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                ALE DOWCIP! 
Nauczyciel fizyki pyta uczniów:
— Kto, waszym zdaniem, był największym wynalazcą 
wszech czasów?
— Edison — odpowiada Krzyś.
— Czy mógłbyś to uzasadnić?
— Gdyby nie on, musielibyśmy telewizję oglądać przy 
świecach!!!

Nie warto martwić się z tego powodu, że wakacje minęły. Za rok zno-
wu przyjdzie wiosna, a za wiosną lato, a wraz z latem utęsknione 
i wspaniałe wakacje! Kto wie, może będą jeszcze wspanialsze niż 
tegoroczne. Nie żałujmy tego, co mija lub minęło, cieszmy się z 
tego, co ma być, jest i będzie. 

Ażeby właściwie pożegnać wakacje, trzeba je uwiecznić. W jaki 
sposób? Otóż, dla każdego może być on inny. Jedni potrafią ry-
sować, a więc — narysują, inni — malować, a więc — namalu-
ją. Ktoś lubi poezję — może napisze wiersz? Wielu potrafi pisać 
dobre opowiadania, a więc — powstanie piękna opowieść. Jeżeli 
ktoś z Was będzie chciał podzielić się swoją twórczością z nami 
— Czytelnikami, redaktorem Pocopotka i wszystkimi pracownika-
mi redakcji „Kuriera Wileńskiego” — serdecznie zapraszam na nasze 
łamy. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone przez Pucułkę.

Oznaki jesieni — Liliowe kobierce
Kiedy przychodzi wrze-

sień, w lesie jest najpiękniej. 
Bo właśnie zaczęły kwitnąć 
wrzosy! Piękne grona drob-
nych różowo-fioletowych 
kwiatków korzystają z ostat-
nich promieni słońca i dodają 
niesamowitego uroku odcho-
dzącemu latu... 

Niektórzy uważają, że 
wrzosy przynoszą pecha, ale 
to nie jest prawdą. Ta przemiła 
krzewinka jest jedynie zwia-
stunem kolejnej przemiany 
w przyrodzie. Kiedy kwitnie, 
a już kwitnie, oznacza to, że 
jesień jest już tuż, tuż...  Miej-
sce, w którym rośnie, nazywa 
się wrzosowiskiem. Mogą one 
niekiedy zajmować ogromne 
powierzchnie. Słynne mgli-

ste i tajemnicze wrzosowiska 
znajdują się w Irlandii i Szko-
cji. W naszym kraju wrzosy są 
równie pospolite i piękne za-
równo w lasach trockich, jak 
i druskiennickich, solecznic-
kich czy niemenczyńskich… 

Nie wiem, czy o tym wie-
cie, ale jest rośliną miododaj-
ną. Miód wrzosowy należy do 
najlepszych miodów kwiato-
wych. Z 1 ha wrzosowiska 
pracowite pszczółki mogą 
wytworzyć nawet 200 kg gę-
stego, czerwono- brązowego 
i bardzo aromatycznego mio-
du. Wrzos wykorzystuje się 
również w lecznictwie. Naj-
częściej jest pomocny przy 
schorzeniach górnych dróg 
oddechowych, chorobach ne-
rek i przewodu pokarmowe-
go. Ma także działanie prze-
ciwzapalne i uspokajające. 

Swoją łacińską nazwę — 
CALLUNA — zawdzięcza 
walorom praktycznym. Na-
zwa ta pochodzi bowiem od 
greckiego słowa kallyno — 
„sprzątam” i nadana została 
dlatego, że wrzos powszech-
nie kiedyś używano do wyro-
bu mioteł. Stosuje się go także 
do wyrobu strzech, garbowa-
nia skór, wypychania sienni-
ków oraz w magii. 

 Greg Dunham z miejscowości Stockton, w Kalifornii, zbu-
dował olbrzymi motocykl o wysokości 4,57 metra i długości 
7,62 metra! To było dopiero wyzwanie! Dunhamowi budowa 
zajęła ponad 3 lata, motocykl ważył 2 tony i 954 kilogramy. 
Ponieważ był tak wielki, Dunham sterował nim ze zbiornika. 

Dziwne rekordy: największy motocykl

Oj, przyda się szczęście, 
przyda, szczególnie na kla-
sówkach, sprawdzianach, 
przy odpowiedziach, pracach 
kontrolnych i różnego rodza-
ju innych mini egzaminach. 
Jedni noszą słonia na szczę-
ście, inni — koniczynkę… 

Dlaczego czterolistna ko-
niczyna jest symbolem szczę-
ścia? 

Ponieważ bardzo rzadko 
się zdarza znaleźć listek ko-
niczyny składający się z czte-
rech płatków. Najczęściej są 
tylko trzy! 

Koniczyna zawsze uwa-
żana była za pożyteczną ro-
ślinę: w średniowieczu trój-

listną koniczyną odczyniano 
uroki, wierząc, że jest ona 
symbolem Trójcy Świętej. 

