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Witam serdecznie wszystkich moich Przyjaciół 
i nowych Czytelników!

Życzę miłego dnia i dobrego humoru na 
cały tydzień!

W piątek  są imieniny Gertrudy, które są nie lada wróżbą: 

* Gdy na Gertrudy zjawią się bociany, to wiosna już rychło nastanie.

* Święta Gertruda ? zaprzęgaj woły do pługa.

* W dzień Gertrudy, jeśli mróz u nas, przez czterdzieści dni zimowy czas.

Dawno temu w środę – 130 lat temu Amerykanin 

Jesse Reno opatentował schody ruchome.

Od czwartku do końca roku zostanie już tylko 290 dni – pestka! 

A teraz zapraszam do wspólnej zabawy!  Dzisiaj – Pocopotek!

MARZEC SIĘ MAŻE 
Miesiąc marzec tak się maże, 
Jak niegrzeczne dzieci:
To kropkami deszczu kapie, 
To znów słońcem świeci. 
Wiatr  swawolnik  czasem  jeszcze 
Garścią śniegu rzuci, 
Ale wszyscy dobrze wiedzą 
Że zima nie wróci!

Najpierw powitanie: 

ALE DOWCIP! 
Mała dziewczynka płacze na ulicy. 

Podchodzą ludzie i pytają:
- Czemu płaczesz?
- Bo się zgubiłam…
- A jak się nazywasz?
- Nie wiem.

- A jak się nazywa twoja mamusia?
- Nie wiem…
- A znasz swój adres?
-Tak. Wu-wu-wu kropka Basia kropka el-te. 
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Ruchome schody 
Ruchome schody na stałe wpisały się w krajobraz współ-

czesnych miast. Możemy je spotkać w centrach handlo-
wych, na dworcach a czasami nawet poza budynkami. 
Jest to jeden z wynalazków, który zrewolucjonizował 
sposób poruszania się po budynkach. Oficjal-
nie historia ruchomych schodów rozpoczęła 
się 15 marca 1892 roku, kiedy Jesse Reno 
otrzymał patent.

 • Po raz pierwszy wynalazek Reno 
umieszczono Nowym Jorku na 

Coney Island. 
• W Europie pierwsze ruchome scho-

dy zamontowano w Harrodsie w Wiel-
kiej Brytanii izaprezentowano publicznie 16 

listopada 1898 roku. 
• Najdłuższe ruchome schody świata znajdują się w Chinach. Jest tam system, którego łączna 
długość wynosi 800 metrów! Schody zlokalizowane są w Hong Kongu pomiędzy ulicami Con-
naught Road Central a Conduit Road.Zbudowano je w celu wygodnego połączenia centrum 
miasta z luksusowymi osiedlami mieszkalnymi. Schody wznoszą się na wysokość 135 me-
trów, a całkowity czas pokonania całego odcinka wynosi aż 20 

Fascynujący świat zwierząt 
• Istnieją nietoperze których rozpiętość skrzydeł dochodzi do 2 me-
trów podczas gdy najlżejszy nietoperz waży mniej niż 10 centów.

• Wieloryby potrafią porozumiewać się na odległość 80 km. 
• Ptaki w swoich śpiewach posiadają regionalne akcenty - tak jak 
w gwarach ludzkich.  

• Turkuć podjadek - owad - potrafi wydawać dźwięki 
do 92 decybeli (mierzone w odległości 1m) czyli tyle co 
zespół rockowy.
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