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Raz, dwa! Trzy i cztery! I co? I to już właściwie 
koniec wakacji! Tylko dwa weekendy. Tylko, czy 
aż dwa? To, jak przyjmiemy i wykorzystamy dane 
nam jeszcze wolne dni, zależy tylko i wyłącznie 
od nas samych. Powinniśmy mieć świadomość, 
że, przede wszystkim, sami powinniśmy zadbać o 
to, żeby humor nam dopisał, zabawy były udane i 
każda chwila była spędzona z uśmiechem na twa-
rzy. Bo przecież pięknie jest dookoła, upały już 
tak nie dokuczają, a słońce nadal nas rozpieszcza i 
otacza swoim blaskiem. Czyli — wszystko jest tak, 
jak być powinno! Cieszmy się zatem! 

Polowanie na CZAROWNICE
Nie ma to jak magiczne 

lato, zaczarowane wakacje, 
nieziemskie przygody, dia-
belsko fajne niespodzianki! 
Kto za tym stoi? Urządźmy 
zatem 

Źle wychowane, złośli-
we, okrutne, z kurzajkami 
na haczykowatym nosie… 
Bez nich nie byłoby kim 
straszyć dzieci, ale i nie na-
pisano by tylu wspaniałych 
bajek. O kim mowa? Skąd 
się wzięły? Kim naprawdę 
są? Kto? Wiedźmy! 

Czarny charakter czar-
nego charakteru. Wiedźmy 
były brzydkie i sta- re. 
Zdarzało się, 
co prawda, 
że czarow-
nica prze-
istaczała się 
w piękną 
d z iewcz y-
nę, ale tylko po to, aby 
wyprowadzić kogoś w pole. 
Czarownice były obdarzo-
ne paskudnym charakter-
kiem, a jedyny cel ich życia 
stanowiło utrudnianie te-
goż życia innym. Oskar-
żano je o rzucanie zaklęć, 
uroków, sprowadzanie 

chorób, zatruwanie wody, 
odbieranie krowom mleka, 
sprowadzanie nieurodzaju 
i inne okropieństwa. Całe 
dnie i noce zajmowa-
ły się gotowaniem 
tajemniczych 
mikstur… 

M o d a , 
zwierzęta do-
mowe i techniki 
lotu. Czarowni-
ce ubierały się na 
czarno, nosiły spi-
czaste czapki, a na garba-
tym nosie miały kurzajki. 
Do ich ulubionych zwierząt 
domowych należały czarne 
koty, nietoperze, kruki, so-
wy i węże. Wiedźmy latały 

na miotłach. Dosiadały 
też zydla lub pogrzeba-

cza. Zresztą środek 
lokomocji nie miał 

znaczenia. Wystarczało 
bowiem posiadać specjalną 
maść, a wtedy wszystko, co 
się nią posmarowało, mo-
gło latać — łącznie z samą 
czarownicą. W skład maści 
zazwyczaj wchodziły rośli-
ny halucynogenne. Uzupeł-
niano je chętnie iście ma-
kabrycznymi składnikami 
— krwią nietoperza, okiem 
żaby itd. 

Życie towarzyskie dia-
belskich kobiet. Gdzie 
udawały się czarownice na 
swoich miotłach? Oczy-
wiście, na sabaty w letnie 
czwartkowe noce, podczas 
pełni Księżyca. Spotykały 

się kilka razy w roku, 
ale obowiązkowo w 
Noc Walpurgii, czyli 
z 30 kwietnia na 1 
maja. W czasie saba-
tu czarownice ustala-

ły plany szkód na naj-
bliższy rok. 

„Magiczne” przepisy

Na dobrą podróż: pod-
czas podróży trzymajcie w 
dłoni ziele bylicy i okrę-
cajcie się nim w pasie. Na-
stępnie ugotujcie to ziele i 
umyjcie nim nogi, a nigdy 
nie odczujecie zmęczenia. 

Maść na latanie (po-
dobno czarownic zza oce-
anu, czyli amerykańska): 
słoiczek kremu do rąk, ły-
żeczka tłuszczu roślinnego, 
pół łyżeczki belladony, 3 
krople płynu do naczyń, 
pół łyżeczki soku z tojadu 
mocnego zmieszać z per-
fumami. 

Francuska maść na la-

tanie: zmieszać pietruszkę, 
esencję tojadu, liście topoli 
i sadzę. 

