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Śluby

królewskie

Ogrom ni'eszczęść przygniatał Hzeczpo-spoaitą. Od krańca do krańca go
rzały łuny pożarów wojjennych, wróg
rządził w krajlu, zdziesiątkowana ar
mia nie mo-gła stawić czoła przewa
dze nieprzyjacielskieji, a ludność prze
rażana, pozbawiona dachu nad głową
pogrążyła się w rozpaczy. Król Jan
w
Kazimierz
uchodził
głąb krajiu
i zdawać się mogło, że la
la
chwila
ostatnia
wybijie
godzma nieszczęsnej! krainy.
Aż nagle
rozeszła się wieść

rzy zdolni byli broń nosić. Formowały
się pułki, popłynął pieniądz, naród
postanowił wy
przemożną
wolą
W
takiej
pędzić wroga z kraju.
w
to
chwili
Jan
Kazimierz
sweji
tułaczce
wjeżdżał do Lwowa wi
tany z zapałem prze-z zebraną tam
i
w ojsko.
ludność
Król, hetmani,
i
senatorowie
radzili
dniem
no-cą
nad
ratunkiem
dla Polski,
szukali
sprzymierzeńców za

jej granicami a p-o mieście
szły słuchy, że nie tylko
ziemskiej! p-o-mo-cy w zy w a Jan
Kazimierz, ale z nie-bem chce
zawrzeć pakt wieczny.
Na
deszła wreszcie
ta
chwila,
W mroźny,
jasny dzień or

nadciąg
Czę
prze
prze

po Polsce, że Szwed
n ą ł pod Częstochowę, a
stochowa się broni pod
wodnictwem dzielnego
ora
Paulinów
ks. Kordec
kiego. Bóle-m zadrg ały serca
kochające Marię, bo trudno
było przypuścić, żeby słaba
twierdza klasztorna
zdołała
-

szak

Jan

się oprzeć szwedzkiej! przewadze. A
jednak oblężenie trwało, twierdza się
broniła nadludzkim wysiłkiem i jlak
wiecie wróg '-jej zdobyć nie zdołał a
w
końcu sromotnie odstąpił od oblę
żenia.
Wtedy to ojcowie nasi patrząc
na ten widomy znak opieki bożej' na
brali ducha, zapał obudził się na nowo
w sze-regach' bojiowńików 1 tych, któ

Kazimierz
m

i

królewski

i

niezliczone

tłumy ludu, wojska i miesz
czan
udały się do dwo-rskiej
kate-dry. Ołtarz gorzał setka

świateł

a

przez

różnobarw'ne

szy

by padały cudne blaski na twarze bi
skupów, senatorów', starszyzny w oj
skowej! i pochylo-ną głowę króla, który
w skupieniu
modlił się
na przygoto
wanym dlań klęczniku,
Nuncjlusz pa
pieski Widon odprawił Świętą Ofiarę,
a Jan
Kazimierz po przyjęciu Komu
nii

świętej!

wzruszonym

lecz

donio

słym głosem w im ieniu swoim i całe
złożył śluby wieczyste za
czynające się o-d słów niezapomnia
nych. ,,W ielka człowieczeństwa Bo
skiego Matko i Panno! Ja, Jan Kazi
mierz, Tweg-o Syna, Króla królów i
Pana mojego zmiłowaniem się król,
do Twych
Najświętszych stóp przy
chodząc tę oto konfederację czynię.
Ciebie
za
Patronkę mojią i państwa
go narodu

mego Królową dziś obieram" itd. itd.
Potem nastąpiło przyrzeczenie rozsze
rza nia czci Chrystusowej oraz obietni
ca, że po zawarciu pokojlu ze Szweda
mi wyjdą nowe prawa na korzyść uciemiężonych włościan. W ielki,
wszechny płacz rozległ się po kościele.
Wszyscy wołali Amen, amen że biorą
w
udział
ślubowaniu
złożonym w
im ieniu całego narodu.
Radość nie

po

zebranych
pojęta wstąpiła
gromkie okrzyki witały króla przed
kościołem i nikt nie wątpił, że Królo
w a Korony Polskiej z częstochowskie
w

serca

go tro-nu ześle
po-mo-c
królestwu Swemu.

