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KALENDARZ - jeden 
z najbardziej rozpow
szechnionych i najczęściej używa
nych druków. Jest to lista dni, 
tygodni i miesięcy roku z oznacze
niami świąt i zwykle z wykazem 
imion; może także zawierać zbiór 
ciekawych wiadomości z różnych 
dziedzin, rady, przepisy, wyjaśnie
nia, przysłowia, żarty, przepowie
dnie. W Polsce i w większości 
krajów europejskich przyjęto 
kalendarz gregoriański, wpro
wadzony przez papieża Grzegorza 
XIII. Kalendarz występuje w 
najrozmaitszych odmianach, jak 
kalendarz ścienny, biurkowy, 
kieszonkowy, kalendarz-almanach 
w formie książki (zawiera zbiór 
informacji z określonej dziedziny 
nauki lub sztuki), kalendarz 
reklamowy wydawany przez 
instytucje i firmy, wreszcie 
terminarz, czyli kalendarz przysto
sowany do robienia notatek. Sami 
możemy wpisać do kalendarza 
informacje o najważniejszych 
datach i sprawach przewidzianych 
na rok następny. Czasem warto, 
dla pamięci, odnotować pod 
odpowiednią datą ważne wyda
rzenie rodzinne, szkolne, jakieś 
nadzwyczajne przeżycie, miłe 
spotkanie, ciekawą rozmowę, 
wartą zapamiętania podróż, 

niezwykłą lekturę. Kalendarz 
stanie się niesłychanie pomocny 
w pamiętaniu o urodzinach i 
imieninach rodziny, przyjaciół, 
znajomych. Wystarczy w odpo
wiedni dzień wpisać na przykład: 
urodziny mamy. Wystarczy po
tem zaglądać do kalendarza a na 
pewno nie zapomnimy złożyć 
życzeń, a na pięknej kartce 
napisać: Kocham Cię, mamo! 
Więc tu, w tym kalendarzu, 
zapiszcie to, o czym chcecie i 
powinniście pamiętać w 1997 
roku. 



Ili środa 

2 czwartek 

3 piątek 

4 sobota 

niedziela 

6 poniedziałek 

7 wtorek 

8 środa 

9 czwartek 

10 p iątek 

11 sobota 

niedziela 

13 poniedziałek 

14 wtorek 

15 środa 

16 czwartek 

17 piątek 

18 sobota 

niedziela 

20 poniedziałek 

•Nowy Rok 
/ 

• Swiatovvy Dzień Pokoju."Pokój jest darem Bożym; od ludzi zależy, 

Trzech Króli 

czy zechcą go przyjąć, aby zbudować pokój na 
świecie. Zdołają to uczynić tylko wówczas, gdy będą 

mieli dziecięcą prostotę serca ." 
Jan Paweł li w orędziu na 1stycznia 96. 

5tyczeń 

21 wtorek Dzień Babci w dom.a.eh dziecka w Polsee ___ _:_=.=...:...:_.::.....=_:..::_::...:...:_ ___ _ 

22 środa Dzień Dzia..;._d___;ka:..;___ __ jest 17,S tysięey dzieei% 
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Towarzystwo Nasz Dom, Gazeta \Vyborcza, 
Wiadomości 1VP, radiowa "Jedynka", 
Radio "lVIazowsze" 
są organizatorami zbiórki pienię:dzy na ciepłą 
odzież i buty dla dzieci z domów dziecka. 

• A. 
9 1 

1- --;:;
7 1

piech rozpoczę:ta niedawno , 
ene dO Ili y~ ';? / . . . Zll\1A DZIECIAKOW 

trwa cztery pory roku. Pienię:dzy, pomocy, 
szacunku i miłości trzeba tym dzieciom wiele. 
Od nas wszystkich. 

specjalne konto Towarzystwa Nasz Dom 
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7 iąte_k __ 

8 sobota 

• niedziela 

__ T_łu. sty czwartek 

1 O oniedziałek 

PĄCZKI, FAWORKI, SMAKOŁYKI. 
Ostatni czwartek karnawału, kiedy wg tradycji polskiej jada 

się pączki w dużych ilościach. 
Powiedział nam Bartek, 
że dziś tłusty czwartek, 
myśmy uwierzyli, 
pączków nasmażyli. 

11 wtorek 

12 środa 

/ To święto ustanowił w 1992 r. papież Jan Paweł li w 75. 
Swiatowy Dzień Chore o 

rocznicę Objawień Fatimskich i 11. rocznicę zamachu na siebie. 

Pokora, skrucha, rachunek sumienia w k , . 
1 

k k t 1. k. osc1e e rzyms o- a o 1c 1m 

___ ______ Pc........::...OPIELEC początek wielkiego postu. W ten dzień kapłan 

13 czwartek posypuje glovvy wiernych popiołem i vvypowiada 
słowa : "Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch 

14 pią-te_k ____ D_z_i _e_ń _z_a_k_o_c_h_a_n_~_-c __ h _______ ~ się obrócisz." 

15 wbot. V 
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ll_piątek 

22 sobota 

~oniedziałek 

25 
26 
27 

wtorek --------

środa 
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Walentynki. Dzień św. Walentego. Urocza tradycja, która w 
Wielkiej Brytanii i USA budzi 14 lutego najwyższe emocje, 
rodzi pomysły, radość, beztroską zabawę. Producentów 
kartek pocztowych ogarnia wcześniej szał wydania coraz to 
innych, coraz to piękniejszych, dowcipniejszych pocztówek z 
obowiązkowym napisem St. Valentine 's Day. Młodzi i starsi 
ludzie ulegają z kolei szaleństwu wysyłania do wybranych 
osób kartek zawierających nie podpisane wyznania miłosne, 
zapewnienia o przyjaźni. Poczta staje wtedy na wysokości 
zadania i oto w rękach wielu, wielu, wielu osób zjawiają się 
kolorowe kartki budzące śmiech i kojące przekonanie o tym, 
że ktoś pamięta. To doskonały pomysł na umilanie życia. 
Pochodzenie tego obyczaju tłumaczy się z dawnego 
rzymskiego święta, zwanego Lupercalia, kiedy podczas 
śpiewów i tańców mężczyźni losowali z urn imiona panien 
będących dla nich partnerkami na rozpoczęty rok. 
Brytyjczycy twierdzą, że w połowie lutego, na św. 
Walentego, ptaki śpiewające łączą się w pary i ludzie je 
naśladują. Nie ma pewności co do genezy zwyczaju. Faktem 
jest, że stał się doskonałą zabawą i to wystarcza, by tradycji 
me przerywano. 
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IIłJ nicdL!cla 

m pnn1cdzialc k 

Swiatm·vy Dzień Inwalidy 

e Wiosna 

Marzec 
Teatr jest . ' naJwaz-

• • nieJSZq rzeczą 

świecie, gdyż ta m 

pokazuje się ludziom, 

jakimi mogliby być 

jakimi pragnęliby być_ 

choć nie mają na t e 

na 

odwagi, i jakimi są . 

Tove Jansson. Law Mum1n 

e Dzień Wagarowicza czyli bezs i lność szkol.v 

, 
Sw;atowy Dzień Me ..,.eoroloci ii 

wysla . : ar:ki na Wielkanoc 

Międzynarodowy Dzień Teatru 

WIELKANOC 

WIE1.- KANOC. Lany poniedziałek 

Ola Lipi t1ska n1a 5.5 lat, inieszka w Koszalinie. Bywa w teatrze. 

Rozumieć bajkę z pięknymi aktorkami 
Olu. poronm1w1asz ze mna u tcat1-zc? 

- O haj kach '? 
1\1L· t\ lko. r(m nic.i o l\ 111 co Ct s1~ \\ tcall"ZL' 

podo ba. a en nie. Zgad/a-.,1 s 1 ~? 

-No. 
'\11edlugo \\'nasz) 111 le<.llr/L' grane ht;?d1ie 

pr1clbta\\·1c111c d la malych w1d7m\· t::ik1ch jak Tv 
To h~dz1c ha1b ··czL·rn nnl' pantnfl'lki·· . 
Pr7~JdZl\.'S/ .' 

- \ kiedy hędzic haj ka"! 
I O Ji-.,tllpada. 7.1pr.1s1am Cit; 

- Dobrze. 
P11\\ 1cd1. l >lu. en C 1 '-lt,' 

pndnha w tc:1trzc'.1 

- .Jak jl'Sł cil'lll no i "SI~ SC) 
kr tyczą. 

Dlaucgo krz) oa'' 
- Krz) aą, ho si\.' cil'vą. 

IL' .ll''-l C1L'll1111l" 
- Tak. Nie. Że zaraz hęd1ie 

haj ka! 
\\ 1ec luh1s7 ten mnmcnl. k1c<ly 

ruhU\\ ,1 -.,1~ kurt) na 1 narl'..,11.·ie 

mo7na zohao\ L' tll. L"1 JL''-l na 
SCL'nll''.1 

- L uhi\'. \le wtrd~ \\ sz~sc~ 
\\S t a.i ~l- I ja k i \\~taj\'. 

Co p11Joha C1 -.,1~ na :-.ccn1c'.' 
-.Jak .iest dużo rzecz~. Tu 

w szystko ogh1dam. 
- Ogladasz Jckuraci~ . to. en 1cst na "1.c111c 

zbudO\\ ane. w JC'-l dd:nracp. 7apa11111.~las/! 

