząc równocześnie tysiące do
mowychi publicznych księgózbiorów, 
w wielu domach i szkołach dzieci po 
prostu nie miały có czytać. Ten głód 
słowa drukowanego najprędzej mogły 
zaspokoić czasopisma i dlatego już w 

, 

maju 194,5 roku w wyzwolonej Lodzi · 
narodził się "Swierszczyk,., a nieba- Stanisław Aleksandrzak z synem 

Markiem w górach przed laty wem w zniszczonej, ale powstającej do · · 
życia Warszawie wznowił Qzialalność skim Lesznie, na skraju Puszczy KamJ. 
Instytut Wydawniczy "Nasza Księgar- pinoskiej, uruchamiał szkolę, ~tórej 
nia", wydając w lipcu pierwsze powo- został kierownikiem. Dojeżdżał tez 
jenne numery "Płomyczka" i "Plomy- stąle do Warszawy (a nie było to wte• 
ka". . dy takie łatwe), gdzie wyszukiwał 

Z obydwoma tymi czasopismami już i skupiał wokół "Naszej Księgarnd'~ 
w latach prze~wojennych Stanisław · dawnych pisarzy powracających z wo
Aleksandrzak· zawarł bliską znajo- jennej tułaczki. Odkrywał talenty 
mość. By l wtedy początkującym na u- młodych twórców. Zachęcał, by pisali 
czycielem, uczył w w~ejskiej, pod- dla dzieci, namawiał, przyciągał, dora
warszawskiej szkole i pisał wiersze ~la dzał, sam chwytał za pióro. I tak, gdy 
dzieci. Zaglądał nieraz do redakcji inni z cegieł On z drukowanych 
"Plomyczk$" i HPlomyka" przyrlosząc słów budował nowy, ojczysty dom. 
swoje utwory. Tu zaczął poznawać re- Dwoił się i troił, jak by chciał nad
daktorską pracę~ której miał się w robić stracone wojenne lata;· A w Jego 
przyszłości poświęcić. przypadku były to lata szczególnie tra-.· 
· Zanim · jednak to _nastąpiło, przez giczne. Aresztowany przez N}emcóW 
kraj nasz przewaliła się wojna. Kiedy jesienią 1940 roku za organizowanie 
nadeszła wolność, trzeba była. od budo- tajnego szkolnictwa, ponad cztery lata 
wywać nie tylko domy, szkoły i ·fabry- spędził w obozach koncentracyj~ch, 
ki. Trzeba tez było dać dzieciom pol- głównie w Oświęcimiu. Zeby tam prze- .. 
skie książki i czasopisma. Stanisław trwać trzeba było wielkiego hartu,. 
Aleksand~zak był jednym z pierw- a Stanisław Aleksandrz~k należał d~ 
szych, którzy z całą energią i optymiz- tych, którzy myśleli nie tylko o włas- · 
mem stanęli do pracy. W podwarsza w- nym przetrwaniu, · lecz potrafili tez 
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nieść pomoc najslabszym, najbardziej 
zagrożonym. 

Toteż Jego dramatycznej wojennej 
przeszłości nikt by się ·nie domyślił, 
widząc zawsze pogodnego, przyjaciel
sko nastawionego do wszystkich redak
tora. Lubił sobie pożartować, pośmiać 
się, pokpić sobie szczególnie z wszy
stkich bardzo ważnych i poważnych. 
A kiedy się znalazł wśród dzieci, to już 
promieniowal dobrym humorem. Po
trafil ośmielić, rozruszać, rozbawić na
wet tych najb.ardziej nieśmialych. 
· Takim właśnie przyjacielskim, peł

nym humoru gawędziarzem bywał na 
spotkaniach z czytelnikami , ,Płomycz
ka". Nie wygłaszał clo nich nigdy po
ważnych przemówień~ Przychodził jak 
do dobrych znajomych na pogawędkę. 
Mieliśmy kiędyś razem we dwóch (ja 
jako redaktor "Plomyka") spotkanie 
z dużą grupą polskich dzieci mieszka
jących w Czechosłowacji. Dzieci, usta
wione w sali klasami, oczekiwały 
w podniosłym nastroju naszego wej
ścia niemal jak na lotnisku w chwili 
lądowanaa najwyższych dostojników. 
Ale redaktor Stanisław, ledwo znalazł 
się na sali, edmienił wszystko. W ciągu 
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paru minut zawrzało wśród dzieci: 
kwizy improwizowane na poczekaniu, 
żarty, zagadki, pytania sprytne i pod
chWytliwe. 

Paka książek, )!tóre ze sobą przynie
śliśmy, ledwie wystarczyła na nagrody 
dla roześmianych zwycięzców. Skoń;.. 
czylo się oczywiście na oblężeniu przez 
zbieraczy autografów i na serdecznym 
pożegnaniu. Nikt z tej sali nie wyszedł 
smutnry, dla nikogo nie zabrakło Pło
myczkowego ciepła. Tak roztapiać lody 
nieufności i nieśmialości potrafią tyl
ko prawdziwi przyjaciele dzieci, któ
rzy nie patrzą na szkolny lub podwór
kowy ludek jak wszechwiedzący ludzie 
dorośli, lecz czują się w otoczeniu na
wet dziesięciokrotnie od siebie mlod
szych tylko jak nieco starsi koledzy. 

A kiedy jakiś kolega w wieku Pło- . 
myczkowym odw~żył się zajrzeć do 
redakcji Redaktor_ N a czelny zawsze 
miał czas i ochotę, żeby zamienić z go
ściem, choćby w przelocie, parę słów 
i obdarzyć go żartem lub uśmiechem. 

Jaki był i czym się interesował bę
dąc chłopcem? Gdzie się urodził, gdzie 
spędzał dzieciństwo? Kim .chciał w 
przyszłości zostać? 

• 
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Nie wiem, czy pytaliście o to redak-

tora Aleksandrzaka na spotkaniach, 
kiedy przyjeżdżał z: .>raszany do szkół 
-czy też bibliotek. N a pewno nieraz 
wspominał, że pochodzi z Ziemi Ka
liskiej, że jego ojciec pracowal na ko
lei i prowadził niewielkie gospodar
stwo, że urodził się i wczesne dzieciń
stwo spędził w Marchwaezu pod Ka
liszem, a naukę szkolną rozpoczął w 
pobliskim Opatówku, że choć stał 
.się warszawiakiem to tamte strontY 
zawsze pozostały bliskie Jego sercu. 
.A gdy pytaliście, jakie jeszcze zna i lu
bi okolice .to pewnie odpowiadał, że 
·zna całą Polskę, że każdy jej zakątek 

· ma swoje uroki, ale na wypoczynek -
·czy to zimą, czy to w~zesną jesienią 
najchętniej wybierał się w Tatry. Mo
że też pytaliście, czy lubi podróżować. 
N a to pewnie odpowiadał, że w we
:solym towarzystwie gotów jest wybrać 
;Się wszędzie, gdzie tylko można doje-
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chać koleją, autobusem, dojść na pie
chotę lub na nartach (bardzo lubił 
uprawiać ten sport). Nie uznawał na
tomiast ... komunikacji lotniczej i jak 
tylko mógł, to unikał latania samolo
tem. Ale do tej swojej slabostki chyba 
by się już nie przyznał, bo choć innych 
potrafił ośmielać to o sobie samym 
nie lubił zbyt wiele mówić, a już ni
gdy nie chwalił się żadnymi sukcesa
mi. Był wesoły, towarzyski, ale swo
je najbardziej osobiste sprawy skry
wal głęboko i ze skromności i. .. 
z nieśmiałości, którą przesłaniał we
sołym uśmiechem. Taki był od chło
pięco-młodzieńczych lat. 
Rozmawiałem niedawno o Stanisła

wie Aleksandrzaku z jednym z Jego 
najdawndejszych szkolnych kolegów, 
z którym przyjaźnili się chodząc ra
zem do seminarium nauczycielskie
go najpierw w Liskowie, a później 
w Slupcy. Wyróżniał się zdolnościami 

