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Ciekawostki 

 

Pegaz – skrzydlaty rumak 

z legend i snów, ulubieniec 

bogów, przyjaciel Muz, który 

jednym uderzeniem kopyta 

potrafił stworzyć źródło 

tryskające wodą dającą 

natchnienie poetom 

i malarzom. Od pozostałych 

mitycznych wierzchowców 

różniła go jedna zasadnicza 

cecha – posiadał wielkie 

skrzydła na kształt łabędzich, 

które pozwalały mu bez trudu 

wzbić się w powietrze 

i poszybować po niebie. 

Wizerunki skrzydlatego 

rumaka pojawiały się 

powszechnie w sztuce 

starożytnych cywilizacji. 

Największą sławę i uznanie 

zdobył on jednak dzięki 

mitologii greckiej, która 

opisuje Pegaza jako stworzenie 

boskie i waleczne. Maść 

klasycznego Pegaza jest 

zawsze śnieżnobiała, jednak 

we współczesnych dziełach 

literackich i filmach pojawiają 

się rozmaite wariacje 

dotyczące jego wyglądu, 

uzależnione od fantazji autora. 

Złote skrzydła lub srebrna 

grzywa to tylko jedne z nich. 

 

Pegaz – wg mitologii greckiej 

- skrzydlaty koń zrodzony 

z krwi Meduzy, która 

trysnęła, gdy Perseusz odciął 

jej głowę. 

 



3 
 

Mit o Pegazie i Bellerofoncie 

 

Pegaz zamieszkiwał okolice 

źródła Pirene na Akrokoryncie. 

Odnalazł go tam Bellerofont, 

który przy użyciu złotego 

wędzidła, otrzymanego od 

Ateny, zdołał okiełznać 

rumaka. Przy jego pomocy 

heros pokonał Chimerę, 

planując następnie wznieść się 

na jego grzbiecie na szczyt 

Olimpu. W drodze na szczyt 

Bellerofont został jednak 

zrzucony z grzbietu 

skrzydlatego rumaka przez 

Zeusa. Na szczyt dotarł jedynie 

Pegaz. Od tego momentu służył 

on Zeusowi, który po śmierci 

przeniósł go na nieboskłon 

tworząc gwiazdozbiór Pegaza. 

Uderzenie kopyta tego konia 

miało otworzyć na górze 

Helikon, jednej z siedzib muz 

źródło, Hippokrene. 

Pegaz wspierał bohatera 

imieniem Bellerofont w jego 

obu walkach przeciwko 

Chimerom oraz Amazonkom. 

Istnieją różne opowieści, 

w których to Bellerofont 

odnalazł Pegaza. Najbardziej 

popularna mówi, że Polyeidos 

powiedział bohaterowi, aby ten 

zanocował w świątyni Ateny. 

W nocy odwiedziła go bogini 

i ofiarowała mu złotą uzdę. 

O poranku gdy dalej dzierżył 

uzdę, napotkał Pegaza pijącego 

wodę z Pieriańskiego źródła. 

Kiedy koń zobaczył uzdę, 

zbliżył się do Bellerofonta 

i pozwolił mu się dosiąść. 

Bellerofont pokonał Chimerę 

na grzbiecie Pegaza (ilustracja 

na kolejnej stronie). Później 

próbował dolecieć na Pegazie 

na szczyt góry Olimp, po to by 

zobaczyć bogów. Jednakże 

Zeus, niezadowolony 

z poczynań mitologicznego 

śmiałka sprawił, że Bellerofont 

spadł z grzbietu Pegaza i nigdy 

nie dotarł na szczyt góry. 

 

Pegaz zostawił Bellerofonta 

i kontynuował swoją podróż na 

szczyt Olimpu, gdzie Zeus 

zatrzymał go w swojej 

niebiańskiej stajni, jako 

najważniejszego z koni. Pegaz 
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przynosił Zeusowi grzmoty 

i błyskawice, tak, aby zawsze 

miał je pod ręką gdy tylko ich 

potrzebował. Pegaz był na tyle 

posłuszny Zeusowi, że zawsze 

był na czas gdy został 

zawołany oraz nigdy nie 

zdarzyło mu się upuścić ani 

zgubić broni swojego Pana. 

