
Jeśli nie jesteście z tych, któ-
rzy czekają, aż brud zacznie 
się ruszać i skolonizuje Wasze 
mieszkanie, to istnieje spore 
prawdopodobieństwo, że ście-
raliście już go w tym tygodniu. 
Tak, jak tydzień temu. I dwa 
tygodnie temu. I trzydzieści ty-
godni temu… 

Bo, choć na sklepowych 
półkach środków przeciw-
ko osadzaniu się kurzu wciąż 

przybywa, to żaden z nich nie 
posiada faktycznych zdolności 
odpychania jego cząsteczek. A 
gdyby było inaczej? 

Tylko to sobie wyobraźcie 
– koniec bezmyślnego, cotygo-
dniowego przecierania wszyst-
kich możliwych powierzchni 
płaskich. 

Nic już nie brudziłoby się 
samoistnie i sprzątalibyśmy tyl-
ko to, co zabrudziliśmy sami, a 
to chyba całkiem niezły układ.
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Tak pięknie dookoła, że aż się chce tańczyć. Ręce i 
nogi samowolnie zaczynają się poruszać… Kto po-
wiedział, że wszystkie tańce muszą przebiegać we-
dług zasad, które ktoś już kiedyś opracował? Od 
teraz i zaraz Wy też możecie zostać wielkimi cho-
reografami, wymyślając swój niepowtarzalny ta-
niec, który z pewnością zachwyci Waszych najbliż-
szych. Wystarczy włączyć muzykę i… jedziemy!

Kartka z historii 

Wynalazki, o których marzymy...
Skuteczne środki przeciw kurzowe

Taniec-pomieszaniec – czyli 
wszystkie kroki dozwolone! 

Czego potrzebujecie? 
Odrobiny chęci, garści inspi-
racji znanymi Wam tańcami, 
ale przede wszystkim – głowy 
pełnej własnych, nawet najbar-
dziej szalonych pomysłów.

Jak zacząć? W parze lub 
solo, stojąc naprzeciwko siebie 
lub obok siebie – sami zdecy-
dujcie – w tym tańcu to prze-
cież Wy układacie choreogra-
fię. Wymyślacie kilka ruchów, 
a następnie powtarzacie swój 
mini układ, żeby go utrwalić. 
Jeśli pójdzie 

Wam dobrze, możecie do-
dawać kolejne kroki, obroty 
czy śmieszne miny. Pamiętaj-

cie, że tutaj wszystkie chwyty 
są dozwolone. 

Co dalej? Za każdym razem 
możecie wyczarowywać inny 
układ. Jeśli chcecie na dłużej 
zachować w pamięci wymyślo-
ne przez siebie kroki, spiszcie je 
lub nagrajcie na kamerę. Wów-
czas Wasz autorski taniec-po-
mieszaniec możecie zaprezen-
tować jako gwóźdź programu 
np. podczas szkolnej dyskoteki, 
imprezy urodzinowej czy inne-
go święta. Z pewnością wpra-
wi wszystkich w dobry nastrój. 
Może nawet uda się Wam stwo-
rzyć całkiem nowy styl tańca… 
Kto wie!

8 i 9 maja – dzień zwycięstwa nad faszyzmem. 
W zasadzie to jeden dzień upamiętniający 

zakończenie II wojny światowej w Europie.
Dlaczego są dwa dni upamiętniające to wy-

darzenie? 
Otóż: 
Druga wojna światowa zakończyła się pod-

pisaniem przez Niemcy bezwarunkowej kapi-
tulacji w jednym z berlińskich kasyn o godz. 
22.30 czasu środkowo-europejskiego dnia 8 maja 
1945 r. Przerwanie działań wojennych nastąpiło 
dokładnie o 23.01. W Moskwie w momencie 
podpisywania dokumentu było już po północy, 
dlatego Rosjanie zakończenie wojny obchodzą 9 
maja. Na Zachodzie święto zakończenia II wojny 
światowej obchodzone jest 8 maja.

