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O tym co było i o tym co będzie 
 
 

 

STYCZEŃ 

 Msza Święta – codziennie 

 Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie 

 Wizyta Duszpasterska 

 Wspólne Kolędowanie w kaplicy Domu 

 Zajęcia terapeutyczne  zgodnie z grafikiem 

 Spacery po ogrodzie 

 

LUTY  

 Msza Święta – codziennie 

 Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie 

 Uroczysta Msza Święta z okazji Dnia Chorego 

 Walentynkowa niespodzianka  

 Zajęcia terapeutyczne z godnie z grafikiem 

 

MARZEC 

 Msza Święta – codziennie 

  Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie 

 Droga Krzyżowa  

 Gorzkie Żale 

 Zajęcia terapeutyczne z godnie z grafikiem  

 

Informacje zebrał Zespół Redakcyjny, a komputerowo przepisała je Anna Harazińska 

AKTUALNOŚCI  

O tym co było i o tym co będzie, 
czyli wspomnienia i aktualności stycznia, lutego i marca 
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Życzenia dla Solenizantów stycznia, lutego, marca 

Z okazji Waszego Święta : 

zdrowia, radości, 

przyjaźni wielkich i małych, 

wielu przygód niebywałych 

i uśmiechu wesołego 

oraz wszystkiego, 

wszystkiego najlepszego! 
 

 

 

              W imieniu Zespołu Redakcyjnego życzenia przygotowała  Kornelia Monka 

SOLENIZANCI 
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Życzenia wielkanocne...  

Dla Wszystkich Czytelników gazetki 

 

 

 

Z okazji świąt Wielkanocnych 

Zdrowia i Błogosławieństwa Bożego od Zmartwychwstałego Jezusa! 

Radosnego wiosennego nastroju 

Serdecznych spotkań w gronie bliskich. 

Otuchy w sercu! 

Niech Zmartwychwstanie Jezusa 

napełni Was spokojem 

niech da siłę  do pokonywania trudności 

i pozwoli pozytywnie patrzeć w przyszłość! 

 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego życzenia przygotowali  

Gienia Leja i Teofil Korzeniowski,  

 

na komputerze przepisała je Anna Harazińska 

WIELKANOC 
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Wielkanocne wiersze…  
                                                     propozycja Beaty Kaczmarskiej 

 

 

 

„Bóg odrzucił ten kamień”  

Ernest Bryll 

z tomu „Golgota Jasnogórska”, 2001 

Bóg odrzucił ten kamień jakby nic nie ważył 

I wstał tak lekko z grobu, 

że na twarzach straży 

Nie było widać lęku i zdumienia 

Może nie zobaczyli nawet, 

że się świat odmienia 

Bóg zmartwychwstał, 

odwalił groby naszych domów 

Gdzie tak już dobrze we śnie dusznym było 

I nie przepuścił tej nocy nikomu 

Spod ciepłych pierzyn wywlekał nas siłą 

Bóg zmartwychwstał, 

odwalił groby naszych domów 

Byśmy stanęli. Na światło spojrzeli 

Byśmy wołaniem wielkim odetchnęli 
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„Zadzwoniły już dzwony” 

                                                                            Maria Konopnicka 

 

 

Zadzwoniły już dzwony, dzień nastał wesoły. 

Pod święconym pieczywem uginają się stoły. 

Leży jajko święcone malowane farbami  

kto też dzisiaj tym jajkiem będzie dzielił się z nami? 

A więc ojciec i matka – oni pierwsi najpewniej, 

potem bracia i siostry i sąsiedzi i krewni, 

Potem... nie wiem kto dalej, a odgadnąć to sztuka 

może jakiś gość z drogi do drzwi chaty zapuka. 

Może dziadziuś zgrzybiały, co się modli w kościele? 

To się także tym jajkiem z biednym dziadkiem podzielę. 

