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Piłkarska Federacja 
Włoch - Federaztone łtalia
na Giuoco Calcio powstała 
w 1898 roku, a do FIFA przy
jęta została w 1905 Zrzesza 
około 8 tysięcy klubow po· 
nad 220 tysięcy zawodni
ków - amatorów i zawo
dowcow, w tym także cu
dzoziemców Barwy repre
zentacji mebiesko-błałe. 
Mastrzostwa kraju rozgry
wane ą od 1898 roku. 
puchar łt.ałh od 1935 Czoło

wa kluby: lnter Mediolan, 
AC Milan, Juvontus Turyn, 
AC Torino, AS Roma, Voro
,.. falnuaJny miabz) . R~ 

zentscl• Wioch startował• 
w 11 mundl .. ach, 1 O razy 

w fiMłKh. 

Trzykrotnie •t• u••• po tytuł 
mistrza 6włata (1934, 31 
i 82)1 raz była WicllłłiabZIIII 
(1970- w M1byłlul). Błoni 
Pudwnt FIFA .-,w; al CZCN'Ie 

go W Hlu:pMil. W I'ŃIIbiGI 

twach Europy najwięk zy 
sukces to tytuł mi trza kon
tynentu w 1968 roku . Z Poł · 

s ą Włochy grztły 10 razy, 
ostatnto - 16 liflop~td• br. 
na Stadionie Ślfł lum 
w Chorzowie (O 1). Włos• 
wygrałi 3 mecze. przegralt 
2, 5 spotkan remi$ujfłc . 

,, Spageni-futbol ", jak do
w cipnie określa się p1łkę 

nozną Yv Italii z pewnością 
• 

przewyzsza poztomem 
spagen1-westerny" Od 

Wtelu lat Jest śwtatową po
tęgą a stwterdzente to do
tyczy zarowno reprezenta
cyjneJ " squadry" jak: też 
klubowych potentatow. Już 
pterwszy start w M undialu 
przyn1osł Włochom m is
trzow ski tytuł. a wyczyn ten 
reprezentacja tta l11 powtó
rzyła 4 lata pózn1ej Podczas 
.Espana-82" znow btało

nJebtescy byl i n1e do poko
nania, bijąc po drodze do 
Pucharu FIFA m1ędzy mny 
m i Argentynę, Brazylię, Pol
skę, RFN ... 

Paolo Rosst był bohate
rem tych mistrzostw, ich 
najlepszym piłkarzem i naj
skuteczniejszym strzelcel n. 
C •ta t n lo gw1azd8 tego 
wapaniałego piłkarza Ju
ventusu Turyn, a obecnie 
AC M ilanu nieco przygasła, 

ale klbłce i trentu Enzo Bea-

GAZETA 

Pa~rz s~r. 4 

rzot liczą oa \/\'Zrost formy 
tego łowcy bram e i kolejny 
trzeci juz udz al Paolo w fl
nałdch mundialu. 

Sw go rodzaju fenom&
nem je~t t z sele ~CJOner re--

• prezentacj 1 m ISt rz0\1\ sw•ata 
- Enzo Bearzot Po raz 98 
prowadził w Chorzow te S\1\ ą 

squadrę" do boju, a funk· 
Cję trenera narodowe Jede 
, astki sprawuJe od lat 1 O 
T o rzadki wyczyn, wymaga
jący od szkoleniowca stalo
wych nerwow, siły charak~ 

teru i dobrych wyników . 
Chociaz mowt się, ze nte 

lubi on zmian to musiał jed
nak dokonac ostatnio od
młodzema repreze1 'taCJI 
i sporych w n1ej korekt 
M teJsce słynnego Den o Zof· 
fa w bramce zajął Franco 
Tancred1. partner klubowy 
Bońka a oprocz n tego trzon 
reprezentacJI stanowią 

obrońcy Fulv•o Collovati 
(lnter), Gestano Sc~rea (Ju
ventus). Antomo Cabnm 
(Juventus), P1etro Viercho
wod (Sampdona), Giusep
pe Bergom1 (lnter), oraz 
Bruno Conti (Roma). Pietro 
Fanna (lnter), Alessandro 
Altobelli (lnter), Giuseppe 
Dalderisl (Verona), Antonio 
di Gennaro (Verona). Gtu
seppe Dossena (Termo). 
czy Ałdo Serena (Ju"entus). 

Konkurs 
• 

,,Z 

, 

-r a 
Radek Wańkowicz 

pojedzie na obóz 
żeglarski do Szty
nortu! 
Karolina Skrzypko
wiak i Piotr Płonka 
popłyną w trzydnio
wy rejs " Zawi zą 

zarn 1 rn"! 
Komisja konkursowa m1ała 

nie lada kłopot aby wybrać 
najlepsze z około 2 t)' stęcy na
desłanych prac. O szczegó
łach przeczytacie w jednym ze 
styczniowych numerów 
"Świata Młodych". Tam t oł 
znajdzt cie peł ną l"stę zwy 
c1ęzców 1 wyróżnionych. 

Natomiast tych rzy telni
kóvv. tórzy w okresie świąt 
znajdą stę w Warszawie, in for
mujcn,y, 2e do końca grudnia 
najl p z prac wy t<.Jw·ono 
są w witrynie K Jbu K U)Ź i 
1 Pr y .,Ruch {od trony ul. 
S1en 1 w1czn) w Don"'. ch Cen
t rum w Wdrszavvi . (wm) 

T 

Zbliża się ogłoszenie 

wtelktego konkursu "Świa
ta Młodych" i Telewizji 
Dzrewcz"t i Chłopców 

e dla wszystkich! 
e dla klas dla zastępów, 

dla druzyn harcerskich, dla 
spałdzielni uczniowskich ... 

• dla gospodarzy do
mow, dla admmistracji 
os1edli , dla klubow, dla 
szkoł 

Nagrody dta organizato· 
row 1 uczestników Szukaj
cee dobrych terenów na lo 
doweska Szykujcie łyżwy. 

HERREYS 

KRZYŻÓWKA 

,,Kurier Polski" doniosł ostatnio, że rosną w cenę stare 
pluszowe m1sie. Tak, tak - pluszowe, wyprzytułane za
bawki. Podobno- na targach kolekcjonerów miśki cieszą 
s1ę dużym wzięciem W Londyn1e zorganizowano nawet 
już cztery specJalne aukcje pluszowych misiów. 

Po monetach, znaczkach i antycznych rzeźbach misie 
są naJchętniej zbieranymi obiektami. Kolekcjonerzy miś
kow wymyślili nazwę dla swojej pasji : arctophiłia (z 
greck1ego niedżwiedż 1 miłość) . W Stanach Zjednoczo
nych są już kluby arktofiłow, skupiają pono 7 tysięcy 
członkow, wydaJą gazetę ,m1śkolubów", organizują spot
kanra (na ktore zapewne przychodzą z misiami), a rok 
1985 ogłos1ł1 Rokiem pluszowego misia". 

Szkoda ze dow1edz1ełiśmy s1ę o tym tak późno ... W każ

dym raz1e powiedzcie o tym swoim starym pluszowym 
zabawkom Na pewno będzie 1m przyjemnie ... A poza tym 

n•e wyrzucaJcle starych zabawakt 

Pol 1 onta ty l wło-

s 1m futbolem są szczegól
nie bhs 1e. Z b g mew Boniek 
to gw1azda ,,spagem-f ut
boJu''. N jpierw podbił Tu
ryn grając w Juventusie 
i zdobywając z tą druzyną 
Puchar Europy. Teraz jest 

podporą AS Romy. Włady

s ław Zmuda występował 
początkowo w Veronte, 
gdzie trap1ły go kontuzje, 
a obecn e występuje w li -li
gowym US Cremonese Los 
stykał ze sobą kluby obu 
kraJÓW w europejskich pu-

charach, by wspomnteć 

chociażby dramatyczne po
jedynki Górnika Zabrze z AS 
Roma, Widzewa Łodz z Ju
ventusem Turyn. Teraz z ko
let warszawska Legta rywa
l tzowała z lnterem Me
dtolan. 

Na zdjęciu od 1&
wej: Rossi, Tarde/U, 
Scirea, Cabrini i Fran
cuz Platini 



Każdy ma prawo 
do własnego zdania 

Jeszcze nigdy do Was nic pisałam, nlc 
gdy przeczytałam list Moniki Fostiak 
z Tych (138 nr "ŚM") nie wyuzymnłarn 
i postanowiłam skrobnąć~ słów. 

Monika nastawiona jest szalenie kryty
cznie wobec "ŚM" (oczywiście, nie wszys· 
tko co drukujecie jest najlepsze, nlc żeby 
od razu wszystko złe?). Radzę Monice, 
teby jeśli si~ tak bardzo denerwuje przy 
czytaniu Waszej gazety - przestała ją ku
pować i czytać, a w ten sposób zaoszczędzi 
d~'Ócll rzeczy: nerwów i pieniędzy. 

Powidei nic są wcale takie nudne. Jeśli . .. . . 
s.tę Je czyta systemntyrzruc 1 z pewnym 
zrozumieniem, ro wcale takie złe się nie 
wydają. Numery "ŚM'' wcale nie są okle
pane. W katdym numerze jest coś innego, 
nowego, ciekawego. Zgadnm się z Tobą, 
te za mało jest humoru, a to co jest nie 
zawsze jest bardzo śmieszne. Nie miej 
również pretensji do "ŚM" za t<?, że dru
kuje w kółko t~ samą modę (wcale nie 
w kółko, ale niech Ci będzie), ale to prze
cież nie jego wina, te moda ciągle się 
powtarza. 

Co do "Gwiazdozbioru", to owszem, 
zdarzają si~ twarze, których nie znamy, 
a więc bardzo dobrze, że są pokazane, bo je 
poznajemy. Nie pisz również, że tylko 
teatrzyki cieni i punkty do połączenia są 
w ,,Abrakadabrze". Czy próbowałaś kie
dykolwiek rozwiązać któreś z trudniej
szych zadań- kwadraty magiczne, zadania 
"błyskawice''? 

Za nast~pny protest z Twojej strony 
pragnę Cię skrzyczeć. Jestem miłośniczką 
biologii i wprost kocham "~M" za to, że 
zamieszcza kącik "Zielono mi" i artykuły 
o faunie i florze. Myślę, że pisząc o wyci
nankach chciałaś powiedzieć o ORIGAMI 
(nie wiem, czy zapomniałaś tej nazwy, czy 
też nie wiesz co to jest). Ja również nie 
interesuję się tym, ale znam osoby, które 
O RIGAMI uważają za swoje hobby, więc 
bardzo dobrze, że "ŚM ,, porusza i ten 
temat i stworzył Klub Miłośników Origa
mi. Dla każdego coś ... ciekawego! 

Co do listów rozżalonych czytelniczek, 
to w części się z Tobą zgadzam, ale z dru
giej strony, gdzie te dziewczyny czy chłop
cy mogą się wypłakać? Może Ty nie prze
żyłaś nieszczęśliwej miłości? (ja również), 
i po prostu tych smutków nie ro'zumiesz. 

Napisałaś "( ... ) Chcę tylko przedstawić 

-

• 

p:mom Rcdnktorom po~lqd młodllci.)' 
o tej gnzccic ( ... )" . Motemnie nic uwni.n!'z 
zn młodzież (chodz~ dopiero do Vll klasy) 
tylko za dziecko. Znnm jednak pnrę star
szych od siebie osób, które równici (tnk 
jak ja) przepadają zn ,,ŚM", dintego nic 
pisz w imieniu całej młodzicly, nic tnk jnk 
in to czyni~ - tylko w swoim. 

l jeszcze jedna moja pochwała din 
"ŚM". Jestem zachwycona "Domową fi. 
zyką", którą drukujecie rnz na tydzień -
doskonale zapnrni~tujc się wszelkie prnwa . 
Szkoda tylko, te jest to tylko raz na tydzień 
i te w czwartkowym numerze jest tego tak 
mało. Mam równjci swoje jakieś tam 
"ale", jakieś pretensje, lecz rozumiem, te 
ro co akurat mnie nie interesuje, być mote 
ciekawi innych. 

Bardzo przepraszam Monikę, że w ten 
• 

sposób posłUŻyłam się jej listem, ale ja tak 
myślę, ona inaczej, każdy ma prawo do 
wl.asnego zdania. Mote spotkam się z za
rzutem (dlatego też proszę od razu o wyba
czenie), te nie umiem dyskutować, lecz 
robię to pierwszy raz (w szkole , na lekcji to 
co innego, ale zastosować tę umiejętność 
w życiu - już gorzej). 

Dorota B. z Krakowa 

Drukujcie . . , . 
tnne powtesct 

Podobnie jak Monika nie uważam, że 

wszystkie pozycje w "ŚM" nadają się do 
przeczytania, chociaż niektóre nawet 
lubię. 

Pierwsza strona - nawet dobra, różne 
ciekawostki, wiadomości ze świata . Na 
drugiej stronie dobre są tylko: " RP" , dys
kusje pod hasłem " Inny", czasami " Biuro 
POD" i "Kącik Przyjaciół" oraz informa
cje o zakładaniu różnych klubów. 

Trzecia strona i dwie środkowe są do 
niczego. Mam 14 lat i co mnie mogą 
obchodzić jakieś wędrówki harcerzy, czy 
to jnk oni sobie założyli obóz (bo to naj
częściej jest w środku). 

Najgorsze są powieści. Nie wiadomo od 
której strony zaczynać je czytać! Myślę, że 
zamiast tych nudnych opowiadań powin
niście drukować jakieś znane i dobre książ
ki znanych autorów, np. Sienkiewicza. 
A z młodzieżowych np. Jurgielewiczowej, 
Siesickiej, Nienackiego, Bahdaja, Niziur
skiego. 

