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- O, jut jedzie jedna narta ł Za· 

raz zjawi •l• Kryłka l 

- Latem jest chyba o wiele prJY
jemnłeJI ... 

- Coraz lepiej. Dzlł jut 14 minut 
jechałem, a tylko godzin• l 20 minut 

letałem. 
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NAJWIĘKSZY teatr 
warszawski - to oczy .. 
wiście Teatr Wielki 
Opery i Baletu na Pla
cu Teatralnym. Ma 
1900 miejsc na widow
ni. Imponujące są wy-

• m1ary sceny, ma ona 
36 m szerokości, 28 m 
długości i 50 m wyso
kości. 

• 
NAJWIĘKSZYM pla

cem w stolicy jest Plac 
Defilad, przed Pałacem 
Kultury i Nauki, mię
dzy Alejami Jerozolim
skimi, ulicq Marszał
kowską i Swiętokrzy
ską. T e ren otoczający 
wokół Pałac Kultury 
l Nauki tworzy naj
większy plac w Euro
pie. Jego powierzchnia 
wynosi 24 hektary. 

• 
NAJDŁUŻSZĄ ulicą 

w Warszawie jest uli
ca Pułowska, centrol
na arteria Mokotowa, 
za miastem przecho
dząca w drogę do Pu
ław i Lublina. Pufaw
ska ma ponad 11 km 
długości. Mieści się 

przy niej pięćset po
sesji. 

• 
NAJKRÓTSZĄ ullcq 

w Warszawie jest uli
ca Dawna na Starym 
Mieście. Ma niecałe 
50 m. Wchodzi się na 
niq przez bramę z ul. 
Jezuickiej. 

• 

NAJWYŻSZYM bu
dynkiem w Warszawie 
jest ciągle Pałac Kul
tury i Nauki, który od 
1955 r. góruje nad 
miastem. Ma on 243 m 
wysokości. 

• 
NAJWĘŻSZA ulica 

biegnie w Warszawie 
z Rynku Starego Mia
sto w stronę Podwalo. 
Jest to Wąski Dunaj, 
który ma zaledwie 3 m 
50 cm szerokości. 

• 
NAJWIĘKSZY sta .. 

dion sportowy w stoli
cy -to Stadion Dzie
sięciolecia nad brze
giem Wisły po stronie 
praskiej . Stadion od
dano do użytku trzy .. 
dzieści lat temu.· Mie
ści 1 00 tys. widzów, 
w tym 71 tys. miejsc 
jest siedzących. 

• 
NAJSTARSZE drze

wo na terenie Warsza
wy rośnie przy ulicy 
Nowoursynowskiej na 
Mokotowil3, naprzeciw 
Parku· Natolińskiego. 
Jest to dqb długoszy
pułkowy, zwany "Mie
szkiem l", o obwodzie 
pnia 8 m 20 cm l wy
sokości 28 m. Dqb li
czy około ośmiuset lat 
i należy do grupy naj
starszych drzew w 
Polsce. 
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ZYCZENIA 
ifl. A WARSZAWY -..:_.,l; _...._ 

• • 

Gdyby tysiąc gołębi osiadło na trawie, 
cóż to by był za szron! 

• 

Gdyby tysiąc szybowców spoezijło--na lądowisku, 
cóż to by był za śnieg! 
Gdyby milion motyli sfrunęło na śnieżne pole, 
cóż by to była za ~apa 
kolorow~ gór, oceanów i lądów! 

A teraz ... Gdyby wszystkie nasze uśmiechy 
te od ucha do skroni, · 

• te z lewa do prawa 
. ~nieść pod Zygmunta i Chopina 

tr.J~~r,r· Cóż by to była za Warszawa! 

Staniaław Grochowiale 

R111. Przemyala w Woźniak 
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Dzień, mimo że śnieg leżał grubą 

warstwą, wcale nie był mroźny. Prze
ciwnie od wczoraj jakby się ociepli
ło, za to powietrze stało się mniej 
przezroczyste: nad trawnikami w par
ku, przykrytymi bielą śniegu, unosiła 
się szarzejąca mgła. 

Marcin wyszedł ze szkoły. Zasie
dział się w świetlicy, grając z kolega
mi w szachy, ale i tak dzisiaj nie miał 
się dokąd spieszyć. Do pustego domu? 
Owszem, obiad czeka na niego, ale jeść 
samemu nudno. Stanął na przystan
ku autobusowym i czekał dłuższą chwi
lę. Nic nie nadjeżdżało. Ruszył przed 
siebie, bo nagle pomyślał, że jeszcze 
przed powrotem mamy zdąży pójść na 
sanki. 

Już koło domu dobiegł go gwar 
dziecięcych głosów. Marcin zapragnął 
jak najszybciej znaleźć się z sankami 
na górce, wśród rówieśników. Przy
spieszył kroku, a potem zaczął biec. 

Mamooo! Mamusiiuuuu! dole-
ciał .go płaczliwy głos. Marcin stanął 
i zaczął nasłuchiwać. Cisza. Chyba mu 
się wydawało. Ruszył powoli, a wtedy 
znowu usłyszał: 

Mamo-o-o, 
-u-u! Mam-o-o! 

• mamu-u-u-s1u-uu-

Dziecinny głosik wyraźnie wycho
dził z jednej z klatek budowanego do
piero domu. Podszedł bliżej. W głębi 
korytarza majaczyła malutka sylwetka 
dziecka. 

Przekroczył wysoki próg. 
Co ty tu robisz? spytał. 

Dziecko odwróciło się i zobaczył 

twarz dziewczynki. Była zapłakana, 

zasmarkana, prawie granatowa z zim
na i ze strach u. 

Co tu robisz?- powtórzył pyta
nie łagodnym tonem. 

Do domku pisnęła mała wy-
ciągając rączkę ku górze, w kierun
ku, gdzie wcale nie było schodów. 
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Przecież to nie jest twój dom. 
Tutaj nikt jeszcze nie mieszka. 
Wziął dzieciaka za rękę i wyprowadził 
przed blok. Ale wyglądasz!-- Wy
jął chustkę i otarł zapłakane oczy, po
tem resztę twarzy, a na samym końcu 
nos. Jak masz na imię? 

Niunia. 
A nazwisko? 

- Niunia. 
Niunia, Niunia powtórzył zde-

nerwowany. Niunia, a jak dalej? 
Dalej nie wiem mała rozłoży-

ła ręce. 

- Może wiesz, gdzie mieszkasz? 
Wiem. 
No, gdzie? 
W domku. 
A gdzie ten domek? 
Przy przystanku. 
Przy jakim przystanku? 
Przy autobusiku. 

Marcin uniósł ramiona i zmruży

wszy oczy zastanawiał się chwilę. 
Tak mi wszystko dobrze wytłu

maczyłaś, że dokładnie nie wiem, co 
mam z tobą zrobić. A imię to rodzice 
dobre ci wybrali. Cała jesteś taka ... 
niuńka. Zobacz, jak wyglądasz. Ska
fander utytłany, kalosze upaskudzone, 
czapka przekrzywiona poprawiając 

ją dotknął policzków dziecka. Ale 
jesteś zmarznięta. Mamusia samą wy
puściła cię na dwór? Nie pilnowała? 

Przemek miał mnie pilnować, ale 
poszedł gdzieś z kolegami i mnie zo-
stawił. · 

To po co przylazłaś aż tu? 
Chciałam do domku ... 
Ty znowu swoje. Chodź wziął 

małą za rękę spróbujemy poszukać 
twojej mamy. 

Podeszli do górki, na której hałasu
jąc bawiły się dzieci. 

' • 



- łv.1oże ktoś wie, czyje to dziec-
ko? krzyknął Marcin do grupki naj-
bliżej stojących. Ona się zgubiła. 

Dzieci na moment ucichły, ale nie 
rozpoznawszy w dziewczynce nikogo ze 
swych znajomych, wróciły do prze
rwanej zabawy. 