________________________________________________________________________________ 

Świąteczno-wiosenne refleksje  

                                                                  Adama Jacka Góreckiego 

 

Święta Wielkanocne są pamiątką śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To taki 

czas kiedy wzmacnia się wiara. 

Czas świąt – to także okres rozkwitu przyrody. Przychodzi wiosna. Bazie, kwiaty rozwijają 

się. Robi się radośniej, cieplej. 

Lubię wiosnę. Można pomyśleć o lżejszej odzieży i częściej przebywać w ogrodzie. 
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Polskie legendy 
                                                                         pisze Małogosia Chominiec 

 

Polecam Wam czytelnicy książkę 

pt. „Polskie Legendy”. Autorką książki jest 

Ewa Stadtmuller. Książka ta opisuje 

legendy, które związane są z różnymi 

miejscami  w Polsce np. z Wieliczką, 

Krakowem.  

Legendy to opowieści przekazywane 

z pokolenia na pokolenie o niezwykłych 

postaciach władców, świętych i wielu 

zabytkowych miejscach naszej ojczyzny. 

Warto je czytać i przenieść się w inne 

czasy. 

Atutem legend, które Wam polecam są 

barwne opisy zawarte w książce 

przyciągające uwagę czytelnika.  

 

________________________________________________________________________________ 

 

Pokrzepiające cytaty z Biblii 

                                                                          wybrał  Ludwik Przała 

 

„O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby 

przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, 

który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie 

Jezusie.” 

Flp 4, 6-7 

 

„Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych.” 

Ps 145, 15 

WARTO CZYTAĆ... 
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„Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje  

On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje 

wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy  

Go prosili.” 

1 J 5, 14-15 

 

„Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.” 

1 P 5, 7 
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                                                              propozycje Mieczysława Kozła 

Kruszwica 

Wysoka wieża zamkowa nad Gopłem 

jest miejscem, gdzie według legendy 

rozegrała się tragedia Popiela. Okrutny 

książę, bojąc się utraty władzy, nakazał 

otruć swoich krewnych – konkurentów 

do tronu, a później nie zezwolił na ich 

pochówek. Spowodowało to ogromne 

rozmnożenie się myszy, które wkrótce 

dopadły samego Popiela. Wieżę 

zamkową, w której bezskutecznie 

usiłował się schronić, nazywano odtąd 

Mysią Wieżą. 

 

Frombork 

Do Fromborka warto przyjechać na cały dzień. Wtedy od rana do wieczora, przy różnym natężeniu 

i odcieniu światła, można podziwiać czerwone mury potężnej warowni. To tu swoje  największe 

dzieło – ,,O obrotach sfer niebieskich’’ – napisał Mikołaj Kopernik, który w liście do przyjaciela 

określił Frombork jako "najdalszy kraniec ziemi".   

 

WARTO ZOBACZYĆ... 
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Kraków – zamek na Wawelu 

 

O Wawelu jednym z najbardziej znanych zamków w Polsce, napisano już dziesiątki książek. 

Wydaje się, że został dokładnie poznany i że żaden fakt z nim związany nie jest w stanie nikogo 

zaskoczyć. Nic bardziej mylnego. Każda wizyta na wzgórzu wawelskim pozwala na dokonanie 

kolejnych, mniejszych lub większych odkryć! 

Babice - zamek 

Lipowiec 

 

Wśród  bujnej zieleni pokrywającej 

wysokie wzgórze wyraźnie góruje 

biała, 28-metrowa, cylindryczna 

wieża zamku Lipowiec w Babicach. 

Droga do niej wiedzie długimi, 

stromymi drewnianymi schodami. 

Dlatego turyści wyruszający do 

zamku powinni u podnóża góry 

upewnić się, że niczego nie 

zapomnieli ze sobą zabrać.       

