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J UZ 20 LUTEGO, w nie-
､ ｺ ｩ ･ｬＬ＠ o god7'. 16.50 za-
｣ ｺｮ ＠ ｳ ｩ＠ wielkie poszu-

kiwania skarbu! 
Gdzie? 
W lochach ｫｲｺｹ｡ ｣ ｫｩ･ｧｯ＠

zamczyska! 
Ta dziewczyna, ｫｴ ｲ＠ wl -

dzirie na ｺ､ｪ｣ｩｵ Ｌ＠ ｴ ･ ＠ bie-
rze udziaJ w poszukiwa. 
niaeh. 

Czy jej ｳｩ＠ uda ? 
Zapewne tak, bo ki<'row. 

nikiem wyprawy jest zna. 
ny nie tylko w Potsce ｳ ｹｮＮ＠
n y wywiadowca J -23, O 
ｳｺ ｣ｺ ･ｧ ｡ ｣ ｨ＠ wyprawy po 
skarb - czytaj na str. "l 

Swierszcze w walce z okupantem l 
e W okresie ostatnieJ 

wojny polscy kolejarze 
wykorzystywali zwykle 
polne ｷｩ･ｲ ｳ ｺ ｣ｺ ･＠ w ce -
lach ｳ｡ ｢ｯｴ ｡ ｯｷ ｹ｣ ｨＮ＠ Wy-
ｧ ｬ､｡ ｯ＠ to w ten spo-
sób, ･＠ owady te wrzuca· 
no do samolotów trans-
portowanych na front 
wschodni, lub po prostu 

do wagonów kolejowych. 
Niemieccy konwojenci, 
ｳ ｹｳｺ｣＠ tajemnicze cyka-
nie i ｰ ｯ､･ ｪｲ ｺ･ｷ｡ｪ｣＠ u-
ｫｲ ｹ ｴ＠ ｢ ｯ ｭ ｢＠ ｺ･ｧ｡ ｲｯ ｷＬ＠

z ｲ ･ｧｵ ｹ＠ odstawiali po-
｣ ｩｧ＠ na ｢ｯ ｣ｺｮｩ｣＠ i w ten 
sposób ｮ ｡ｳｴ ｰ ｯｷ｡ ｯ＠ o-
ｰ  ｮ ｩ･ｮ ｩ ･＠ t ransportu. 

(jk) 

• 

e Jaki ｢､ｺｩ･＠ los In-

dian ze stanu Parana? 

e Czy "budowa stule-

cia" - kolosalna auto-. 
stra.da przez "zielone 
ｰ ｩ･ｫｯＢ＠ zmieni obLicze 

Brazylii? e Trzy ｴｹｳｩ｣･＠

kilometrów " mamuciej" 

drogi pochlanie nie tyl-

ko gigantyczne sumy, ale 

ｴ ｡ｫ･＠ - niestety - setki 
ｩｳｴｮｩ･＠ ludzkich e Dy-

namtt i nou:oczesne ma-

szyny ｵＺｧｲｹｺ｡ｪ＠ ｳｩ＠ w 

samo serce ｡ｭ｡ｺｯｳｫｩ･ｪ＠
､ｵｮｧｬｩ＠ pelnej moskitów, 

ｷｹ＠ i bagien e .,Trans-

am.azonica" - ｴ｡ｫ＠ na-

ｺｷ＠ ｢､ｺｩ･＠ ｮｯｳｩ＠ gigan-

tyczM aufostrad4 e 
"Trmt.samazonica'' - to 

ｴｹｴｵ＠ naszego artukulu 

na stronie 4-S. _"..-- -

Trzeba ｫｾｰｩ ＠ ｺｷｩ･ｲｺﾭ
ta? Prosto z Afryk i 1 
Bagatela! 

l sierpnia (1971 r .) start 
z ｗ ｡ｲｳｺ｡ｾｶｹ Ｎ＠ We Frank-
furcie przesiadka na na-
ｳｴｰｮｹ＠ samolot. Fotem ､ｵ ﾭ

gi ｯｭｩｯｧｯ､ｺｩｮｮｹ＠ lot i -
po przebyciu 8 ｴｹｳｩ｣ｹ＠ ki-
lometrów - ｬ､ｯｷ｡ｮｩ･＠ w 
Nairobi, stolicy Kenii. Tu-
taj ｷ｡ｮｩ･Ｌ＠ w sercu ,.Czar-
nego ｌ､ｵＢＬ＠ pan Tadeusz 
ｋｯｺｯｷｳｫｩ＠ (kierownik ZOO 
w Opolu), po raz pierw-
szy ､ｯｫｯｮ ｡＠ mial dla Fol-
ski takiego zakupu. 