Tak oto obchodzą to święto
8 maja – Czechy, Francja, Polska, Wielka 

Brytania. 
9 maja – Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, 

Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Ro-
sja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbe-
kistan, Izrael. 



Sroki wcale nie lubią lśniących przedmiotów, nie krad-
ną biżuterii ani błyszczących kluczy. To tylko mit. W euro-
pejskiej kulturze często przewija się wątek sroki złodziejki, 
która – nie mogąc się oprzeć błyszczącym przedmiotom – 
kradnie je i zanosi do gniazda. W bajkach i legendach sroki 
kradną nierzadko z uporczywością kleptomanów. Koniec 
tej wizji kładą jednak psychologowie z brytyjskiego Uni-
wersytetu of Exeter. Wykazali oni, że przedmioty nowe i 
nieznane nie tylko srok nie kuszą, ale wręcz je odstraszają. 
Zdaniem naukowców, jeśli nawet zdarzy się, że jakiś ptak 
zainteresuje się błyskotką, ludzie od razu zwracają na to 
uwagę, sądząc, że ptak uważa taki przedmiot za atrakcyj-
ny. Umyka im jednak, gdy sroki zajmują się przedmiotami 
bardziej zwykłymi. Narosłe wokół tego legendy są więc 
jedynie wynikiem kulturowego uogólnienia i anegdot.  
Gdyby sroki tylko mogły, składając pozew zbiorowy i za-
trudniając dobrą kancelarię prawną, otrzymałyby spore 
odszkodowanie od twórców bajek… 
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Ale dowcip! 
Mama chce pochwalić się 
przed sąsiadką, jak jej córka 
szybko się uczy:
— No, córeczko, pokażmy, 
jak się ładnie nauczyłaś nazw 
miesięcy: Sty...?
— Czeń!
— Lu...?
— Ty!
— A dalej sama!
— Rzec, cień, aj, wiec, piec, 
pień, sień, nik, pad i dzień!

Znane też jako Bo-
ginki lub Brzeginie, mają 
postać pięknych, przystro-
jonych kwiatami młodych 
dziewcząt o jasnej karnacji 
skóry i długich, ciemnych 
włosach, które po bliższym 
przyjrzeniu się okazują się 
być zielone. Zwykle nie no-
szą żadnego ubrania albo 
mają na sobie tylko luźne 
białe suknie. 

Uwielbiają muzykę, tań-
ce i śpiewy w równym stop-
niu co towarzystwo mło-
dych chłopców, których naj-
pierw wabią do siebie, a na-
stępnie łaskoczą na śmierć. 
Rusałki lubią też bujać się 

na gałęziach drzew, zacze-
piwszy się o nie swoimi dłu-
gimi warkoczami, a ich do-
nośny śmiech niesie się na 
całe mile. Zdarza się też, że 
pilnują ukrytych skarbów. 

Poza Rusałkami Wod-
nymi, żyjącymi w pobliżu 
zbiorników wodnych, są 
też Rusałki Leśne, któ-
re mieszkają w wydrążo-
nych pniach drzew. Jedne 
i drugie nie lubią piołunu 
i raczej nie zbliżają się do 
osób, które mają go przy 
sobie. Wychodziły z wody 
w nocy, aby tańczyć w świe-
tle księżyca (korowody).

Duchy naszych pradziadów 
– dawnych Słowian

Krzyżówka z pomysłem na weekend 

Sroka złodziejką??? Bzdura!!! 

Czy wiecie, że...
• niemożliwe jest polizanie własnego łokcia – a szkoda… 
• mocnym kichnięciem można złamać żebro – lepiej nie 
kichać w takim wypadku. 
• budowa ciała świni nie pozwala jej patrzeć w górę – jej-
ku, one nie widzą nieba! 
• szczury i konie nie wymiotują – i chyba nie mają choro-
by lokomocyjnej – fajnie…

Pokoloruj rysunek


