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Rys. Gwidon Mlkl"aJawakt 

- Olpczego ty, tato, nie Jaatąłe6 
lodJiarzem, lacJtylko lnjynterttm? 

J 

. 
- Dhtclego mem ato mvć? Prnalei 
ja b'd' komlnlarzemr , , 

' 

- Nie byto ~ielonvch nici, więc ku· 
piłem taqyl 

. -
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NA WYSPIE Ma
derae można spotkać 
dztwne dorożki, 11-
prztżone w woły, Po· 
Ja~dy te maj~ wygod· 
ne wnotrze ozdobio
ne firaneczkami, które 
chroni~ przed upalnvm 
lłońoem, Oryginalno6ć 
tych dorożek polega 
na wm, że zamtaat kół 
mają ptozv. A prJecłeż 
na Mader&e 6n leg 

·liC n·lgdy nie pada. Po· 
IIII jazdy te jeżdżą po je· 
..., zdntach Wyłazonych 
u do6ć 6Haką koatk-, 

' • 
WYSPY L.ACHOW· c SKIE, znajdujące 110 

daleko ·na północy 
Związku Radzrecklego, 

.. 
l • 

-· w pobliżu półwvapu 
.., Tajmyr,., giną. Pokrv· 

te aą wiecznym lo· 
C dem, który niedawno 
..., z•cz~ł topnieć, Obnł· 
.... żyła alt przez to wv.· c.a aokote wyap, Lody 

ustąpiły Już tetm na· 
obazerze ponad mł· 
łłona kilometrów 

SZTUCZNE Iedo· 
wlaka buduJe sio łuż 
od ponad 1 00 et, 
Pierwaze na świecie 
aztuczne lodowisko 
zbudowano w 1878 r. 
w Chelata w WielkieJ 
B anll, 

ozne odowisko w 
Europie otwarto w 
1 881 r. we Frankfur
cle nad Menem. 

• 
W~ i LKI M boga .. 

otwem naazega kraJu, , 
Jeazcze nie w pełnł 
wykorzystanym, jest a•z ziemny, Jego za .. 
aoby w Połace ocenia 
alt na kłłkaaet miłłar· 
dOw metrów ae6clen • 
nych, Złoża gaz~ roz· 
rJucone •ą na teranta 
całego kraju. Bogate 
złoża ga~u wvato~uJII 
na POdkar acłuł w Rv· 
gtowym, na omorzu 
t· w Wlelkopolac~.L, a 
także w okolicy .c;a .. 
mojola, · ... kwadratovvvch, Przy. 

pUliCli alt, że wYIP.Y e 
te ,mo;łtzczaaem•nl· , POL.SKIE KOLEJE tiJ knąć, . PAf4STWOWE prze-

e waż~ rooznle około 
C SZKł.O łeat zazwv· młlłarda oaób l b.lłako · m czaj ołenk e l kruche, pół mlłt&trdl ton to· ..u a przedmioty wyko· warów, -u nanez nlęsołatwoalt W Polsce przeazło 

tłukli, W Związku Ra· 2 mln oaób dojeżdża 
._ dzieakłm wypraduko· koltlił dG pracy i da 

wąno azkło o nłezwv· ukoły, co najmnieJ 
C kłeł wytrzymało6gi, dwa r•zv dziennie. In-

M ł i metrowa koatka ni obvwatełt naszego Ulkiego azkła W\1ł'IV· kraju jeidżll rzadziej, i:i.l m uje cłtżar 200 kg, Ale ~liczono, że _prze
nawet Jeżell spada on ototnie każdy Polak 

= 
na n lą z wysokoteł podrói&.łje koleją 33 
2 3 metrów. razy w roku, .... 

.. 

.... 

... 
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N1au c.kt•dk• 
Q grxybach aaleoa~~n~ch PriiCIV'"ć mptecle na 11r. a aa 
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CJE 
Niepotrzebne nam kalosze, . 
niepotrzebny nam paraaol, . 
z nami, Słońce, chodt nad wodo, 
na poziomki chodź do lasu. 

Zaprosimy cię na lody 
i na malinowy sok, 
S~dź wakacJe ruem z nami, 
nim się zacznie szkolny rok. 

' 

Tfld,u.tz Śliwlak ~ 
Rys, Joanna Kusek 
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Kiedy się obudziłem, światełko mo· technicznych ułatwień. Spróbowałem jego telewidu mrugało bard~o szybko więc rozwiązywać własnymi siłami. i sygnał odzywał się z dużą częstotU· . Niestety. Sez skutku. Posłużyłem ' się wością. więc komputerkiem matematycznym. Pospiesznie wcisnąłem klawisz z na· Odpowiedź brzmiała: pisem "Szkoła" i na ekranie ukazała "Za·da-nie jest zbyt ła-twe, roz-wią-się gniewna twarz naszego wycho· zuj sam''. · · wawcy. Załatwił mnie, mądrala! - No, nareszcie! usłyszałem je- Z licznika rozległ ·się sygnał i głos: go głos. Że też ty zawsze musis~ sio .,Minęła pięć minut n, 
zgłosić ostatni! Ile można czekać na Spróbowałem jeszcze raz. Mózg ciebie! mój jednak pracował zbyt leniwie. - Ja bardzo przepraszam, .. za&P,a· Przypomniałem -sobie, że nie wolno łem ... -Dzień dobry! bąknąłem, nie· za?~ynać ~a~ o żadnej ,Pracy bez kró-zupełnie jeszcze rozbudzony. tkieJ bodaJ gmmastyki. - Dobrze, dobrze. Tym razem nie Ba, ale nie wtedy, kiedy się człowiek obniżę ci jeszcze stopnia z pilności budzi o pół godziny za późno! i obowiązkowości. A teraz Już nie Sied~ałem nad pustą kartką, aż marudź, wyświetlam ci zadante. odezwał się nast~y sy~ał . . Zosta· Szybko przeniosłem je na mój do· ło mi więc tylko dwadzieścia minut. mowy ekranik.· Sprawa przybierała niewesoły obrót. - N a rozwiązanie macie pół go· . Ale od czego są kole4zy. 

• 

dziny. Po tym czasie. 4 nauczyciel Nacisnąłem klawisz z napisem zerknął na zegarek dokładnie .. Maciek". Najlepszy matematyk · o dziewiątej, pro~zę, żeby wszyscy w klasie. · uczniowie zgłosili 'się. Bez ponaala· . Na ekranie zobaczyłem nachylone-, nia dódał z naciskiem. A ja wie· sa pilnie nad zeszytem kumpla. działem, że tą odnosi się do mnie. Odwrócił głowę, ·na jego twarzy Twarz matema~yka,znikła z ękranu, malowało się . ro~argnienie. . wyłączyłem teleW1d. O co chodzt? Szybko zerwałem się z łóżka, P.O· Nie daję sobie rady powie-załatwiałem wszystkie ~pra\VY toale· działem żałośnie. Może byś po-towe i pobie em do kuchni. Śniadanie mó_gł... · dla mnie sta o przy~otowane na małej Może bym i .pomógł, ale nie tacce. Połknąłem Je i wróciłem do tobie. Stać cię na rozwiązanie. tego łóżka. , . . ządania. Musisz się zmobilizować. Nastawiłem licznik czasu na odstę· Dziękuję za cenną radę po-py pięciominutowe i zabrałem się do wiedziałem i wyłączyłem się. · · zadania. . Połączyłem się z Jarkiem. Siedział Na eierwszy rzut oka nie wydawało 1 przed telewizorem, gapił się w ekran. się naJłatwiejsze. Parniętalem Jednak Smiał się jak opętany. Sięgał przy tym wskazani~ wszystkich nauceyCteli, io· co chwilę do talerzyka, na którym by jak najczęściej trenować mózg, mo leżało kilka żółtych tabletek. Chyba ko~zystać bez potrzeby z żadnych były to bułki z serem, • 
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Patrzyłem zdumiony. Odwrócił gło.. ten sam pomysł co ja. Leniwe mózgi ... 
wę. Wreszcie, kiedy licznik ogłosił dwa-

- A to ty, Jacek ... Nie przeszka- dzieścia minut, udało mi się. Na ekra
dzaj ... Lepiej włącz sobie' dwunasty 1 nie ukazała się twarz Hanki. 
kanał. Mówię ci, bomba. Komedia Jeszcze i ty! zawołała, ale w jej . 
z archiwum. Francuska. Wiesz, z tym głosie nie było gniewu. Była wYraźnie 
zabawnym Louisem de Funesem. Pę- rozbawiona. Jesteś piąty! Co się 

knąć można... z wami dzieje! Jak tak dalej pójdzie, 
_ . Lata osiemdziesiąte dwup~ieste- mózgi ~am. ~pełnie. wyja~owteją. . . 

go wteku... A ty JUZ rozwtązałas? Zdzt-
- Coś w tym rodzaju! Ale heca! wiłem się. 
Znów wpatrzył się w telewizor. Jak widzisz. 

