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KARTKA Z KALENDARZA 

Dzień Sprzątania Biurka-10 stycznia  

 

Pomysłodawca święta jest nieznany, choć tropy           

prowadzą do jednej z firm w miasteczku Clio położonym 

w amerykańskim stanie Michigan. Nie trzeba być     

Sherlockiem by domyślić się, że założyciel musiał       

korzystać z biurka, a bałagan działał niekorzystnie na   

jego pracę. Data, drugi poniedziałek stycznia, też nie jest 

przypadkowa, bowiem obchody święta są doskonałą  okazją, by wkroczyć 

w nowy rok z czystą i zorganizowaną przestrzenią. Uporządkowane biurko 

sprawia, że pracujemy po prostu wydajniej. Czyste miejsce nie tylko      

zwiększa produktywność, ale i inspiruje nas do nowych  rzeczy oraz         

uspokaja. Są nawet badania według których osoby pracujące przy                

zagraconych biurkach częściej się frustrują. To praktyczne zalety posiadania 

czystego miejsca pracy, ale pamiętajmy, że stanowi ono niejako naszą         

zawodową wizytówkę. Jeśli przyjmujemy przy nim klientów, z pewnością nie 

wpływa to dobrze na ich opinię o naszych kompetencjach.  

Jak posprzątać swoje biurko? Nie jest to oczywiście nic skomplikowanego, 

warto jednak wziąć pod uwagę poniższe wskazówki. Na sam początek należy 

usunąć wszystko z biurka, by potraktować je odpowiednim środkiem      

czyszczącym. Myjemy również ekran monitora, klawiaturę, przecieramy    

kable z kurzu, szafki opróżniamy ze zbędnych okruchów i śmieci. Potem 

przychodzi czas na selekcję dokumentów – z pewnością znajdziemy dużo  

makulatury jak stare pisma, kalendarze, wizytówki, notatki. Warto wrzucić to 

do niszczarki. Niekiedy bałagan na biurku może być niebezpieczny – na    

przykład gdy cenne dokumenty leżą na wierzchu, zapisane hasła do poczty, 

komputera czy nawet bankowości elektronicznej. Wystarczy chwila, by     

niepożądana osoba przejęła te informacje i wykorzystała je przeciwko nam 

i naszej organizacji. Przy okazji Dnia Sprzątania Biurka dobrze jest je         

zabezpieczyć, zwłaszcza, że każdy pracownik ma obowiązek ochrony danych 

osobowych, zgodnie z tzw. polityką czystego biurka.  
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Światowy Dzień Śniegu-16 stycznia 

 

Światowy Dzień Śniegu jest częścią Kampanii                       

Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), zatytułowanej 

"Bring Children to the Snow", w wolnym tłumaczeniu         

oznaczającej „zabierz dzieci na śnieg”. Trzonem tej kampanii 

jest zachęcanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportów        

zimowych, udziału w zawodach sportowych, ale również do 

zwracania uwagi na kwestie związane z ochroną środowiska. 

Podczas Światowego Dnia Śniegu na całym świecie odbywają 

się wydarzenia, których główną częścią są zawody sportowe      

urozmaicone różnego rodzaju  akcjami edukacyjnymi.  

Mottem World Snow Day są niezmiennie trzy hasła: 

EXPLORE-ODKRYWAJ 

ENJOY- BAW SIĘ 

EXPERIENCE -DOŚWIADCZAJ 

 

 

Międzynarodowy Dzień Przytulania - 21 stycznia  

 

Międzynarodowy Dzień Przytulania jest świętem, które opanowało cały świat. 

Zapoczątkowano je w Stanach Zjednoczonych, w miasteczku Caro, Michigan. 

Pomysłodawcą był Kevin Zaborney, który uznał, że okres pomiędzy Nowym 

Rokiem a Walentynkami może być dla niektórych dość przygnębiający.  