Służył wiernie Zeusowi aż do 

końca swoich dni. 

Pegaz w przeciwieństwie do 

bogów był śmiertelny. 

Ze względu na swoją wierną 

służbę u boku Zeusa, został 

uhonorowany swoją własną 

gwiezdną konstelacją. 

Ostatniego dnia swojego życia, 

kiedy Zeus przemienił go we 

wspomnianą konstelację, jego 

jedno, małe piórko spadło na 

ziemię, w okolicach miasta 

Tars.  

Olga Krzywańska



 

Sposoby na nudę podczas 
siedzenia w domu 

 
Aby umilić ten trudny dla wszystkich okres, można 
zaczerpnąć inspiracji, co robić gdy nudzi nam się w domu. 
 

1. Możesz nadrobić wszystkie filmy, seriale lub książki 
które chciałeś przeczytać/ pooglądać, 

2. Zrób prosty  trening zawsze warto dbać o formę. 
Filmiki z takimi treningami możesz znaleźć 
w internecie na takich platformach jak np. YouTube 

3. Naucz się czegoś praktycznego. W Internecie 
znajdziesz dosłownie wszystko. Może to jest 
doskonały moment, aby nauczyć się nowego 
języka  

4. W ramach miłego uczynku możesz upiec ciasto dla 
swoich bliskich. Ten mały gest  ucieszy 
domowników,   

5. Rozplanuj sobie wszystkie zajęcia, systematycznie 
odrabiaj prace domowe, abyś potem mógł mieć 
czas, by posiedzieć z rodzina czy popisać 
z przyjaciółmi  

6. Rozwiń swoje pasje, na które dotychczas nie miałaś 
czasu. Czasem warto poświecić czas na rozwój 
pasji być może osłoni się twój ukryty talent, 
o którym nie miałeś pojęcia  

7. Zrób porządki w szafie. Zdecyduj w czym będziesz 
chodził a w czym nie, ciuchy które już ci się nie 
przydadzą możesz oddać potrzebującym.  

 
Ola Matwij 
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Znane psy w historii 

Pies Hitlera – Blondi 

 
Według niektórych relacji Hitler od pierwszego spotkania 

bardzo polubił Blondi. Hitler pozwalał jej spać w swoim 

pokoju i spędzał z nią wolny czas, ucząc psich sztuczek 

i bawiąc się. Współcześni eksperci w dziedzinie psiej 

psychologii, którzy oglądali kolorowy film z Berghofu, na 

którym Hitler bawi się z Blondi, zauważyli, że pies, 

podchodząc do Hitlera i liżąc go po dłoni przybierał postawę 

uległości, co miało być dowodem na to, że Blondi się go 

bała. 
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Lassie 

 
Znana nam bohaterka filmu ,,Lassie, wróć!” to fikcyjny pies 

rasy owczarek szkocki. Postać została stworzona przez 

amerykańskiego pisarza Erica Knighta. Pierwszy z filmów 

ukazał się w 1943 roku. Problemem był fakt, że pierwszy 

pies, odgrywający tą rolę miał na czole charakterystyczną, 

białą łatę, przez co ciężko było znaleźć psa, który by ją 

przypominał. Zazwyczaj zaradzano temu, domalowując 

białą plamę na czole psów. 
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Łajka 

 

 
 

Łajka była pierwszym żywym stworzeniem umieszczonym 

na orbicie okołoziemskiej. Została wysłana w przestrzeń 

kosmiczną w celu przeprowadzenia na niej eksperymentów 

przed planowaną kosmiczną podróżą pierwszego 

człowieka. W założeniach eksperymentu nie przewidziano 

sprowadzenia psa z powrotem na Ziemię. Pies poniósł 

śmierć w czasie lotu. 
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Balto 

Psiak, który swoim bohaterskim czynem zapisał się na 

kartach ludzkiej historii. Balto to psiak rasy husky, który 

w 1925 uratował życie dwanaściorgu chorych dzieci. 