 

Informacje pochodzą z książki "ZAMKI, warownie, bitwy i turnieje" Jerzego Smoczyńskiego 
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Kanion rzeki Blyde 

                                                                         pisze Boguś Kuźma 

Kanion ten jest jednym z najpiękniejszych krajobrazowo miejsc w RPA. Znajduje się na terenie 

Rezerwatu Przyrody w północno- wschodniej części kraju. Region ten zamieszkują w większości 

Zulusi. Graniczy on z Mozambikiem. Kanion ten ma 25 km długości i 750 m głębokości. Powstanie 

kanionu jest wynikiem działania rzeki Blyde, która wyżłobiła go w skałach czerwonego piaskowca. 

 

  

 

SKODA FABIA                                                       pisze Krzysztof Paleczny 

 

 

Skoda Fabia – czeski samochód osobowy  

produkowany pod marką Skoda od roku 1999. Fabia 

została po raz pierwszy pokazana podczas targów 

motoryzacyjnych we Frankfurcie w 1999 roku. 

Początkowo pojazd oferowany był wyłącznie 

w wersji hatchback, do której w 2000 roku 

dołączyła wersja kombi, a rok później sedan. 

W 2003 roku wprowadzono na rynek sportową jej 

odmianę. W 2004 roku auto przeszło odnowienie. 

Zmieniono  m.in. przedni zderzak,  chłodnicę oraz 

tylne lampy. Dodatkowo zostały dodane nowe 

wzory alufelg. Auto wg mnie jest bardzo ładne.  

SAMOCHODY 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_nad_Menem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hatchback
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kombi_(nadwozie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sedan_(nadwozie)
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                          przygotowały Aniela Pecel i Kornelia Monka 

 

Przebiśnieg znany jest pod wieloma nazwami, 

np. przebiśnieg zwyczajny, przebiśnieg pospolity, 

gładysz pospolity, gładyszek, śnieguła, śniegułka. 

Występuje pospolicie i pochodzi z terenów leśnych 

środkowej oraz południowej Europy. Jest w Polsce 

gatunkiem chronionym. Przebiśniegi są jednymi 

z najwcześniej zakwitających roślin cebulowych – 

kwitną od lutego do kwietnia. Są pachnące, lubiane 

przez pszczoły Płatki korony reagują na zmianę temperatury- zamykają się na noc i przy 

niekorzystnych warunkach atmosferycznych. 

Żonkil - nazwa tego kwiatu pochodzi od słowa 

francuskiego słowa jonquille (żonkil, żółty narcyz), 

które to słowo wywodzi się z kolei od hiszpańskiego 

junquillo – (trzcina, sitowie). Na naturalnych 

stanowiskach rośnie dziko w Portugalii i Hiszpanii. 

W Polsce spotykamy go w ogrodach. 

 

Szafirek - piękne, groniaste, intensywnie 

niebieskie kwiaty, pojawiają się wiosną licznie 

w ogrodach i parkach. Mało kto wie, że rodzaj 

szafirek ma dobre kilkanaście gatunków. Dwa 

występują w Polsce bardzo pospolicie – są to 

szafirek amerykański oraz szafirek groniasty. 

W zasadzie różnice między tymi gatunkami są 

niewielkie. Obie rośliny dorastają do około 

30 cm wysokości. Na szczycie pojedynczych, grubych pędów pojawiają się grona. Kwiaty szafirka 

to drobne, małe kuleczki, które gęsto oblepiają szczyt łodygi. Kwiatostan jest niezwykle zbity. 

Ich zapach jest bardzo delikatny, ale dobrze wyczuwalny. Oba szafirki świetnie sprawdzają się 

w uprawie w ogrodzie i w doniczce. 