Fot. Stefan Rutkowski 
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pisarskimi i wielkim oczytaniem w li- więc uznać za nd.ezwykle szczęśliwe 
teraturze pięknej. Czytanie książek zrządzenie losu, że udało mu się po
było Jego pasją, czytal te~ poważne łączyć swoje różne talenty w przyszłej 
pisma literackie. No i pisywał wiersze, - pracy, że zaczął pisać wiersze i opo
a nawet w tajemnicy przed kolegami wiadania dla dzieci i że został redak
wysyłał do oceny swoje literackie pró- torem ich czasopisma. Stał się dzięki 
by do Juliana Tuwima, do Antoniego temu nauczycielem i wychowawcą nie 
Słonimskiego znanych już wt>w- jednej czy kilku klas, lecz wszystkich 
czas poetów. Otrzymywał od nich od- dzieci w całej Polsce~ gdzie tylko tra
powiedzi, a więc pewnie nie były to fiał "Plomyczek". Był też autoretn lub 
daremne próby. Ale nawet naj b liż- współautorem wielu podi:ęczników, z 
szym przyjaciołom nie zwierzał się których Wy się uczyliście, uczyli się 
z tego, co pisze. Wiedzieli tylko, że pi- Wasi rodzice, a pewnie i niektórzy 
sze wiersze, więc nazywali go "Sta- dziadkówie. Zapoczątkował też przed 
·chu-poeta". laty wydawanie pisma dla n'ajmłod-

Ale ten trochę tajemniczy poeta ani szych pod tytułem "Miś", 'które kle
trochę nie stronił oą .szkolnego życia dyś Wy czytaliście, a dziś jest pismem 
- od sportu i wycieczek, od zabaw Waszych młodszych kolegów. 
i uczniowskich figlów. A gdy w miej- Za te wszystkie ważne dla oświaty 
scowej szkole mial, jak każdy z se- zasługi otrzymał Stanisław Aleksan- . 
minarzystów, próbne lekcje z dzieć- drzak honorowy tytuł Zasłużonego Na
mi potrafił je tak wciągnąć do nau- uczyciela Polskiej Rzeczypospolitej 
ki i zainteresować, że nawet najbar- Ludowej. Miał też wiele innych. od
dziej zahukane i nieśmiałe wystawia- znaczeń, z których najważniejsze, · 
lo dwa palce w górę, żeby móc coś Krzyż Komandorski Orderu Odradze
głośno powiedzieć. nia Polski, wręczono mu w ubiegłym 

Jak więc widać, do pracy pisarskiej roku, kiedy ukończył 75 lat życia. Nie 
ciągnęło Go już w latach szkoln~ch, odchodzi jednak na emeryturę, jesz
a i do zawodu nauczycielskiego wyka- cze się nie żegnał. 
zywal wyjątkowe powołanie. Trzeba Aż do końca ubiegłego roku wy-
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trwał na redaktorskim posterunku. 
· Swojemu następcy obiecywał, że nie 

przestanie pomagać w redagowaniu 
"Płomyczka", ze może teraz znajdzie 
wreszcie więcej czasu na własne pi
s~de dla dtieci. Niestety, w niespełna 

, dwa miesiące po odejściu z redakcji 
,.,Płomyczka" odszedł już od nas 
wszystkich na zawsze. 

• • • 
Kiedy zaglądałem dd dawnych ro

czników ,~łomyczka'', szukając u
trwalonego w nich wizerunku N aczel-

. nego Redaktora, a równocześnie pisa
rza dostrzegłem niewielkie opowia
danie pod zabawntym tytułem "Z Do
brej Woli do Dobrej Chęci jedzie się 
przez most", podpisane skromnie jegc 
literkami "S.A." Opowieśc to prościut
ka o dwóch wsiach, lttóre łączył most. 
Ale z czasem w moście zrobiła się dziu
ra najpierw mała, potem coraz wię
ksza. Ani ei z Dobrej Woli, ani ci z Do
brej Chęci nie · kwapili się mostu na
prawić. No, i na końcu, kiedy już most 
ma być wspólnie naprawiany, pojawia 
się morał : "Trzeba się razem zabrać-

do roboty. Tylko wsp61na, zgodna pra
ca tworzy rzeczy wielkie". 

Myśl słuszna i równie aktualna w 
1946, jak i w 1985 roku. Co więc uję
ło mnie w tym opowiadaniu i zmusiło 
do zastanowienia? Otóz gdyby na pisa) 
je człowiek surowy w ocenach, bardzo 
zasadniczy, taki, co "dla zachęty" sta
wia dwójki, a nie piątki to obsma
rowałby tych niegospodarnych leniu
chów i już w nazwach obu wiosek za
warłby potępienie. Nie zdziwiłbym się, 
gdyby wioski zwały się Zła Wola 
i Brak Chęci. Ale uśmiechnięty do 
świata i ludzi redaktor Stanisław Alek
sandrzak sam był przecież zawsze 
człowiekiem najlepszej woli i najlep
szych chęci, a ponad wszystko życzli
wego serca. I nawet to najgorsze, co 
dane Mu było przeżywać przez cztery 
lata w Oświęcimiu, nie zniszczyło w 
Nim głębokiej wiary prawdziwego na
uczyciela i wychowawcy, że wszyscy 
ludzie mogą być dobrzy, jeśli tylko 
chcą. Ale żeby chcieli, trzeba ich tego 
nauczyć. A więc uczył niosąc Czy
teindkom ,,Płomyczka•' przyjacielski 
uśmiech i dobre, mądre, ojczyste sło
wa. 

Jan Stanislaw Kopczewski 
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Alelcsandrzaka Z wierszy Stanisława 

Książkę z bajeczkami 
zgubił kiedyś Marek, 
znalazła ją koza, 
zjadła kartek parę ••• 

"Teraz wiem, dlaczego 
czytać· książki warto" -
pomyślała kózka 
nad następną kartą • 

. 
Książka wprost cudowna, · 
lektura ciekawa, 
smakuje jak w lecie 
świeżuteńka trawa .•• 

Trzeba czyłać szybko, 
nim się lekcje zaczną l 
Dobrze, że spotkałam 
taką książkę smaczną ••. 

Potem mądra koza 
przed cielęciem staje. 
- Chcesz, to ci opowiem 
kilka pięknych bajek . 

- Proszę, bardzo proszę -
zgodziło się cielę -
nudzę się dziś bardzo, 
będzie m· i weselej •.• 

• 

• 

' 
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- Żyła przed wiekami -
stwierdza kózka mała -
ale kto żył, nie wiem, 
całkiem zapomniałam. 

- Żyła, wiem na pewno ... 
Zjadłam przecież właśnie 
z książki bardzo ładnej 
dwie bajki, trzy baśnie. 

- Wierzę rzekło cielę 

w swej mowie cielęcej -
poczekam, aż połkniesz 

· jeszcze kartek wi.ęcej •.• 

A wówczas na pewno 
wszystko się wyi,aśni 
i posłucham chętnie 
twoich pięknych baśni. 

Nie chcę tą bajeczką 
robić kozie krzywdy, 
lec~ ona o książkach 
nie wspomina nigdy •.. 
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Fala za falą po morzu goni, uderza z szumem o brzeg. 
Słońce poranne srebrzy się w wodzie. Pogodal O, jak dobrze. 
Powiew mad morza wpadł między drzewa, 
liście cichutko szeleszczą. 
Budzi się rano nasza kolonio, budzą się dzieci ze snu. · 

• 

l 

Słońce wysoko płynie po niebie, blaski na falach ściele. 
Harcerze kąpią się w morskiej wodzie. 

