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2005 - noworoczne memento

Wa ne tematy:
• Zako czył si 2004 rok
• Rok 2005 musi by lepszy!

Na pewno b dzie lepszy
od poprzedniego. Nie tylko dlatego, e wszyscy
tego
yczyli my krewnym, przyjaciołom i znajomym. Nie tylko dlatego, e takie
yczenia
przyjmowali my.

• Z t zim nadal nic nie
wiadomo
• Jeste my w znaku Kozioro ca

B dzie lepszy, bowiem
poprzedni rok — rok
2004 — był wyj tkowo
kiepski. Ka dy z nas ma
swoje ale do niego.
W ród przyjaciół Redakcji te si działo wiele
złego: ci kie choroby i
mier pojawiały si wokół jako cz ciej ni
zwykle.

W tym numerze:

Nawet u tych przyjaciół,
u których pojawiły si w

Przezi bienia

2

Porcelana

2

Z ró nych bajek

2

Pogoda

3

W ogrodzie

3

Pieskie ycie

3

Lektury

4

2004 roku na wiecie
nowe istotki (które serdecznie witamy na tym
wiecie: Dagn le ników
i wnuka Witalisa), wi c
nawet w tych rodzinach
kto odszedł, jakby robi c miejsce na nowe
ycie...
Akordem Zła było grudniowe tsunami w Azji.
Dzisiaj doliczono si 165
tysi cy ofiar
miertelnych i 5 milionów ludzi
pozostałych bez rodków
do ycia...
Pomagajmy tym, których
w ubiegłym roku dotkn ło Złe. Tak niewiele czasem potrzeba, aby pokrzywdzeni przez los odczuli, e nie s sami.

Nie zapominajmy o tych,
którzy odeszli. Za ycia
zrobili wiele dobrego. O
tym pami tajmy przede
wszystkim. W ten sposób
nie całkiem umr ...
Cieszmy si te , patrz c
na dzieci. Im te wiele
mo emy z siebie da . Nie
tylko swoim. Nie tylko
tym male kim.

A U NAS POD LASEM...
Telefonizacja wsi nadal
jest w naszym przysiółku
poj ciem abstrakcyjnym.
Mo e TPSA nie jest zupełnym monopolist , ale dla
nas niewiele to zmienia.

si , e brakuje im do nas
1,5 km słupów. W dwóch
s siednich domach zało yła wi c niby-stacjonarne
telefony radiowe. Z Ursynowem przerywaj ...

Dzi ki telefonom komórkowym mamy ł czno ze
wiatem. Troch to kosztowne, ale na razie jedyne
rozwi zanie. Stacjonarna
telefonia do naszego lasu
jako nie dociera.

W trzecim domu testowana jest Sferia, te radiowo.
Na pi trze działa jako tako. B d dostawia anten .

TPSA policzyła i okazało

W dwóch pozostałych domach naszego przysiółka
zwyci a Plus GSM.

To i tak połowa sukcesu:
nadal Internet z rozs dn
pr dko ci transferu danych miewamy tylko poza
domem. Ech.
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Przezi bienie a piwo
Przy takiej pogodzie — troch ciepło, troch zimno, cz sto pada —
wła ciwie nie bardzo wiadomo, jak
si rano ubra .
Nic wi c dziwnego, e cz ciej si
przezi biamy, kaszlemy i kichamy.
Niekiedy do wychłodzenia starcza
kwadrans oczekiwania na przystanku lub chłodniejsze kaloryfery
w firmie, a ju wieczorem z nosa
człowiekowi kapie, w gardle drapie...
Có , wszyscy wiemy od dziecka, e
katar leczony trwa tydzie , a nieleczony — siedem dni. Je li wi c
jest to katar, który lekarze okrelaj jako nie yt nosa (pami tam
Krukowskiego, jak z oburzeniem
pokazywał swój orli profil, mówi c:

Z takim nosem, a on mi mówi: Nieyd!), to trzeba b dzie troch si
pom czy .
Podczas lektury Benedykty skiej
Kuchni Ojca Anzelma znale li my
jednak całkiem smaczne panaceum
na takie dolegliwo ci:
PIWO Z ÓŁTKIEM
Dobrze wymieszaj 1/2 litra ciemnego piwa z jednym wie ym ółtkiem i wypij przed snem. Jest to
wietny napój rozgrzewaj cy na
przezi bienie.
SYROP PIWNY
Zagrzej 1/2 litra jasnego piwa i do
grza ca dodaj kilka go dzików
oraz 4 ły ki miodu. Taki napój skutecznie łagodzi kaszel.