Violetta 

• 

f. l~ 

• 

Znika błyskawicznie 
z kiosków 

UwatJtm, 'Je ,.ŚM" i01t pnrdzo dobry, 
moic 7.dnrznją się mole defekty, ole prze
ciel nic nie jc..'lt doskonale. 

Moniko! Nic podobn Ci się "Gwiazdoz
biór", " A bmkndabrn", " Redakcyjna Po
czta" i powieść, po co więc czytasz tę 

gazetę? Piszesz, t-e "Gwiazdozbiór" zn
micszcz.n notlltki o nicznanych aktornch. 
Widocznic nie chodzisz do kina jdcli 
Mnrk Hamill, H arrison Ford czy Louis de 
Funes SQ din ciebie nicznani. Uważam 
również, że " Abrnkadabrn" jest bardzo 
fajną rozrywką, a ja, chodni mam 15 lat, 
lubię w wolnych chwilach rozwiązać np. 
zadanie-błyskawicę, czy polqczyć "punk
t6wk~". Również "Zielony Kącik" jest 
bardzo potrzcbnq pozycją , gdyż wiele osó~ 
interesuje się hodowlą roślin, n na łrunach 
"ŚM" mogą podzielić się swymi doświad
czeniami i wiadomościami. I najważniejsza 
sprawa - " Niebieski pasek". Piszesz, że 
ci, którzy nie mnją przyjaciół są nietown
rzyscy. Mylisz się bardzo. Są niclminli lub 
co gorsza nie rozumiani przez najbliższe 
otoczenie (rodziców, kolegów i koleżanki 
w klasie). I nie moją się komu zwierzyć, 

z kim porozmawiać o swoich problemach . 
Ciesz się, że nigdy nie byłaś w podobnej 
sytuacji. Nieszczęśliwa miłość często jest 
dramatem dla piszących do " RP" chłop
ców i dziewcząt. Zastanów się nad tym. 

"ŚM" jest gazetą bardzo poczytną. 
Świadczy o rym chociażby fakt błyskawi
cznego znikania jej z kiosków. M·agda 

"Świecie Młodych", 
polepsz się! 

"Świecie Młodych", w tej chwili jesteś 
beznadziejny. Sobotnie numery nn stronie 
" Nasze sprawy" zajmuje nie kończąca się 
dyskusja pt. "Inny". Ile można o tym 
czytać?! Jestcl inny, napisz do " KP", 
znajdt podobnego do siebie i spokój! Wó
wczas więcej miejsca będzie można po
święcić na tak ważne tematy jak " KP", 
" Biuro POD'' czy "MKP" . Redakcja żali 
się, iż "ŚM" nie jest z gumy i że ciągle na 
coś brakuje miejsca. No to po co zajmuje 
drogocenne centymetry np . na rubrykę 
" Dawno ... niedawno". W ystarczy, iż tej 
historii jest pełno w szkole, to jeszcze 
w "ŚM "?Albo, po co drukuje się persona
lia przyjętych do klubu Origami?! 

,.Gwln7dothiór" JOli dobry, nic tylko wtc 
dy, gdymowno prnwd7.iwych f(Win1.dnch . 
Zdjfcia aktorów czy aktorek, których WCSl
lc się nic 7.nn sq 7..AWS7C ostre 1 wyrn1.nc, nic 
Jak ostatnio by la wielka gwiazd n- P . Pron
C7..cwski , to mało s1ę nic 1..nłnmnlnm pr7..CZ tę 
fotografię . Gdyby me nagłówek 1. nnz· 
wiskiem nigdy bym nic wpadln , 1l to 

• 
s7.lachctny proC. Klcksl Abrnkadnbra to 
proszki nasenne! Czy Ben Akiba ma tnk 
mało ro:r.wini~tą wyobrntnię, t..c co tyd1Jcń 
serwuje te snme (wprost) 1.agndki? 

Powieści są też do luftul Czy nic moinn 
' drukować ksiąt..ck wk znanych nutorów 

jak Z. Nicnncki, K. Sic.~icka czy E. Niziu
rski?l Ksiqtki tych znnnych autorów jest 
bardzo trudno nabyć, więc motna by było 
zapoznać się z ich urwornmi w "SM". 
I jcszc7-e jedno! Na ogłos1..cnie zwycięzców 
jakiegokolwiek konkursu trzeba czekać 2-
3 miesiące od daty zakończenia przyjmo
wania zgłoszeń l Czy redakcja przez 30 dni 
losuje zwycięzców?! Czytam jednak tęga
zetę, bo czuj~ do niej wielką sympatię. Być 
może w roku 1986 "ŚM" polepszy się! 

H e j l 
" M eluzyna", 15 lat 

To raczej my 
• • • • staJemy stę tnnt 

Moniko! Jestem troszk~ starszy od Cie
bie i gnzetę tę czytnm od kilku lat. Obecnie 
robię to z mniejszym zainteresowaniem nii 
np. pięć lat temu. Nie sądzę jednnk, aby 
gazeta stawała się nudniejsza od dawnego 
,,~M". To roczej my stajemy się inni. Ty, 
jnk równie~ i ja, jestclmy comz stnrsi 
i gazeta, k tóra jest skierowana do młodzie
ty nieco młodszej od nas, nam się m niej 
podobn. 

Kryrykujesz wiele stałych pozycji tej 
gazety. Mam zdecydowanie odmienne 
zdanic od Twojego w sprnwie drukowania 
listów osób, k tóre nic mogły odpowiedzieć 

nn wszystkie korespondencje. Przecież 
prowie knZdy kto swm się o to, aby jego 
adres został zamieszczony, wic, że nic 
będzie w stanie od powiedzie<! na wszystkie 
otrzymane listy, więc bardzo dobrze robi, 
jeżeli przeprasza za to nutorów listów. 
Pewnego rnzu mój adres również był wy
drukowany w " RP". Otrzymałem w ciągu 
jednego miesiąca ok. 400 listów l O dpowie
dzieć na wszystkie byłoby fizyczną nic: 
możliwością, chociaż chciałem podzięko

wać każdemu. Marek Lukasz A . 

• 

Można umrzeć ... 
ze śmiechu 

Pi111~ do Wn• w •prawie, .króra 
mnie od dawna nurtuje, a która zo
stała porus1.ona w 140 numel7..c 
" RP". Ostatnio i111J14 plaJA atały ei~ 
gry "korespondencyjne". Co mote 
zrobi~ aJowiek, który pruczyu: 
" ... przepisz 6 razy i szybko wyjlij", 
lub "Nie przetrzymuj lego listu, 
musi opuści~ Twoje r~ce w ciągu 96 
godzin (4 dni()"? Mote odpisa~, 
a wldciwie "poda~ dalej'' łub wy
rzuci~. Dwa ruy erafila do mnie gra, 
którą trzeba.przepisać 6 razy i rozc. 
sl.ać. Tak tet zrobiłam. Innym razem 
dostałam list, w którym trzeba na pi· 
sa~ na dole kartki im.i~ chłopa i za. 
mazać litery. Tym razem kartka m
fila do kosza. Teraz otrzymałam ano
nimową kartk~, którą zsączam do 
Ji~tu . Mogę nie psuć innym zabawy, 
ieUli chodzi o przepisanie Jistu 2, 3, 
4 czy nawet 6 razy, ale 20 (tak, tak 
20) to drobna(?) przesada. Ktoś tak 
to mądrze wymyślił, te w likie za
warta jest nawet grofba " uuerci"(!) 

• • • • w razJe rueprzc:p1Salll3. 
Myślę, :t.e w redakcji znajdzie si~ 

20 osób, w związku z czym oczysz· 
czam sumienie z tej groiby i wysy
łam ten sam list, który ja dostałam 19 
listopada .. . 

Co Szanowni Panowie (i Panie) 
R edaktorzy sądzą na temat takich 
bzdur? Ja są~, te naleey nad nimi 
tylko płakać. Pros~ na łamach 

"RP" jeszcze raz ostrzec czytelni
ków przed takimi listami. Przydała
by si~ grofba, :t.e kto taki list przepi· 

• • • sze, spotka go ru~e. Mam 
nadziej~, :te czytelnicy ,,ŚM" ok.Uą 
się rozsądni. 

... 
Pozdrawiam - Joanna, 

Warszawa 

OD REDAKCJI: Joasiu , tak, 
tak" maszracj~, oicdodać, oic ująć. 

Tak ery lnacuj dwaclziek:la otób 
w red akcji błaz.ie pbbJo... ze 
J7.C:7.fłda, te nłc wyeblo UJtów 
7. la~cut7..b ... aJupot. Tak, mamy 
roulfdnych C%y1clników, wiem y 
o tym . Ty jntd tcso najlcp.zJIII 
prxykJadcm . (bt) 

Omijajcie 
salony gierl 

Che~ opiut :~.(bn..cnie, które mn~ 
i moich kolesów osromnit zbułwcr
wwało. Wybrałem •i~ do ulonu gier 
w Katowicach, zn.ajduj4cqo 'i~ nk
dalcko lcina " SwutOWJd" . ByJnn 
tam zaledwie .kilkan.akic minut i oo 
dosU7.qlem? Ot6t zobla.ylcm, jak 
pewnqo chłopa (jcdnqo z najmJo. 
duych) dosJowrue "obdzieraj-l" 
z pimi~. Wygl~ało to lale: ,,daj 
JO z.l, o marL jeszcze 100 z.l. To wet 
z powrotem t~ dzini-1~, a dawaJ 
Ktlc~l .. 

Coś okropnesof 
Podobnie posl{PUR nawet 

w obecooki szda salonu. Dl.ac7qo 
wlakiciel s.a.lonu nie reaguje na talrJc 
wyczyny? Dlacugo poszkodowam 
nie zwracail si~ do niego o in ta-wen
ej~? Ja zet.k~ się z 4 jallł'tą 
przem~ pierwszy raz, ale inni moi 
koledzy m~, te cztStO się tak 
dzieje. Alarmuję, nie chod.tcie do 
salonów gier! 

Jarek z Rudy Śi4Sliej 

Głupie przesądy 

W szkolach (w mojej taJdel) dzie
wczęu zakładaj~ zeszyty do wróżb, 
a po~ mówią, :te nie maj~ w czym 
pisać! Czy musząje zakbdat? tJwa. 
żarn, te nie! 

Druga sprawa - w naszej szkok 
wśród dziewcząt istnieje p~, te 
jeśli przepiszesz specjalną formulk~ 
par~ razy (w tym przypad.lcu lO!) i na 

końcu napiszesz swoje imię i nazwi
sko, to po trzech dniach musisz 
wstać w nocy i wypić łyżkę zimoej 
wody. Po tygodniu chłopak, który Ci 
si~ podoba zaproponuje Ci chodze
nie! Czy to nie głupie? ! 

Ludzie! Opamiętajcie się! Skoń
czcie z tymf Jest to s tras.zoie głupie. 
Nie wierzcie w te brednie! 

Anka 

Widoczny na zdjęciu rezultat m ówi wiele. Paragwajczycy tworzą 
tzw. mur 

ParagwaJSki '2.w1ązek 
Futbolu - Uga Paraguaya 
de Futbol założona została 
w 1906 roku, a członkiem 
FIFA jest od 1921. Zrzesza 

szym " banku informacji" 
dane o tym zespole są cząs
tkowe. 

wanżu tylko 1 :2 i wystąpi 
w Meksyku . 

. 1500 klubów i 140 tys. za
wodników. Mistrzostwa 
kraju- od 1906 roku. Czoło
we kluby - Guaran i, Nacio
nal, Libertad. Reprezenta
cyjne barwy: czerwono
biało-niebieskie. W mis
trz?stwach świata Parag
WaJczycy startowali 1 O
krotnie, po raz czwarty 
awansując do finałów (po
p~ednio 1930, 1950, 1958). 
N1e zanotowali w nich suk
cesu. Z Polską reprezenta
cja Paragwaju nie grała ani 
razu. 

• 

~la nas ~utbol paragwaj
ski stanow1 swojego rodza
ju egzotykę,· wiemy 0 nim 
niewiele. Zawsze pozosta
w~ł . w cieniu pił~i brazylij
ski~J, . a.rgentyńskiej, urug
~aJSkleJ, czy peruwiańskiej 
1 awans reprezentacji Pa
ragwaju do finałów " Mexi
co-~6" s~anowi swojego ro
dzaju mespodziankę. Pol
scy piłkarze w ielokrotnie 
gościli w Ameryce Połud
niowej, ale ani razu nie mie
li okazji zmierzyć się z dru
żyną Paragwaju, a w na-

Tymczasem piłka nożna 
od lat jest sportem numer 
jed~n w Paragwaju, 
a p1erwszy mecz międzypa 
ństwowy drużyna narodo
wa rozegrała w 1919 roku 

l 

w Asuncion, z Argentyną . 
Górą pyli rywale (5: 1 ). Pa
ragwajczycy wystartowali 
już w pierwszej edycji Mun
dialu (1930), ponosząc po
rażkę z USA. Potem dwu
kr?tnie nie zgłaszal i s i ę do 
m lstrzostw świata i dopiero 
w 1950 roku ponownie 
przystąpili do rywalizacji. 
A'-:'a~s zdobyli głównie 
dzięki temu, że z walki o fi
nał zrezy.gnowali ich rywale 
-: Peru l Ekwador. Potem 
jeszcze raz (1958) zdołali za
kwalifikować się do decy
dującej rozgrywki, ale kolej
ne P~óby były już nieudane. 
Dopiero " Mexico-86" oka
zało się dlą Paragwajczy
ków _szczęśliwe. Po zajęciu 

.drug~ego .m~ejsca w swej 
gru~le ehmmacyjnej uzy
ska~, prawo \ do barażu . 
Zmierzyli -się z drużyną Chi
le, .kt~rej szanse stawiano 
wy~ej. Tymczasem Parag
WaJ wygrał pierwszy mecz 
3:0, uległ rywalom w re-

• • 
Oto ci, którzy mają naJ-

większy udział w sukcesie: 
bramkarz Fernandez, obro
ńcy - Torales, Delgado, Za
vala, Caceres Schiattina 
rozgrywający i napastnicy
Romero, Nunes, Canete, 
Chilavert, Cananas, Mendo· 
za, Samaniego, Hicks. 