Dla zoologa ｭｯｬｩｷｯ ＠

ｳ ｰ ､ｺ･ｮｩ｡＠ 2 tygodni w 
Afryce Wschodniej, naj-
bardziej pod ｷｺｧｬ､･ ｭ＠

przyrodniczym atrakcyjnym 
i urozmaiconym (bus7.., sa-
wanna, w ilgotna diungla) 
ｺ｡ｫｴｫｵ＠ ｷｩ｡ｴ｡Ｌ＠ jest nie-
lada ... Nie, nie tylko przy-
ｧｯ､Ｌ＠ ｣ｨｯ＠ by!o ich n ie-
ｭ｡ｯ＠ ... 

PANIE, KUP PAN 
N OSOROtCAl 

- To okazja ! ｗ ｹ ｪｴｫｯﾭ

wo udane ｺｷｩ･ｲｺＮ＠ Spokoj-
ne i ｯ｢｡ｳｫ｡ｷｩｯｮ･ＮＮＮ＠ -
ｷ｡｣ｩ｣ｩ･ｬ＠ jednej z piQCiu 
farm, w których zgroma-
dzono pr1..eznaczone na 
ｳｰｲｺ･､｡＠ ｺｷｩ･ｲｺｴ｡＠ ｣ｨ｣ｩ｡ ＠

mnie ｰｲｺ･ｫｯｮ｡＠ do ｮｯｾｯＭ

C. d. na str. 4-5 

aczego 
ｧｯ｢ｩ･＠

｢ｬ､ｺ＿＠

W ｚｷｩ ｺｫｵ＠ Radzieckim 
ｺ｡ｵｷ ｡ ｯｮｯＬ＠ ･＠ wiele 
ｧｯ ｢ｬ＠ pocztowych 

wypuszczonych w ｲ ｮ･ｊ＠

ｯ､ｬ･ｧｯ｣ｩ＠ od rodzimych 
ｧｯ｢ｮｩｫｷ＠ nie trafia do 
nich z powrotem. Wiele ob. 
serwacji przem awia za tym. 
･＠ ｰｲｺｹ｣ｺｹｮ＠ tego zjawis"a 
jest coraz bat·dzicj ｺ ｡ ｧＮ＠

ｳｺ｣ｺ｡ｪ･｡＠ ｳ ｩ＠ ｳ ｩ･ ＠ nadaw • 
czych stacji radiowych, a 
ｺｷ｡ｳｺ｣ｺ｡＠ telewizyjlt ych. W 
ｲｮｹ ｣ ｨ＠ punktach ziemJ. 
cdzie ｳｩ･＠ &a nie ｺｯ ｳ ｴ｡｡＠ je-

szcze iak silnie rozbudowa..: 
na jak w Europie, ｢ｬ､ｺ･Ｎ＠
n:a ｧｯ｢ｩ＠ nie stwierdzono. 

Jest to jednym z d alszych 
dowodów na to, ･＠ ziemskie 

• 
fale magnetyczne ｳ ｵ＠ do 
orientM ji kierunkowej dla 
ｧｯ｢ｩ＠ pocztowych w czasie 
ich lotów. Fale clektroma. 
gnetyczne ｷ ｹｳｹ ｡ｮ ･＠ prze:. 
nadawcze stacje te lewizyJ-
ne ーｯｷｯ､ｵ ｪ ＠ pewne zakló. 
cenia w ziemskim polu ma. 
gnetycznym. ｏ ｣ＺｾＺｹ ｷ ｣ｩ ･＠

myli to ｧｯ｢ｩ･Ｎ＠ (Jk) 



ｓｨｭｩｳ ｡ｷ＠ l\likuh&l l ｬ ｾ ｷ｡＠ Szykul'>k:a przed knyiacklm ＷＮ｡ｲｵｾｹ ｳ ｫｬ･ｭＮ＠ ｃｾ＠
.-t;\Snie La brama kryje z•' ｳｯ｢＠ tnjemnJce ukrytego skarbu? 