- Co J CS7C/C luh1v \\ tcatt7c·> 
- Jak pa nie na ceni e są la d ne. (.fo1iec/1) I 

wysokie. 
--- 1\ isk1c 111L'' 1 Dlaczego'.' 
- Bo takich jest pelno. 
- t\ pantn\ ie n;:i c. cernc tó mają b)ć ladni'? 
- :\ie wiem. 

Mó \. dalej. proszę. 
- Podoba mi i ę j ak panie maj ą pi ękne 

sukienki. 
- Kostiumy . Suknia na scen ic to j es t kost ium. 
- l\'ie. Kostium jest na plażę. Sukienki. 

No dohr1L' . 

- I podoba mi s i ę jak wszystko rozumiem i 
wiem z bajki. No, .lebym rozumiała i żebym się 

7 ____ _ 

śmia l a. Lu bię jak jest "miesznie i jak ś piewają i 
żebym znal a slow a. 

Spicwałabys tó '! 
- ·1 aaak! (fo1iec/1) 

A co rob1s1 puduas przen\ y·) 
- Biegam)·· 

To musisz by1.~ bardzo zm~oorrn po przerwie 1 
nrnżcsz. nic\\ 1cdncć· co dalej J11c_1c sit; na . ccn1L'·.> 

- Ja t~ I ko n ie \\iem, jak cicho mówią. 
A co Ct sit; 111c podoba\\ teatrze'! 

Ola. nic ba\\ ·1t; teraz z psem. Odpm\ ied/. 

prn-.,;ę, n;:i pytanie. 
- '.'i o, to j ak nic nie robią, jak jest nieladna 

baj ka , j a k dlugo ktoś m ówi i ciągle stoi. 
A co dz1c.1c si~ na ko11cu przcdstaw1c111a, co 

rnb1ą dz1ec1' 1 

- Wychodzą. 

- A \-\'cześniej . kiedy aktorzy na scenic kłaniają 
St,'? 

-Nie w iem. 
Biją brawo·> Klaszczą'> 

- Tak. 
- Jak myslisz, dlaczego klaszczą? 

- Bo tak się ro b i. 
- Może w ten sposób dzi ękują aktorom i 

tea trowi za przedstaw ien ie, z:::i bajk ~ '! 

- Nieee. On i chcą, żeby klaskać . 

- -- Kto? 

- Teatr chce. 
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e Prima Aprilis 

• Międzynarodowy Dzień Ptaków 

e Od 1 do 7 kwietnia trwa Tydzień Czystości Wód 

Dzień Książk i dla Dzieci 

Światowy Dzień Zdrowia 

Święto książki dla dzieci 
obchodzone jest od 1967 roku 
i przypada dniu urodzin 

Hansa Christiana Andersena . 

PRIM/\ APRILIS łac . ·pierwszy kwiet.nia'. Tradycyj ny dzień 
wzajemnego oszukiwan ia się dla żartu, nabierani '.3 

wyprowadzania w pole, również dosłownie, gayż typowyr1 
żartem jest fałszywa informacja, skłaniaAca nabranego d 

odbycia dłuższej drogi nai:Aaremrnc· 
Prima aprilis, albo najpierwszy dzień kwietnia, 

Do rozmaitych żartów moda siaroletnia 
Niejeden s ię nabiega. nacies?y, nasmęci 

Po próżmcy, przew go zawsze m1ec w pamięci 

Wacław Potocki 

Dzień Człowieka Bezdomne&JO 

Dzień trzeźwości 

Dzień Pamięci Holocaustu. Co dwa lata młodzi Zydzi b i orą udział w Marszu 

Zywych . Wyruszają w milczeniu spod bramy w 
M iędzynarodol'v'.J Oświyc i miu, idą do ruin krematorium w Brzezince. 
Dzień Ochr '.:lny Za1:yciców Dołączają do nich młodzi ludzie innych 

narodowości. 
Holocaust [wym. holokaust] znaczy: zagłada, całkowite 
zniszczenie. zwłaszcza prześ l adowanie i zagłada Żydów 
europejskich przez hitlerowców w czasie li woj ny Światowej. 

Międzynarodowy Dzień Ziemi. W 1970 roku, 22 kwietnia, 20 
mil ionów Ameryka nów porzuci ło biura, 

urzędy, stanowiska pracy, by 
uczestniczyć w obchodach Dnia Ziem i 

i zwrócić uwagę rządów oraz 

społeczeństw na niszczenie 
środowska naturalnego. W Polsce 

Dzień Ziemi obchodzony j est od 1991 
roku . 

M iędzyna rodov.y Dzień Tańca 

Kwiecie 

Joanna Ku lmowa 

List do Andersena 

Ja d zi ękuję panu 
pan ie Janie Christianie 
za to bardzo d ziecinne bajanie . 

Dzieci chore nc:i l1erno fil ię 

czek ają na Tvvo i<-1 pornoc 

P unc ldCjC-) tl<-) (-{Z('CZ Kdtedry i 
r:. li n ih.i Pe ·c li<-1 tr ii. l Icn ic11olog1i i 
Onkologi i . \ f\ I \ \ ' \ \ 'C-1rSZC-1\\' if' 

Za Kominiarczyka co się kochał w pasterce 
Za Słowi ka - 1-")nK S, IX O/\\'<:lrSZCl\\'Cl 

nr rctcll unku 37003 I 7~H)08~) I 32 · 3 

z dopishien1 HEf\tOrILL"\ 

że miał żywe serce. 
Za szk i e ł ko Królowej Śniegu . 
I za smutny los żołnie rza cynowego. 
Za ks i ężniczkę na ziarnku grochu . 
Za Cień 
któ ry trwa przy mnie wszędzie. 
I za każde b rzydkie l~aczątko 

co wie teraz 
że łabędziem 

będzie. 

I I ans Cl11 i~I i;111 ,\ nd..:r~..:n 

Konkurs nr 1 

na rysunek 
związany z przedstawieniem 

Czerwone pant of elki 

Prace, podpisane imieniem i nazwiskiem, z 
podanym adresem zamieszkania, prosimy 
przysyłać do dnia 30 kwietnia 1997 r. pod 
adres: Bałtycki Teatr Dramatyczny, ul. Findera 
12, 75-729 Koszalin . 

Autorzy najciekawszych prac zostaną 
nagrodzeni i powiadomieni o tym listownie. 

I lansa Christ iana Andersena I I Xo.- 1 .'75) na cal~ Ś\I int n11:-.!awllv ha~nlt.' ktlll•'. 
pi sal dla 01 ie1.. t /fr::rdk1e k11c:ą1ko U::icH' ;;r11ka;; :11pa/k11111i. ('uli n n :ka. /\ni/1111 / 
.l'nit·g11 . \oH e caf\ krri/11, S/1111 ·1/.. 1 w1t:k . wiek mnych to Imamie . k1ó~ ch Sii,'. nic 
zapomina Pewni..: dlat..:go , ie et) tam) JC \\ tcd\'. gd~ 1cstt.'Slll\ dziećmi i \\ racam~ 

do lcktun lllt: n11. 1111: dw.i I\ i..:k lat p1.1i11icJ l3aś1rn: :\ ndi:rscna \,I prosit'. llll7llll11Ule. 

wzrus1a1<11..c. lZ~slo smutne , 7U\\ szc pr1cpnu.1ąci: . Jak ( ::enrnnc 1r:n11< :ki, na 
podstawi.: który1.:h po\1 st.Ila >.c1..:n1una opo\\ tdć o Karen. grana\\ teatrze. 
P1crw:,7y wydany zbtor bajL·k Andersena no~ 1 ł t\'tul Ba.\111t• opo11 ·1,·cb1111!' dla d::i!'n , 
ak autor dnpowtada L ie pi,;a! JC tak "ab: 1 durosl;. m pndsun.lć nd uasu uo c1n!->u 
pkąś mysi.. , 

9 ____ _ 



CZERW<9NE 
TRZEWICZKI 

Była r:v ma ł a d11cwuyn ka - <k lika lna 1 laJna -
tylko 7C ,,. lecie musia ła chodz i ć boso . bo była b1cJna. a,,. 
1.:im1e nos iła\\ icłk i e drewn iaki. od których robnc je.1 nó/k1 
robiły sic; czerwon i.'. . strasz111e CLcrwone. 

W e \\ s1 m1cs1ka ł a stara <;7e\\·cowa: sicd1iala i SZ) la 
najkpicJ. j ak ty lko po trarib. 1c st arych , l:lerwon ) eh 
skrawków sukie nnych par' małyc h trzewicLk.Ó\\' . Trze\\ i
czk1 le h:d:-, nH11c n1c1.:grnhnc. a le s7C7CIJ m sercem ofiarn
wanc. a mia ł a Je dostać mała dLie\\'CLV nkn . Mała d1ic\\·
oyn!..a na1y,,ała s11:; Karen. 

\Vłaś n ie tcgti dnia. k icdy udh) wał sic; pogr1cb .ie.i 
ma tki. dns t ała czcrn l)nc tr:te\\'lczki i włoiyła je po raz 
p1crn Z): nic by ło to moi.c stosowne do i'a łob). ale dzic\\'
czynk,1111c miała pr7ecicż innych. wi ~c v ia za ubogą trumną 

\\ C/Cn\·onych lr1cw1czkach na bosyc h nogac h. 
Drogą p rzcjcżd7a ła ' · t a~mic \\ iclkn . :tara kare ta. a 

,. nic.1 · 1ed11a ł a -, tara pam: zobaC7)ła m,tłą d11c \'c;yn!..~. 
ulillm ała s1~ nad ni:\ 1 pm' iedna la do pastora . 

