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Kobiety są jak KWIATY - PIĘKNE  i dlatego
trzeba o nie dbać jak o kwiaty - każdego dnia
nie tylko od święta. Dobry uczynek na co
dzień, miły gest to najlepszy upominek:)

Kobiety i małe kobietki
uwielbiają kwiaty, więc
pamiętajmy o tym, że mały,
niepozorny jeden kwiat
8 Marca (i nie tylko 8 Marca
oczywiście) może sprawić
kobietom ogromną radość:)  
Wszystkiego najlepszego dla
naszych Wspaniałych Kobiet:)

.

.
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PRZYGODA PATRYKA OŁDAKA W KRAKOWSKIEJ PAPUGARNI - PAPUGA
HOUSE :)

Czy zastanawialiście się kiedyś nad
tym, czy jest to możliwe, że papuga
siada na ramieniu pirata i się go nie
boi?
Powiem Wam, że jak najbardziej jest
to możliwe. Doświadczyłem tego na
własnej „skórze”. Odwiedziłem
krakowską „Papugarnię”. Jest to
jeden wielki  pokój, w którym
mieszkają sobie papugi różnych ras. 
Przy wejściu do ptaków należy kupić
bilet i obowiązkowo odkazić ręce
środkiem dezynfekującym. Na miejscu
można również kupić jedzenie i tylko
takim można je karmić. 

.

Obowiązkowo przed wejściem trzeba
zdjąć różne ozdoby takie jak 
łańcuszki czy zegarki. Najlepszą
atrakcją dla papug  wydawały się być
sznurki oraz telefony. Widząc to, od
razu przylatywały i siadały na
ramieniu a nawet palcu. Dużą
przyjemność sprawiało im skubanie
mojego kaptura i szyi. Każda papuga
ma imię, ja którą miałem na swoim
ramieniu nazywała się Limonka i
próbowała mi wejść za bluzę.
Były także ary, niebieska i czerwona,
które gadały i prosiły o jedzenie. Ary
można karmić pod opieką opiekuna.
Uwielbiają jak się je zrasza wodą.
Bardzo fajna przygoda z ich udziałem.
Polecam Wam takie godzinne
spotkanie  z papugami.

Papuga House
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FERIE ZIMOWE 2018 - JAKUB TOKARSKI W PODRÓŻY 

Dwudziestego lutego dwa tysiące
osiemnastego roku z rodziną odbyłem
podróż samolotem do Włoch.
Wylądowaliśmy na lotnisku imienia
Karola Wojtyły w Bari. Później koleją
dojechaliśmy do dworca, a stamtąd
doszliśmy do naszego mieszkania.
Czekał na nas tam pan, który dał nam
klucze i powiedział jakie
miejscowości są niedaleko i warto je
zwiedzić. Następnego dnia poszliśmy
do bazyliki, gdzie w krypcie są
relikwie Świętego Mikołaja, a na
głównym ołtarzu grób polskiej
królowej Bony Sforza - żony
Zygmunta Starego. Drugiego dnia
pojechaliśmy do San Giovanni
Rotondo i zobaczyliśmy tam grób
Świętego Ojca Pio za szklaną szybą,
przez którą widać bardzo dobrze
zachowane ciało.  Następnego dnia
pojechaliśmy do Alberobello. W starej
części  tego miasteczka jest dużo
domków z dziwnymi dachami.
Na zdjęciu powyżej zobaczcie sami
jakie dziwne te dachy prawda?

Nie dawno pisałem recenzję
Minecrafta, a w Alberobello były
drzewa rodem wyciągnięte z tej gry.

Alberobello

W ostatni dzień byliśmy w Polignano,
nadmorskiej miejscowości, gdzie
kamienice stoją na klifach. Ma też ono
piękną naturalną zatokę.
Wszystkim polecam taką wyprawę bo
jest pouczająca i śmieszna.