Święto przytulania miało to zmienić, czyli zachęcić Amerykanów do        

częstszego okazywania sobie uczuć, zarówno wobec członków rodziny,    

przyjaciół, a nawet nieznajomych. 

Data święta została ustalona na 21 stycznia, w tym dniu w 1986 roku odbyły 

się pierwsze obchody Dnia Przytulania. Zaborney z pewnością nie              

przypuszczał, że inicjatywa wyjdzie poza granice jego miasteczka, tymczasem 

dziś Dzień Przytulania jest obchodzony w takich krajach jak Australia, Anglia, 

Argentyna, Kanada, Niemcy, Szwecja, Holandia, Bułgaria, Kolumbia, Rosja 

czy RPA.  

Przesłanie święta nie jest skomplikowane, chodzi o to, by ludzie chętniej    



Str. 4 PANORAMA 

okazywali sobie uczucia i przytulali się. Międzynaro-

dowy Dzień Przytulania nie należy traktować tylko                

w kategorii wesołego, lekkiego święta nietypowego, ale 

także jako inicjatywę z większą misją. Organizatorzy           

wydarzenia uważają, że w ten sposób można zapobiec 

takim zagrożeniom jak izolowanie się od siebie ludzi, 

zamykanie w domach i zmniejszenie poczucia           

bezpieczeństwa. 

Przytulanie przynosi również wiele korzyści zdrowotnych, przecież już od     

samego dnia narodzin poprawia sen młodego człowieka. Przytulanie pomaga 

zmniejszyć stres, strach, obniża ciśnienie krwi, zmniejsza ryzyko chorób serca. 

Różne badania dowodzą, że okazywanie sobie czułości w ten sposób pomaga 

budować dobry układ odpornościowy.  

Warto pamiętać o tym, że każdy dzień jest odpowiedni by okazać bliskiej nam 

osobie uczucia, nie tylko 21 stycznia. 

 

 

Dzień Pisma Ręcznego - 23 stycznia 

 

W dobie e-maili, komunikatorów i telefonów              

komórkowych coraz rzadziej wykorzystujemy pismo 

ręczne. Do lamusa odchodzą też papierowe notesy 

i pamiętniki. W Dzień Pisma Ręcznego warto sobie 

o nich przypomnieć. Writing Instrument Manufactures 

Association jako datę święta wybrało 23 stycznia      

ponieważ w tym dniu urodził się John Hancock – jeden z sygnatariuszy          

Deklaracji Niepodległości, znany z charakterystycznego podpisu. 
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KOLOROWY PAŁAC  

 Ten rok realizujemy pod hasłem „Kolorowy Pałac”. Każdej z naszych 

pracowni został przypisany określony kolor. Dziś przedstawiamy Wam      

znaczenie kolejnych dwóch kolorów: czarnego i fioletowego. 

 

Pracownia Edukacji Czytelniczej – kolor czarny 

 

Kolor czarny jak powszechnie wiadomo jest najciemniejszy ze wszystkich 

kolorów. Pospolicie występuje w świecie zwierząt pod postacią czarnej     

sierści lub piór. Jego intensywność sprawia, że jest to bardzo mocna barwa. 

Czarny charakter jest wyrażeniem pojawiającym się często w filmach             

i literaturze i jest on w nich synonimem złoczyńcy. 

Jednak funkcjonują też pozytywne skojarzenia z kolorem czarnym. Nie jest to 

radosny kolor, ale dodaje on noszącemu go powagi i szacunku. Kojarzy się 

z dorosłością. To również kolor władzy i elegancji. Najbardziej szykowne 

męskie stroje wieczorowe, takie jak smoking są szyte z czarnego materiału. 

W Japonii czarny oznacza tajemnice, ale symbolizuje również doświadczenie. 

Dlatego we wschodnich sztukach walki zdobycie mistrzowskich umiejętności 

nagradzane jest zdobyciem czarnego pasa. W Chinach jest to                       

kolor symbolizujący wodę zamiast niebieskiego używanego do tego celu 

w kulturze zachodniej.  