Marcin znowu wziął dziecko za rękę 
i skierował się w stronę stojącego nie 
opodal bloku. Zadzwonił do dozorczy-

• n L 

Czy pani nie wie, czyje to może 
być dziecko? spytał, gdy ta otwo-
rzyła drzwi. Spotkałem, a raczej 
znalazłem ją na klatce schodowej, tam 
daleko wskazał ręką kierunek. 
Ma na imię Niuńka. 

- Nie znam tej dziewczynki do-
zorczyni przekrzywiła głowę. Nie 
mam pojęcia, czyja może być. 

Zapytam jeszcze w bloku obok. 
• 

Jeśli i tam niczego się nie dowie~, to 
zabiorę ją do swego mieszkania 
Marcin wyraźnie podał swój adres.
Jeśli ktoś wreszcie zacznie jej szukać, 
to będzie pani wiedziała, gdzie ona 
jest. . 

Rozmowa z dozorczynią sąsiedniego 
bloku przebiegła podobnie i Marcinowi , 
nie pozostało nic innego, jak rzeczy
wiście zabrać małą do siebie. 

Zdejmuj ten mokry skafander -
powiedział, kiedy stanęli w koryta
rzu. Czapkę też. Dawaj, zdejmiemy 
kalosze. Ale masz zimne nogi! Nakła
daj moje papucie. 

Przecież są na mnie za duże -
roześmiała się Niuńka mogę włożyć 
dwie nogi do jednego kapcia. 

- Mniejszych, niestety, nie mam. 
Najwyżej będziesz chodzić szurając 
nogami. 
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Teraz Marcin sam zaczął się rozbie- "0 czym z nią rozmawiać po-
rać, a Niuńka wsadziła głowę w drzwi myślał kiedy ona niczego nie wie? 
jednego pokoju, potem podreptała do Nawet tego, jak się nazywa. Co to za 
drugiego. rodzice, że nie nauczyli jej tych pro-

Niuni tu się podoba stwier- stych rzeczy, właśnie na wypadek, 
dziła na koniec. Niunia może tu zo- gdyby się zgubiła. A siedzieć razem i 
stać. nie rozmawiać, to jakoś nie tak". 

Marcin wszedł do kuchni i zajrzał Nagle wpadł mu do głowy pomysł. 
do stojących na piecyku garnków: Czy był u ciebie Mikołaj? 
krupnik, trochę ziemniaków, niestety! spytał. 
zimnych dotknął ręką garnka l Jaki Mikołaj? 
jeden mielony kotlet. Włączył gaz i za- No ... taki z brodą. 
czął kroić ziemniaki rzucając je na pa- Ach, taki. .. był, był ... ale już 
telnię obok kotleta. dawno. 

Niunia przyszurała aż do kuchen- I co? Dostałaś jakieś prezenty? 
nych drzwi. Cukierki. 

Tu coś ładnie pachnie. Niunia Tylko? zdziwil: się Marcin.-
jest głodna. N a nic więcej nie zasłużyłaś? 

-- Zaraz. Najpierw umyj ręce. ~ I ... jeszcze ... 
Niunia, trzymając się ści.a~y, usił?- ' Nagle, za oknem dał się słyszeć ja

wała zawrócić, ale za duze papucle kiś hałas. Początkowo do uszu Marci
uniemożliwiały wykonanie polecenia. na dolatywały tylko niezrozumiałe 
Pomyślala chwilę, a potem wziąwszy głosy, ale . kiedy się wsłuchał i, ~~as 
papucie do rąk, boso pomaszerowała zaczął się przybliżać, zaczął rozrozn1ać 
do łazienki. poszczególne słowa . . 

Marcin poszedł za nią, otworzył kur- Ukradli mi dziecko wołał ja- . 
ki nad wanną i uregulował temperatu- kiś piskliw.y, pomieszany z płaczem 
rę wody. Ręce i gębę pod kran! A głos. O Boże, ukradli. .. 
resztę, razem .z głową, to już matka Zaraz znajdziemy- odezwał się 
zmyje ci w domu! głos drugi. 

Ja nie mam żadnej gęby obra- Na pewno nic się nie stało. -
ziła się mała. Ja mam buzię. Marcin rozpoznał dozorczynię z sąsied-

Wszystko jedno, co masz. Wy- niego bloku. 
ci e raj się prędko. Oj! Ziemniaki się · Słyszysz zwrócił się do Niuń-
przypalają! rzucił ręcznik i pobiegł ki twoja mama zaczęła cię szukać. 
do kuchni. Niuńka skoczyła do korytarza. W 

Po chwili, już umyta, przyczłapała pośpiechu nakładała kalosze, okręcała 
i Niuńka. Marcin posadził ją na krześ- wokół szyi szalik i wspinając się na 
le i wsadził łyżkę w dłoń. Dziewczyn- palce sięgała po wiszący wysoko ska
ka potrzymała ją, a potem położyła na fander. 
stole i ująwszy swoim sposobem, to Hałas słychać było już na korytarzu. 
znaczy pełną garścią, zaczęła szybko Marcin, nie czekając, aż zadzwoni 
jeść. Kotlet mamy tylko jeden po- dzwonek, otworzył szeroko drzwi 

mieszkania. wiedział Marcin, kiedy mała skończy-
la jeść zupę ale nie martw się. Po- Proszę bardzo powiedział z 
dzielę się z tobą. uśmiechem oddaję zgubę. 

Siedzieli naprzeciwko siebie i Mar- Ale mama Niuni zareagowała w spo-
cin, oparłszy skroń na dłoni, przyglą- sób, którego Marcin najmniej się spo-
dał się dziewczynce. dziewał. 
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- Ty! Ty łobuzie! krzyknęła. -
Czemu zabrałeś to dziecko? Jak śmia
łeś?! 

Przecież już dwa razy pani wy
jaśniałam wtrąciła się dozorczyni -
ten chłopiec nie zrobił nic złego. Prze-

• • c1wn1e ... 

1 Niech się pani nie wtrąca od-
powiedziała mama Niuńki. Już ja 
wiem, co to za wstrętne łobuzy miesz
kają w tych nowych osiedlach! Zbie
ranina z całego świata. Tacy do wszyst
kiego są zdolni! 

- Mamo, on mi dał jeść obiad!-
powiedziała płacząc Niunia. 

Cicho! Niuńka! Z tobą jeszcze w 
domu się policzę. Tyle nerwów, tyle 
zdrowia przez ciebie straciłam. 

Złapała Niuńkę za rękę i szarpnęła 
ją do sie~ie. 

W tym momencie Marcin, który jak 
to się mówi potocznie, nigdy w domu 
nie pyskował i sprzeczek z kolegami ra
czej nie prowadził, nie wytrżymał i sam 

, 

nie wiedząc, skąd się u niego tyle śmia
łości bierze, powiedział: 

Czemu pani krzyczy na dziecko? 
Czy to jej wina, że nie wie, jak się na
zywa i gdzie mieszka? Ze nikt jej tego 
nie nauczył? A na osiedlu, którego nie 
zna, gdzie wszystkie bloki są takie po
dobne jeden do drugiego, i dorosłym 
zdarza się pomylić ąrzwi. Zamarzłaby 
do rana, gdybym nie zabrał jej z pu
stego bloku na budowie! Stamtąd nig
dy sama nie wróciłaby do domu. 

- Nie pouczaj mnie, bezczelny 
smarkaczul Niuńka! Do domu! obra
żona kobieta odwróciła się i, ciągnąc 
dziecko za rękę, zaczęła schodzić ze 
schodów. 

Nie przejmuj się, chłopcze 
powiedziała dozorczyni. Ta pani 
jest bardzo zdenerwowana. Jutro jej 
przejdzie i na pewno przyjdzie ci po
dziękować. Ja, w każdym razie, dzię
kuję ci, że zaopiekowałeś się małą. 
. Renata Opala 

Rys. Wanda Orlińska 
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Babcia, Babunia, Babusia - to zna
czy ciepło, dobroć i najpiękniejsze uczu
cia. Babcia jest sercem domu. Zawsze ma 
dLa Was czas, uśmiech i dobre słowo, cho
ciaż bywa zmęczona i bardzo zapracowa
na. Niczego Wam nie odmawia. W ychowa
ła Twoją mamę, albo 'I'wojego tatę, a te
raz jest z Tobą, chociaż 1noże mieszka da
leko. O Tobie zawsze myśli, nad Tobą czu-
wa- Ciebie kocha. . 