—

uciśnionem u

Sp.

FINLANDIA leży między Oceanem
a zatokami
morza
Bał
Lodowatym
tyckiego, Botnicka i Fińska. Funda
ment Finlandii tworzą skały archaicz
ne.
Kraji tworzy przejście od wyży
ny Skandynawskiej do niziny Wschodnio-Europejlskiej. Finlandia jest kra 
jem najobfitszym w wody, które wraz
z
%
bagnami zajmują
przes-trzeni
całego, państwa. Klim at ma charak
te r bardziej! polarny,
a więc
długie
i śnieżne zimy i krótkie a gorące lato.
Finlandia raze-m z wyspami Alandzk im i
zajmujle 388.483 km 2 obszaru
(Polska 388.634 km 2, a więc różnica
n iew ielka), ludności zaś liczy 3.700.000.
Stolicą państwa są Helsinki (Heleingfors). Ludność z a jm u je się p-rzeważnie
hodowlą bydła, rybołówstwem i nieco
przemysłem. Dzień ogłosze-nia niepo
dległości (w 1918 ro k u) 6 grudni-a jest
odtąd świętem narodowym.

FRANCJA
n

im

gcj,
42

krańcu

między

poło-żo-na jest na zach-od
ko-ntynentu europejte-kiemorzem

Śródzi-emnym

Oceanem
Granice
'Atlantyckim.
Francji są przeważnie naturalne: z
zachodniej
strony
tworzy
granicę
Morze
Północne, kanał La Manche
i Atlantyk, z południa Pirenejie i Mo
rze Śródziemne, z południowo wscho
du i wschodu Alpy.
Pod
względem
ukształtowania powierzchni, przewa
żają we Francjli niziny, w południo
wo-wschodniej części wyżyny. Klim at
jest łagodny. Prawie połowa ziemi
przypada na ziemie orne, winnice zaj
mują wielkie obszary krajfu. Francja
jest republiką, liczącą 42 miliony lud
ności, n a obszarze 550.896 k m 2 (a więc
o całe 162.262 km 2 większa od Polski),
łącznie z wyspą Korsyką. Stolicą k ra 
ju jest najpiękniejsze miasto świata
Paryż. Rocznicą zburzenia Bastylii
14 lipca (1789 r.)
jlest świętem naro
dowym.
a

—

*

GRECJA zajmuje południową część
półwyspu bałkańskiego. Góry Grec
kie stanowią poprzerywane, wapienne
łańcuchy fałdowe, oddzielone od sie
bie wielkimi kotlinami.
Na ogół kraj
Miesz
jlest skalisty i nieurodzajny.
kańcy zajimujią się przeważnie rybo
łówstwem, połowem gąbek, chowem
kóz i owiec.
Grecja jest królestwem
konstytucyjnym.
zajmując
łącznie
130.199 km 2 obszaru, z tego część kon
tynentalna 107.878 km2, zaś wyspy
Eubejia, Kreta, Jońskie, Cyklady, Łesbos, Samos i Chios łącznie 22.321 k m 2.
Grecja liczy ogółem 6.620.000 mie
szkańców.
Ateny są stolicą państwa,
zaś świętem narodowym jest rocznica
ogłoszenia niepodległości, przyp adają
ca

na

25

marca

nującym jest

(1821 r.). Królem
Jerzy II.

obecnie
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-

została

zachwiana,

siedział

przy

gnębiony z pochyloną nisko głow-ą,
załamany duchow'o i obojętny na
wszystko. Nie słyszał kiedy zakoń
czono
rozprawę i jaki zapadł wy
rok.
Oddźwierny
Humpley zbu
dził go z odrętwienia i wówczas
dopiero spostrzegł, że znajduje się
sam na sali sądowej.
krokiem
Wyszedł
chwiejnym
kierując się do domu. Naprzeciw
w'ybiegła mu siostrzyczka Margaret z rumianą od mrozu buzią, otu
lona w ciepły kożuszek.
B ill, gdzie byłeś?
Ale Bill nie zwrócił na nią uwa
gi. Dopiero, gdy uczepiła się jego
ręki, popatrzył i zapytał:
—

—

.