Oczywi cie domowe sposoby bywaj dobre, ale bywaj i kiepskie. W
tym przypadku trzeba umie odró ni od kataru (czyli nie ytu nosa) nie yt gardła tzw. suchy —
na który piwo nie tylko nie pomaga, ale i podra nia błony luzowe
(za przeproszeniem: mamy co takiego w gardle, a fe!), a wi c szkodzi. Niestety.
Je eli nie umiemy odró ni tych
dwóch dolegliwo ci, porad my si
fachowca, a piwo odłó my na wesoły wieczór z przyjaciółmi — ju po
wyzdrowieniu...

Porcelana
Wcale nieprawda, e uparłam si
przy super antycznej porcelanie.
Ja uparłam si tylko przy jednym
wzorze zdobienia: p ku polnych
kwiatów z ró w rodku.
Kiedy wyprowadziłam si z domu
rodzinnego, wzi łam ze sob tylko
jeden kubek. Słusznie domy lacie
si , jaki miał on wzór. Tak, p k
polnych kwiatów z dominuj c na
rodku ró .

Kubek lekko sfatygowany nie słu y
wielu innych malowanych na szkliju nikomu do kawy ani herbaty.
wie bukietów: tych wypatrzonych
Stoi jednak dumnie na kredensie
na internetowych aukcjach czy w
niczym s dziwy
zakopia skim sklepie z
protoplasta, a za
antykami, albo w warFilip Rosenthal, zało yciel
nim g siego stoi
szawskiej Desie na Staszereg porcelarówce, czy w sklepie
fabryki porcelany, w XIX w.
nowych dzbanUniwersalnym w Lidzopracował dla swej ony
ków w te same
barku
Warmi skim.
kwiatki. S dziAlbo
od
tych
podarowawzór zdobie MARIA —
wy, cho przenych przez bliskie mi
produkowany do dzisiaj.
cie młodszy od
osoby...

Z ró nych bajek
Znana Redakcji
Danuta M. cały
grudzie oczekiKo na biegunach
mo e niezauwa alwała na trudn
nie zmieni si w
operacj w Szpikonia troja skiego.
talu Onkologicznym. Łatwo sobie wyobrazi , e
psychicznie czuła si nie najlepiej i liczyła dni do 3 stycznia —
daty wyznaczonej operacji. Oka-

zało si jednak, e pani ta została
wystawiona na dłu sz prób :
operacja została przesuni ta o
tydzie . Dlaczego?
Tylko dlatego, e w ko cu roku
znalazły si nierozliczone fundusze remontowe, które szpital musiał natychmiast wykorzysta , by
z nowym rokiem nie przepadły.

Rozpocz to wi c remont sali operacyjnej. Niby wszystko w porz dku, ale dlaczego nadal — jak
w PRL-u — decyzje urz dników
zagra aj
zdrowiu pacjentów?
Planowanie centralne ju si
przecie
sko czyło. Redakcja
oczekuje wyja nie , czemu remont sali operacyjnej nie mógł
zosta zaplanowany wcze niej.
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Dodatek ilustrowany

20 listopada 2004 roku naprawd spadł
nieg. Na fotografii obok mo na wypatrzy sikor bogatk i jej domek na brzozie.
Szkoda, e tak krótko było biało (o tym
przeczytaj w felietonie Pogoda).
Fot. własna (minolta 20.XI.04)

T fotografi wykonano przez szyb dzie pó niej ni poprzedni . Sikora bogatka ma pi kny
ółty brzuszek i zim bardzo ch tnie jada wywieszan słonin . O bogatce przeczytasz wi cej w
felietonie Bogatka — przyjaciółka ogrodów.
Fot. własna (minolta 21.XI.04)

W kolejnych odcinkach felietonów W naszym
ogrodzie na pewno znajdzie si opis tego cz stego u nas go cia. To dzi cioł pstry du y. Poniewa ma na łebku czerwon plam — wiemy
ju , e to pan dzi cioł. Pani dzi ciołowa nie
miewa takiej ozdoby.
Fot. własna (minolta 30.XI.04)
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Dodatek
ilustrowany
Na tym zdj ciu wyra nie widoczne s ró ne metody
zimowego dokarmiania ptaków piewaj cych.
Na ogrodowej pergoli z lewej strony zawieszono klasyczny karmnik, w którym co kilka dni dosypywane
jest ziarno: słonecznik, siemi lniane, czasem gotowe
mieszanki ze sklepu.
Z prawej strony w czerwonej siatce wisi kawałek słoniny — wielki przysmak wielu zimuj cych u nas ptaków.
Na rodku w zielonej siatce zawieszono ptasi specjał
ze sklepu: zlepek tłuszczu i ró nych nasion.
Oprócz sikorek-bogatek w tej jadalni bywaj te inne
ptaki: widzieli my ju w tym roku sikor -modraszk ,
dzi cioła pstrego, sójk , a nawet niebieskiego kowalika.
Fot. własna (minolta 12.I.05)

