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Witam! Wrzesień jest przepięknym miesiącem, pełnym 
nieodpartego uroku czerwonej jarzębiny, koszyków peł-
nych grzybów, złotych i purpurowych drzew! Pogoda 
dopisuje i nie ma większej atrakcji niż dzień spędzony w 
lesie w poszukiwaniu grzybów. 

Grzybobranie czas zacząć!
Grzybów było w bród: chłop-
cy biorą krasnolice,
Tyle w pieśniach litewskich 
sławione lisice,
Co są godłem panieństwa, bo 
czerw ich nie zjada,
I dziwna, żaden owad na 
nich nie usiada.
Panienki za wysmukłym go-
nią borowikiem,
Którego pieśń nazywa grzy-
bów pułkownikiem.
Wszyscy dybią na rydza; ten 
wzrostem skromniejszy
I mniej sławny w piosen-
kach, za to najsmaczniejszy,
Czy świeży, czy solony, czy 
jesiennej pory,
Czy zimą. Ale Wojski zbierał 
muchomory”. 
                 Adam Mickiewicz   
                      „Pan Tadeusz”

 
Wiecie co? Wcale się Woj-
skiemu nie dziwię. I chociaż 
w wielu interpretacjach je-
go pozorna lekkomyślność 
została usprawiedliwiona 
i wyjaśniona (muchomory 

stanowiły „trutkę” na owa-
dy — zresztą sama nazwa 
wiele mówi o ich właści-
wościach), to rozumiem 
doskonale, że można ulec 
urokowi czerwonych mu-
chomorów wychylających 
się spod soczyście zielone-
go mchu. Poezja dla oczu! 

Zbieranie grzybów w 
Europie pozostało jedynie 
w Polsce, na Litwie i in-
nych krajach położonych 
bardziej na wschód. Za-
chód woli chińskie mun i 
hodowlane pieczarki. Tra-
dycja wzbogacania diety o 
smakowite dary lasu za-
nikła tam z wygody oraz 
obawy o możliwość pomył-
ki i zatrucia.

Nie pędź przed siebie!

Każdy zbieracz z więk-
szym lub mniejszym sta-
żem ma swoje ulubione 
miejsca, rodzaje grzybów, a 
także sposoby i pory zbie-

rania. Dla tych, którzy są 
na wstępnym etapie swo-
jej przygody z grzybami, 
mam kilka rad, które po-
winny pomóc w radykal-
nym zwiększeniu przyno-
szonych z lasu zbiorów. Po 
pierwsze, mitem jest, że im 
bardziej odludny i gęsty 
las, tym więcej rośnie w 
nim grzybów. Najwięcej i 
to tych najbardziej poszuki-
wanych gatunków spotyka 
się blisko ludzkich sadyb, 
w niepozornych, „zapy-
ziałych” zagajnikach, na 
obrzeżach lasów, na skrzy-
żowaniu dróg, w przydroż-
nych rowach.

Warto pamiętać, że: 

• w czasie deszczowej 
i pochmurnej pogody, gdy 
idziemy drogą leśną, wię-
cej grzybów będzie rosło 
po południowej i zachod-
niej stronie lasu — tam, 
gdzie jest większa ekspo-
zycja słoneczna; 

• w czasie suchych i go-
rących dni — odwrotnie 
— na północy i wschodzie, 
bo tam najdłużej utrzy-
muje się wilgoć. Przy tego 
typu pogodzie nie ma co 
wchodzić na wzniesienia, 
grzyby rosną głównie w za-
głębieniach terenu, gdzie 
pozostało jeszcze trochę 
wody.

Już w sobotę czytajcie 
o innych radach-poradach 

Czy potrafiCie odnaleźć nazwę przedmiotu w 
labirynCie liter? pamiętajCie, że przez każde 
pole z literką możeCie przejść tylko raz!



                ALE DOWCIP! 
Dwaj przyjaciele, wracając ze szkoły, rozmawiają o tym, 
co będą robili po południu. Jeden z nich chwali się: 
— My jedziemy do lasu na grzyby. A wy? 
— My nie musimy jeździć do lasu. 
— Jak to? A gdzie wówczas 
zbieracie grzyby? 
— U sąsiadki na balkonie. 
— Niemożliwe! Hodują 
grzyby na balkonie?! 
— Nie, suszą… 

pokoloruj 
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Indie to ogromny kraj 
— siódmy co do wielkości 
na świecie! Znajduje się na 
kontynencie azjatyckim. Nie 
możecie sobie wyobrazić, jak 
jest duży? Aż siedemnaście 
razy większy od Litwy! Indie 
zajmują powierzchnię, która 
przypomina nieregularny 
trójkąt, otoczony z trzech 
stron wodą – Oceanem In-
dyjskim, Zatoką Bengalską 
i Morzem Arabskim. Na 
północy Indii znajdują się 
Himalaje – najwyższe góry 
świata!

Czy w Indiach żyją In-
dianie? Nie dajcie się nabrać 
— pewnie, że nie! Indianie 
są mieszkańcami Ameryki! 
Zostali tak nazwani przez 
Kolumba, gdy odkrył Ame-
rykę – bo na początku my-
ślał, że dopłynął... do Indii. 
Mieszkańców Indii nazywa-
my Hindusami. 

Czy wiecie, w jakim języku 
mówią mieszkańcy Indii?

Większość mówi w języ-
ku hindi, który wspólnie z 
angielskim jest urzędowym 
językiem tego kraju. Ale, 
mieszkańcy mówią nawet w 
czternastu głównych języ-
kach — a te mają kilkaset 
odmian. Ciekawe, jak się do-
gadują?

Zajrzyjcie do atlasu i po-
szukajcie Indii! Już wiecie, 
gdzie są?

Ciekawostki o Indiach 

• Lewa ręka jest uważana 
za nieczystą i nigdy nie jest 
używana do jedzenia.
• Krowy uważane są za świę-
te. Często można je spotkać 
swobodnie spacerujące po 
miastach.
• Indie mają największy na 
świecie przemysł filmowy — 
Bollywood.
• Aby podkreślić prawdo-
mówność swoich słów, często 
łapią się za jedno ucho.
• Narodowym owocem jest 
mango, zbiory wynoszą oko-
ło 12 milionów ton rocznie.
• Marnowanie jedzenia jest 
niedopuszczalne.
• Większość Hindusów 
przemywa ręce, nogi i twarz 
przed jedzeniem.

W dniu 11 września 2001 roku miał miejsce najwięk-
szy jak do tej pory zamach terrorystyczny w historii 
naszego świata. Cztery porwane samoloty, 19 gotowych 
na śmierć terrorystów, dwie zrównane z ziemią wieże 
WTC — symbole Nowego Jorku i potęgi gospodarczej 
USA. Wystarczyło kilkadziesiąt minut, żeby 11 września 
2001 r. pogrążyć Amerykę w chaosie, a świat wciągnąć w 
trwającą do dziś wojnę. W zamachu zginęło 2 749 osób, 
w tym 6 Polaków. Tam, gdzie stały dwie wieże, zbudowa-
no największe, stworzone przez człowieka, wodospady 
w Ameryce Północnej. Zbiorniki wodne znajdują się 
dokładnie w tych miejscach, gdzie stały bliźniacze wie-
że. Nazwiska ofiar są wyryte na panelach otaczających 
wodospady.

To wydarzenie zmieniło nie tylko Amerykę, ale też 
cały świat. Nie zapominajmy!

Historia, którą trzeba pamiętać

poznajemy świat: Czy w indiach żyją indianie?