Ty też na pewno kochasz swoją babcię. 
Spróbuj Je j czasem pomóc. Spytaj o zdro
~ie, może potrzebuje i Twojej troski... 

W sz;y~tkim Babciom i Dziadkom w dniu 
Ich śwtęta - składamy najpiękniejsze ży
częnia! 

E. B. 

K lATY 
DLA DZIADKA 

• 

Kto ci opowie o dawnych latach? 
Tych lat naoczny świadek. 
Jak kraj nasz rośnie, 
jak ludzie rosną, 
opowie Ci - Twój dziadek. 

Otworzy serce, 
kieszeń otworzy, 
podsunie czekoladę, 
z Twoich sukcesów 
zawsze się cieszy. 
Kto? No, wiadomo - dziadek! 

A jak coś spsocisz, 
jak coś naknocisz, 
jak trzeba spytać o radę -
to kto za uszy 
wyciągnie z biedy? 
Wiadomo, zawsze - dziadek! 

Więc wnuki proszą , 
żeby w kwiaciarnioch 
kwiatów nie chować pod ladę. 
Dziadek ma święto! 
Kwiaty dla dziadka! 
Wiwat, niech żyje dziadek! 

8 
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Kiedy tato basem huknie, 
kiedy mamo cię ofuknie, 
kiedy patrzą na człowieka okiem złym -
to do kogo człowiek stuka, 
gdzie azylu sobie szuka, 
to do kogo, to do kogo tak jak w dym? 

U babci jest słodko, 
świat pachnie szarlotką. 
-- No, proszę, zjedz jeszcze ździebełko 
1 głowa do góry! 
Odpędzę te ct)mury 
i niebo odkurzę miotełką. 

Nie ma jak babcia, 
jak babcię kocham -
bez babci byłby kiepski los. 
Jak mocie babcię, 
to się nie trapcie, 
bo wam nie spodnie z głowy włos! 

U babci jest słodko, 
świat pachnie szarlotką, 
a może chcesz placko spróbować? 
Popijosz herbatę 
i słońce nad światem 
już świeci jak złoty samowar. 

Wszystkie wnuki, nawet duże, 
nawet takie po maturze, 

• 

nawet takie z długą brodą aż po pas, 
niech do babci lecą z kwiatkiem 
i zaniosą no dokładkę 
tę piosenkę, którą śpiewa każdy z nas. 

Wanda Chotomsko 
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Rys Teres'' Jas1nerny 
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Plakat WiktaTa Sadowskiego 

ECHO 
WARSZA.WSKIEJ 

JESIENI 
POEZJI 

Mamy akurat środek zimy, śniegi 
dookoła, a ja tu przywołuję echo mi
nionej jesieni Warszawskiej Jesie-
ni Poezji dlaczego? 

Bo wówczas (w dniach 6 12 paź
dziernika 19 85 r.) po raz pierwszy pi
smo dla dzieci (właśnie nasz "Płomy
czek") wzięło udział w tej bardzo waż
nej imprezie poetyckiej. Już od ponad 
10 lat uczestniczą w niej poeci polscy 

• 
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i poeci z innych krajów. Dotychczas 
rozmawiali tylko z dorosłymi Czytel
nikami, a począwszy od jesieni 1985 
roku zaprzyjaźniają się również z młod
szymi mieszkańcami Warszawy ... 

Byliśmy w dziewięciu bibliotekach 
dziecięcych stolicy. Przyjeżdżaliśmy 
w samo południe. Ale nigdy sami. 
Przywoziliśmy z sobą honorowego 
gościa spotkania autora pisującego 
dla dzieci i oczywiście dla "Płomycz
ka". 

A później, po powrocie do redakcji, 
przeżywaliśmy, omawialiśmy jeszcze 
raz te najbardziej udane spotkania. 

Ja np. mówiłem, ja'k to nadzwyczaj 
uroczyście było w bibliotece przy ul. 
Rembielińskiej. Jedna z redaktorek 
uważała, że "w jej" bibliotece przy Al. 
Stanów Zjednoczonych było ciekawiej, 
ponieważ pani Jadwiga Hockuba tak 
się wzruszyła, że chyba napisze wiersz 
dla pewnego 11-letniego Karolka. In
na redaktorka twierdziła, że najbar
dziej refleksyjna rozmowa odbyła się 
w bibliotece przy ul. Meksykańskiej. 
Wywołal ją wiersz pt. "Kwiaty z 
ognia" p. Alicji Patey-Grabowskiej, 
którego fragment przytaczamy: 

On w kurtce przydługiej 
w lamparcie cętki 
z butelką benzyny biegl, 
by się rzucić w paszczę czolgu. 

- O kim to? pytały dzieci. 
O Małym Powstańcu. O takim jak 

ten, którego pomnik stoi pod murami 
Starego Miasta. 

Warto o nim pomyśleć właśnie te
raz, w rocznicę tego dnia, w którym 
Warszawa 17 stycznia '1945 roku -
znów odzyskała wolność. I zadumać 
się, . jak wiele wolność kosztuje. I jak 
uparcie i mądrze trzeba jej strzec. 

Tadeusz Chudy 

' 

Fot. Stefan Rutkowskł 
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(Bajka indonezyjska) 
W czasach, których ludzie już nie 

pamiętają, kiedy to tygrysy żywiły się 
nie mięsem, ale szarańczą, nastala 
okrutna susza. Trawy powysychały, 
liście drzew zwiędły, a potoki i rzeki 
przypominały kamieniste ścieżki. 

Wtedy w dżungli zaczęły ginąć 
zwierzęta. A najbardziej od suszy cier
piał bawół. Był przecież ogromny i 
musiał dużo jeść. Błąkał się od świtu 
do nocy w poszukiwaniu zielonej czy 
choćby nawet pożółkłej trawy i nie 
znajdowal jej. 
Bawół słabł z dnia na dzień, a kiedy 

wreszcie szczęśliwie trafil na zieloną 
łączkę, zastał tam stado jeleni. Jelenie 
z początku wylękły się, nawet zaczęły 
uciekać. Jednak wkrótce wróciły, bo 
spostrzegły, że bawół ledwo się trzyma 
na nogach, i przepędziły go, bodąc 
szeroko rozstawionymi rogami. 

Nieszczęsny bawół z trudnością do
wlókł się na skraj dżungli, gdzie w cie
niu drzew wylegiwał się tyg~ys zaja
dając szarańczę. 

- O, pierwszy przed wszystkimi 
zwierzętami powiedział cicho ba
wól ratuj mnie od zguby! Przykaż 
jeleniom, by mnie dopuściły do zielo
nej łączki nad rzeką. Wtedy stanę się 
twoim wiernym sługą i życie moje bę
dzie należeć do ciebi(t. 

Tygrysowi przypadła do gustu ule
głość bawołu, więc powiedział: 

- Chodź ze mną! Zaraz zrobimy 
porządek z tymi pyszałkowatymi roga-

• czarm. 
Na widok tygrysa jelenie rozbiegły 

się na wszystkie strony, a bawół za
domowił się na łączce nad rzeczką. 

Skoro tygrys i bawół zostali przyja
ciółmi, nikomu nawet na chwilę nie 
przychodziła ochota, żeby się z nimi 
spierać w takiej lub innej sprawie. Za
dowolenie tygrysa było tym większe, 
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im więcej koników polnych ugniatał 
dla niego bawół tarzający się po tra
wie. Bawół nie przypominał tego sa
mego z czasów suszy bawołu, już nie 
widać było u niego zapadniętych bo
ków ani żeber. 

Ale pewnego ranka na drodze ty
grysa stanęła wiercąca się wszędzie 
małpa. 

O, władco, czyż nie nudno tobie 
jadać szarańczę i koniki polne? Sły
szałam tak mówią że nie gar
dzisz nawet własnymi pchłami. Czyż 
nie wiesz, że mięso zwierząt jest stora
zy smaczniejsze od szarańczy? Mogę 
zdradzić ci sekret, że nie ma smacz
niejszego od wszystkich nad mięso ba
wolu. Spróbuj tylko, a przekonasz się, 
że nie żartowałam zakończyła dłu
gie przemówienie, spuszczając nisko 
głowę. 