I znów zaczął ryczeć ze · śmiechu. Rzeczywiście, dopiero teraz zauwa-
- A co z zadaniem? żyłem, że siedziała przed czytnikiem 
- Mama coś tam wykombinuje. i wyświetlała stronę po-stronie książkę 

Powie, że mnie brzuch bolał... wielkości pudełka zapałek. 
- Nie byłoby w tym nic dziwpego. Co to jest? zapytałem. 

Po takim śniadaniu! Jakieś opasłe tomisko! 
ZatrZ)1llał rękę nad talerzykiem. Ma prawie pięćset stron. W s pa-
- O, rany! zawołał. Zjadłem niała rzecz! "Fin de siecle". 

wszystkie bułki! · Co to znaczy? 
Wyłączyłem się, zwłaszcza że mój · Ale z ciebie osiołek! To znaczy 

licznik miłym głosikiem oznajmił, iż koniec wieku. 
minęło już piętnaście- minut. · Powieść futurystyc~na? Koniec 
, Kto mi jeszcze został? -Hanka oczy- naszego wieku? 
wiście! Że też wcześniej o niej nie Nie. Dwudziestego. Nie masz 
pomyślałem. Świetna koleżanka, a do pojęcia, człowieku, jaka to pasjonują
tego prymuska. Na pewno nie oomó- ca lektura. Cóż oni mieli wtedy za 
wi pomocy~ problemy! Walki, wojny, choroby, 

Nacisnąłem jej klawisz. Obrąz się epidemie i wieczne zbrojenia. I wciąż 
nie ukazał. Widocznie inni wpadli na poszukiwali nowych broni. Chociaż 
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• maga~py był toso pełne... · ~nalazłem coi dla siebie, Tei film Wtem, s szałem toż,. te próbo., archiwalny, M6 ulubfony western, . waU robić nawet wojny swiezdne,łł J dzielnym szory em, który ząwsze jest Nie · zdą~yli... dobry i sprawiedliWf· - A dzieci musiały zrywać sio Pomyślałem, że k1edy już wyjdzie· z rana i biec do szkoły.,, · my z naszych bermetycznycn domów, . - Takie ci się to wydaje oiropne? kiedy ziemią. woda 1 powiotr~ b@dą To dowiedz sio. że iliektóre dZieci już ·gotowe na nasże przyj9oie, \Yolne umierały z ~ładu. bo nie wystarczało od wszelkich ~anioozyszczeń, zostanq dla wszystk1ch .żywności.,, a~eryfem. . Nic mieli tabletek? Tylko .. , czy wtedy _potrzebny będzie - Kiepsko uważasz na historii komu jakiś seryfl,., Tatuś twierdzi, że powieclzjała. ludzie będłl wpełnie inni, b9c:łą ć W tej chwili mó licznik o~najmił, że . w zgodzie i kocbać siq,,, Ale kto w e, przeszło Już dwa zieścia pięć min \l t. jak to tam bwdzie?,, t 1 , M llSZO się pospieszyć, mam jui Zamyśliłom się i nie zauważyłem. że tylko pięć minut, - mruga już ozerwone światełko. Czas Zaraz ci wszystko wytłumą- do szkoły,,, NaciRnłłłem klawisz. , czę -· powledziąła. Na ekrąnio ukazała się qśmłechni " Nie mam czasu na żadne tłuma· ta twarz naszej ł?łlni od piologU,-na" czenia, Jeżeli chcosz mi pomóc, daj milsze nauczycielld, Za wazo alt uśmie· rozwi ąnie, chała była bardzo \vyrozumiała. ' - A.le to już ostatni raz re towarzyazy~ awnemu całowicko· Byłom qratowany, Liczllik nadał wi. Tym razem były to psy, Oglądałem ostatni sygnał, a ja nacisnąłem klawisz z zachwytom barwny filmy z tycia tych szkoły, ~ierqt. · . . Tym razem twarz matematyka na Rozkoszno szczeniaki, takie małe ekranie była uśmiocbniqta. i bezbronne, wspaniało i dzielne psy Proszo,_ proszę, co ~ niesp·o· obronne, psy ... przewodnicy niewi· dziankal zdziwił się, Jacek Jest l domych, ratownicy ~ s6rskie~o paso· pierwszył Naprawdę rozwiązałeś to towia,_psy pasterslde, które pdnowały zadanie? Było dość trudno. stad owiec,,, l po prostu zwyczajnet Minę miałem trocho niepewną. ale trzyą1ane w domach. · on chyba tego_nie zauważył, Postawił Jakżebym chciał mieć taifoso wior· mi piątko. · , nego pr~yjacielar Niestety. one też, jak Pa~atrzyłem jeszc~e, jak się zgła· ws~stkie zwierz9ta, musiały ~ginąć szaU tnnł. KUku ~łapało · po lufie... ws~tek ąkaicnia ekologicznego .. , - Macie d~estominutową prm- · Psy były najwieriUejs · so., , rw~·- Wiecie na co, J?rawda? · juszniką.lnl i towarz szami cz owieka. Wszyscy ~wykonuJą teraz ćwiczenia a jednak ozosto by przez niego źle ·ruchowe, Ną. rowerach, na wrotkach, traktowano, bite, s odzone, a nawet · na przfr~ądach gimnastycznych. Całe wy_pędzane. kiedy się j\łi znudz!ły" t dwadzJeścta minut. Poczułem łzy pod ~powiekami. Wyłąceyłem się seybko ze szkoły, l us szałom głos Joasi: · :Poszukałem dwunastego kanału w te· . laczoso dawni ludzie byll tacy lewizorze, Niestety. komedia z de źli? . . Funesem już się skończyła, leciała l moja koleżanka ro~płakała się, teraz kreskówka dla maluchów. Prze· Pani wzruszyła ramionami i uśmie· kręcalem kanał za kanałem, Wreszcie _ chn~ła się dn nas, • 
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... łNRZIJlltlł KIL.KA 
RóżowY' H 