Czarne taksówki są jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych na      

całym świecie symboli Londynu. 

Muzycy grający w orkiestrze najczęściej są ubrani w czarne stroje. Robią to, 

aby nie odwracać uwagi od granej przez nich muzyki. 

 

Pracownia Modelarstwa, żeglarstwa i języków obcych – kolor fioletowy 

 

Fioletowy należy do barw drugorzędowych i w naturze występuje               

stosunkowo rzadko, dzięki czemu jest określany jako kolor władców               

i kojarzony z bogactwem i wpływami. Ten unikalny kolor łączy w sobie    

spokój niebieskiego koloru i energię czerwonego, dlatego też również kojarzy 

się z zaufaniem. Świetnie łączy się z jaskrawymi  kolorami jak żółty czy     
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pomarańczowy, ale również pasuje do jasnych barw jak turkusowy, jasna      

zieleń lub jasnoniebieski. 

Symbolika barw jest często bardzo zbliżona w wielu kulturach. Nie inaczej jest 

z kolorem fioletowym, który w wielu zakątkach świata jest symbolem            

tajemnicy, magii, władzy królewskiej, dostojeństwa.  

 W Chinach tylko cesarz i jego doradcy mieli prawo nosić szaty w kolorze 

fioletowym, który symbolizował mądrość i władzę. 

 W starożytnym Egipcie zaś był ulubionym kolorem Kleopatry, która        

uważała go za bardzo kobiecy kolor. 

 W Tajlandii natomiast fioletowy jest kolorem żałoby dla wdów. 

 

Fioletowy jest również jednym z ulubionych kolorów ezoteryków, dlatego 

utożsamia się go z magią i tajemnicą. Zawiera wszystko co niecodzienne           

i niezwykłe, dlatego jest kolorem ludzi poszukujących odpowiedzi na pytania 

odnośnie sensu życia. 

 

Jako kolor, który był atrybutem wielu władców na całym świecie, fiolet        

zazwyczaj służy do podkreślenia prestiżu, autorytetu lub luksusu. W branży   

reklamowej używany właśnie w tym celu, gdyż jest to kolor wyróżniający się 

na stronie internetowej lub w gazecie i przykuwający uwagę odbiorcy.  

 

Fioletowy to kolor, który świetnie łagodzi objawy stresu i pomaga się           

wyciszyć. Jest zalecany dla ludzi nerwowych oraz mających problemy              

z bezsennością. Oprócz tego pomaga się skoncentrować i opanować emocje. 

Kolor fioletowy ma 41 odcieni. 

 

źródło: www.wszystkiesymbole.pl 
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NOWOROCZNE ZWYCZAJE 

Co kraj to obyczaj. To powiedzenie sprawdza się nie tylko w przypadku świąt 

Bożego Narodzenia na świecie, ale i obchodów Nowego Roku. Różnią się 

one nie tylko zwyczajami noworocznymi, ale i porą ich obchodzenia. 

 

 W Szkocji i Grecji tradycja „pierwszej nogi” jest bardzo ważna. Pierwsza 

osoba, która przekroczy próg domu przyniesie szczęście bądź              

nieszczęście. Rodzina i przyjaciele są mile widziani, próg muszą        

przestąpić prawą nogą i przynieść coś na ząb. 

 Jeśli chcesz zaangażować więcej ludzi i nóg, zrób to po duńsku i wskocz 

w nowy rok skacząc z krzesła o północy. Brazylijczycy idą jeszcze dalej: 

na Nowy Rok wybierają się na plaże i skaczą przez siedem fal,                

w międzyczasie wypowiadając siedem życzeń. 