Tygrys poruszal wąsami, był to 
znak, że zastanawiał się bardzo głębo
ko. Wreszcie powiedział: 

, Dobrze się składa. Kiedy była 
tutaj okrutna susza, bawół zapewnił 
mnie, że jeśli zechcę, odda mi S\ivoje 
życie. Skorzystam z twojej rady. Jesz
cze dziś zjem bawołu. 

Tygrys machnął energicznie ogo
nem i więcej go małpa nie widziała. 

- Obiecaleś oddać mi swoje życie, 
jeśli wybawię cię od śmierci głodowej. 
Oto nadeszla właściwa pora! Szykuj 
się, zaraz cię zjem ryknął na bawo
łu przeżuwającego spokojnie trawę na 
łące. 
. W olanie tygrysa rozjuszyło bawołu. 
Ślepia nabiegły mu krwią, muskuły 
naprężyły się. Twarde rogi skierowal 
na tygrysa i runąl na n~ego z ogromną 
silą. ·Tygrys uskoczył i zaryczał z 
wściekłością: . 

- Bezwstydniku kudłaty! Czyż nie · 
obiecaleś mi swojego życia? Czyż nie 

l 



uratowałem cię od śmierci głodowej? 
Słowa moje oznaczały, że będę 

oddany tobie, że będę cię bronił przed 
wrogiem nie bojąc się śmierci! 

Gwiżdżę na twoją obronę, nie
wdzięczniku! ryknął znowu ty
grys. Popamiętaj sobie, od dziś bę
dę żywił się mięsem, a nie szarańczą. 
I z pewnością popróbuję twojego mię
sa. 

Tygrys złowróżbnie uderzył ogo
nem o ziemię i zniknął w zaroślach. 

Kiedy bawół został sam, zrobiło mu 
się smutno. Głupio się stało. Najlepszy 
przyjaciel, tygrys, przemienił się w 
śmiertelnego wroga. 

A i tygrys był niezadowolony. Żal 
mu było utraconej przyjaźni, ale plo
tkara małpa zdążyła już na prawo i na 
lewo opowiedzieć, że tygrys postanowił 
zjeść bawołu, więc chcąc nie chcąc 
rozpoczął polowanie. 

Ale zaskoczyć bawołu nie było łat
wo. Ilekroć atakował go tygrys, tyle
kroć bawół kierowal na n~ego swoje 

---

rogi. Skóra tygrysa jak mapa, była 
poorana bliznami. Wreszcie zniechęco
ny zmienił zamiar. Postanowil zjeść 
doradczynię. 
Małpa ujrzawszy tygrysa zawołała: 

Niechybnie świetnie ci poradzi
łam. Taka góra mięsa! Od czego zaczy
nałeś, na czym kończyłeś? Czy już 
zdążyleś umyć lapy!? 

B.awól n~e taki głupi, żeby się 
dać zjeść! burknął tygrys. Ale 
mimo wszystko poznam smak mięsa ... 

• 

I zabił małpę, i zjadł ją. 
Zasmakowało mięso małpy tygryso-

W l. 
Od tamtego czasu tygrysy przestały 

się żywić szarańczą i konikami polny
mi, a zaczęły polować na zwierzęta. A 
najbardziej lubią mięso małp. Bawoły 
zaś od tej pory unikają spotkania z ty
grysami i pasąc się w lesie oglądają się 
raz po raz, czy gdzieś w pobliżu nie 
skrada się krwiożerczy władca dżungli. 

• 

Opracował Bolesław Zagala 
Rys. Barbara Mudryk-Goldon 
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"Przedwojenni mieszkańcy czy-
tam w dawnej notatce prasowej z 1948 
roku pamiętają starszą panią, 
urzędniczkę PKO, która wracając z 
biura witana była przez chmary golę
.bi. N ad placem Zamkowym, w godzi
nach pobiurowych, nad przystankiem 
autobusu, z którego wysiadała ich kar
micielka zbierały się krocie ptaków, 
które krążyły niecierpliwie zapędzając 
się daleko na Krakowskie Przedmieś
ci, wypatrując autobusu swej pani. Pa
ni Kazimiera Majchrzak brała ze skle
pu codziennie zamówione 5 kg ziarna 
i karmila swoje szarosrebrne ptaki. 

W czasie wojny powodziło jej się go
rzej. Na pokarm dla gołębi kolejno po
szedł zegarek, biżuteria i osobiste rze
czy. 

Po Powstaniu wróciła na Stare Mia
sto. Gołębi nie było. Któregoś dnia 
spostrzegła jednego, i to bez nóżki. Po
biegła po ziarno. Zbiegły się jeszcze 3 
gołębie. N a drugi dzień było już sie
dem. A potem coraz więcej ·i więcej ... '' 

• 
Teraz na Piwnej, pod numerem szó

stym, tylko te kilka gołębi. Czy śnieg, 
burza, czy deszcz, cierpliwie, nieru
chomo w kamieniu czekają. Może 
otworzą się drzwi, pani Majchrzakowa 
stanie w nich i cicho zawoła: 

Liletko! 
Ryżetko! 
Dorotkoł 

- Dzieci moje głodne, chodźcie do 
• mn1e ... 

• 
Mieszkała najpierw we wnęce wy

palonego sklepu tuż za rogiem Piwnej 
i placu Zamkowego. Później tu, pod 
szóstym. A wszędzie, wszędzie, w każ-
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dym zakamarku jej maleńkiego miesz
kanka gołębie. Głodne, nie zadba
ne. Tak samo, jak ci ludzie wracający 
do murów zburzonego miasta. Kołata
ła więc w ich gołębiej sprawie do serca 
Magistratu, Starostwa, do Zarządu 
Miejskiego o jakiś stały przydział ziar
na. Odgrażała się, że pójdzie aż do 
premiera. Prosiła po znajomych i wy
wieszała na drzwiach, nad miseczką 
na pieniądze, tabliczkę takiej treści: 
, , Ofiary na pokarm dla gołębi Starego 
Miasta". 

Całą swoją dwutysięczną emerytu
rę oddawala ptakom. Chodziła nie
prawdopodobnie zaniedbana, ópryskli-• wa, trwożna tylko o to skrzydlate bra-
ctwo. Bała się mrozu i szczurów. 
Zwłaszcza szczurów, które zagryzały 
śpiące gołębie. 
Więc dowiaduję się od starej dozor

czyni, że na polecenie pani Majchrza
kowej kupowała nie tylko ziarno po
trzebne gołębiom, ale i kaszankę dla 
szczurów, żeby je jakoś przekupić ... 

Była pani Kazimiera, z własnego 
mianowania, specjalną instytucją. Bro
niącą i ratującą. Tylu od tego czasu 
przeszlo miastem ministrów, a nie o 
wszystkich tak się pamięta, jak o tej 
kobiecie, której imię i nazwisko led
wie odnalazłem. 

Tadeusz Chudy 

F'l'apment z k#qżki "Jak leg endu. Opowidci 4. 

z Mazowieckie; Ziemi" 

• 

• 
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Na Piwnej 
Na ulicy Piwnej, 
ponad bramą, 
gołębie zaczarowane 
w kamieniu czekają, 

może uchyli się okno, 
może zaskrzypią drzwi 
i pani Majchrzakowa 
stanie w nich, 

rozejrzawszy się powoli 
niegłośno powie: 

D z i e c i, 
o b i a d! 

I wnet jak dawniej -
z wszystkich stron 
szarosrebrne gołębie 
otoczą ją, 

potem znów się poderwą, 
nad domami wzlecą, 
błękitem zakołują, 
w słońcu się rozświetlą ... 

Aż raptem 
trzepotliwym wiatrem 
w środek Rynku 
spadną 

i rozgwarzy się zaraz 
całe Stare Miasto 
od dachów po bruk. 

