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Triumf faszyzmu we 
Włoszech 
W październiku we Włoszech doszło 
do przewrotu, w wyniku którego Benito 
Mussolini zdobył władzę i stał się 
przywódcą nowego, faszystowskiego 
kraju. W przeciągu zaledwie czterech 
lat od zakończenia I wojny światowej 
państwo to obróciło się przeciw swoim 
zachodnim sprzymierzeńcom.  

Maria Grzegorzewska 
mówi: „Za sto lat to będzie 
Akademia!”  

12 czerwca, w wyniku wielkich starań Marii 
Grzegorzewskiej, powstał Państwowy Instytut 
Pedagogiki Specjalnej (PIPS). To efekt 
połączenia Instytutu Fonetycznego oraz  
Seminarium Pedagogiki Specjalnej. Już teraz 
wiadomo, że będzie tam pracował znany 
Warszawiakom lekarz  – Janusz Korczak. 

 
W rozmowie z reporterem naszej gazety 
Grzegorzewska stwierdziła, że za sto lat to na 
pewno będzie Akademia!  

Sensacyjne odkrycie 
archeologiczne 
Nareszcie! Po ponad 30 latach pracy 
w Egipcie – 4 listopada 1922 roku, 
brytyjski archeolog i egiptolog Howard 
Carter odkrył w końcu grobowiec 
faraona Tutanchamona. Odkrycie 
nienaruszonego przez długie stulecia, 
bogato wyposażonego grobowca jest  
sensacją na skalę światową. Do 
najcenniejszych znalezisk należy na 
pewno drewniana skrzynia ozdobiona 
malowidłami oraz piękna złota maska 
pośmiertna. Ale sukces może mieć 
swoją cenę. Coraz głośniej mówi się o 
klątwie faraona, która dotyka badaczy 
prowadzących wykopaliska. Czyżby 
faraon mścił się zza grobu? 

Zamach w Zachęcie 
16 grudnia, podczas wizyty w galerii 
Zachęta, zastrzelony został Gabriel 
Narutowicz – pierwszy prezydent II 
Rzeczypospolitej. Umarł na rękach 
poetki Kazimiery Iłłakowiczówny. 
Urząd sprawował jedynie przez pięć 
dni. Narutowicz zrezygnował z 
intratnej posady na emigracji, żeby 
wrócić z powrotem do Polski. Zanim 
został prezydentem, był profesorem 
renomowanej politechniki w Zurychu. 

Na co do kina 
Na ekrany kin wszedł film „Nosferatu 
– symfonia grozy”. Nie dla osób o 
słabych nerwach! 

Nowe państwo na mapie 
30 grudnia na mapie świata pojawiło 
się nowe państwo. Utworzony został 
Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich. Związek obejmuje teraz 
cztery republiki: Rosyjską, Białoruską, 
Ukraińską i Zakaukaską. Wszystko 
wskazuje na to, że ZSRR ma szanse 
przetrwać długie lata. 

Będzie nowy port 
23 września – po długim namyśle i rozlicznych 
debatach – Sejm RP przyjął ustawę w sprawie 
budowy handlowego portu morskiego w Gdyni 
na Pomorzu. Nowy port ma szansę stać się 
jednym z portów o podstawowym znaczeniu dla 
polskiej gospodarki narodowej. Można się 
spodziewać, że pierwszy statek z towarami 
zawinie tam już za rok. 

Co nowego do czytania 
W paryskich księgarniach jest już do 
nabycia powieść autorstwa Jamesa 
Joyce’a „Ulisses”. Dzieło jest dość 
obszerne. Większość wydań liczy od 
800 do 1000 stron. Uprzedzamy, że 
niektórym czytelnikom treść tego 
dzieła może wydać się nieco 
nieprzyzwoita. 

Zamilkły telefony 
Dwa dni po śmierci wynalazcy telefonu 
Alexandra Grahama Bella, podczas 
jego pogrzebu w dniu 4 sierpnia, na 
minutę zamilkło 13 milionów aparatów 
telefonicznych w USA i Kanadzie. W 
ten oto niezwykły sposób uczczono 
pamięć człowieka, który oddał 
ludzkości wielką przysługę. Bell 
opatentował swój wynalazek w 1876 
roku. W urzędzie patentowym pojawił 
się o kilka godzin wcześniej niż Elisha 
Gray, który również skonstruował 
urządzenie do przesyłania dźwięku na 
odległość. 

Pierwsza ciągówka wyjechała z 
fabryki 
W Fabryce Silników i Traktorów „Ursus” z taśmy 
zjechała pierwsza ciągówka – maszyna 
rolnicza, która ma ułatwić pracę w polu. 
Przygotowania do produkcji ciągówki, zwanej 
także ciągnikiem rolniczym lub traktorem, 
rozpoczęły się już w 1921 roku, a pierwszy 
egzemplarz nazwany Ursus model 1921/1922 
opuścił mury fabryki już po roku. Ciągówka, 
prezentowana na targach i wystawach w kraju i 
za granicą, zbiera pochlebne opinie. Wygląda 
na to, że rozpoczęcie produkcji ciągówki jest 
momentem narodzin przemysłu ciągnikowego. 
 

OGŁOSZENIE 
Kup prezent dla ukochanej! 
Chanel No. 5 już w sprzedaży! 
Od połowy roku można kupić w 
sklepach wyjątkową kompozycję 
perfum o nazwie Chanel No. 5. 
Perfumy zaprezentowane zostały już 
w 1921 roku, ale w sprzedaży pojawiły 
się dopiero teraz. Podobno Gabrielle 
„Coco” Chanel pierwsze sto flakonów 
podarowała swoim klientom z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia. A teraz 
mogą cieszyć się już nimi wszystkie 
eleganckie panie. 

 