w svólua n l"ada Przed ｷｩ ･ ｬｫ＠ Wl'UfllWI\. Od ll'W('j ｓ ｴ｡ｮｩｳ ｡ ｷ＠ Mlkul sld. 
Tndcu.,.t GwlaUlow.,ki l ｍ ｩ｣ ｨ ｡ ＠ ｓｺＮＭｷ｣ｺｾ＠ k . 
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W dniu 20 ｬｵｴｾｯ＠ wejdzie 
na ekrany telewi7.orów no-
Ｇ＠ y .<;er i al dla ｭｯ､ｴＮｩ･ ＱＮ ｹＮ＠

Nim to nastljpi, ju.c ､［ｴｩ＠ pr-zed-
stawiam Wam bohaterów f..ilmu 
i ｯ､ｳ｡ｮ ｬ ｡ｭ＠ niektóre tajemnice. 
lnformncje te zebralam u sa-
mego ｲ､｡＠ c-qli w Wytwórni 
Filmów Fabularnych w Lodl.i, 
gdzie film realizowano. 

Starszy asystent k.Jerownika 
p rodukcji, pani Ｂｉ ･ｬ･ｮ｡＠ Nowicka 
ＬＮｰｲＢｚ ｹ｣ｬｮｬｴ｡＠ do muru" moimi 
natarczywymi pytaniruni ｵｪ｡ｷｾ＠

ｮｩ｡Ｌ＠ oo ｮ｡ｳｴｰｵｪ･Ｎ＠

Kto jest ojcem 
Samochodzika t 

T) lko ignorant mol.e ｺ｡､｡ｷ｡＠
takie pytania. Wiadomo prze-
clez wsz.ylitklm, u ｷｹｭｹｳｬｬ ＠

go znany plc;arz dla ｭｯ､ｴＮｩ･ｹＬ＠

Zbl&niew Nienacki. Jego ｫｳｬｩＺｬ､＠
ｳ＠ ｣ｨｴｮｩ･＠ czytane, a jedna z 
ｰｯｷｩ･｣ｩ＠ pt. ,.Wyspa ｚｯ｣ｺｹﾭ
ców'' ､ｯ｣ｺ･ｫ｡｡＠ ｳｩ＠ ｪｵ＠ wct.e-
ｮ ｩ･ｪ＠ realizacji filmowej. Powie-
｣ｩ＠ o Panu Samochodziku jest 
kilka, jak ｣ｨｯ｢ＮｲＺ＠ .,Nowe prz.y-
gody Samochod:dka", ,,Pan $1-
mochodzlk i Ulg<ldk.l Frombor-
ka", ,.Niesamowity Dwór", ＬＬｓ｡ ｾ＠

mochodzlk l T emplariusze''. Zn.l-
ne ｳ＠ one ｭｯ､ｶｭ＠ c-z.yteln•kom 
w ｣｡･ｪ＠ Polsce. ｗ･､ｵ ｧ＠ or<tatniej 
z tych ｰ ｯｷｩ･｣ｩ＠ s !i lmowano 
ｷＮ｡ｮ ｩ･＠ telewizyjny sedal 

Ile razy zobaczymy go 
w telewizji i • 

P ｬｾ＠ ra:ry po ｣ＷＮｴ･ｲ､ｺｬ･｣ｩ＠ m!-
nut. ｋ｡､ｹ＠ odcinek zawiera 
ｏｓ＼ｉ｢ｮ ＠ ｯｰｯｷｩ･＠ obfitUillC:t 

w mnóstwo prqgód l scnsacy J-

nych ｷｹ､｡ｲｺ･ Ｎ＠ Oto tytuly po-
•rezególnycb odcmków: 

l . Po ーｲｺｹｧｯ､＠
2. ｆ ｡ ｳ ｺｾ ｲ ｷｹ＠ brodaC'Z 
S. Tajemnica Behomefa 
4. Podziemny labirynt 
5.. Skarb Templariuszy. 

