Lipiec
Największe miasto Holandii
i jej stolica konstytucyjna. Ze
względu na swoje położenie
(nad rzeką Amstel i licznymi
kanałami) nazywane jest często
Wenecją Północy. Dla wielu
przede wszystkim jest to miasto
wolności, tolerancji i liberalnej
polityki względem miękkich
narkotyków. Rocznie odwiedza
Amsterdam około czterech
milionów turystów.

30 lipca-21 sierpnia
756 Jarmark
Dominikański

Jest to jedna z największych atrakcji turystycznych letniego sezonu w Gdańsku. To
także najstarsza i największa impreza tego
typu w Polsce i jedna z największych w Europie. Początki tego wielkiego święta sięgają
1260 roku! Ulice miasta zaludniają się barwnymi, teatralnymi postaciami, pośród których
prym wiedzie karmazynowy kogut – symbol
Jarmarku św. Dominika. Gdańsk odwiedzają przy tej okazji miliony gości, na
tysiącach straganów znaleźć można przedmioty rzadkie, stare, ciekawe, ale
i oryginalne, nowoczesne wzornictwo. Jarmark to także bogactwo smaków,
najrozmaitszych regionalnych i egzotycznych wypieków, serów, wędlin,
przetworów, nalewek. Program imprezy obejmuje też wiele wydarzeń kulturalno- rozrywkowych – koncerty muzyki klasycznej, rockowej, folkowej,
jazzowej, a także parady, festiwale, konkursy, spektakle, warsztaty i zabawy dla dzieci. Więcej na www.jarmarkdominika.pl

Czy wiesz, że…
15 lipca 1410 roku odbyła się jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy, stoczona w ramach wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim na polach pod Grunwaldem. Od 1998 roku gmina Grunwald z siedzibą
w Gierzwałdzie organizuje obchody Dni Grunwaldu. Głównym punktem
imprezy jest inscenizacja z okazji rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. Na pole
wychodzi ponad 1400 rycerzy, aby wziąć udział w największej plenerowej
inscenizacji bitwy średniowiecznej na terenie naszego kraju. A wszystko to
dzieje się na oczach ponad 100 tysięcy widzów.

Spis treści
Niezwykłe historie
Przyszpileni
Dobra pamięć

4
6

HIT NUMERU:
Jak trafiłam do psychiatryka

8

Historia Krystyny z Poznania, która przez
całe życie robiła tylko to, czego oczekiwali
od niej inni – rodzice, mąż, dzieci, szef…
Wciąż postępowała wbrew samej sobie.

Chodzący ideał ma dość
Wilga śpiewa na miłość
Babciu, zmień hasło
Szarża zazdrośnika
Zaufanie
Trudne słowo „nie”
Genialny plan

10
14
16
22
26
28
31

KONIECZNIE PRZECZYTAJ:
Tylko świat serca ma wartość

34

Marlena z Warszawy pogodziła się ze swoim
losem, że do śmierci będzie mieszkać w ponurym, państwowym domu starców. Jednak…

Zawsze będziesz przy mnie

40

Zdrowie
Jak pokonać boreliozę

13

Ćwicz umysł
Krzyżówki

18

To warto wiedzieć
Darmowe leki dla seniorów
Zrób sobie wakacje przed sezonem
ZUS ostrzega: Emerycie, nie podawaj
nikomu danych o świadczeniach 25

ZDJĘCIE NA OKŁADCE: SHUTTERSTOCK

Miasto
miesiąca:
AMSTERDAM

Uwaga, problem
Gdzie tu sens?

32

napisz do mnie
Anonse czytelników

38

Teraz miesięcznik

również w internecie.
Możesz nas czytać na:
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