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             Zła zima.   Maria Konopnicka.

Hu! hu! ha! 
Nasza zima zła! 
Szczypie w nosy, szczypie w uszy, 
Mroźnym śniegiem w oczy prószy, 
Wichrem w polu gna! 
Nasza zima zła! 

Hu! hu! ha! 
Nasza zima zła! 
Płachta na niej długa, biała, 
W ręku gałąź oszroniała, 
A na plecach drwa… 
Nasza zima zła! 

Hu! hu! ha! 
Nasza zima zła! 
A my jej się nie boimy, 
Dalej śnieżkiem w plecy zimy, 
Niech pamiątkę ma. 
Nasza zima zła! 
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W tym numerze:

  -Zabytki Chełmiec. Wiktor Nowacki

  -Przepisy na zimowe pierniki. Filip Lisowski

  -Tradycja Święta Trzech króli. Zuzanna Skarbek

  -Pomysły na zimowe wieczory. Wiktor Nowacki

  - Origami jest wspaniałe!    Zofia Męcfel

  - Akcesoria dla graczy    Filip Lisowski
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          Muzeum Henryka Sienkiewicza                 
w Oblęgorku

         Muzeum powstało 26 października 1958 roku z
inicjatywy dzieci pisarza, córki Jadwigi Korniłowicz i
syna Henryka Józefa. W roku 1948 zwrócili się oni do
ówczesnego Ministerstwa kultury i sztuki aby w
dworku tym utworzyć Muzeum Pamiątek po swym
ojcu. Propozycja ta zyskała poparcie władz
państwowych i przy finansowej pomocy Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach oraz
społecznego Funduszy Odbudowy Stolicy i
kraju pomysł ten wszedł w życie. W 1956 roku
darczyńcy aktem notarialnym przekazali skarbowi
państwa pałacyk wraz z 2 ha parku. Prace remontowe
rozpoczęły się w roku 1957. Duży wkład miał Ryszard
Andruszkiewicz, prezes Komitetu
Sienkiewiczowskiego działającego przy Centrali
Przemysłu Ludowego i  Artystycznego w
Poznaniu. Pierwszym kustoszem muzeum została
synowa Henryka Sienkiewicza Zuzanna.
                                     By Wiktor Nowacki

Źródło- wikipedia wolna encyklopedia
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                   Kościół w Chełmcach

             Pierwszy kościół w Chełmcach został
wybudowany w roku 1440 przez Piotra Dunina herbu
Łabędź. Budowla została wzniesiona w stylu
gotyckim z ciosu kamiennego w kształcie krzyża. W
1620 r. uległ zniszczeniu na skutek pożaru. Obecny
kościół został ufundowany przez Jana Terłę –
wojewodę lubelskiego pełniącego tę funkcję w latach
1650-1665. Budowa kościoła została ukończona w
1665 roku. 15sierpnia 1685 roku biskup tarnopolski
Władysław Silnicki dokonał konsekracji świątyni na
mocy upoważnienia udzielonego przez
gnieźnieńskiego arcybiskupstwa Jana
Stefana Wyżdżki, do którego archidiecezji wówczas
należały Chełmce. Podczas konsekracji świątynia
uzyskała dodatkowych dwóch patronów:
świętego Jana chrzciciela i
Świętego Kazimierzakrólewicza.

 Źródło: Wikipedia Wolna encyklopedia
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Składniki:
Ciasto piernikowe:

1 kg mąki pszennej
300 g masła lub margaryny
250 g cukru
250 g płynnego miodu
1 opakowanie przyprawy korzennej do piernika (=
3,5 – 4 łyżeczki)
2 łyżeczki cynamonu
4 łyżki kakao
1 łyżeczka proszku do pieczenia
2 łyżeczki sody oczyszczonej
3 żółtka
4- 5 łyżek słodkiej, płynnej śmietany 30- 36%

Lukier królewski:
1 białko
ok. 150 g cukru pudru
6 kropli soku z cytryny

Dodatkowo:
landrynki do zrobienia witraży* (opcjonalnie)
posypka cukrowa

Sposób przygotowania:
1. Masło, cukier, miód, przyprawę korzenną,

cynamon i kakao przełożyć do garnka.
Podgrzewać stopniowo, ciągle mieszając, aż
wszystkie składniki się połączą. Pozostawić do
ostygnięcia.