 W Hiszpanii i w innych hiszpańskojęzycznych krajach ludzie zaczynają 

nowy rok z pełną buzią. Zjedzenie dwunastu winogron o północy      

przynosi według tradycji dwanaście miesięcy pełnych szczęścia               

i pomyślności. Winogrona należy zjeść w odpowiednim momencie:     

kiedy kościelne dzwony wybiją północ – na każde uderzenie – jeden    

winogron. 

 Rosjanie biorą życzenia noworoczne bardzo poważnie i wkładają       

mnóstwo wysiłku, by je spełnić. Życzenia powinny być spisane na kartce 

papieru, a potem spalone. Popiół wsypuje się do kieliszka szampana         

i pije.  

 Idealna tradycja noworoczna dla podróżujących: w Kolumbii ludzie,   

którzy chcą mieć rok pełen podróży wychodzą o północy na spacer po 

sąsiedztwie z pustą walizką. 

 Brazylijczycy ubierają się w Sylwestra na biało, by odstraszyć złe duchy. 

Chińczycy na czerwono, by przyciągnąć szczęście.  

 Jeśli jesz okrągłe jedzenie powinieneś pomyślnie przeżyć nowy rok. We 

Włoszech, tradycyjna potrawa spożywana o północy to cotechino             

z lenticchie (kiełbasa z soczewicą) według tradycji w nowym roku      

przynosi fortunę.  

 Na Filipinach tradycja okrągłych rzeczy wykracza daleko poza kształt  

https://soultravel.pl/inspiracje/nie-tylko-swieta-bozego-narodzenia-najciekawsze-tradycje-swiateczne-i-zwyczaje-z-calego-swiata/
https://soultravel.pl/inspiracje/nie-tylko-swieta-bozego-narodzenia-najciekawsze-tradycje-swiateczne-i-zwyczaje-z-calego-swiata/
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stołu. Ludzie jedzą okrągłe owoce, obdarowują siebie monetami i noszą 

ubrania w kropki. 

 W niemieckojęzycznych i niektórych nordyckich krajach ludzie            

podgrzewają nieco atmosferę i używają ołowiu i miski z wodą, by          

przepowiedzieć przyszłość. Niewielka ilość ołowiu jest rozpuszczana 

w łyżce a następnie wlewana na powierzchnie wody, a powstały kształt 

ma nam powiedzieć co nam przyniesie nowy rok. 

CO PRZYNIESIE CI NOWY ROK? 

BARAN 21.03 - 20.04 

Baranki tylko na pozór wydają się bardzo spokojne 

i ciche. W rzeczywistości są uparte i potrafią pokazać 

swój prawdziwy charakterek. Zawsze stawiają na   

swoim i konsekwentnie realizują zamierzone cele. 

Dzieci spod znaku Barana bardzo szybko się uczą,  

dlatego warto dać im jak najwięcej okazji do poznawania świata. Małe       

Baranki uwielbiają także sport i muzykę. 

Astrologiczna wskazówka na rok 2022: 

Wykorzystaj w pełni towarzyszące Ci w 2022 roku szczęście. 
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SZCZĘŚLIWE LICZBY: 4, 7, 9, 11, wielokrotności liczby 9 

SZCZĘŚLIWY KAMIEŃ: diament, bursztyn, ametyst, koral 

SZCZĘŚLIWY KOLOR: czerwony podkreśli Twoją pewność siebie 

 

 

BYK 21.04 - 21.05 

 

Małe Byczki lubią poczucie bezpieczeństwa, dlatego   

wcześniej przygotowują się na nowe wyzwania.  Dzieciom 

spod tego znaku sprawiają przyjemność częste pochwały. 

Byczki już od najmłodszych lat mają na każdy temat swoje 

zdanie. To także ogromne łakomczuchy, uwielbiają wszystkie słodycze 

a zwłaszcza czekoladę. 

Astrologiczna wskazówka na rok 2022: 

Zawsze warto zacząć wszystko od nowa. 