W mijającym roku Parag
waj rozegrał ki lka spotkań 
towarzyskich z drużynam i 
połudn iowo-amerykański· 
mi, a największym ich osią
gnięciem był remis 1:1 z Ar
gentyną w Buenos Aires. 
Grają w stylu typowym dla 
drużyn południowo-ame

rykańskich, f inezyjnie tech
nicznie, żywiołowo. Są do
brze wyszkoleni, szybcy, 
sprawni. Zbyt rzadko kon
taktowali się jednak z ze· 
spałam i Europy i innych 
kontynentów, by można 
określić ich sposób gry -
w szechstronnym. Zwłasz· 
cza w taktyce ustępują in
nym reprezentacjom Ame
ryki Południowej. Trudno 
wróżyć Paragwajczyk~~ 
sukces w Meksyku, choc1az 
nie w olno ich lekceważyć. 
Ten zespół stać na wielki 
mecz i niespodziankę. 



rr~yrn s ą 
cjnch wloczor ry l uclochy 1 pro1nntów, drlo· 

·dok 1nproponowol pój,clo do obory. ZnWB70 

w WloiiiQ siQ tom chod1llo dnć bydłu po 
okruchu opłotko. Tnkn było tradycjo. 

1nstnnowlołom al q potno ro1goryczonla. T o 
Jodnok n lo din logo. Stofan użyczył w zoszłym 
roku otosu clolqclu, o torot slq llJgopll, 10· 

pomnlnł. N lo miot po prootu ochoty na }arty 
Som mi to powlodzlnł Ach ton Stofon l l J&, 
jokn głupltJ l 

chłopak był niogłupll tak Jak jogo rówieśnicy 
pasjonował się sportem. Czy to jego wina, te 
go soblo Innego wymyśliłom? 

• 

Z Mikołajem rozstałam siq między do
mem dziadka a tartakiem. Wracałyśmy 

ze szkoły jak zwykle razem z Ramką l jak 
zwykle zabrakło nam drogi na obgadanie 
tegO; co było do obgadania. Najpierw zała

twiłyśmy sprawy szkolne, przystanęłyśmy 
chwilę, by wymienić parę zdań o tym, jakie 
która będzie m iała wigilijne drzewko. Temat 
okazał się obszerny, tym bardziej, że trzeba 
się było przelicytować wzajemnie. No więc 

ruszyłyśmy w stronę domu Ramki, pod tar
tak. Skończyłyśmy pojedynek choinkowy re
misem i przeszłyśmy do problemu oczekiwa
nych prezentów. Pod tartakiem skończyłam 
opowiadanie treści listu do Mikołaja , w któ
rym przedstawiłam nie bardzo skromne, na-

• ł • • • 

w1asem mow1ąc, zyczen1a. 
Romka popatrzyła na mnie tak kpiąco, że 

nastroszyłam się w środku obronnie, choć 
nie miałam pojęcia, przed czym przyjdzie mi 
się bronić. 

- Ty naprawdę wierzysz w Mikołaja7 -

, . 
Pomoz 
Mikoła · 

• • 
JOW I 

Pomóż Mikołajowi- zapakuj 
upominki gwiazdkowe l Oj, nie
ła,twe to zadanie. Nie m a ład
nych kolorowych pap ierów , n ie . 
ma w sklepach papierniczych 
pomysłowych opakowań, nie 
ma cienkich sznureczków , ba 
nawet są trudności ze zdoby
ciem wąskich wstążeczek. 

A przecież ładny prezent brzyd
ko zapakowany tyle traci na 
wartości i le drobny, symbolicz
ny nawet prezencik zyskuje 
w ładnym opakowaniu. 
(" Praw o Paczkl"). 

wykrzyknęła z ogromnym rozbawieniom. -
Ależ z ciebie dziocko l 

Nie byłam wcąle dziocklem. Miałam calu
sieńk ie siedem lat i już prawie od czterech 
miesięcy chodziłam do szkoły . A list do Miko
łaja umocowałam na parapecie za oknem, 
żeby go wiatr nie zerwał, zapakowałam 

w pergamin, żeby go śnieg nie rozmoczył. 
l rano listu nie było . Nikt inny zabrać go nie 
mógł - tylko Mikołaj l 

Romka zlekceważyła tę oczywistość. Z wyż

szością osoby uświadomionej i wtajemniczo
nej w różne sztuczki dorosłych zawróciła 

spod tartaku na pięcie, by w drodze pod. dom 
dziadka wybić mi z głowy dziecięce mrzonki, 
mnożąc argumenty nie do zbicia. l tych 
dwieście metrów wystarczyło, żebym się roz
stała z Mikołajem. Serce miałam rozdarte. 
A wieczorem narysowałam starannie koloro
wy portret Mikołaja i ... podarłam go na strzę

py. Za karę, że nie istnieje. 
W wieczór wigilijny, już po głównych atrak-

• 

• 

- Moto udn oiQ nom dziś z nimi porozmn 
wloć7 

Noburmuszyłnm niQ słys1qc ton łort Po 
wpodco z M ikołojom nlołotwo ju1siQ noblorq. 
Al o poszliśmy . dzlodok, tata, mój kuzyn Sto· 
fan l ja. Zajęłom s l q oczywiścło mojq ulubioni· 
cą Meciq. Lubiła ssać mojo polco przylegając 
do nich swoim chropowym jqzykiom. A ja 
lubiłam głaskać Meci ę. 

- Lubię cię - zwierzyłam sią Moci na ucho. 
- Ja ciebie też - szepnęła. Słowo doją l Odpo-
wiedziała l Sorce we mnie waliło jak oszalałe. 

- Za co mnie lubis~7- spytałam, by spraw· 
dzić, czy mi się to nie przywidziało . - Bo ty 
mnie lubisz - odpowiedziała niezbyt mądrze 
Mecia, ale to w końcu cielę, więc trudno 
wymagać od niego zbytniej błyskotliwości.
Powiedz coś jeszcze- poprosiłam. - Już nie. 
Noc s ię kończy. Za rok pogadamy ... - i zami
lkła . 

Mecia wynagrodziła mi stokrotnie stratę 
Mikołaja . To było cudowne wierzyć, że znów 
porozmawiamy w noc wigilijną i że tak już 
będzie zawsze. 

Ale nie było. W następnym roku Mecia 
zgarnęła obojętnie z mojej dłoni kawałek po
danego jej opłatka i milcząc przeżuwała bez
myślnie. Może dlatego, że jest już dorosła?-

Po tym zdorzonlu nlo dostrtogołam Moci. 
Jokby to ono byto winno, io mów1ć n lo potrofi 
l tomu, io s l q dołom ntJbroć. Wiod1iołom, łe to 
niosprawiodllwo, o jodnok .. 

P otom, po latach clqglo Joszczo 1darzały mi 
siq takio historio Jak z Macią. Nic at tak 

dziecinno, n lo aż tak naiwne, alo jednak ... 
W którejt. tam klasie wiolbiłam panią od 

polskiego. Była dla mnfo ideałem . Wierzyłam 
święcie, że wszystko wio, wszystko rozumie 
i że przykrości zrobić nie potrafi. Aż tu raz, 
trach l Dostat<l dwóję. Wiem, że nie um1em, 
wiem, że mi się dwója należy. Ale żeby ten 
ideał, uosobienie łagodności mógł mnie tak 
brutalnie potraktować? Precz z ideałem, który 
się stroi w fałszywe piórka l Precz l 

Był taki chłopak. P iękny, ciemnowłosy, nie
bieskooki. Wzdychałam do niego chyba pół 
roku. Ileż rozmów z nim przeprowadziłam 
w wyobraźni. O poezji rozmawialiśmy, o sen
sie życie, o ludzkiej naturze. l wreszcie go 
poznałam. Nie rozróżniał Kraszewskiego, 
Krasickiego i Krasińskiego, ale wiedział do
kładnie, kto w Legii gra w ataku, a kto w obro· 
nie. Precz z tym ideałem, preczl A przecież 

Tok mi siq przydarzało. A Wam nie7 

Każdy człowiek - mały l duży stroi swoje 
marzenia o przyjaźni, o miłości, o drugim 

eLfowioku wo wszystko, co najpiękniejsze. 
Jak św1ąteczną chamkę w cacka. A kiedy się 
okazuje, żo rzoaywistość ni o jest, odbiciem 
obrazu marzeń to - chlast, wylewamy dziec
ko z kąp1elą oznajmiając sobie i światu ~ Nie 
wierzę w m1łośtl Nie wierzę w przyjaźń l Nie 
wierzę ... Jeśli uda nam się nie pójść aż tak 
daleko, to jakże często odrzucamy kategory
cznie autorytet, przyjaciela, obiekt miłości, bo 
okazał się po prostu zwyczajnym człowie
kiem. 

Zaraz, zaraz .. Zwyczajnym? A dlaczego zwy
czajnym? Moźe me ubrany w wymyślone 
przez nas cudowności przedstawia za to war
tości, których nawet nie próbowaliśmy 
odkryć? 

Do dz1ś jestem ciekawa, kim naprawdę był 
chłopak, którego wymyślony obraz podarłam 
w złości, tak Jak kredkowy rysunek Mikołaja . 

l JUŻ się nigdy nie dowiem, czy czegoś niemą

drze nie straciłam. 

Warto to przemyśleć. A moze i załatwić 
z samym sobą 7 

EWA DROBNIK 

Światomładowa A gencja 
M ikołajowa znalazła trochę 

o ryg inalnych opakowań w w a
rszaw skich Dom ach Tow aro 
wych Centrum. W specjalnych 
stoiskach można po p rostu ku
pić zaprojektowane przez p las
tyków ozdobne pudełeczka, 
jest papier w złote gw iazdki, są 
karteczki z rysuneczkami, które 
można dołączyć do mikołajo
wej paczuszki. Bardzo niewielu 
z Was jednak dotrze do warsza
wskiego "Juniora", niewielu 
będzie mogło wysupłać dodat
kowe złotówki na takie opako
wania i dlatego trzeba zakasać 
rękawy (już l ) i przystąpić do 
chałupniczej produkcj i. 

d uszka, kwadraciki i- paczusz
ka owinięta w taki pap ier stanie 
się zupełnie odświętna. Na ar
kusiku karbow anej bibuły kilka 
dro bnych gwiazdeczek, kon
trastowych w ko lorze kółeczek, 
no i ... 7 Praw da, że daje to niezły 
efekt? 

· Wydział Harcerski 
GKZHP 

Przede wszystkim 
potrzebny jest POMYSł 

• • 
Służymyl Proszę bardzol Nie 

ogłasz 

a 
,,MOJ 

• 

rtaż ,, 
-

masz ładnego świątecznego 
papieru? - weź arkusik zwykłe
go pakowego papieru, byle 
czystego i n ie wygniecionego 
i - ozdób gol. Choćby piecząt
kami z kartoflow ej pieczątki, 
gum ki czy linoleum. 
Kilka kolorów farby plakatówki, 
kilka wzorków : gwiazdki, ser-

Na rysunkach i fotografiach są 
pomysły mikołajkowych opa
kowań. Sprawdzone. Średnio 
zdolni (mówią o so bie : " nieuta
lentow ani plastycznie") zrobi l i 
- tylko po obejrzeniu tych pro
jektów - podobne i ładniejsze . 
Użyli dostępnych na naszym 
rynku : b ristolu kreślarskiego (z 
" bloku kreś larskiego"), papie
ru z b loków rysunkowych, pa
p ieru ko lorow ego " glansow a
nego", krepiny, papieru "śnia
daniow ego", folii alum iniow ej 
(takiej do pieczenia), kleju, 
d ro bnych ko ralików , cekinów . 
Jeśli udało się to "średnio zdol
nym", uda się i To bie. Spróbuj l 
Podnieś wartość mikołajowe
ge p rezentu l 

Magda i Andrzej 
P.S. Mikołaj dziękuje za pom oc. 
Postara się n ie zapomnieć 
o " pom ocnikach". 

• M oja drużyna - jaka jest? Dlaczego na
leżę właśn ie d o niej? Co mnie łą czy z nią 
i ludźm i , któ rzy ją tworzą? Ciekawe zbiórki, 
niepowtarza lny klimat, niezwykłe zwyczaje 
i obrzędy, własne f ormy prac y ? A może coś 
j eszcze i nnego. S p r óbuj o t ym napisać. 

• 

e Wydział Harcerski GK ZHP ogłasza wiel
ki konkurs na najciekawszy reportaż z pracy 
drużyny harcerskiej. Najlepsze prace zos'ta
ną nagrodzone i opublikowane w "Świecie 
Młodych" . 

• Po n a dto n asza r e d a kcja funduje bez
pła'tny poby1: na zimowisku - warszta'tach 
dziennikarskich najmłodszemu laurea'towi. 

e Termin nadsyłania reportaży upływa 
z końcem grudnia br. Wysyłaj cie je pod adre
sem : "Świa't Młodych", ul. Moko'tows ka 2 4 , 
00-561 Warsz awa, z dopiskiem na k o p e r c ie : 
" Moja drużyna" . 