Kowalik jest sporo wi kszy od sikorek, ma szaroniebieskie skrzydła, jasnopomara czowy brzuszek i charakterystyczn czarn smug na łebku si gaj c od
dzioba a za oko.
Zaskoczył nas sposobem korzystania z karmnika: przylatywał, brał w dziób jedno ziarno i odlatywał. Inaczej
ni sikory czy sójka, które opanowuj karmnik na dobr chwil — wówczas inne ptaki musz poczeka (czy
słyszeli cie o kolejno ci dziobania?).
Fot. własna (minolta 14.XI.04)

Te
ilustracje
dotycz
oczywi cie felietonu
Porcelana.
Przedstawiaj produkty bawarskiej fabryki
Rosenthal: po lewej: talerzyk deserowy Ø
19 cm, a po prawej: jeden z 6 talerzyków
na konfitury Ø 9 cm.
U góry zeskanowano sygnatury — znaki
wytwórni znajduj ce si na spodzie talerzy,
po których wielcy specjali ci okre laj pochodzenie i datuj te cacka.
Prosz zwróci uwag na wzór: p k polnych kwiatów z dominuj c ró. Ten wzór sobie upodobałam i — mimo niewielkich ró nic — konsekwentnie zbieram. Niezale nie od sygnatur: mo e by mielów, Chodzie ,
ale i wytwórnie bawarskie, szwedzkie i słowackie. Kolekcja tworzy przedziwny serwis: ka de inne, a jednak z tej samej bajki.
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Pogoda
Nadal pod psem. Wygl damy niegu, czekamy na „prawdziw ” zim — i nic. Pisz prawdziw w cudzysłowie, bo niby jaka ona jest?
Naumy lna? Faktycznie odbiega
od tej ze szkolnych czytanek, ale to
wszystko bez te atomy...

Po nie yło troch ładnie w
ko cu listopada, potem
niegi zeszły i a do 20
grudnia niegu nie było za
grosz. Kiedy przed wi tami troch poprószyło, wydawało si , e skoro wi ta Barbara po wodzie, to
Bo e Narodzenie po lodzie,
ale nieprawda: w Wigili znowu
wszystko stopniało. Głupio wygl dały choinki przed domami ozdobione kolorowymi lampkami, ale
na zielonych trawnikach.
W sylwestra przy ognisku padał
nam deszcz do szampana. Po Nowym Roku 3 stycznia poprószyło
troch , ale tak anemicznie, e ju 5
stycznia powróciła jesie .

Prognozy najpierw obiecywały
nieg koło połowy stycznia, teraz
ju ostro nie mówi si o trzeciej
dekadzie...
A mo e w lutym?..
A mo e w marcu?
A mo e w ogóle kto odwołał zim
w tym roku i nas nie uprzedził?

W naszym ogrodzie

Bogatka — przyjaciółka ogrodów
Dzisiaj opowiem o najbardziej chyba sympatycznym ptaku styczniowej fauny.
Wielki Karol Linneusz nazwał j
po łacinie Parus major. W j zykach europejskich to bolszaja sinica (ros.), great tit (ang.), Kohlmeise (niem.), mésange charbonniere (fr.).
Na przełomie jesieni i zimy bogatki
s najładniejsze – niedawno prze-

szły wypierzenie, wi c ich barwy
s wyra ne i czyste.

wdzi czy si
wiosn
wesołym

Bogatka jest bardzo miała, dlatego pierwsza przyleci
za okno na wywieszoBogatki to najwi ksze
ny kawałek słoniny.
i najładniejsze z
Ch tnie zje te oleiste
nasiona słonecznika,
naszych sikor. Zim
lnu czy maku. Warto
od ywiaj si jajami
ja dokarmia podczas
złej pogody — odowadów-szkodników.

ski kynolog H. Schumacher wybrał nazw bernardyn lub pies wi tego Bernarda. W roku 1862 rasa
ta po raz pierwszy pojawiła si na wystawie w Birmingham.
Mnisi w klasztorze w. Bernarda długie lata hodowali te psy.
Ostatnio jednak chodz słuchy, e tradycja b dzie musiała ust pi przed nowoczesno ci : wielkie psy nie mieszcz si do helikoptera. Do celów ratunkowych mnisi maj dzisiaj golden retriwera, który bywa równie sprawny w lawinach, a jest sporo
mniejszy (bernardyny wa 60-90 kg, a retriwery około 30 kg),
wi c łatwiejszy w hodowli.
Trudno powiedzie , czy bernardyny zupełnie znikn z Przeł czy w. Bernarda. Mo e oczekiwania licznych turystów zwyci
— wszak z turystyki da si nie le y w Alpach.