SZCZĘŚLIWE LICZBY: 2, 4, 16, wielokrotności liczby 6 

SZCZĘŚLIWY KAMIEŃ: szmaragd, turkus, szafir 

SZCZĘŚLIWY KOLOR: fiolet podkreśli Twoją romantyczną naturę 

 

 

 

BLIŹNIĘTA 22.05 - 21.06 

 

Mały Bliźniak nie lubi nudy, interesuje się wszystkim, co 

wpadnie mu w ręce. Dlatego bardzo często zmienia      

zainteresowania. Dzieci spod tego znaku bardzo dużo 

mówią i  są niezwykle towarzyskie. Przyjemność Bliźniakowi sprawiają        
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oryginalne i  modne prezenty oraz zabawy z rówieśnikami. 

Astrologiczna wskazówka na rok 2022: 

Uwierz w siebie i swoje możliwości. 

SZCZĘŚLIWE LICZBY: 3, 5, 12, 18 

SZCZĘŚLIWY KAMIEŃ: agat, opal, topaz, kryształ górski 

SZCZĘŚLIWY KOLOR: żółty najlepiej pasuje do młodzieńczej natury osoby 

spod znaku Bliźniąt 

 

 

RAK 22.06 - 22.07 

 

Mały Rak to prawdziwy anioł. Jest bardzo wrażliwy i nie 

sprawia żadnych problemów wychowawczych. Nie lubi 

jednak krytyki i potrzebuje wzmocnienia poczucia      

własnej wartości. Małe Raki nie przepadają za               

aktywnością fizyczną, ale warto zachęcić je do uprawiania sportu. To doda im 

śmiałości i otworzy na nowe wyzwania. Idealny prezent dla Raczka to taki, 

który go wzruszy i zachwyci. 

Astrologiczna wskazówka na rok 2022: 

Nie przywiązuj tak dużej wagi do opinii innych ludzi. 

SZCZĘŚLIWE LICZBY: 2, 4, 5, 8, wielokrotności liczby 2 

SZCZĘŚLIWY KAMIEŃ: perły, selenit, agat 

SZCZĘŚLIWY KOLOR: zieleń morska i srebrny to kolory, które               

wprowadzą harmonię  i równowagę.  
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LEW 23.07 - 23.08 

 

Małe Lwy już od najmłodszych lat prezentują wszystkie te 

cechy, które są widoczne u dorosłych Lwów.                

Dzieci spod tego znaku lubią być w centrum uwagi, są   

bardzo pewne siebie i lubią stawiać na swoim. Mały Lew 

zawsze wyraźnie  informuje o swoich potrzebach  najbliższych, jest także 

uważnym obserwatorem świata. 

Astrologiczna wskazówka na rok 2022: 

Twoje zdolności przywódcze pomogą Ci pokonać wszystkie przeciwności. 

SZCZĘŚLIWE LICZBY: 1, 5, 9, 11 

SZCZĘŚLIWY KAMIEŃ: rubin (zapewni spokój), bursztyn 

SZCZĘŚLIWY KOLOR: złoty pozytywnie wpływa na samopoczucie Lwów 

 

 

PANNA 24.08 - 22.09 

 

Małe Panny są bardzo spokojne,  ułożone i lubią uczyć 

się nowych rzeczy dlatego warto zapewnić im rozrywkę      

powiązaną z nauką. Dzieci spod znaku Panny są             

nieśmiałe, należy więc wzmacniać ich poczucie wartości 

oraz zachęcać do kontaktów z rówieśnikami i zabaw na świeżym powietrzu. 

Małe Panny uwielbiają prezenty pasujące do ich usposobienia tj. gry czy 

książki z przygodami ulubionych bohaterów. 
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Astrologiczna wskazówka na rok 2022: 

Wyjdź z cienia i zacznij realizować swoje marzenia. 