Rys. Magda Jasny i Andrzej Howorko 

Podziemna ciepłownia 
• 

• 

-

brystol bibułka lub celofan 

WĘGRY (PAP). Energia, któ rą 
.. . . . 

zuzywa s1ę na ogrzewame mie-
szkań i biur w węgierskim okrę
gu Szolnok, jest najtańsza 
w kraj u. l rzecz nie w tym, że 
w tej części Węgier wynalezio
no szczególną metodę jej pro
dukcji. Cała tajemnica polega 
na umiejętnym wykorzystaniu 
zasobów naturalnych. N ie tak 
dawno geolodzy odkryli w tym 
rejon ie bogate zasoby wód ter
m icznych, które wykorzystuje 
się dla potrzeb gospodarki. Cie
płem podziemnych źródeł 
ogrzewa s ię wiele sanatoriów 
i ośrodków wypoczynkowych, 
szkół i instytucj i, tysiące miesz
kań. Przykład okręgu Szolnok 
nie jest na Węgrzech odosob-

niony . Ciepłownie zasilane 
• 
przez wody term iczne dostar-
czają ciepło do 6 tys. mieszkań 
Budapesztu oraz do tysięcy do
m ów w w ielu innych miastach. 
Węgry są krajem bogatym 

w gorące podziemne źródła. 
Według ocen specjalistów~ich 
zasoby wynoszą ponad 500 
mld m sześc . wody. Dlatego 
zadanie ich racjonalnego wy
korzystania otrzymało rangę 
programu rządowego. Tanie 
ciepło w ód termicznych wyko
rzystywane jest równi~ do 
ogrzewania ok. 2 mln m kw. 
ciep larń oraz do zaopatrywania 
w gorącą wodę zakładów prze
mysłowych. 

~--~----------------------------------~------------~--~~~------~~-----------------------------------------------------------·------------------~-----~------·-~-------------------



Z czterech 
stron świata 

SŁOŃ 
a sprawa ludzka 
(" Kontynenty" ). Na kość słon iową, tak jak na złoto, 

jest stałe zapotrzebow anie, a jej głównym eksporterem 
pozostaje Afryka. W 1983 r. afrykański eksport eiosów 
słoniowych tylko na rynek japoński wyniósł 475 ton. Za 
liczbą tą kryje się śmierć około 24 tysicy słoni, przeważ
nie z rąk kłusowników. Na kontynencie afrykańskim 
t rwa rzeź grubego zwierza, nosorożców, hipopotamów, 
antylop, krokodyli, ale najgorliwiej zabijane są słonie ze 
względu na cenę ich kłów. Tylko w Zimbabw e roztoczo
no taką opiekę nad słoniam i, że ich liczba wzrosła 
i trzeba je nawet odstrzeliwać, gdyż w przeciw nym razie 
zniszczyłyby rośl inność parków narodowych, w których 
przebywają . W innych krajach popu lacja słoni topnieje 
w oczach. W Mauretanii pozostało ich zaledwie kil lka
dziesiąt, w Senegalu kilkaset, w Republice Środkowoa
frykańskiej - kilkanaście tysięcy, ale jeszcze niedawno 
było ich tam prawie sto tysięcy. Można oczywiście 
postawić pytanie, czy w obecnej dobie powszechnegó 
głodu w Afryce w arto zajmować się losem słoni i innych 
zwierząt. Czy lament nad ginącą fauną nie powinien 
ucichnąć wobec nieszczęść, jakie dotykają kontynent? 
Otóż wbrew pozorom, nie ma t u sprzeczności. Zwierzę
ta są także bogactwem naturalnym Afryki, tak samo jak 
trzebione lasy, jak kopaliny i mi nerały. Trzeba tym 
bogactwem tak gospodarować, aby przynosiło korzyść 
Afrykanom ; kiedy go zabraknie, będzie jeszcze gorzej. 
Oczywiście, na pierwszym m iejscu jest zawsze czło
wiek, ale to n ie znaczy, że ratl.l jąc go możemy lekką ręką 
spisać na straty otaczający go światrośl in i zwierząt. 

To, że byt i oblicze 
rodziny zależą od jej 
dorosłych członków, 

wydaje się oczywiste. 

• 

• a 
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two :.ltr.lcenl.l o~obllw<•go ~whlt.l 
prz)•rod)• T.,tr l·•srotoncgo r.lbun
~ow., so~pod~~r~ą l<'~nq, ~lur,ownlc

tWl'nl or.u n.1dmlrrnyml '"'Yrilsilml 
owiec. Ide~ t~ zr<'nllzowano jt'dn.lk 
doploro w lnt.1ch plc;łdzlcshwch n.,. 
c;zcso ~tulccJa•. W 1954 r wytyczono 
gr.lnicc: p.uku narodowego, nnkla· 
nl.1jqc gór.11ł do ~przedllży ziemi. CI 
jedna~ nicchętnie wyzbywali się 
swej własności, wobec czego wtcl~ 
z nich wywłaszczono. Wywłaszczeni 
na znak protestu nie podJęli nalcż
n)'Ch 1m p1cnlędzy, które w lej sytua
cJi zdeponowano w banku, a po 5 
latach - zgodnie z ustawą - skonfi
skowano na rzecz skarbu państwil . 

Tak oto powstało, narastiljące do 
dziś rozgoryczenie l żal do władz, 
które - trzeba to jasno powiedzieć
w owych latach niewiele dbalyoopi
nię społeczną, a w sytuacjach kon
flikto\vych popełniały liczne błędy. 
Ponieważ jednak sprawa własności 
gruntów w parku nie została do koń
ca rozwiązana, wrócono do niej na 
początku lat sześćdziesiątych, kiedy 
to na mocy specjalnej uchwały Rady 
Ministrów rozpoczęto znów regulo
wanie stosunków wlasnościo,vych 
w Tatrach. Jednak i wówczas nie 
obyło się bez konfliktów. Akcja wy
kupu, bądź zamiany ziem, trwała do 
połowy lat siedemdziesiątych. W jej 
,rniku z Tatr wyprowadzono owce, 
a z bacami zawarto umowy, na mocy 
których mogli oni swe stada wypasać 
w Sudetach i Bieszczadach. 

Po '\')'gaśnięciu tych umów nie 
przedłużono ich, a tym samym góra-

• 
• 

h• utr.lclll w ogóh• moillwo(( wyr•• 
'•lnl•l owh•r W IC'j 'YhhlC Jl fluj~c 
''t: o,zu~.1nyml rorpoc IQ li w.llkc: 
o powrót owlrc w T.11ry Ulr.~r lwuy 
z.l~ r.lu(,,nlr cło włoldr, w tym do 
dyr<'kcjl T.ll fl.lń~~IC'go PMku N•HO 
dowcgo, ,,,, •)dnll rr~y ok.ujl wyl•\ 
czcnln c1~~cl powlt•rzchnl lr(noJ 
(okolo 4 ty~. hil) pozo~t.lJqc(lj nnd11l 
Ich whl'ino~rl.)t tcr<mu r.uku n.uo 
dowcgo ... 

CZTERY MILIONY 
NA TATRZAŃSKICH 

ŚCIEŻKACH 

Tatry urzekaJą nas swym pt~knem 
i bogactwem przyrody. Dzisiaj jesz
cze tak się dztejc. Nie wiadomo jed
nak czy przyszle pokolenia będą 
miały okazję podziwlać surową ta
trzańską przyrodę, bowiem od wielu 
lal narastają liczne zagrożenia śro
dowiska przyrodniczego w Tatrzań
skim Parku Narodowym. 

Nie bardzo zdajemy sobie sprawę 
z oczywistego faktu, że Tatry są ma
leńkie, a korzystać chcą z nich pra
wie wszyscy. 220 km2 powierzchni 
Tatrzańskiego Parku Narodowego, 
to zaledwie polowa powierzchni Je
ziora Bodeńskiego (538 km:t) - jed
nego z wielu jezior alpejskichi Na 
takim skrawku jedynych gór \\I)'SO
kich w Polsce, blisko 4 miliony osób 
rocznie uprawia turystykę pieszą -
rozdeptując szlaki; wspina się po 
skalistych ścianach - bo tylko w Ta-

• 
trach istnieją ku temu dogodne wa-
runki; jeździ na nartach i tiumnie 
odwiedza liczne tatrzańskie schroni
ska. W wyniku lak masowego ruchu . 
turystycznego wzrasta zanreczysz-

• 
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r /c• n h• Kńf'~lr h potoków, nl\/l 1oJr 
ro'llnno<(, plo\/Orw '·lll.lk Jtlllr Ił' 
h lo n c• pr IN k lu~ownlk(,w IWINlr,l.l 
S!CJc•gólnh• oburT.lJ.,cc• \,1 pr.1ktykl 
nlc•l('g••lnc•go poly\klw.•nlo• 'wltl.l 
ków gln.,crgo g.uunku f.111ny 1.1 
lfl,lń~kloJ W l.lkorolnt"m ''' Jc•clc•n 
kllogr.lm ~.1Cll.1 (wl~lolC 1tlgo, które• 
mu rr7yplsuJc ~~~ cudowne wt •• ~cl 
wo<cllrcrniC7c, pl.leon o w tym roku 
/olWrOto) ~U m<; 1000 cJolnrówJ F olkly 
cznle 1a~ s.1dło <wlst<~ka m.l tylc- ~a 
mo wlaścrwoścl lcc7niC7ych co d.1j 
my na to sad lo psic. JccJn,,k urarclc 
rozpowszechniane Informacje 
o "cudownym leku" stają sl<; przy
czyną prawdziwych pogromów 
~wis laków. 

ObserwuJe się takie natęzenle 
ruchu samochodowego na drogach 
parku, a zwłaszcza wzdłuż jego gra
nic. Spallny samochodowe zatruwa
Ją powietrze i powodują kumulowa
nie się w roślinności l w glebie toksy
cznych metali ciężkich. W 1981 r. 
wojewoda nowosądecki wydal zakaz 
ruchu samochodowego po drodze 
do Morskiego Oka, jednak już 
w dwa tygodnie później zaczęto wy
dawać zezwolenia na... przejazdy 
specjalne. Niedługo potem po szo
sie mknęły znów autobusy z wycie
czkami, a PKS uruchomiła nawet 
specjalne kursy wahadłowe. Tak 
więc, obecnie, każdy może dojechać 
do Morskiego Oka w zatłoczonym 
autobusie PKS, lub przejść ten S-ki
lometrowy odcinek szosy, uważając, 
by nie wpaść pod kola pędzących 
autokarów wypełnionych wyciecz
kowiczami. 

Powietrze unoszące się nad par
kiem jest coraz bardziej skażone 
dwutlenkiem siarki emitowanym 

Bukowina Tatrz. 

; 

O taki kawałek - to zaznaczone na czerwono pole-zmniejszyłby się Tatrzański Park Narodowy, jeśli 
uwzględniono by żądania zmiany Jego północne/ granicy. Miałaby ona przebiegać od Polany 
Molk6wkl przez Poianę Siwą l sflJd Drogą pod Reglami do Jaszczur6wki, a dalej Drogą Oswalda 
Baizera do granicy państwa przez Poianę Hurkotne 

• • 
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przez kom1n)' zakopi;~ńs~lch ~ot
łownr. W z1m1e nad m1astcm unosi 
się szary smog zawterc1JąC)' obo~ to
ksycznych tlen~ów siar~i l azotu ta~
że sz~odllwe dla czlowie~a pył)·. Nad 
Tatrzans~i Par~ Narodo'">' nap~·wają 
takze ma~) powretrza zanrcc.zysz
czoncgo przemy~IO\Y)'flll emisjami z 
odlcg~•ch uprzemysłowionych rejo· 
nów Pols~i l Czechosłowacji. Jak 
gdyby tego b)~O mało - nicdawno 
ktoś wpadł na szalony pom)'Sł, na 
szczęście nie został on zrealizowa
ny by na terenie parl-u zlol..alizować 
wys)·prsko śm1eci dla Zakopanegol 

czy STAĆ NAS 
NAT01 

\~ teJ sytuacji, kiedy walory przy
rodnicze Tatr są bardzo poważnie 
zagrożone, nie można spełnićżądań 
społeczności góralskiej dotyczących 
zmtany północnej granicy TPN (patrz 
mapka) oraz wprowadzenia na ta
trzańskie hale owiec w ilości wię
kszej niż 100 sztuk, jakie obecnie się 
pasie w parku w ramach ochrony 
dziedzictwa kulturowego Podhala. 
Podkreślam raz jeszcze, że pomimo 
niezaprzeczalnego prawa górali do 
tych ziem, nie wolno dopuścić do 
reprywatyzacji Tatr. Należy niewątp
liwre ostateczme 1 w sposób sprawie
dliwy u regulować stosunki własnoś
ciowe na terenie tych jedynych 
w Polsce gór wysokich. Muszą one 
jednak pozostać własnością calego 
narodu, bo o tym zadecydowały nie
r.vykłe wartości przyrodnicze . 

Mamy w Polsce zaledwie 14 par
ków narodowych, których lączna 
powierzchnia wynosi niewiele po
nad 125 tys. ha. jakiekolwiek uszczu
plenie substancji chronionej, które
gokolwiek z parków narodO\vych, 
oznacza rezygnację z zachowania 
dla przyszłych pokoleń tych wartości 
dziedzictwa narodowego, które są 
dla wszystkich coraz bardziej cenne. 

StAWOMIR TRZASKOWSKI 

• Częściowo udane próby utwo
rzenia Tatrzańskiego Parku Narodo
wego podjęto już w okresie między
wojennym. W 1920 r. działacze sku
pJem w Polsklm Towarzystwie Ta
trzańskim l przyrodnicy zasiadający 
w Państwowej Komisji Ochrony 
Przyrody sformułowali postulat 
utworzenia parku. W 1936 r. powoła
no Komisję Organizacyjną TPN pod 
przewodnictwem prof. Władysława 
Szafera. Wybuch 11 wojny światowej 
opóźnił tylko plany polskich przy
rodników. 

(s t) 
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, A kim czują się w ro
dzinie ludzie, którym 
do dorosłości zostało 
jeszcze ładnych parę 
lat? Jakie miejsce 
w niej zajmują? Na ile 
czują się w niej po
trzebni? Na ile ważni? 
Czy wyobrażają ją so
bie bez siebie 7 Czy ma-
ją wpływ na swoich ro
dziców, ich zachowa
nia, decyzje, poglądy? 

