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Siemanko! Nie ma to jak słoneczko! I chociaż mamy miesiąc 
luty, który ma ponoć „ostro kute buty”, to wszystkie znaki na 
ziemi i niebie wskazują, że zbliża się WIOSNA! Przymrozki 
— rzecz normalna o tej porze roku, ale w ciągu dnia 
słońce świeci i grzeje naprawdę wiosennie. Rano chce 
się wstać i humor jest o wiele, wiele lepszy (mam na-
dzieję, że u każdego z Was, moi przyjaciele). Jeżeli, nato-
miast, ktoś jeszcze nie zauważył tych wesołych zmian, to 
niech spojrzy w niebo, wyjdzie na podwórko, a najlepiej 
na pole i wsłucha się… czas na śpiew! 

Ptaki co wracają wiosną
Ptaki wracają z zimowisk 

według stałego kalendarza po-
wrotów. Człowiek obserwuje te 
przyloty już od wielu, wielu lat, 
bo powracające ptaki to zapo-
wiedź wiosennych zmian, 
cieszących także nas. 
Wiemy już, któ-
rych gatunków 
w jakich termi-
nach można się spodzie-
wać.

Numer 1 — skowronek

„Święta Agnieszka wypusz-
cza skowronka z mieszka” — 

mówi przysłowie ludowe. I rze-
czywiście, to jeden z najwcze-

śniej przylatujących 
do nas ptaków. 
Przyloty skowronka 

zaczynają się już od 
połowy lutego. Skow-

ronek jest małym pta-
kiem, żyjącym wśród pól 

i łąk. Nie wszyscy mają 
możliwość zauważyć je-

go powrót. Ale na pewno 
wszyscy znają jego śpiew, który 
słychać w pełni sezonu — wibru-
jący, wznoszący się nad polem 
wraz ze zrywającym się w górę 
ptakiem.

 Wybitny amerykański matematyk 
węgierskiego pochodzenia, który w 
wieku 8 lat znał już rachunek różnicz-
kowy. Von Neumann charakteryzował 
się nie tylko niezwykłymi zdolnościa-
mi matematycznymi... Oto historie 
opowiadane przez żonę von Neuman-

na. Pewnego razu słynny matematyk wybrał się samochodem do 
Nowego Jorku. Po jakimś czasie dzwoni do żony z przydrożnej 
stacji benzynowej z pytaniem: „Powiedz mi, w jakim właściwie celu 
jadę do tego Nowego Jorku...”. 

Innym razem żona poprosiła go o przyniesienie szklanki wody. 
Von Neumann postanowił spełnić prośbę żony i udał się do kuchni. 
Po chwili jednak wrócił pytając: „Powiedz mi, gdzie są szklanki”. 
Nie byłoby w tym nic śmiesznego, gdyby nie to, że słynny matema-
tyk mieszkał w tym domu już od siedemnastu lat...

Uczeni na wesoło: John von Neumann 
— wiecznie roztargniony

Wielcy Polacy 
Filmowcy

Andrzej Wajda
Zdobywca Oskara za cało-
kształt twórczości w 2003 roku, 
ojciec współczesnej kinemato-
grafii polskiej, znany zwłasz-
cza ze wspaniałych ekranizacji 
polskiej literatury. Umieszcza-

ny w czołówce najwybitniejszych światowych re-
żyserów, doceniany szczególnie za umiejętność 
stworzenia poruszających dzieł, przemawiających 
jednocześnie do intelektu widza.

Wynalazcy
 Ernest Malinowski

Twórca linii kole-
jowej łączącej wy-
brzeże Atlantyku 
z wnętrzem Peru. 

Odcinek Callao-Oroya do 2005 roku był najwy-
żej na świecie położonym traktem kolejowym. 
Podkreśla się również jego wkład w rozwój na-
uk socjologicznych.

      Muzycy
          Krzysztof Penderecki
Doktor honoris causa wielu 
uniwersytetów, wielokrotny 
zdobywca głównych nagród w 
prestiżowych konkursach mu-
zycznych, w tym Grammy i na-
grody na najlepszego kompozy-

tora na Festiwalu w Cannes (2000).



Po nitce do kłębka 

To przysłowie czy powie-
dzenie jest dobrze wszyst-
kim znane. Co oznacza? 
Ano znaczy tyle, że aby do-
trzeć do ujawnienia czegoś, 
jakiejś tajemnicy, trzeba po 
drodze wyjaśnić kolejne za-
gadki, fakty. W mitologii 
kłębek nici wręczony przez 
Ariadnę Tezeuszowi, który 
go rozwijał, kiedy znalazł 
się w labiryncie, pomógł mu 
znaleźć wyjście po zabiciu 
Minotaura. W naszym wy-
padku, jeżeli w lesie trafimy 
na ślady dzików, to idąc za 
nimi, możemy je odnaleźć. 

Nić Ariadny, czyli po 
nitce do kłębka autor-
stwa Anny M. Komor-
nickiej

Edukacyjna książka dla 
dzieci, w której w zabaw-
nych opowiadaniach wyja-

śnione jest znaczenie i po-
chodzenie mitologicznych 
zwrotów i porzekadeł, ta-
kich jak pięta Achillesa, wę-
zeł gordyjski, strzała Erosa...

Pokoloruj
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Książka to najlepszy przyjaciel
W 1979 roku Sony wpro-

wadził na rynek pierwszego 
walkmana. Na początku by-
ło mono. Pierwszy model, 
oznaczony symbolem TPS-
-L2, ważył „tylko” 390 gra-
mów. Dziś nawet domorośli 
elektronicy potrafią zrobić 
lżejsze i mniejsze urządze-
nia… Pierwsze walkmany 
pozbawione były słuchawek, 
a ich dźwięk był... monofo-
niczny. Dopiero w 1981 roku 
dołączono do walkmana nie-
wielkie słuchawki i ulepszo-
no o dźwięk stereo. Z czasem 
walkmany stawały się coraz 
mniejsze i lżejsze. Kieszon-
kowy magnetofon. Początko-
wo nikt tego magnetofonu 
bez na- grywania nie 

n a z y wa ł 
w a l k -
manem. 
Nazwa 
ta obo-
wiązy-
w a ł a 

jedynie na rynku... japoń-
skim. W Anglii walkman 
nazywano „stowaway”, w 
Szwecji i Australii „freesty-
le”, a w Stanach Zjednoczo-
nych słuchano muzyki z „so-
undabout”. Wkrótce jednak 
walkmanem zaczęto nazy-
wać wszystkie kieszonkowe 
magnetofony.

Do tej pory na świecie 
sprzedano 500 mln walk-
manów. Są modele dla biz-
nesmenów, sportowców czy 
pozłacane modele dla koro-
nowanych głów. Dzisiejsze 
walkmany wyposażone są w 
radio, a nawet potrafią na-
grać rozmowę.

Kasety do lamusa. Naj-
nowsze modele walkma-
nów nie odtwarzają muzyki 
z kaset magnetofonowych. 
Jest on zapamiętywana na 
niewielkiej karcie z krzemo-
wą pamięcią, tzw. Memory 
Stick, z której można odtwa-
rzać pliki MP3.

Wynalazki: Walkman 

Znajdź wyjście 
z labiryntu