Jak ｷｹｧｬ､｡＠
Samochodzik t 

J ･ｳ＠ to samochód tYl)u .,dLi-
wadlo". Przechodnie ､Ｚｬｩｷｩ＠

ｳｩ＠ jak "toto" ｭｯ･＠ w ogó-
le ｪ･｣ｨ｡ Ｎ＠ Sarnochodzik jednak 
｣ｨｯ＠ brzydkl straszliwie, ｣ｨｯ＠

ma ｰｲｺ･､ｰｯｴｯｰｯｷ＠ ｫ｡ｲｯｳ･ｲｩ＠ -
ｪ･､ｺＮｩ＠ jak szatan! Nic dziwne-
go. ｓｫｯｮｳｴｲｵｯｷ｡＠ go we ｷ｡ ﾭ

snym warsztacie i ｷｹｰｩ･｣ｩ＠ jak 
:lziecko - Wujcio-dziwak .Tak u-
ｫ ｯ｣ｨ｡＠ swój ｷ･ｨｩｫｵＬ＠ ze dal mu 
nawet do ｲｯ､ｫ｡＠ autentyczny 
silnik Ferrari Ｈｷｹ｣ｩｧｯｷｹＩ＠ i do-
､｡＠ ｵｭｩ･ｪｴｮｯＬ＠ której nie po-
ｾ ｡｡､｡ｪ＠ inne automobile. Jego 
Samochodzik mianowicie umJe 
ｰ ｹｷ｡Ｎ＠

ｾｴｯ＠ gra 
Pana Samochodzikat 

T a , Jak ｳ､ｺＬ＠ telewidzowie 
｢､＠ najbard7.Jej ｺｮ｣ｨｷｹ｣ｾｮｬＮ＠
Bl")wiem Pana Samochod:r.Jka, 

ｷ ｡｣ｩ｣ｩ･ｬ｡＠ cudownego pojazdu, 
gra sam .. maJOr Kloss ｷ ｳ｡ｷｩｯﾭ
ny w "Stawce ｷｩｫＮＧｬＮｴＮ･ｪ＠ ｮｩ＠ i.y-
cie". 
ｓｴ｡ｮｩｳ｡ｷ＠ MikuLc;ki ulubiony 

bohater ｭｯ､ｺｩ･Ｎｬｹ＠ pokai.e nam 
tvm razem swoje inne oblic7.e. 
ｚｲ･ｳｺｴ＠ w ｪ｡ｫｩｭ＠ sen!lie umi:!-
ｪ ｬｮｯ｣ｩ＠ kon<Jpiracy jne nabj te 
ｮ ｩ･ｾ､ｹｾ＠ w ,.Stawce" ､ｺｩ＠ po!l':l-
ｧＮ｡ｪ＠ ｴ｡ｫ･＠ Panu Samochodz.1ko-

Srebro z ... v1ytwórni filmowei 
ｍ｡ｯ＠ kto wie, ･＠ wytwórnic filmowe ｳ＠ ｴｾｫｾ Ｎ＠ produ-

centami • srebra. Odzyskuje ｳｩ＠ je .. z . chemtkahow. sto-
sowanych w procesie produkcji kop11 fllmowych. ｾ＠ ... od7.ka 
Wytwórnia Kopn Filmowych ､ｯｳｴ｡ｲ｣ｺｹ｡＠ w ｵ｢ｴ･ｧｹｭ＠
toku blisko 3 tony srebra, a w roku 1970 odzyskano 2,6 
ton tego kruszcu. (jk) 

wt, bo jest on na tropie wiel-
k iego slmrbu, który ｮ｡ｬ･ｹ＠ od-
ｮ ｡ｬ･ＺｬＮＬ＠ a jak w iadomo, ｮ｡､｡ｪ＠
ＱＱ＠ do tego t.rlko ｷｩ･ｴＮｮｬ＠ wy-
Wladowcy. 

Co to za skarb t 

Z nów pytanie nieoo kom-
ｰｲｯｭｩｴｵｪ｣･Ｌ＠ bo wszyscy 
czytelnicy ｫｳｩ･ｫ＠ Nienac-

k iego ｪｵ＠ dawno ｷｩ･､ｺ＠ o skar-
bie ukrytym ｮ ｩ･ｧ､ｹ ＠ przez Za-
k on Templariuszy. 

Zródla historycz.ne ｰｯｷｩ｡､｡ ｪ Ｌ＠

te skarby te uk ryte ｳ＠ ｧ､ｚｩ･ ＠

w lochach zamków ｫｲｺｹ｡｣ｫＮｩ｣ｨＬ＠
ale ｪ･ｳｾ｣ｺ･＠ nikt do nich nie do-
ｴ｡ｲＬ＠ bo Templariusze ｵｹｷ｡ｬｩ＠
ｳ ｰ･｣ ｪ ｴＺｾｬｮ ･ ｧｯ＠ kodu, którego nie 
mo;i;na ｯ､ｳｺｹｦｲｯｷ｡Ｎ＠ Tej misji 
ｰｯ､ｊ＠ ｳｩ＠ ｷ｡ｮｩ･＠ Pan Samo-
chod z..Lk - M ikulsk.i. 

