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Czarnogóra - perła Adriatyku  
W obecnych czasach, wyjazdy zagraniczne dla osób ciekawych świata, zosta-

ły zdeterminowane stopniem zagrożenia terrorystycznego i kondycją biur po-

dróży. Podejmując decyzję o wyjeździe trzeba mieć to zawsze na uwadze. Jak donoszą statystyki do łask wró-

ciły kraje leżące nad Adriatykiem i Morzem Czarnym! Cieszymy się ponownie słońcem Bułgarii i Chorwacji! 

Ale są inne kraje, równie piękne krajobrazowo i atrakcyjne turystycznie, które warto zwiedzić!  

Ten bałkański kraj sąsiaduje z Serbią, Kosowem, Chorwacją, Bo-

śnią i Hercegowiną oraz Albanią. Liczy nieco ponad 600 tysięcy 

mieszkańców, którzy  bytują na obszarze o  powierzchni 14 tysięcy 

km². Obok siebie żyją: Czarnogórcy, Serbowie, Boszniacy, Albań-

czycy, Muzułmanie, Rosjanie, Niemcy, Anglicy, Romowie i inne 

mniejszości narodowe. Aż 75% obywateli tego państwa wyznaje 

prawosławie, natomiast inne mniejszości religijne to m.in. katolicy 

i muzułmanie. (75%) stanowią prawosławni, z drugiej - islam i ka-

tolicy (75%) stanowią prawosławni, z drugiej - islam i katolicy. 

Czarnogóra leży w rejonie trzech stref klimatycznych. W strefie 

śródziemnomorskiej średnie temperatury w miesiącach letnich do-

chodzą do 30 stopni, natomiast zimą osiągają 9 stopni. W strefie 

klimatu kontynentalnego temperatury są niższe i latem dochodzą do 

27 stopni, zimą do 5 stopni. W rejonach górskich lato jest zdecydo-

wanie łagodniejsze a temperatury nie przekraczają 23 stopni. Naj-

lepsza pora na wyjazd do Czarnogóry to miesiące wiosenne, ponie-

waż w okresie od maja do czerwca na wybrzeżu panują idealne 

temperatury, zarówno powietrza jak i wody.  Lucyna Wieczorek 

                                

Rembertowianki czyli Akademia i Kobiety 

RAS to Akademia w Rembertowie znana 

Żartobliwie czasem „Rembridżem” nazwana. 

Stażem młoda i przez Panie wręcz zawojowana. 

Gdy Rembertowianka seniorką się staje, 

Bardzo często zmienia też swoje zwyczaje. 

Pozostawia w domu męża, dzieci, wnuki, 

Do RAS-u przychodzi by zgłębiać nauki. 

Zalicza wykłady, serfuje po „Necie”, 

Uczy się języka, wędruje po świecie. 

Na aerobiku ćwiczy swoje ciało, 

Biega też z kijkami, bo jeszcze Jej mało. 

Maluje obrazy i w chórze też śpiewa, 

I dawne przyjaźnie na nowo zawiera. 

Na plastyce tworzy wiele prac wspaniałych 

Sztukę „Decopagu”ma w swym palcu małym. 

Do kina, teatru bardzo często chodzi,  

Werwy i zapału zazdroszczą Jej młodzi. 

W klubie Akademii spędza trochę czasu, 

To jest właśnie portret 

Wspaniałych Pań z RAS-u!  

Kącik Poetycki Rembertowiacy i Akademia 

Pań Rembertowianek portret jest już znany 

Wypada się zająć Rembertowiakami. 

Nasza Akademia Panom też jest znana, 

Chociaż nie tak licznie przez nich odwiedzana 

Gdy Rembertowiacy do RAS-u przychodzą, 

Słuchają wykładów i na kursy chodzą, 

Na inne zajęcia również uczęszczają. 

Na przykład niektórzy tu w chórze śpiewają 

I swoimi głosami chór „Tęcza” wspierają. 