Pieskie ycie
Kiedy w 1000 roku Cesarz
Otto odwiedził Bolesława
Chrobrego, w dalekich Alpach
Bernard de Menton (pó niejszy w.
Bernard) zało ył przy klasztorze na
przeł czy schronisko. Miejsce było
niebezpieczne — z powodu lawin i
opryszków, wi c mnisi trzymali sfor
du ych psów pasterskich.
Około 200 lat temu skrzy owano je z łaciatym nowofunlandem — i tak powstała całkiem nowa rasa. Szwajcar-

piewem.
Je eli zamieszka w budce, to
b dzie superekologicznym
niszczycielem
szkodników: para karmi ca młode chwyta
przez 3 tygodnie 7000
owadów. A mo e odchowa 2 l gi rocznie.

L E N A S AD Y B A

Od Redakcji

Górki Pod Lasem
05-311 D be Wielkie

W drugim numerze wiele si zmieniło: pocz wszy od Dodatku Ilustrowanego — a po znak firmowy (zwany krócej: logo).

Tel.: 603-220-175
E-mail: halusia@softland.com.pl

Nadal pracujemy nad tre ci i form .
Pierwszy numer ukazał si w jednym egzemplarzu kolorowym i w trzech egzemplarzach czarno-białych.
Ten numer zamierzamy wyda cz

ciowo elektronicznie

(Redaktor naczelny wła nie opanował eksportowanie do formatu PDF!), a cz

Miło i zgoda
domu ozdoba

ciowo papierowo. Z powodu trudno ci z

kolorowym atramentem w drukarce prawdopodobnie papierowe wydanie b dzie wył cznie czarno-białe.

Halusia

Lektury nasze rozmaite
Wczorajszymi lekturami chwali
si nie ma co: studiowałam ulotki
lekarstw. Niczym w telewizyjnych
reklamach rozmaitych
rodków
ma wszystko: ...przeczytaj doł czon ulotk lub skonsultuj si z lekarzem lub farmaceut . Mój m cz sto podpowiada telewizorowi: ...lub
grabarzem.
Ja za po konsultacji z pani lekark laryngolo k i tak przeczytałam
ulotki. Bo dlaczego LUB, a nie I?
Wol wiedzie wi cej.
Oczywi cie nie s to jedyne moje
lektury. Przestudiowałam nowy
numer miesi cznika PC-Format,
którego prenumerat opłacił mi
operator GSM z tzw. Punktów,
które nalicza mi za grzecznie płacone rachunki.
Z miesi cznika tego znowu dowiedziałam si , jak mało wiem o infor-

matyce, a z dum twierdz , e to
jest mój zawód... Z drugiej strony
patrz c: czy jest informatyk, który
wie wszystko o swej pracy? Je li
nawet mu si dzisiaj wydaje, e
du o wie, to przecie jutro b dzie
to tylko historia.
Rozdra nił mnie w tym czasopimie artykuł pt. Darmowy Internet, darmowa telefonia. Autorzy
bez w tpienia nigdy nie mieszkali
na wsi. W naszym przysiółku nawet za pieni dze nie daje si mie
rozs dnie szybkiego poł czenia z
Internetem. No, powiedzmy, za
rozs dne pieni dze si nie daje.
Z innego miesi cznika Komputerwiat Ekspert dowiedziałam si , co
powinnam postudiowa , eby lepiej
poradzi sobie z tworzon stron
internetow (czy ja j kiedy w
ko cu opublikuj w Sieci?).

Na koniec poczytałam biuletyn dostarczony wraz z rachunkiem za
telewizj satelitarn i ju wiem, co
b dziemy ogl da w lutym w telewizorze.
Chyba e uda si nam poczyta co
ciekawego: na przykład nowy numer do
jeszcze nieregularnie
ukazuj cego si czasopisma Mi dzy Górkami a lasem. Zawsze to
ciekawsze od ulotek doł czanych
do wyrobów aptecznych.