Hiacynt to bylina cebulowa należąca do 

rodziny szparagowatych . Do tego rodzaju 

należy 30 gatunków roślin, które pochodzą 

ze wschodnich rejonów Morza Śródziemnego aż 

po południowo-zachodnią Azję. Rośliny te 

wytwarzają mięsiste, błyszczące, równowąskie, 

krótkie liście, które zwykle osiągają do 30 cm 

wysokości. Gruby pęd kwiatostanowy dorasta 

do około 20 cm. Hiacynt kwitnie w kwietniu 

O WIOSENNYCH KWIATACH... 

https://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5444/ROSLINY-opracowanie-korekta1b_po-konsultacjach-spol-3_icon.pdf
https://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5444/ROSLINY-opracowanie-korekta1b_po-konsultacjach-spol-3_icon.pdf
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/cebulowe/kwitnace-wiosna
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_francuski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_hiszpa%C5%84ski
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i maju. Kwiaty zebrane w bardzo efektowne kwiatostany (grona) utrzymują się przez ok. 2 

tygodnie. Są średniej wielkości, dzwonkowate lub lejkowate i mają 6 lub więcej płatków. 

Występują w bardzo wielu kolorach (białym, żółtym, pomarańczowym, łososiowym, różowym, 

czerwonym, fioletowym, niebieskim). Są znane i cenione za swój piękny, intensywny, słodki 

zapach. 

Pierwiosnek to duży rodzaj roślin zwany też 

prymulkami. W Polsce mamy 7 rodzimych 

gatunków pierwiosnków. Najczęściej występują 

one w górskich regionach strefy umiarkowanej na 

półkuli północnej (ale znajdziemy je też w Afryce, 

tropikalnej Azji czy Ameryce Południowej). 

Najczęściej posiadają baldachowate kwiatostany 

(niekiedy ułożone w piętra). Pojedyncze kwiaty 

pierwiosnków mogą mieć kształt lejkowaty 

(wyprostowany) lub dzwonkowaty (przewieszający 

się). Są pojedyncze lub pełne zależnie od odmiany. 

Występują w niemal wszystkich kolorach – od białego, przez różowy, czerwony i różowy, do 

niebieskiego. Często też bywają wielobarwne. 

Krokusy występują naturalnie na łąkach 

górskich w Europie, na obszarze Tatr, Alp, 

Pirenejów oraz na Bałkanach. Rośliny są znane 

ze swoich niewielkich rozmiarów – osiągają do 

10-15 cm wysokości. Liście są wąskie 

(trawiaste), z jasnym, białym paskiem 

ciągnącym się wzdłuż środka i wyrastają po 2-4 

na roślinę. Krokus wiosenny kwitnie od lutego 

do kwietnia (często przebija się przez leżącą 

jeszcze warstwę śniegu). Roślina jest zaliczana 

do najpiękniejszych kwiatów wiosny. 

Każda cebulka (bulwka) wytwarza tylko jeden kwiat. Kwiaty mają po 6 płatków, ciemnożółty lub 

pomarańczowy słupek, 3 żółte pylniki, a gardziel okwiatu posiada włoski. Większość odmian 

krokusów ma płatki w różnych odcieniach fioletu, ale występują też odmiany białe, żółte oraz 

wielokolorowe. Są pachnące i bardzo lubiane przez owady zapylające, w tym pszczoły. 

 

Tulipany - istnieje około 120 

gatunków  tulipanów i co najmniej 15 

tysięcy odmian uprawnych. Naturalny 

obszar występowania tulipana to Europa 

Południowa, północna Afryka, Azja od 

Turcji, przez Iran, góry Pamir 

i Hindukusz, stepy Kazachstanu, po 

północno-wschodnie Chiny i Japonię. 

 
 

Informacje pochodzą z internetu 

 

https://zielonyogrodek.pl/ogrod/zakladanie-ogrodu/4431-pachnacy-ogrod-rosliny-ogrodowe-o-pieknym-zapachu
https://zielonyogrodek.pl/ogrod/zakladanie-ogrodu/4431-pachnacy-ogrod-rosliny-ogrodowe-o-pieknym-zapachu
https://zielonyogrodek.pl/ogrod/zakladanie-ogrodu/2250-polecamy-najpiekniejsze-wiosenne-kwiaty
https://zielonyogrodek.pl/ogrod/zwierzeta-w-ogrodzie/5788-owady-zapylajace-to-nie-tylko-pszczoly
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                                                                                    pisze Boguś Kuźma 