TABLETEK·n 
-
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- Teraz będzie już zupełnie iną.- ność otworu prowadzącego z ubie-czej... ralni, to nalezało do jego codziennych - No, kończymy na dzisiaj. Pamię· obowiązków, a mama poszła do kuchtajcie, zaraz b dzie lekcja es eran· ni. Za chwilę doleciały stamtąd smakowite zapachy, wspólnym językiem. owstanie jed-- · To chyba zupa grzybowa? na wielka ojczyzna wszystkich ludzi. Nie,--raczej ogórkowa zga-Oczywiście, poszczególne narodowoś-- dywaliśmy z tatą. ci zachowają swoje odrębne języki, Mama przyniosła taler~e. i rozsta-- aby móc korzystać ze wszystkicłl dzieł wiała je na stole. Były to Jakby mikultury, które ocalały i które utworzył niaturki tych z film o w. Bo też nasze · człowiek. jedzenie, chociaż dzięki chemikom Lekcje się skończyły, p~hnące podobnie do dawnych po-Byłem trochę głodny, łaziłem po traw, to by tylko małe lub nieco kuchni, ale w słoikach nie znalazłem większe pigu ki. nic gotowego . . Musiałem poczekać na Mama położyła każdemu na talerzu mamę. , po dwie tabletki brązowego koloru. Wkrótce usłyszałem szum hellkopte- . A· mówiłem, że grzybowa -rai zaraz potem przez szczelny długi zawołałem triumfalnie. rękaw wejścia wc1snęła się mamą., a za Zgadłeś roześmiała się mama. nią ojciec. Przeszli bezpośrednio stam- Potem była zmiana talerzy. Pojawi-tąd dp rozbieralni, aby zdjąć pyło- ły się na nich duże, okrągłe · tabletld i promieniaodporne szczelne kombi- koloru ciemnoczerwonego pieczeń nezony. Mama spędziła w rozbieralni wołowa i jarzyny po trzy tabletki trochę więcej czasu. Wiadomo, ko· pomarańczowe marchewka, zielo .. bieta! A teraz zapanowała nowa mo- ne sałata, białe kartofle. da, kombinezony miały wi9cej róż.. Był też deser. Do odkażonej i che .. nych ozdobnych klamerek 1 guzicz- micznie oczyszczonej wody mama ków. Zdejmowanie tego stroju było wrzuciła kilka różowych tabletek bardziej skomplikowane, mieliśmy aromatyczny kompot mali-Tata natychiniast sprawdził szczel~ nowy. 
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Wanda Osuchowska-Orlowska 
Rys. Bohdan Butenko 
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MARIA I 
MA ODALENA 
Na obrazie Kossak! 
dziewceynki jadą bryczką 
przez złetony las. . 
Na obrazie iatrzyrnał &ię czas. 

• Zatr ał się koń kasztanek, 
stan drzewa malowane, 

- zastygły dziewczęce spojr~enła. 

Na obra!ie 
Marla i Magdalena. 
Kim btdą dZłewcztta 
w powiewnych kapeluszach? 
Ookfłd dojedzie bryczka, · która w drog' wyrusza?( ... ) 
Jed~e, jedzie brycd(a 
z koniem malowanym, 
jedzie, jedzie w Nieznane. 

. 
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Danuta OeiiHefowa 
, Ry1, feł'esa JaJicieł'H.Y 
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DMUCHAWCE 

Dmuchamy na dmuchawce 
i lecą wysoko; -moze któryś zastuka w twoje, kolego~ okno? 

Wiem, ze mieszkasz w wieżowcu na dziesiątym pi,trze, 
dmuchawiec tam doleci 
na lekkim letnim wietrze. 

Dmuchamy na dmuchawce 
i lecą daleko; 
do ciebie, koletanko, 
za siódmą górą, rzeką. 

Poznaliśmy sit dawno, 
·Uipom.niałaś o tnnie, 
mote dmuchawiec .nasze 
wakltcje ci przypomni? 

' 

Tadeusz Olegier 
l 
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- Ecbłu, czy to ty? - zwrócD się detektyw do Edka. 
- Ja? Skąd? Ja też orbłto•ałem na cały reauJatort · 
- A jak przypuszczasz, kto·to mógł zrobić? Nie· mam pojęcia. Jakiś superbałwant l tak mniej więcej przebiegały te wszystkie rozmowy. Z Ełżuńłą podobnie. 
- Elżuniu, cty to ty? 
- Alei, proszę pana! Skądt Przecież mnie wszystko jedno, czy huśtawka jest zamknięta, czy otwarta, bo ten Edek i Sławek ł tak nikogo 

nte dor;:czają! 
-...... . • A jak myśRsz, .Elżunłu, kto to mógł zrobić?. · 
- Bo Ja wiem? Może pani Melania brążek, bo ona zawsze słę gniewa, że krzyczymy pod oknem. 
Detelttyw postedł do pani Drążek. 
- Szanowna pani zapytał-czy pani coś wiadomo o tej huśtawce l o kłódce? 
- Owszem odpowiedziała pani Melania 
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kręcąc korbkę młynlut do kawy. - WladolbO 
mi, te się cleszę, te nareszcie ktoś zamknął tt 
piekielną maszynę! Jest nareucłe ciszeJ ... . 
A w ogóle to nałetałobf tę ••• tę halastrę roz· 
pędzU na cztery wiatry 

- Ale to nłe pant zamknęła huśtawkę? 
- Co to, to nłe. Muszę się Jednak przy 

okazji panu poskarty~, te od tego wrtuku 
motna oszalee. . . 

- Ws~ panł. A jak padł przyPuszt~ll, 
kto mógł to zrotił~? 

- Nłe mam pojętła. Ale błogosławię ręce, 
które to 1robłły. 

- Dziękuję panł. 
Tyle dała iłetektywowł Tułamowi włzja lo· 

kalna ł rozmowy. Duto czy mało? Na pożór 
bardzo mało. Nic. A w gruncie rzeczy ... OJM;)· 
Władał pótnłej zainteresowanym, te jut wtedy 
po tej Włzj1 ł po tycb rozmowach domyjtłł słę, 
kto zamknął huśtawkę. Było to wprawdzie 

ale tak zdecydowane, te gra· 
z pewno~łą. Muslał jednak Jeszcze 
dow6d przypa.tdtajlłCY, to znaczy 

klucz od kłódki ł tego, w czyich rękacb on lit 
znajdował. , 
Uwagę Tutama, Jak późnieJ opowiadał, 

zwr dwłe rzeczy. ftłerwsza z blcb to kł6clki. 
Wlda~ ą na rysunku. Nłe ma ona dziurki. Co to 
znaczy l To, te zacteplona została dziurkil do 
spodu. To jasne. Ale detektyw Tutam postawił 
sobie pytanie: kto Ję mógł l dlaczego tak 
powłesł~ l czy o tym mógł zdecyctowa~ przy· 
padek, czy jakiś zu~e określony powód. 
Otót słusznie doszedł do wniosku, te nłe muslał 
to być przypadek. że moRio to powstać wskutek 
tego, te zakładający fańcuch ł kłódkę był 
leworęki był mańkutem. Muslał ują~ kłódkę 
w prawą rękę łj teby łancuch nie spadł z pa• 
łączka, musiał ą odwróci~ dziurką do spoiłut 
Następnie lewę ręką, u mańkuta sprawnlejszęł 
wykonał szereg skompUkowanych czynnoR 
z łańcuchem okręcon~ dookoła ramy _ l na 
końcu lewę ręką przekręcU klucz w kłódce 
zwisająceJ odwrotnie. Tak nłe muslało by~, ale 
tak być mogło. Cót włęc naletalo zrobł~? 
Obserwowa~ ręce wszystłdch uczestników hu'
tawkoweJ awantury z panią Melanią Drątek 
włącznie. Detektyw czynłł to przeprowadzając 

przHłuehanłat. Włdzłał, te Sławek ł Edek graH 
w płna·ponga normalnłe prawymi rękami. 
t r~wiłet prawą rękll kręclła coi w młynku do 
kawy pani Drątek. Natomiast Eltunla ••• Gdy 
Tutatn podsudl do nłej, b rze rowadzi~ 

l ł! w ll r kąt To ocz ~e eszeze nie był 

Detektyw tam taką z nią niebawem prze
prowadlłł rozmowę. 

- Eltunłu, cllaczeao, gdy pytałem clę o kłód· 
kę ł huśtawkę9 powiedziałaś, te dłc o tym nie 
wiesz, a przeclet zrobUaś to ty. · 

- Ja?t Wcale nłe jat Co pan ode mnie chce?! 
- Nie kłam. Ty. To jest klucz od kł6clkł. 

Bylem u deble l razem z twoJ'l mamił znalazłem 
ten klucz w kieszeni twego płaszczyka. 