Gdzie Felek? Gdzie Felek? Gdzie Felek? 

Teraz, uwaga l Ranne ćwiczenia, ustawił się już szereg. 
Podskok z przysiadem, przysiad z podskokiem •.• 

Gdzie Felek? Gdzie Felek? Gdzie Felek? 

Sygnał gro trąbka, na apel wzywa: Zbiórka l Już czasu niewiele. 
Apel drużyny, wszyscy w komplecie ... 

• 

Gdzie Felek? Gdzie Felek? Gdzie Felek? 

Już pó apelu, marsz na śniadanie, tam bułki, masło i serek. 
Kto pierwszy usiadł przy pełnym stole? 

Nasz Felek? Nasz Felek? 

• Nasz Felek! 

• 

Poznajecie go chyba: 
łamport siedzi przed wami, 
dwieście kilo mo wagi, 
dwieście razem z cętkami. 

- Kiedy patrzę na ciebie, 
to przyznaję otwarcie: 
Tak sam no sam być z tobą 
to bym nie chciał r lamparcie •.. 

-

• 

• 
Stanisław Aleksondrzak 
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- Jak eismakuje ciasto?- zapytał Mu

minek Zulejkę. . 
- Swietne. 

· · Dziewczyna wzięła malea u r•kę l za· 
. prowadziła do kąta pod oknem. ..... Słu· 
chaj - zapytała - od jak dawna twoja 
babcła ma tego tańczącego słonia? 

-- Jakiego tal\eząeeao ?. 
- No, •ego z porcelany, eo stoi na p6ł-

ee. 
- Tego? Przeclei: powielzlała ·d, ie od 

Wojny. 
- Cay to pewnet 
- Nie wtem, bo ja wtedy jesżeze nie 

żyłem, a . ten sło6, mówię d, to legendar
ny zabytek. A babcia to się 1Uad nitil trzę
sie, jakby był ze złota. Nie pozwał" mi gc 
dotykać. 

- Czy nigdy nie wspominała, te w tym 
słoniu eoj jest? 

- Nie pamiętam. Raz tylko p()Włedzla
ła, że jest w nim ... - Prze:twał, jakadyby 
chelał się z nią droczyć. . 

- No eo? Co? - ponagltła go. 
- Jest w nim wielki urok. 
- Eee... - rozczarowała się. ..... Może 

kiedyś wspomniała, że ta figurka b:ta ja
kieś nadzwyeżajlle właśeiwoścł? 

-- ~oż~. · 
- Przypomnij sobie, eo m6wlla o tat\-

eząeym słoniu. , 
- Babela m6wUa, że ten sło6 mai swoją 

legendę. · 
- Oczywiście, że ma. Może sobie przy

pominasz, jaka to legenda? 
· - Jasne, łe tak. 

- No, to powiedz. 
Muminek zaczerpnął głęboko powietrza 

o.ezy wbU w sufit i zaczął 1 włelkaa powa
gą. 

· -· Kiedyś, dawno... dawno ... był porce
.lanowy słoli. - ZamUk.ł ł spojrzał łobu
zersko na Zulejkę. 
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·- A dalej co? , 
- Nie wiem; bo w tym miejscu zawsśe 

• • 
zas)'[uałem. 
· Zula klepnęła 10 w pleey. . 

- Szanowna JDłodzłei:y - klasnęła w 
dłonie babcła 2ednieka - teraz zabawimy 
się w fanty. 

w bystrym umyśle inspektora polleji 
zrodził się zuchwały plan. .h T~raz albo nł· 
gcly t•• - pomyślała Zulejka l stanęła obok 
pani 2ednlekiei. · 

- · Swietny pomysł! - zawołała, a 1dy 
nikt nie zgłosił sprzetłwu, siadła na śrocł· 

&u ~okoju i rozkazała: - Siadajele w k6ł· 
ko. Znacie chyba zasady zabawy? 

Nikt· nie zaprzeczył. Zulejka co chwila 
zerkała · w stronę półki. Ta6czący słot\ ~~ . 
podntesionaa wysoko trąbił dał na tym sa
mym miejscu. Dziewczyna driała, by nie 
nastaapiło eoś liad~yezajnego, eo mogłoby 
pokrzyżować Jej tllany. N a · szelęścłe wszy~ 
stko . poszło gładko l gdy na nią przyszła 
kolej dać fant, rus1yta drobnymi kroczka,. 
mi w stronę półki. 

. - 'Proszę pani - zwr6clła się do babei 
2ednlekiej - ezy mogę dai tego ta6ezaa
eego słonia? 

Babela wzdrygnęła się. Zdziwlony wuok 
skierowała na Zule!kę. Chwllę mUczała, 
lecz *dy dziewczyna sięgnęła po figurkę. 
dała się zaskoczyć. · · · 

- Oczywiście, moja droga. tylko uwa .. 
żaj .•. 

W tym samym m«tmenele Zulejka po
rwała słonia. U czyniła to tak niezręcznie. 

. że figurka wyleciała jej z ręki, poszybo
wała nad półką, odbiła się od tapczanu 
i z hukiem upadla na podłogę. 

Wszyscy zamarli. Z ust babci 2ednłeklej 
wyi'Wał się eiehy okrzyk zgrozy. ł'orcela· 
nowy słoń rozbił się na kawałki, a z jego · 

. wnętrza na posadzkę wyleclała wata, małe 
zwitki papieru i jeszcze . coś... Co§ małego 
jak perłowy guzłezek . od koszuli. To coś 

. . 
• 

• 

-
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błysnęło tęczowo l potoczyło się pod tap-
ezan w miejscu, gdzie siedziała kobieta w 
czerni. Zulejka rzuciła się szczupakiem ze 
ginącym pod tapczanem świecidełkiem, 
lecz pani Irma uprzedziła ją. Zsunąwszy 
się na klęczki, sięgnęła pod tapczan. Ich 
palce spotkały się. Zulejka wyczuła, jak 
tamta zaciska dłoń. 

- Przegrałam - pomyślała, lecz do
tknąwszy powtórnie ręki pani lrmy, stWier
dziła, że jej zaciśnięta pięść wiotczeje, jak
by coś upuściła. Dziewczyna wodziła dło
nią po omacku, lecz zamiast świecidełka. 
zgarnęła garść kurzu. Obie jednocześnie 
zrezygnowały z dalszych poszukiwań i obie 
podniosły się .z klęczek, a gdy się wypro
stowały, napotkały spojrzenie pani Zed-
nicklej. ·--

Pani Irma otrzepywała dłonią spodnie. 
- Trzeba odsunąć tapczan - powie

działa przygaszonym głosem. 
Dziewczyna spojrzała na nią wyzywa

jąco. 

- Mnie się zdaje, że pani to już pod-
niosła. 

Tamta umknęła wzrokiem w bok. 
- To ci się tylko tak zdawało. 

• 
- Jestem prawie pewna. 
Pani lrma wzruszyła ramionami, a dla 

zatuszowania drżenia w głosie, zapytała 
głośno: 

- A właściwie co to było? 
Wszyscy skierowali wzrok na babeię 

2ednicką. Stała pod oknem z wyciągnięłaf 
ręką, jak gdyby prosiła o zwrot zguby. 
Ręka jej drgnęła, a w jej żywych oczach 
można było wyczytać wielkie zakłopotanie. 

- Proszę państwa - powledzlała d
eho - ja tę figurkę dostałam w Buda
peszcie podczas oblężenia miasta. Sąma je
stem zdumiona, bo do tej pory byłam 
święcie przekonana, że figur)fa jest pusta. 