Polignano

Jakub Tokarski

Jakub Tokarski
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Relacja Jakuba Tokarskiego 
z podróży do Bari zainspirowała
naszą redakcję, by poszukać jeszcze
kilku innych ciekawostek o Bari. Kuba
wspomniał,że warto zobaczyć Basilica
San Nicola - Bazylikę Św. Mikołaja.
Jeśli będziecie w tym miejscu w
okolicy 9 maja, traficie na święto
patrona i czeka Was  wtedy podobno
wspaniała festa i świetna zabawa! I na
co dzień bazylika robi wrażenie,
tchnie z niej wielki spokój i daje się
odczuć, że to miejsce święte. Warto
też odwiedzić romańską katedrę Św.
Sabina-Cattedrale di San Sabino.
Pewnie zastanawiacie się dlaczego
warto odwiedzić to miejsce?

W dniu 21 czerwca, tj. w czasie
przesilenia letniego. Odbywa się
wtedy spektakl Pettali di Luce - Płatki
Światła. Zaczyna się punktualnie
o 17:10, gdy światło słoneczne
przenika  do wnętrza katedry przez
olbrzymią rozetę. Promienie
słoneczne przenikają przez nią
skupiając się w wiązkę światła, która
oświetla mozaikę w kształcie rozety
na posadzce – idealnie się do niej
dopasowując. Dzieje się tak prawie od
tysiąca lat, co roku o tej samej porze! 
Drodzy czytelnicy, jeśli kiedyś
będziecie w Bari 21 czerwca
koniecznie obejrzyjcie ten spektakl.

Alberobello Jakub Tokarski
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KWIATOWY SAVOIR-VIVRE SYMBOLIKA  KWIATÓW

Wręczając kwiaty na różne okazje
warto pamiętać o kilku zasadach.
Ilość kwiatów powinna być
nieparzysta- chodzi tutaj o względy
kompozycyjne, taki bukiet z
nieparzystej ilości kwiatów ładniej
wygląda.
Kiedy już dobierzemy odpowiednie
kwiaty, warto zastanowić się nad
sposobem ich wręczenia. 
Bukiet wręczamy zawsze kwiatami do
góry, nigdy odwrotnie, wcześniej
odwijając je oczywiście  z papieru,
jeżeli nie stanowi on elementu
kompozycji. Bukiet trzymamy w lewej
ręce, witamy się, przekładamy go do
prawej i wręczamy. Jeżeli to my
jesteśmy obdarowywani, to
pamiętajmy, aby kwiaty, które
otrzymamy ustawić w  dobrze
widocznym miejscu. W ten sposób
okazujemy szacunek i pokazujemy, że
bardzo cieszymy się z kwiatów.

 Kwiaty mają różną symbolikę.
Czerwone kwiaty to symbol  miłości.
Białe kwiaty możemy podarować
osobie, której chcemy podziękować,
lub  dziecku, ale również wręczyć jako
kwiaty ślubne. Biały kolor to symbol
szacunku, skromności oraz
niewinności, ale też niewinnej
pierwszej miłości.
Dawniej wierzono, że dziewczyna,
której udało się znaleźć w bukieciku
czerwonych róż, białą miała szanse
na szybkie oświadczyny.
Jeżeli podarujemy komuś różowe
kwiaty to jest to oznaką przyjaźni i
wdzięczności. Żółte natomiast  są
symbolem zazdrości. Wyszukując
informacji na temat symboliki kwiatów
doszliśmy do wniosku, że tak
naprawdę wszystkie kwiaty we
wszystkich kolorach są tak piękne, że
czasem warto zapomnieć o ich
symbolice i po prostu cieszyć się ich
pięknem. Kwiaty to niezwykły cud
natury i warto nimi obdarowywać
swoich bliskich, przyjaciół. Jeden
kwiat jak uśmiech to wielka radość:)
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BARWNA PODRÓŻ DO POCZĄTKÓW HISTORII KWIATÓW

fot.