Andrzej Stękała 

Polski skoczek narciarski, reprezentant klubu AZS Zakopane, 

drużynowy brązowy medalista Mistrzostw Świata w Lotach 

Narciarskich w roku 2020 oraz Mistrzostw Świata  

w Narciarstwie Klasycznym 2021. Sportowiec jest też 

medalistą Mistrzostw Polski, zwycięzcą klasyfikacji 

generalnej FiS Cup w sezonie 2014/ 2015. Skoczek urodził 

się 30 czerwca 1995 w Zakopanym. Zadebiutował 19 grudnia 

2015 roku w Engelbergu w Szwajcarii. Rekord życiowy 

uzyskał na zawodach w Norwegi 14 lutego 2016 roku. 

Rekord wyniósł 235 m. Pierwsze punkty zdobył w swoim 

drugim starcie zajmując 16 miejsce. W sezonie 2014/2015 

regularnie występował w zawodach FiS Cupn w których  

4 krotnie wygrał , 3 krotnie zajął 2 i raz 3 miejsce. Ostatecznie odniósł zwycięstwo w całym cyklu. 

________________________________________________________________________________ 

Stanisław  Marusarz 

Polski skoczek narciarski, alpejczyk, czterokrotny 

olimpijczyk, siedmiokrotny uczestnik narciarskich 

Mistrzostw Świata. Marusarz był także kurierem 

tatrzańskim, podporucznik Armii Krajowej, trener oraz 

propagator sportu. Urodził się 18 czerwca 1913 

w Zakopanem, a zmarł 29 października 1993 tamże. 

Stanisława Marusarza zapamiętamy jako wicemistrza 

świata w skokach narciarskich z 1938 z Lahti. Inne 

sukcesy Marusarza to 5 miejsce w konkursie skoków 

i 7 w kombinacji na igrzyskach w 1936, a także 

4 miejsce na Mistrzostwach Świata w 1935. Kolejne 

sukcesy to 5 lokata w Mistrzostwach Świata w 1939. 

Stanisław Marusarz był też zdobywcą Pucharu Tatr 

w 1948 i 1949. Zapamiętany będzie też jako zwycięzca 

memoriału Bronisława Czecha i Heleny Marusarzówny 

w 1952. Pięciokrotny - co warto napisać - rekordzista Polski oraz dwukrotny rekordzista świata 

w długości skoku narciarskiego. Chcę zaznaczyć też, że sportowiec ten został oznaczony wieloma 

orderami za wybitne zasługi wojenne. Trzeba pamiętać też, że Marusarz jest też autorem kilku 

książek: "Na skoczniach Polski i świata", "Kartki z pamiętnika", "Skok, który uratował mi życie". 

Wiadomości pochodzą z internetu. 

CIEKAWA POSTAĆ 
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                                                                            przygotował Boguś Kuźma 

Tajemnica twierdzy szyfrów                                          

Polski, trzynastoodcinkowy serial 

telewizyjny, osadzony w realiach końca 

II wojny światowej. Film emitowany 

był od 7 września 2007 do 30 listopada 

roku 2007 w TVP1. W 2015 natomiast 

przez kanał  History. Warto zaznaczyć, 

że jest ekranizacją powieści Bogusława 

Wołoszańskiego pod tytułem „Twierdza  

szyfrów”. Zdjęcia do tego serialu 

realizowano od marca do grudnia 2006 

na Dolnym  Śląsku, w zamku Czocha, 

tytułowej twierdzy oraz w zamkach 

Książ, Bolków oraz Pszczyna.  

Serial opowiada o działaniach wywiadów wojskowych USA i ZSRR poszukujących tajnej 

niemieckiej maszyny określanej jako „ryba – miecz”. Według  zdobytych informacji jest ona zdolna 

odczytywać radzieckie szyfry jednorazowe uważane do tej pory za niemożliwe do złamania. 