Rozejrzała się, eheąe zbada~, gdzie upa
dły papierowe zwitki, lecz na podłodze jui 
ich nie było. 

- Co sfę z nłmi stało? - wyszeptała 
żałośnie zdumiona. - Czy to cud, czy ... 

- Nie martw ·się, babciu - wtrącił nie-
-zw-ykle poważnie Muminęk. -Ja już po-
zbierałem te brylanty. 

- Brylantyi - Panł Downarowa za
chłysnęła się własnym oddechem. - Prze. 
cież to miliony. Pokaż - zwróciła się do 
Muminka. 

Babcia stanęła między nimi. 
- Czesiu! Co też ty opowiadasz. Prze

cież pani widzi, że żartujesz. 
Malec naburmuszył się. 
- A może nie brylanty? - zamrugał 

zabawnie okrągłymi jak guziki oczkami. 
- Może pani przecież sprawdzić, co jest 

w tych papierkach - nastawała rozgorą-
ezkowan~ pani Downarowa. · 

• 



Babcia 2ednicka skinęła na wnuka. 
- Czesiu, daj mi te zwitki. Chłopiec 

bez słowa oddal trzymane w zaciśniętej 
pięści domniemane skarby. Wszyscy ze
brali się wokół babci. Palającymi cieka-

. wością oczyma śledzili każdy jej ruch. Ona 
tymczasem wybrała jeden ze zwitków. 
Rozwinęła go. Któreś z dzieci zawołało: 

- Eee ... przecież to zwykły papier. 
Pani 2ednicka uniosła go wyżej. Na 

miniaturowej rolce cienkiego jak bibułka 
papieru widniały rzędy dziwnych znaków. 
Z daleka można było sądzić, że to bibuła 
upstrzona przez muchy. 

- Dziwna rzecz - westchnęła rozc~a
rowana pani Downarowa. 

Babcia pokiwała tylko głową. 
- Nie widzę w tym nic dziwnego. Tyl

ko ludzie zawsze chcą mieć sensację. 
Zulejka, która w milczeniu przypatry

wala się całej tej scenie, podeszla do pani 
2ednicklej. 

- Przepraszam, czy może pani rozchy
lić dłoń. 

- Oczywiście - odparła zaskoczona 
i rozwarła palce. 

Dziewczyna spośród zwitków wyjęła 
niewielki kawałek czystego papieru. Poka
zala go wszystkim. 

- W tym papierku było to Ctlś, co po
leciało pod tapczan. 

Pani lrma ogarnęła ją spłoszonym spoj-
• • rzen1em. 

- Z czego to wnioskujesz? 
- Po pierwsze widzieliśmy, że pod tap-

czan potoczyło się coś błyszczącego, a po 
drugie na tym kawałeczku nie ma żadnych 
znaków i nie był zwinięty. 

- No, proszę, proszę, jaka jesteś spo
strzegawcza. 

Zulejka przymrużyła łobuzersko oczy. 
- Tylko nie wiadomo, kto podniósł tę 

błyskotkę. . 
- To niewazne, moja miła - rzuciła 

pospiesznie babcia. - Jutro rano odsunie 
się tapczan i na pewno znajdzie się zguba. 

- A jeżeli się nie znajdzie? - zapy
tała Zulejka z naciskiem i uśmiechnęła się 
t 

. ... 
aJeOlDICZO. 

• 
- Ty, Zulejka - powiedział Bartek, 

kiedy wyszli z pokoju - mówiłem · ci, że 
to siatka szpiegowska. 

- To trzeba jeszcze sprawdzić - od
parła zamyślona. 

- Przecież wszystko się zgadza. Wszy
stko jest tak, jak w tym nie dokończonym 
liście. Tylko szkoda, żeśmy nie zdmuchnęli 
takiego jednego zwitka. 

20 
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Dziewczyna przymrużyła figlarnie oko. 
- Skąd wiesz, że nie? · 
- No bo ... 
Sięgnęła do kieszeni, dwoma palcami 

wyciągnęła zwitek i zamigała nim chłopcu 
przed nosem. 

- Wiesz - zawołał - jesteś naprawdę 
piramidalna. 

- Po prostu mam dobry refleks. Kiedy 
wstawałam z klęcżek, przy pantoflu tej 
żałosnej mortadeli Irmy zobaczyłam jakiś 
papierek, więc rozumiesz, zrobiłam, eo 
trzeba było zrobić. 

- Fantastyczna sprawa... Tylko kto· 
nam rozszyfruje te znaki? 

- Już teraz się martWisz? A może to 
przepis na pieczeń z płetwy rekina. 

- Nie żartuj ... I jeszcze jedna zagadka: 
co poleciało pod tapczan? ' 

- Brylant- odparła bez namysłu. 
- Skąd wiesz, że brylant? 
- Wydedukowałam z miny tej żałosnej 

mortadeli. 
- Czy to można w ten sposób cokol

wiek wydedukować? 
- Nie martW się. Znam się na tym. 
- I myślisz, że ona podniosła ten bry-

lant? 
- Nie myślę ... Jestem pewna. Bo jak 

sięgnęłam pod tapczan, to ona już go miała 
w zaciśniętej dłoni. 

- Nie mogłaś jej wyrwać? 
- Smieszny jesteś. Gdybym mogła, to 

mielibyśmy teraz ważny dowód rzeczowy. 
A tak - westchnęła - czeka nas jeszcze 
poważna robota. 

- Jaka? 
Dziewczyna wzruszyła ramionami. 
- J a.ka? Jaka? Czy ty nie możesz sam 

pobudzić swych szarych komórek do pracy. 
- Już wiem, będziemy musieli ją śle

dzić. 
- I tę robotę powierzam tobie, sierża.n-

• c1e. 
- Wspaniale. Gdzie ona mieszka? 
- W "Jantarze". 
- A kto to w ogóle jest ta pani Irma? 
- Ba., gdybym wiedziała, to nie powie-

-rzała.bym ci tej roboty . 
- Jedno jest pewne, że to znajoma 

babci 2ednickiej. I od babci można się do
wiedzieć ... 

- N o, nareszcie zacząłeś dedukować. 
Mogę ci tylko powiedzieć, że to najbar
dziej podejrzana. osoba z nich wszystkich. 

Wyszli do ogrodu. Noc była ciepła. 
Zulejka westchnęła. 
- Ufff ... Jak na jeden dzień to za dużo 

sensacji. Konam ze zmęczenia. 

• 
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- Wyśpisz się, a jutro od świtu zabie
. ramy się do roboty. 

Spojrzał na swego sz.efa. Zulejka przy
mknęła oczy. Jej twarz w świetle księ
życa wyglądała jak maska. - ·Odprowa
dzę cię do kempingu - powiedział sta
nowczo. 

- Dziękuję ci, ale błagam, nie mówmy 
już o tej sprawie, bo mi się kręci w głowieo 

Kiedy wracał z kempingu do "Goplany" 11 

'Zbliżając się do furtki spostrzegł, że pG 
przeciwnej stronie ulicy jakiś mężczyzna 
przygląda się oświetlonym oknom pensjo
natu. Sylwetka wydała mu się znajoma. 
Przeszedł więc na drugą stronę i udając, 
że nie zauważył ukrytego za drzewem 
mężczyzny, minął go. 

- Krzywonos ·- wyszeptał zdumiony 
i niemal jednocześnie usłyszał jego głos : 

- Dobry wieczór. Czy ty może miesz-
kasz w tym pensjonacie? 

Bartek zatrzymał się gwałtownie. 
- A jeśli nie, to co? - odparł zaczepnie. 
Tamten zbliżył się .do niego. W poświa-

cie księżyca jego twarz wydała się plaska 
i bez wyrazu. 