R ozmawłam z ezwórk~t dziew-
' czttt z siódmych l ósmych klas 

szym d la m nie " wynalazkiem" jest 
siedm ioletni brat : mogę się nad 
nim czasem poznęcać, pośmiaćsię 
z niego, zwalić na niego winę, ale 
także i pogadać. Chociaż jest taki 
mały, wie już, i to jest mój na niego 
wpływ, kto to taki Shakin' Stevens. 

Natomiast o jakimkolwiek moim 
wpływie na tatę nie ma nawet mo
wy, bo ... ja się go po prostu boję. 
Od jakiegoś czasu stał się niemożli
w ie wymagający : co piątek spraw
dza moje zeszyty, chciałby, żebym 
cały dzień siedziała nad lekcjami, 
żebym była najlepsza w klasie. 
Chciałby zrobić ze mnie lalusię, ku
jona, który na nic innego poza nau
ką nie ma czasu, którego nic więcej 
nie interesuje, ani koleżanki, ani 
chłopcy. Ciągle nie odpowiada mu 
mój ton. Doszło nawet do tego, że, 
kiedy dowiedział się o moich wa
garach, dostałam od niego lanie! 

Na szczęście ojciec często wyjeż
dża. A kiedy go nie ma, mogę robić 
co m i się podoba. Mamy się nie 
boję. Z nią się nawet nieraz kłócę. 
Wprawdzie grozi, że jeśli wysunę 

się poza pewną granicę, powie oj
cu, ale na ogół nic nie mówi. 

Gdyby mnie nie było, gdybym 
nagle zniknęła, rodzice pewnie by
liby trochę bardziej spokojni. Ale 
i trochę trudniej by im było, bo 
przecież kiedy jestem, to im poma
gam: gotuję,' zmywam, robię 
zakupy. 
Małgosia: A mol , gdyby byli ze 

mną, pewnie · od razu po pracy 
przychodziliby do domu. l mama 
pomagałaby mi w lekcjach ... Teraz 
mieszkam z siedemdziesięciodwu
letnim dziadkiem. Rodzice prze
prowadzili się do nowego mieszka
nia, a ja, żeby skończyć VII i VIII 
klasę w mojej szkole, zostałam 
w starym mieszkaniu. l tyle mogę, 

że dziadek nie pozwala m i nawet 
wychodzić poza podwórko. 

też. Brata rozpieszczają. Dla mnie 
nie mają już czasu. Ja zaś wpły
wam na Ich życie robiąc zakupy, 
sprzątając, zajmując się małym. 
On m i wprawdzie bardzo przeszka
dza w uczeniu się; największą ra
dośćsprawia mu rzucanie we mnie 
zabawkami, wszystko mi psuje, ale 
kocham go, bo... muszę. Prawa 
swoje też mam: mogę chodzić do 
koleżanek, do kina, rodzice nieraz 
liczą się z moim zdaniem. 
Małgosia : Tak w ogóle to naj

większy wpływ mamy chyba na 
spokój bądź niepokój w domu. Za
czyna się od awantur między ro
dzeństwem. Potem wtrącają się ro
dzice: mama na przykład ujmuje 
się za synem, a ojciec za córką . 
l dochodzi do awantury ogólnej ••• 

zane dzwonić do niej codziennie 
zaraz po lekcjach. l robię to, choć 
sama nie w iem po co. Widocznie 
mają tam za dużo wolnego czasu, 
więc czekają na telefony od swoich 
dzieci. Kiedy spotykamy się z ma
mą już w domu, znów jest rozmo
wa - spowiedź. Mama nie zadaje 
mi nawet pytań, sama opowia
dam. W rezultacie ona wszystko 
prawie o mnie wie. Ale l tak nie jest 
jej ze mną łatwo, bo jestem bardzo 
krytyczna, zwykle nie podoba m i 
się to, czego ona by dla mnie chcia
ła , nieraz się z nią kłócę. Kiedy 
jednak uzasadnię słuszność swo
ich$ 1anów, potrafi zrezygnować ze 
swoich. Tak więc można obejść się 
bez ojca. Czasem jest nawet lepiej . 

łza : Jeśli chodzi o poglądy na 
świat, dziecko zwykle ma je podob
ne ~o rodziców. Bo jesteśmy 
w w 1eku, kiedy nasze dopiero s ię 

szkoły podstawowej n~ warszaw
skiej Pradze. 

łza : W mojej rodzinie najlep-
Dorota: Mam tatę, mamę i trzy

letniego brata. Mama pracuje, tata 

Iwona: A ja jestem sama z moją 
mamą. Mama rano budzi mnie 
i wychodzi do pracy. Mam przyka-

• 



N a stol a, w obszarnaj jodol n l pońs
twn Tulszanów polno bylo roz

maitych s łod kości : gqbczosto kulki nosy
eona syropem, zwano rosgullo, przeróżno 
odmiany burfi, przypominaj ąco smokiom 
znane nam cukierki toffi, tyla lo płas kie, 
cięte w ksztah prostokątalub sześciokąta 
i pokryte cieniutką warstwą srebro. Tok, 
srabrai Przyklejolo się do palców l rozma
zywało na nich jak masło, niomnłoj było to 
najprawdziwsze srebro. W Indiach deka~ 
ruje się nim nie tylko cukierkowo buńi, ale 
czasem i ciastka. 

Wszystkie słodka dania przygotowana 
zostały ze specjalnie preparowanego 
mleka z dodatkiem cukru i - zale~nie od 
rodzaju przysmaku - migda łów , orze
chów pistacjowych tub kokosowych. Ta
go wieczoru bowiem, do północy, wolno 
było spożywać tylko mleko i jego prze
twory. O północy rozpoczynało się święto 
Dżanmasztami, czyli hinduskie Boże Na
rodzenie. Dopiero po tym szczęśliwym 
dla wyznawców hinduizmu momencie, 
na stole pojawią się potrawy bardziej treś
ciwe- godziny postu dobi egną końca. 

Nie stajenka, ale ... 
W domu Tulszanów rojno było i gwar-

MARTA FIGURA 

no. zn stolom zasiadli członkowi o rodziny 
oraz goście l sąsiedztwo . Przez drzwi, 
szeroko otwarte na toros l ogród, przebie
gały podniecone dzieci .. Huśt.a~ siq na 
ogrodowej huśtawce, wielkieJ Jak ława, 
albo wybiegały na dziedziniec, gdzie znaj
dował się nejwa!niajszy tej nocy obiakt 
mała przydomowa kapliczka, rzęsiście 
oświ~tlona, w której kapłan ubrany na 
biało odprawiał modły. 

Dzieci przyciągał bajkowy w swej kon
strukcji i kolorach obraz we wnętrzu kapli 
czki. Ja i moja rodzina, zaproszeni dziś 
tutaj przez zaprzyjaźnionych z nami go
spodarrt, zachowywaliśmy się podobnie 
jak owe hinduskie dzieci: nie mogliśmy 
oderwać oczu od tego, co zawierała w so
bie kapliczka. Mieliśmy przedziwne uczu
cie, że uczestniczymy w czymś znanym 

l 

nam l bliskim, choć to, co oglqdall!my, 
nlo było ubogq stojankq, w której - wa
dług chrześc ijańskiej tradycji - urodził slq 
Chrystus. Bóg, mający alq narodzić nazy
wał się Kryszna , a noc, otaczojlJ~ nos 
wokół , nie była polską nocą , pobieloną 
grudniowym śniegiem, lecz ciapią, palną 
zielonych, kwit nących drzew, wrześniową 
nocą indyjską. 

Jaki! to zatem widok tak nas zachwycił 
i zarazem wzruszył? Otóż trzy czwarte 
kapliczki zajmowało podium, pokryte zie
loną trawą . W głębi, w centralnym punk
cie, wisiała kołyska . Otaczały ją postacie 
lalek, ubrane w szaty mieniące się barwa
mi. Z prawej strony nad kołyską pochylał 
się przyszły ojciec, z lewej stała kobieta 
o wielkich, łagodnych oczach indyjskiej 
matki. Kołyska była jeszcze pusta. 

pisze z l ndii: 

• • 
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Herod i król Kansa 
Według lagendy - Kryszna urodził s ię 

w rodzinie królewskiej. Matka Kryszny, 
Dawaki, była ciotką panującego króla 
Kansy. Kansie przepowiedziano, że spot
ka go śmierć z ręki ósmego syna Dawak i. 
Okrutny król rozkazał wi ęczgładzićwszys· 
tkie jej dzieci, Jednakże Kryszna i jego 
starszy brat ocaleli i wychowywali się 
w rodzinie pasterza krów, Nandy, i jego 
żony, Jasiody. 

Kiedy przypom i nałam sobie ten motyw 
mitu o Krysznie, uparcie nasuwało mi s ię 
skojarzenie z Herodem i rzezią niewinią

tek, którą s ię splamił, podobnie jak król 
Kansa. l też podobnie jak pastuszkowie 
z naszych kol ęd, indyjscy pasterze otoczy· 
li opieką nowo narodzonego, boskiego 
chłopczyka . O czym świadczyć mogą takie 
podobieństwa? - zastanawiałam się . 
O wzajemnym przenikaniu się różnych 
religU, stykających się ze sobą poprzez 
węd rownych kupców, misjonarzy i wo
jowników ,w dawnych, od ległych cza
sach? Czy też o wspólnym dla wszystkich 
ludzi odczuwaniu: marzeniach, tęs kno

tach, wyobrażeniach 7 Zapewne po trosze 
i o jednym, i o drug im. 

Psoty i cuda 
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Co ' nas szczególnie zaciekawiło, a co 
było odmienne od naszych tradycji, tQ 
scenki z życia Kryszny, przedstawione ży

wo i pomysłowo na tle zielonej trawy 
przed kołyską. Gliniane figurki "postaci 
miały rozmiary mniejsze od tamtych przy 
kołysce, bo też i scenek musiało zmieścić 

s ię mnóstwo. Kryszna był bóstwem, ale 
jego życie, zwłaszcza dz iecięce i młodzie

ńcze, obfitowało w przygody typowe dla 
niesfornego chłopca , płatają cego psikusy 
rówieśnikom i opiekunom. Jako wciela- . 
nie boga Wisznu na ziemi niezachowywał 
bynajmniej boskiej powagi. 

Kryszna ratuje mieszkańców Gokulu, unoSZlfC górę Gowardhanę i zatrzymując ulew ny deRcz 

Oto scenka wykradania przez Krysznę 
łasucha masła z komory przybranej matki, 
a dalej nieco dziewczyny kąpią ce s ię 
w rzece i Kryszna, ukryty na drzewie, 
roześmiany hultajsko, bo właśn ie scho
vyał dziewczętom ich ubiory. Uśmiecham 
śię i ja, bo myślę po prostu, że ludzie 
przypisujący swojemu bóstwu takie za
chowania, muszą mieć w sobie dużo ra
dości życia, fantazji i poczucia humoru. 
A ich bogowie stają się im pewnie bl iżsi, 
jeś l i mają w sobie ludzkie cechy, w tym 
także człowiecze \słabości . Za to są . ' kocham. 

w różne postacie po to, by przyjść światu 

z pomocą w chwi lach zagroże n ia . Także 
życie Kryszny, kiedy wyrósł już z wieku 
chłopięcego, pełne jest bohaterskiej walki 
ze złem. 
Walczył jak wojownik lub używał swojej 

boskiej mocy. W złotawym świetle lamp 
kapli cy zauważyliśmy obrazki, il ustrują ce 
i tę sfe rę dz iałalności boga-bohatera. Oto 
jeden z cudów, dokonanych przez Krysz
nę : na małym palcu dłon i trzyma Kryszna 
górę Gowardhanę, pod którą kulą s ię 

Przybycie Kryszny do domu past~rza Nandy i Jego tony Jasiody wzbudziło radość okolicznych mieszkańców, którzy dawal~}e} 
wyraz, znosz4c dary i uprzy}emniB}lfC Kryszn!! czas 

Nie tylko za to, rzecz jasna. Bóg Wisznu, 
przybierając swoje kolejne wcielenie, mu
si mieć po temu ważny powód. Według 
wierzeń Hindusów- Wisznu nieustannie 
troszcząc się o dobro świata, wciela się Obchody święta Kryszny na uiicach Kalkuty 

kształtują. Nawlasem mówiąc , jes
teśmy teraz rzeczywiście bardzo 
kłótl iwi, nic nam s ię nie podoba. 
Ale ja ch ciałabym, żeby ta moja 
kłótliwość pozostała . Kiedyś za
wsze grzecznie przyta k iwałam, nie 
zastanawiając się , dlaczego jest 
tak, a nie inaczej. Teraz, kiedy tylko 
mam obiekcje, zaraz .pytam: dla
czego?/ l tak jest według mnie le
piej, nawet jeśli po takim moim 
pytaniu zaczyna się nieodwołaln ie 
gorąca ,.dyskusja" z rodzicami. 

Rozmawiam z c:zwórkłl dzlew
czatt z ósmych klas warszaw

skiego Mokotowa. 
Ala 1: Przede wszystkim mamy 

wpłyW na pewne sprawy bytowe. 
Na 'przykład moja rodzina dostała 
nowe mies~ kanie. Urządzamy się . 
1 rodzice b1orą pod uwagę moje 
tyczenia, dotyczące umeblowania 
nietylko mojego pokoju, ale i duże
go, wspólnego też. Poza tym ma
ma bardzo czę.sto radzi s_ię mnie 
w sprawie sWOich. ubrań, pyta, jak 
wydląda w ~m, a Ja~ ~tamtym, co 
według mn1e bardzieJ, a co mniej 
jej pasutje. . 

Mlrłtl : . MoJa też. Zawsze, kiedy 
wybiera się P'P0 zakupy dla siebie 
i dla miodszYcY~h dt:ieci (jest nas 
w domu siedn'li(uoroh bierze mnie ze 
sobą, aby rnóe siSię poradzić . A kie
dy miała sobie z r2robić trwałą, też 

• 

omawiała to najpierw ze mną. 