Jedynym ratunkiem dla nich były szczepionki znajdujące się 

tylko i wyłącznie w szpitalu oddalonym o 1600 km od 

rodzinnego miasta Balto – Nome. Dodatkowo panujące 

wówczas bardzo ciężkie warunki atmosferyczne 

uniemożliwiały podróż. Pokonanie tej trasy było 

niemożliwe. Jedynym wyjściem z tej sytuacji był transport 

psim zaprzęgiem. Psiaki, na czele z Balto, który przejął 

dowodzenie w trakcie podróży, doskonale poradziły sobie 

podczas śnieżycy. 
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Scooby Doo  

 Scooby Doo to postać stworzona przez Iwao Takamoto, 

główny bohater serii seriali i filmów Scooby Doo. Tytułowy 

bohater to mówiący dog niemiecki, brązowy w czarne łatki. 

Ma obrożę z inicjałami SD. Jest strasznie tchórzliwy i zawsze 

głodny (tak samo jak jego pan i najlepszy przyjaciel, 

Kudłaty). Jego ulubionym przysmakiem są Scooby Chrupki. 

Należy do Tajemniczej Spółki demaskującej potwory. 

Scooby Doo jest najdłużej emitowaną kreskówką w historii 

(wpisano ją do Księgi Rekordów Guinessa) - od 1969 roku aż 

do dzisiaj. 
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Reksio 

 Reksio to bohater popularnego polskiego serialu 

animowanego. Pies wymyślony przez reżysera i scenarzystę 

Lechosława Marszałka. Serial powstawał w latach 1967-

1988 w Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej liczy 

65 odcinków. Każdy z nich opowiada o przygodach 

sympatycznego, łaciatego kundelka Reksia i jego przyjaciół 

- kur, kotów, innych psów oraz jego właścicieli. Reksio to 

kolejna, legendarna postać polskich bajek. Zabawne 

perypetie tego przemiłego kundelka od lat bawią i śmieszą 

naszych najmłodszych. Reksio potrafi wcielić się w każdą 

postać.  

 

                                                                                       Marcelina Czerniakowska 
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Imię: Julia  

Nazwisko: Cholewa 

Data urodzenia: 29 

września 2009 

Znak zodiaku: Waga  

Ulubiony kolor: 

Czarny  

Ulubione zwierz : Kot 

Ulubiona pora roku: Wiosna 

Ulubiony deser: Lody 

Co sądzisz o Hallowen?  

Hallowen jest bardzo ciekawym świętem. 

Czy chciałabyś spotkać jednorożca? 

Nie, bo są dziwne chacha. 
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Czy chciałabyś obchodzić Hallowen ? 

Chciałabym go obchodzić, ponieważ jest super! 

Wolisz jesień czy zimę ? Dlaczego? 

Wolę zimę, ponieważ można lepić bałwana i rzucać się 

śnieżkami  

Co robisz w deszczowe ponure dni ?  

Siedzę w domu i oglądam filmy  

 

 

 Imię: Adam  

Nazwisko: Moszkowicz 

Data 

urodzenia: 

05 

września 

2009 

Znak 

zodiaku: 

Panna  
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Ulubiony kolor : Zielony  

Ulubione zwierzę : Pies 

Ulubiona pora roku: Lato  

Ulubiony deser: Żelki  

Co sądzisz o Hallowen?  

Hallowen jest bardzo fajne. 

Czy chciałabyś spotkać jednorożca? 

Nie, bo on nie istnieje  

Czy chciałabyś obchodzić Hallowen ? 

Chciałbym je jak najbardziej obchodzić 

Wolisz jesień czy zimę ? Dlaczego? 

Zimę, bo można rzucać się śnieżkami i lepić bałwana  

Co robisz w deszczowe ponure dni ?  