Mama

co

robi?

czuje się dobrze. Lekarz
że jutro będzie
był i powiedział,
mogła wstać. Tak się z tego ucie
szyła.
Bill przestąpił próg sypialni i
oczy jego spotkały się ze spojrze
—

Już

co

Billu?

Bill

zacisnął pięści
spokój powiedział:
Mamo Jim

-

I

siląc się naC

wrócił. W

drodze

zaskoczyła ich śnieżyca i pogubili
się. Jim wrócił do domu. Ojciec też
na pewno
niedługo wróci.
Zdawało mu się, że tym uspo
koił matkę.
Bill nie mógł tej nocy usnąć. Ja*
koś nie umiał pogodzić się z fak
że ojciec jego
dokonał tak
tem,
niecnego czynu, chociaż na rozpra
wie wszystko przemawiało za jego
winą. Zdawało mu się niekiedy, że
zarzuty czynione ojcu są niesłuszne
i zmyślone. I te przypuszczenia mę
czyły go najbardziej. Wyskoczył z
łóżka i zaczął niespokojnie chodzić
po pokoju. W pewnej chwili posły
szał skrobanie
Z

u

drzwi.

natury nie był bojaźliwy, więc

natychmiast przybliżył się, uważnie
nadsłuchując. Szmer potworzył Się.
Bill odemknął drzwi i do pokoju
wpadł ku jego ogromnemu zdziwie
niu duży, kudłaty pies.
zawołał uradowa
Terry!
ny chłopiec poznając psa z zaprzę
gu ojca.
A pies, skoro znalazł się w mie
szkaniu zaczął zdradzać wielki nie
pokój. To biegał ze skomleniem do
—-

drzwi,

-

to

znowu

w'racał

i

przysu

wając się do Billa jął ocierać py
skiem o jego nogę. Matka zbudzo
na

niem

matki.

Chora

patrzyła długo
i uważnie, jakby wyczytać chciała
ze skupionej tw'arzy syna w-ieść ja
ką przynosi,

go

hałasem, zawołała

z

przyległe

pokoju:
Co

się

dzieje?
Terry wrócił i jakoś dziwnie
się zachowuje, Zaraz zapalę lampę
—

tam

—
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i

zobaczę czego chce.
Przy żółtym świetle lampy naftowej popatrzył na Terry'a
Wy
gląd psa zaniepokoił go w wielkim
stopniu. Sierść od oka do ucha była
okrwawiona, a ucho na wylot prze

podmuchach

.

strzelone.
W

głowie Billa powstał zamęt
najróżniejszych domysłów
szybko jednak otrząsną! się i
stanowczo oświadczył matce:
Mamo biorę Wossa i Snoba.
Terry mnie poprowadzi. Nie mam
wskutek
-

,

do

Pośród

pięć

nieżywych

psów.

leżał przy saniach ranny człowiek
i w malignie wymawiał urywane

stracenia.

Pędź chłopcze do Jim a
pojadziecie razem.
Nie mamo, jadę sam.
W taką noc i sam jeden?
Nie lękam się nikogo i nicze
go. Wiem co robię. Proszę cię ma
mo nie mów o tym
nikomu. MogłaNie
byś nam bardzo zaszkodzić.
długo dowiesz się co przed tobą ukryłem. Ludzie rozklepią. Wybacz
nie
miałem odwagi powiedzieć ci
prawdy. Do zobaczenia mamuś ko
chana. Bądź dobrej myśli.
nie
Chłopiec
pozwolił matce
przyjść do słowa. Obładowany fu
zją, pasem naboi i naprędce zebra
ną żywnością, wybiegł na podwó
~

uniósł

mi.

