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Wczasy z udziałem 

RAS w Kotlinie Jele-

niogórskiej 

Wielu słuchaczy Rembertowskiej Akademii Seniora odpoczywało na 2-tygodniowych wczasach w Kotlinie 

Jeleniogórskiej. Wyjazd zorganizowała p. Stefania Kazała. W towarzystwie seniorów z Uniwersytetu III wie-

ku i ZNP, prawie 60-osobowa grupa zamieszkała w hotelu "Bella" w Jeleniej Górze - Cieplicach,  w pobliżu 

Parku Zdrojowego i Term Cieplickich. Jelenia Góra to piękne miasto w Sudetach, stąd można organizować 

wypady nie tylko po okolicach, ale także  do Niemiec (70 km)  i Czech(5 km). 

Rynek Starego Miasta ma kształt prostokąta, a na środku stoi Ratusz, przy nim fontanna ozdobiona posągiem 

Neptuna opartego na dwóch delfinach. Na ścianie Ratusza widnieje napis po łacinie "Miasto zbudował Bole-

sław Krzywousty w 1108 r."   Wokół rynku znajdują się XVII i XVIII w. kamienice mieszczańskie z podcie-

niami, W centrum znajdują się liczne kościoły oraz Bazylika Mniejsza. W 1975 r. Jelenia Góra stała się woje-

wództwem i w tym właśnie czasie przyłączono do miasta uzdrowisko Cieplice Zdrój.  

Transport do J.G. był zorganizowany, ale ze względów rodzinnych przyjechałam z mężem i znajomymi sa-

mochodem. Dzięki temu, oprócz zaplanowanych wycieczek, mogliśmy zwiedzać i inne miejsca. Każdy dzień 

to piękna turystyczna przygoda. W Kowarach oglądaliśmy Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska, w Kar-

paczu Kościół Wang z XII w., przywieziony z Norwegii, wykonany z drewna bez użycia gwoździ.  

Byliśmy w Dreźnie, stolicy Saksonii, położonym nad Łabą. Pierwsze wzmianki o Dreźnie pochodzą                        

z początku XIII w. Na Rynku Nowego Miasta stoi pomnik Augusta Mocnego w antycznej zbroi tzw. „Złoty 

jeździec”. Najpiękniejszą  budowlą barokową miasta jest zamek Zwinger, a w nim Galeria Dawnych Mi-

strzów, dzieła europejskich malarzy, a wśród nich Madonna Rafaela stworzona w latach 1512/1513.Znajduje 

się tutaj także najbogatszy Skarbiec na świecie. Znajdują się  tu wyjątkowe wyroby ze złota, diamentów, por-

celany, kości słoniowej i innych kamieni szlachetnych. To dzięki Augustowi Mocnemu można oglądać naj-

starsze muzeum w Europie. Liczne kościoły , pałace ,Stare Miasto zostały w czasie II wojny światowej całko-

wicie zniszczone. Odbudowa wielu zabytków trwa do dnia dzisiejszego. Jeden dzień na zwiedzanie Drezna to 

za mało. Odwiedzając Szwajcarię Saksońską zwiedzaliśmy Zamek 

w Stolpen, zbudowany na bazaltowej skale. To w tym zamku-

pałacu przez 49 lat  przebywała hrabina Anna Konstancja Cosel, 

kochanka Augusta Mocnego. W wieku 36 lat została umieszczona 

jako więzień za sprzeciwianie się woli króla. Żyła 84 lata i została 

pochowana w kaplicy zamkowej. To polski pisarz J. I. Kraszewski 

rozpowszechnił  historię jej życia. Miłym zaskoczeniem dla nas by-

ły umieszczone informacje  w języku polskim. cdn.                 

   Krystyna Lipińska, Danuta Zawadzka  

Rembertowska Akademia Seniora  

RASOWE  

WIADOMOŚCI 
Kącik Podróżniczy 

 

KĄCIK OGRODNICZY — Bielenie drzew. Pobielmy jeszcze raz wapnem pnie drzew owocowych, aby 

uzupełnić warstwę zmytą przez opady. Jeżeli nie bieliliśmy ich w styczniu - zróbmy do w lutym - jeszcze 

jest nie za późno, bo najczęściej słoneczne, mroźne dni zdarzają się w tym właśnie w miesiącu.                 

Cięcie Drzew i Krzewów. W Drugiej połowie lutego rozpoczynamy cięcie krzewów owocowych:  

Porzeczki í agrest (zabieg należy wykonać, zanim rozwiną się nowe pączki). Pamiętaj-

my, czarna porzeczka że tworzy pączki kwiatowe wyłącznie na pędach jednorocznych, dla-

tego nie wolno Ich usuwać, wycinamy tylko pędy stare. Porzeczka czerwona i biała kwitną 

na starszych pędach –krótkopędach, aby dobrze się rozkrzewiały pędy jednoroczne skraca-

my na wysokości 50 cm nad ziemią. 