·- Pros1.~ d ać m1 te; ma l:i_ d71ew zynk~ . hc;clc; dla 
met Jobra 

Karen myś l a ł a . ze to L powod u .JCJ czerwonych 
trze\\ iczków. ale stara pan i pow 1 cdz1ała . ie trzcw1czk1 są 
~1k.11adnc. 1 k,valajc -,pa li e A dz i cwuynk~ ubrała laJ n1c 
i C7Y'-l\) "v1u-,ia la "iG uuyć uytać l - ;yć . Tcra7 lud/le 
111ówili, /c Karen .1cst ładna 1 mila. a 7\\ icrciad!o 111ówilo: 
" .lcs LCŚ ()\\'!Cle WiGCCj n iż miła . .1 estcś śl 1 czna 1 " 

Pc\\ncgn razu przy_Jcc hala dn lL'J okolicy króhl\\a 
1c s\\ l1J;I córcu!...\. kt\i ra by la ks 1 ~1 rn e1ką . Lud1.ic zbiegli 
s1q gromadnie prz.ed pał a<:. a 1111~dzy nim i by la lc7 Karen: 
mala b1 ~1nH.:zka s tała\\ oknie w białej suk111 1 po:t\\alała 
s1~ og l ądać; nic m iała trenu ani 1łote.1 knron) . tylko '· łtcz n c 

czerwone. -,a liano'' c ll'/e\\ 1czk1; roz umie si1.; . .że dale ko 
ładn 1 c_1s1c rn.1 tych . kt\)r' stara ve,,·cm,·a LIS/) la rn cgdyś 

db mak,1 !\.a ren '\Ja ca l) 111 świecie 111e moglu hyL nic 
p1t;kn1c_1 szcgn nd t> i:h czcr\.\'Oll\Th trze\\ iczków 1 

"-aren byla _1 ui lab duza. i c m1ala być konli r
mowana* . sprawiono JCJ nmq su kni ~ 1 1111ano .ie.i '> pra \ ić 
mmc trze\\ 1c1ki 8nga l~ szc\\'c z mias ta \\ ' z1ą ! 111 1a r~ z JCJ 
malc.1 noi ki: b\ In to u niego\\ i1.bic . gd11c s t a ł y\\ 1c lk1c , 

* l..tmll r111;1c.1;1 li ko:cick rrolć\land.1 1 11 uw c;y. ll>\c ufil)al111.:g11 
rr1y1~l' l,1 du '"" kl'll h l 'ri \\ 1crnyt:l1. dtl~Pll)'\\ .111.1 \\ I 1- 1 h I t>~ll żyl.' 1; 1 . 

0:1k lonc szafy pe lnc naj ś l 1c;nicJszyc h tr7c\\'ic1kll\\ 1 
b~s7cząC)c h butÓ\\ . Wygl ądało to bardzo ł adnie . ale sta1.1 
pan i mia ła s łaby w1rok 1 nic mog ła si~ tym Laclrn yc aL 
Wśród trzewików był a Jedna para czerwonych. zupch 1 
takich samych Jak te . które mi <iła ksiGżni czka. ach, j:.i k1L'1 
one hy ly pi Gknc! S1.cwc pow1cd?ial. i.e zrob i ł Je dl:1 hr.1-
bit1w~kicgo d1i ccka. ty lko żc miara nic była dobra 

- To musi chyba być lakier '.1 
- 7apytala q,11.1 

pa rn - Tak b ły zc7ą 1 

aprawdc; b lyszuą ' pow1cdz1ala l\.a1 c11 
Trzcwic;k1 by ł y '' sam ra;: na Jej nó:ik1 1 zostaly k11p111n L 
A le st ara pani nic \\' ICd/.ia la \ ca le , że tr/C\\ 1e1!.. 1 • 
C7ern one . ho nigdy by nic poi \' oliła , aby Kar'n pnszi ,1 d 
konlinnacji w czernonych tr1cwiczkach . 

:\ Karen pos7ła . 

\\'.1;.:c) lud11c pa lr7y li na jc_1 nog i, a kiedy vl 
po posad1cc kośc1 ci n cj na chor. 1dawalo JCJ s 1 ~ . /e na\\ d 

stare ma !O\\ 1dla na pn111n1kac l . portret) pastorc'i\\ 
pa~ t u row _· c h w szt. \\ nych knzach 1 dlug1ch. ·zarn_\tl 
sukniach wpatrywaly ~ l l{ wjcJ CLe1wonc trzcw1czk1 \ 1\ Lil 
tci I ) lko 11 n1ch . i..1cdy k:mwdz ic_1a połoiył JCJ r~k~ na glo\\ 
1 mówi I o chrzcie S\\ 1<~tym . u przym1er1u z Bogiem 111 t) in 
.że ona . Karcn . jcstJUi tcrnL dorosłą ch rześcijanką. a orga1 
g rały tak u rocLyśc1c , p1c;knc głos;. dz1cci1.tcc śp i c\\.JI_\ n.i 

chórze i stary kantor śpiewa ł : ale Kan.:n myślała t) lku 11 

ucn onych tr71.:\\ iczkach . 
Pn południ u st<1ra pani do\\'icdziała sic; od ludzi ze 

Karen miała ucrn one trzcwic7k1 1 pow1edz1a ł a. ze to I)\ h 

s7i..aradn ie. ie to nic wypada i 7c Karen od t ąd ma no~ll du 
k iśc i o l a ty lko czarne lrzcw1czk1 . choc1aiby nawet start.: 

as tc; pncj niedLicli by la kom unia i Kare n. \\) b1 1.· 
rając si"'. pupatr1; la na czarne trze\\'iczk i, potem na C? L' I
' ' one. po tem znó\ · na cLcrn one i \\TC~/L'lC \\łoi) I.i 
C/Cl'\\ 'OnC 

Hvła p1Gkna ~łoneczna pogoda . Ka ren ze stan\ p;11 11.1 
s7ly sc1eiką w 'ród Lhoia: było l roeh~ kurzu 

Przed kośc1nkm :tal stal) iołn11.:r7 _ oparty n.1 kul 
miał d11w111 c dlug:i_ brodc.;. bard1i cj rudą niż s i wą, zg i ął ..,, 
do sameJ ziemi w ukłonie 1 n pyta I starą pa rn ą czy pn:t\\ 111 
ohct rzcć sob ie tr1cwik1 z kurzu. Karen\ 'J' Su n c.;ła tak7c "'' (l)l 

nóik i. 

.\eh.jakież p1c;knc . bal1rnc pantofel!..1! - zawoł ał 

~ta rv i.o!n1cr z - • 1cd/c1c moc1w pr7y ta1icu 1 - 1 uderzy I 
dło 111 ą o podesZ\\) 

.' tara pani dała mu gro-.z 1 \\ c~L l a z Karen do 

kosc1oła. 
\\ zyscy I ud7lc ,, . kose i cle patrzy li na czerwone 

trze\\ 1c7k1. które Karen m ia ł a na nogach. 1 \\ s1ystkic obrazy 
ze sc1 an pa trzyły na nic. a kiedy Kare n u kl i<kła przed 
tlłta r/Clll I f117y l kn~fa zło ty kiel ich do U'> l . lll)Ś ! a l a tvlkl1 O 

c7ernonych tr1cw1czkach. ta k ie\\ id11,iła Je p i y\\a.iącc \\ 
kieli chu: zapomniała o "P iewann1 psa lmu. 1apomn1ała o 
zmówieniu Ojc::L' nas:: . 

Ludzie \ \ \SZii / kosciLiła i . tara pam w._1,1dla do 
pownztL Karen pod111osła nogc.;. aby \\ sią.'· ć rćm. nic ż. ale 
starv :7oł n 1crz . który :o. tal tuż ihok. powiedzia ł ··AL11.Jakic 
p1Ghnc. ha lowe pantofclk1!'. I Karen nic moe la sic.; op rzeć. 

mu siała zrnb i ć kil ka tam:eznych kroków. a kiedy zacz~la. 
nog i taiiCLy ly JUŻ sa me dalc.J . b) la to tak. jak gdyhv 
trzcw1czk1 pLlZY'>haly '' lad1c.; nad nogami : tanC/) la \\'około 
kościoła i 111c 11101.rła ustać . St,1ngret pob1cgl za nią. scil\\') cli 
_ią. podniós ł 1 \\'>adzil dti pn\\ ozu . ale nogi tai'lcz) ły dalCJ 
~amc . tak ie ~ t rasz l i\\ 1c po!..npa ł a dobra . st ,ir,t panią . 