Maszyna prawdopodobnie działała w tajnym ośrodku w Jeleniej Górze. Jakie były dalsze losy 

opisywanej maszyny... zachęcam odkryjcie sami oglądając serial. 

Wiadomości pochodzą z internetu 

 

 

O zespole "Ich Troje"…  

                                                                                                           pisze Renia Jazgar 

 

Lubię słuchać muzyki zespołu "Ich Troje". Mają 

według mnie fajne piosenki. Jak się słucha tych 

piosenek to ma się więcej energii i na sercu robi 

się radośniej. Na łamach gazetki pozdrawiam 

serdecznie cały zespół. Zespół Ich Troje  powstał 

w 1995 roku. Założyli go Michał Wiśniewski 

i Jacek Łągwa. Dotychczas w zespole śpiewały 

też różne wokalistki. Szczególnie dwie piosenki 

tego zespołu bardzo mi się podobają. Ich tytuły 

to „Powiedz” oraz „A wszystko to bo ciebie 

kocham”. Polecam te piosenki do słuchania. 

KĄCIK FILMOWY 

MUZYKA 
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 Żyrafa                                  
                                          pisze Boguś Kuźma 

                                                                           

Żyrafa ma długie nogi i długą szyję przez co 

jej sylwetka sprawia wrażenie kruchości. 

Tą delikatność podkreślają jeszcze wielkie 

oczy obramowane długimi rzęsami. Jej szyja 

mimo, że jest taka długa ma tylko 7 kręgów 

tak jak u wszystkich ssaków. U żyrafy te 

kręgi są mocno wydłużone. Z powodu tej 

szyi bardzo długiej nie sposób pomylić 

żyrafy z jakimkolwiek zwierzęciem. Jest ona 

również najwyższym zwierzęciem na ziemi. 

Wysoki wzrost pozwala jej dosięgać do 

najwyżej położonych akacji, które zrywa swoim czarnym długim językiem. Samce są wyższe od 

samic ok. 1m. Ta różnica umożliwia im pozyskiwanie jedzenia na różnych poziomach drzew 

akacjowych. Żyrafa śpi na stojąco nie dłużej niż 20 min na dobę. W krótkich okresach czasu 3 do 

4 min kładzie się na ziemi. Zwierzę to  żyje około 25 lat w naturze i ponad 30 lat w niewoli. 

Informacje pochodzą z „Encyklopedycznego atlasu zwierząt ” Grey Gel  

 

 

 

 Żółtaczek indyjski 

            przygotował Michał Zesławski 

Charakterystycznie  żółto ubarwiona ryba 

akwariowa z rodziny pielęgnicowatych. Rybka 

ta osiąga ok 7 cm długości. Ciało bocznie 

spłaszczone jest koloru pomarańczowego. 

U dorosłych ryb w części grzbietowej pojawiają 

się czarne kropki. Płeć ryb trudna jest do 

odróżnienia. Samiec przeważnie jest nieco 

większy i w czasie rozrodu intensywnie 

wybarwiony. Dla tych rybek zaleca się 

akwarium o długości co najmniej 120 cm 

z piaszczystym podłożem i dużą ilością kryjówek w postaci grot i jaskiń skalnych. Należy jednak 

pamiętać o pozostawieniu przestrzeni do pływania. Rybki te mogą żyć zarówno w wodzie słonej jak 

i słodkiej. Są wrażliwe na zanieczyszczenia więc wymagają cotygodniowych podmian wody  

(20-25%). Planując zakupienie tej rybki do akwarium należy pamiętać by nie łączyć jej z gatunkami 

agresywnymi, świetnie natomiast pasują do większej grupy mniejszych ryb. 

