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     Koniec śniegu, wiosna w biegu...

Świat wio śnie je, w słoń cu cały,
W świ tach zórz…
Wró ble się roz świer go ta ły:
„Cóż, czy już?”
                                 Julian Tuwim
Mamy nadzieję, że to już. Nasza
redakcja już w wiosennym
nastroju (jak na Baranki Pani
Anki przystało) oddaje w wasze
ręce kolejny numer gazetki.
Będzie wiosennie, świątecznie,
ciekawie i kolorowo. Każdy z
pewnością znajdzie coś dla
siebie. Zapraszamy do czytania.
Zaczytajcie,
znaczy...zaczynajcie:)

zrobiszsam.muratordom.pl

fot. Oliwia
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Żołnierze Wyklęci 

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami, którzy walczyli z hitlerowcami.
Skazani byli oni na karę śmierci. Umierali, tak, że nikt o tym nie
wiedział. Walczyli za Polskę i za nią ginęli. Wiedzieli, że czeka ich
egzekucja ale się nie poddawali. Znanym żołnierzem wyklętym była
Inka, która zginęła za ojczyznę 4 dni przed jej 18 urodzinami.
 Wyklęci, Niezłomni - żołnierze, o których historia miała zapomnieć.

Witold Pilecki
Żołnierz niezłomny, żołnierz wyklęty, żołnierz
„Rzeczypospolitej utraconej”, ostatni ułan
Rzeczypospolitej, „ochotnik do Auschwitz”, jeden z
sześciu najodważniejszych ludzi europejskiego ruchu
oporu w czasie II wojny światowej. Jest symbolem
Polski, która – w wyniku działań okupujących ją
sowieckiej Rosji i hitlerowskich Niemiec – została
bezpowrotnie utracona. Należał do pokolenia
urodzonego pod zaborami, którego misją było
odzyskanie przez Polskę niepodległości, a gdy to się
dokonało – praca dla wielkości wolnej ojczyzny,
pokolenia wychowanego na ciągle żywych tradycjach
powstań narodowych i ukształtowanego przez
zawołanie „Bóg – Honor – Ojczyzna”.

thefirestnews.com

Jej życie dopiero się na dobre miało zacząć, gdy
już się skończyło. Danuta Siedzikówna „Inka”
miała niespełna 18 lat, gdy 28 sierpnia 1946 r.
wykonano na niej podwójny wyrok śmierci.
Żołnierka do końca swoich dni zachowywała się
bardzo honorowo.
Siedzikówna była sanitariuszką 4. Szwadronu 5.
Wileńskiej Brygady AK. Gdy została zatrzymana,
mimo poniżania i bicia, nie wydała nikogo. Z
godnością zniosła znęcanie się i z taką samą
godnością przyjęła wyrok Wojskowego Sądu
Rejonowego w Gdańsku.
"Powiedzcie babci, że zachowałam się jak
trzeba".- To właśnie powiedziała ,,Inka''
przed swoją śmiercią.

thefirestnews.com
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Marzec – trzeci miesiąc w roku, według
kalendarza gregoriańskiego ma 31 dni.
W marcu następuje na półkuli północnej
równonoc wiosenna, a na południowej
równonoc jesienna. Meteorologicznie jest
to w Polsce miesiąc wiosenny.
 
Nazwa tego miesiąca pochodzi od
łacińskiej nazwy — Martius, tj. miesiąc
Marsa.

Cytaty na temat marca
,,Od dwudziestego marca zagrzewa słońce nawet
starca”.
„Gdy woda zimą huczy, to na wiosnę mróz dokuczy”. 
„A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich
cieszy”..
„Gdy w marcu niebo od południa ryknie, rok wszego
dobra w żyzności uniknie”.
„Ile mgieł w marcu, tyle deszczów w czerwcu”.
„Marzec marzy, jak się zdarzy”.
„Po niestatecznym marcu świat się cieszy majem”.
„Suchy marzec, maj niechłodny, mokry kwiecień – rok
niegłodny”.

Co kwitnie w marcu?

  W marcu kwitną rośliny cebulowe i bulwiaste, byliny,
a także drzewa i krzewy. Pojawiają się zwiastuny
wiosny, czyli pierwsze wczesne kwiaty. Zachwycają
bogactwem kolorów oraz zapachów.
  Między lutym a kwietniem zakwitają zawilce
i kaczeńce. Pojawiają się cebulice syberyjskie,
krokusy, ranniki, śnieżniki, śnieżyce, miłki, pierwiosnki.
Kwitną przebiśniegi, przylaszczki, ciemierniki,
magnolie. Na wierzbach pojawiają się kotki. W lasach
zakwitają turzyce. Pojawiają się kwiaty leszczyny.
Kwitnie dereń, forsycja, oczar, wawrzynek. Pod koniec
marca pojawiają się pierwsze tulipany, narcyzy
i sasanki.