'\JareS/Cle :tdkto JCj [f/C\\'lCZkl I nog i uspokoi !) .· 1G. 
W domu schtl\\ ann tr7cwiczk1 do zal)·, ,ile Karen 

rnc mogla s1~ po\n,tr1ymać 1 \\ c1:i_ż na nic pa trz~ la. 
l\ me1asc111 stara pan 1 7ach\lrnwała Lekarze po

w1cd7!c l 1. "ie me b~dzic iyła. ie trzeba ja bardzo starannie 
p1cl~!!11l ''ac 1 '' /ll\\ ' ać nad nią Kto.i. inny m1ałb) si"' temu 
poŚ\\ it.;cll: ja)..: nic Kan:n '1 Ak \\ m1c~c i c hyl \\ iclki hal i 
Karen dosta ł a 1apros7en1c; -pogl :.1dala na sta rą panią. która 
i tak nic moµla iyć, ..,pog l4dah1 na ue1wonc trzew iczki 1 
myśl.da ... obie. 7c tll przcc1c/ 111c .1cst grzechem. potem 
\ łlli\ la c.:Lern one trze\\ 1cz!..i. pr7ec1ei to było .1cj wolno. 

potem posila na bal. a potem zacz~la taiic1.yć 
Ale kiedy chc1,lia skr~c1ć na pra wo. l t7C\\ iczk1 

laÓCLyly na lewo; a k1cdj e h c i ,iła \\h1cc do sa li na glir~. 

t17C\\ iczk1 1.sun~ ły si , w dól na ul ic ' i dale.1 aż za bram~ 
miast.1. Ta11c/) la \\ lllLh . mu-,1ala ta 11C7yć. az \\ ef,lb 
da lc l...1cgu. c1c111ncgo l.lSll 

N aglc 7as\\ icc 1 hl ens \\ sród drzL'\\ . mys ia la. ie tn 
k'i1<~iyc. bo \\'VgląJało 1ak obliuc ludzkie. ale to lwi stary 
iułn1crz L 1 uda brod<\ s1cdz1al tam . kl\\ al glu\\ a i 1110\\ ił 

" ,\eh . .iak1e pic.;knc. balm\C pantolćlk.i 1 " 

P rzc l ~kła si~ i chc1ała z11uc1L· czcr rnnc trze\\ 1czk1. 
ale ... 1cdzialy mocno: zerwała pl1nLzos7k1. ale trze\\ iczk1 
pri)rn ły .JCJ do nóg i m u~1ała v mch tmiCL.)Ć. 1 tailcz1ł:i po 
polach 1 l ąkach . \\ dcszu. 1 \\ pogod~. w noc i ,,. d11ct'l. a \\' 
nncy h:-, lu na.1straszn1c.1 

Ta1ic;ąc . \\ h1cgła n.i cme11t,1rz. ale umar li me ta1i 
czyli \\Ta/ 1 111 ą . mie li cu innego do rob ll'~: ch cia ł a u s i ąść 

na grnb1c n~dza rza. gdzie rosła leśna paproc. ale nic b) Io 
.1ui dl.r niej sp\lknju ,1111 w;tchnicn1a . A kicd) '' lancC?nych 
skokach m ijała otwarte drzw i kuśc 1 c l nc. u.1 11ała w nich 
an111ła \\ długich. b1alyLi1 szatach. skrzvd la -,i~gal) mu nd 
ram1nn do 11cm1. oblicze 1cgo b~ło SUfO\\C i ptrnaznc. a w 

rc;ku trzymał 1111cu. bardzo szcrnki 1 hl) ..;1.czac~ 

11 --- --

- l\1asL taticzyc' - rzeki - t ańczyć w swoich 
c;crwomch tr1cwiczkach. aż sl<in1csz si G blada i 1imna. a;: 
zeschrne siG skóra na tobie jak na szki elecie. Masz ta t1cLyć 

od d17w1 dt drzwi 1 pu kać tam. gd11c m ie szkają pyszne 1 
pró7nc d71eci . aby cie; us łysza l y i bały slG ciebie! Tanczyć. 
masz la1i c1yć! . „ 

- ł as ki! - za\vołab Karen. 
<\ le nic s ł yszala j u7 t go . co po\\ 1 cdział an i nł. gdyż 

tr1cw iuk1 unios ł~ ją pnza hramc; daleJ na pole. poprzez 
drog~. poprze? sc1c.żk~. dalej. dakj ... 

PC\\ n ego ran ka tatic7y ł a przed drz\v iam1, które 
dohr?c znała. Z głGbi domu dochodził śp iew psal mów, 
'' yno:zono włas111e trumnc; ubrnną kw1atmm; w i edziała j ui. 
ie to sltlra pani umar ł a . Karen pocz u ła. 7c ws1ysn ją 
opuśc i li 1 an i oł boży ja przeklął. 

'1us1ala ta ńC?yć i t a iiuyła, tancry la wśród c1emnc.1 
nocy Tr7cw1c7k1 nio~ l y ją po cierniach 1 krzewach, któ re 
raniłv jej nogi, tat'lczyla pr1c7 polanG. a7 pod ma~. samotny 
dnmck. \· icdz1ała. ŻL: tam m 1cs1kał ka l. /a · t ukała do okna 
1 zawołała · 

- W) jdi Jo 111111c' Wyjdz do mnie! 1c mogt; 
\\ CJSĆ do c1cb1e. bo rnu. ZG tan cl) ć 1 

A kat pln\ 1cJzial : 
- Nic \\ Jesz eh; ba. kim j e~tem . Lc1na111 gło\\) 

zlym ludziom 1 1cra1 c7UJG . .le topór mOJ drzy 
)'.. ie LICll1llj mi gł owy prn~ i la Karen - bo nic 

mogłabym mlptikulować moJCJ \\my. ale odetnij mi 11ng1 
ra/.cm 7 czerwonymi tocw1ukami 1 

J wyznała swó j grzech. a kat uciął jej nogi z czcr
\.\'onymi 1rzcw1czkam1: ale tr7cwiczk1 wraz z nóikam1 lan
C?y!y dalej przez r ole w głąb lasu . 

K.1t \\ y-,trugał JCj kule i drc vn1anc nogi. nauczy I Ją 
psalmu. sp1cwancgo pr1.:cz gr1.cs711 1ków. a ona ucailmala 
rt;k.~. 1-.tnra kier 'wała toporem. 1 posz ł a przez polane \\' 
pO\\ rntną drogG 

- · T craz odpok utowałam iui za czcrn nne trze
\\ iczki ! - · P°'' 1cd11ała dn 'iiebic. - Teraz pójJ, do k11sc10-
ła. aby mnie wsLyscy wbaczvli 1 - J poszb pn;dkll \\ slronG 
kose 1llla . • ile k 1 cd) j ui dnchod1.i la . u,111ah c zen\lll1L' tr Le · 

'' icL !-.1. które tanuy ly przed 111ą . ZIG.kia ..,j, 1 zawróciła . 
Cały t)dz1cr1 smuciła sic; 1 plakala gorzkimi łzam1. 

.ile kiedy prz_\ szla 111cdz1cla. p<m icdz1ała sllh1c 
-r era/ 1uz dosL· s 1 ~ nac1crpialam 1 n<1mart\\ iła111 1 

Tcrazjuijc tcm tyle \\artn CL) c1 kLór1y ·1cdzq w kośc1ck . 

zado\\olcn1 z. ~1cb1c! - I pn~zła odważ nie naprzód. ale 
;aled\\ ie dt1sLla do drZ\\ 1, ujr1ała C?crwonc trze\\ 1uki 
tanuqcc przi.:J rną. przeraziła si~. 7a\\'róci la 1 !..or7}ła ~ii.; 

cal) m sercem. 7.tłu_p1c : we.1 \\my 
Zawrót: iła na plebanie.; 1 pros il a. zcby Ją przy.1,11 dll 

służby . b~dzic pranrnala, h ' dz1c \\ <.,:tyslko robi ł a. czcgn 
od niej zaiądają. nic chce iadncJ zapłaty. ty ł kll dachu nad 
głt1\\ ą 1 aby hyc \\-; ród ł udzi. Pa-.tonl\\ a zl llc)\\ ała ~I\ nad 
111q 1 prt) kia .i<t do siu/by . 

By la pracowita i rn1.u m11.1 . S1cdzrnła cic hutko 1 
s ł uchała. 1.1k pa ·to r \\'1cc1orc111 czytał na g ł os B i błti.; . D11ec1 
l ubiły '-Il,' z ni•1 ba\\ Il. ale gdy 1rn'm iły l> stropch 1 Ś\\ iec1 -
Jcłkach 1 mar:t) ł) . ab) hyc tak ptt;k ne .1.1!... krn!O\\ a potr1qsa
l.1 glo\\ :\ 



Nast~pm'j nied1:1eli po~;;:li ws;:yscy do kościoła i 
chcie li Ją zabrać ze sobą. ale ona spoJrzał<i ze smutkiem i 
ze łzami w oczach na swoje kule . Wl((C poszli wy:łuc h ać 

słowa bożego . a ona udał<i si(( sama do swojej komórki. 
która była tak ma ł a. L.c micścilo '>IG w niej tylko łóL.ko i 
krzcslo : tam u s i adła ;: książką do nabożeń stwa : a kiedy 
czytała nabożne modlitwy. wiatr przyn i ósł jej dźw1~k1 
org<inÓ\\ z kościoła 1 wzniosła oczy za!<Jnc l1.am1. i modliłt1 
SI(( : 

- gdyż ::,am kościół przyszedł tutaj d komórki uhug1c1 
dz1ewc1yny albo te7 on<i zna l azła s1~ w kośc iel e _ 1edn1b 
\\' ł awce razun z domowni kami pas tora. a k1ed) sk{1nc/ył 1 
śpiewać psalm 1 7obaczyli 
ją. skinGłl z L1śm icchcm głowami 1 powiedzieli · 

- To dobrze . żeś przyiszła, Karen t 
- To była łaska' - pow i edz iała 

O Boże, zlituj '>li; nade mną' 
\V tedy sło11ce zaŚ\\ 1ce1 Io jnsno i stanął pr1cd 111<1 

anioł bo/y w h1ałych siatach. ten sam. któ rego widziała 
owej nocy pod drt.\\ iami kośc1ola. nic mi ał _jedn::ik już'" 
n;kll ostrego mi ecza. ty lko prześliczną . zieloną g a lą/. 

obwieszoną róża mi. i Jotykal nią pulapu . króry unosił SIG 

coraz wyŻCJ. a tam gd1 1e sii.:; dotkną!. 1ablysla ilota g\\'ia1tia. 
Dotknął '>t:lan, które roL.~tąpiły ~Ił.( tak. /c mogla ujr/cĆ 
dżv,1 i i.:;czącc organy i st::irc portrety pastorów i pastorowych: 
para lianie siedzieli w paradnych ki-zcslac h i .'piewali psalmy 

I organy /.adźw i GCZa ły . a glosy dz1cci ((cc \\ chorzc 
zabrzm i ały miGkko 1 17cwn1e. Jasne promienic sł oneczne 
pada ł:y ci ep ł ym bl a ·k1cm przez okno pro::.to na ł;rn k~ 

kośc i elną. w któ re_1 Karen sied/iała: :-.erce .JC.1 byln rak 
przcpclni~mc słońcem. pukojem i radości ą. że pt.tklo: Ju-.z;1 
JCj pofrurn;la n;.i promien iach sloncczn eh do Bl)ga . .i tam 
nikt ju/ me py tał o czerwone rrzcwiC/.k1 

7•t w\'llan1l'ln: fhn., C l11i,1ia11 And.:r,cn . flc1\111c Prz.:l,17yl i S1ct;1111.1 lkvl1n 

·1.1111>!.1\\ <;,1\\1lk1. Janhla\\ l\\ ,hA 1C\\1.:z Pl\\ \\,ir.,Z.l\'<t l'l'it\ . 