Cry ｓｴ｡ｮｩｳ｡ｷ＠ Mikulski 
､ｺｩ｡｡＠ samt 

Oprócz nich w po.o;z.uk.lwan.ach 
1karbu uczestnicUI kapitan ｏｵｾ＠
czyk Ｈｔ｡､･ｵｳｾ＠ ｇｷｬｾｬｬ､ｯｷＧ＾ｫｬＩ＠ l 
j ego córka Karen (Ewa SLykul-
&.k.a). 

Gdzie film ｮ｡ｫｲ｣ｯｮｯ＠ Ｇ＠

W okoli cach Malborka l w 
scenerii Zamku ｋｲｺｹ｡｣ﾭ

kiego. S!llmowano takze 
niektóre tajemnicze lochy l pod-
ziemia ruin Zamku w fuldzynlu 
ｃｨ･ｭｩｳｫｩｭ＠ ｫｯｯ＠ ｗ｢ｲｺＮ･ｴｮ｡Ｎ＠

F'llm ｮ｡ｫｲ｣ｯｮｯ＠ niemal w ｣｡ｯﾭ

｣Ｍｩ＠ w plenerach. Tylko 10 proc. 
ｺ､ｪ＠ robiono w atelier. ｃ ｡ ｹ＠
5-odclnkowy ser ial ｵｫｯ｣ｺｯ ｮｯ＠ w 
blyskawicz.nym temp1e trzech 
ｭｩ･ｳｩ｣ｹＬ＠ co jest rekordem abso-
lutnym ｺｷ｡ｹｷｳ＿Ｎｹ＠ na kaprysy, 
jakie zwykle miewa w plene-
rze zmienna pani aura. 

Komu ten film 
ｺ｡ｷ､ｺｩ｣ｺ｡ｭｹｴ＠

.,PANA ｓａｬ｜ｴｏｃ ｩｏｄｚｉｋａ＠ l 

P omaga mu trzech harcerzy, TEMPLARIUSZY" przrgotowaU 
､ｮｹ｣ｨ＠ przygód, ｖＮ Ｇｔ｡･＠ i dla Was· reiyser - Hubert Ora-
｣ｨｴｮｲ｣ｨ＠ do wszelakich ta- pella, operator - ｗ｡｣｡ｷ＠ Dy-

jemn!czych wypraw. barski, scenograf - Teresa Bar-
CI filmowi harcen..e to uc:znio- ska. muzyk - Plot.r ｍ ｡ｲｃＷ｣ｷｾｫｴ＠

wie ｳＱＮＮｫ＠ podsta\vowych: Tomek Nad ｣ｮｩｯ｣ｩ＠ ｣ｺｵｷ｡＠ kierov;nik 
Samooionek - lat 13: Stefek produkcji ｓｴｮｮｩｾ ｡ｷ＠ Daniel. Poz:• 
Niemiorowskl ｴ｡ｫ･＠ 13-latek - o- aktorami wymienionymi grnjll 
baj z t.odzi oraz Romek Mosior ponadto· Onnutn Sznfhirska, Lech 
- lat 12 z ｗｲｯ｣｡ｷｩ｡Ｌ＠ many Ordon, M1chal S7.cwc7.yk, St.ani-
Wam ｪｵ＠ l<'lpcwne z poprzednie- ｳ｡ｷ＠ 1\Iilski l Inni. 
go serlalu TV pt. ,.Wakacje z ALICJA WIELGOLA WSKA 
duchami", gd;Jc ｧｲ｡ ＠ ＬＮｐ･ｲ･ｫＢ Ｎ＠ Foto: CWF 

Oto jrden z ｭｯ､ｯ ｣ ｩ｡ｮｹ｣ｨ＠ bohaterów serialu. B<'z niego l ｊｾｯ＠ dwóch 
kolcguw nic ｢ｹｯ｢ｹ＠ tylu ｺ｡ ｳ ｫ｡ｫｵｪ｣ｹ｣ｨ＠ sytun.cjJ do ｲｯｺｷｩｫ｡ｮｩ｡Ｎ＠