Ełtunla nłe włedzłala, co słę z atbt dzłeje. 
-Bo ..• 
- Dlaczego to zrobUaś ł dlaczego kłamiesz?' 
- Bo ... Onł nfe dawalł mł słę huśtać ••• Te 

dwa dryblasy, Sławek l Edek... l wszyscy ••• 
t1 ł ja tylko stałam ł patrzyłam. to mnie. taka 
ZłoU wzięła ... Bo ja prOIZJ pana, tylko tak 
WYallłdam Jak ptaszek. Ale Ja jestem okropnie· 
zaw!łęta. Jak ja nie, to ł oni nie! No, 
ł zamknfłam... l wcale nłe taluję, te tak 
zrobUamr Wcale. Bo Ja łeb nłenawłclzę! I pana 
teł nłenawld1ę, bo pan mnie ••• 

• • 
. Tak to byló. Wsąstko na opak. ~ huśtaw-
ka, tamłast b~spólnat radoklę, stała się, jak. 

te) powledzlał wodnłCZiłCY, koścł~t~!igody, 
a spusób, w Jakł sprawę załatwiła E a, był 
ko~:!:ł wszyStkiego. Przecłet naletało postvtć 
lU e Inaczej. Jak - to wszyscy włedzą. 
Warto Jednak na zakońezenłe doda~, te ta 
detektywistyczna interwencja detektywa Tu
tama dobrze wszystkim zrobUa, te całe to 
llłezorganlzowane towarzystwo od dnia tego 
zacztło się huśtać po sportowemu i. po ko
lete~sku. Po kolei, na czas, z zegarkłem w ręku. 
t Jak któ mógł najwytej. · 

Jerzy Kierst 
Rys. Je_rzy flisak 

(~rłlptent z książlci ,.Przygody detektyWa Tutama") 

Limeryki 
Przed wielu łaty ... 

TADEUSZA FANGRATA . 
Pewłen szewc łaciarz ••• 

• 

Przed wielu laty W. miasteczku SzadekPewien szewc łaciarz ze wsi Lubosze, 

zdarzył się taki oto wypadek: co w dnie upalne nosił kalosze, 

syn powiedział matce to, że tłumaczył ludziom zdziwionym, 

do szkoły chodzić nie może, że jest do tego z1nuszony, 

i chodził za niego dziadek. .. bo mu schowała ·żona bambosze. 
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Dawnynu czasy zxł na Wyspach Tokesikuna. . Trobrianda Tokestkuna z Digume- Ody zobaczysz że ma rozwarte nu. ęył to bat.dzo silny, lecz brzydki· skorupy~ wł6z tam głowę. mętczyzna. Z rłtw morskich pr • Oznaczało to śniłerć, dyż małż, 
była najszybsza. L~cz za na obteta wę. nie chciała zostać jego żoną. · · Jednakże Tokesikuna dał nurka W owych czasach ludzie z Wysp i z nadludzką. siłą rozerwał skorupę Trobrłanda potrafili żeglować tylko potężnego małża i wyniósł go na po-w jednym xłerunku z wiatrem. włer~chnię. Dlatego rtigdy nie mogli odp~ać Mężczyzni obmr.śllli więc inny spo-daleko. Tokesikunabył rue tylko do· s6b zabicia.Tokestkuny. brym teglarzem, znał tet zaklęcia · Pojedziemy łowić rekinr po- , i czary. Kłed ś gdy płynął po morzu, wiedzieli. A ty schwytaJ rekina 
tal< piękny, że postanowił owied~ieć Ody wrzuci i przynęty, do wody, się, sltąd pochodzi, i zdobyć· taką zaroiło się w niej od olbrzymich konchę. Dowiedział się o kralnie Ko· . rekinów błękitnych. Ale Tokesikuna kopawat której mieszkańcy wyrabiali . udusił najWiększego żarłacza. Zobamagiczne konchy. wcrauszył tam i tdo· czyli więc, że w ten sposób nie dadzą był taką konclię. y powrócił do sobie rady z Tokesikuną. Postanowili swojej' wioskit siadł nocą· tta brzegu jednak spróbować jeszcze raz. Zaprola~ny i zaczął· grać. Pod w ywem , sili Tokesikunę i jego narzeczoną na cuaownych diwięk6w konc y jego przejażdżkę po morzu·. I powiedzieli: skóra wy się, ręce i ~~nogi wy- Popłynłemy tym razem nie na pros , twarz wypiękniała. To· północ z wiatrem, lecz na połudrtie. kesikuna stał się wspaniałym m zczyz- Jak to zrobimy? sprtał To· 
w dz wioski. zobaczył go 1 tak si~ rum nie ływał. Pasat•• ~r6ct nasze 
córkę !a żonę. Ale rtie podobało ·się to ł niechy nic potoniemy. innym mętczyznom.- Uradziti, te trze- Zrobimy ta~ odpowiedzieli b~ pożbyć się Tokesikuny. Powiedzieli męzczyźni do łodzi przywiązemy mu: liście palmoweJ które oprą się wia-- Wódz chce tJeść największego trowi. malta. tdź i tł6w gol · ' 'ł'ićoHcha-mu:!'Zia ... .. .. , .. · · - Jak mam to zrobić? .".,, .. spytał •• paJaty- !tale wiatry podzwrotnikowe. 

l s dr 
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Był to podstęp. _ 
Na drugi dzien rano wielka flotylla 

łodzi szyła na morze. Wagu (łódź) 
Tokesi uny p ęła na przodZie. Ody 
byli już dale o od swojej wyspy, 
mężczyźni zawołali: 

Teraz skręcamy na ołudnie! 
Niech nasze liście zatrzyma, wiatr! 

Tokesłkuna zrobił zwrotł ecz jego 
towarzyszę pJynęli dalej w tytrt samym 
kierunku. Wiatr uderzył w łódź; prze
chylił j t a fale zaczęłY zalewać wnę-

żadnej po pory. Wtedy rtarżeczona 
Tokesikuny zawołała: 

- Weź czarodzie ską konchę i za
. gra pieśń magiczną 

ytnczasem wody w łodzi przyby
wało i fale coraz bardzie przechylały 
j na burtę. Ody Tokes KUita zagrał 

w bezruchu. y zagrał drugi raz, cała 
jeJ posfać wrdłti~yła się. Zagrał trzeci 
raz i jej skora ściemniała f stała się 
podobna cło kory drzewa. Ody zadął 
w konchę czwlrty r11z, znłktięły jej 
oczy, usta i włosy. ·t powoli zattiieruła 
się w długą, drewnian'ł belkę, wpadła 
do morza, a jej - ręce zamiehlone 
w gałęzie pob,czyły betkę z łodzią. 
Tokesikuna sU:tł l'ez ruchu~. przerazo
ny tą przemianą. Ale zauwazył, że jęgo 
łódź rostowała się i ddelttie płynie 
pod atr, a belka· ak nie pozwa
lała jej przewróci się. Pb1iął tak 
jeszcze prze! długi cus o- akując swą 
narzeczoną, która. poŚw ciła stęl by 
ratować mu życie. W miejs~ti, gdi e to 
sł~ ·stało, wyrosła z czasem rafa ko
ralowa. A Tokesikuna, na.uc~szy 
się budo~ łodzi z pływakiem, prze
kazał utniejętność .~ywania pod wiatr 
swym krewnym ł całej wiosce. tak oto 
Trobriartdceycy n11ucey1i się zeglować 
we wszystkich kierunlia"h. 

Janina lJatko 
lłJ;J. ~dzlslaw Byczek 

(Legenda opana Ha motywttcl• opowtadlllł wy!platzy 
: ~obrlandiJw~ zanntoWdhJ't!h p1ze: BJ-onlilawa Mallnow· 
3/CU!go) 
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S~E M~ · 
NA BIWAKU 
Ten, kto zielonrm: nie szedł szląkiernze śpiewem, śnuechem i plecakiem do tego miejsca na polanie, 
gdzie biwakowy namiot stanie, 

kto nie rył w ziemi czterech dołków, kto nie wbił w dołki czterech kołków, by namiot rozpiąć należYcie -
ten nie wie, co wspaniałe życie. 

