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Siemanko, moje Szanowne Panieneczki i Szanowni Chłopcy! Coraz szyb-
ciej zbliża się jesień i coraz częściej będzie padało i wiało. Na złą pogodę 
jesteśmy już przygotowani, ponieważ oznaki brzydkiej pogody podawa-
łam, a więc potraficie je rozpoznać i przygotować się na ewentualne 
niewygody. A teraz, żeby Was nie przewiało, podaję oznaki silnego 
wiatru, który może nadmuchać w uszy, oczy, do gardła i tym sa-
mym spowodować przeziębienie, które powali z nóg, tzn. zago-
ni do łóżka. A przecież leżeć nie chcecie, bo to takie smutne… 

Co wydarzyło się – między innymi – 22 września? 
Na antenie ukazał się ALF 
22 września 1986 roku wyemitowało premierowy odcinek 
popularnego amerykańskiego serialu ALF. Tytułowy bo-
hater jest małym kosmitą przezwanym A.L.F. (ang. Alien 
Life Form – Obca Forma Życia). Urodził się 28 październi-
ka 1756 na fikcyjnej planecie Melmac i w czasie emitowania 
serialu liczył sobie 229 lat. Planeta Melmac mieściła się 
sześć lat świetlnych za Hydra Centauris i posiadała zielone 
niebo oraz nie- bieską trawę.
Alf pokryty jest futrem barwy sjeny pa-
lonej, ma po- marszczony pysk, osiem żo-
łądków, jest w 98 procentach zbudowa-
ny z sierści, a jego ulubiony posiłek to 
koty. Wylą- dował na Ziemi, rozbijając 

się swoim statkiem kosmicz-
nym na dachu garażu rodzi-

ny Tannerów i zamieszkał 
razem z nimi. ALF jest 

tak sympatycznym 
kosmitą, że chyba 

nie ma małego czy 
dużego, dorosłe-
go czy dzieciaka, 
który by go nie 
polubił. 
Pozdrawiamy cię 

ALF!!! 

ALF − wesoły kosmita 

Oznaki zbliżania się wiatru
• Wysoki wschód słońca (słońce wstaje nad warstwą 
chmur, wysoko nad horyzontem);
• krwistoczerwony wschód Słońca;
• ciemnoniebieskie niebo;
• chmury o wyraźnie zarysowanych konturach;
• chmury kłębiące się lub faliste zwiastują silny wiatr;
• bardzo szybki spadek ciśnienia;
• silnie świecące gwiazdy;
• czerwona tarcza księżyca.

Ciekawostki ze świata 
Z pewnością słyszeliście o psach-przewodnikach. 

Ale, czy wiecie również to, że postanowiono roz-
szerzyć umiejętności tych wyjątkowych psów. Otóż 
będą one już nie tylko pomagać w poruszaniu się, ale 
również będą uczeni obsługi bankomatu! Psy będą 
wkładać i wyjmować kartę oraz nauczą się zabierać 
pokwitowanie! 

Czy wiecie, że... 
Telefon komórkowy jest w komórce? 

A to ciekawe! Telefon ko-
mórkowy to urządzenie, 
bez którego trudno się 
dzisiaj obejść. Ciekawe 
jednak, ilu właścicieli „komó-
rek” wie, jaka jest ich historia? 
Pierwsze aparaty pojawiły się w 
Stanach Zjednoczonych prawie 
30 lat temu. Były ciężkie, duże jak 
cegła i nie mieściły się w kieszeni. Dzisiaj 
najmniejsze telefony mają zaledwie 6 cm długości i 
ważą 55 gramów. Skąd się wzięła nazwa „telefon ko-
mórkowy”? Każdy nadajnik telefonii komórkowej 
ma swój zasięg, czyli wysyła sygnał na określonym 
terenie. Miejsca, gdzie pokrywają się zasługi kilku 
stacji, fachowo nazywa się „komórkami”. 
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ALe dOwCip!
— Dlaczego tak póź-
no wróciłeś z po-
dwórka? – groźnie 
pyta mama Mądralę. 
– Przecież wiesz, że 
jutro idziesz już do 
szkoły?!
— Bo bawiliśmy się 
w pociąg, którym je-
chały dzieci wracają-
ce do domu z kolonii 
i właśnie ten pociąg 
miał dwie godziny 
spóźnienia… 

Pożegnanie LATA. 
Co będzie tematem prze-
wodnim Waszej pracy – 
zależy tylko i wyłącznie 
od każdego z Was. Zasta-
nówcie się, co najbardziej 
lubicie latem i w jaki spo-
sób chcielibyście podzię-
kować tej przepięknej i 
niezwykle wesołej oraz 
beztroskiej porze roku. 
Czekamy na Wasze prace 

w redakcji „Kuriera Wi-
leńskiego” (Birbynių g.4a, 
02121-30 Vilnius) przez 
cały miesiąc – do dnia 
5 października. Jedynie 
prace pisemne, czyli opo-
wiadania lub wiersze, 
możecie przesłać pocztą 
e-mail na adres Waszej 
Pucułki: danutakami-
lewicz@poczta.onet.pl.  
Wszyscy pracownicy na-
szej redakcji i liczni go-
ście, którzy odwiedzają 
nasze progi, są zawsze za-
chwyceni Waszymi pra-
cami i bardzo szczęśliwi 
Waszą obecnością – bo 
Wasze prace, to cząstecz-
ka każdego z Was! 

Nagrody już czekają! 

Uwaga konkurs pocopotka 
Aby właściwie powitać nadchodzącą jesień, 

która już nam się ukazuje w wielu miejscach, 
trzeba należycie pożegnać lato. 

Rozwińcie swoją wyobraźnię i narysujcie, 
namalujcie, napiszcie opowiadanie lub wiersz, 
zróbcie wyklejankę, ulepcie z plasteliny, wytnij-
cie z papieru, wykonajcie kolaż.

ZnAjdź 7 różniC

Do końca roku  pozostaje 100 dni!

Europejski Dzień Bez Samochodu— 
obchodzony corocznie 22 września jest 
międzynarodową kampanią, podczas 
której centra wielu miast zamykane są 
dla ruchu samochodowego. Idea tego 
dnia powstała w 1998 r. we Francji. 

Celem kampanii jest kształtowanie 
wzorców zachowań proekologicznych, 
upowszechnienie informacji o negatyw-
nych skutkach używania samochodu, 
przekonanie Europejczyków do alterna-
tywnych środków transportu, promocja 
transportu publicznego oraz pokazanie, 
że życie w 
mieście bez 
s a m o c h o d u 
jest nie tyl-
ko możliwe, 
ale także o 
wiele przy-
jemniejsze. 
K a m p a n i a 

przyczynia się również do zmniejsze-
nia hałasu i zanieczyszczenia powietrza, 
przez co wpływa na polepszenie jakości 
życia w mieście.

Kochani! Życie bez samochodu jest 
utrudnieniem, to prawda, ale tylko spró-
bujcie wstać o 20 minut wcześniej i przejść 
się do szkoły pieszo, wsiąść na rower lub 
do komunikacji miejskiej – ekstra! Po-
ranny wietrzyk, ćwierkające ptaki, ludzie 
uśmiechnięci i zakłopotani, no i koledzy, 
a poza tym, nie będziecie ospali i ocięża-
li! Nie warto wszędzie jeździć samocho-
dem, można przegapić wiele naprawdę 
fajnych spraw. 

europejski dzień Bez Samochodu


