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Czarnogóra - perła Adriatyku — c.d. 
Historia Czarnogóry sięga III w. p.n.e. i iliryjskiego plemienia Dokleatów. Następnie 

te tereny dostały się w strefę wpływów rzymskich, a po podziale Cesarstwa Rzym-

skiego kraj znalazł się pod wpływami Bizancjum. W VII wieku pojawili się Słowia-

nie i z czasem zasymilowali się z tutejszymi mieszkańcami. Od 1170 ziemie czarno-

górskie weszły w skład Serbii, a w XV dostały się pod panowanie tureckie i pozosta-

wały aż do XVIII wieku, kiedy to nasiliły się ruchy wyzwoleńcze. Za sprawą księcia 

Daniela II Petrovic-Njegoša w połowie XIX wieku powstało państwo ze stolicą w 

górskiej miejscowości Cetinje. Do 1918 roku udawało się utrzymać niepodległość, 

ale po I wojnie światowej  kraj wszedł w skład królestwa Serbów, Chorwatów i Sło-

weńców, które z czasem zostało przekształcone w Jugosławię. Po 2003 roku nastąpił 

podział na Serbię i Czarnogórę, a w 2006 roku powstało niepodległe państwo czarno-

górskie, które jest obecnie republiką parlamentarną. 

       Będąc krótko w Czarnogórze warto  zwiedzić Budvę, atrakcyjny kurort nad Ad-

riatykiem, słynący ze starego miasta otoczonego murami obronnymi z XV wieku oraz przepięknego, górzy-

stego nadbrzeża. Nie wolno pominąć Kotoru, portowego miasta, usytuowanego pod masywem Lovcen nad 

Zatoka Kotorską, nazywaną fiordem południowej Europy. Stare miasto otoczone jest wysokimi murami ( bu-

dowanymi od   IX do XIX w.) i zajmuje drugie miejsce po Dubrovniku pod względem najładniejszej starówki 

na wschodnim wybrzeżu Adriatyku. Warto wspiąć się na platformę widokową tuż nad murami miasta, aby 

podziwiać uroki Zatoki Kotorskiej jak i samego miasta. Warto również pojechać serpentynami do wioski Nje-

gusi, malowniczo położonej w Parku Narodowym Lovcen 

i zwiedzić, m.in. mauzoleum wybitnego władcy Czarno-

góry Petara II Petrovic - Njegoša, na szczycie Jezerskiego 

Vrhu. Potem udać się serpentynami do historycznej stoli-

cy Czarnogóry - Cetinje. W tym miasteczku znajduje się 

okazały pałac ostatniego króla Mikolaja I Petrovica, w 

którym obecnie jest Muzeum Narodowe. Czarnogóra, to 

piękny  kraj wieloetniczny i wielokulturowy, który warto 

zwiedzić w całości, aby jeszcze raz przekonać się, że te 

małe bałkańskie kraje  są egzotyczne dla nas, zaskakująco 

piękne i co ważne - bezpieczne!     Lucyna Wieczorek 
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Składniki: 
 1 filet kurczaka, 

 3 jajka, 

 bazylia (do smaku), 

 natka pietruszki (do 

smaku) 

 1 por, 

 200 g dyni, 

 200 g pieczarek, 

 3 łyżki mąki pszen-

nej, 

 1 łyżka majonezu, 

 sól (do smaku), 

 pieprz (do smaku),  

 olej (do smażenia). 
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Mizerna, cicha, stajenka 

licha, Pełna niebieskiej 

chwały. Oto leżący, 

przed nami śpiący W 

promieniach Jezus mały.  
 

Nad nim anieli w locie 

stanęli I pochyleni klę-

czą Z włosy złotymi, z 

skrzydły białymi Pod 

malowaną tęczą.  
 

Wielkie zdziwienie, 

wszelkie stworzenie, Ca-

ły świat orzeźwiony Mą-

drość mądrości, Świa-

tłość światłości, Bóg-

człowiek tu wcielony.  
 

I oto mnodzy ludzie ubo-

dzy, 

Radzi oglądać Pana,  

Pełni natchnienia, pełni 

zdziwienia , Upadli na 

kolana.  
 

Długo wzdychali, długo 

czekali, Aż niebo rozgo-

rzało, 

Piekło zawarte, niebo 

otwarte, Słowo się Cia-

łem stało.  

KOLĘDA 

Placki z dynią i kurczakiem 

Z mięsa kurczaka i dyni można przygotować smaczne, kolorowe 

placuszki. Podaje się je zarówno na ciepło, jak i na zimno. 

Niezwykle ważne jest, aby 

miód nie był poddawany działaniu zbyt wyso-

kich temperatur, niszczących zawarte w nim 

substancje bioaktywne. Optymalna tempera-

tura, w której przyrządzamy miód w celach 

leczniczych, nie powinna przekraczać 45°C. 

 Aby uzyskać jak najlepszy efekt, zaleca się roz-

puścić jedną łyżeczkę stołową miodu w ciepłej wodzie (pół szklanki) 

i pozostawić na około 10-12 godzin. Tak przygotowany napój należy 

pić małymi łyżeczkami na czczo. Ponadto zaleca się przechowywać 

miód szczelnie zamknięty, gdyż miód wchłania wilgoć i obce zapa-

chy. Miód najlepiej przechowywać w suchym, przewiewnym po-

mieszczeniu w temperaturze 5-17°C. 

Właściwości miodu zależą głównie od tego, z jakich roślin pszczoły 

zbierały nektar, spadź i pyłek kwiatowy. I tak: 

Miód wielokwiatowy, zwany potocznie miodem tysiąca kwiatów, 

pszczoły wytwarzają z nektarów zebranych z wielu roślin miododaj-

nych kwitnących na polach, w sadach, lasach i na łąkach w tym sa-

mym czasie. Miód z kwiatów wiosennych ma jasny kolor, przyjemny 

zapach i łagodny smak. Miód z nektaru kwiatów letnich jest znacznie 

ciemniejszy i ma bardziej zdecydowany smak oraz zapach. Dzięki 

łatwo przyswajalnym cukrom prostym wspomaga mięsień sercowy. 

Pomocny przy chorobach wątroby i pęcherzyka żółciowego. Oso-

bom uczulonym na pyłki pomaga znosić i uodparniać się na alergie. 

Ze względu na łagodny smak, miód wielokwiatowy poleca się poda-

wać dzieciom przy leczeniu grypy, przeziębień, chorób dolnych dróg 

oddechowych, a także zapobiegawczo.                     Longinus Kawka 

Kącik pszczelarski 

Sposób przygotowania: 
 Kurczaka pokrój w kostkę. 

 Wbij jajka do miski. 

 Dopraw bazylią i natką pietruszki. 

 Dokładnie wymieszaj. 

 Do jajek dodaj mięso. 

 Por pokrój w krążki i dodaj do mięsa. 

 Obierz dynię i zetrzyj na tarce. 

 Przegotuj ją w osolonej wodzie, od-

cedź i dodaj do miski z mięsem. 

 Pieczarki obierz i posiekaj i do miski. 

 Dosyp mąkę i dodaj majonez. 

 Dopraw solą i pieprzem i wymieszaj. 

 Masę nakładaj łyżką na patelnię. 

 Smaż z obu stron na złoty kolor.  