ZWIERZĘTA 

AKWARYSTYKA 
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O serach…        przygotował Marek Chmielewski 

 

Najstarszy dokument mówiący o produkcji serów pochodzi z okresu III  tysiąclecia 

p.n.e. i został znaleziony w pobliżu irackiego miasta Uruk, a obecnie znajduje się 

w Muzeum Narodowym w Bagdadzie. Ser odnaleziony został również w grobie 

faraona (2,8 tys. lat przed Chrystusem). Warto pamiętać, że o serze wspomina się 

w Biblii i w Odysei Homera. Sztukę serowarską rozpowszechniano w Imperium 

Rzymskim. Serowarstwo rozwijało się we wczesnym i późnym średniowieczu. 

Wyrobem sera zajmowali się między innymi Cystersi. Największe jednak znaczenie 

dla popularyzacji sera miało założone w 1115 roku przez św. Bernarda opactwo 

w północnych Włoszech. Wyrabiano tam znakomite sery, które zyskały sławę 

w całej Europie. Jak dowiedziałem się przełomowym wiekiem dla produkcji serów 

okazał się jednak wiek XIX,  w którym to pojawiło się wiele nowych, niezbędnych 

do produkcji sera narzędzi. 

 

W Polsce umiejętność wyrobu serów znana jest już od kilku wieków. W dawnej 

Polsce na nizinach wyrabiano wyłącznie sery twarogowe. Sery podpuszczkowe 

były znane tylko w Karpatach. Przyjmuje się, że na obszarach nizinnych wyrób 

tych serów został rozpowszechniony przez osadników holenderskich w XVI i XVII 

wieku. Początkowo – co ważne - sery produkowano na własny użytek, 

a ewentualne nadwyżki były sprzedawane na rynkach lokalnych. Produkcja 

CIEKAWOSTKI 
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przemysłowa serów zaczęła się rozwijać w II połowie XIX i XX wieku przede 

wszystkim w północno-wschodniej części kraju i opierała się głównie na 

recepturach wyrobu serów holenderskich. 

________________________________________________________________________________ 

Czerwony londyński autobus 

                                                              przygotował Marek Chmielewski              

Jest to autobus piętrowy produkowany przez AEC w latach 1954-1968. Łącznie 

wyprodukowano 2876 pojazdów. Autobus ten uważany jest za symbol i ikonę 

Londynu oraz Wielkiej Brytanii. W ostatnim czasie szczególnie interesuję się tymi 

pojazdami. Trafiłem na nie przeglądając materiały do nauki języka angielskiego 

i przypomniałem sobie wówczas, że gdy byłem młodszy to bawiłem się takim 

właśnie modelem autobusu. Podoba mi się wygląd tego autobusu. Postanowiłem 

czegoś więcej się o nim dowiedzieć. Wygląd tego autobusu nie tylko mnie się 

spodobał, ale także wielu londyńczykom i turystom. Głównymi jego zaletami jest 

wejście w rodzaju rampy oraz obecność konduktora. Kabina kierowcy jest 

odizolowana od wnętrza. Tylna rampa autobusu pozwala na wsiadanie 

i wysiadanie nie tylko na przystankach, ale również podczas postoju na światłach 

czy też w czasie powolnej jazdy w ulicznym korku. Konduktor pobiera opłaty za 

przejazd w trakcie jazdy co skraca czas postoju na przystankach. 

 

Autobusy występowały  w  dwóch wersjach RM i RML. RM oznacza autobus 

w wersji o długości do 8,20 m natomiast RML  jest wersją przedłużoną do 9,05 m. 

Poza kolekcjami tych autobusów w Wielkiej Brytanii można je spotkać w wielu 

państwach  na świecie tj. w Japonii, USA , Emiratach Arabskich, w Australii, 

w Polsce. 
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                                                             Smakowite propozycje Joli Tondus 

Twarożek z migdałami  

Składniki: 

2 szklanki  migdałów  

Sok z 1 lub 2 cytryn  

Sól pieprz do smaku 

Ząbek czosnku 

4 łyżki oliwy 

Pęczek koperku, pęczek dymki, pęczek 

rzodkiewek, świeży ogórek lub pomidor 

 

 

Przygotowanie: 
Migdały zalej wodą i odstaw na 24 godziny. Odsącz zmiksuj z sokiem z cytryny dolewając 

powolutku świeżą wodę. Jej ilość zależy od tego jaką konsystencję twarożku  chcesz osiągnąć.  