• 

• 

Tadeusz Chudy 

Rys. Zdzisław Bycze-" 

• 
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Stare Miasto, gdy śnieg je przyprószy, 
jest jak bajka ... choć szczypie mróz w uszy. 
Blask latarni lecqcq zawieję 
rozpromienia - a cień jeł się chwieje. 
Zygmunt III, owiany śnież!ycq, 
mówi: - Poświeć mi, poświeć, księżycu, 
bo nie widzę, gdzie Wisły brzeg srebrny, 
gdzie Barbakan, gdzie dach jest Katedry. 

• Jerzy Klerst 
• 
• 

• 

• • • 

• 

• 

• 
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• 

• 
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· Żołniene drogą szli, 
padał śnieg, 
wielki śnieg. 
Witał żołnierzy juz 
wiślany brzeg, 
najmilszy brzeg. 

Biało-czerwona pieśń 
przed wojskiem szła, 
no drogach chrzęścił mróz, 
Wisłą płynęła kra. 

Zołnierze drogą szli, 
od wschodu słońca szli. 
l życie nieśli nam, 
nie szczędząc własnej krwi. 

Sypał styczniowy śnieg, 
hulał styczniowy śnieg. 
Czerwienią ognia lśnił 
biały warszawski brzeg. 
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Kim chciałbym być? 
Poetą. 
l chciałbym pisać wiersze. 
A wiersze o Warszawie 
byłyby najplękniejsze • 

Pisałbym Je nad Wisłq, 
wymyślał z serca, z głowy, 
pisałbym je w Łazienkach 
na łlściach kasztanowych. 

Pisał o złotej kaczce, 
choć mówią, że jej nie mo, 
napisałbym sto wierszy, 
czyli cały poemat. 

Opisałbym srebrzystą 
z wiślanych wód syrenkę 
o Warsiei o Sowie 
ułożyłbym piosenkę. 

Niechby wróble na dachu 
wierszami nom ćwierkały, 
niechby moje piosenki 
łabędzie wam śpiewały. 

• 

Tadeusz Kubiak 

Rys. Przemysław Woźniak 

• 

• 
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Bartek pożegnał się z Muminkiem. W 
tym samym momencie ktoś gwizdnął za 
nim. Obejrzał się. Zobaczył Łukasza. Jego 
uśmiechnięta twarz i wesołe spojrzenie 
wyrwały go z nastroju ,,wielkiej tajemni
cy". Stwierdził mimowolnie, że Lukasz 
dobrze na niego wpływa. . 

- Salam ale~kum! - przywitał go mło
dzieniec. - Byłem już w "Goplanie". 

- Salam alejkum - odpowiedział Bar
tek. - Co to właściwie znaczy? 

- To przywitanie arabskie - pokój z 
z tobą czy coś w tym rodzaju. Witam clę 
tak, bo przed godziną spotkałem dwóch 
podejrzanych facetów wyglądających na 
Arabów i tego ze złamanym nosem. Plą
tali się przy wejściu do bunkra. 

- Widzieli cię? · 
- Nie. Ale najważniejsze, że ja ich wi-

działem. ' 
- Ja też- wyszeptał Bartek.- O go

t dzinie jedenastej . trzydzieści wyjechali z 
,,Jantaru". Byli w pełnej gali, jakby wy
bierali się na bal. 

- Ciekawe, bo ja zobaczyłem ich w 
sportowych ciuchach, a ten ze złamanym 
nosem dźwigał kombinezon płetwonurka. 

- Pewno będą szukali - wyszeptał 
chłopiec z obawą w głosie. -

- Będą, ale nie znajdą. 
- Nie rozumiem ..• dlaczego? · J 
- Nie domyślasz się? 
-Nie. 
- Bo 'ja już znalazłem. 
Chłopiec westchnął i spojrzał z niedo-
• • W1erzan1em. 
- To niemożliwe. 
- Możliwe, możliwe - uspokoił go Łu-

kasz. - Cala paczka była... no, zgadnij, 
gdzie? 

- Na dnie ... - Utknqł, nie mogąc się 
skupić. 

- Mylisz się. W lufie tego starego dzia
ła. 

- To świetne miejsce. A teraz gdzie ill 
schowałeś? 

- Zostawilem w tym samym miejscu • 
• 
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-To ryzykowne. 
- Nic martw się. Nikt jej nie znajdzie. 
- Co tam było? 
- Nie wiem, bo nawet jej nie rozpako-

wałem. 
- Nie wierzę. 
- Uwierzysz, gdy ją zobaczysz. 
Łukasz zadumał się. Potem położył 

chłopcu rękę na ramieniu. 
- Słuchaj, czy mogę pa ciebie liczyć? 
- Jak na Zawiszę. 
- Uprzedzam cię, że to poważna spra-

wa. Poważna i niebezpieczna. 
Chłopiec dumnie uniósł głowę. 
- Piekielnie lubię taką robotę. 
- Morowy z ciebie chłop... Ale musisz 

uważać, bo mamy do czynienia ... 
- Z groźną siatką szpiegowską - do

kończył Bartek za niego. 
- To jeszcze nie wiadomo, ale na pew

no z grupą przestępczą. Jesteś mi potrzeb
ny. Czy mażesz zwołać kilku chłopców na 
dziewiętnastą? 

- To nie takie proste, jak ci się zdaje. 
O piątej są imieniny Muminka. Nie może 
być później? Teraz jest długi dzień. 

- No, powiedzmy, na dwudziestą. 
- Ciężko będzie. 
- Postaraj się. Najlepiej byłoby, gdy· 

byście udawali zabawę. 
- Jaką zabawę? 
- No, powiedzmy... na przykład w In· 

dian. Widziałem tego chłopca, co z tobą 
rozmawiał. Wykapany Siuks. 

Bartek zastanawiał się chwilę. 
- To nawet dobry pomysł, tylko jak ja 

ich wszystkich zwołam? 
- Roześlesz wici - zażartował. 
- Postaram się. 
- Nie, bratku. Muszę być pewny, że 

będziesz mial najmniej pięciu. 
- Pięciu. .. To da się zwołać. 
- Więc na mur. 
- Na mur. Wszyscy będą w strojach bo-

jowych. 
- O to właśnie chodzi - odetchnął z 

algą młodzieniec. - Musicie udawać, że 

• 
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bawicie !ię w Indian, zrobicie dużo szumu 
dokoła wejścia do bunkrów, tak. żeby was 
było · słychać z daleka. Rozumiesz? 

- Kapuję~ Ale co będzie, jeśli na przy
kład zjawi się ten ze złamanym nosem 1 To . . , przectez grozny ... 

- Nic nie będzie - przerwał mu Lu
kasz. -Nikt want nie może zabronić ba
wić się w czerwonoskórych. 

- A jak się zjawi któryś z tych Ara
bów, to co? Może mam mu powiedzieć sa
lam alejkum. 

Lukasz uśmiechnął się. 
- Możesz powiedzieć, To byłoby nawet 

zabawne. 
- A co będzie z tą paczką 1 
- O, właśnie. To jest najważniejsze. -

Ujął rękę chłopca i spojrzał mu w oczy.
Słuchaj mnie uważnie. Jak usłyszysz ten 
sygnał: - Wyjął z kieszeni zrobioną z ga
łązki czarnego bzu świstawkę. Dmuchnął 
w nią. Jej dźwięk do złudzenia przyporni-

• 

nał śpiew ptaka. - Więc - eluDął - jak 
usłyszysz ten sygnał, to wpadniaz do 
bunkra, dobiegniesz do tego miejsca, adzle 
zaczyna się woda. Tam będzie mój pon
ton, popłyniesz nim do tej wielkiej haU. 
Wyciągniesz z lufy paczkę ... 

- A jak nie dosięgnę? Lufa jest długa. 
- Brawo, widzę, że jesteś bystry i roz-

earnięty. Nie bój się, wszystko opracowa
łem do najmniejszego szczegółu. Sięgniesz 
do lufy na głębokość łokcia. Wyczujesz ko ... 
niec linki przylepiony plastrem do żelaza. 
Pamłęt.Q tylko, żeby nie upuścić linki, bo 
wtedy ... 