-

chwili

wiatru woń człowieka.

wysoko łeb, zmar
szczył górną wargę i odsłaniając
ostre kły, głucho warknął.
białe,
Wyprężył grzbiet i hyżo pomknął
przed siebie. W ślad za nim ruszy
ło sześć wydłużonych cieni. W ilki
zatrzymały się niedaleko ciemnych,
niewyraźnych 'kształtów,
rysują
cych się na śniegu czarnymi plama
Wreszcie

j

Terry

wyrazy...

-

dlaczegoś

to

Jeden

-

hop...

uważaj...

zrobił...
z

wilków

ostrożnie

do
się na brzuchu
człowieka.
na
Ranny
poczuł
od
swej
twarzy
smrodliwy
dech i na chwilę mgłą zaszłe oczy
nabrały blasku. Z wielkim wysił

-

przyczołgał

-

|

kiem uniósł trzymany kurczowo re
wolwer i wypalił pomiędzy fosfo

ryzujące ślepia. W ilk z rozpłataną
czaszką zwalił się na jego piersi.
Ranny zaśmiał się chrapliwie:
..Tu cię
Terry hop...
.

mam...

z

każdym

tak...

rze.

kilka m inut później lekkie sa
zaprzężone w dwa rosłe owczar
ki wypadły z zagrody Stanclifów
i zniknęły za miastem.
Wyprze
dzał
je
poszczekujący z radości'
Terry.
W

nie

Księżyc wyjrzał z za chmur i
potokiem srebrnego światła oblał
równinne połacie ziemi schowanej
pod grubą w7arstwą śniegu. Gdzie
niegdzie, jak przykucnięte olbrzy
my sterczały nagie złomy skał, rzu
krótki cień na skrzący się
cające
m iliardam i iskier śnieg. Duży, sza
ry wilk niespokojnie pokręcił się
na miejscu, wchłaniając
rozwarty
m i nozdrzami ledwo wyczuw-alną w
44

W ilki

!

|

odstraszone wystrzałem
odskoczyły o kilkanaście metrów i
tam przysiadły. Po niedługim cza
sie nabrały odwagi i całą gromadą
przybliżyły się do człowieka. Dwa
od razu dopadły najbliżej leżącego
martwego psa, a inne dwa chwyci-

(Ciąg dalszy nastąpi)

Czy fotograf przyjm uje?
—

Mile

witam

klienta!

Fotografię mieć pragnę,
ale taką ,,od święta",
żebym na niej wypadła
ju ż dorosła, dostojna...
Niech pani szanowna
będzie c ałkie m spokojlna.
Na portrecie dorzucę
lat co najmniej... trzydzieści!.*
Doskonale, a piesek,:
na portrecie się zmieści?
Ależ pani łaskawa,
co za śmieszne pytanie!
U mnie klient gdy pragnie
kro-kodyla dostanie!...
Robię dobrze i szybko,
wnet się pani przekona,.
Psu zwiążemy kokardę

—

—

—

—

-

koniuszku o-go-na.
Pani radzę wziąć kwiatek,,

na

—

za

tak, wspaniale wygląda!
Czy nie drogo pan jednak
ten portret zażąda?

O, ja bio-rę niedużo,
(artystyczna robota)
Oto moje warunki:
z czekolady pozłota,
korek, nowa stalów'ka
i cukierka połowa, ~-*

-

a za

dobre

pięć

minut

fotografia gotowa!...
Proszę wierzyć, m ój zakład
słynie wszędy dokoła...
Co

to?..