- Nic. Tylko pytam. 
- Poznaje mnie - pan? - wykrztusił. 

/Chciał mówić spokojnie, lecz czuł, że nie 
· może opanować.drżenia głosu. 

- Nie bój się. Ja nie jestem taki groz
ny, jak sobie wyobrażasz. 

- Czege mam się bać - wzrtiszył 
gwałtownie ramionami, a potem dodał 2 
przekąsem. - Bardzo mi miło spotkać pa
na, panie magistrze. 

Tamten uśmiechnął się tajemniczo. 
- Nie jestem wcale magistrem. Ktoś cię 

ile poinformował. 

Rys. Jerzy Flisak 

- A kto jada z panem obiady na Cie
nistej pod czternastym? 

- Aaa... Ten miły starszy pan, którego 
tak zawzięcie śledzileś w porze obiadowej. 

Pod chłopcem ugięły się nogi. W pierw
szej chwili nie mógł zrozumieć, skąd tam
ten wie o popoludniu żmudnie spędzonym 
na dreptaniu po piętach Fajczarzowi. Za
murowało go na chwilę, lecz wnet ocknął 
się i rzucił niemal zuchwale: 

- To pan jednak jest gliną. l w ogóle, 
skąd pan wie, że ... 

- Siedzileś tego pana ornitologa? -
dokończył Krzywonos żartobliwym to
.nem. - Nie jestem gliną, jak sądzisz, lecz 
mam dobre oko i zauważyłem, że tropisz 
go ze śmiertelną powagą. 

- To właściwie kim pan jest? Raz ofi
cerem milicji, raz magistrem ekonomii, 
a może ... - zająknął się. 

Krzywonos uśmiechnął się tajemniczo. 
- Gdybym ci powiedział, to i tak byś 

mi nie uwierzył. Ustalmy, że jestem pa
nem Iks. 

- Iks z wieloma niewiadomymi - kpił 
przekornie chłopiec. - Ale mnie najhłtt
dziej interesuje, dlaczego pan zabrał nam 
niewi.nną figurkę. " " 

- Przypuśćmy, że mi się podobała. 
- Gdyby się panu podobała, to nie 

oddałby jej pan właścicielce. ·· 
Krzywonos uniósł lekko· brwi, a oczy 

zaokrągliły mu się ze zdziwienia. 
- Właścicielce?- powtórzył.- Mylisz 

się, nikomu tej figurki nie oddałem. 

Adam Bahdaj 

(Ciąg cl'ab%y fUUtąpi) 
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Trudno pisać o hymnie narodowym 
bez patosu i wzruszenia. Tym bardziej, 
że wśród innych hymnów państwo
wych na świecie, często podniosłych 
i dumnych, wyróżnia się nasz "Mazu
rek Dąbrowskiego" właśnie swoją mi
łą sercu, taneczną ludową melodią oraz 
pogodnym i bezpretensjonalnym tek
stem. Nie jest to brak należnego sza
cunku dla innych hymnów państwo
wych, lecz stwierdzenie odmienności 
tej naszej pieśni narodowej. 

• 
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Melodia "Mazurka ~Dąbrowskiego", 
wesoła i żwawa, jest jak dźwięki sta
rego zegara z kurantem w małym szla
checkhn dworku Wybickich w Beł
dominie na Kasz u bach, gdzie urodził 
się Józef Wybicki (1747 1822), autor 
"Pieśni Legionów" dedykowanęj 
generałowi Henrykowi Dąbrowskie
mu. A tekst "Mazurka" skromny 
i prósty, świadomie u trzymanty jest 
./,; stylu dawnych staropolskich pieś
ni. Tyle, że na polityczny temat uło-

) 



żony ch. Jest więc nasz hymn narodo
wy, formalnie rzecz biorąc,-utworem 
dalekim od wzniosłości... ale kiedy go 
słuchamy lub śpiewamy, zbyt wiele 
przypomina faktów i wydarzeń z na
szych dziejów ojczystych, żebyśmy 
mogli oprzeć się dławiącemu gardło 
wzruszeniu, gdy melodię jego słyszy-
my. . 
Właściwie wszystko to, co wydarzy

lo się od roku 1797, jest w słowach 
i muzyce tej pieśni, jeśli nie wprost 
tam napisane, to w naszej :wyobraźni, 
emocjach i odczuciach. Bohaterska 
i tragiczna epopeja Legionów polskich 
w służbie Napoleona. Heroizm powsta
nia listopadowego i styczniowego. 
Zmagania o niepodległość w latach 
1914 1918 zakończone wreszcie suk
cesem po wielu latach niewoli. Zno
wu klęska i bohaterstwo żołnierzy 
Września 1939. Konspiracja, party
zantka, Powstanie Warszawskie. Wal- · 
ki Polaków na wszystkich frontach 
drugiej wojny światowej: Monte 
Cassino, Lenino, Tobruk, Kołobrzeg, 
Berlin. Wszędzie tam, gdzie "szedł 
żołnierz i ginął", śpiewano "Jeszcze 
Polska nie zginęła" . 

Po Powstaniu Listopadowym, szcze
gólnie w okresie Wiosny Ludów, stał 
się ten legionowy utwór międzynaro
dową pieśnią wolności narodów ujarz
mionych i · uciskanych. Słowa pieśni 
Józefa Wybickiego przetłumaczono na 
wiele języków świata. · Uchodziła za 
pieśń rewolucyjną, śpiewaną na bary
kadach. Jeszcze później wzorowano na 
melodii "Mązurka" hymny narodowe 
i pieśnd wyzwoleńcze innych, odradza
jących się państw Europy. Może dla
tego że jak już powiedzieliśmy -
jest on prosty, szczery, demokratycz
ny i niezwykły w formie i treści. Nie 
sławi króla lub cesarza. Nie wywyższa 
swojego narodu nad inne. Nie ma w 
nim szowinizmu czy pochlebstwa: Mó
wi o wielkich sprawach językiem 
zwykłej żołnierskiej piosenki. 

Tekst powstal w lipcu 1797 ·r. w 

Reggio nell' Emilia w pólnocnych Wło
szech. Melodia oparta jest na starym 
ludowym utworze pochodzącym z Pod
lasia, bardzo popularnym od początku 
XVIII wieku. , 

Zbigniew Adrjański 

• 

,,JESZCZE POLSHA 
NIE ZGINĘŁA'' . 

(Hymn ·narodowy) 

Jeszcze P9lska nie zginęła, , 
Kiedy 1ny żyjemy. 
Co nam obca przemoc wzięla, 
Szablą odbierzemy. 

Marsz, marsz Dąbrowski 
Z ziemi włoskiej do Polski. 
Za twoim przewodem 
Złączym się z narodem. 

Przejdziem Wislę, przejdziem Wartę, 
Bę~ziem Polakami, · 

-Dal nam przykład Bonaparte, 
Jak zwyciężać mamy. • 

Marsz, marsz,. Dąbrowski ... 

Jak Czarniecki do Poznania 
Po szwedzkim zaborze, 
Dla ojczyzny ratowania 
Wr6cim się przez morze. 

Marsz, marsz, Dąbrowski ... 
' 

Już tam ojciec do swej Basi 
Mówi zapłakany -
Sluchaj jeno, pono nasi 
Biją w tarabany. 

Marsz, marsz, Dąbrowski ... 
• 

' 

Wersja oficjalna zatwierdzona przez 
Sejrri dnia· 15 października 1926 r . 
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Za wszelką cenę chciałem zobaczyć wnę
trze Australii. Tyle słyszałem o słynnych 
pustyniach, o mało dostępnych rezerwa
tach krajowców - Aborygenów i o tam
tejszych dziwnych zjawiskach geologiez
nych. ·. 