Słynna baśfi Hansa Christiana Andersena Czenvone trzeivżczki , 
którą w całości tu drukujen1y, stała si<( dla Paula Kestera 
inspiracją do napisania sztuki dla teatru, któr~j dał tytuł Czerivone 
pantofelki. 
Po obejrzeniu teatralnego przedstawienia i po przeczytaniu tekstu 
baśni zobaczysz, że więcej jest różnic niż podobiet1stw między 
ty1ni dwie1na opowieściatni. 

Nas bardzo ciekawi, co Ty sądzisz o Czerwonych 
trzewiczkach i Czerwonych pantofelkach, która 
historia podoba Ci się bardziej i dlaczego. To n1oże 
być krótka opinia. Spisz ją na kartce i przyślij pod adres BTD 
(ul. Findera 12, 75-729 Koszalin) do dnia 30 kwietnia 1997 r. 

To-JeĄt-

KćJ NKURS NR 2 
Autor7y trzech najciekawszych wypowiedzi zostaną nagrodzeni. 
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1 
.I 

f 
l 

2 p i ątek 

g SllbOta 

Ili n~dziela 
5 poniedrnilek 

6 wtorek 

7 środa 

8 C/\\ ':111 ..:k 
-

9 _p i ątek 

10 sobota 

12 p~rn:dzia kk 

13 \\'(orek 

14 środa 
-

15 uwarti..:J.. 

16 piątek 

17 ,;u bota 

m nicd71eJa 

19 po111cdz1ald.: 

20 \\' W rek 

21 śni da 

22 awartd . 

23 1rn1tcJ.. 

24 sobota 

m n1cdz1cl a 

26 pon icdzia li..:J.. 

2 7 \\·tmek 

28 ŚtPd:t 

m C7Wartek 

30 p1 ątd; 

31 sobota 
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Swięto Pracy 

• 206. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. 

• Dzień Wo ln ości Prasy 

Dzień Stra?aka. Przypada w dniu Św. Floriana , patrona strażaków . 

e Dzień Europy 

• Eu ropejs ki Dz i eń Protestu Przeciw Dyskryminacji Osób 
Niepe nosprawnych . W Polsce żyje około 4,5 mln 

osób niepetnosprawnych. 

e tviiędzynaroc:lDwy D1ień Muzeóv.

• Z1l"lore Świą , i 
Miedzyrarodov;y Dz r r1 Pami~~ 

Zma tych •1il !\IDS 

Dz i eń Matki 

BOŻE CIAŁO 

Światowy Dzień bez Papierosa 

Maj 

I·erci Jameti:lt . . \Jarku 1 d:lt'cko 



Ili mcdz1cla 

2 poniedzi ałek 
-

3 wton:k 

4 środa 

5 czwartek 

6 piątek 

7 sobota 

Ell niedziela 

9 poni cdL.iałek 

10 wtorek 

11 środa 

12 czwanek 

13 piątek 

14 sohota 

m nicdzit' la 

16 poniedziałek 

17 wtorek 

18 środa 

19 cz\\'artck 

20 piqtek 

21 sobota 

m nicdzid<_i _ 

23 poniedziałek 

24 wtorek 

25 środa 

26 czwa11ek 

27 pi ątek 

28 sobota 

m niedziela 

30 poniedziałek 

Międzynarodowy Dzień Dziecka 

Dz ień Bez Samochodu. Rower jest doskonałym środkiem lokom cji; bezpiecznym na 

ścieżce rowerowej. W Holandii co 3. podróż w m ieście odbywa 

s ię na rowerze . Na parkingu przed dworcem we Fryburgu stoi 

kilkanaście samochodów i kilkaset rowerów. 

/ I 

Swiatowy Dzień Ochrony Srodowiska 

Lato 

Dz ień Oj ca 

Dni orza 

ks. Jan Twardowski 

o maluchach 

Tylko maluchom nie nudziło się w czasie kazania 
stale mieli coś do roboty 
oswajali sterczące z ławek zdechłe parasole 

z zawistnymi łapkami 
klękali nad upuszczonym przez babcię futerałem 

jak szczypawką 
pokazywali różowy język 
grzesznil\.ów drapali po wąsach sznurowadeł 
dziwili s i ę że ksiądz nosi spodnie 
że ktoś zdjął koronkową rękawiczkę i ubrał 

tłustą rękę w wodę święcona 
liczyli pobożne nogi pań 
urządzali konkurs kto podniesie szpilkę za łepek 
niuchali co w mszale piszczy 
pieniądze na tacę odkładali na lody 
tupali na zegar z którego rozchodzą się osy minut 
wspinali s i ę jak czyżyki na sosnach aby zobaczyć 
co się dzieje w górze pomiędzy rękawem 

a kołnierzem 

wymawiali jak fonetyk otwarte zdziwione O 
kiedy ksiądz zacinał s i ę na ambonie 

Światowy Dz i eń Zapobiegania Narkomanii 
zosta ł us:.anow1 ony przez ONZ 

Czerwiec 
_____ 14 

Dzieciom w potrzebie ... 
Fun acja Chi I uren in risi . zo~tala zalożona przez jej Królewską Wysokość KsiC(ŻnC( 
Yorku w kwietni u J 993 roh1 \\' Londynie, aby pomagać w trudach, cierpieniu i 
chorobie osobom potrzebuj ącym, zwłaszcza dzieciom, we wszystkich częściach 
' wiata. 

Założyciele Fundacji Ch lldren in Cnsis z entu7ja/lncm pud_1 t;li propuzyqę pomocy pochodzącym z 
Górnego ' hi ka dncc10 111 chorym na białaczki; i choroby no\\ otworowe . \.I, ' tym ce lu założony zos ta ł 
ośrodek san atol) iny i rc konw:.ilcsn:ncyjn) "Ciór-.ka prZ) stań„ \\' Li p111cy \.I,,' i cl kicj na Orawie 

Od 199.+ roku. kiedy C hildn:n in Cns1: po raz pierwszy ZJprosiłL1 dz1cc1 z Górnego Śląsku do "Górski t:J 
przy:t:ini '', około 1300. d.t:1cc1 \\\\icku od 3. do 1 K. lat. c1c rp 1 ącvch na bial:.iczkc;. nowotwory . zat rucie 
o ł owiem lub mnc chroniczne chorobv. spęd1i!o d\\a lub tri) tygodnu: \\ przy.1:izne_1, spL)kllJne.1 1 
zdrO\\Cj :itmosf'cr1c ośrodka. Raz\\ roku na trzy t)godn1e p rz].JÓUŻHJ'l tu d11cc1 z C1am ihyla 

Opiek~ lckar-;ką nad tiz1cćmi spra\1 u1.1 lekarze i pi c l ~gn i ark i K li111k 1 l'l:diatni i l lc11rntok1g11 w /ahrzu 
oraz Odd7iału Clmurgii Dz1eci~ce1 zp itala 11 Bytomiu 

Dom" Lipnic~ 'tal ~ię "gór1o.ką prLy!>lanią'' lłLięki Sophie Lilling!>tom•, upartej Irlandce, która 
zaintereso\\ala l>ię .' łąskiem po obejr1.eniu filmu BBC "Zatrute d1.ied1.ict\\o" Długo nic mogla 
zapomnieć jednej sceny - punkcję ll'dL\\ io\\ ą robiono dziecku bt'.I' zniecLulcnia. Sophie miała 
25 lat. gdy jako \\O lontariuszka zamieszkala" klinice hematologii" /.abrzu . rrudno jej by Io 
zrozum ieć, dlaczego ciężko chore dLicci mu~.l'ą przeby "ać " najbardziej . ka.i.on~ m rejonie 
kraju. Postano\\ila, że znajdzie dla nich miejsce, gdLie pO\\ ietrze nie truje, ale lec1.y. 
Naw i ązala kontakt /. fundacją hry tyj ską Children in Cri~ i ~. d.l'iałającą już'' Albanii, na Białorusi 
i ' ' byłej .Jugo~łm\ ii. w.,.'' iozła d1.ieci do Brennej na parę dn L \\ vystkich 1.ad1.iwila odmiana, 
jaka" nich na!>tąpila 1. dala od vpitala . Sophie postano" iła v.il'c 1.nalei.ć dla d1.ieci dom na cal.,. 
rok. IO c1. mea 1994 roku do d<rn nego schroniska w I . ipnic~ pr.l'~jechala picrns.l'a grupa małych 
pacjcnt<i" I' zabr1,ań!>kiej kliniki. 
L'dalo sit; to dz11~k1 fundaqi l'h1tdren 111 l 'nsis1400 tys . złotych . pk i c rokroc1111e 11r;.t)JlJyc:. 11ykładają 
na utrz)nia1 ·e pi.lCÓ\1 k . \\'1clk1 ponrct '-;ophic \\ 1si 1\ holu ośrodkc111~1 honoro\\'ym mie.1scu . Obok 
set ki 1d1~l d1icci. którym pom0gla 

·1 aki,·1 chorohv ~ Il,' nic Dl(Wm1na lllLll\ 1 lwllna . 11l"il. st1ad1. s:.inmlnoŚL zostajq \\ i.:7lt1w1e!..l1. 
Dlate!!ll 1a ich rozumiem \\ :-.k.t7UJe na ro1hr) Line tO\\ .irzvst\\'n ugani.1,iacc si~ 1.a piłką: pra\\ 1e 
uornśli chlupc\ I dzie\\CZl,'ta ra;em I kilkulatbm 1 Kiedy lcialam \\ szpitalu puSlill1l\l\'Ji:.Jm ie 
Jl.'-.]1\1\1dnrn 1e 1i; b~dc poma!!a( <.:ho~ 111 dz1t!c1n 111 . 

