Spis treści

Lipiec

Niezwykłe historie

Imię miesiąca: OLGA
Wschodniosłowiańskie imię żeńskie
pochodzenia skandynawskiego, ze
staronorweskiego heill „cieszący się
pomyślnością” lub „szczęśliwy”. Olga
to typ wojowniczej amazonki. Stoi mocno na ziemi, nawet w gniewie nie traci
panowania nad sobą. Nie ufa wyobraźni
i natchnieniu, kieruje się logicznym
rozumowaniem. Posiada niesamowitą
intuicję i znakomicie zna naturę ludzką.
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HIT NUMERU:
Dobro zawsze wraca
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Adela z Bieszczad opowiada o pewnym
pożyczonym banknocie, który według niej był
zaczarowany. To on zmienił jej życie.

Przysłowie
na lipiec:

Miesiąc lipiec
musi przypiec
i ostatki mąki
wypiec.

Nasi przodkowie nazywali ją drzewem
tysiąca pożytków. Lekkie i miękkie
drewno lipy szczególnie upodobali sobie
rzeźbiarze. Sam Wit Stwosz wykorzystał
kloce lipowe do wyrzeźbienia figur w swoim
słynnym ołtarzu, który możemy podziwiać w kościele Mariackim w Krakowie. Drewno to służyło też do wyrobu bardziej
prozaicznych przedmiotów, choćby chodaków. Natomiast z łyka lipowego robiono łapcie, koszyki i sznury. O randze tego szlachetnego drzewa
świadczy fakt, że utrwaliło się ono w nazewnictwie wielu miejscowości,
np. Święta Lipka, Lipa Łużycka, Lipówka. Lipy uchodziły też za ulubione
drzewa tajemniczych bóstw. Nawet w czasach chrześcijańskich często
umieszczano w ich pobliżu kapliczki. Wierzono, że w lipę nie uderzy
piorun, znak gniewu Bożego. Dlatego na trzonkach z jej drewna były odsadzane kropidła. Lipa jest również ważną rośliną miododajną – jej kwiatostany dają dużo wybornego nektaru, który chętnie zbierają pszczoły.
Miód lipowy jest uważany za jeden z bardziej wartościowych.

To nasza własność
Kto się śmieje ostatni?
Dlatego odszedł
Puszka po herbacie
Im dalej, tym lepiej
Życzę mu szczęścia
Kosztowna interwencja
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KONIECZNIE PRZECZYTAJ:
Lewą, Gieniu, lewą…
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Historia Krystyny z Wrocławia, która w wieku
57 lat, postanowiła wreszcie zrealizować swoje
marzenia. A od dziecka chciała tańczyć…

Kwaśne i słone
Na gapę
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Zdrowie
Kiedy zbadać tętnice szyjne?
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Ćwicz umysł
Krzyżówki
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To warto wiedzieć
Jak złożyć wniosek o emeryturę?
Jak rozwiązać umowę
abonamentową na telefon?
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Cytat miesiąca:
„Wieczna miłość jest jak duch w starej wilii: wszyscy
o nim mówią, ale nikt go nie widział.”
Oscar Wilde

Czy wiesz, że…
20 lipca 1969 człowiek pierwszy raz postawił stopę na Księżycu. Na Srebrnym
Globie wylądowała ekipa amerykańskich
astronautów w składzie: Neil Armstrong,
Edwin Buzz Aldrin i Michael Collins.
Armstrong wyszedł z kapsuły pierwszy
i powiedział zdanie, które przeszło do
historii: „To jest mały krok człowieka,
ale wielki skok dla ludzkości”.
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Lipa

Złoty gody

Uwaga, problem
Jechać, nie jechać…
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napisz do mnie
Anonse czytelników
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Teraz miesięcznik

również w internecie.
Możesz nas czytać na:

http://czytamy-magazyny.pl
Polecamy także książki

3

