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Projekt stacji kosmicznej 

W POLSCE ZA LAT STO 

Zniknie podział na wsie i m.iiasta. Cała Polska będzie wy
glądała Jak jedno wielkie miiasto. Miejscowości będą połą
czone pięknYII).i szosami i siecią elektryczną. Nie będzie bo
gatych i biednych, tylko wszyscy równi. Nie będzie złych 

ludzi. Nie będzie więzień, bo nie będzie przestępców. 

Klasa VI Szk. Podst. 
Pstroszyce 

(Płomyczek nr. 20) 

.1 

Kartki z pamiętnika z roku 2059 

napisał Tomek Kabacik, lat ,9 z Radomia. 

28 maj'a. 
Mój kolega Jacek przyniósł dziś do szkoły taką śmieszną 
ramkę z ocucikami. Na tych drucikach są nawleczone kora
liki. To się nazyw.a liczydło. Babcia Jacka, kiedy była małą 
dzieWtczynką, uczyła się na tym liczyć. Bardzo mi się to po
dobało i wycyganiłem te liczydełka od Jacka za automat 
do czyszc:renia butów. Teraz mogę obliczać zadaniia sam, 
bez pomocy maszyny do liczenia. 

29 maj.a 
TaW:ś kupił „telefonowidz". Od razu połączyłem się z Gdy
nią. Mieszka tam mój kolega Pawełek. Opowiedział mi duż.o 
ciekawych rzeczy. Jego wujek powrócił wczoraj z podróży 
kosmicznej na Marsa. Po~ał mi zasus7.0Ile rośliny i owa
dy, które dostał od wujka. Umówiliśmy się, że wakacje 
spędzimy na Księżycu. 

31 maja 
Dziadek obchodził 80 rocznicę urodzi.n. Ogromnie lubię jak 
opoW!Lada o dawnych czasach. Dziiadek jest lekJarzem, ale 
teraiz ludzie tak mało cllocują że niewiele się natrudzi. 
Kiedyś podobno były epidemie grypy i tyle dzieci choro
wało, że zamykali szkoły. Szkoda, że teraz nie ma takich 
epidemii Wystarczy jedna mała .pastylkJa i grypy ani śladu. 

8 Cz.eTWCa. 

Jiaeek ZJawsze ma z klasówek same piątki, a odpowiada na 
dwóje. I wczoraj wydało się wsizystko. Nosi w piórniku 
maleńką stację odbiocczo-nadawczą. Kiedy jest klasówka, 
porozumiewa się z siostrą, kt&-a jest w klasie s.zOOtej. To 
bardzo nieuczciwJe i byba w klasie wielka awantura. Jacek 
dał słowo honoru, że nie będzie oszukiwał, tylko się zabie
rze do nauki. 

25 czerwca. 
Niech żyją wakacje. Zdałem do IV kl.rasy. Jacek też. Teraz 
odpocznę przez tydzień nad morzem, a potem moja p.i&Wsza 
podróż na KsJężyc . 

(przedruk z Płomyczka nr. 20) 
16-30. VI. 1959 ri. 



Po raz pierwszy „. 
„W piątek wieczorem uczeni radzieccy wystrzelili w prze
stworza. kulę o przekroju 58 cm, która będzie krążyć na 
wysokości 900 km nad powierzchnią ziemi. Satelita o wa-che 
83,6 kg, został wystrzelony przy pomocy rakiety, która na
dała mu szybkość ok. 800 m isek." 

„Echo Krakowa" - sobota, 
5 października 1957. 

Nie wyjaśniona zagadka„. 
,.Wypowiedź I oficera M IS „Hugo Kołłątaj " J. Chrapkiewi
cza. w związku z ciekawym zjawiskiem, jakie zaobserwo
wiano 24 listopada ub. r . w C7J2Sie, gdy statek znajdował się 
w pobliżu wysp Zielonego Przylądkiai. 

„Po dokonanych pomiarach ustalających dokładnie pozycje 
jednostki, ujrzałem niespodziewanie na niebie około 20 
stopni od prawej burty statku świetlny punkt otoczOlll.y bia
łym bliaskiem, jak gdyby neonowego światła. Punkt znajdo
wał się mniej więcej ok. 10 stopni powyżej planety Saturn. 
Swiecący obiekt zbliżał się z wielką szybkością. Gdy był 
dokładnie widoczny, i;auważyliśmy, że miał u góry kształt 

wypukły a u dołu płaski. W pewnym momencie świetlny 

punkt. zatrzymał się, by następnie z niesamowitą szybkością 
oddalić się od nas i zniknąć za horyzontem. Obserwowa
liśmy to zjawisko wraz z kapitane m statku - Jerzym 
Pszennym i kilkunastu członkami :ziałogi Niezwykła szyb
kość i kształt świecącego przedmiotu, nagła zmiana kie
runku jego lotu nie cLają się parów:nać z ź.adnymi znanymi 
nam ziemskimi i astronomicznymi zjawiskami". 

Informacje o podobnym zjawisku nadeszły w tym samym 
czasie od innych statków różnych bander płynących w tym 
rejonie. 

„Echo Krakowa" - sobota 20 luty }960. 

Projekt kostiumu Robota Fipka - Mm-ian Garlicki 
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