Kto ·nie wysłuchał Już od świtu 
ptasich serenad i btg-beatów, 
kto ze strumienia wody nie niósł, 
w siatkówkę nie, grał w brzozy cieniu, 

. 

kto przy polowej swej kuchence 
z menażką albo kubkiem w ręce 
nie pałaszował strawy w trawie -. , . . . . ten me o szczęsetu me wte praWte. 

Kto nie wędrował ranną rosą 
grzybów i jagód szukać boso, 
gdy . pierwszy promień, ten radt>sny, 
różowo strzela spoza sosny, 

kto zasypiając nie usłyszał, 
jak wśród gałęzi śpiewa cisza, 
jak się źdźbła trawy do snu kładą -
ten nie wie, co prawdziwa radość. 

Hanna Łachocka 

• 

ł 



• • 

' 

• 

• 

' 

' 

ARCIE 
• 

Świergocą ptaki. Każdy z nich 
piosenką dZień wstający wita. 
A słońce wśród sosnowych pni 
wędruje i o drogę pyta. 

Trafiło wreszcie do namiotu, 
przez szparę się promykiem wciska 

• 1 na powiekach plamą złotą 
kładzie się niby blask z ogniska. 

A Majka się· zasłania dłonią 
i spędza z oczu blask uparty. 

_...".._ Wtęc ptaki na pobudkę dzwonią: 
,.Już ranek! Wstawaj, zrniana warty!" 

Pobiegła Majka do .potoku, 
by zimną wodą przemyć oczy, 
a słońce jej podaje z boku 
promyk na spinkę do warkoczy . 

Jak słońce jasńa, jak ptak świeża 
Maja melduje się u Marty: 
- Gdyby me słońce i nie ptaki, 
przespałabym dziś zmianę warty! 

• 

' 

Ludmila Marjańska 

• • • 
W lesie jest tajemń.ica 
• Jest sen 
zamknięty w chwili milczenia . 
ptaki gubią pióra 
tęczowe koła rozpryskują się na niebie 
w prześwitach między wierzchołkami 

' 

las nie jest obojętny 
w lesie jest tajemnica· . 

Zofia Beszczyńska 
Ry~Zdzislaw Byczek 

l 

• 



• 

POJEDY NEK sz ki, przy których nie b ło nikogo, 
• 

• 

( · . . P~dziali się ludzie? O tej porze d~a 
mteszkańcy grodu zwykfi przeeteż 
ucztować w .cleniu rozłQżystych wią- · 

Hodża Nasreddin minął w zamyśleniu zów, w leciuteńkim chłodzie płynącym mury starej uczelni Diwan-begi, w kro- znad największego w Bucharze zbior-
czył na najpiękniejszy plac Buchary nika z wodą. · o wdzięcznym imieniu Ljabi-chauz Mędrzec postąpił ostrotnie kilka i nagle stanął jak wryty. Z szeroko -kroków do przodu. Zerknął podeirzliotwartymi ze zdziwienia oczyma spo· wie w prawo i w lewo. Nadstawił ucha. 
glądał na olbrzymie mosiężne samo· Gwar głosów dochodzący zza wary buchające wrzątkiem, na przy- murów sławnej uczelni t<.ukeldasz 
pałające się na rożnach baranie sza- . wskazał mu drogę właściwą. Nic nie 

' • 

• 

• 

• . 



pojmując ruszył w tamtą stronę. Na 
wiaok potętnego tłumu sterczącego 
nieruchotrto Hodża przyspieszył kro
ku. Zawdiał z daleka: 

- Co Was tltk zainteresowało, czci· 
godni? Jakiż to cud świata nakazał 
wam zebrać się w gromadę wielką 
i za omnieć o st gnąc ch posiłkach? 

t ale ic lndti, cty moze bogacza 
rozdające o monety ludzłotn ubogim? 

Powtta go radosne okrzyki. 
O Bogaczu z własnej woli ofia· 

. rując m srebro biedakom nikt Jeszcze 
nie s szał na tej zietrti, afandt. Hoj· 
nych wielihoz6w można spotkać tylko 

. w bajaniach dla małych dzieci. Po· 
niosła cię fantazja, Hodżo. Ale i tak 
niewiele się pomyliłeś. Mamy tu bo
wiem goś~ia z lndił. Co prawda, nie 
gadajlicego ptaka, ale filozofa w ludz .. 
kiej sk6rz~ i rozmownego nit mniej od 
papugi. i>obrze uczyniłeś przycho· 
nząc tuta, afandł. Może tobie uda się 
odpowie !ieć na pytania1 jakimi Hin
dus zas 'u·e nas od goaziny. Głowę 

kami, t6re o gadnąć trudno. 
Hodza ucieszył się. 

· Bardzo lubio Wpuście 
tnnie do . środka, . . Niechaj 
wysłucham choć · . 

l Dosto ity mąż w śnieżnYm turbanie 
na głow e, z brodą bieluteńką niczym 

· owcze mltko, nie zdziwił się z rzy-

pośro ku tłUmu obojęt e Bpojrzaf na 
Hodzę Ntisreddinat po czym zapytał 
go, jak prżedtem Wielu innych, 

- Jesteś młeszkańcetń tego miasta, 
wiesz więb zapewne, kto w Bucharze 
nosi największą czat'kę? 
· Oczywiście, wtem. Ten, kto ma 
największą głowę odpowiedział 

. spokojnie. Hodza. 
- ·Oho, wid~ę, ze gł·owa służy ci nie 

tylko do ttoszenla czapki Hindus 
cmoknął głośno w dowód Użnania. 
A czy wobec tego wiesz, co jest naj· 
bardziej podobne do połówki arbuza? 

• 

• 

/ 

Druga P.oł6wka odrzekł bez 
namysłu Hodża. 

- Trudno zaprzeotyć zgodził 
się z nim Hindus i zapytał po raz trzeci: 
- Czy wiesz, bucharczyxu, co rośnie 
do góry korzeniem? . · 

Ząb w mojej ~6rnej szczęce -
odpowiedział ze śnuechem Hodża. 

SłYsząc z11skakujące rozwiązanie 
zagadki tłum zafalował z radości 
i wybuchnął ogromną uciechą. Na tę 
nieoczekiwaną wrzawę ~areagowały 
na~ychmia~t przeraźtiw~m wrzaskiem 
ostołkł stoJące w poblizu. Spłoszone 
szpaki z ptskiem i furkotem skrzydeł 
zerwały się z drzew rosnących nad 
basenem, Przez dłuższą chwilę nie 
moźnlt ·było nicze o usłyszeć poza 

kiem zwierząt fugouchych. 
. Kiedł' tłum uspokoił się wre~zcie, 

a szpaki przysiadłY znów na gałęztach, 
Hodza Nasreddin zwrócił się do Hin-
dusa. -

- Myślę, że teraz kolej na mnie, 
czci odny rzybyszu. Posfuchaj więc 

więćdZtesięciu at, musiał ym przeżyc 
na tym świecie jes~ze trzy swoje do
tychc~asowe życia" . Pom śl i od po-

wymawiałem t_e s owa? 
Filozof łndrjski spo rzał z (>Odziwem 

na Hodtę. Nte spoo ewał st~ znaleźć 
w Bucharze godnego przeciwnika w po
jedynku na języki. Pokiwał głową 
.z uznaniem, po czym patykiem zaczął 
kreślić na \'iasku dziwne znaki, ~ające 
mu ułatwtć odszukanie prawtdłowej 
odpowiedzi na pytanie mędrca. , 

• 

Przeczytajcie jeszcze raz uważnie 
słQwa Hodży Nasreddina i spróbujcie 
znaleźć rozwiązanie bucbarskiej za-
gadki. Zdzisław Nowak 

R.y$. Jerzy Flisak 
(t•raamcnt z ksilłłki "K.sll\ł.t ł..uctnłków. Płale 
i r.adanhł małdrego lłodty ... ) · 

• 



... Fot. Micha/ Wdowiak • 

• 

• 

l 

• • 

• 

.. • 

' 

' • 

. . 