\\ dom u \\ Li p111c1 nie ma us1 rych rvgorÓ\1· 1)1ic1.1 l\Lhodz;t pc1\111li \\' norm:.ilny Ś\\ iaL \\Olll) od 
horob~ . Z\I >kic zabaw) , zbierani e jagód. pr1.ebywa111c 7 matk;11ni. które pr zyjctdza1<1 do Lipn11.:1, 

żeby tnichi; pomm 

- Lipnica to cud . Tutc_jsza atmosfera d7iala jaJ.; najlepszy lek B}lob> \\sp:.in i:.ilc, gd)' h) 
Ó71CCi mogl) ill pr1y1e1J.i:.JĆ kilka ra/) \\roku . (Hl\ h ~ fu11dac1a llllrtb drugi laki dom, IO tel llllC_JSC 
nic hy lo l)\ ;a \\ ielc \l e 7aczyn.1 ·i..; od 1'/0.:l.IY malych . pm\ 1l.'d11ala prt1ft'sor D:.in uta \01i1a -
Ja!..11nc1yk 

Dz1cc1 akce tuj ą każde dzi ::ilanic. które nic ma 1wiązku ze szpitalem. 

To mie.1~cc 711acz> dl,i nm1e \1szjstko mÓ\\ i I l<ilin ka, -- (idy _jestem" domu. 
s1cdzo.; p1 zv oknie 1''"111ar111 it,: . :\tu po pro. tu 1:.1t:: -

Górale pomaga1ą . Kobit'!) pracu1<1 1\ kuchni , m".iczyźn1 doµlqda1,l ohe1śc1.1 . Pi;. watna !>p1'1łka 

pod,mm ala drewno na roL.bUdO\\" placu zah<m·. 1)71cu ze li si pr 1ydmdZ<J grać W piJk<.; . 

Takich domów pownmo być w Po bee bardzo dużo . Jest _1cdcn - w Lipnicy. 
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children 
lll CflSIS 

Pomóżmy 

dzieciom 

w potrzebie 

Fundacja C. r dren 1 • 

ris1s plarouJ e ot worz-"nie 

r ast i;pnych oś roo .ów 

re onwalescencyj nych ola 
dziec t. W tym celu 

potrzebuje _ied nak 
wsparc a finansowego ; 

rzeczowego ~l a 
oz .::iłającego sanat0ri..Jrn 
'' Gór ka przysta ń" w 

L"pr icy Wie, ':ej 
FunoacJa poszukuj. firm . 
k:ore che aty y na1l"Zd 

do gr·::ina "12 no nycr ", 
czy i t ych. t órzy 

oo rJwać beoa koszty 
Ycr-zymarna 0rod ka. 

Oczyw i śc ie 1,bżda surria 

p1er«e~zy lub pomoc 

r·zec::owa wsromoże 
dz ała lność func.iacj1 . 

KOXTO 
Bw1k Przcmvslowo
Ilwull owy S. \ 
H.ynck 4, 
:~4-400 Xowy Tar~ 
m· konta 
324832 - ;;:;ar - rn2 - 3 



1 
/ 

\\to rek Swiatowy Dzień Architektury 

2 sroda 
- · 

3 \.:7W;1rtd; 

4 piątek 

5 sobota 

ml 111cdzicla 

7 ponied1ia ł ek 

8 wtor..:k 

9 środ::i 

10 czwa11ck 

11 
/ 

p iątek Swia_t owy Dzień L udnośc i 

12 sobota 

m niedz ie la 

14 pon1cd1ia!d. 

15 \I t on~k 

16 srod.i 

17 U \I Ll l1ek 

18 p1 .11ek 

19 sobola 

Im 11 1ed11 cla 

21 ponied11alek 

22 \\ lorek 

23 ~rud a 

24 
, 

U\I a nek Sw:ęto Policji 

25 p1;11ck 

26 ~L)bP ! <I 

m n1edl!eb 

28 pon 1cd1ia!ck 

29 \\ lorek 

30 srod:.i 

31 CZ\\'a rtd lipiec 

Usiądź rzy mnie, mam usiu , 
Cos ci powiem do uszka .. . 
Wiesz . kto do mnie przychodzi. 
jak s i ę kładc; do łóżka? 
Takie śliczn , puchate, 
kolorowe jak ptaki . „ 
Za nic w świecie nie zgadniesz! 
To przychodzą RUPAKI ' 

Te RUPAKI , mamusiu , 
to są takie zwierzaki -
trochę jakby l·mciaki. 
trochę jakby dzieciaki. 
trochę jakby motyle. 
krokodyle czy raki ... 
Nie rozumiesz, mamusiu? 
No, po prostu - RUP Kl ! 

Są RUPAKI dorosłe 
i RUPAKI - dzieciaki . 
są HUPAl\ł - dzie\vczyny 
i RUPAKI - chłoµaki, 

są RUPAKI - mądrale 

. RUPAKI - głuptaki, 

sa brzyda c i wcale , 
wcale ładne H PAKI .. . 

Te RUPAKI mieszkają 
w różnych dziurach i kątach . 

i Il e przykład za szafa, 
gdzie sic; kurzu nic sprzala. 
i w szunadzie tatusia . 
i na półce z ksiażl<.ami, 
i w wózeczku dla lalki 
też nocują czasami . 

Strasznie boją sic łll)S Z) 

i nie Jubia .J e .sć .se ra, 
zawsze tan cza l<.OZ<lk<t, 
gdy na burzę si c;: zbiera, 
sp1a \\' kaloszach . a k<:jpiel 
zawsz ' biorL! we fral.;acłl ... 
Nic chcesz wie rzyć? Naprawdę! 

Ja się znam na f{LJPAl\.ACł I! 

J sli spotkasz l\ló regos 
\\ 1,uchni albo w ła z i e n te, 

lo qo możesz p ~ła~hac 

albo w zidc go na ręce, 

ty lho nic mów przypadkiem: 
"Jejku , co za pokraka !'' ' 
bo ly nic wiesz, ja!<.. łatwo 
j c sl obrazić RUPAK ! 

Popatrz, riopalrz, już przyszły . 

Jeden siedzi na olrniel 
Oj , przepraszam. mamusiu, 
że t k ziewam okropnie! 
Jal\ mi bajkę opowie 
lo µowlórzę i ran . .. 
Teraz ju7. mni pocałuj „ . 

Zaraz zasnę „ . Dobranoc! 

-· -o 
~ 

o 

___ :6 

Najwspanialsze obowiązki rodziców 
Moje dziecko chodzi do szkoły, będę więc starać się 

zawsze pamiętać o tym, by: 

l . Pytać je codziennie, jak mu się_ w szkole powiodło . 

2. Słuchać mvażnie kiedy mówi o swoich problemach i śmiać siG_ szczerze, gdy opowiada o zabawnych 
zdarzeniach. 
3. Często rozmawiać z nauczycielami o tym. jak moje dziecko radzi sobie w szkole. 
4. Zgłaszać się kiedy trzeba w . zkole, pomagać i tym amym utw1erclzać dziecko w przekonaniu, że jego zkoła 

i nauka są i dla mnie ważnymi sprav.·ami. 
5. Rozwieszać w mieszkaniu dziecka prace ręczne, rysunki, testy, wypra owania, fotografie. by nimi cieszyli się_ 
wszyscy domownicy. 
6. Pielęgnować w dziecku Lo, co S\\ iadczy o jego 
indywidualności. 

7. Przyłączać si(( do niego, kiedy czyta lub się_ uczy: 
samemu kształcić się_, osiągać sukcesy. bo moje działanie 
bardziej jest wymowne niż to, co mówi~, co nakazuję_. 

8. Wspólnie 7 dzieckiem pro\\ ad1ić dziennik rodzinny h 
wydarzeń . 

9. Przytulać je często. co naJmnicj raz dzien111e, nawet 
wtedy, gdy jcst_1uż duże . 

I O. Uważać je za na jw panialsze dziecko w świecie -
powiedzieć mu o tym 1 w ten sposób traktować. 
l l. ii.: krytykować! Cierpliwie tłumaczyć . 