W marcu jak w garncu

                                                                                                                                                                Oliwia

blogspot.com sadowniczy.pl

fot. Oliwia
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     3 marca Międzynarodowy Dzień Pisarzy
     Dzień Pisarzy został ustanowiony w 1921 roku,
 został stworzony w celu pokazania współpracy
między pisarzami i obrony wolności słowa na świecie.
 
   W tym dniu należy pamiętać o wszystkich wielkich
                    pisarzach i ich dziełach.

        

                           CIEKAWOSTKA:
                             Dzień ten został
                  ustanowiony przez PEN czyli
            Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy

Co dzień może być święto
                                                                                                                                                   Michał Niewczas

         15 marca Dzień Drzemki w Pracy
         Dzień ten został ustanowiony w celu
           pomocy wszystkim ludziom, którzy nie               
            wytrzymują i... muszą się zdrzemnąć.
   
   Mieliście może taką sytuację, że strasznie
         chciało wam się spać w pracy lub szkole?
        To święto jest dla wszystkich śpiochów!
                           
                       CIEKAWOSTKA
           15 minutowa drzemka w ciągu dnia 
             znacznie zwiększa wydajność pracy
  (Japonia już praktykuje coś takiego i pracownicy       
   mogą się zdrzemnąć w ciągu dnia dla zdrowia).

                         16 marca Dzień Pandy
                   Dzień Pandy został ustanowiony
                w celu uświadomienia ludziom, że te             
                         stworzenia są zagrożone.

               Wiedzieliście, że pandy pochłaniają     
                 nawet do 14 kg bambusa dziennie?
                3 miesięczna panda może ważyć 
                                 nawet 5 kg.

                               CIEKAWOSTKA  
                    Panda od połowy XX wieku jest
                  symbolem ochrony zagrożonych   
                                   gatunków.

Źródło: internet
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                     Czas na małe co nieco...

            Chleb Bananowy
Składniki:
-75g masła
-1,5 szklanki mąki
-3/4 szklani cukru
-1 łyżeczka sody oczyszczonej
-1 jajko
-2 banany
Wykonanie:
Roztapiamy masło w garnku, jak sie roztopi dodajemy
banany i je rozdrabniamy.
Następnie dodajemy mąkę, cukier, jajko, sodę
oczyszczoną i wszystko mieszamy.
Na formę nanosimy trochę trochę oliwy i wlewamy
ciasto.
Pieczemy 50-60 min w 170°C.

Tort z bitą śmietaną idżememporzeczkowym
Składniki na biszkopt:
-6 jajek
-1 szklanka cukru
-1 szklanka mąki pszennej
-0,5 mąki ziemniaczanej
-1 łyżka proszku do pieczenia
-1 łyżka oleju
-1 łyżka octu
- szczypta soli

wykonanie:
Oddziel białka od żółtek. Białka ubij ze szczyptą soli.
Do ubitych białek dodaj stopniowo cukier. Miksuj na
małych obrotach. Dodawaj pomału żółtka, nie zmieniaj
obrotów miksera. Przesiej mąkę pszenną i
ziemniaczaną z proszkiem do pieczenia. Wymieszaj
łyżką. Na koniec dodaj olej i ocet. Piecz ok. 40min. w
180°C.

Składniki na masę:
-0,5l schłodzonej śmietanki 36%
-6 łyżek cukru pudru
- 500 g serka mascarpone

wykonanie:
Ubij śmietankę , dodaj do niej cukier puder i serek
mascarpone. Mieszaj do połączenia składników.

Składniki na tynk:
-250g masła
-250 ml mleka skondensowanego

Wykonanie:
Utrzyj masło, dodaj do niego mleko skondensowane.
Gdy składniki się połączą nałóż pierwszą wartwę na
tort. Utrzyj mase aby powstał kolor biały i nałóż
ponownie. Odstaw do zimnego pomieszczenia lub
lodówki.

                                                             Aldona

Aldona
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Tradycje wielkanocne na świecie

Wiosna na nasz zza firanek zerka, a pstrokate
pisanki chcą tańczyć oberka.

 Tradycje wielkanocne w Polsce

czasnawyczas.pl

Francja (Haux)

W Haux, mieście na południu Francji, co roku w
wielkanocny poniedziałek, na głównym placu miasta,
serwowany jest gigantyczny omlet. Mówiąc
gigantyczny, mam na myśli omlet zrobiony z  ponad
4500 jaj, który zjada nawet 1000 osób.

 Norwegia

W Norwegii tradycją stało się czytanie kryminałów,
które wydawcy wypuszczają ze specjalnymi
oznaczeniami „wielkanocnych thrillerów”, znanymi
jako Paaskekrimmen.

Hiszpania (Verges)

Nie tylko kraje Północy, posiadają mroczne tradycje.
W katalońskim mieście Verges (Girona) co roku w
Wielki Czwartek odbywa się tradycyjny taniec śmierci
„dansa de la mort” nawiązujący do średniowiecznych
tańców śmierci (Dance macabre)

Niedziela Palmowa
Dzisiaj nie trudnimy się raczej robieniem
własnej kolorowej palemki, ale
decydujemy się na kupno już gotowej...
 