Szczęście mi dopisało, zostałem bowiem 
zaproszony przez jednego z naszych roda
ków do miejscowości Alice Springs - mia
sta położonego w sercu Au~tralii. W Alice 
Springs poznałem autentyczną autochton
kę - Werę, która pełniła funkcję opiekuó
c2:ą nad plemieniem Orantes. Wera pocho
dzi z tego wędrującego plemienia i jest 
jedynym jego łącznikiem ze światem bia
łych. Poprosiłem ją, żeby mnie do nich za
wiozła. Do aktualnego miejsca pobytu tu
bylców wybraliśmy się specjalnym samo
chodem, zaopatrzeni w wodę i pożywienie. 
Kiedy przyjechaliśmy na miej"sce, w obo
zie zapanowało poruszenie. Starszy rodu 
wyszedł na nasze spotkanie. Wera przed-

24 
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stawiła mu cel mojego przyjazdu, a na
stępnie razem weszliśmy do obozu . 

. W obozowisku dominują dzieci, w każ
dej bowiem rodzinie jest ich bardzo dużo. 
W takim zbiorowisku trudno czasem odróż
nić matkę ołt córki. Wyglądają niekiedy je
dnakowo staro. 

Plemiona pustynne nie mają własnego 
pisma. Słowo jest dla nich wszystkim: 
przekazem historii, wiedzy o zdobywaniu 
żywności czy nauki. Powiedziałem: nauki. 
Jak to możliwe, skoro nie znają słowa pi
sanego? A jednak wasi rówieśnicy muszą 
się uczyć, ba, nawet zdobywać świadectwa. 
Chłopców należy przygotować do pełnienia 
{)bcwiązków myśliwego, obrońcy swojego 
rodu, no i oczywiście do przyszłej roli mę-
• 2a. 

Właśnie wtedy, kiedy dla chłopca za
~zyna się okres nauki, jego życie jako 
dziecka kończy się. Edukacja jest długa 
i uciążliwa. Być prawdziwym mężczyzną, 
godnym zaufania plemienia, znaczy wyka
zać się nie lada sprytem i odwagą. 

Zacznijmy od przygotowania do roli my
śliwego. Wasz rówieśnik, powiedzmy z kla
sy piątej, wyrusza ze swoim opiekunem 
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w bezkresne obszary pustyni. Uzbrojony 
we wlasnoręcznie wykonaną włócznię bę
dzie polował na kaąpra lub warana. Wy· 

.. rusza bez żywności i wody, całkowicie zda
ny na własny instynkt. Opiekun natomiast 
wcale nie ma zamiaru roztaczać opieki nacł 
młodym kolegą. Raczej utrudnia mu ży
cie, stwarza różne problemy, a rozwiąza
nie ich świadczy o męskośei młode1o ezło-
wieka. · 

Udane polowanie na kangura dowodzi 
kunsztu myśliwego. Kangur jest bardzc 
sprytny, można nawet powiedzieć, że inte
lilentny. Polowanie trwa nieraz kilka dnie 
Wszystko tu jest ważne. Na pustyni są ro
je much. Gdyby kilka z nich usiadło na no
sie chłopca, a następnie przeniosło się na 
kangura, ten poczuje zapach człowieka. 
Rzecz jasna, bierze wtedy nogi za pas i tyl
ko kurz za nim pozostaje. A przecież my
śliwy musi się zbliżyć na odległość kilk1; 
metrów, by rzucić weń włócznią. 

Trzeba zachować jak największą ostroż
ność •. Kangur jest czujny - bez przerwy 
odrywa się od pożywienia i śledzi teren. 
Rozpoczyna się akcja. Zwycięży sprytniej
szy. Chłopiec wie już wszystko. Stara s i~ 
nie dopuszczać do siebie much, podchodzt 
od strony zawietrznej, pod wiatr, tak, aby 
jego zapach nie dotarł do nozdrźy kangu
ra. Rola opiekuna ogranicza się do obser
wacji poczynań chłopca. Kiedy młody my
śliwy zbliży się już nad odległość rzutu 
włócznią - zamiera w bezruchu. Kangur 
węszy, coś wyczuwa. Chłopiec wybiera ma
ły kamyk l, kiedy · kangur znowu zbliży 
pysk do ziemi, rzuca go tak, aby kamień 
upadł za zwierzęciem. Kangur zwrócił łeb 
w kierunku upadającego kamienia i to go 
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zgublło. Miody myśliwy ciska włócznią 
i bezbłędnie uderza w szyj' kanaura. Sto
ją~y w pobliżu opiekun głośno krzyczy: 
"Jak-aU", co znaczy- trafiłeś. 
Polowanłe to tylko jeden z "przedmlo· 

tów" w szkole życia. Pod okiem starszego 
z ro"u trzeba przejść również solidny kun 
etrkt. Tak, nie wszyscy nawet wiemy, eo 
to ~ pr~edmłot. Młody tuziemiec, Abory
gen, musi nauczyć się żyć w zespole, sza· 
nować kobiety, starszych. 

Kiedy wszystkie przewidziane w planie 
zajęeła zostają zakończone, a ~Uku ~,absol· 
wentów" jest gotowych do przejścia w stan 
dojrzałości, przygotowuje się wielkie świę
to plemienne. Każdego czeka jeszcze pew· 
nego rodzaju praca. Teraz trzeba pokazać, 
co kJtżdy z młodzieńców potrafi wykonać 
samQdzielnie. Młodzi ludzie wyruszają sa
motnie na pustynię, nie ~abterająe ze sobą 
ani broni, ani pożywienia. Muszą wszystko 
zdobyć, a przy tym samodzielnie upolować 
kangura. Powrót dorastającego chłopca do 
obozu ze zdobyczą na ramieniu jest dowo
dem dla wszystkich członków plemienia, że 
jest on już dorosłym mężczyzną. 

WJele clekawostek można by jeszcze 
opowiedzieć o życiu waszych rówieśników 
z wnętrza Australii.. Nie przypuszczajcie 
jednJtk, że ich życie jest łatwe, że żyją swo
bodqie, bo nie muszą chodzić do szkoły. 
To tylko pozorne swobody mieszkańc• pu
stynl. Ich życie jest ciągłym poszukiwa-

. nieDl pożywienia l wody. 
Pożegnaliśmy obóz Aborygenów wieczo

rem, przy stopniowo zapadającym zmroku 
i •zybko opadającej tarczy słońca. · 

Tekst i zdjęcia: Bronisław Dostatni 
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Polska, nasza Ojczyzna, to dla Polaków 
wielka, święta sprawa. Kochana, szflnowa

. na nie tylko przez tych, którzy tu z dzia .. 
da pradziada żyją, ale i przez wielu cudzo
ziemców. 

Wielu przybyszów z innych krajów 
spolszczyło się. Wspaniale pracowali dla 
swojej nowej ojczyzny. Stawali się jej czą
stką. Wzbogacali ,,polską rzekę" o ech~ 
i wartości innych kultur. WnosUi do skarb
nicy naszej kultury tak potrzebne skład
niki, jak wytrwałość, systematyczność 
i precyzję ... 