Skoro trójlistna koniczy-
na jest dobra, to co dopiero 
czterolistna!

Koniczyna na szczęście
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MINIZABAWA: Świnka prawdę Ci powie...

 Waży około 3 kilogramów, a jest najbardziej skom-
plikowaną rzeczą, z jaką zetknął się człowiek. Organ o 
rozmiarach dojrzałego grejpfruta, w kształcie włoskiego 
orzecha i konsystencji przebrzmiałej brzoskwini. To ludz-
ki mózg, którego wszystkich ta- jemnic do tej pory 
nie udało się odgadnąć. 

Czasami jego działanie 
porównuje się do superkom-
putera — ale żadna maszyna 
nie dorównuje jego możliwo-
ściom. Ludzki mózg składa się 
z niewyobrażalnie dużej ilości 
neuronów — tworzy około 100 
miliardów pojedynczych komó-
rek. Trudno to sobie wyobrazić, a 
co dopiero zbudować taką 
ilość sztucznych komórek?! 
Naukowcy twierdzą, że gdy-
by ktoś chciał stworzyć taki 
sztuczny mózg, zajęłoby mu 
to ni mniej ni więcej, ale 
około 3 tysięcy lat! 

Weźcie czystą kartkę i 
narysujcie na niej świnkę. 
Powinniście to zrobić szyb-
ciutko i bez zastanawiania 
się. Kiedy świnka będzie już 
gotowa, zobaczcie, jak wiele 
i niewiele można dowiedzieć 
się o Was z Waszego rysun-
ku.

Jeśli świnka jest:
• na górze kartki — je-

steście osobą pozytywnie 
nastawioną do świata i opty-
mistyczną;

• na środku kartki — 
trzeźwo patrzycie na świat i 
absolutnie nic Was nie dzi-
wi;

• na dole kartki — jeste-
ście smutasem...;

• zwrócona głową w lewo 
— jesteście bardzo przyjaź-
ni;

zwrócona głową w prawo 
— jesteście wszędobylscy i 
gadatliwi;

• zwrócona głową na 
wprost (patrzy na Was) — 
lubicie kręcić się i miotać, 
nie boicie się dyskusji;

• ma wiele szczegółów 
— lubicie trudne zagadki, 
dobrze sobie radzicie z ma-
tematyką;

• ma niewiele szczegó-
łów — jesteście uczuciowi i 

naiwni, nie przywiązujecie 
uwagi do drobiazgów, lubi-
cie ryzyko;

• ma widoczne mniej niż 
4 nogi — w nowym towarzy-
stwie czujecie się niepewnie;

• ma widoczne 4 nogi — 
jesteście spokojni, uparci i 
rzadko zmieniacie zdanie;

• ma widoczne więcej niż 
4 nogi — oj, chyba coś źle z 
Waszą głową!

• ma wielkie uszy — je-
steście dobrym słuchaczem;

• ma malutkie uszy — 
myślicie tylko o sobie;

• ma długi i dość prosty 
nosek — zawsze trzy razy 
się zastanowicie, zanim po-
wiecie komuś coś przykrego;

• ma bardzo zakręcony 
ogonek — przez swój niewy-
parzony język często miewa-
cie kłopoty;

• wyraźnie się uśmiecha 
— zależy Wam na opinii 
innych;

• jest zła lub zawiedzio-
na — nie macie dziś zbyt 
dobrego humoru, prawda?

• ma ogromny ryjek — 
lubicie plotkować;

• ma niewielki, zgrab-
ny ryjek — ciągle szukacie 
przyjaciół;

• wcale nie ma ryjka — a 
co to za świnka bez ryjka? Potęga ludzkiego mózgu

Łatwe odpowiedzi na trudne pytania
Skąd się biorą 

kwaśne deszcze?
 
Z pewnością słyszeliście 

o groźnych deszczach, które 
zamiast, na przykład, pod-
lać rośliny, powodują ich 
obumieranie. To właśnie 
sprawka kwaśnych deszczy 
— żrących opadów, które 
powstają z zanieczyszczeń 
— z kominów elektrowni 
czy innych fabryk wydosta-
ją się pełne zanieczyszczeń 
(czyli szkodliwych związ-
ków chemicznych) dymy. 
Te zanieczyszczenia łączą 
się z chmurami. Deszcz pa-
dający z takich chmur to 
więc nie tylko woda — to 
również szkodliwe odpady 

ze spalin samochodów czy 
dymów fabryk. 

Głównym źródłem kwa-
śnych deszczy są zanie-
czyszczenia atmosfery. Co 
powodują? Niszczą rośliny 
i zwierzęta, powodują ich 
choroby (ludzkie także), 
przyśpieszają rdzewienie 
różnego rodzaju metalo-
wych budowli (na przykład 
mostów) oraz zabytków. 


