Warto zobaczyć:
SALZBURG

Spis treści
Niezwykłe historie

Cytat miesiąca: „Na świecie istnieje jedyna rzecz

warta życia: bezgranicznie kochać istotę, która kocha nas
Francois Mauriac
bezgranicznie”.

Czy wiesz, że…
Kolęda ma swe źródła w obchodach styczniowych rzymskich „Kalendae” (mensis
Januarius). Był to szczególny dla Rzymian pierwszy dzień miesiąca, ponieważ
1 stycznia, począwszy od 153 roku przed narodzinami Chrystusa, konsulowie
rzymscy obejmowali swój urząd. Z tej okazji w Rzymie odwiedzano się, obdarowywano się prezentami, śpiewano pieśni. Zwyczaje te przejęło chrześcijaństwo,
łącząc je z okresem Bożego Narodzenia, uważanym za początek rachuby nowego czasu. Kolęda w rozumieniu pieśni religijnej związanej z narodzinami Chrystusa wykształciła się później, wraz z rozwojem i umacnianiem się chrześcijaństwa.
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KONIECZNIE PRZECZYTAJ:
Już nie boję się świąt
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Historia Danuty z Radomia, która od lat
spędzała samotnie święta. Kluby seniora
kojarzyły jej się z porażką, miejscem dla ludzi,
którzy już stracili nadzieję. Aż do tego roku…

Wpadka
Konsekwencje
Ludzkie gadanie
W szponach wdzięczności
Koniec żartów!
Przyjaźń i kochanie
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HIT NUMERU:
Teraz będzie mi trudniej odejść
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Bronisława opowiada o tym, jakie zmiany
w jej życiu spowodowała postawiona przez
lekarza diagnoza. Bronisława najpierw
wyruszyła w podróż swoich marzeń, a potem
zdecydowała się odwiedzić wnuka w Australii.

Zdrowie
Czego pragnie serce kobiety
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Ćwicz umysł
Krzyżówki
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Poradnik
Nie daj się nabrać na lekarza.
Federacja Konsumentów
ostrzega
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Uwaga, problem
Nie chce mi się!

ZDJĘCIE NA OKŁADCE: SHUTTERSTOCK

Miasto położone jest w pobliżu granicy z Niemcami w Alpach, nad rzeką Salzach,
na wysokości 424 m n.p.m. Słynie z nieporównywalnego z niczym uroku starówki oraz malowniczych krajobrazów. W 1997 roku wraz z zabytkowym Starym
Miastem został wpisany przez UNESCO na listę światowego dziedzictwa. Salzburg
rozsławił Wolfgang Amadeusz Mozart, który urodził się właśnie tutaj w 1756 roku.

Byle był szczęśliwy
Nie kłóćcie się już
Ja nie mam czasu narzekać!
Ostatnia pieśń słowika
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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
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