Mama

na

obiad

całą firmę już wola,
2L Lambert-Eutakowsksu

Dzisiaj

zamieszczamy

część sensacyjnego

o-brazka

pierwszą
młodego

czytelnika ,,światka% który zap-ew
nie będzie się ogólnie podobał. Ponie
waż ta rubryka
Jest
przeznaczona
,,W

drodze

do

wszystkich
czytelników ,,Świat
prosimy o nadsyłanie specjal
zredagowanych listów, przezna
czonych do ogólnego rozpatrzenia.

dla
ka14
nie

—

rzeczywistości**

(obrazek)

Część

t

W roku tysiącdziewięćset siedem
'dziesiątym trzecim inżynier Piotr Pa
w licki
skończył budowę pierwszego
rakietoplanu, przeznaczonego do lo
tów międzyplanetarnych.
Nowy po
cisk rakietowy posiadał kształt cy
o
gara
zwężonym przodzie dla łatwiejszego pokonywania oporu powie
trza, z tyłu ścięty, zaopatrzony był w
piętnaście stalowych rur, w których
mieściły się rakiety z elektrycznymi
zapalnikami.
Przewody zapalników
prowadziły do tablicy rozdzielczej,
dzięki czemu można było zapalać ka
żdą rakietę pojiedyńczo, w dowolnych
'Odstępach czasu.
Inż. Pawlicki postanowił jako cel
pie rw s ze j podróży obrać księżyc, odda
lony,od ziemi o czterysta tysięcy kilo
metrów. Wraz ze swym długoletnim
asystentem
poczynił
odpowiednie
przygotowania do lotu; zaopatrzył ka
binę. rakietoplanu w zbiorniki tlenu
na
dwa tygodnie, we wszelkie przy
rządy do ba-dań naukowych a wre
szcie w aparat
radiowy, składajiący
się ze stacji nadawczej i. odbiorczej.
Kiedy na zakończenie przygotowań
dzieci asystenta Marciniaka układały
paczki z żywnością w kabinie, inży
n ier zwrócił się do asystenta:
Oczywiście,- pan towarzyszy mi
w te i
małej wycieczce?
Marciniak zmieszany zawahał się:
Panie
inżynierze
odpowie
dział z przykrością -'u czyniłbym to
chętnie, gdybym jak pan zależał ty l
-

-

ko od. siebie samego, ale Ja

46

mam

dwo

je dzieci. Przecież nie m amy pewno
ści, że wrócimy żywi i cało z tak ry
zykownej podróży.
Na tw arzy
inżyniera odbiło się
rozczarowanie. Z zakłopotaniem prze
sunął rękę po włosach:
Naturalnie, nie będę pana zmu
-

szał. W

kiegoś
m

i nie

takim razie trzeba szukać Ja
ochotnika. Gorzej, że pana n ikt

zastąpi, bo...

Boga!
krzyknął nagle asy
przeraźliwym głosem podnosząc
do góry.
Na Boga! Moje dzie
Na

-

stent

ręce

—

-

ci!

Inżynier spojrzał ku górze i za
na miejscu z przerażenia. Rakietoplan wylatywał ukosem wzwyż, 'o
tulony białymi kłębami dymu po wy
buchu nieostrożnie
wystrzelonej ra
kiety.
Jan M arciniak patrzył przez chwi
lę wr zupełnym osłupieniu, potem osu
nął się na parkan i wybuchnął pła
czem.
Inżynier biegał bezradnie.
m

arł

Jak to się stało, Michaś wcale nie
wiedział. Krzątali się właśnie 'z Ma
nią po kabinie chowając do bocznych
Szafek suchary i konserwy. Michałek

przygląda! Się tyl
którą wmontowana by
ła metalowa tablica, opatrzona mnó
stwem guzików i hebli.
z

zaciekawieniem

nej ścianie,

-

w

Patrz Maniu

—

zawołał

-

to są

kontakty elektryczne, mo
żemy zapalić sobie lampę.
na

pewno

(Dokończenie nastąpi).