Ich występy solo wszystkich zachwycają. 

 „Rodzynek” wśród Panów, obrazy maluje, 

W gronie Pań - malarek wspaniale się czuje. 

Z komputerami świetnie radę dają 

Gazetkę RAS-ową co miesić wydają. 

W niej różne tematy – poważne, ciekawe 

Żarty i porady, i historii sprawy. 

Konik fotografia, tu wszyscy Panowie, 

Aby coś uwiecznić stają wręcz na głowie. 

Od Pań bardzo często zbierają pochwały. 

Oto Panów z RAS- Portret doskonały! 

                                      Krystyna Lipińska  

Kącik Podróżniczy 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarnog%C3%B3rcy


 

 

Rembertowska 

Akademia Seniora  

KOLEGIUM  REDAKCYJNE: 
 

uczestnicy zajęć  

Klubu Komputerowego RAS 

Wszystkie miody mają wiele 

cech wspólnych korzystnie 

wpływając na funkcjonowanie organizmu a w konse-

kwencji kształtują nasze zdrowie. We wszystkich mio-

dach występują cukry proste fruktoza i glukoza, pier-

wiastki, woda, enzymy, olejki eteryczne, naturalne barw-

niki, glony a nawet strzępki grzybni. Dlatego każdy miód jest lekko strawny. Or-

ganizm wchłania cukry proste już w jamie ustnej. Nie potrzebuje wydatkować 

energii na ich rozłożenie. Właściwości bakteriobójcze i uodparniające miodu są 

znane już od bardzo dawna - dodawany do napojów i potraw wzmacnia or-

ganizm poprawiając naturalną odporność na choroby i infekcje. Zalecany 

jest szczególnie w stanach wyczerpania, osłabienia po operacjach, kuracjach 

antybiotykowych. Zwiększa ilość czerwonych krwinek, przyspiesza rekonwa-

lescencję, usuwa zmęczenie. Miód wzmaga także działanie wszystkich natu-

ralnych środków przeciw przeziębieniowych.  

Miody przez zawartość fruktozy i glukozy oraz pierwiastków pomagają w spraw-

nym wchłanianiu innych składników pokarmowych. Dlatego zaleca się przyjmo-

wanie miodu wraz z innymi pokarmami, chlebem, nabiałem lub w napojach. Każ-

dy miód doskonale wpływa na mózg, serce i mięśnie dostarczając natychmiast po 

spożyciu szybkiej dużej porcji energii.  O smaku i aromacie miodu decydują 

składniki olejków eterycznych pochodzących z nektaru. Dojrzały miód ma kon-

systencję gęstego syropu, który krystalizuje się w okresie przechowywania. 

W skład miodu wchodzi niewiele witamin, ale jest za to źródłem dużych ilości 

łatwo przyswajalnych cukrów prostych, kwasów organicznych, soli mineral-

nych i przeróżnych substancji organicznych.                           Longinus Kawka 

 

Kącik Pszczelarski 

kontakt: Sławomir Lipiński 

slipa@wp.pl 

www.ras.edu.pl 

Coś do uśmiechu! 

Syn zrobił wreszcie pra-

wo jazdy i prosi ojca o 

pożyczenie samochodu. 

Ojciec na to: Popraw 

oceny w szkole, prze-

czytaj Biblię i zetnij 

włosy, to wrócimy do 

tematu. 

Po miesiącu chłopak 

przychodzi do ojca i mó-

wi: Poprawiłem stopnie, 

a Biblię znam już na pa-

mięć. Pożycz samochód!              

A włosy?                                                                                                           

Ale tato, w Biblii wszy-

scy :Samson, Mojżesz,, 

nawet Jezus mieli długie 

włosy.                                                                                      

O, widzisz synku mieli 

długie włosy i chodzili 

na piechotę! 

Ale śmieszne 

 