- Byłaby klapa - dodał Bartek. 
- Niezupelna, bo i na to trzeba być przygotowanym.- Wyjął z przewieszonej 

przez ramię torby kłębek moc~ego sznurka 
zakończonego podwójną kotwiczkll. Nie 
rozwijając go, wyjaśnił:- Spuścisz tę kot· 
wiezkę i wtedy przynajmniej jeden hac.zyk 
uczepi się o tę paczkę. I to cala fllozofia. 

Bartek z uznaniem kręcił głową. 
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- Ty, bracie, jesteś kuty na cztery no-
• g L 
- Raczej kopyta - zażartował. - Te

raz, gdy będziesz miał już tę paczkę, po
płyniesz spokojnie z powrotem. 

- A jak mnie ktoś zatrzyma? 
- Nie przewiduję takiej ewentualności. 

Zapamiętaj więc dobrze: popłyniesz z po
wr"Otem, a potem z całą ferajną ruszycie 
do starego młyna, a tam umieścicie paczkę 
w łódce, która nazywa się "Fela". - Trą
cił go mocno w ramię. - No, powtórz, co 
masz zrobić. 

Bartek dokładnie, co do joty, powtó
rzył polecenia, lecz gdy skończył, zmarsz
czył lekko brwi i rzekł niepewnym głosem: 

- Jedno mi się w tym nie podoba ... bo 
niby chcesz nakryć tę bandę, a tymczasem 
sam nie bierzesz w tym udziału. 

- To kiepsko kombinujesz - zaśmiał 
się krótko ł..ukasz. - Czy ci nie przyszlo 
do głowy, że ja w tym czasie odciągnę ich 
i zabezpieczę wasz powrót? 

- Jeżeli jesteś gliną, to nie masz się 
czego bać. 

- Ech, niczego nie rozumiesz. Posluchaj 
mnie uważnie. Ty pójdziesz po paczkę, 
twoi koledzy będą robili szum przy wejś
ciu do bunkrów, a ja tymczasem będę się 
kręcił po lesie. N a kogo tamci zwrócą uwa
gę? 

- Myślę, że na ciebie - odparł nie
pewnie Bartek. 

- No, nareszcie poszedłeś po rozum do 
głowy. 

- Więc ty nie jesteś gliniarzem? 
ł..ukasz przymrużył oko. 
- Tego nie powiedziałem. I jeśli chce

cie nakryć całą szajkę •.. 
- To nie szajka. To siatka szpiegowska. 
- Nieważne, jak ją nazwiesz. Mówiłeś 

mi wczoraj, że sami chcecie dokończyć tę 
akcję. 

- Tak, bo my pierwsi wpadliśmy na śla
dy przestępstwa. 

- Brawo! Więc rób, co ci poleciłem, a 
cała chwała udanej akcji spadnie na was. 
Postaram się, żebyście dostali medale za 
odwagę. 

- Dziękuję, my nie dla medali. .• - po
powiedział 'trąc z przejęcia ucho. Jedno
cześnie pomyślał, jak to będzie wspaniale, 
gdy staną w szeregu, a ktoś ze starszych 
będzie przypinał im do piersi odznaczenia. 
Łukasz uśmiechnął się do chłopca. 
- W porządku. Więc wykonasz wszyst

ko, jak umówione? 
- Tak... - zająknął się. - Tylko nie 

wiem, czy ci dwoje, co tu rano weszli, też 
są w tej bandzie. 
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- To się dopiero okaże. 
- Bo mnie się zdaje, że oni działają na 

własną rękę. 
- To też możliwe, ale oni się nie lic

tylko tamci, Arabowie z tym trzecim. No, 
co?- skinął mu ręką.- Rozumiemy się? 

-Tak. · 
- To pamiętaj, o dwudziestej ... o ósmej 
• Wieczorem. 

• • • 

Bartek z całym impetem wpadł do cia-

-

• • snego pom1eszczen1a przyczepy. 
- Zulejka - zawołał zdyszany - mu

simy rozpuścić wici t O pół do ósmej zbiór
ka na przystani. 

Dziewczyna leżała w śpiworze. Czytała 
książkę. N a widok byłego podwładnego 
usiadła. 

- Co ty, Bartek, urwałeś się z choinki?! 
- Nie. Tylko dzisiaj wszystko się ro%-

strzygnie. 
- Powiedziałam ci, że mnie to już nie

interesuje. 
- Zulejka, przecież to fantastyczna 

okazja. 
- Nawet mi o tym nie wspominaj. -

Położyła się z powrotem, podsunęła pod 
głowę jasiek. 

- Jeżeli przepuścisz tę okazję - mówił 
coraz głośniej - to będziesz żałowała cło 
końca życia. 

- To ty, ale nie ja. 
- Mówię ci, że to po prostu bomba. 

Dwóch Arabów i Krzywonos ... 
Zamknęła oczy, wzruszyła ramionami, a 

potem wyrecytowała z naciskiem: 
- Nic mnie to nie obchodzi. Kapujesz? 
Bartek zacbłysnął się. Jął chaotycznie 

opowiadać o spotkaniu z Lukaszem. 
- Nie wysilaj się - wtrąciła. - I tak 

wszystko puszczam mimo uszu. 
- Zulejka - zawołał błagalnie - zlituj 

się, to przecież koronkowa robota! O ta
kiej właśnie marzyłaś. 

Dziewczyna skierowała nań chłodne 
• • spoJrzenie. 

- Radzę ci, idź na obiad. Jak zjesz, to 
może otrzeźwiejesz. 

Bartek opuścił ręce. Westchnął głęboko. 
- W takim razie zupełna klapa. 
- Dlaczego? Możesz sam spróbować 

zwołać chłopców. 
- Bez ciebie nie da rady. Nie usłuchają 

• m n te. 
- To zmów paciorek i pożegnaj się z 

medalem- rzuciła uszczypliwie. 
- Dobrze -wydusił z siebie po chwi

li namysłu. - To ja sam ... Nie potrzebuję . 

• 
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twojej pomocy .•. a · jak mi się nie uda, to, 
pamiętaj, przez ciebie. 

• • • • 
Bartek punktualnie o piątej zapukał 

do drzwi Muminka. Otworzyła mu pani 
Zednicka. 

- O, jaki ty jesteś punktualny! W na
grodę dostaniesz podwójną porcję tortu. 

- Dziękuję.:. ale to nie moja zasługa. 
Tata ma zegar elektroniczny w głowie. To 
on mi kazał ... 

- Nie szkodzi, w każdym razie jesteś 
pierwszym gościem i należy ci się nagro
da. - Podeszła do stołu i z wielkiego ter
mosu nałożyła mu na spodek porcję lo
dów. 

- He ... he ... - zaśmiał się Muminek -
ale drugiej porcji już nie dostaniesz. 

- Czesiu - skarciła go spojrzeniem 
babcia- jak ty możesz mówić coś podob
nego? 

- Bo czytalein w gazecie, że jak ktoś zje 
dużo lodów, to zatruje się bronkowcami. 

ł 

• 

- Po pierwsze - gronkowcallJiJ a po 
drugie- nie wygłupiaj się. 

Muminek zrobił minę obrażonego jam
nika. 

- To ja wiem, co zrobię. Powiem, że to 
są zatrute lody. Nikt nie zje nawet jed-• •• neJ porCJI. 

- Głupstwa pleciesz - roześmiała się 
babcia. - A ty go nie słuchaj - zwróciła 
się do Bartka. - On przeciwnie... Co ma, 
to rozda bez zastanowienia. 

- Znam go, pro... pani - powiedział 

Bartek. Usiadł obok Muminka na tapcza
nie. - Ty - trącił go łokciem i szepnął do 
ucha - czy chcesz brać udział w akcji? 

- W jakiej znowu akcji? - zapytał 
głośno malec. 

- Ciii, bo babcia usłyszy. Robimy akcję 
przeciw siatce szpiegowskiej. 

Muminek chlasnął się dłonią w kolano. 
- Ja chcę się bawić w Indian. 
- Właśnie o to chodzi... Niby będzie-

my się bawili ... 

21 
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- Ja nie na niby. Bo Zulejka mianowa
ła mnie Wielkim Czarownikiem. 