Malowanie jajek

To jeden z tych zwyczajów, którego za
dziecka wyczekiwało się z wielką
niecierpliwością. Wywodzi się jeszcze ze
starosłowiańskich wierzeń.

Poniedziałek Wielkanocny

W różnych regionach naszego kraju
zwyczaj ten ma rożne nazwy: śmigus-
dyngus, lejek, oblewanka, polewanka,
oblewany poniedziałek. 

Aleks
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                         Wiosna, ach wiosna!

 
                    ,, Przedwiośnie"

                      Koniec śniegu!

                    Wiosna w biegu!

                Już bociany powracają!

             Już skowronki koncert dają.

                Tu krokusy, tam żonkile

                Spoglądają na świat mile.

             Trawa zmienia swoją zieleń,

                  Chętnie ją polubi jeleń.

                Budzi się przyroda wkoło,

                Będzie pięknie i wesoło.

            Słońce teraz częściej świeci,

            Na dwór wzywa wszystkie dzieci.

   Autor: Joanna Guściora

„A po lutym marzec spieszy, koniec zimy
wszystkich cieszy”..
„Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy,
trochę lata”.
„W kwietniu łagodne kwiatki, w grudniu śnieżne
płatki”..
„Maj zieleni łąki, drzewa, już i ptaszek w polu
śpiewa”.
„Jedna jaskółka wiosny nie czyni”.
„Kiedy żurawie wysoko latają, prędkiej się wiosny
ludzie spodziewają”.
„I wiosna by tak nie smakowała, gdyby przedtem
zimy nie było”.
„Skowronka pieśń, to o wiośnie wieść”.

                                Ciekawostki
1. Pierwszym kwiatem kwitnącym wiosną jest często

mniszek. Kwiat ten pochodzi z Azji i może być
stosowany jako żywność i lekarstwo.

2. Słowa „wiosna” używaliśmy dla pory roku od XVI
wieku.

3. Słowa „wiosna” używaliśmy dla pory roku od XVI
wieku.

4. W Iranie i w Chinach wraz z nadejściem tej pory
roku obchodzony jest… Nowy Rok.

5. Wiosna to pora roku, podczas której najczęściej
występują na świecie groźne tornada.

6. Około 1800 gatunków ptaków spośród 10000,
migruje wiosną, wracając do domu po wylocie na
zimę.

Wiosna to jedna z czterech podstawowych pór roku w
przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego.
Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami
powietrza z rosnącą średnią dobową oraz
umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego.
Zaczyna się 21 marca a kończy 22 czerwca.
Zwierzęta wybudzają się ze snu zimowego a 
niektóre ptaki powracają z cieplejszych stref
klimatycznych. Gdy dni stają się coraz dłuższe, a
odczuwalna temperatura powietrza wzrasta,
rośliny budzą się, wypuszczają liście bądź zakwitają.
Na drzewach pojawiają się liście.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
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NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA NA NASZEJ PLANECIE

Na pierwszym miejscu zestawienia
pojawiła się Petra w Jordanii. Jest to
zadziwiające skupisko budowli
wykutych w skale i niesamowite
połączenie cudu natury z dziełem
ludzkich rąk. Petra uznawana jest za
perłę Bliskiego Wschodu oraz za
jeden z siedmiu nowych cudów
świata. 

Drugie miejsce w rankingu zajął położony na Oceanie
Spokojnym archipelag Galapagos, nazywany także
Wyspami Żółwimi. O tym, że to miejsce jest tak
wyjątkowe, decyduje przede wszystkim natura i
niezwykły świat zwierząt. Żyją tu m.in. pingwiny,
kormorany, pelikany czy żółwie słoniowe. Miejsce to
uznawane jest też za jedno z najbardziej
odizolowanych zakątków na Ziemi. Od 1978 roku
widnieje na Liście Światowego Dziedzictwa
UNESCO. 

Trzecią pozycję wśród najpiękniejszych miejsc na
świecie zajął Park narodowy Uluru-Kata Tjuta w
Australii. Na piękno tego miejsca składają się przede
wszystkim zadziwiające formacje skalne  Uluru –
święte miejsce dla tamtejszych Aborygenów. Widoki
zapierają dech w piersiach – skały wydają się
zmieniać kolory w zależności od padającego światła.
 

Kondzio
Kondzio

Na czwartym miejscu w zestawieniu znajduje się 
perełka z Europy. Jest nią jezioro Bled w Słowenii. To
jedno z najbardziej magicznych i najczęściej
fotografowanych miejsc w tym kraju. Nic dziwnego.
Turkusowo-zielono woda z niewielką wysepką
pośrodku oraz widok na ośnieżone szczyty Alp robią
ogromne wrażenie. Na wspomnianej wcześniej
wysepce  stoi średniowieczny kościół pielgrzymkowy,
to najstarsza tego typu budowla w Słowenii. 
                                                                     Kondzio
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