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Witam! Witam! Witam! Ale miłą niespodziankę 
sprawiliście naszej redakcji! Jaką? Otóż zobaczy-
cie ją wkrótce w „Kurierze Wileńskim”. Dotyczy 
to, oczywiście, Waszych wspaniałych prac kon-
kursowych. Dzisiaj już nie podajemy ogłoszenia o 
konkursie, ponieważ zgodnie z umową wyznaczo-
ny czas się skończył. Proszę się jednak nie mar-
twić na zapas. Jeżeli ktoś wysłał pracę dopiero 
wczoraj lub dzisiaj, to jeszcze do końca tygodnia 
z radością na nią zaczekamy. 

W imieniu wszystkich uczniów wyrażamy niezmierną 
wdzięczność WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM, za to, że 
często wbrew woli uczniów, uparcie uświadamiają, że wiedza 
jest wielka, ciekawa i nieskończona.  

DZIEŃ NAUCZYCIELA wprawdzie był wczoraj, ale wczo-
raj nie było wydania, dlatego z wielkim zapałem przekazuje-
my te skromne, ale jakże szczere życzenia dzisiaj. A poza tym, 
proszę o zastanowienie wszystkich naszych czytelników nad 
tym –  O czym marzy nauczyciel?

„Ach, gdyby do szkoły chodziły anioły...”
Życzymy Kochanym Nauczycielom, żeby:
• nie wykrzywili sobie kręgosłupa od dźwigania kilogramów 
zeszytów; 

• nie stracili cierpliwości do 
wciąż psujących się budzików; 
• nie zaczęli znowu popełniać 
błędów ortograficznych (na 
wzór swoich uczniów); 
• nie ogłuchli od wrzasków 
swoich wychowanków; 
• nie przestali wierzyć, że 
6x8=48! 
Uczniowie kochają swoich 
nauczycieli, a w szczególności 
tych, którzy spełniają

10 przykazań wzorowego nauczyciela:

1. Nie krzyczeć na uczniów.
2. Skracać treści programowe.
3. Uśmiechać się szczerze.
4. Jeździć z klasą na rowerze.
5. Marzyć nie tylko od święta.
6. Znać słowniczek gwary uczniowskiej na pamięć.
7. Słuchać hitów w szkole.
8. Grać z uczniami w jednym zespole.
9. Pozwalać na wszelkie swawole.
10.Być sportu i komputera amatorem.

Pomóż bohaterom „Kubusia Puchatka” 
na czas trafić do szkoły

Z Dniem Nauczyciela!!! Czy wiecie, że... 
przy projektowaniu posągów konnych istnieje zasada, 
że:
• osoba zmarła w bitwie siedzi na koniu, który ma obie 
przednie nogi w górze;

• jedną nogę w górze ma koń, na którym siedzi osoba 
zmarła na skutek ran; 

• jeśli bohater zmarł śmiercią naturalną, koń stoi na 
czterech nogach.



Poczta – ogólnie dostępna instytucja, przeważnie 
państwowa, zajmująca się obrotem przesyłek, a także 
wykonywaniem niektórych usług na rzecz telekomuni-
kacji oraz usług pieniężno-bankowych. Od połowy XIX 
wieku usługi w zakresie łączności dzielono na pocztowe 
i telekomunikacyjne, a od połowy XX wieku zaczęto 
pocztę nazywać łącznością pocztową.Usługi telekomu-
nikacyjne pod koniec XX wieku stały się na tyle szeroką 
dziedziną gospodarki, że w wielu krajach oddzieliły się 
od tradycyjnej poczty. Terminu poczta używa się również 
na określenie sposobu transportu pr z e sy łek 
lub ich charakteru. Szczególnym rodzajem 
poczty jest poczta polowa — in-
stytucja wojskowa, zapewnia-
jąca w czasie wojny jednost-
kom wojskowym i żołnierzom 
wymianę korespondencji z 
ludnością cywilną i między 
żołnierzami.