Siedzę w domu i gram czasami w gry  
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Imię: Klaudia  

Nazwisko: Sidor  

Data urodzenia: 14 

lutego 2009 

Znak zodiaku: 

Wodnik  

Ulubiony kolor: 

Różowy  

Ulubione zwierzę: 

Koń 

Ulubiona pora roku: Lato  

Ulubiony deser: Lody 

Co sądzisz o Hallowen?  

Hallowen jest extra, ponieważ są dynie i dużo cukierków 

Czy chciałabyś spotkać jednorożca? 

Tak, ponieważ bardzo lubię konie  

Wolisz jesień czy zimę ? Dlaczego? 

Wolę zimę, ponieważ lubię jeździć na nartach  

Co robisz w deszczowe ponure dni ?  

W ponure dni bawię się ze swoimi małymi pieskami  
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Imię: Paulina  

Nazwisko: Bobel  

Data urodzenia: 7 września 

2008 

Znak zodiaku: Panna  

Ulubiony kolor: Różowy  

Ulubione zwierzę: Pies 

Ulubiona pora roku: Lato  

Ulubiony deser: Lody 

Co sądzisz o Hallowen?  

Jest extra, ponieważ są cukierki 

i fajna zabawa  

Czy chciałabyś spotkać jednorożca? 

Tak, bo jest magiczny i kolorowy  

Wolisz jesień czy zimę ? Dlaczego? 

Wolę zimę, ponieważ można rzucać się śnieżkami  

Co robisz w deszczowe ponure dni ?  

Jestem w domu i oglądam seriale na Netflixie  
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Imię: Julia   

Nazwisko: Motyka 

Data urodzenia: 09 

września 2010 

Znak zodiaku: Panna 

Ulubiony kolor: Zielony  

Ulubione zwierzę: Kot 

Ulubiona pora roku: 

Jesień  

Ulubiony deser: Placki  

Co sądzisz o Hallowen?  

Jest fajne i ciekawe  

Czy chciałabyś spotkać 

jednorożca? 

Tak, bo zawsze chciałam zobaczyć jakie ma kolory  

Wolisz jesień czy zimę ? Dlaczego? 

Wolę jesień, ponieważ jest dużo kolorowych liści   

Co robisz w deszczowe ponure dni ?  

W ponure dni oglądam telewizję  
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Imię: Paulina   

Nazwisko: Fiałek  

Data urodzenia: 15 

października 2010  

Znak zodiaku: Waga  

Ulubiony kolor: Niebieski 

i czarny   

Ulubione zwierzę: Pies  

Ulubiona pora roku: Wiosna 

Ulubiony deser: Lody z bitą 

śmietaną  

Co sądzisz o Hallowen?  

Hallowen jest straszne, bo ludzie przebierają się za 

potwory  

Czy chciałabyś spotkać jednorożca? 

Nie, bo to zwykły koń z rogami  

Wolisz jesień czy zimę ? Dlaczego? 

Jesień, bo w tej porze roku mam urodziny   

Co robisz w deszczowe ponure dni ?  

Bawię się z młodszą siostrą 
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Wywiad z Amelią Moszkowicz 

 
1-Wolisz lekcje zdalne 

czy w szkole? 

-Wolę zdalne ponieważ, 

jak skończę lekcje, mam 

więcej czasu dla siebie. 

2-Co zazwyczaj robisz po 

lekcjach? 

-Zazwyczaj sprzątam pokój, odrabiam zadania, uczę się 

i słucham muzyki. 

3-Jesteś zadowolona ze swoich ocen? 

-No tak średnio bym powiedziała. 

4-Z jakim przedmiotem idzie ci teraz najlepiej, a z jakim 

najgorzej? 

-Najlepiej z niemieckiego i w sumie historii, a najgorzej 

z geografii i chemii. 

Emilia Bukowy 
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Żarty o szkole 

 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór 

chemiczny i otworzył dziennik: 

- Małgosiu, co to za wzór?  

- To jest... No, mam to na końcu 

języka... 

- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi 

nauczyciel. - To kwas siarkowy... 

 

 

 

Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - 

pyta nauczycielka Jasia. 

- Bo nie mogę się obudzić na czas... 

- Nie masz budzika?  

- Mam, ale on zawsze dzwoni wtedy kiedy 

ja jeszcze śpię. 

 

 

Co to jest nieskończoność - pyta nauczycielka? 

-Na przykład rok szkolny - odpowiada Jasio. 
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Proszę pani, czy można być karanym 

za to, czego się nie zrobiło? 

Nie, Aniu, w żadnym wypadku.  

To dobrze, proszę pani, bo ja nie 

zrobiłam pracy domowej. 

 

 

Jasiu czy lubisz chodzić do szkoły? 

Tak, bardzo lubię. I lubię wracać ze szkoły. Nie lubię tylko tego czasu 

między pójściem a przyjściem. 

 

 

Na lekcji polskiego: 

- Jasiu, powiedz nam, kiedy 

używamy wielkich liter? 

- Kiedy mamy słaby wzrok!  

 

 

Amelia Sidor 
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Zapytaj nauczyciela 

 

1. Czy spotkały panią zjawiska 

paranormalne? 

Nie, nigdy. 

Pani Mariola Szul  

Nie. 

Pani Małgorzata Orłowska  

 

2. Co pani sądzi o istnieniu Yeti, 

Wilkołaków, Potwora z Loch 

Ness? 

Uwierzę, jak zobaczę. 

Pani Mariola Szul 

Nie istnieją.  

Pani Małgorzata Orłowska 

 

3. Co sądzi pani o Halloween? 

Być może to fajna zabawa, ale 

nie w naszej tradycji. 

Pani Mariola Szul  

Nie podoba mi się to święto, 

zresztą większość zwyczajów zza 

oceanu oceniam negatywnie. 

Pani Małgorzata Orłowska  

 

4. Które z mitów greckich 

pamięta pani najlepiej i jakie się 

pani najbardziej podobały? 

Kiedyś zaczytywałam się 

w mitach greckich, są jak baśnie. 

Nie mam ulubionego. Wszystkie 

mi się podobają. 

Pani Mariola Szul  

W zasadzie wszystkie, chociaż 

ostatnio odkryłam dzięki 

jednemu z moich uczniów, że 

wszystkich nie znam. 

Pani Małgorzata Orłowska  

 

5. Jakie aplikacje i ile ma pani na 

telefonie? 

Tylko te, które są mi potrzebne. 

Pani Mariola Szul  

Youtube, facebook, messenger, 

whatsapp.  

Pani Małgorzata Orłowska  

 

6. Czy dopada panią jesienna 

depresja? 

Nie, nie mam jesiennej depresji. 

Pani Mariola Szul 

 

Mikołaj Krzeptoń  
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Zjawiska nadprzyrodzone 

 

Ludzie lubią opowieści o potworach i stworach nie z tego świata.                   

Chcecie dowodów? Oto one: 

- niesłabnąca popularność powieści fantasy, 

- przebieranie się za dziwne stwory w karnawale i na Halloween, 

- wysoka oglądalność filmów o zombie, wampirach i wilkołakach, 

- popularność niektórych miejsc wśród turystów np. grobowców faraonów, 

- badania naukowców nad dziwnymi zjawiskami. 

 

Wiara w duchy, zjawy, potwory i wszelkie paranormalne zjawiska 

towarzyszy człowiekowi chyba od początku istnienia. Wystarczy 

przypomnieć sobie mitologię grecką.  

W mitologii mamy: Minotaura, pegaza i chimerę (o których pisaliśmy na 

początku), cyklopa, centaury, fauny, satyrów i Cerbera. 
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Wszyscy słyszeli zapewne o innych stworach, w które ludzie wierzyli na 

przestrzeni wieków (a niektórzy nadal wierzą). Te stwory to:  

- Wielka Stopa, i yeti człowiek śniegu 

-Czupakabra 

- smoki np. Smok Wawelski (może stały 

za tym znalezione kości dinozaurów?) 