Kwiaty towarzyszą człowiekowi od
wielu tysięcy lat. Czy kiedykolwiek
zastanawialiście się jak wygląda ich
historia? Gdzie zapoczątkowano ich
uprawę? Do czego było używane w
dawnych czasach? 
Dokładny okres pierwszej uprawy
kwiatów nie jest znany.
Prawdopodobnie pierwszą
cywilizacją, która opanowała tę
sztukę, był Starożytny Egipt. Bardzo
mało wiadomo o tym okresie historii
kwiatów. Na szczęście mamy
informacje o kwiatach dzięki
zachowanym obrazom i dziełom
literackim. 

Jak podaje źródło: "Historia kwiatów"
wiadomo jedynie, że odgrywały one
rolę ozdobną i były wykorzystywane
do czczenia bóstw. Sytuacja ta
zmieniła się około 500 r. p.n.e., kiedy
to kwiatom nadano głębszą
symbolikę. Stały się one symbolem
władzy, potęgi natury, czystości.
Władcy ozdabiali nimi swoje szaty, a
ludność przypisywała im rolę
magicznych talizmanów.
W Starożytnej Grecji były główną
ozdobą ołtarzy bogów i świętych
gajów. Rzymianie zdobili nimi ulice,
podczas świąt oraz igrzysk. To
właśnie Imperium Rzymskie jako
pierwsza nacja stworzyła święto
poświęcone kwiatom – igrzyska ku
chwale bogini Flory, symbolizującej
wiosnę i kwiaty.  Kwiaty wkrótce stały
się również ozdobą domostw
zwykłych obywateli, którzy oddawali
swoje domostwo pod opiekę bogini
Flory. 

deviantart.net
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Ciekawe czy wiecie, że tulipany, choć
obecnie kojarzone przede wszystkim
z Holandią, wywodzą się
 z Azji Środkowej, gdzie były dzikimi
roślinami? Ich piękno przyciągnęło
między innymi Turków, którzy
sprowadzili je do swoich ogrodów i
pielęgnowali  z tak wielkim  zapałem,
że historyczne źródła
 z początku XVIII wieku (manuskrypt
Szejka Mohameda Lalizari)
wspominają o istnieniu w tamtym
czasie aż 1 323 odmian tulipanów!
Motywy tulipanowe były 
wykorzystywane do zdobienia
ceramiki, tkanin.

Jak źródła historyczne podają 
w połowie XVI wieku do Europy
tulipany sprowadził z dworu
sułtańskiego austriacki ambasador 
w Turcji, a ich uprawą zajął się
botanik Karol Clusius.  Początkowo
pielęgnował je w ogrodach dworu
austriackiego, potem na terenie
Holandii. Z czasem powstawały nowe
odmiany, a same tulipany stawały się
coraz bardziej popularne i pożądane
przez miłośników kwiatów. Ich cebulki
były wystawiane na sprzedaż,
powstały katalogi opisujące dostępne
odmiany. Za jedną cebulkę płacono
często  fortunę!!!

                            CEBULKA TULIPANA WARTA FORTUNĘ !

Semper Augustus Ceramika ścienna XVIw.ceramika użytkowa XVIw.
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                                PRACTICE MAKES PERFECT 

LET 'S START :)
PORY ROKU-SEASONS OF THE YEAR
wiosna - spring
jesień - autumn
lato - summer
zima - winter
DNI TYGODNIA- DAYS OF THE WEEK
poniedziałek - Monday
wtorek- Tuesday
środa- Wednesday
czwartek- Thursday
piątek- Friday
sobota- Saturday
niedziela- Sunday

MIESIĄCE - MONTHS
styczeń - January
luty - February
marzec -March
kwiecień - April
maj - May
czerwiec - June
lipiec - July
sierpień - August
wrzesień - September
październik - October
listopad - November
grudzień - December

PORY DNIA - TIMES OF DAY
rano - in the morning
po południu - in the afternoon
wieczorem - in the evening
w południe - at noon
o północy - at midnight
w nocy - at night

Flaga Wielkiej Brytanii Union Jack