2. Sodę oczyszczoną rozpuścić w 2 łyżkach wody.
Wmieszać do masy miodowej np. trzepaczką.
Następnie wmieszać żółtka.

3. Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia.
Połączyć z masą miodową i zagnieść ciasto. Na
końcu dodać ok. 4- 5 łyżek śmietany tak, aby
powstało jednolite ciasto.

4. Ciasto można rozwałkować od razu. (Można je
również wstawić do lodówki i rozwałkować
później). Rozwałkować na posypanym mąką
blacie nie za cienko, na ok. 5- 7 mm.

5. Z ciasta wykrawać foremkami dowolne kształty i
układać je na blasze wyłożonej papierem do
pieczenia.

6. Chcąc zrobić witraże, należy wyciąć pierniczki z
otworami w środku. (Otwór na witraż najlepiej
wyciąć już na blasze). Do środka nałożyć
pokruszone landrynki**. (Landrynki przełożyć do
woreczka do mrożenia i potłuc wałkiem).
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                    Pomysły na zimowe wieczory
   W dzisiejszych czasach nikt nie ma idei na późne
godziny. Jednak ja mogę zaproponować kilka
pomysłów  na zimowe wieczory. Oto kilka z nich:

1.Spędź czas z rodziną przy kominku, pijąc gorące
kakao.

2.Poczytaj książki lub pooglądaj telewizję.

3.Pograj w gry planszowe.

4.Pograj na komputerze, tylko pamiętaj, zostaw 
bezpieczną odległość od komputera.

5. Pooglądaj filmy na Netflixie.

6. Posłuchaj muzyki.

7. Powspominaj z rodziną stare chwile, np. oglądając
zdjęcia w albumach.
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. Zuzanna Skarbek
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Nazwa origami jest stosunkowo późna. W okresie
Edo składanie papieru było
nazywane orisue lub origata. Opierając się na tym
samym, podstawowym czasowniku oru (składać,
zginać), powstało orimono (złożony przedmiot), które
przekształciło się w końcu w origami (złożony papier)
pomiędzy końcem XIX a połową XX wieku. Sztuka
składania papieru, pochodząca z Chin, rozwinięta w
Japonii i dlatego uważa się ją za tradycyjną sztukę
japońską. W XX w. ostatecznie ustalono, że w
procesie robienia klasycznego origami nie należy ciąć,
kleić i dodatkowo ozdabiać.

                                                  Zofia Męcfel
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Hello Origami
Hello Origami

Hello Origami
Hello Origami
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                 Akcesoria dla graczy
 
  Akcesoria dla graczy to dość rozbieżny temat,
ponieważ każdy ma inne upodobania. Jeden
powie, że woli produkty firmy Razer, inni, że firmy
Logitech, a jeszcze inni HyberX. 
Ja dzisiaj pokażę i przedstawię, według mnie,
najlepszy sprzęt dla gracza.

Na początku trzeba mieć na czym grać, więc
zaproponowałbym komputer w obudowie  od
firmy Krux. Model to Trek. W środku znajdą się
takie cudeńka takie, jak:

-procesor Intel core i5,

-karta graficzna rtx 2070,

-płyta główna gigabyte b450 aorus elite,

-chłodzenie od firmy Krux hydropump ARGB 240
AIO,

-8 ramu,

-2 tb pamięci.
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 Dobrze, więc teraz, gry... mamy już na czym grać,
zatem zajmijmy się, tym, czym będziemy grać.

Myszka:
-Spc gear lix +;

Klawiatura:
-Genesis Thor 150 RGB;

-Podkładka:
-Roccat Sense Vital Force Wide;

Słuchawki:
-Logitech G PRO (981000812);

-Mikrofon:
-REDRAGON GM100.
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.
Zuzanna Skarbek
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