- Krampus (demon świąt Bożego 

Narodzenia)  

- gryfy (pół lew, pół orzeł) 

- jednorożce 

- olbrzymy 

- wilkołaki 

- potwór z Loch Ness 

- Kraken i olbrzymie kałamarnice 

- mumie 

- wampiry np. Drakula. 

 

Na świecie pełno jest tajemniczych miejsc związanych z legendami lub 

niewyjaśnionymi zjawiskami. Są to np.: 

- trójkąt bermudzki 

- zaginiona Atlantyda 

- kosmiczne kręgi w zbożu  

-rysunki z Nazca 

- wędrujące kamienie w kalifornijskiej Dolinie Śmierci 

-piramidy w Egipcie i w Meksyku 

- chodzące posagi z Wyspy Wielkanocnej 

- Petra miasto wykute w kamieniu 

- Angkor Wat 
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- kamienne głazy w Stonehenge. 

 

Gdyby było wam jeszcze mało możemy dodać: 

- wiarę w przepowiednie, wyrocznie i horoskopy, 

- palenie czarownic na stosach, 

- indiańskich szamanów, 

- druidów, 

- zjawisko lewitacji, 

- tajemnicze zwoje znad Morza Martwego, 

- harpie, 

- sfinksy, 

- lunatykowanie i wiarę w sny, 

- pakty z diabłem. 

 

No i oczywiście UFO i kosmitów!!! 
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A oto kolejne tajemnicze zjawisko -  

Przeżycia przy śmierci klinicznej 

W opowieściach ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną, występują fakty 

wspólne. Zazwyczaj słyszą głos lekarza orzekający ich zgon, widzą swoje 

ciało z perspektywy ptaka. Kolejno wchodzą w tunel, gdzie spotykają bliskich, 

następnie pojawia się postać, która oznajmia, że pora wracać. Wtedy ogarnia 

ludzi spokój i błogość. Ciekawym zjawiskiem jest to, że niezależnie od rasy, 

światopoglądu czy wyznawanej religii każdy opisuje ten stan podobnie, 

doznaje podobnych przeżyć. 

WYWIAD Z OSOBĄ KTÓRA PRZEŻYŁA ŚMIERĆ KLINICZNĄ 

Przeżyła pani śmierć kliniczną trzy razy. Co Pani czuła? 

– Najbardziej niewiarygodne w tym doświadczeniu było to, co stało się ze 

świadomością. W jednej chwili ta świadomość stała się tak podzielna, albo też 

wielozadaniowa, że mogłam objąć kilka planów wydarzeń. To było najbardziej 

nieprawdopodobne, bo to dało do myślenia, jak bardzo ogranicza nas ciało. 

I jak to wygląda? 

– Często tak żartuję, a właściwie to nawet mój znajomy ufolog mi powiedział, że 

jesteśmy pasażerami na statku powietrznym o nazwie Ziemia i podróżujemy 

w naszych kombinezonach, i to są nasze ciała. Jesteśmy istotami o wiele bardziej 

duchowymi niż cielesnymi. I ja się z nim zgadzam i myślę, że właśnie tak można do 

tego zagadnienia podchodzić. Ciało ludzkie jest tylko kombinezonem, jest 

opakowaniem dla tej istotniejszej cząstki człowieka. I być może to jest właśnie ta 

cząstka, którą możemy nazywać Bogiem w sobie. Myślę, że ta świadomość to 
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cząstka boska, która jest w nas i ona z racji tego, że jest boska to nie może być 

śmiertelna. 

To była pani decyzja, że pani wraca? 

– W moim przypadku nie miałam cienia wątpliwości, że mogę zdecydować czy chcę 

wrócić, czy zostać. Tak było u mnie, co nie znaczy, że tak jest zawsze. Tutaj zdania 

są bardzo podzielone. Do Biura Duchów napływa mnóstwo różnych relacji. Niektóre 

osoby, jak twierdzą, są bardzo mocno zachęcane do powrotu. U mnie tak nie było. 