- To nie szkodzi. 
- Szkodzi, bo Wielki Czarownik nie 

bierze udziału, tylko sam robi, co tylko mu 
się podoba. 

- Ciszej- syknął Bartek- bo babcia 
może usłyszeć. - Spojrzał w stronę pani 
Zednickiej, która w tej chwili układała na 
talerzykach kanapki z serem. Malec wzru~ 
szył ramionami. 

- Babcia nie usłyszy. 
- A co ... ma słaby słuch? 
- Nie. Tylko teraz myśli o brylancie. 
- Skąd wiesz? 
- Bo ma taką tajemniczą minę. 
Bartek jeszcze raz zwrócił oczy na pa

nią Zednicką. Wrzucała kawałki lodu do 
wazy z owocowym kruszonem. Z jej'-łwa
rzy można było wyczytać skupienie. Za
stanawiał się, jak taka osoba, tak spokoj
nie wrzucająca do kruszonu kawałki lodu, 

22 

Rys. Jerzy Flisak 

może jednocześnie być członkiem siatki 
szpiegowskiej. Do tej pory ona właśnie 
stanowiła największy znak zapytania. Z 
jednej strony była najtroskliwszą babcią, 
a z drugie'j... Czyżby mogła zdobyć się na 
taką . dwulicowość? A może właśnie umie 
się tak świetnie maskować? A może kocha~ 
ny wnuczek ma rację? Taka osoba jest 
zdolna do wszystkiego. N achylii się do 
ucha malca: - Ty, ani pary z ust o tym, 
co ci powiedziałem. 

- A dlaczego? 
- Dlatego, że twoja babcia... - Chciał 

powiedzieć że babcia Zednicka jest praw~ 
dopodobnie zamieszana w tę sprawę, lecz 
urwał w połowie słowa, gdyż ktoś zapukał 
do drzwi. 

- Proszę - zawołała babcia śpiewnym 
głosem. 

Adam Bahdaj 
(Ciąg dalszy nastąpi) 

• • • 
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Wanzawie przybył nowy most na Wiśle 
i od ponad pól roku służy jej mieszkań· 
eom. Połąezyl lewobrzeżne dzielnice War
szawy z Prag-. Decyzja o jego budowie 
zapadła w paidziemiku 1984 roku. 

Generalnego remontu mostu lm. księcia 
Józefa Poniatowskiego nie można było jui 
dłużej odkłada~. Odbudowany ze zniszczeń 
wojennych w 1946 roku, służył bez wl42k .. 
szych napraw blisko 40 Jat. Jak się okazało, 
prace remontowe trwać muszą minimum 
28 miesięcy. Wylączenie mostu, a tym sa~ 
mym l głównej przelotowej arterii mła· 
sta - Al. Jerozolimskich z ruchu spowo· 
duje ogromne trudności w stoleemej ko· 
munikacji. Jedynym wyjściem stała si42 
więc budowa nowego zastępczego mostu na 
Wiśle, budowa nie wymagająca wlelkleh 
kosztów i możliwa do wykonania w jak 
najkrótszym czasie. 

26 
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Fot. CAF. 

Wybudowania taklego właśnie mostu 
podjęło się w czybie społecznym dla u
czczenia 40 rocznicy zwycięstwa nad hitle
rdwskim faszyziDem-nasze Wojsko. Pra
ce projektowe trwały ~ledwie dwa i pół 
miesiąca. Jeszcze przed początkiem zi
my 1984/85 zacz42to roboty przygotowaw
cze i budowę tras dojazdowych do nowego 
mostu. Te ostatnie wykonywały miejskie 
przed.siębiorstwa warszawskie, współpra
cujące z głównymi wykonawcami - żoł
nierzami z jednostek kolejowych i drogo
wych Wojska Polskiego. 
Wiosną, po spłynięciu lodów, dokladnie 

21 marca 1985 r. można było przystąpić do 
budowy mostu. Most zbudowano w sto 
dni. W przededniu Swięta Odrodzenia Pol
ski, 17 lipca 1985 r. odbyło się uroczyste 
otwarcie Mostu Syreny, a następnego dnia 
oddano dla ruchu kołowego nową trasę. 

' 
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Most został nazwany Mostem Syreny, od 
stojącego tuż· obok niego pomnika Syreny 
warszawskiej. Składa się on z dwóch rów
noległych pasm (właściwie jakby dwóch 
mostów) szerokości 6 metrów i długości 
441 m. Licząc razem z przyczółkiem mo
stowym lączna długość mostu sięga 510 m. 
Kratownica mostu, na której położono na
wierzchnię, czyli jezdnie mostu - jest ory
ginalnym polskim rozwiązaniem. Jej kon
strukcję opracowali inżynierowie z Woj
skowej Akademii Technicznej. Wykorzy
stali oni częściowo zasady stosowane przy 
budowie mostu saperskiego, wprowadzając 
równocześnie wiele elementów o charak
terze trwałym (między innymi trwale pod
pory, pale stałowe zamiast drewnianych, 
asfaltową nawierzchnię). Stalowa konstruk
cja przystosowana jest do dużego ruchu 
miejskiego. Most przeznaczony jest wy
łącznie dla ruchu kołowego, nie ma więc 
chodników dla pieszych. 

K OPA 
Z daleka jak grudki ziemi, 
Kuleczki czarnoziemu. 
Albo jak gdyby rozsypał 
Ktoś nieco ziarnek maku. 

Idziemy 
I nie wiemy, 
Co się tam czerni w śniegu. 

I nagle, 
Spod nóg prawie, 
Podrywa się do biegu 
Stadko spłoszonych ptaków. 

• 

• 

Tadeusz ~ocarski 

Rys. Zdzisław Byczek 
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Przekazanie mostu przez Wojsko wła
dzom i społeczeństwu stolicy miało cha-. 
rakter bardzo uroczysty. Rekordowy czas 
jego budowy upamiętniono specjalną ta
blicą z odpowiednim napisem. 

Budowa Mostu Syreny była poligonem 
doświadczalnym dla dowództwa i żołnie
rzy, ponieważ takiego typu mostu, dla tak 
dużego ruchu i na tak długi okres przewi
dywanej je1o służby miastu - dotychczas 
jeszcze nigdy nie stawiano. W założeniu 
ma on służyć Warszawie S lat, ale jego 
wytrzymałość obliczona jest na 20 30 lat. 
Po zakończeniu remontu mostu Poniatow
skiego Most Syreny będzie mógł być jesz
cze użytkowany w oftresie koniecznej na
prawy innych warszawskich mostów. 

Krystyna Krzyżakowa 

b 

27 • 

, 



l 

l 
l 
l 

"Varsovia" - Dziecięcy Zespól Pieśni 
i Tańca przygotowuje się do swoich pierw
szych występów zagranicznych. Na dwa 
tygodnie ferii zimowych został zaproszony 
do Stanów Zjednoczonych. Przyglądalam 
się niedawno i przysłuchiwałam próbie ze
społu. \Vszyscy są bardzo przejęci. Zmie
niają dotychczasowy program, uczą się no
wych tańców. Chcą się jak najlepiej za
prezentować zt· oceanem w swoim nowym 
koncercie zatytułowanym "Piękna nasza 
Polska". 

• 

Kierownik artystyczny zespołu i choreo
graf - pan Witold Zapala (główny cho
reograf "Mazowsza" ), oraz instruktorki -
panie Halina Ossowska-Borys i Zofia Pa
wlak (które kiedyś w "Mazowszu" śpiewa
ły i tańczyły), zastanawiają się nad nowy
mi układami, uczą dzieci dwóch nowych 
warszawskich tańców "Mokotów" i "Mio
ciny", i wszyscy po wiele razy ćwiczą te 
same fragmenty piosenek i tańców. 

Do nowych tańców trzeba przygotować 
nowe kostiumy, któr~ tak jak i te już 

przez zespół używane, są bardzo ładne i 
kolorowe. Projektowaniem strojów zajmu .. 
ją się panie: Barbara Ptak (scenograf) i 
Barbara Kaznowska (konsultantka z Mu
zeum Etnograficznego). 