I 2. Czctsto udzielać pochv;al, każdego dnia pow1ed1ieć 
miłe słowo, zauważać sukcesy, nawet te najmniejsze. 
13 . Stwarzać okoliCLności. by dzi cko samo decydo\\ ało 
o wiciu\\ łasnych spra\vach choćb)- o tym \\ co ma s1~ 
ubrać . 

14. W jego obecności starać si(( zapomn ieć o 
zmartwieniach i ntepokojach dorosłej osoby. 
15. Cieszyć się jego dzieeiń twcm i pamiętać, że bardzo 
szybko mijają te lata, kiedy je tono malym dzieckiem. 
16. Jak najczęściej wyłączać telewizor po to, by w tym 
czasie porozmawiać z dzieckiem. 
17. Przyjść na krótką rozmowG_, gdy kładzie się ono pać . 

18. Stwarzać sytuacje, w których może mi pomóc - w 
gotowaniu, spr7ątaniu, przy zakupach, aby przez to 
rozumiało, że jego obecność jest potrzebna i że na nie liczę . 

Mare Chagall. Rod::ina 1960. 

19. Czekać cierpliwie aż skończy ro7poczę_te zajęcie - może być dziecki m powolnym, długo myślącym . 
20. Nic zapominać o tym, że jestem jedną z ważniejszych osób w jego młodym życiu, że moje cechy, mój 
charakter są dla niego wzorem, że może mnie naśladować. 
21. Zawsze mieć świadomość tego, że razem idziemy przez życic i że moje dziecko jest dla mnie unikalnym 
darem od Boga. 

wg tekstu Alfabet dla md:icó11 oliarowywanego rodzicom w dniu rozpocz~cia roku szkolnego w szkole St. Jamesa w Toronto . 
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1 piątek 

2 sobota 

n niedziela 

4 poniedziałek 

5 wtorek 

6 środa 

7 czwartek 

8 piątek 

9 sobota 

m ml!dz1ela 

11 Eoniedzialek 

12 \\torek 

13 środa 

14 czwartek 

----

m piątek e Dzień Wojska Polskiego 

5ierpień 

obchodzony ,. 

rocznic~ Bii141y 
Warszawskiej 1920 
roku. z141yci~stwa 

Marsza łka Józefa 
Pi ł sudsk iego nad 

bolszewikami. 

że 

e Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny 

16 sobota 

m niedziela 

18 poniedziałek 

19 wtorek 

20 środa 

21 czwartek 

22 piątek 

23 sobota 

25 poniedz i ałek 

26 wtorek 

27 środa 

28 czwartek 

29 iątek 

30 sobota 

• .J..rrrt.sLi - - ni.; w{,.,i:::u1 w .{cn11-1. td.:c.vizcrci:.v. t1d.1 rafli te a11.ik.c 

(•1-11<.Ji PF mi::~eickf!Vl>'t prc'31'11•t•) H-.' ! 2.: wd1 cni a'tt11i k.t.i1żl:.~. 

pf.i J.: m1 Jftti::.:r. p~rczn111h•i11.i z ro.{zin1. f<1H10e H•t1H1i.:. n11piM& (iJt 

- n11.{ a"fnHt:J.:i k.tcrc J,i•acsm~; pruA/:.{11.{IJti 11~t1ti.m1ic t~.::11. 

C:.VJl:"fJtkid1. kr.:Jkcc.vck. h1Tl:t1J/:.ti1-i•'td1. titH1CW .„. V1' Amer'!.:.: J1 i 

t11i::'t. ktcrz't o.{flicrniki tcfo,i>iZ"fiH.: C:.V"frl:iui(i z Acmu. . J 111owi1. i:..: 

11.{ te; i::fr.t-viti l:t1t:ą{11 Ji~ .,uti nii::fr. n/Jw e Ż.."f&ie. 

U11 T't Ht1 to~ 

111Dż.e 11-irtsz. pDmysf ntt Z.tti ęcie, cz.~nnDic', -:rrę. 

Z.ttPtUV~ . /ct6re z.ttst1fi1 tD nieu.stttnne ":Jt~t'lnie 

tdeh!iZ..i i~ 

'7:.:n f"'""fd zt1piJZ i tiJt ( r<c 30 kwictni11 r-'197 r. ) frl:"fitii i\c 

J511.ft'tekic1jll 7:uitrn„ :::2Jrt1mll.t"f&l: ni!'&D fCń. a.-J.reJ : u.t . trinActt1 f2 . 

7J729 '/<:,0JZ1'!Lin. 

7~ i e.st 

~cnkur.s nr 3 
:Pif:&iK 111""tOT01J1 nt1itcp~z 'te(,, fOm"fdDw uJt11.n1 frl:"fl:.1111.~ n~ro;\'t, 

O t<Z."flJi ~,,( 1 fO"i>it1AMtirni tidot-i>nic . 
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1 poniedziałek 

2 wtorek 

3 środa 

4 czwartek 
-

5 pią,te~ 

6 sobota 

• niedziela 

8 poniedziałek 

9 \Vtorl!k 

10 środa 

11 czwane!.; 

12 piątek 

nowy- rok szko lny 

Sprzątanie Świata . 

UNICEF [wym.: junisefJ ang. United Na
tions International Children's Emergency 
Fund - Fundusz Narodów Zjednoczonych 
Doraźnej Pomocy Dzieciom, od 1953 roku 
(skrót, już doskonale znany w świecie, 
pozostał) nieco zmieniona nazwa brzmi: 
United Nations Chiłdren's Fund - Fundusz 
Narodów Zjednoczonych Pomocy 
Dzieciom. Organizacja powołana w 1946 
roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. 
Najszlachetniejsze cele, mądre działania. 
UNICEF pracuje na rzecz podnoszenia 

stanu zdrowotności, 

Wielka akcja pod_patronatem Fundacji "Nasza Ziemia· . 
wyżywienia i warunków życia 
dzieci na świecie, głównie w 
krajach ekonomicznie słabo 13 sobota 

m niedziela 

15 
16 

17 
-

18 
19 
20 

poniedziałek 

\\lorek 

środa 

c.:zwanck 

piątek 

. obota 

m medzicla 

22 _ponicdzrnłek 
23 
24 
25 
26 
27 

wtorek 

środa 

c.:zwanck 

piąte!-. 

sobota 

m niedw.:la 

29 _poniedziałek 
30 wtorek 

19 - ---

Międzynarodowy Dzień 

Ochrony Warstwy Ozonowej 

Międzynarod owy Dzień Geolocii i 

Jesień 

rozwiniętych, a także w 
zakresie pomocy socjalnej dla dzieci i ich 
rodzin; pomoc UNICEF obejmuje ochronę 
zdrowia, opiekę nad rodziną i dzieckiem, 
zwalczanie chorób zakaźnych, racjonalne 
żywienie, nauczanie zawodowe dzieci i 
młodzieży, doraźną pomoc w przypadkach 
klęsk żywiołowych. 

Wśród wielu działań na rzecz 
Funduszu jest praca wydawnicza -
powstają okolicznościowe kartki 
zachwycające barwnymi reprodukcjami 
słynnych dzieł sztuki a także dziecięcych 
rysunków; są pomysłowo zdobione 
papeterie, wesołe puzzle, pamiętniki, 
klocki, bogato ilustrowane kalendarze. Ich 
sprzedaż prowadzona jest w wielu krajach 

świata, również w Polsce. 

Mięgzynarodovvy Dzień Osób N i esłyszących 
Uzyskane pieniądze 
wzbogacają konto Fund uszu. 
Kupując kartki ze znakiem 

Światowy Dzień Turystyki 

UNICEF pomagamy dzieciom, 
a w zamian mamy w ręce drobnostki, 
których uroda budzi najlepsze uczucia. 

Wrzesień 



1 środa 

2 czwanek 

3 piątek 

4 sobota 

1111 niedziela 

6 poniedziałek 

7 v. torek 

8 środa 

9 czwartek 

10 piątek 

11 sobota 

m niedziela 

13 poniedziałek 

14 wtorek 

15 środa 

16 czwartek 

17 piątek 

18 sobo ta 

20 poniedz i ałek 

21 v. to rek -

22 środa 

23 ...:zwartek 

24 piątek 

25 sobota 

m niedziela 

27 poniedziałek 

28 wtorek 

29 środa -

30 czwanek 

31 iątek 

MiędzynarodoW:i___Qzień Muzyki 

, Rozpoczyna się w dniu śmierci Św . Franciszka z 

Swiatoi,vy Tydzień Zwierząt Asyżu, miłośn ika i patrona zwi e rząt. 

5 - 12 października Tydz i eń Pisania Listów 

Światowy Dzień Uchodźcy 

I e Swiatowy Dzień Poczty 

Na całym Świecie miliony zdesperowanych ludzi, nie 

czujących się bezpiecznie we własnych ojczyznach, 
szukają swego miejsca na obczyźnie . 

e Dzień Zna~zka _pocztoweiqo 
POLSKA 

Gr50 

Dzień Nauczyciela 

e Światowy Dzień Łącznościowca 
• Dzień Walki z Ubóstwem 

Październik 

FUl\.TDACJA 
na rzecz dzieci z chorobami 

llO\ robvorO\V)rnll 

Pomóżmy chorym dzieciom 
spełnić ich marzenia 

Kredyt Bank I 0/ Gdańsk 
nr konta 625014 - 1892 - 2541 - 11 
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Pablo Picasso. D::.iecko::. gołęb iem . 190 I 

Danuta Wawiłow 

Marzenie 
Idzie pani po ulicy, 
cztery pieski ma na smyczy. 
A ja sobie wzdycham skrycie: 
taka pani to ma życie! 