Ala Ił : A moja mama często sa
ma robi jakiś poważny zakup, po· 
tem zaś stawia całą rodz i nę przed 
faktem dokonanym. Ale pon i6waż, 
na szczęście, zna nasze gusty, 
wszyscy są w sumie zadowoleni. 
Kiedy mam inne zdanie n i ż. ona, 
wprawdzie zastanawia się nad 
tym, czy mam rację, ale na ogół nie 
udaje mi się jej przekonać. To ona 
stara Się za wszelką cenę przeko
nać mnie, a w ostateczności tak 
wypośrodkować, żeby było dob rze 
i dla mnie i dla niej. 

Mirka: Niektórzy rodzice nie lu· 
bią, kiedy dzieci wtrącają się do ich 
osobistych spraw. Ale sg i tacy. 

, l 

którzy zwierzają się częściej dzie
ciom niż przyjaciołom . 

Al• 1: O, tak jest z moją mamą. 
O pewnych sprawach mówi ty lko 
mnie l babci, to znaczy swojej ma
mie. A ja z kolei zwierzam się tylko 
jej . 

Mówimy tyle o mamach, bo jes
teśmy dziewczynam i, a córka 
z matką zawsze łatwiej się dogada. 
Chociażby dlatego, że matka sama 
kiedyś przeżyła to, co my przeży· 
wamy teraz. 

Mirka: A mnie ostatnio zda rzyło 

się wyperswadować nie mamie, 
a tacie ku pno 'nowej koszuli, którą 
wlep iał mu sąsiad, a w której było 
mu bardzo brzydko. 

• 

• 

Myślę, .że tym pytaniem się nas 
o radę nawet w drobiazgach rodzi
ce podkreś lają nasze znaczenie, co 
sprawia, że w domu wszyscy do
brze się czują . 

Monika: Nie uważam, żeby o na
szym znaczeniu w rodzinie świad· 
czyło najbardziej to, .że rodzice się 
nas o wszystko pytają. Najważniej

sze jest ich zaufanie. Kiedy matka 
wychowa dziecko od małego 
w ufności.. . 

Ala 11 : ... to potem może być 
pewna, że je zna, wie, czy można, 

czy też: nie można na nim polegać. 

Ala 1: Tak się złożyło, .że trafiła 
pani na dziewczyny z dość szczęś l i -

' 

wych rodzin, ale zauwatyłam, że 
często dziecko z rozbitej rodziny 
jest przez matkę lepiej traktowane, 
staje s ię jej jedynym powierni· 
ki e m, ona zaś stara s ię mu zastąpić 
ojca. 

Ala 11 : Z kolei można m ieć obyd
woje rodziców, a nie jest dobrze. 
l to z winy c6:iecil Zaczyna się od 
jakiegoś drobiazgu, na przykłed 
błahego zakazu, potem się to po· 
wtarza i dziecko, nie zastanawiając 
się nawet, dlaczego mu zabronio
no, zaczyna się od rodziców odda
lać, tworzy się między nimi mur, 
który potem coraz bardzlej się po
większa. 

Monika : A właśn ie, .że jest to 
wina rodziców. Kiedy matka mówi 
,.nie", a córka ,.tak", to znaczy, że 
matka nie potrafiła sobie tej córki 
wychować, przygotować jej dQ 
zrozumienia konieczności pew
nych zakazów. Przecież to śmiesz

ne, a tak się niestety zdarza, żeby 
wszystko s ię między matką a dziec
kiem waliło, bo ta pierwsza raz czy 
dwa na coś nie pozwoliła . 

Mirka : Nie ciskam się , kiedy tata 
mówi, że czegoś mi nie wolno, bo 
choć jest surowy i bardzo wyma
gający, imponuje mi spokojem 
i konsekwencją . A w ogóle to sta
ram się niezawracać rodzicom gło

wy tym, czego nie są w stanie mi 
dać, bo wiem, że byłoby im wtedy 
przykro . 

Ala 11 : Jeśli proszą mnie, żebym 
coś zrobiła, a mnie się akurat nie 
chce - ustępuję bez szemrania. 
Przec ież mama bywa nieraz bardzo 
zmęczona, a też nie mówi ,.nie 
chce mi się". ") 

Monlk8: To wszystko, o czym 
mówiłyśmy, dotyczyło naszej przy
jaźni z rodzicami, radzenia się nas 
w codziennych sprawach. Ale poza 
tym na peWno mamyteżwpływ na 
zdanie rodziców o szkole. Często 
niesłuszne. Bo zdarza się, że przy
chodząc zeszkoły z dwóją, opowia
damy niestworzone rzeczy o nie
sprawiedliwości nauczyciela, który 
nam ją postawił, a w końcu zmie
nia się to w utyskiwanie na szkołę 
w ogóle. Niektórzy rodzice, nie mą-

drobne ludzkie sylwetki. Dlaczego Krysz
na unosi górę, dając pod nią schronienie 
ludziom? Legenda mówi o strasznej ule
wie, jaką rozgniewany bóg lndra zesłał na 
miasto Goku1. W wezbranych falach micr 
tają się ludzie i zwierzęta, woda zalewa 
domy. l wtedy zjawia się Kryszna, podno
sząc górę Gowardhanę tak wysoko, że 
tworzy ona jakby ochronny parasol, po 
którym ulewnydeszczspływa bokami, nie 
s ięgając już więcej m ieszkańców Go kulu. 

Z uderzeniem godzinydwunastej rozle
ga s ię dżwięk dzwonków. W kołysce zło
żona zostaje mała figurka z głową przy
strojoną pawim piórem - charakterysty· 
czną ozdobą Kryszny. Narodził się bóg. 
Zebrani modlą się wraz z kapłanem, który 
następnie każdemu wlewa odrobinę mle
ka w zagłębienie dłoni. Mleko należy wy
pić. Wszyscy po kolei pociągają za sznur 
przywiązany do kołyski, kołysząc boskie 
n iemowlę. Za chwilę powtórniezasiądzie
my do stołu. W drodze powrotnej do 
domu mijać będziemy tańczących na uli
cach wyznawców nowo narodzonego bó
stwa, wołając)tch radośnie: "Hari Kry
sznaJ " •. 

Fot. autorki i archiwum 

• .,Boski Kryszna l" 

gący się rozstać zewspaniałym wi
zerunkiem synka lub córecz~i, dają 

się na te opowieści nabrać. 
Co do naszego wpływu na ich 

poglądy na świat .. . Moi rodzice, 
zanim się urodziłam, byli już: prze.. 
cież wychowani. Poglądy już też 
mieli. A teraz nie bar!Jzo mają 
ochotę na dyskutowanie z nami, 
mają już dosyt, są zmęczeni co
dziennym kieratem. 

Rozmawiam z grupłfl uczniów 
z klas plęó-osiem podgórsklej 

wioski. 
Ogólny ton wypowiedzi: Ow

s;em, mamy Wl ryw na życie ro
dzinne: pomagamy przy .żniwach, 
sianokosach, pieleniu, wykopkach, 
pasiemy krowy, opiekujemy się 
młodszym rodzeństwem . 

Jurek: A co do tego, żeby usiąść 
sobie wspólnie z rodzicami i poroz
mawiać, to owszem, zdarza się to, 
rozmawiam z nimi raz do roku przy 
wigilijnym stole. 

Spisala EWA KOSIŃSKA 
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Co tydzień otrzymuję od Was 
listy i kartki pocztowe z propozy
cjami kategorii w ogłoszonym 

przeze mnie po raz pierwszy plebi
scycie. Razem zastanawiamy się 
nad wyborem naj ... naj ... naj .... Na 
razie przeważają opinie, że nie na
leży mnożyć kategorii, raczej zde
cydować się na trzy, cztery rzeczy
wiście najważniejsze. Podzielam 
ten pog ląd wyrażany przez wię
kszość czytelników "ŚM". Ale ... 

Ostateczne propozycje -już za 
tydzień ! Zespoły- sol iści - prze
boje??? 

Anonsując nasz plebiscyt 
przypomniałem, że podobne 
organizują dwa pisma muzycz
ne "Jazz Forum" i " Non Stop". 
Właśnie wyniki tych dwóch ple
biscytów są najbardziej intere
sujące i rzeczywiście odzwier
ciedlają to, co w polskiej muzy
ce rozrywkowej działo się do
brego i... złego. Oczywiście nie 
będziemy konkurować z tymi 
specjalistycznymi pismami. -

Tho Powor Stotion, to 
grupa dość niezwykło z ktl 
ku powodów Zoskokujqcy 
był przede wszystkim JOl 
p1orwszy skład, z dwoma g1 
tnrzystam1 z Duron Duron, 
czarnoskórym perkusistą 

z Chic i wokollsttt, Robortom 
Polmerom. N 1oczqsto zda
rza się, aby w jednym ze
spole zgodn1e współpraco

wali muzycy, dz1ałający na 
co dzień w orkiestrach 
o zgoła odm1ennych orien
tacjach. Duran Duran nie 
trzeba przec1eż bliżej przed
stawiać - wiadomo, super 
gwiazda pop mus1c lat 80 
Murzyńska formacja Chic 
uprawia funky-soul w opra
wie dyskotekowej, nato
miast Robert Palmer zali
czany jest do p ionierów 
brytyjskiego rhythm and 
bluesa, potrafiącego zgrab
nie łączyć soul , rock i reg
gae z elektroniką . 

Niezwykłość The Station 
polega również na tym, że 
członkowie grupy nie zrezy
gnowali bynajmniej z pracy 
w macierzystych kapelach, 
a w przypadku Palmera 
z działalności solistyczej. 
No i nazwa zespołu ... Tylko 
wtajemniczeni wiedzą, iż 

The Power Station to znane 
w świecie studia nagranio
we w Nowym Jorku . Tam 
właśnie doszło do spotka
n ia gitarzysty Andy Taylora, 
basisty Johna Taylora, per
kusisty Tony Thompśona 
i w o kalisty Roberta Palme
ra. A le zanim owa czwó rka 
przystąpiła do rea lizacji 
w sp óln ej płyty, k i lka lat cią

gnęły się rozmo wy i nego
cjacje ... 

Pomysł całego przed
sięwzięcia wyszedł prawdo
pod obnie od J ohna i Rober
ta, któ rzy na początku lat 80 
pop ijal i razem sok p omara-
• nczowy w znany m klubie 

" Rum Runn er " w Birming 
ham. W r . 1982 Taylorowie 
znaleźli się za Oceanem, po
nieważ tam Duran Duran 
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Zachęcamy do wzięcia udziału 
w proponowanej przez nie 
zabawie. 

"Jazz Forum" przede wszys
tkim sumuje dokonania jazz
manów w plebiscycie " Jazz -
Top 85". Druga ankieta opa
trzona jest tytułem " Blues/ 
Rock Top 85". Koledzy z ,,Jazz 
Forum" piszą : "Innowacją te
gorocznej ankiety jest wprowa
dzenie do jej nazwy słowa " blu-

odbywał duto tournóo. 
Spotkonlo 1 Tony Thomp· 
sonom oko1oło siq owocno, 
choculż oswtn1o słowo nn
loloło do szofo Chtc, Bornor· 
do Edwardsn On bow10m 
podjął siQ roli producontll 
majqcogo dopioro powstać 
albumu 

The Powor Stat1on zado· 
b1utował singlom " Somo 
L1ke lt Hot", który ukazał 
s1ę na rynku w lutym 1985 r 
M1es1ąc później poznal1śmy 

duży krążek tego kwartetu 
Okazało się wówczas, że na 
czelną dew•zą zespołu jest 
otwartość na rózne style, od 
metalowgo rocka poczyna 
jąc, poprzez p o p 1 soul , a na 

., 
• 

" . es , czym pragnremy zareago-
wać na ogromny wzrost zainte
resowania w naszym kraju tym 
właśnie gatunkiem, dość zresz
tą blisko spokrewnionym z mu
zyką jazzową". " Blues/ Rock 
T o p 85" to czternaście katego
rii : muzyk roku, grupa blueso
wo-rockowa, gitara, gitara ba
sowa, instrumenty klawiszo
we, instrumenty różne, perkus
ja, wokalista, wokalistka, kom-

l . 

bJ 

~ 
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funky kończąc. Publiczność 
była zachwycona, krytycz 
n•o oconll1 notom10st poczy
nania Tho Power Stat1on re
conzonci fa chowych czaso 
p1sm mu1ycmych Wię 
ks.zość op.n11 sprowadzała 
S IQ w 70sod;to do jadnogo 
WniOSkU " pOmiOSZOnle 
styiOw to za mało " 

Krytycy z kręcen1om no 
sam1, a fan1 1 entuzJazmem 
pr7yjęli kolojny mały krąLek 
The Power Stat1on z utwo
rem " Get lt ON" Sukcos 
komercyjny dLontelmenów 
z Duran Ouran 1 Chic stał s1ę 
fttktem Być moze ta popu 
larność n1e była po myśli 
Roberta Palmera, być może 

pozytor, autor tekstów, płyta 
roku, wydarzenie roku, nowa 
nadzieja. Plebiscyt dotyczy tyl
ko muzyków polskich, bez 
:-vzględu gdzie teraz mieszkają 
r czy koncertują w kraju czy tyl
ko za granicą . 