Terminem „poczta” okre-
śla się też przesyłki pocztowe 
(zwłaszcza korespondencję), budy-
nek, w którym mieści się poczta, a dawniej 
także pojazdy pocztowe.

Termin „poczta” wywodzi się od łaciń-
skiej nazwy stacji wymiany koni (stworzonej 
w czasie Cesarstwa Rzymskiego) – mutatio 
postia.

• Poczta kwiatowa — Fleurop-Interflora – największa 
organizacja zajmująca się doręczaniem kwiatów na zamó-
wienie, założona w 1927 roku.

Przez okres kilkudziesięciu lat rozszerzyła swoją dzia-
łalność na niemal wszystkie kraje świata. Istnieje ponad 
100 000 kwiaciarni współpracujących z organizacją Fleu-
rop-Interflora. Pomysł doręczania kwiatów powstał w 
Stanach Zjednoczonych w 1892 roku. Fleurop-Interflora 
zrzesza 100 000 florystów ze 150 państw z 5 kontynen-
tów. Logo oddziału Fleurop-Interflory to Merkury – w 
mitologii rzymskiej posłaniec w skrzydlatym hełmie i 
uskrzydlonych sandałach, bóg handlu, zysku i kupiec-
twa. Merkury Fleurop-Interflory dzierży w dłoni bukiet 

kwiatów, co symbolizuje usługi świadczone przez tę 
organizację. 

• Poczta konna – system dostarczania prze-
syłek pocztowych przy użyciu kurierów porusza-
jących się konno. Została zorganizowana już w 
czasach starożytnych, w VI w. p.n.e. w Persji, 
rozwinięta (stałe linie pocztowe) w cesarstwie 

rzymskim.Świetnie zorganizowaną pocztę kon-
ną miało imperium mongolskie. Była opłacana 

i utrzymywana bezpo-
średnio przez wielkiego 
Chana. Poczta ta skła-
dała się z rozmiesz-

czonych co 200-300 km 
stanic.
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Pokoloruj rysunekPocztowe ciekawostki

Wkrótce 9 października — Światowy Dzień Poczty

Poczta pneumatyczna 
— system przesyłania li-
stów, dokumentów i różnych 
przedmiotów za pomocą 
rur poprzez wykorzystanie 
sprężonego powietrza.Przed-
mioty umieszczane są w spe-
cjalnej kapsule. Przesyłanie 
może następować w obrębie 
jednego lub kilku budynków, 
a także w granicach miasta 
(tak jest np. w Paryżu).

Poczta pneumatyczna zo-
stała praktycznie zastosowa-
na już w XIX wieku. Jednak 
pod koniec XX wieku roz-
wiązanie to zostało zarzuco-
ne na rzecz faksów i kompu-
terów. System ten funkcjono-
wał w Paryżu do roku 1984.

System ten również nadal 
istnieje w czeskiej Pradze, ale 
podczas powodzi w 2002 ro-
ku został uszkodzony i jego 
funkcjonowanie zawieszono 
na czas nieokreślony.

Zazwyczaj rozwiązanie 
to jest stosowane w ban-

kach i szpitalach. Pojedyncza 
skrzynka przesyłana jest z 
prędkością 10-15 m/s.

Na Litwie pocztę pneu-
matyczną najczęściej można 
spotkać w hipermarketach 
do przesyłania banknotów z 
kas do skarbca.

Poczta elektroniczna, e-
-poczta (ang. electronic mail, 
e-mail) – to jedna z usług 
internetowych, w prawie 
zwanych usługami świadczo-
nymi drogą elektroniczną, 
służąca do przesyłania wia-
domości tekstowych (listów 
elektronicznych). Słowo e-
-mail próbowano w Polsce 
zastąpić słowem listel (od list 
elektroniczny), starano się 
także rozpropagować okre-
ślenie el-poczta (analogia do 
el-muzyki, czyli muzyki elek-
tronicznej) – słowa te jednak 
nie przyjęły się w codzien-
nym użyciu. Językoznawcy 
za poprawne uznają jedynie 
formy e-mail.   


