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Dla kogo świeci słonko?

— Dla kogo świeci słonko
na wysokim niebie?
— Jak to dla kogo świeci?
Świeci właśnie dla ciebie!
Dla ciebie się uśmiecha

Promiennie i słonecznie.
Dla ciebie jest radosne
I zawsze bardzo grzeczne.
I ty się też uśmiechaj
Radośnie i pogodnie,
Bo uśmiechnięte dzieci
Do słonka są podobne.

Mlecznie, czyli zdrowo
Z inicjatywy ONZ ds. 

Wyżywienia i Rolnictwa 
(FAO) 25 maja obchodzony 
jest na świecie (w 35 krajach) 
jako Światowy Dzień Mle-
ka. Po co? Przede wszystkim 
po to, by propagować je ja-
ko najbardziej wartościowy 
składnik codziennej diety 
człowieka.

Nie dla nikogo zaskocze-
niem, że mleko jest bardzo 
zdrowe. Dlaczego? Bo to naj-
lepsze źródło wapnia, który 
jest niezbędny, aby organizm 
ludzki (dzieci i dorosłych) 
funkcjonował prawidłowo. 
Szczególnie ważne jest jego 
spożywanie w okresie dzie-
ciństwa, kiedy rosną Wasze 
kości, które potrzebują wap-
nia. 

Nie lubicie pić mleka? Ja-
ki problem! Tylko rozejrzyj-
cie się po półkach sklepo-

wych — jaki wybór jogurtów, 
kefirów, twarożków, serów, 
masła… Mhm! Pycha! 

Mleczne ciekawostki

• Najczęściej pijanym 
mlekiem jest mleko krowy. 
Jednak na całym świecie wy-
korzystuje się mleko innych 
zwierząt: kozy — w basenie 
Morza Śródziemnego, wiel-
błąda — w krajach arabskich, 
owcy — głównie w Hiszpa-
nii, reniferów — w Laponii.

• Najdroższym mlekiem 
jest mleko myszy, wykorzy-
stywane jednak tylko do ce-
lów badawczych. Aby otrzy-
mać 1 litr mysiego mleka, 
trzeba „wydoić” aż 4 tys. tych 
małych gryzoni.

• W starożytności wie-
rzono, że nacieranie skóry 
chlebem nasączonym mle-
kiem i kąpiel w oślim mleku 

Fot. M. P.

poprawia urodę. 
Mlecznych kąpieli 
zażywały Kleopatra, Pop-
pea i później — przyjaciółka 
Chopina, George Sand. Dziś 
mleko jest składnikiem wielu 
kosmetyków upiększających i 
pielęgnacyjnych.

• Wśród produktów 
mlecznych najlepszym źró-
dłem niezbędnego dla nas 
wapnia są sery żółte. Zawie-
rają 6-10 razy więcej wapnia 
niż np. sery twarogowe, ale 
też bardzo dużo tłuszczu.

• Niektóre ludy (np. Sło-
wianie) składały mleko w 
ofierze bogom i duchom.

• Oprócz mleka zwie-
rzęcego istnieją także różne 
rodzaje mleka roślinnego: 
kokosowe, migdałowe, ryżo-
we, sojowe. Od tych zwie-
rzęcych różnią się przede 
wszystkim mniejszą ilością 
tłuszczu. Uwaga! To, co znaj-
duje się w środku kokosa, 
to nie jest mleko kokosowe, 
tylko woda. Mleko kokosowe 
otrzymuje się z wyciśniętego 
miąższu. 

Pamiętajmy, że mleko 
upiększa nas nie tylko na ze-
wnątrz, ale przede wszyst-
kim wzmacnia nasze wnę-
trze. Bądźmy „wielcy”, wy-
bierajmy najsmaczniejszą dla 
nas postać mleka i nie zapo-
minajmy o nim na co dzień. 
Bo mleko to zdrowie, siła i 
witalność.

 Dworowy to demon 
opiekuńczy obejścia, 
ochraniający podwórze, 
stajnie, chlewy, obory, pa-
sieki, kuźnie, przydomowe 
ogródki itp., itd. 

Tak jak inne domowe 
demony ma postać ubra-
nego po chłopsku małego 
dziadka. Cechą charakte-
rystyczną jego wyglądu są 
różnokolorowe włosy. 