-.~DZIE - -

LEB 

• 
• l 

• • 

• 

l 

' 

• 

• 
• 

• -

l 

• 

• 





• 

• \ 

ZABAWY LUDOWE ZE WSlLASKOWA 

Uczestnicy zabawy for· 
mują dwa Wfze __:..dwa rzędy 
ustaWione naprzeciw. siebie. 
Każde z,dzi~ tnyma swego 
poprzedtt.ika obydwiema rę• 
kamł w pasie. Przewodnik 
każdego w~ża star:tt się po· 
chwycić osttttnie dziecko 
z przeciwnego węza, a za· 
ruem kieruje swołrn rzędem 
tak. aby chrołlić ogon swego 
Węża, W c~ tnU jego gru· 
pa wydajłlie poma1a. Każdy 
schwytany uczestruk zabawy. 
dołączony zostaje do prze
ciwnej grupy. l'rzewodnik 
ustawia. go za sobą. 

Zabawa trwa dot~d, aż 
jeden Wąż maczttie stę po· 
Więksży, w drugim rtato
trtiast zosbtttłe tylko kilku 
graczy. . 

Mruczek , 

Jed~n z uczestników · za· 
bawy stoi z uwiążartymi 

GWIAZDY 

oceyma w środku koła. Wy· 
ciąga ręce w przód i icbie· tttk, 
aby tlatraflć na kogoś stoją •. 
cego w kotd. Ody go dótknie, 
mruczy, żądając w ten. spo· ~ 
s6b odpowłeazi, którą Jest 
r6wt1łez mruknięcie. Po tym 
tnruknięciu mruczek_ musi 
poznać, kogo dotknął. 
~ruczek 11ie może tJoma-

ac sobie rękoma (np! doty-

tnusi zga rtąć, kofO dotkn 
słysi:ąc jedynie Jego głos. 
Irin! uczestnicy zabawy po
włtttlł · zachowywać się bar· 
·ttzo citho. 

Cbłt\skł mur 
Wyznaczona do zabawy 

s prztstrzeń ma kształt pro· 
stokąta przeciętego ~,chiń· 
sldm mur~m.,, czyli pasem 
o 2-3 m szerokości. n.akre· 
ślonytn wzdłuż całego pro~ 
stokąta w Jeao śrOdkowej 

• 

, 

części. W ttn s osób prze
strzeń, tta które odbywa się 
zabawa f.od!ie orta jest na 
trzy częŚc . Na chlt\skłm mu
rze stoi strażnik, a naprzeciw 
niego wszyscy uczestnicy za
bawy. Na ustalone hasło bie
gną oni poprzez mur na 
przeciwną stronę. Strażnik ~ 
stara się chwycić jak naj- . 
Wi~kszą liczbO przebiegają
cych. a kody, kogo schW)'ci, 
staje się jego pomocnikiem. 
Strażnikow jest coraz więcej 
i coraz trudńiej jes! przebiec 
tta dr:usą stronę. Wygrywa 
ten. kto ostatni !'rzedostał 
się przet chinski mur i w na-· 
stępneJ ro~grywc~ on zostaje -
straZn1ldem. 

Te l Inne zabawy znajdziecie 
w luląłkach Lldll Michali
kowej pt •• ,Tradycyjne zaba· 
wy ludowe H 

• 

r6tka czarnowłosa 
warkocz sobie wiła, 
koronę z diamentów 
w kąt ś'Yiata rzuciła . 

• 

krąg prys~ dia~enty, 

fotłuczony każdy. odtąd spadają 

-ił . 
..).. 
•·· •"· łJt. ', ·~ ,_,1., t W piękną noc sierpniową~ 

gdy już wszyscy spall~ /" 
spojrzałem na niebo 
granatowe w dali. 

ziemię jak gwiazdy. . . 

• 

l••. ,, •. l .,,,:, . ' .. . ,. • • • • . ~ . . . 
• • 

• Ltuzlo Gyula 
Tadeusz Fangrat Z węgierskiego pt-zelotyl 

\ • 
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Pmd rnłd•~~t młlłent młłll epolbbno~ po-a 
zt11~ id młaJ Panł• która pr~ślła do Re-

wierne. yły to włerue dla orolłycb. · a e 
w•r6d nłcb zttatuły równłeł te dwa W!ru-
uęjll~e włenze dłat Z 
IM;łłHam e uwadze 

po~ekłego wcbłtku. 
aby diłHł polubiły JeJ 

~łepła 
Panł Ani~ 

Tadeusz śliwlak 
• 

' 

• 

NOC 
• 

. ' 
Noc - niedźwiadek c!arny - · 
siada cicho w pro . 
lic~ skrzQtnłe y -
jak kropelki u. 
Rankiem rtłebieskaw 

Doką ? Nie wiem. lady 
zasypuje tnakłem. 

• 

. 

CHMURA 
Mknie po niebie chmura 
chmureysko. 
WeiąZ ją po ycha, 

wiatrzys o. 

Ucieka biedna, 
ltttaz kapnie jej łezka. 
Jeśli spadnie, będzie w hiebie 
dziura niebieska. 

-

Anna Jabłońska 

ORZESZEK . 
Ja, orzeszek t brat orzechat 
m1eszkaniec łupiny, 
na znalazcę cicho ctekam 
w szeleście leszczyny. 
Kto mnie weźmie choć ~a chwilę 

. w ciepłe~ chętne ręce? 
Kto posłucha, jak mi bije 
orzeszkowe serce? , 

• 

Anna Jabłońska 
Rys. 'hre~a Jaskierny 
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tlano tefuu na wybneżu li bjścia Leby 
mieszkalł konarze. Cł rozbójnicy btorscy napa
dafł da statki płytutce z cenn~ ładunkiem, 
ratibwaU skałby, a nadtępnie ili)rwałł je na 
lądzie~ Jedn4k Neptułlt 6óg cJUbttt, deszczu· 
i wód~ zagniewał się na nich l tik ~pokierował 
wiatrem, że łasyt;ał od płrackłe ~Karby wiei- . 
kinił Wfdmaini. ~ l> d tej wdąż 

· ztrd~nłaJJl sw• kszt~ i · co unie-
. . . . Dlołłhria odriBlezłenłe ukrytych • Martwy lds, zasypany przed Wiekami pzasktem 

1 
• 

.A Roślinność nieustannie walczy z piask iem 
Y .Va szlaku przez wydmy · 

t ak głosi legehda. botyczy bna jednego 
z ha)pięknicdszych polstdch takątków -
Słowtnskiego Parku Narodowegb, 1 

Występują tutaj wędrujące Wydmy pia
szczyste, jedhe z najWiększych w Europie, 
zwane prze.i miejscową ludność diunami. 
Park obejmuje obszar ciągnący się około 32 
ktn wzdłuż btzegti Morza Bałtyckiego w oko
licy Leby. W jego obręb wchodzi btzeg morski 
na bdtinku międZy jeZiorami Łebsko i Gard
no, oba te jeziora z przyległymi t~tenanti oraz 
mierzeje dzie1ące jeziora od mot~a. 

Kiedyś, przed wiekatni, nie by~Ya to jeziora, 
leci zatoki mbrskie. Z czasem, po wpływem 
silnych fal pddrywających z dna morskiego 
pia~ek oraz pod w em wiattu przeno
szącego piasei z niie sca na tnięjsee utworzyło 
się pasmo błdu zamykające zatoki: To są 
włashie te mierzeje oddzielające jezioro Łeb
sko i GardBo od morza. 