SZCZĘŚLIWE LICZBY: 3, 5, 12, 20, 27, wielokrotności liczb 5 i 12 

SZCZĘŚLIWY KAMIEŃ: szafir, cytryn, jaspis 

SZCZĘŚLIWY KOLOR: niebieski oraz zielony najlepiej odzwierciedlają     

spokojną i pogodną osobowość Panien 
 

WAGA 23.09 - 23.10  

 

Małe Wagi są sympatyczne i szybko zjednują sobie 

otoczenie za pomocą uroku osobistego. Ważne jest dla 

nich poczucie bezpieczeństwa i miłość okazywana 

przez najbliższych. Zodiakalne Wagi lubią ruch na  

powietrzu i kreatywną zabawę. Waga mała i dorosła 

lubi prezenty, które podkreślają piękno: kwiaty, biżuterię lub ozdoby do       

włosów.  

Astrologiczna wskazówka na rok 2022: 

Zacznij walczyć o to na czym naprawdę Ci zależy. 

SZCZĘŚLIWE LICZBY: 2, 6, 7, 9, 15, wielokrotności liczby 6 

SZCZĘŚLIWY KAMIEŃ: opal, turkus, lazuryt, kwarc różowy 

SZCZĘŚLIWY KOLOR: lawendowy zapewni kojące wibracje i spokój 
 

 

SKORPION 24.10 - 22.11 

 

Mały Skorpionek już od najmłodszych lat charakteryzuje 

się silnym charakterem. Jest także pomysłowy                      

i konsekwentny. W jego towarzystwie nie można więc się 
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nudzić, ale trzeba również zadbać o jego bezpieczeństwo. Dzieci spod tego 

znaku  mają w sobie dużo energii, dlatego warto zapisać je na basen lub piłkę. 

Największą przyjemność sprawi małemu Skorpionkowi jakiś niezwykły       

prezent. Może to być ozdoba zrobiona przez Ciebie lub przedmiot do jego     

kolekcji. 

Astrologiczna wskazówka na rok 2022: 

Odwaga i determinacja doprowadzą Cię do wyznaczonego celu. 

SZCZĘŚLIWE LICZBY: 4, 5, 8, 11, 27 

SZCZĘŚLIWY KAMIEŃ: topaz, malachit, akwamaryn, granat 

SZCZĘŚLIWY KOLOR: bordo to najlepszy kolor dla Skorpionów 

 

 

STRZELEC 23.11 - 21.12 

 

Mały Strzelec nie znosi stagnacji i musi być w ciągłym 

ruchu. Jest dzieckiem energicznym i optymistycznie   

nastawionym do świata. Często psoci ponieważ w ten 

sposób próbuje rozweselić innych. Strzelec bardzo lubi 

podróżować więc ucieszy go prezent w postaci plecaka, zestawu małego        

podróżnika czy też   kompas. 

Astrologiczna wskazówka na rok 2022: 

Realizacja planów wymaga dobrych fundamentów. 

SZCZĘŚLIWE LICZBY: 3, 4, 9, wielokrotności liczby 3 

SZCZĘŚLIWY KAMIEŃ: turkus pozytywnie wpływa na zdolności Strzelców, 

bursztyn 

SZCZĘŚLIWY KOLOR: fiolet wyzwoli Twoją odważną naturę 
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KOZIOROŻEC 22.12 - 20.01  

 

Mały Koziorożec jest dzieckiem spokojnym, przestrzega 

zasad i nie przepada za niespodziankami. Już od            

najmłodszych lat pokazuje, ze niełatwo go do czegoś    

przekonać. Dzieci spod tego znaku często przejawiają 

zdolności artystyczne. Mały Koziorożec lubi prezenty dzięki którym może się 

czegoś nowego nauczyć i rozwijać swoje pasje, ucieszą go z pewnością    

przybory plastyczne, instrumenty muzyczne czy też zestaw do                     

majsterkowania.  

Astrologiczna wskazówka na rok 2022: 

Wytrwałość i zdolność adaptacji pomogą w osiągnięciu celu. 