Nie musisz  miksować  migdałów na gładką masę - twarożek będzie miał bardziej nabiałową, 

grudkowatą strukturę. Dolej oliwę dopraw solą i czosnkiem. Wkrój zioła i warzywa. 

________________________________________________________________________________ 

Jabłka pieczone  
faszerowane komosą ryżową z kozim serem i suszonymi pomidorami 

 

Składniki: 

5-6 jabłek  

150 gram sera koziego 

kilkanaście suszonych pomidorów 

120 g komosy ryżowej 

2-3 łyżek oliwy 

2-3 ząbki czosnku 

 

Przygotowanie: 

Komosę ugotować w szklance lekko osolonej wody. Suszone pomidory pokroić na małe kawałki, 

ser rozkruszyć, czosnek przecisnąć przez praskę. Z komosy, pomidorów, fety, czosnku oraz oliwy 

przygotować farsz. Doprawić pieprzem i solą. Z jabłek odciąć wierzchy, wydrążyć środki i dodać 

cząsteczki owoców do farszu. Całość dokładnie wymieszać i nałożyć do wydrążonych jabłek. 

Przykryć „czapeczkami”. Owoce włożyć do żaroodpornego naczynia i piec około 30 min. 

w temperaturze 200 st. C. 

KULINARIA 
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Moda na wiosnę 2022 
                                                                przygotowała Teresa Kukuczka 

 

Projektanci mody tworząc 

ubrania na wiosnę 2022 

powrócili do przeszłości 

tzn., że proponują kroje 

i kolory które już kiedyś, 

dawniej były modne. 

W trendach wiosna-lato nie 

brakuje retro kardiganów, 

rozkloszowanych spódnic 

do łydek, kratki, 

eleganckich topów, 

klasycznych trenczy 

w nowoczesnej odsłonie 

czy modnych białych 

garniturów.  

 

 

 

Jak dowiedziałam się 

modne będą także 

miękkie tkaniny takie 

jak welury, sztuczne 

futra i plusz przyjemne 

w dotyku. 

Trendy wiosna 2022 to 

także intensywne 

kolory. W propozycjach 

na nowy sezon 

znajdziecie odważne 

stylizacje w kolorze 

pomarańczowym, żółtym 

i zielonym.  

 

MODA 
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Wiosenna moda 2022 daje także 

okazję do wypróbowania 

odważnych stylizacji 

z transparentnymi tkaninami, 

z których projektanci stworzyli 

eleganckie koszule, spódnice 

i spodnie.  

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedz na poniższe pytania. Złóż odpowiedzi w pokoju psychologa do dnia 

29.04.2022. Wśród osób, które poprawnie odpowiedzą na poniższe pytania konkursowe 

rozlosujemy 3 nagrody główne i nagrody pocieszenia dla wszystkich pozostałych,  którzy 

wezmą udział w konkursie i udzielą poprawnych odpowiedzi. 

1. Kim był Stanisław Marusarz? 

2. Jaki kolor mają londyńskie autobusy? 

3. W jakiej miejscowości znajduje się Mysia Wieża? 

4. Wymień 4 przykłady wiosennych kwiatów? 

5. Jakie pokarmy znajdziemy w wielkanocnym koszyczku? 

6. Jak długo śpi żyrafa? 

7. Jaki kolory mają hiacynty? 

8. Co symbolizują Święta Wielkanocne? 

9. Kto jest autorem wiersza „Zadzwoniły już dzwony” 

10. Jaką porę roku lubisz najbardziej? Uzasadnij swój wybór.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

KONKURS 
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