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Kwiatowy Ogród Keukenhof
Wiosna to piękny okres w roku w którym wszystkie rośliny odżywają. Więc które miejsce najlepiej
przedstawia ten piękny proces rozkwitania? Dziś odpowiemy na to pytanie.
Park Keukenhof jest to ogród kwiatowy a zarazem jedna z największych wiosennych atrakcji Holandii. Co
roku odwiedza to miejsce setki tysięcy turystów z całego świata. Jest największym ogrodem z kwitnącymi
roślinami cebulowymi na świecie, które są wysadzane ręcznie. Znajduję się w miejscowości Lisse. W ciągu
64 lat ogród odwiedziło 50 milionów turystów z wszystkich zakątków świata. Ogród jest czynny dla
zwiedzających tylko w okresie kwitnienia, gdyż tylko wtedy prezentuje się w całej okazałości.

Historia
Ogród Keukenhof założony został w 1949 z inicjatywy ówczesnego burmistrza Lejdy i przy współpracy
bardziej znaczących hodowców i eksporterów cebulek, którzy w ten właśnie sposób, „na żywo”, chcieli
zaprezentować swój towar. W pierwszym roku swoje cebulki zaprezentowało w ogrodzie 40 firm z regionu
cebulowego, obecnie cebulki do obsadzenia ogrodu dostarczane są przez ok.100 renomowanych firm.
Układ przestrzenny majątku Keukenhof, w stylu angielskiego ogrodu krajobrazowego, powstał jeszcze w
1850 r., według wcześniejszego projektu dobrze znanych architektów krajobrazu, ojca i syna Zocherów. W
1999 r. ogród został powiększony o 4 ha, na których powstały, m.in. Ogród Konwencjonalny, zaprojektowany
w kształcie wachlarza, w naturalny sposób połączony ze starszą częścią ogrodu, Ogród Historyczny
otoczony murem, z najstarszymi odmianami roślin cebulowych i ogrodem zielnym oraz jeden z ciekawszych
labiryntów w Europie.

Skąd nazwa Keukenhof?
Tereny dzisiejszego ogrodu zamieszkiwała dawniej Księżna Jakoba z Bawarii, która w tej właśnie okolicy
spędzała najwięcej swego czasu. Tutaj polowała, a przede wszystkim zbierała zioła do zamkowej kuchni.
Stąd też nazwa Keukenhof – „ogród kuchenny”.                                                         red. Grzegorz Kuptel
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WIELKANOC W INNYCH KRAJACH

Wielkanoc w Meksyku:
Obchody świąt Wielkanocy zaczyna Niedziela
Palmowa. To wtedy Meksykanie biorą udział w
procesji i święcą palmowe gałązki. Gdy te zostaną
spalone, popiołem posypuje się głowy (podobnie jak
w Polsce robi się to w środę popielcową).
W Wielki Piątek w wielu miejscach odgrywa się
sceny męki Jezusa i jego ukrzyżowania. 
W Meksyku nie zdobi się jaj, za to popularne są
czekoladowe jajka i zajączki.
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Wielkanoc w Wielkiej Brytanii:
Z okazji świąt mają aż cztery dni wolnego. Z reguły
czas ten wykorzystują na zakupy i wyjazdy za
miasto. Na wyjazdy przygotowuje się ogromne kosze
z przysmakami. Tradycją już jest rozdawanie przez
królową pensów.W Wielki Piątek królowa brytyjska
obdarowuje ludzi monetami, specjalnie wybitymi na
tę okazję.W niedzielny poranek dzieci raczone są
dużą ilością czekoladowych jajek, często z różnego
rodzaju nadzieniem. Tak samo jak w Ameryce, tak
na wyspach, do tradycji należą zawody w turlaniu
jajek czyli Egg Rolling, a turyści mogą podziwiać
występy kapel ludowych.

Wielkanoc w Szwecji:
W Skandynawii zwyczaj przebierania się za
Påskkäringar, czyli wielkanocne wiedźmy, wciąż
podtrzymują dziewczynki. To one w Wielką Sobotę
chodzą od domu do domu z koszykami.
Mieszkańcom wręczają świąteczne kartki i składają
życzenia, w zamian prosząc o łakocie lub datki.
W Wielką Sobotę zasiada się do uroczystego
posiłku, a dzieci cieszą się z odwiedzin
wielkanocnego zajączka.
W całym kraju popularne są brzozowe gałązki, 
symbolizujące nadejście wiosny. Stroi się je
kolorowymi piórami i dekoruje nimi domy.

red. Justyna Wójcik
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Znane osoby urodzone 30
Marca

Warren Beatty lat 85
Miejsce urodzenia: Wirginia, Stany Zjednoczone
Jest to amerykański aktor, producent,
scenarzysta i reżyser filmowy.
Filmy z jego udziałem:
''Zasady nie obowiązują,, ''Rzymska wiosna
pani Stone,,''Podrywacz artysta,,

Zofia Merle lat 84 
Miejsce urodzenia: Warszawa
polska aktorka teatralna i filmowa,modelka.
Filmy z jej udziałem:
''Miś,, ''Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz,,
''Piksele,,''Dzień świra,,

Celine Dion lat 54
Miejsce urodzenia:Charlemagne Kanada
kanadyjska piosenkarka, kompozytorka i autorka
tekstów.
Jej utwory:''it's all coming back to me now,, ''my
heart will go on,,'' just walk away,, ''i love you,,

Ian Ziering lat 58
Miejsce urodzenia:Newark Stany Zjednoczone
amerykański aktor telewizyjny i filmowy,reżyser i
producent.
Filmy w których grał:''zombie tidal wave,, ''Smak
zwycięstwa,, ''hunters,, ''Spadaj, tato,,

Adrianna Biedrzyńska lat 60
Miejsce urodzenia:Toruń
polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna oraz
piosenkarka.
Filmy w których grała: ''300 mil do nieba,,
''Pierścionek z orłem w koronie,, ''Wybraniec,,
''Hanussen,,
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