Propozycja " Non Stopu" jest 
szersza. Dotyczy Polski i świata. 
Polska to: grupa, wokalista, 
woka,listk~ , kompozytor, autor 
teks.tow, rnst:umentalista, po
stac roku, naJwiększa nadzieja 
przebój roku, album roku, tele~ 
dysk roku, wydarzenia muzycz
ne, rozczarowanie muzyczne 
najlepszy tekst w Non Stopie: 
krytyk muzyczny i najatrakcy-

poczuł s i ę on niedoceniO
nym członkiem kapeli ... 
Tak, czy inaczej, w lecie br. 
były wokalista zespołów 
Alan Bown Set, DaDa oraz 
Vinegar Joe, pożegnał s1ę 
z kolegami. Mikrofon prze
kazał mn1e1 znanemu M i
chaelowi Des Barres, który 
śp1ewał wcześnieJ w zespo
łach : Detective, Chequored 
Past i Sllverhead. 
Osobiście wątpię, czy 

The Power Stat1on utrzyma 
s1ę na fali bez Palmera. Co 
c1ekawe, Jego decyzję po
parli Thompson i Edwards, 
pomagająC mu w real1zacj1 
samodzielnego singla "D1-
sc1pline Of Love" ... 

-
niejszy wykonawca koncertów. 
Świat to: grupa, wokalista, wo
kal istka, kompozytor, autor te
kstów, instrumentalista, postać 
roku, . największa nadzieja, 
przeboj roku, album roku, tele
dysk roku, wydarzenia muzycz
ne -oraz: rozczarowanie muzy
czne, najatrakcyjniejszy wyko
nawca koncertowy, mój ko
mentarz- co czuję? 
"Ś~i~t Młodych" nie jest 

speCJalistycznym pismem mu
zycznym, dlatego na pewno nie 
będziemy żądać od Was odpo
wiedzi aż na tyle pytań. 

Pytana naszej ankiety-już za 
tydzień l 

-
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Katdy znajdzło tu coś dla sloblo. 

Zadanie 
premiowane nr 557 

OdoodniJ wyrozy o podonych '"" 
ozonloch l wplar jo do dingromu tnk, 
oby w lenMym polu znoiOJin ~tlq Jod 
nn Aylnbo. Aozwlt)lllnlo poo411j 
w clqou 7 dni od dnty togo numoru 
pod odrooom: "Śwlot Młodych", 
Mokotowsko 24, 00-661 Worornwo, 
" Zlldonlo promlowono nr 667". 

Prowidłowo rozwlqzonlo wozmq 
udział w łonowon lu nooród. 
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Pewnego razu Ignacy Domeyko otrzymał w dalekim Chile list od Adama 
Mickiewicza, serdecznego druha z czasów filomackich w Wilnie: 

- Robiliśmy razem eksperymenta chemiczne, bo do chemii zawsze mam 
-jak wiesz-niemały pociąg ... Gdybym mial pieniędzy więcej, puściłbym się 

W przedświątoczną sobotę oddaję 
w Wasze ręce t o abrakadabrowe 

wydanie z rybą l choinką. Polecam też gorąco zada n lo 
błyska~icę o zwierzętach. ~yczę dobrej rozrywki 
i pożytecznego śwlątecżnego wypoc.zynku. Do zoba
czenia w przyszłą sobotę! 

ZNACZENIE WYRAZÓW 

PRAWOSKRĘTNIE: 1) szybki obrót 
całym ciałem; kozlolok, 2) smolno 
łuczywo lub osadzone na szczapie 
pakuły uiywano dawniej do oświet
lania, 3) rewia, 4) na głowie jelenia, 
5) Iluzja, przywidzenie, 6) cząstka, 7) 
część morza wcinająca się w ląd, 8) 

odwiedzić Ciebie. Zresztą upatrz dis mnie miejsce w Coquimbo, s ja ruszę 
z całą gromadką .•• 

BEN AKIBA, gospodarz Abrakadabry 

Ale przyjaciele nie zobaczyli się już nigdy. Mickiewicz tworzył arcydzieła 
poezji polskiej, Domeyko dał Chile podwaliny rozwoju gospodarczego 
i technicznego. 5 pun ty 

' Giulietta, sławna aktorka włoska, na· 
zywana " Chaplinem w spódnicy", 9) 
okrywa dętkę, 1 O) cieczy - z naczynia 
do naczynia, 11 ) zasłona, 12) polski 
pilot i konstruktor lotniczy (1901 -
32), w 1932 r . razem ze Żwirką zwy
ciężył w Challenge'u . • Ignacy Żegota Domeyko (31.07.1802-23.01.1889) 

Urodził się w Niedźwiadce koło Nowogródka, studiował na Uniwersytecie 
Wileńskim, gdzie uzyskał dyplom magistra filozofii w zakresie matematyki. 
Brał udział w pracach Towarzystwa Filomatów, po ich proce~ie wrócił na 
wieś. Tu praktycznie wcielał w życie ideały filomackie: uczył chłopów czytać 
i pisać, wprowadzał nowe metody uprawy roli. 

W powstaniu listopadowym został adiutantem 25 pułku piechoty i 'l woj
skiem Gielguda przekroczył granicę pruską. Po okresie internowania dotarł 
przez Drerno do Paryża, gdzie studiował w Sorbonie i Szkole Górniczej. Po 
krótkim okresie pracy w alzackiej firmie braci Koechlin wyjechał do Coquim
bo w Chile, gdzie został profesorem chemii. Kontrakt opiewał na sześć lat, 
Domeyko pozostał w Chile ponad pięćdziesiąt. .. 
Odkrył tam pokłady węgla, udokumentował złoża rud miedzionośnych, 

zapoczątkował wydobycie saletry nawozowej, zreformował system oświaty 
od szkół początkowych po uniwersytet. W 1864 r. został profesorem 
mineralogii na uniwersytecie w Santiago, potem był rektorem tego uniwer
sytetu przez trzy kadencje, od 1867 do 1883 r. 
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LEWOSKRĘTNIE: 1) ważna postać, 
osobistość, 2) uniżona postawa wo
bec kogoś, 3) słupek na pokładzłe 
statku służący do nakładania na nie
go cum (lub dawny służący), 4) pla
cówka udzielająca fachowych wska
zówek w zakresie jakiejś specjalnoś

ci, 5) piękno, krasa, 6) tworzą się po 
deszczu, 7) przeszkoda, 8) koziołek 
z wierszy Kornela Makuszyńskiego, 
9) drzewo o drżących liściach, 1 O) 
mięsień oddzielający u człowieka ja
mę piersiową od brzusznej, odgry
wający ważną rolę w oddychaniu, 
11) na nich się klęczy, 12) pozdrawia
nie kogoś przy spotkaniu . 

ROZWIĄZANIE 
ZADANIA PREMIOWANEGO 

NR551 
ze 135 numeru 

"Świata Młodych" 
z 1985-11-09 

Wiktor, Arnold, Lucyna, Danuta, 
Daniel, Leszek, Helena, Halina. 

Nagrody wylosowali: 
Antoni Bouhsek- Myśli na, Agniesz 
ka Brodzik - Siedlce, Grzegorz Klu
ska - Kraków, Klaudia Kuling- Tar
nów, Piotr Kuraś-Rakszawa, Marek 
Łęcki- Elbfąg, Anna Stelmach- Na
wsie Kołaczyckie, Sylwia Symoncr 
wicz - Głowaczewo, Szymon Trze
bunia -Zakopane, Adam Wielgus
Pruszków. 

G

Napisał ponad 130 prac naukowYch z dziedziny mineralogii, geologii, 
metalurgii i innych dziedzin. Jego dziełem było wprowadzenie w Chile już 
w 1847 r. dziesiętnego systemu miar, wag i pieniędzy. Stworzył muzeum 
etnograficzne, jest uważany za " ojca górnictwa chilijskiego". Jego imię nosi 
minerał - amonit chilijski, twany domeykitem, pasmo górskie, miasto 
w prowincji Ataćama, liczne ulice i place w całym Chile. 

W lipcu 1850 r. Domeyko ożenił się z Henrykiatą Sotomayor; jedna z ich 
córek wyszła za mąż za bratanka Ignacego. W 1884 r. Domeyko odwiedził ją 
w Polsce, " przy okazji" podróżując po Europie i Turcji. W październiku 1888 
wrócił do Chile, lecz w drodze ciężko zachorował i zmarł w Santiago. 

Temat dzisiejszego obrazka jest, oczywiście, gwiaz
dkowy. Co przedstawia obrazek? ·Dowiesz się, gdy 
uważnie i starannie połączysz liniami prostymi kolej
ne punkty od 1 do 53. Życzę jak najwięcej wym arzo
nych prezentów pod choinką l 
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t K W Chile wybito medal ku jego czci, zawierający najkrótszą , lecz celną 
charakterystYkę Ignacego Domeyki: ciencia-trabajo-desinteres, czyli: 
nauka-praca-bezinteresowność. 

Znaczek wydany w 1973 r. w serii " uczeni polscy", proj. T. Michaluk 
(kg) 

• Repr. M. Włodarski 

- - -Czy vvtecte,. :ze.-. 

Kto widział kiedyś żmiję, ten wie, że nie posiada ona uszu. Czy 
więc żmija w ogóle nie słyszy? Otóż rzeczywiście żmije nie mają 
uszu, ale fale głosowe odbierają za pomocą języka, który spełnia 
funkcję jakby anteny. 

SPROSTOWANIE 
W numerze 149 "Świata Młodych" z dnia 12 grudnia, za

mieściłem felieton pt. "Niedługo XXI wiek" . Nawiązałem , ~ 
w nim do Kongresu Nauki Polskiej, który miał odbyć się w tych 
dniach. Sęk w tym,. że Kongres został przesunięty na marzec, 
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UZUPEŁNIJ! 

• • 
• • 

• • Zaczernij kwadraciki 
z kropkami taJe, jak pokazuje 
" klucz" po lewej stronie ry
sunku. Otrzymasz wigilijny 
smakołyki 
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a decyzję w tej spraw ie podano już po oddaniu numeru do 
druku. Głupio wyszło. Na całe szczęście nie zmienia to treści 
felietonu, gdyż p ro b lemy tam poruszone są aktualne i bez 
Kongresu. W każdym razie p rzepraszam Czytelników za mimo-

wolny błąd. z poważaniem Jan Orgelbrand 
• 

Być może ten Meksykanin śpiewa jakąś swoją pas
torałkę. A le ty masz go "uzupełnić", wpasowując 
jeden z krążków w puste miejsce na rysunku. Parnię
taj, że pasuje tam tylko jeden; więc zastanawiaj się 
dobrzeJ A prawidłową odpowiedź znajdziesz za 
tydzień . 

Stara t radycja mówi, że wWigilię 
zwierzęta domowe przemawiają lu
dzkim głosem. Nie radzę jednak 
z tym zadaniem zwracać się do zwie
rząt, choć ich ono właśnie dotyczy; 
lepiej pogłówkujcie sami. A więc: 
koń zjada w ciągu miesiąca w óz sia
na. Koza -zjada taki sam w óz siana 
w ciągu dw óch miesięcy, ow ca -
w ciągu t rzech. W jakim czasie jedząc 
razem , zjepzą w óz siana - koń, koza 
i owca? 

Te liczby rozstawione są według 
pewnego określonego systemu. Me
todą obliczeń dojdziesz, bez specjal
nego chyba t rudu, do rozwiązania 
w ~ym tkwi tajemnica; a wtedy 
wstawienie w pusty prostokąt pasu
jącej tam logicznie i matematycznie 
l iczby stanie się drobnostką l 

ZADANIE-BŁYSKAWIC.A : numer 
telefonu jest następujący 152681. 
KTÓRA POŁÓWKA: pasuje tylko po
łówka B; jeśli nie wie~sz, przeana-

l lizuj cały rysunek jeszcze raz 25 
SZCZEGÓŁÓW: rozwiązanie na 

l rysunku . 

• 

jeszcze wstaje, bo Natalce rąk nie starcza po tarze do doł~ ~mego, do 
mydlin sięgać. A 1 .kotła ciężkiego z bielizną, smro.dli~le 1 dławiąco 
perkoczącego, nie dźwignie. Ale i do tego pomału doJdzie. 

Kiedy podłogę w izbie wyszoruje - bursztynowa, jak pani korale, co je 

nosi od święta. Nikt takich w e wsi nie ma, ona jedna. 

Natalka wiele w życiu n ie chce - żeby dziad w kącie milczący n ie 
siedział, a z nią Ćhciał gadać i wychodzić na dwór, choćby do płotu 
zobaczyć, czy słoneczniki doszły do twardości w pestkach; zeby babka 
raz jeszcze wesoła była i zaśpiewała jak wtedy, gdy przy gałązce 
świerkowej usiedli, bombki na niej piękne, papierowe, k~rbowane 
przemyślnie byty, dmuchenki, orzechy i łańcuch słomkowy; i zeby ona, 

Netelke, kiedy takie korale złote miała. 
Ot dlaczego podłogę do rąk opuchłych f rakowych z czerwoności myje 

- niech jeJ pani bursztyny przypomina. 

Dziad z ~ta pogaduje, gtow- kiwa, od niechcenia .zacz-' Notalce 

zdrow- .-.kit kł88ć na v.;tosech. R~tkll d~tżka, Natalkll ke~_,~ ~z~v:;; 
1 JoJeł Ie nie nie ,iło Moie d.zledowJ tekwy.,-nl..,aie '"" no n ap·ro a ·• • 

M~i• m: si4t li~) wstaJe? Idzie pewniej? Może red, że wto.y wnuczce 

odrutaJ4, kltdzłeruwe Jakby, u.-te7 

Babkil pezutlłe •lit krzy .. NO u6młechać, tek jedną st1on11 u~ jakby je 
L ba L- k :Ile prz-"" to bruzdy spłyciły się; babce robota leplej 

ChOt'O Ja- wy ~~. - k • • .a.. i dziad z Izby coraz chętnieJ rusza, e moie s~d te e, że 
idz1e, deszy ....,. e 
pani Netelkę chwali? 