"Varsovia" powstała w 1978 r. i działa 
przy Domu Kultury Sródmiejskiej Spół
dzielni Mieszkaniowej w Warszawie. Pa
tronat artystyczny sprawuje nad nią "Ma· 
zowsze" - zespól znany nie tylko w Pol
sce, ale i za granicą. 

Dzieci przyjmowane są do "Varsovi" w 
drodze eliminacji. Przez prawie rok ćwiczą 
w tzw. "zerówce", obserwowane są pilnie 
przez instruktorów i same sprawdzają, czy 
są w stanie pogodzić naukę z próbami i wy
stępami. 

Na ogół przyjmowane są do tej grupy 
dzieci 6-8-letnie, ale jeśli trafią tu szcze
gólnie zdolne pięciolatki, to czyni się dla 
nich wyjątek. 

Jak długo można tańczyć w "Varsovi"? 
Aż do matury, bo najczęściej wtedy właś
nie najwytrwalsi rozstają się z zespołem. 
Trzeba myśleć o egzaminach. 
1 N a leżą do "Varsovi" uczniowie szkół 
podstawowych, średnich i muzycznych. 
Byli w niej tacy, którzy swoją przygodę 
ze sceną kontynuują ucząc się w Szkole 
Baletowej na Wydziale Estradowym. 

Próby i zajęcia odbywają się po polud
niu trzy razy w tygodniu w kilku gru
pach. Czasem trzeba aż dwóch lat nauki, 
żeby wystąpić na scenie po raz pierwszy. 
Występy - żeby członkowie zespołu nie 
mieli kłopotów w szkole - organizuje się 



w soboty i w niedziele, a także w czasie 
wakacji i ferii. 

Aktualnie grupa występująca liczy oko
ło 70 młodych artystów, a drugie tyle jest 
w przygotowawczej "zerówce". 

Pierwszy koncert "Varsovi" odbył się 
25.VI.1980 r. w Sali Kongresowej w Pała
cu Kultury i Nauki w Warszawie, potem 
zespół koncertował w różnych miastach 
Polski. Brał udział w festiwalach, m. in. 
w Kołobrzegu, w Festiwalu Chórów Polo
nijnych w Koszalinie. Nagrał także progra
my dla radia i telewizji. 

W ciągu 7 lat istnienia ,,Varsovi" opra
cowano dla niej kilkadziesiąt pieśni i kil
kanaście tańców w czterech grupach tema
tycznych. "Gry i zabawy dziecięce", "Sta
ropolska suita krakowska", "Program zi
mowo-noworoczny" oraz "Foklor miejski 
i włościański starej Warszawy". 

- Jak Wam się podoba praca w zespo
le?- zapytałam po próbie Anię Bieńkow
ską z klasy IV, Edytę Sternę i Piotra La
toszka z III klasy. 

- To nie praca, to zabawa i przyje
mność! - odpowiedziała mi zgodnym chó
rem cała trójka. 

Ania i Edyta zostały przyjęte do "Var
sovi", gdy mialy 5 lat, Piotr, gdy miał 7, 
za to w "zerówce" był nie rok, a tylko trzy 

• • 
miesiące. 

Nie mają żadnej ulubionej piosenki ani 
tańca, ·.vszystkie im się podobają. A naj
milej wspominają koncert zespołu na pię-

Fot. R11szard Barcikawski 

ciolecie istnienia "Varsovi" w Sali Kon
gresowej oraz wyjazdy i koncerty w czasie 
wakacji. Podobało im się zwłaszcza w Ko
szalinie, bo w wolnych chwilach chodzili 
nad morze. Teraz wszyscy troje marzą o 
tym, żeby udał im się ich pierwszy wyjazd 

• zagraniczny. 
Wszystkim młodym artystom z "Varso

vi" i ich opiekunom serdecznie życzymy 
pomyślności, a naszych Czytelników infor
mujemy, że w 5 numerze "Płomyczka" za
mieścimy nuty i tekst piosenki z reper-

v ." tuaru " arsoVl • 

Maria Czernik 

' 
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BAK SODA 

kij 

LIT BACA 

• 

WAR PERZ 

ANAGRAMĆWKA 
Z podanych par wyrazów przez od

powiednie przestawienie liter należy 
ułożyć 7 wyrazów związanych tema
tycznie ze szkołą. 

• 

Do poszczególnych 
pól podanej figury 
należy wpisać 4 wy
razy sześcioliterowe 
tak, aby je można by-
ło czytać jednakowo 
poziomo i pionowo. 

J. s . 

MOZAIKOWY 
KWADRAT 
MAGICZNY 

~~--~-----------------

W jeden trójkąt wpi
sujemy tylko jedną 
literę. Znaczenie wy
razów: l . inna naz.wa 
z.ająca, 2. nie zawodo
wiec, 3. budynek na 3 
środku rynku w 
mieście, siedziba rady 
miejskiej, 4. część ro
śliny. 

• 

teka 

POT SI EN 

KRZV*ÓWKA 
Do pustych kratek wpisz wyrazy o niżej 

podanych znaczeniach. 
Poziomo: 4. stoją na nim kwiatki w ok

nie, 5. rodzaj łopaty, 6. leczą w nim cho-
rych . 

Pionowo: l. smoczą buzia, 2. do rozwią
zania lub wykonania, 3. przedstawiciel in .. 
nych. 

J. s. 
' 

' 
• 
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J. s. 
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NIEDŹWIEDŹ 
POLARNY 

• 

Niedźwiadki polorne przychodzą na świat w środku zimy, 
gdy noc za kołem podbiegunowym trwa kilka miesięcy, 
o mróz osiąga - 70 stopni. Niedźwiedzica przed wydoniem 
no świat potomstwa przygotowuje "mieszkanie", w którym 
będzie przebywać ze swoimi małymi przez długi czas. W tym 
celu drąży w śniegu kilkumetrowy korytarz, wąski i wznoszą
cy się coraz wyżej. Na końcu tego tunelu buduje obszerną 
komorę. Tu gromadzi się ciepłe powietrze ogrzane jej ciałem. 
Pod jego wpływem no ścianach jamy topnieje śnieg, a na
stępnie od zewnątrz zamarza stając się szczelną warstwą nie
przenikliwą dla wiatru l mrozu. W ten sam sposób budują 
swoje lodowe chatki bytujący w podbiegunowym klimacie 
Lapończycy. 

Niedźwiedzica umieszcza swoje maleństwo w komorze 
l przez kilka miesięcy tok ono, jak i one nie opuszczają kry
jówki. Młode, wtulone w ciepłe futro matki, żywią się jej mle
kiem, o ona nie je nic. Jej organjzm korzysta z zasobów wła
snego tłuszczu nagromadzonego w grubej tkance podskórnej. 
Samiec nie bierze udziału w pielęgnowaniu potomstwo. Mat
ko-niedźwiedzica, wychowując niedźwiadki bawi się z nimi, 
a gdy podrosną i wyjdą z lodowej komnaty, uczy je sztuki 
pływania i polowania. Radością jest dla niedźwiadków możli
wość wychodzenia z kryjówki. Więcej się jednak cieszą, gdy 
po długiej polornej nocy hen, daleko no horyzoncie ukaże się 
czerwono kula słońca, oznako wiosny i lato l 

Niedźwiedzie polorne żywią się przeważnie mięsem ryb, 
fok, ptaków, lemingów, lisów, a w lecie nie gardzą też mcha
mi i porostami. 

Czasami kawał lodowej kry, na której jest legowisko niedź
wiedzi, zaczyna płynąć w nieznane. Niedźwiedzie siedzący 
no krze nie moją jednak powodu do strachu. W wodzie są ry
by, na grzbiecie ciepły kożuch, o pod skórą spory zapas tłu
szczu. Mogą tok pływać dość długo, obojętnie w jakim kie
runku, byleby nie za daleko na południe, bo tam byłoby dla 
nich za ciepło! 

Podobajq się nom polarne niedźwiedzie w swy~h białych 
futrach, które je chronią przed silnymi mrozami. 

Franciszek Kobryńczuk 

~ · 
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