Ptzemieszctatlie się o~rotnrtych zWałów 
piasku trwa rlada1. Na Mierzei ubskiej wy
dmy przesuwają się w ciągli roku około 8 
mettów na Wschód i 1 metr tia południe 
zasrtnijąc las i jezioro. W innyth miejscach 
wyatnuchiwany piasek odkłania wcześniej za
syp~hy las - las martwy, kikuty uschniętych 
dnrew~ · 

Cała przyroda tego regłonu pdtostaje ·pod 
. em mo1za. Najbardziej z thbrzem sty
kaj ca się plaża jest zupełnie tiezroślinna. 
Następnie mlmy pas Wydtn biłl~ch z pio
hietSkłl · toślirlnością1 tisifującą sii tu zako
rzerlić w skrajnie· fiiekotzystnych Warunkach. 
Potetn są tzw. wydmy szare z cd raz bogatszą 
florij i fauną. A wreszcie jest strefa borów 
sostiowych z tharakteeys~cznytrli . drzewami 
o wyktźywiodych i niskich korotiach. 

. Na terenie Słowińskiego ParkU Narodowe-
go żyje około 250 gatUnków ptaków, wiele 
łJadów i płazów, liczne ssaki, a wśród nich: 
Jelenie, samyj lisy; piżtnaki~ borsuki, wydry, .. 

• 

• 

• 

-

1 

l 
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Kanał portu rybackiego w ubie 

tchórze, łasice, jenoty, wiewiórki, je~, a trłl· 
, fiają się i wHld. 

Warto jeązc~e wiedzieć, że Słowiński Pąrk 
Narodowy ~ostał utworzoQy w 1966 rolcu 
jako drugi nad Bałiyl(ięm po W o · 'skim Pąr
ku N arodowyJU. Nazwa Słowińą ·ego Rar}cu 
wywodzi się od dawneJ ludności pomorsłciej 
Słowińców, spokrewntonych z Kaszubami. 
Skuteewie pronili się om prze~ długie lą ta 
przed germąr»zacją. 

Powierzchnia va.rju wynosi J:łpnad 18 fY· 
sięcy hektarów, w tym na rezerwat ~ci1ły 
PfZY.Pada 5 tys. hą, tutaj ścisłej ochropie 
podlega rośljpność, ptactwo i ryby. NJi}· 
wyższe wzniesienie na obszarze parku ~>ięBa 
56 m nad poziom morzą. Jest to qajpotę~ej
sza wydma, ~qż ustalona i poroąnięta ląs~Jll· 
Największą Jeclnak atrakcJą tufYstyc~ą ~ą 
olbrzymie Wydmy ruchome zw~ne Białyfni 
G.órami, . ~aj~uj~ce kil~ąset l.lqlC~rów JłO• 
wterzchm. ~ ąJwyzsza z m oh, tzw. Gora ł"ąpł'a 

, 

' 

• 

( 42 m wysokości) znajduje się we wschodniej 
części Mierzei Łebskiej. Trwa tu nieustanna 
walka roślinności z piaskiem i wiatrem. 

Nad całą okolicą, ale już poza terenem 
parku, góruje wzniesienie moreqowe zwane 
Rowokół (115m wysokości). Stąd roztacza się 
piękny widok na cały Słowiński Park Naro
dowy. Dogodnym punktem wyjściowym do 
wędrówek po parku jest Łeba. Jest to po
łożone na wschodnim skraju Mierze! Łebskiej 
urocze miasteczko, port rybackit kąpielisko 
i miejscowość wczasowa. We wsi Kluki, po 
zachodniej stronie Jeziora Łebskiego, w jednej 
z zagród słowińskich mieści się muzeum etno
graficzne. 

No, i uwaga: na obszarze Słowiński~go 
Parku Narodowego wolno poruszać się tylko 
po oznakowanych szlakach turystyc~ych. . 

Dobro~law Klimek 
· Fot. Tadeusz /)rankowski 

, 
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Kobra w4lczy z mangustą 
Okqlamlkom, tak Jak l banym wtłcłm, Jad 

umołUwła zdoby~le poływłenlat &dfł za JeJO 
pąmocll po rataj~ •woJ' oftary, Przeciwko "lo
Włekowł utywaJłł 1wyob Jaclcnnty~b ztb6w Je· 
dynie w oatateanokl, ady aame cluJił alt 
zaarołone. 

Pewne kobry afrykańalde !Ukutalcłly rów"' 
.nteł lany apąi6b obrony. Wyatruzony wł\ł 
unosi ałowt do aóey l ... · opluw• przeciwnika 
Jademt Pr~y tym do.onale celide zwykle łrlł· 
łlaJ~tc wroaa w CM:IY. Sllnle dział lłCa, rozP.Y· 
łona w powietrzu tru~lzna powocl e ałłne bóle 
owa, a n•wet okrnow11 •JePQtt. rudao mł~ 
wtłowł za złe, te •łt broni. W ~hwłlł nle
bQplecuP.twa kaidy przegleł rAtuje .tt, Jak 

. pottaft,.. 
Cb~łu Jadowite kobry lłł ~!'Oinymł prze· 

cłwnłkaml, ale l one maJił naturamrch wroJów. 
Nalełll do nłcb mana111ty. Te nleWiellde, kł'ót· 
konoałe zwierztła nie obawiaJ, alt Wfłf, 
a ~nlewp •ame •ll bardzo zWłnne- .n!łj· 

udaje lit lm łinlknll~ ukllllenła. W alka 

,~ 

man1111łłl l kobrll to zmaaante na 
l t cle: wyara to z nł~h, które btdzfe 

te wuyacy u e a eanle obawł ll al 

..,ble wła,nle kobrt lnd)'J•k•l eałp Ił l ~•J'ł 
tyeb Wtł): do awołch poPiaów. JdU wp ńle ma 
Ulllnłttych ztbów jaaowyeb, taki pokaz, 
w ezaafe )(tóroao utukmistrz eałuje l dotyka... 
•wego ~oplec:neao1 !ftou .tt dla nteao tle 
•końcZ)'~. Na liCZfiOle zakUnaeze •wtetnle 
ZJIIł.l'l obyczaje tycb zwierząt l dobrze wiedzalt 
kłecly mołna lit do nłcb zbUły~. 

Anna Siwklewtcz 
-
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Prawdziwek, borowik .,._ 
to pożądana zdobycz grzy- · 

• 
biarża. Grzyb ten jest znany 

~ każdemu! ale jeąo p~toczn~j 
nazwy uzywa s1ę m:rawt-• 
dłowo wg naukow w ząj .. 
:~ących· się grzybami, czyli 

· o logów, grzyb ten nazy-

o wa się borowikiem szlachet-
nym. Oprócz szlachetnego, 

a: znanych ~est kilkanaście po-
krewnyc borowików, zwy-o kle barwnych - w różnych 
odcieniach żółci i czerwieąi. al Część ·z nic~ jest ~a~al~~, 
część - truJąca. akt Je~t 
np. borowik szatański, czy-
li słynny szatan, w Polsce 
zresztą rzadko występującY.. 
Pospolicie "szatanem" 
n~zywa się u nas właściwie 
nieszkodliwego, choć gorz-

l kiego goryczaka - grzy-
ba dcospolitego, o owocniku 

l ~ ~o obn~ do "prawdziw-s owego '. W odróżnieniu od • 

~ ,.prawdziwka" goryczak ma 
~ brunatną siateczkę ńa trzo-
~ nie, · podczas gdy prawdzł-
~ wek -·białawą, a szatan - . = ~ 

·~ 
Borowik ceglastopory 
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• 

purpurową; poza· tYlD ~en 
ostatni ma spóq kapeluszą 
czerwony, a goryczak - ró· 
żowy. 