J. Cyb. Pamiętaj, że przyjęliśmy do
wiadomości tw'oje solenne
nie i odtąd czekać będziemy na zapo
wiedziane listy.
Jeśli będziesz miał
ciekawe wiadomości czy opisy z ży
cia szkolnego
przysyłaj
damy je
w naszym kąciku.
Za pozdrowienie
dziękujemy, ale jednocześnie przy-t
pominamy o tym, że należy także za
łączać kupon do rozwiązań sz-aradowych, o którym znów zapomni aleś,
A więc dowidzenia.

przyrzecze

—

Ewa

R.

donosisz
nie jest

Po

raz

pierwszy, jak

sama

Rozwiąza

do nas.
trafne, lecz niestety nie za
łączyłaś kuponu i dlatego f igu.rujiesz
w dziale trafnych
nie
cych do nagrody. Ponieważ jjuż zde
cydowałaś się na napisanie do nas,
steśmy przekonani, że odtąd trochę

napisałaś

—

kandydują
je

częściej! widywać będziemy twoje li
w redakcj(i.
Napisz nam do ja
kiej chodzisz szkoły i co cię w ,,Świat
ku14 specjalnie
interesu jie.
Pozdra
wiamy.
B a ś k a Sz.
Nie masz pojęcia Basiu,
jak bardzo czekamy zawsze na twojie
,,kilometry11- jlak nazywasz swoje li 
sty. Ponieważ ta.k ładnie opisałaś ży
cie domowe, umieścimy list w nowozałożonym kąciku. Tego rodzaju listy,
w których tak ty, Basiu, j(ak i twojie
koleżanki dzielą się z nami radością
i troskami, nie tnogą nas nudzić. Prze
cież my właśnie
cieszymy się wów
czas, kiedy biurko redakcyjne znaj
dujemy pełne listów, skierowanych
ściki

do ,,Światka11. Trudno,
nie
zawsze
możesz pisać do nas długie liściki
rozumiemy doskonale. Zapomniałaś
Basiu nadesłać kupon i dlatego
ła cię okazja, na którą tak cierpliwie
czekasz, serdecznie ci dziękujemy za
dotrzymywanie przyrzeczenia. Przed
chwilą właśnie otrzymaliśmy twój
drugi liścik. W związku z szeregiem
pytań musimy wyjaśnić, źe 1) kupon
trzeba nadesłać
każdorazowo, gdyż
inaczej traci się prawo do ewtl. na
grody. 2) Wyjaśnienie przyjęliśmy do
wiadomości, a 3) aby ci udowodnić, że

—

ominę

wszystkie listy,

rzeczy
przynoszące
ciekawe mogą ukazywać się w
ku, który ci się tak ogromnie podoba

kąci

Zamieścimy twój opis. Cieszy nas
że podoba ci
się powiastka o
,,B illu11. Ucz się dobrze, powodzenia!

-

to,

Kiedy już po raz pierw
napisałaś do nas —to chyba stale
będziesz nie tylko czytelniczką ale
i
,,Światka11.
współpracowniczką
Wdzięczni ci jesteśmy za szczerość
i przyjmujemy cię do naszego grona,
pozdrawiamy
Nina M,

szy

Halinka M.

—

N-am także

Halinko

wypada podziękować za to, że znów
stałaś się gorliwą współpracowniczką
kącika ,,Odpowiedzi Redakcji44 i dzia
łu szarad owego. Piszesz,, że o-gromnie
ci się podoba no-wo założony kącik pt.
,,Nasi czytelnicy majią głos44, więc też
należy nie tylko czytać, ale brać czyn
ny udział. Napewno znaj-dziesz jakiś
tema-t, jakieś zmartwienie czy radość,
z którym
mogła byś się podzielić z
resztą czytelników ,,Światka44. O przy
go-dach Billa dowiesz się z ciągu dal
szego
więc nie wypada nam zdra
dzać treści. Dziękujemy i pozdrawia
—