OSKAR KOLBERG (1814-1890). Ojciec 
jego był z pochodzenia Niemcem, a matka 
Francuzką. Sam przesiąknął atmosferą pol
skości. Tak zauroczyła go niezwykłość i bo
gactwo polskiej kultury ludowej, że cale 
życie poświęcił zbieraniu podań, przysłów 
i pieśni ludu polskiego. W ciągu wielu lat 
pracy zebrał około 24 tysięcy pieśni, 12 ty
sięcy przysłów, podań i bajek ze wszyst
kich regionów Polski. Stworzył kilkudzie
sięciotomowe dzieło. Przedsięwzięcia ba
dawczego na taką skalę nie podjął nikt ze 
wsp.ólczesnych w świecie. Do dzisiaj jego 
dzieło jest wyjątkowe, jako przykl~d wni
kliwej i ogarniającej swym zasięgięm cały 
kraj dokumentacji. 1 

SAMUEL BOGUMIL LINDE (1771-
184~), językoznawca wykształcony w Lip
sku, był Niemcem, który swoją polską 
"przygodę" rozpoczął od zetknięcia się 
.z Hugonem Kołłątajem, Tadeus;z:em Koś
ciuszką, Julianem Ursynem Niemcewiczem 
i innymi emigrantami. Sprawy polskie sta
ły się mu bardzo bliskie. Po odsunięciu się 
od polityki, swój czas i talent . p0święcil 
ogromnej pracy nad 6-tomowym "Słowni
kiem języka polskiego". To dzieło przy
niosło mu europejską sławę naukową. Była 
to praca odkrywcza i pionierska, k~óra za
początkowała rozwój i zainteresow~nie ję
zykoznawstwem w Polsce. 

l 

"A czy znasz ty, bracie .młody, 
Twojej ziemi bujne płody? 
Pola bitew - ojców groby 
I pomniki sta'rej doby?" .-

' 
Tak pisał w "Pieśni o ziemi naszej" WIN
CENTY POL (1807-1872), syn Niemca 
z Austrii, żołnięrz powstania listopada-

POLSKA 
w ego, odznaczony Krzyżem "Virtuti Mili
tari", Ogromny .wpływ wywarły na niego 
historia Polski, jej kultura i obyczaje. Na 
zawsze pozostał pod urokiem polskości. 
Poezja Wincentego Pola dla wielu pokoleń 
młodzieży stała się szkolą patriotyzmu. 

N aj większy polski kompo~ytor FRY
DERYK CHOPIN (1810-1849), syn Fran
cuza i Polki, najpiękni'ej i naj111ocniej wy
raził: istotę polskości w muzyce. Był tyrn, 
który patriotyzm i nadzieje n~rodu, kraj
obraz i pieśń ludową przetwor~ył w kształt 
najwyższego artyzmu. 

ELWIRO MICHAL ANDRIOLLI (1837-
1893), o którym pisaliśmy przed dwoma 
miesiącami, pochodził: z rodziny emigran
tów włoskich. I on także wróął, jak tylko 
można najglębiej, w rzeczywi~tość swojej 
nowej ojczyzny, czego świadectwo złożył 
w rysunkach, m. in. do "Pana Tadeusza". 
Są one dla nas najlepszym chyba obrazem 
polskiej kultury i obyczaju XVIII i XIX w. 

Ze spolŚzczonej rodziny pocllOdził także 
JOACHIM LELEWEL (1786 ....... 1861), wy
bitny historyk, nauczyciel, ideolog i dzia
łacz niepodległościowy. Jego ~naczenie w 
twor~eniu polskiej szkoły i myśli history
czneJ było ogromne. Dał pierwszą syntezę 
dziejów naszego kraju. ~ czasie powstania · 
listopadowego był członkiem Rządu N aro
do w ego. Na emigracji pracował .w niepod
legło~ciowych i demokratycznych stowa
rzys~eniach. Pozostawil dorobek naukowy, 

·który' odegrał ogromną rolę w polskim ru
chu narodowo-wyzwolepczym. 

Polska zawsze potrafiła być krajem go
ścinllym. Przyciągała cudzoziemców wiei- · 
kością tradycji narodowej, urokiem swojej 
kultury, ciepłem obyczajów i swojskością 
codztennego życia. Stwarzała przybyszom 
możliwości rozwoju ich inicjatyw i talen
tów. Dlatego wszyscy oni w miarę swoich 
zdolności i sił ~tarali się praco",vać jak naj
lepiej dla kraju, który stał się ich ojczyzną, 
prawdziwym dom.em. Pozostawili po sobie 
to, co najlepsze w dziedzinie kultury, sztu
ki, polityki, dzialalno~ci społecznej. Choć 
przyjeżdżali do nas z daleka, tu mijało ich 
twórcze życie i tu właśnie znajdowali uzna
nie wdzięcznych gospodarzy. 

Janina Datko 
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CIEKAWE 
SAMOCHODY 
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CITROENA 
• 
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Zasługi Francuza -
Andre Citroena dla rozwo
ju motoryzacji były bardzo 
duże. Poza tym, że pierw
szy w Europie produkował _ 

• • • • seryJnie, na przesuwaJąCel 
się taśmie montażowej, 
samochody, miały one bar
dzo ciekawą konstrukcję. 

Andre Citroen w swojej 
fabryce zatrudniał zdoi-

r, ~ • - - ~ ~ 
'~ ..... . 
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nych inżynierów-konstru
ktorów, sant był natomiast 
doskonałym organizatorem 
produkcji i handlowcem. 
Jako szef firmy, dbał o 
pracowników. Organizował 
im wakacje, zakładał żłob
ki dla dzieci pracowników. 
Ludzie chętnie pracowali 
w fabryce Citroena, i pra
cowali dobrze. 

Pierwszy Citroen, typ A, 
z 1919 roku był wytwa
rzany w kilku odmianach, 
m. in. z nadwoziem otwar
tym - jako kabriolet i z 
nadwoziem wyposażonym 
w sztywny dach. W latach 
następnych p.-odukowano 

Tak sobie rysownik wyobrażał w 1924 ·roku rajd przez 
Afrykę Citroenów z napędem gąsienicowym 

28 

inne modele Citroenów, 
uznawanych za bardzo do
bre. Założyciel firmy 
twierdził, że reklamą po
jazdów powinna być ich 
wytrzymałość w użytko
waniu i solidne wykona
nie. N a poparcie tego 
twierdzenia zorganizował 
w 1933 roku rajd swojego 
pojazdu. Na torze wyści
gowym pod Paryżem przez 
4 i pól miesiąca krążył ma
ły samochód o sportowym 
wyglądzie - model Ci
troen 8CV nazwany "Mała 
Rozalia". Przejechał 300 
tysięcy kilometrów uzys
kując bardzo wysoką śred
nią prędkość 93 km/godz. 
Pobil wszelkie rekordy 
długodystansowej jazdy. 

Andre Citroen organizo
wał jeszcze inne jazdy wy
trzymałościowe dla swoich 
pojazdów. Wo~y Citroena 
przemierzały Afrykę i 
Azję, jechały przez pusty
nię. Saharę, a także azja
tyckim szlakiem znanego 
podróżnika Marco Polo. 
Aby latwiej było pokony
wać bezdroża, samochody 
Citroena typ B2 przysto
sowano do dalekich wy
praw zakładając im za
miast tylnych kół gąsie
nice - podobne ·do gąsie
nic czołgu. 

Wozy Citroena jako 
pierwsze miały nadwozia 
bez ramy nośnej i jako je
dne z pierwszych na świe
cie otrzym~ły ·w 1934 roku 
napęd na przednie koła. 
Zasługą firmy Citroen jest 

' 
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wprowadzenie do konstru
"kcji samochodu oryginał· 
nego zawieszenia kół jezd
·nych. Składało się ono z 
.gumowych kul wypełnio
nych płynem i gazem. Ja
,dąc samochodem typu DS
-19, wyposażonym w takie 

:.Zawieszenie, nawet po nie
:równej drodze, pasażero
·wie nie odczuwali trzęsie
nia karoserii. Citroeny 
DS-19 zastąpione zostały 

, . . _przez nowoczesnieJsZe po-
jazdy, które również mają Mały 2-osobowy samochodzik Citroen SCV z 1925 roku 

·doskonałe zawieszenie, za .. 
pewniające wygodną jazdę 

• pasazerom. 
Niemal legendarnym mo .. 