Także w drugiej połowie lutego wykonujemy cięcie prześwietlające drzew owocowych.  

Jako Pierwsze temu zabiegowi  poddajemy wytrzymałe na mróz odmiany jabłoni.  

Przy zabiegu cięcia zawsze usuwamy gałęzie z objawami chorób. Wycinamy pędy pokła-

dające się na siebie i zachodzące na siebie, wzajemnie się cieniujące - wszystko w celu, aby 

do pozostałych gałęzi docierało jak najwięcej światła.  Ciąg dalszy na następnej stronie. 



Bezpłatne konsultacje lekarskie dla pacjentów z łagodną posta-

cią choroby Alzheimera. 

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich:       
  • ma zdiagnozowaną chorobę Alzheimera     
  • cierpi na łagodną postać choroby      
  • jest w wieku 50 – 85 lat       
  • regularnie przyjmuje leki 

Dowiedz się o możliwość bezpłatnej konsultacji lekarskiej. Nie wymagamy skierowania. Oferta jest ważna do 
końca marca 2017 r.                         

Centrum Medyczne SYNEXUS WARSZAWA Tel. 22 203 03 00, Warszawa ul. Leszno 12 

Rembertowska 

Akademia Seniora  

KOLEGIUM  REDAKCYJNE: 
 

uczestnicy zajęć  

Klubu Komputerowego RAS 

 Miód rzepakowy jest 

w stanie płynnym prawie bezbarwny lub ma bar-

wę lekko słomkową i słaby zapach kwiatów rzepa-

ku. Bardzo szybko krystalizuje, drobne kryształki 

mają smalcowatą konsystencję oraz białą lub kre-

mową barwę. Dobrze rozpuszcza się w wodzie. 

Pomocny w leczeniu wątroby, trzustki, nerek, 

układu pokarmowego, wrzodów żołądka i dwunastnicy. Polecany jest przy 

leczeniu schorzeń układu krążenia, niewydolności mięśnia sercowego, 

dusznicy sercowej i miażdżycy. Obniża ciśnienie tętnicze krwi 

i wyrównuje niedobory potasu w organizmie. Skuteczny także przy prze-

ziębieniach i stanach zapalnych dróg oddechowych. Przyspiesza gojenie 

ran. W przypadku oparzeń zapobiega tworzeniu się pęcherzy.                              

Miód spadziowy wytwarzają pszczoły z zebranej z drzew i roślin rolni-

czych wydzieliny produkowanej przez mszyce i czerwce. W sprzedaży 

spotykamy najczęściej miody ze spadzi iglastej i ze spadzi liściastej. Róż-

nią się barwą, konsystencją, smakiem, aromatem i szybkością krystalizacji. 

Są to miody gęstsze od nektarowych i zawierają więcej związków mineral-

nych, szczególnie potasu, fosforu, chloru, siarki, wapnia, magnezu i żelaza. 

Charakteryzuje je wysoka aktywność antybiotyczna i bakteriobójcza. Dzia-

łają antyseptycznie, przeciwzapalnie i wykrztuśnie, wspomagają system 

odpornościowy człowieka. Polecane są w schorzeniach dróg oddechowych, 

przewodu pokarmowego, serca, układu krążenia, układu nerwowego, przy 

zaburzeniach trawienia. Zalecane są osobom pracującym dużo przy kom-

puterze. cdn.                      Longinus Kawka 

 

Kącik Pszczelarski 

kontakt: Sławomir Lipiński 

slipa@wp.pl 

www.ras.edu.pl 

Ludzie zwracają 

uwagę na Twój wy-

gląd, czy jesteś inte-

ligentny, dowcipny, z 

kim się zadajesz, czy 

palisz, czy pijesz.                                                                                                            

A komar lubi Cię ta-

kiego, jakim Jesteś! 

Ale śmieszne 

 KĄCIK OGRODNICZY  - Usuwamy także pędy, które konkurują z przewodnikiem oraz  wilki i odro-

sty. Zabieg cięcia należy przeprowadzać w suche, ciepłe dni, gdy temperatura jest wyższa niż -5 ° C.  
Orzech włoski - należy unikać cięcia orzecha zimą, gdyż drzewa w powyżej tygodnia spoczynku mocno 

"płaczą". Optymalnym terminem cięcia orzecha włoskiego jest koniec września, pomimo iż trzeba wtedy 
usunąć pędy z owocami. Uproszczona technika cięcia polega na usuwaniu pędów 
rosnących pod ostrym kątem, zbyt gęstych i uszkodzonych 

Cięcie czereśni - cięcie po zbiorze owoców 

Czereśnie tniemy tylko w razie konieczności po zbiorze owoców (druga połowa 
lipca oraz sierpnia). Warto pamiętać że czereśnie słabo owocują na pędach jednorocznych, a najlepiej na 

pędach dwu i trzyletnich. cdn.         Longinus Kawka 