Prawda? 
Wszyscy ludzie kogoś mają, 
kogoś głaszczą i kochają, 
komuś szepczą coś do ucha 
1 się cieszą, że ich słucha ... 

Prawda? 
Ja też chciałabym tal<.iego, 
choćby nawet najmniejszego, 
choćby nawet najbrzydszego 

pieska! 
Mógły sobie być buldogiem -
karmiłabym go twarogiem. 
Mógły sobie być selerem -
biegłby ze mną na spacerek. 
Mógłby sobie być ratlerkiem -
brałabym go pod kołderkę. 
A jak nie chciałby być nikim, 
mógłby sobie być chomikiem „. 

Prawda? 
21 -----

MSZA ZA MNIEJSZYCH BRACI 

Ponad tu właśc i cieli psów przyszło ze swoimi 
zwicrzC(tami na niedzielną msze( dla opiekunów zwierząt, 
odprawioną przez franciszkanów przy ołtarzu polowym w 
Łodzi . Było leż kilka kotów i dwa patyczaki w łoiku. 

"Człow iek za bardzo eksploatuje środowisko. bo 
uwierzył, że je t panem Ziemi. A jest tylko dzi erżawcą. Za tu 
odpowiemy przed Stwórcą" - mówił ksiądz Albert. 
celebrujący mszę ś iętą. Łódzcy franciszkanie i Towarzystwo 
Opieki nad Z,.vierzętami zainaugurowali tak Światowy Tydzień 
Lv, 1erząt. Obchod7i się go 4 października w dniu śmierci 
„w. Franciszka L Asyżu, ktory nazywał 7wicm;;ta „naszymi 
braćmi mniejszymi·'. 

Ksiądz przyznał, że rozbawił go chór towarzyszący 
mu podczas mszy: Rcltg1jnym pieśniom naj gorł1wicJ wtórowal 
doberman. 1cktóre psy przybyły odświętnie ubranc: pobk1 
owczarek niz inny mial włosy na głowic związane kokardką. 

chow-chow ubrany był w czapkę i krawat. Kulminacyjnym 
momentem było błogosławieńst\VO dla zwierząt. kiedy 
wszystkie psy koniecznie chciały aportować kropidło . · 

Blogosław1ony Jesteś. Boże, który dałeś Z\Vtcrzęta. aby 
nam służyły pomocą w pracy . Ty w trosce o naszą pociech~ 
dałcs nam zwierzęta domowe. aby nam towarzyszyły w życiu 
- modlili się wierni. 

101 samotnych, 
opuszczonych, 

T 

wyrzuconych psow 
żyje w koszalińskim schronisku dla zwierząt i 

wszy st k ie one są pewne, że jednak przyjdzie 
człowiek, zabierze psa do domu - i to nie na kilka 
dni, lecz na zawsze, żeby pies mógł człowiekowi 
"towarzyszyć w życiu", jak mówi się w modlitwie . 

Dopóki tak się nie stanie 101. bardzo różnym 

psom można pomóc zanosząc do schroniska 

SUCHĄ KARMĘ, PUSZKI Z ŻYWNOŚCIĄ DLA 
ZWIERZĄT, OBROŻE PRZECIWPCHELNE, 
niepotrzebny KOC. 

Taka wizyta, z takimi prezentami to najlepszy 
uczynek wobec naszych mniejszych braci . 

- A gdzie jest koszalińskie schronisko? -
zapytałam. 

- Nie wie pani? Na końcu Topolowej. -
powiedział pan, który ma pod opieką 80 psów 
dorosłych i 21 szczeniaczków. Razem 101. Na progu 
zimy! 



"Śpieszmy si ę kochać ludzi . tak szybko 
odchodzą„ . " - mówi paet-a, ks. Jan Twardowski. 
"Jeś l i rrówić o zmarłych to tylko dobrze" -
powiada tacińsk 1 e przysłowie. A może tak trzeba? 

A moze starożytne przysłowie opier~ się a 
przekonaniu, że obywateli -amtego Swiata 

należy mierzyć jego m:arą'? A jest to miara 

Miłosierdzia. - Jan Turnau 

Ili sobota 

- nied71ela 

/ 

Wsz~stkich Swiętych. 

-o 
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3 poniedziałek 

4 Wtlln::k 

5 środa 

6 czwanek 

7 piątek 

8 sobota 

a niedzida 

1 O poniedziałek 
m \\lorek 

12 sroda 

13 c?wartck 

14 piątek 

15 sobota 

Narodowe 

o _, 
.!Q 
......J 

Święto Niepodległości Polski 

17 poniedziałek 

18 wtorek 

19 środa 

20 c?wartck 

21 pi<1tek 

22 sobota 

m_ n1edzicla 

24 poniedziakk 

25 \\torek Dzień Bez Futra 
(szkoda przeci~z zycia futerkowych zwie rząt. prawda?!) 

26 sroda 

2 7 czwartek 

28 piątek 

29 sobota 

IIiJ niedziela 

Andrzejki 

ANDRZEJKI to tradycyjne. ludowe. magiczne, 
dziewczęce wróżby małzeńskie odoywane wieczorerr 
29 listopada, w wigiiię sw. Andrzeia. Dziewczet.a 
vvylewaly roztopiony wosk na wode, a z ksz-całtów. 
~akie zastygając przybierze. wnioskowały, kt.o oi;;dzie 
przyszłym mężem. a przynajmniej. ak bydzie 

vvyglądał. W.Kopaliński) 

Pieter Bruegel i, Zrmowy p~jzaz 
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1 
2 
3 

oniedziałek 

wtorek 

środa_ 

Światov,.y Dzień AIDS. Solidarni z chorymi na AIDS 

Światov,.y Dzień Osób Niepełnosprawnych 

Dzień Górników 4 ~an~k 

5 piątek 

6 sobota 
Grudzień Mikołajki 

-niedzieJa_ 

8 pon i edzi~e!__ 

9 wtorek 

bchodzony w rocznicę (10 grudnia 1948 
roku) uchwalenia przez ONZ Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka 

10 środa Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 

11 czwart ek -- Mk,gzynarodo Dzień Praw Dziecka 

12 -

13 

iątek_ 

sobota 

obchodzony w rocznicę (11grudnia1946 r.) 
powołan i a Międzynarodowego Funduszu 
ONZ Pomocy Dzieciom UNICEF 

--

słać kartki świąteczne 
-~~ 

15 oniedzialek 

16 wtorek ----
17 sroda 

18 czwartek 

19 Eiątek 

20 sobota 

Rniedzicla Zima 

22 poniedziałek 

23 wto"k ł „J; pasterka kolędy 
24 śrofl P at~ilia Bożego N~rod:z;en~ 
m cno1nKa 

czwartek Boże Narodzenie _ 

lfB piątek Boże Narodzenie życzenia 
2 7 sobota szap ka 
m niedziela --

29 

30 wtorek 

31 środa 
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SYLWESTER ---

-----

kolęda 

Cicha noc, święta noc 

pokój niesie ludzioi;. wszem 
a u żłobka Matka Swięta 

czuwa sama uśmiechnięta 
nad Dz ieciątka snem. 

Cicha noc, święta noc, 
pastuszkowie od svvych trzód 
biegną wielce zadz1w1en1 
za anielskim głosem pieni, 
gdzie się spełnił cud. 

Cicha noc, święta noc, 
narodzony Boży Syn, 

Pan wielkiego majestatu 
niesie dziś całemu światu 

odkupienie win . 



BAŁTYCKI 

TEATR 
DRAMA1YCZNY 
irn . Julius,1;a Slowackicgo 

w Kos7alinic 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUGOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNE 

ELEKTROMECHANIKA DŹWIGOWA 

( >>PILAWA<< ) 
78-1 OO Kołobrzeg, ul. Tęczowa 1 

tel./fax (0-965) 284 35 

Firma nasza prowadzi swoją 
działalność od roku 1980. 

Specjalizujemy się w montażach, 
modernizacjach, remontach 

i konserwacjach wszelkich urządzeń 
dźwigowych, podnośników 

i platform dla osób 
niepełnosprawnych. 

Oferujemy: 
q wykonanie montażu dźwigów zgodnie 

z indywidualnymi wymaganiami 
q projektowanie i doradztwo przy budowie 

szybów 
q wystrój kabin standardowych lub według 

indywidualnego projektu 
q krótkie terminy dostaw 
q pełen zestaw części zamiennych 

Jesteśmy autoryzowanym zakładem montażu 
i konserwacji dźwigów . 

Posiadamy placówki handlowe w Kołobrzegu , 

Szczecinie i Gdańsku. 

Dyrektor naczelny - Józefa Solecka 
Dyrektor artystyczny - Józef Skwark 
Kierownik literacki - Maria Dworakowska 

c 

Zespół techniczny: pełn i obowiązk i kierownika technicznego - -Stanisław Kawalec; montażyści dekoracj i-Robert Kuźmicki , Tomasz 
Peka, Andrzej Wieczorek; kierownik pracowni krawieck iej - Jan Marciniak; pracownia elektryczna i akustyczna - Jerzy Bok (kierownik), 
Leszek Bi li tewski, Bo lesław Skarżyńsk i, Jerzy Socha!; pracownia modelarska - Tadeusz Go ' cin iak; pracownia ślusarska - Edward 
Sagan; pracownia stolarska - Jan Swiderski; pracown ia fryzjerska - Małgorzata Tokarska; garderobiane - Mariola Kurowska, Estera 
Orzechowska. 

Program opracowała Maria Dworakowska. Do druku przygotował Wojciech Grunwald. 