SZCZĘŚLIWE LICZBY: 2, 3, 8, wielokrotności liczb 8, 14 

SZCZĘŚLIWY KAMIEŃ: granat (wpływa na samoocenę Koziorożców),     

malachit, onyks 

SZCZĘŚLIWY KOLOR: ciemna zieleń i brąz pasują do Twojej aury 

 

 

WODNIK 21.01 - 18.02  

 

Mały Wodnik bardzo nie lubi ustalonych reguł, jest       

dzieckiem energicznym i ciekawym świata. Interesuje się 

wszystkim co nieznane i oryginalne. Gdy tylko mały     

Wodnik nauczy się mówić zadaje mnóstwo pytań. Nieustannie jest głodny 

wiedzy i bardzo lubi się uczyć. Wodnik bardzo lubi niespodzianki,   dlatego 

prezent dla niego musi być nietypowy i wyjątkowy. 



PANORAMA Str. 15 

Astrologiczna wskazówka na rok 2022: 

Nie koncentruj się na stratach ale szukaj nowych możliwości. 

SZCZĘŚLIWE LICZBY: 2, 4, 8, 9, 11, 13, wielokrotność liczby 4 

SZCZĘŚLIWY KAMIEŃ: ametyst (poprawia Wodnikom humor), szafir,     

granat 

SZCZĘŚLIWY KOLOR: błękit podkreśli Twoją niezwykłą osobowość 

 

 

 RYBY 19.02 - 20.03 

 

Mała Rybka jest dzieckiem spokojnym i wrażliwym,       

kieruje się przede wszystkim intuicją. Czuje się              

bezpiecznie, gdy wie, że może liczyć na wsparcie rodziców 

i przyjaciół. Dzieci spod znaku Ryby mają wiele talentów 

artystycznych i sportowych, dlatego warto je rozwijać na dodatkowych         

zajęciach. Ryby kochają  prezenty od serca i nie ma znaczenia, czy to drobny 

upominek, czy duży prezent. 

Astrologiczna wskazówka na rok 2022: 

Nigdy nie poddawaj się przy pierwszej przeszkodzie. 

SZCZĘŚLIWE LICZBY: 6, 7, 11, wielokrotności liczby 7 

SZCZĘŚLIWY KAMIEŃ: akwamaryn, ametyst, turkus 

SZCZĘŚLIWY KOLOR: turkusowy synchronizuje się z naturą Ryb  
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WARTO PRZECZYTAĆ….  

Babcie i dziadkowie, którzy w styczniu obchodzą swoje święto, to często    

najważniejsze postacie w naszych rodzinach.  Możemy ich również znaleźć na 

kartach książek, niekiedy w bardzo zaskakujących sytuacjach. Z okazji Dnia 

Babci i Dziadka przedstawiamy Wam dwie książki, które warto przeczytać.  
 

Kosmiczni odkrywcy: Franio i jego babcia 

 

A gdyby tak… wyruszyć z wnukiem w kosmos? 

Oto fantastyczna opowieść o babci, która poddała się dziecięcej 

wyobraźni i wraz ze swym 4-letnim wnukiem Frankiem,     

wsiadła do rakiety w kształcie kota („napędzanej” mlekiem 

oczywiście) i wyruszyła naprzeciw nieznanemu. Dzięki temu 

zwiedzili najbardziej nieprawdopodobne planety, przeżyli   

groźne i zabawne przygody (m.in. z kosmiczną krową               

i piratami w roli głównej), a przede wszystkim – świetnie się 

bawili. „Relacja” z ich podróży to znakomita propozycja dla odważnych babć 

oraz spragnionych przygód wnucząt. Zapewnia niezapomniane wrażenia          

i dużą dawkę śmiechu. Stanowi też znakomitą pożywkę dla dziecięcej             

(i babcinej!) wyobraźni. Krótko mówiąc: idealna lektura dla przyszłych        

odkrywców! 