Wtedy pierwszy raz w życiu poczułam, czym jest wolna wola.  

 

Co pani zobaczyła podczas swojej śmierci? 

– Była to pewnego rodzaju podróż do innej przestrzeni. Do świata, w którym 

spotkałam moją kilka lat wcześniej zmarłą babcię. Spotkałam ją tam, ale ona była 

bardzo zdziwiona, że mnie widzi. Spotkałam tam bardzo wielu ludzi. Budynki. Coś 

na kształt miasta, które było bardzo dobrze zorganizowane. Miało ono przepiękną 

architekturę. Tam było wszystko harmonijne, chociażby rośliny. Nigdy wcześniej nie 

widziałam takich roślin. To było coś w rodzaju przepięknie zaprogramowanego 

parku. Zainteresował mnie pewien budynek z kolorową mozaiką na dachu. 
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Natychmiast znalazłam się w środku. Okazał się ogromną biblioteką. Widziałam 

świat tętniącym życie, w którym był bardzo duży ruch i bardzo dużo się działo. 

Osoby, które pani tam widziała, różniły się w jakiś sposób od nas? 

– Mogę tylko tyle powiedzieć, że te osoby wyglądały jak ludzie, ale była w nich 

pewna delikatność, taka szlachetność. Nie potrafię tego inaczej opisać. One miały w 

sobie coś anielskiego. 

Wspomniała pani o swojej babci. Jak wyglądało to spotkanie? 

– W pierwszej chwili jej nie poznałam. Wyglądała jak w czasach swojej młodości. 

Dopiero po chwili sobie uświadomiłam, że to moja babcia. Ten jej widok znałam 

tylko ze zdjęć. Dlatego moment mi zajęło zanim się zorientowałam, że to jest ona. 

Była bardzo zaskoczona, że mnie widzi, spojrzała na mnie i mówi, a co ty tutaj 

robisz? To nie jest twój czas. 

Jaki jest tamten świat? 

– Powiedziałabym, że jest doskonalszy. Panuje tam stan niewyobrażalnego spokoju. 

Było bardzo dużo ludzi, niektórzy spacerowali, niektórzy wyglądają tak, jakby się 

uczyli. Odebrałam ten świat jako lepszy z tego powodu, że on nie był obciążony tym 

napięciem, w którym my żyjemy. Tam była pewna aura, która trochę przypomina 

atmosferę w świątyni, wszystko jedno jakiej religii. 

Dlaczego ludzie boją się śmierci? 

– Ludzie nie boją się śmierci, tylko boją się umierania. Boją się tego bardzo 

przykrego stanu, przez który wielu przechodzi, na przykład z powodu choroby. Nie 

boimy się śmierci, bo mamy bardzo głęboko zakorzenione, że jest coś ponad tym. 

Przygotowała: Gabriela Małek 
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Wywiad z Panią Małgorzatą Orłowską 

1. Co lubi pani jeść ? 

Najbardziej lubię jeść owoce morza. 

2. Czy lubi pani gotować ?  

Tak lubię. 

3. Czy ma pani jakieś zwierzątko domowe ?  

Nie. 

A chciała by pani mieć ? 

Tak! Psa ale jeszcze nie teraz. 

4. Jakie ma pani hobby 

Moim Hobby jest czytanie książek, gotowanie. 

5. Lubi pani jesień ? 

Tak. 

A dlaczego akurat jesień ? 

Ponieważ jest to bardzo ładna pora roku nawet jeśli pada deszcz . 

6. Jaką porę roku lubi pani najbardziej ? 

Wszystkie ! Bo są bardzo nieprzewidywalne 

                                                                                                                                          

Oskar Mazur 
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Co robi elektryk na scenie? 

- Buduje napięcie 

 

Jak nazywa się człowiek 

siedzący w cieniu ? 

- Cienias 

 

Co będzie jak zadzwonisz na 

799? 

- Policja przyjedzie na 

wstecznym 

 

Dlaczego taboret ma 

depresję? 