Polski sposób na lata-
nie: zmieszać tatarak, pię-
ciornik, krew nietoperza, 
wilcza jagodę i olej. 

Przepis na miłość: jeśli 
chcecie, aby pokochał Was 
Wasz wybranek/wybranka, 
natrzyjcie dłonie sokiem z 
werbeny i dotknijcie nimi 
tego, kogo chcecie zauro-
czyć. 

 
UWAGA! Magiczne 

przepisy podane są jako 
przykład. Pamiętajcie: żad-
na maść nie sprawi, że bę-
dziecie mogli latać! Aby 
polecieć, trzeba wsiąść do 
samolotu! 



Morskie zagadki

Pokoloruj
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ALE DOWCIP! 
Czarownica wybiera się na sabat. Chce wyglądać 
jak najlepiej wśród swoich przyjaciółek, które, tak 
naprawdę, w ogóle nie są jej przyjaciółkami. 
— Jak ja mogę się uczesać? Mam tylko trzy włosy? 
Uplotę warkocz! 
Pyk! Czarownicy wypadł jeden włos. 
— Teraz to już mogę zrobić tylko dwa kucyki. 
Pyk! Czarownicy wypadł następny włos i został jej 
tylko jeden. 
— Nic się nie stało!— woła zdesperowana czarowni-
ca. — Pójdę w rozpuszczonych włosach! 

Niesamowite ! Helenka zobaczyła czarownicę na miotle nad jej rodzinnym miastem. 
Zrobiła dwa zdjęcia i przesłała je do lokalnej gazety. Oba zdjęcia są prawie identycz-
ne. Różnią się jedynie sześcioma szczegółami. Czy potraficie je znaleźć?

Czym się różnią czarownice?
Nie są to zupełnie zwykłe 
zagadki, chodzi tu o to, że-
by dopasować odpowied-
nie słowo, a powstanie faj-
na rymowanka. 

LUBIĘ NA PLAŻY W 
UPALE, PRZESKAKI-
WAĆ PRZEZ .................
..............................................
ROBIĆ UNIK, ZWÓD I 
SKRĘT, BY MI NIE LI-
ZNĘŁY PIĘT.

Sen zimowy — podczas 
mroźnych miesięcy więk-
szość motyli w naszym kraju 
przechodzi w stan hiberna-
cji. Zimują nie tylko w sta-
dium dojrzałego owada, ale 
też jako stadium jaja, gąsie-
nicy i poczwarki.

Rusałka pawik, czarno 
brązowy motyl o dużych, róż-
nobarwnych pawich oczkach 
na każdym ze skrzydeł, zi-
muje jako dorosły osobnik. 
Zaszywa się w szparach i cie-
płych kątach już w sierpniu. 
A kiedy w marcu robi się 
cieplej, jesteśmy zdziwieni, 
skąd w naszym domu poja-
wił się motyl, bo przecież na 
podwórku jest chłodno! 

Na Li-
twie żyją 
też gatunki 
motyli, które na 
zimę opuszczają 
nasz kraj. Rusał-
ka osetnik, która 
w sierpniu rozpoczy-
na swój lot na południe 
Europy i wybrzeża północ-
nej Afryki, wraca do nas 
dopiero w kwietniu. Innymi 
odlatującymi od nas na zi-

mę motylami są na przykład 
rusałka admirał i fruczak go-
łąbek.

        Monarcha 
— motyl wędrowny

Najbardziej znany mo-
tyl wędrowny na świecie to 
monarcha — występuje na 
obszarze od Kanady po Ar-
gentynę, a także w Indonezji, 
Australii i na Hawajach. Ich 
zimowiska znajdują się w Ka-
lifornii i Meksyku. Na jesieni 
pokonują więc odległość do-
chodzącą do prawie 3 tys. 

kilometrów. Na zimo-
wiska wybierają lasy. 
Motyli jest tak dużo, 
że pod wpływem cię-
żaru ich ciał łamią się 

gałęzie drzew. Po 
wiosennym prze-
budzeniu rozpo-
czynają wędrów-
kę z powrotem na 

północ. Ich podró-
że owiane są tajem-

nicą. Według naukowców z 
University of Massachusetts, 
za migrowanie odpowiada 
mała grupa komórek mózgo-
wych owada.

Co łączy motyla 
z niedźwiedziem?