• 

Bo chwali, naprawdę, aż sąsiadki mają to pani za złe. Nawet próbowa
ły podtykać jej takie i owakie sądy a wieści, że ... Nie będzie powtarzać! 
Grunt, że pani ramionami ruszyła, chociaż dzieciakom nie pozwala, i tak 
spojrzała na kobiety, że prędko się z podwórka przed szkołą wyniosły 

Babka uczyć się Natalce nie przeszkadza. Co to, to nie. Jeszcze jakby 
zachęca., A dziad to już wprost do książki ją pędzi. Głośno czytać każe 
i słucha, oczy zamknąwszy. A już najczęściej każe sobie czytać o tym, jak 
się Kubie Łokietkowi spalił dom. Sam koniec to i dwa, i trzy razy musi mu 
Natalka powtarzać. 

"Zwęglony trzon siekiery odrzucił, założył nowy i wziął się do robo
ty ... " mówi już z pamięci Natalka, a dziadek oczy odmyka, wesołe jakby, 
nog21 zdrową postukuje i na b~bkę patrzy. 

- Tak to, tak, Nastusiu, zaa ... apamiętaj SÓbie. 
• 

S.bb oczy znad nici podnosi, na dziadka spogl .. a, głową kręci, ale 
nie krzyczy, skąd. Tyle że powie " nie wiłKłomo, Janie, nic jeszcze nie 
wiadomo"- kiedy dzień miała dężld albo co jej ne sercu leżało, czego nie 
.znali, ale coraz rzedzłej, bo częjcłej "może i racje, może i prawda twoje, 
Jenie, będzie" - patrząc .na nich obole, ne Natalkę i dzł8dka powtarza. 

"Na jałowiźnie piękne dzisiaj poła, na pogorzelisku nowy powstał 
dotn ... "- kończy Netalkll. l widzi jak oboje, bllbkll i dziad, zgodnie nad 
tym, co u.tyszą, głow8ml poważnie, ale nie smutno, kiwaj._. 

D ... jeJ pani "Pieśni polskie", małłl książeczkę, sto pięć sbon, nekła
dllfn.T. Kręglewsklego Jakiegoś, 1919 w Włlgr6wcu 1919-,,tak dwa razy 

• 

d la zapamiętania napisano - l " Czytania polskie" Marjana Reitera, d uie 
l grube, stron dwieście dwadzieścia trzy. M a co czytać wieczorem nim 
spać pójdą. Babce, dziadkowi, sobie i domowi całemu czyta. Wszyscy 
słuchają, takie to piękne. Pająki w kątach, świerszcze, myszy i księżyc za 
oknem . Nawet ogień w piecu mruczy cicho, zadowolony, że strach. Pnni 
m a rację, że prezenty książkowe są najlepsze. Co Notalce po innych? 
Naj m ocniejsze buty się podrą, a książka, choć stara i zniszczona, z~ 
stanie. 

Książki Natołka stawia na komodzie - obok krzyża, krucyfiks się 
nazywa, bo z podstawką, obok g linlanego dzbanka z kwiatami l figurki 
Matki Boskiej w białej gipsowej sukience. M a Ich, tych ksląiek jut 
szesnaście. Obiecała sobie, że jak dorośnie, kupi a lbo za naukę w nagro
dę dostanie jeszcze sto. Tyle to nawet ksiądz proboszcz nie m . Qyła -
widziała. Na półce nad łóiklem ledwo dziewłęt naliczyła. l cienicie, n ie 
takle jak jej. 

- Jeść ci dad%47 - zaśmiała się Jędrzejowa sąsiadka, gdy kiedyś 
nieopatrznie głośno pochwaliła się zamiar8m l. - Na grzbiet włożysz? 
Głupia dziewuchel 

• Nie odzywa się więceJ do Jędnejowej, omija Jak mote. Nie do nie) 
jednej uesztłl ne urazę. Jakby zliczyć do kogo - palców u rąk i nóg nie 
sterczy. Dziw, że mimo czytania charakter ma teki zawzięty, niepodatny 
na dobro, choć pani mówiła, że ludzie ksh1żkł miłuJ~tcy nie~ t li, a wprost 
przeciwnie. One widać nie mieśd się w pani przekonaniu. Al.e tycb 
paninych przekonań Notalka prostować nie będzie. 

Cdn. 
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>) ROZM A lTOSCI <<. , 
T e s t (ang. test. od łac. testan - ś
wiadczyć) - psychologiczna próba, 
polegająca na daniu do rozwiązania 
badanej osobie pewnego zagadnie
nia łub polecenia wykonania okreś
lonego zadania w celu ustalenia JE
GO zdolności myślenia, porówny
wania, zapamiętywania, zachowa
nia się w różnych sytuacjach, spra
wności ruchowej, cech osobowoś
ci. Metoda poznan1a umiejętności 

danego osobnika do wykonywanas 
zawodu i k•erunku kształcenia się. 

S a v o i r - vivre (fr. wymawiaj sa
wuar wiwr, savo1r - w1edzieć, u
mieć; vivre-żyćl-znajomość form 
towarzyskich. Na przykład rozma
wianie przez telefon dłużej niż trzy 
minuty, podczas gdy przed budką 
czeka parę osób, nie jest wykrocze
niem , ale brakiem znajomości dob
rego wychowania. 
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1 hettawać lubiła. Mereżki, wzór wypełniany, wypukły, nawet riche
lieu, uk trudny, te aż pani głow11 kręciła, bo nikt doqd, tylko Natalka ... 
Krowioob, dorodna Antoib, przylepa-podlizuch, do tej pory pierwsza 
w szkole hłlfciarka, mieniła się na twarzy l zalewała łzami. Dziewczyny 
podcho•łziły do niej, wyjdzie l tobie- podeszały-zobaczysz. l odwracały 
się plec•mi do kosej przybłędy. Z takimi ileplami nic dziwnego -
tłumaczyły sil,pi~tcei nosem Antośce. A palce ma cienkie jak ko~ane 
szydła, mKha nimi j•k igłami. Jeszcze jej pokażesz, Antośka. 

-
nach prenumeraty udzielają wszystkie 
Oddziały RSW "Prasa-Książka-R uch" 
oraz urzędy pocztowe. 

Opracowanie graficzne: 
Grażyny Klechniowska 
Opracowanie techniczne: 
Barbara Zając 

Korekta 
Irena Ochrymowicz 

Zakłady Graficzne 
Dom Słowa Polskiego 
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UŚMIECH NUMERU 

- GOSPODARZU - zwraca 
się pan Mądrala do właściciela 

obejścia, w którego stodole 
nocował w czasie wycieczki. -
Czy w tej s todole zawsze wam 
tak dach przecieka? 

- Ależ skąd, proszę pana, 
tylko wtedy, kiedy deszcz 
pada l 

* 
• 

- POPATRZ, POPATRZ -
woła Mądrala do Iksińskiego -
ten śmigłowiec zawisł w po
wietrzu i już dokładnie dziesięć 
minut znajduje się w tym sa
mym miejscu l 

- Widocznie skończyło mu 
się paliwo ... - stwierdza Iksi
ński. 

Natalka wzruszała ramionami l odkładała płótno. 
- Nie zależy mi - słyszały bluźnierstwo. Patrzyły ze zgrozą. No, teraz 

pani się dowie, jaki gagatek im przybył. Ciekawe co powie. Znowu nic7 

Nie zależało jej, naP,awdę. Babka płótno dać mogła, ale skąd wełny 
i nici7 Zresztą nie potrzebuje, żeby się przez nią mazała ta bryła sadła, 
tłuszcz wszystek wykapująca. Panł się martwi, że Natalka jest zła . To 
znów, że dziewczyny ~ złe. ~e chłopaki ... Pani jest jak małe dziecko. 
A jacy mają być? Tacy jak przy niej7 Niechby posłuchała, co mówią 
i robh,, kiedy jej nie ma. 

Ona, Natalka, też nie chciałaby, teby pani wiedziała o niej wszystko. 
Jaka jest zawzięta i pamiętliwa, jak umie cieszyć się z nieszczęścia, jak 
źle życzy nie lubianym. ~e pójdzie do plekła7 A nieprawda. Wszystko to 
złe należy się. Sprawiedlłwoić musi być na iwiecle l basta. Panł tego nie 
rozumie. Wie, co to życle7 Alei Netalka wzrusza ramlonami nad pani 
naiwnością. Jak dziecko - mruczy pobłażliwie. Sprzedaliby ją wszyscy 
po kolei, arii by wledzl .. a . Ale jak oszukać kogo6, kto nic ze świata nie 
rozumie? Gorz~J nł:t by chorego lub zwierzę uderzyć. 

Netalka zna życie, że ho ho. l babka znal Małej nie dzłw, że babka 
milczek jest i nieskora do la~nla po wsi, do SłiSiadek na pogadywania 
przy studni albo przy drzwiach, te niby tak tylko, na chwilę stanęła. 
Babka jak ju:t gdzie idzie, to wiadomo, że musi. A wybiera czas, gdy 
droga pusta, kobiety w chałupach albo w polu, siąpi deszcz, wczesnym 
rankiem, gdy świtem wstająca wiri trzyma się jeszcze nocy przed 
musem przebudzenia. 

••• 

Co się vvydarzyło 

21 i 23 grudnia 
1.3 XII 1831 r rmarła Em1łia 

Plnlor ucrostn1crkJJ powstantalia 
topndowooo (ur 13 XI 1806 r 
w Wlln1o) Walcryła wraz m swym 
stryjom Cornrym pod Wilkomio
rrom, Kownom I .Srawlam1. Z od· 
cJJ iałom D.A Chlapowsklogo prze
fUla na terytorium Prus Wycień
czona trudami wojonnym1 zmarła 
w czas i o przeprawy do Warrnawy 

21 Xll1874 r - urodziłsię wWar
szawle T adousz 2eleński (pseudo
mm - Boy), tłu ma a, krytyk teatral
ny 1 literacki, publicysta 1 satyryk. 
Z zawodu był lekarzem W latach 
1901- 1907 pracował jako asystent 
w Klmice PediatryczneJ. Działał 
również społeame w stacj1 sztucz
nego zywienia n iemowląt w tzw. 
" Kropl i Mleka". Od roku 1919 cał
kowicie poświęcił s1ę działalności 

pisarskiej. Przetłumaczył dz1eła 
Balzaka oraz autorów klasycznej 
literatury francuskiej. Pisywał też 
teksty piosenek i szopek do kabare
tu " Zielony Balonik", (wydane 
w tomie "Słówka"). Za twórczość 
literacką otrzymał w 1933 r. nagro
dę literacką Warszawy i powołany 
został do Polskiej Akademii Litera-

turv Od wrześn ia 1939 r orzeby
war we Lwow 1e, gdz1e objął Kate
drq literatury francuskieJ. Po zaJę· 
ctu Lwowa przez Ntemców został 
wraz z mnym1 profesorami wy
l.szych uczelni aresztowany i roz
strzelany w dniu 3 Vll 1941 r. 

21 XII 1896 r. - u rodził się Kon
stanty Rokossow sk1, dwukrotny 
Bohater Zw1ązku Radz1eckiego. Był 
Jednym z najwyb1tn1ejszych do
wódców radzleckich podczas 11 
WOJny ŚWiatOWeJ W 1949 r na 
podstawie porozumiema m1ędzy 
władzami radzieckimi 1 polskimi 
m1anowany został ministrem Ob
rony NarodoweJ, a następn•e mar
szałkiem Polsk1 i w icepremierem. 
W 1956 r powroc1ł do ZSRR. Był 
pochodzenia polsk1ego, zmarł 3 
VIII 1968 r 

Cytat na dziś, na jutro i na 
tJOju1rze: 
Kto dotyka smoły, temu klet s1ę 
ręka, kto przyJaZnt s1ę z błaz
nem, uczy się Jego zwyczaJÓW. 

z przypowieści Salomona 

. . . _, .. ----.. .......... ~ ..• -· . . -- . , -...... . . ~ . .. . 

CO SIĘ STANIE ... gdy z kawałeczka nitki zawłłlże.sz pętlę i połotysz ją 
na wodzie, tak aby pływała po jej powierzchni, następnie kawałek 
drewlenka nas11czysz jakimś środkiem do mycia naczyń l dotkniesz tym 
drewienkiem środka owej nieregułamie uformowaneJ, pływającej pętJi7 
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Babka szuka zarobku. Pole pod lasem uprawia s~slad Jędrzej, ł11kę za 
olszynil dzierżawi Komosa kożusznik; z~stawi l i sobie tylko ogródek 
przed domem i morgę za kuźnl11 . Tyle dadz11 radę we dwie obrobić, tyle 
im starczy. Kury. dwie kaczki, psa Kryskę i krowę uchowaJ~! i przy tym. Co 
trzeba Innego da im Jędrzejowa za babki tkanie i naprawę ubranialepszli 
niż zwykła domowa. A pieniądze na grube s prawunki- na buty, ubranie, 
na co trzeba do domu i gospodarstwa- zarobi babka inaczej nit w polu. 
Tka w Izbie na krosnach i parę razy do roku pomaga księdzowej 
gospodyni przy świętach na plebanii. NajadaJ~ się wtedy różności, że 
l tydzień wspominać motna. Gospodyni sk11pa, ale babkę szanuje i tak jej 
pomoc uważa, te nikogo Innego nie chce, a babki z pus tym koszykiem 
do domu nie puści. 

Pomlędzy świętami - pamiętnymi Netalce z Jedzeniowych dobroci, do 
błogiego drzemania l clężaru żołądka, z którym nie wiadomo, co począć, 
tak do pełności niezwyczaJny - siedzi babka przy krosnach l tka. Kilimy, 
zapaski, chodniki, narzuty, kapy, prześcieradła, worki nawet. Co od kogo 
dostanie, co kto zamówi, za co zimę l rok prze:tyJłl · Tyle, co podnosi się, 
by im ugotować, ale od wiosny, gdy Netalka pierwszy raz przy kuchni 
stanęła, a dziadek obiad pochwalił, i tego babka nie musi. Chyba, :te na 
niedzielę, albo gdy chce nogi zasiedziałe rozprostować. Do prania 

Dokończenie na str. 7 
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