Kot kameleon 

 

Co to za czary, które zamieniają czarnego, nieufnego                     

i zadziornego kocura w białego i milusińskiego kompana,       

bezbarwne podwórko w krainę tysiąca zabaw, a zwykły, jawiący 

się jak najczarniejsze zło wyjazd do dawno niewidzianej i trochę 

dziwnej babci w porywającą przygodę? Jest takie coś i to coś 

znaleźć można zwykle w miejscu rzadko odwiedzanym               

i ustronnym, wśród zapomnianych, a kiedyś tak ważnych      

przedmiotów. Na szukanie Natalia nie ma zwykle ani czasu, ani tym bardziej 

chęci, pochłonięta swoim miejskim, laptopowo-telewizyjnym trybem życia. 

Dlatego wyjazd do domu babci-zielarki, gdzie wszystko jest inne i wymaga 

innego typu zaangażowania niż to, do którego Natalia przywykła, pomoże  

pożegnać się z dziadkiem i – paradoksalnie, bo poprzez rozbujanie wyobraźni 

– zbliżyć się do rzeczywistości. 

 

https://czytam.pl/k,ks_354549,Kot-kameleon-Wachowiak-Joanna.html
https://czytam.pl/k,ks_354549,Kot-kameleon-Wachowiak-Joanna.html
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 Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI... 

Czas spalić świąteczne kalorie…  

A najlepszym sposobem na to jest sport. 

Prezentujemy kilka tytułów książek o tematyce sportowej, które  

znajdziecie w naszej Bibliotece.   



Str. 18 PANORAMA 



PANORAMA Str. 19 



Str. 20 PANORAMA 

DO STOŁU PODANO  

Deser noworoczny 

Mus z limonką 

Włosi słyną z delikatnych deserów i upodobania do zabawy, więc na            

noworoczne harce przygotowują wiele przysmaków. Jednym z nich jest mus 

z dodatkiem limonki – słodki, a jednocześnie kwaskowaty.  

Składniki:  

 pół szklanki śmietany 36 procent  

 opakowanie serka mascarpone 

 miód  

 liście mięty  

 limonka  

 kruche ciasteczka  

 gorzka czekolada  

 

Przygotowanie: 

 Podgrzewamy wodę z miodem, sokiem i skórką otartą z limonki oraz    

posiekanymi listkami mięty. Gotujemy chwilę i miksujemy na gładki    

syrop. 

 Do miski przekładamy serek mascarpone i śmietanę. Wlewamy do tych 

składników przygotowany syrop.  

 Do małych miseczek wkładamy pokruszone ciasteczka, przekładamy na 

to mus i startą czekoladę. 

Smacznego!!! 
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Z SZUFLADY  

Bajka o Starym i Nowym Roku (fragment) 

 
 

O jednej porze, raz do roku 

w zimowej nocy ciemnym mroku, 

gdzieś, gdzie nie sięga ludzki wzrok, 

schodzi się z rokiem rok. 

Jeden jest wielki z siwą brodą, 

drugi jest mały z buzią młodą, 

czyli, by rzec innymi słowy: 

jeden jest stary, a drugi młody. 

Gwiazdy jak świeczki lśnią na niebie, 

a oni stają obok siebie, 

coś sobie mówią, patrząc w oczy, 

ale nikt nie wie, o czym. 

Potem w ciemności słychać kroki… 

To się rozchodzą oba roki. 

W całkiem przeciwnie idą strony, 

Stary, znużony i zmęczony, 

Nowy, o jasnych, złotych lokach, 

wesoło mknie w podskokach…. 
 

 

Ludwik Jerzy Kern 
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ODSZUKAJ 5 RÓŻNIC W OBRAZKACH. 

NA ROZWIĄZANIA CZEKAMY DO 9 STYCZNIA. 

WYŚLIJ POD ADRES: biblioteka@pm.waw.pl 
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Redakcja, skład  

i oprawa graficzna: 

Julita Pniewska, 

Monika Kołodziejska. 