Dworowy uwielbia być 
obdarowywany świecideł-
kami, miękką owczą weł-
ną i dobrym chlebem. Nie 
znosi natomiast zwierząt o 
białej sierści, na które spro-
wadza choroby i wszelkie 
nieszczęścia.

Demony złe i dobre
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ALE DOWCIP! 
Mały Staś prosi swojego starszego brata:
— Poproś mamę, żeby mi dała na kino.
— Przecież mama jest tak samo moja jak i twoja.
— Tak, ale ty ją dłużej znasz. 
— To bardzo proszę powiedzieć o tym moim rodzicom.

Gepard jest jednym z 
najpiękniejszych zwierząt 
świata. Niech Was jednak nie 
zwiedzie jego niewinny wy-
gląd. To słodkie, cętkowane 
kociątko o smutnych oczach 
jest najszybszym ssakiem na 
ziemi. Rzucając się do bie-
gu w ciągu kilku sekund po-
trafi osiągnąć prędkość 110 
km/h, ma przyśpieszenie 
sportowego samochodu. Nic 
dziwnego, że jest świetnym 
łowcą. Ażeby przeżyć, mu-
si codziennie zjeść nie mniej 
jak 3 kilogramy mięsa. Poluje 
najczęściej na gazele i antylo-
py. Lokalizuje swoją ofiarę za 
pomocą znakomitego wzro-
ku i z szybkością błyskawicy 
rzuca się w pościg. Takie po-
lowanie trwa zwykle minutę! 

Ciało geparda jest świet-
nie przygotowane do szybkie-
go biegu:

• długi, wyprostowany do 
tyłu ogon pozwala utrzymać 
równowagę, gdy gepard ści-
gając swoją ofiarę gwałtow-
nie zmienia kierunek, jego 
ogon pełni rolę steru; 

• jego kły są krótkie i tę-
pe, dlatego zawsze atakuje 
pazurami;

• to jedyny przedstawiciel 

rodziny wielkich kotów, który 
nie potrafi schować pazurów 
— ostre, wąskie poduszki na 
łapach połączone z wielkimi 
pazurami zapewniają dosko-
nałą przyczepność do podło-
ża, pomagają przy przyśpie-
szaniu i zwrotach. 

Czy wiecie, że... 

Gepardy żyły dawniej na 
stepach azjatyckich oraz na 
afrykańskich sawannach. Z 
powodu swojego pięknego 
futra ciągle były na muszce 
kłusowników. Obecnie ge-
pardy są gatunkiem ginącym. 
Na swobodzie żyje ich już 
tylko 12 tysięcy. Te wielkie 
koty przetrwały jedynie w 
parkach narodowych Afryki 
i Azji. Polowanie na te zwie-
rzęta jest zabronione.

Cętkowane ciekawostki

Genetycznie wszystkie 
gepardy są ze sobą tak bli-
sko spokrewnione jakby były 
bliźniętami!

• Starożytni Egipcjanie 
oswajali gepardy i wykorzy-
stywali je do polowań na an-
tylopy.

• Dorosłe gepardy ważą 
od 39 do 59 kilogramów, a 
długość ich ciała wynosi oko-
ło 135 cm. 

• Gepard jest w stanie 
wytrzymać cztery dni bez 
wody. 

Czy wiecie, że... 

Gepardy to jedyne dzikie 
koty, które nie ryczą. Potra-
fią jedynie warczeć i syczeć, 
a czasami nawet… ćwierkać 
jak ptaki! 

Cętkowani sprinterzy 

Pokoloruj

Poznajcie CAPRETTO SCEMETTO! 
Znacie Koziołka Ma-

tołka? Stworzyli go Kor-
nel Makuszyński i Ma-
rian Walentynowicz. Ten 

komiks należy do 

kanonu pol-
skiej literatury 

dziecięcej, ale do-
piero niedawno 
Jarosław Mikoła-

jewski, dyrektor Instytutu 
Polski w Rzymie i tłumacz 
języka włoskiego, zdecy-
dował się przetłumaczyć 
„Koziołka Matołka”. 

We włoskiej wersji ję-
zykowej poczciwy i naiwny 
koziołek nazywa się Ca-
pretto Scemetto i mieszka 
w Dementinie. W odróż-
nieniu od Pacanowa, które 
rzeczywiście leży w woje-
wództwie świętokrzyskim, 
Dementina naprawdę nie 
istnieje. Chodziło głównie 
o skojarzenie z demencją 

i ograniczeniem władz 
umysłowych. 