Z naszych ~olorowych 
borowików w niektórych re· 
jonach kraju spotkać mo~ną 
dwa o ceglastym spodzie 
kapelusza - borowika po· 
nurego i cegląstoporeJo. 
Miąższ ich jest żółtY, ale po 
przekrojeniu J)~tychmi~st 
silnie niebieązczej~. Obydwa, 

• spozywane na ąqrowo, są. / 

szkodliwe, l~piej łeb nie zqie· · 
rać; niech lqaszą q~sze lasy, 

Nasz prawdziwQk ma r9ż· . 
ne formy co qq łcształtq 
i barwy, \lWażalle nawet 
przez niektórych qa<łaczy za 
odrębne _gatunki, l'P· fonną 
sosnowa o kasztąnowej bar .. 
wie kapelusza, fonna usiat· 
kowana WYStęp'ijjąca już 
wiosną w ciepłych lasach, 
czy wreszcie fotma brzo~o· 
wa o jasnych beżowych od· 
cieniach.. ~oro'Yłld rc:>~ną 
w symbtozte z I<ąrzeruąmJ 
różnych, olcreśloJlych dr~w 
leśnych. Dlatego pie· możną.. 
ich uprawla~, ja~ np. pie .. 
czarki 'lub boczuiąki.' Ofaw 
zuje się, że nawet wyąia .. 
·nie-zarodników Ql~ na wi~le 
się przydaje, gdyi otoczone 
·grubą otoczką tflld.no się · 
rozwijają. Otoczk~ ta może 
się naruszyó, np. w ... żołąd· 
ku· przeżuwaczy, czyli kro· 
wy, owcy, samy. ijez pośred .. 
nictwa tych zwierz_ąt nie ~a 
nowych prawdziwków! Cói 
więc możemy zrol:lić, aby co 
roku zbierać prawdziwki? 
Pozostaje ~lko flllturalne 
grzybobranie, bez rycia ściół
ki, w · której rQ~ija się 
gr:-..."zybnia - wła~cłwe ciąło 
grzyba, i bez zrywapia sta .. 
~c~ choć efe,kto'YOyoh ow~· 
·mkow, z ktoryc}l WYSYP'\JJą 
. się zarodniki. Im wi~j się~ .. 
rodników wysypi~, cym wi9k .. 
sze prawdopo.doqłełlstwo, że 
część z nicb zje s~rpa i da 
możność rozwojlJ no~ej 
prawdziwkowej grzybni . 

• 

Tekst i fot. Wiktor fawlow$kl 

• 
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Dopełnianka 
• • 

TA 
GAT ł<O 

TE 

GA Dl 
RO 

Jaką sylab9 należy umieścić w środkowym 
kółku, żeby można było odczytać cztery wyra·. 
zy?· Kierunek odczytywania-do odgądnięcia. 

Ukryte 
kwiaty 

• 

W poniższym tekśoio ukrywa siq l2 n~w 
kwiatów. Odszukajcie je. 
Mama upiła Kas1 nową. książkę. Obrazów· 
w nteJ ' liku! Wieczorem Kasia zabrała siq 
do ich oglądania. Patrey. a tu król macha 
berłem na stróża. W ola_ by przyniósł królawoj 
Lili ażuro~ szal. Na dru&im obrazku treser 
w cyrku tub panterq. A w uali arlekin treyma 
lwa i rysia. Na inn~m widzi, jak wiatr co krok 
usypał wysoką ~dmq ~ plasku. Mama woła: 
Nie za\'omnij, .Kasiu. że jest już późno. Czas 
teraz iść syac. Jutro znów będziesz oglądać 
książeczkę 

Rozwiązanie buc:bapkłeJ zaaadkl Jt 1tr. 19 . 
Bardzo c~ato zdana ai~, io na to pytanic płł4a 

• odpowiedź: trzydzicłci łat. Nieitoty, to błąa. Tak wy4ąjo 
się rozwiązując~ po nłozbyt dokładn~ Altanowiemu 
się. Tymczasem ·_prawidłowa odpowłcdi bmnł: dwą· 

, dzieścfa dwa ł l)Ół roku. 
Czy potrąfiole to uząaądpió? 

• 

30 

Eliminatka 
• 

z .k 
s Y 

l 

Z poziomych r~dów w~kroślcłe nązwy 
sześciu zwior~t. które bardzo lubiłl wodę 
i umto.ią doprzc pływać. Pozostał~ lłtery, czy· 

· tane p1onowo, utworzą rozwiązanie._ 
. 

Krzyżówka 

-

Do pustych kratek wpisJCic wyrazy o po· 
danych znaoUtmaoh: 

l 

Poziomo: 3) ptasi symbol pokojq. S) drzewo 
liściaste, 6) jogo narodowym ~trojom jeat 
spódnica w kratoi · 

Pionowo; ·t) azkocki instrument m\łz.Yomy, . 
2) rośnie w ~bożu, 4) wylatuje z niego atrzała. 

• 

Zagadka 
Jego życic - łoa owada. 
Wody nie pije, 
brudną wełnę jada. '\~ 

' 

• 
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. KRZYŻOD.ZIOB 
. 

Krr(żodzłób żywlalę nasionami świerka i w potzukiwaniu 
jego szyszek odbywa wędrówki do lasów północneJ Europy l 
Azjt.~Takie wędróWki są zawsze na czasie, gdyt urodząj na 
szyszki świerkowe powtarza alt mniej więcej co 3·· ~ lata. 
Krzyżodzl'ób soanowy zjada nasiona sosny, a krzyżodziób 

· · dwuprtgowy -- modrzewia, l te ptaszki muszą szukać . 
odpowiednfch porów. igl.astych, w jakie obfityją północne 

_obszłUY EurazJI. Na~z krz~żodziób świerkowy wystopuje 
- w całym kraju - maJwłtceJ htdnak w górach ł na północy . 

kraju. Upierzen-Ie jego, dostosowane barwą do otoczenia, 
jest zl_elonożółte u młodzieży, brunatnoiółte u ptaków do· 
rosłych, a nawet czerwone u niektórych krzyżodziobów. 
Charaktervatycaną cechą tych .ptaków jest ailny dziób, 
którego górna oz,śó krzyżyje eit z dol n~ na kształt szczypiec, 
Taki dziób jest dostosowany do wyłuskiwania nasiort 
~ szyszek. Jest to pracowite zaj,cie, gd~ łuski, pod którymi 
znajdują sit oesionka, z· trudem daJą sio odgląó. Krzyżo .. 
dzioby wyłuskując nasiona zwisają głową na dół. W tej 
akrobatyce posługuJą się nie-tytko nogam.i, ale i dziobem, jak 
papugi. Wszystkie krzyzod~ioby są poivtec~ne, albowiem 
wyłuskuJfłc nasionka ·drzew iglaswoh, wiele z tvoh nasłon 
upuszczają na alemit, gdzie one kiełkują i wyrastają z nich 

, n9w•rdrzewa, Krzyżodzioby zn,jdują pożywtenlew ka.dej 
porze roku.-Piatego tei mogą lognąć sit zarówno w lecie, jak 
'w zimie. ·Zimowe w chowywanta piskląt nie jest dla tych 

' 

. uszą tylko zb~ąować ciepleJ•ze gniazdko z mchu, sa .. 
miczka muai dłuzeJ siedzieć na jajkach f Samlec w tvm czasie 
Wl{śplewuje jej wiosenną piosen~o~ Nie sz~odzl, że plakltta 
rodzą sit w środk~ 1łmy, Jest cl•pto od matczynego brzusz .. 
ka, a wokół duża, duża ezyazek jak caoek na choince. Na 
razie plskltta mają dzioby proste, ale Ja parę tygodni nabiorą · 
one właściwych Kaatałtów, jak dzioby Ich rodziQów. 

• 
Franciszek Kobryńczulc 
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. Pł.OMVCIIK 
-

DWUTYGOPNIK DLA DZIECI · 

ADRII RIDAKc.lh 
ul, lp••oweklt.l...ct 4i 
ekr • .P-'oatowa HO 
00 .. 110 W•r..w. 
, ••• 21·17 .. 14 

j 

WYDAWCA a 
łnatytut WydawniOiy 
"'Naua K•••••.,nla" 
CINA PRINUMIRATY; 

. kwartalnie - 1 10 11, 
p6łro~nl• - 100 ał, . 
rooznle, , 100 at. 
ZlłPOt. R.DĄKCYJNY; 

• 

lltbleta 
( 

WARUNKI lllftiNUMIMTY• 
wtl ł· 
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\ tekst na atr. 31 

Fot. Michał Wlaziński CENA 25 ZŁ 
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