my.
Hela N. A
formom stało

więc ogólnie prżyjiętym
się zadość. Napisałaś,
przedstawiłaś się i od razu stałaś s.ię
wierną współpracowniczką ,,kącika44,
który przyjął cię całym sercem do
Bardzo ci dziękuj(emy
swe-go grona.
za wiadomości, że:
,,Światek zrobił
się niezmiernie popularny w naszej
szkole44. Obecnie, kie-dy macie na pra
wdę dużo do pracy, w związku z koń
czącym się rokiem szkolnym, czekać
będziemy na listy króciutkie, bo czasu
mało, ale

wodze-nia

za

to

częste.

Życzymy

ci

po^

w nauce.

Wacław K h Tczew.
Nasamprzód
bardzo ci j(esteśmy wdzięczni za skre
śle-nie tych
parę miłych słów. Wi
przyszłości, zwracamy na to uwagę
w'szystkich czytelników ,,Światka44, że
listy nadające się do publikacji można
nadsyłać w otwartej ko-percie, Jako
,,ręko-pisy dziennikarskie44 za opłatą
15 groszy. Wie-rszyk j(est miły, ale do
druku się nie nadaje, braknie jjeśzeze
pewnego wyro-bienia fo-rmy. Prosimy

cię jednak, abyś nam nadsyłał jakieś
ciekawie spostrzeżenia z Tczewa; a
m-oże zainteresujesz się szaradami?
Pozdrawiamy i czekamy na następny
liścik.

Aleksander S.
Jużeśmy życzenią
i chyba j(esteś zadowolony?,

spełnili
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szarad n r 99 i 100
nadesłali:
J. Mosińska, N. Ma Ilkowska, I. Boruchówna, Z. Kucznerowicz, Z.
nik, T. Muszyński, H. Kolantówna,
Z. Jeleńska, T. Kuligowska, M. Gra
bowska, J. Gili, H. Szroeterówna, M.
Grott, Z. Załachowski, E. Goryniówna,
F. Goryniówna,
B.
Modlibowska, Z.
Kaja, J. Olejnik,' M. Popielewska, IŁ
Nowakówna, A. Santarius, I. Jaśniakówna, Z. Arendt, U. Popielewska, K.
Guderianówna, H. Koseda, K. Szarkówna, J. Bogdańska, K. Przyborska,
D. Powałowska, A. Hinel, B.
fowi cz, H. Rynkowska, J. Kronik, J.
Pikiesówna, H. Jędryczka, H. Dzie
wiątko wski, M. Wagnerówna, J. D u r 1
kówna, J. Kasprowiczówna, J. Kaikowska.
E Rybarczykówna
Kcynia, B.
Gącerzewicz Dóbrcz, M. Markuszewska
Wąbrzeźno, J. Różanek
nica, J. Parzybokówna
Lidzbark, E.
Małkowski
Chojnice, K. Byczkówska
Pelplin.
Trafne

rozwiązanie

Olej

Krzyszto

PIOTR KENS

-

Trafne rozwiązanie obu zadań, ale
bez kuponu nadesłali: W. Mierzyński,
B. Szyperska,
Fr. Ku
J. Cybulski,
źniarki, E. Rutkowska, J. Berendt, H.
Manderle, B. Sokołowski, B. Kacz
marczyk, A Draheim, Z. Stępoweki,
B. Sroczyńska J. Brzyska, E.
ska, W. Stępoweki, M. Zamiatowska,
T. Sokołowski, J. Jabłońska, L. Spicker, E. Stosik
Chełmno, H. Kwiat
kowska
Na
Chełmno, J. Wełniak
kło, H. Sokołowska, M. Szczechoweka
Lwówek, Stan. Kuiniak.

Sroczyń

-

-
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Nagrodę za dobre i staranne roz
wiązanie obu zadań otrzymali:
H. Dziewiątkowski
Bydgoszcz,
-

M. Mark uszeweka

-

Wąbrzeźno.