- Bo nie ma oparcia 

 

Jak nazywa się Ada 

w pomarańczowej sukience? 

- OrenżAda 

 

Co robi krowa w kuchni? 

- Placki  

 

 

 

Jakie kamienie leżą na dnie 

rzeki? 

- Mokre 

 

Jak się nazywa książka o życiu 

samochodów? 

- Autobiografia 

 

Jak nazywa się geniusz z Unii 

Europejskiej?  

- Eugeniusz 

 

Jak nazywają się spodnie 

spełniające życzenia? 

- Dżinsy 

 

Dlaczego łąka jest mokra? 

- Bo polana  

 

Dlaczego ściany nie toczą ze 

sobą wojen? 

- Bo między nimi jest pokój 

Natalia Mazur



 Top 5 MITÓW kosmetycznych! 

 

Mit 1- Kosmetyki naturalne 

są bardziej bezpieczne od 

tych syntetycznych i nie 

uczulają. 

Nie jest to prawdą dlatego, że 

każde kosmetyki przechodzą 

testy, by mogły być 

dopuszczane do obrotów. 

 

Mit 2- Szminki są 

rakotwórcze ponieważ 

zawierają ołów. 

W szminkach faktycznie może 

być ołów z dopuszczalną 

dawką do 0,69ppm.  Ale jest 

to dawka nieszkodliwa dla 

człowieka. 

 

Mit3- Dobra pielęgnacja 

kosztuje. 

Kosmetyki do pielęgnacji 

skóry jeśli mają działać 

powinny być drogie?  

Niekoniecznie, dzisiaj także 

kosmetyki z średniej półki 

wzbogacone są w porządne 

i skuteczne składniki. 

 

Mit 4- Puder postarza. 

Puder może postarzać, ale nie 

musi. Faktycznie jeśli aplikacja 

kosmetyku sprowadzi się do 

tworzenia grubej maski, która 

eksponuje lekkie zmarszczki, 

tak może się stać. Wystarczy 

nawilżać twarz przed 

makijażem. 

 

Mit 5!!- Nie musisz myć 

pędzli do makijażu jeśli 

tylko ty z nich korzystasz. 

Bez względu na to czy dzielisz 

pędzle z mamą, siostrą czy 

przyjaciółką czy też jesteś 

jedyną użytkowniczką, nigdy 

nie zapominaj o regularnym 

myciu! To dlatego, że pędzle 

wchodzą w kontakt z dużą 

ilością produktów np.: 

korektor, puder, rozświetlacz 

itp. Im dłużej zwlekasz z ich 

umyciem tym więcej bakterii 

zbierają na swojej 

powierzchni, co może 

prowadzić do poważnego 

zapalenia skóry.

 

Izabela Stęchła 
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CIEKAWI LUDZIE 

STEPHEN HAWKING 

 
Stephen William Hawking (ur. 8 stycznia 1942 w Oksfordzie, zm. 14 

marca 2018 w Cambridge – brytyjski astrofizyk, kosmolog, fizyk 
teoretyczny. 

W ciągu trwającej ponad 40 lat kariery naukowej zajmował się 
głównie czarnymi dziurami i grawitacją kwantową. Wspólnie z 

Rogerem Penrose’em opracował twierdzenia odnoszące się do 
istnienia osobliwości w ramach ogólnej teorii względności oraz 
teoretyczny dowód na to, że czarne dziury powinny emitować 

promieniowanie, znane dziś jako promieniowanie Hawkinga (lub 
Bekensteina-Hawkinga). 

Był profesorem matematyki i fizyki teoretycznej na macierzystej 
uczelni, Uniwersytecie w Cambridge (gdzie w latach 1979–2009 

obejmował katedrę Lucasa, tak jak kiedyś Newton), w Kalifornijskim 
Instytucie Technicznym w Pasadenie. Członek Royal Society oraz 

Perimeter Institute for Theoretical Physics (Waterloo, Ontario). 

Przemysław Kamiński 