-delem jest Citroen 2CV • 
. Został on opracowany 
:przed II wojnĄ światową, 
.a jego produkcję rozpoczę .. 
·to w 1949 roku. Wytwa .. 
:rzany jest do dzisiaj. Ory .. 
ginalność tego pojazdu po .. 
lega na prostej, prawie 
·prymitywnej budowie, a 
jednocześnie na wielkiej 
wytrzymałości i niezawod .. 
ności. Poza tym Citroen 
2CV jest wygodnym samo .. 
chodem. Produkowane są 
trzy odmiany tego pojaz .. 
-du - bardziej elegancka 
Dyane, furgon dostawczy 
i łazik z plastykowym nad .. 
woziero o nazwie MeharL 

Zdzisław Podbielski 
Fot. autora i firmy Citroen 

l 

Następca słynnego samochodu Citroen DS-19, model CX 
ma opływowe, aerodynamiczne nadwozie 

l 
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Za • LCZIICI 

Na mapce zaznaczono 6 polskich miast .. Odgadnij, jakie to miasta i nazwy 
ich wpisz w puste kratki rozpoczynając od litery E. 

Ostatnia litera każdego wyrazu jest równocześnie pierwszą wyrazu na-
stępnego. · 

Litery te są już wpisane w kratki. Litery \lmieszczone przy rysunkach 
miast - to pierwsze litery ich nazw. 

• 
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.JAKI TO MOA TA? 
Przestawiając odpowiednio litery w każdym z tych 

wyrazów należy ułożyć nazwy miast polskich. 

NAWRóT BARAł( 

., 

KRÓWKA 
r 

LISZKA KUTEJ\ 

:&.,., •• f • 2•fał•~ 2 
Daszek składa 
i rozkłada, 

Spulchnia ziemię ... 
Aha r Jeszcze • 

ma początek nazwy 
z deszczem. 

gdy nie pada 
albo pada. 

• 
ROZWIĄZANIA Z NRU 12 . 

Lableynł llłerackl: Kocbajmy ksl~tłkl (l. Kownacka, 1. A._der· 
sen, 3. Llndaren, 4. Plsarskl) ; Zaradk• l: T1, Jełell jesłe6 c~lop
cem; Zagadka 2: Wkra; Krzył6wka. Pozlomo: 1. połar, 5. 11t6t 
6. obraz, 'f. kreł, 9. owca, 11. marka, 12. 2łlom, 13. eynna. Plo· 
nowo: 1. ster, l. plot, 3. łuraw, ł. r6zra, 'J. komar, 8. e-ran, 
9. oaz~op 10. cios. 
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PtOMYCZEK 
DWUTYGODNIK DLA DZIECI 
ADRES RIDAKCJł: 
ul. Spaaowsklego 4, 
akr. pocztowa 380 
DO-HO Waruawa 
Tel. 26-27·24 

WYDAWCA: 
Instytut Wydawnlęą 
,.Naua Ksłwarnla" 

CENA PRENUMERATY: 
kwartalnie - 90 d, 
p6łrocznlt -110 Jł, 
rocznie - MO d. 

ZISPOł. IEDAKCY JNY: 
Ełłbleta · lrzoza, Zdzltław IY· 
czek (redaktor graHczny), Ta· 
deuu Chudy (redokłor naczeJ. 
ny), Marla Czernlk, Alicja OJ. 
uewlka (JekretarJ redakcji), 
Stefan Rutkowskl (fotorep~n· 
ter), Władysław lkalny (re
daktor fechnlczn,), Tereta 
Włlk·lłałołeJ 

r 

WARUNKI PlliNUMIUTYz 

- osoby mlenkaJqce na wal l w 
mlejscowołelach, gdal • nie ma od· 
dalał6w l IW 1,rrata·K•Iątka•lłuch.,, 
oraz lnstytuc • 1 tyci) mieJscowo· 
łcl, opłacają fłrenum•atę w urz,. 
dach pocl1owych l u dor,cayclelł: 

- aeoby aamleukałe w miastoch 
oraz InstytucJe l aakłpdy procy w 
mlastoch, w llt6rych aq ~ddalały 
l IW "Prosa·Kslqłka·luch", opłet
caJq prenumerat• w urJ•cłach poci• 
towycft 'łl mieJscu aamjeukanla lub 
aledzlby prenumeratora: wpłaty do
konu)q na rachunek bankowy mieJ· 
acowego oddalatu lł•W "Proaa· 
•Ktlqłko-ltueh", utywajqc ,.blanki• 
tu wpłaty". 

Prenumerat• ze zleceniem wysyt. 
Id 10 granie• prJy)muJJ UW "Pro• 
sa·Kslqłka·lłuch", Centrala Kolpot• 
talu Pro1y l Wydawnictw, ul. To
warowa 2J, 00·951 WarJaawa, konto 
NIP XY Oddalał w warnowit 
Nr 11S3-20104$•1St-11. 
Prenu"'erota ae zlec."lem wYSYłki 
aa gronlcfł ~tQcatq awykłq Jest dro~ 
na od prenumera1y kraJoweJ o łłl'/e 
dla alec:enlodowc6w Indywidualnych 
ł o 100'/e dlo alec:caJqcycłl tnaty1ucJI 
l aakład6w procy. 

TIRMIN przyJmowonica pr4tnumeroty: 
- cło dnia 10 llatopadca br. na 
l kwartał, l p6łrocae oraa cały rok 
naltłłpny: 
• 
- do cłnlca 1 katdego mleslącca po· 
przedzaJącego okres prfnumeroty w 
1911 r. . . 
Drukarnio Wydawniczo lm. w. L. 
Ancayco, Krok6w1 ut. Wac!owlckca f . 
'apler rotac. 7u g, rola 71 cm, 
111. V, l rotogr. 125 g, .. X 122 cm, 
kl. v. 
Zam. 1569/85 L·6 

Nakład aso._ooo egz. 
INDEKS Ml?l 
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Z zainteresowania obyczajami, tańcami 
l pleśniami przodków zrodziła się u miesz
kańców Republiki Utewskiej ideo; utworze
nia własnego zespołu folklorystycznego, jest 
nim "V AL V A". Grupa ta 'działa w Republi
kańskim Pałacu Kultury Zwlqzków Zawodo
wych w Wilnie. Członkami "VALVY" są stu
denci, uczniowie szkół frednich, robotnicy 
l lnteUgenci. Połączyła Ich miłość do folkloru 
litewskiego. W celu uzyskania lepszych efek
tów scenicznych stosuje się stylizację w 
tańcach i w strojach, natomiast pieśni są 

- bardzo bli$kie pierwowzorom. W repertuarz6 
zespołu dominują kadryle i polki, ale są lei 
w nim typowo litewskie tańce, jak "kupoli
nis", czyli taniec świętojański, "kuglnkas" 
czy też "kłumpakois", czyli taniec w butach 
drewnianych. 

Na nas~ych zdjęciach: artyści z Zespołu 
"VAL VA" prezentujq Utewskle stroje ludowe 
z różnych regionów Utwy. Kierowniklem ar
tystycznym Zespołu jest Grażyna Wajtkie
wiczlene. 

Tekst i zdjęcia: Tadeusz Somborski 

." ... 
~ 
llł 
u 

• 


	img836
	img837
	img838
	img839
	img840
	img841
	img842
	img843
	img844
	img845
	img846
	img847
	img848
	img849
	img850
	img851
	img852
	img853
	img854
	img855
	img856
	img857
	img858
	img859
	img860
	img861
	img862
	img863
	img864
	img865
	img866
	img867

