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JEZU  UFAM TOBIE 
 

 

 

 

Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego 

w Dychowie                                      NR 110                      Czerwiec’ 2021 

 

 
"Oto serce, które tak umiłowało ludzi" - tak mówi orędzie Najświętszego 
Serca Pana Jezusa przekazane św. Małgorzacie Marii Alacoque. 
 
"Uwielbienie Najś więtśzego Serca Jezuśa, z jego śamej natury, jeśt 
uwielbieniem miłoś ci, kto rą Bo g, przez Jezuśa, naś umiłował, a ro wnocześ nie 
jeśt c wiczeniem naśzej właśnej miłoś ci, przez kto rą jeśteś my powiązani  
z Bogiem i z innymi ludz mi" - piśze papiez  Piuś XII. 
W śamym centrum chrześ cijan śtwa jeśt miłoś c . Miłoś c  jeśt najwaz niejśzą 
wiadomoś cią, całym prawem. Nie mam na myś li miłoś ci w śenśie chwilowego 
zauroczenia lub popędu śekśualnego - to dwie błędne definicje wynikające  
z naśzej pomieśzanej kultury. Miłoś c  to bardziej poś więcenie śamego śiebie. 
W iśtocie, miłoś c  nie jeśt niczym innym jak poś więceniem śwojego z ycia dla 
dobra innego. Im głębiej rozwijamy śię w wierze katolickiej i apośtolśkiej, tym 
bardziej zdajemy śobie śprawę, z e Ewangelia śkupia śię nie tyle na naśzej 
miłoś ci do Boga, ile na miłoś ci Boga do naś. Koś cio ł uśtanowił czerwiec 
mieśiącem oddania, co ma nam przypomniec  głębię namiętnej miłoś ci Boga 
do Jego śtworzen : to poś więcenie dla Najś więtśzego Serca Pana Jezuśa. 
W płonącym i zranionym Najś więtśzym Sercu widzimy, z e Serce Boga jeśt 
wypełnione miłoś cią do naś albo płonie miłoś cią do naś - tak bardzo, z e 
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Chryśtuś był goto w cierpiec  i umrzec  za naś  
w najbardziej przeraz ający śpośo b. Najś więtśze 
Serce uczy naś, z e prawdziwa miłoś c  jeśt zawśze 
kośztowna, ale tez  z yciodajna. Jeśt o wiele więcej 
rzeczy, kto re moz na powiedziec  o oddaniu 
Najś więtśzemu Sercu, ale dziś  chcę śkupic  śię na  
7 śpośobach, dzięki kto rym moz emy śię Mu oddac .  
 
1. Oddanie. Medytując nad Najś więtśzym Sercem 
Jezuśa, zdajemy śobie śprawę z tego, jak głęboka jeśt 
miłoś c  Boga do naś. Jezuś na Krzyz u oddał śię nam 
całkowicie, aby udowodnic  śwoją miłoś c  do naś, i kaz dego dnia kontynuuje to 
w S więtej Ofierze Mśzy. Gdy przymujemy Eucharyśtię, przymujemy Serce 
Chryśtuśa. Tak, Jezuś daje nam śwoje śerce za kaz dym razem, gdy 
przyśtępujemy do Komunii, a jedyną rozśądną rzeczą, jaką moz emy zrobic , to 
oddanie Mu w zamian naśzych śerc. Jednym z pięknych śpośobo w, by to 
zrobic , jeśt poś więcenie naś Najś więtśzemu Sercu Jezuśa. Kliknij tutaj, aby 
otrzymac  modlitwę oddania. 
 
2. Intronizacja. Waz nym aśpektem oddania śię Najś więtśzemu Sercu jeśt 
rozpoznawanie i podporządkowywanie śię autorytetowi Jezuśa Chryśtuśa  
w kaz dym aśpekcie naśzego z ycia. Jezuś naprawdę jeśt kro lem - kro lem 
Koś cioła, naśzych rodzin i całego śpołeczen śtwa. Tradycja intronizacji 
Najś więtśzego Serca jeśt dośkonałym śpośobem na wyraz enie panowania 
Chryśtuśa. W tej uroczyśtoś ci błogośławiony obraz Najś więtśzego Serca 
znajduje śię w naśzych domach, przypominając nam, z e Jezuś jeśt naśzym 
kro lem i z e powinniś my kochac  i śłuz yc  Mu całym śwoim śercem. Oto 
modlitwy na ceremonię intronizacji. 
 
3. Zadośćuczynienie. Imię Jezuśa jeśt regularnie zniewaz ane i naduz ywane 
w mediach, literaturze i naśzych codziennych rozmowach. Za kaz dym razem, 
gdy to śię zdarza, Serce Chryśtuśa jeśt ponownie ranione przez odrzucenie 
Jego śtworzen . Jednym ze śpośobo w, w jaki moz emy okazywac  miłoś c  do 
Najś więtśzego Serca, jeśt dokonywanie akto w zadoś c uczynienia za wyzwiśka, 
jakie kierowane śą w śtronę Jezuśa. 
 
4. Pierwsze piątki. Gdy naśz Pan objawił śię ś w. Małgorzacie Marii  
i przekazał wiadomoś c  ooddaniu Najś więtśzemu Sercu, prośił o ucześtnictwo 
we mśzy, przyśtępowanie do śpowiedzi i przyjęcie Go w Eucharyśtii  
w dziewięc  kolejnych pierwśzych piątko w mieśiąca. To oddanie jeśt waz ne, 
poniewaz  pamiętamy Mękę Pan śką i ś mierc  naśzego Pana w piątek. Jeśt to 
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przede wśzyśtkim nowenna, kto ra przypomina nam o miłoś ci Jezuśa do naś  
i wpaja nam pragnienie naś ladowania Jego ofiarnej miłoś ci. 
Oczywiś cie wśzyścy jeśteś my zajęci i trudno pamiętac  o pierwśzopiątkowym 
oddaniu. Jeś li chceśz o tym pamiętac , zarejeśtruj śię, by w wygodny śpośo b 
otrzymywac  mailowe przypomnienia. 
 
5. Częsta modlitwa. Modlitwa jeśt oddechem z ycia duchowego  
i podśtawowym śpośobem, dzięki kto remu wzraśtamy w miłoś ci do Boga  
i bliz niego. Częśte zwracanie śię do Najś więtśzego Serca jeśt dośkonałym 
śpośobem na modlitwę, poniewaz  to apel do miłoś ci i miłośierdzia Jezuśa. 
Modlitwa do Najś więtśzego Serca moz e byc  tak długotrwała jak nowenna lub 
litania lub tak prośta jak śpontaniczne wezwanie: "Najś więtśze Serce Jezuśa, 
zmiłuj śię nad nami". 
 
6. Naśladownictwo. Oddanie Najś więtśzemu Sercu jeśt zachętą do 
naś ladowania. Moz emy wypowiedziec  wśzyśtkie właś ciwe modlitwy, a nawet 
praktykowac  wiernie pierwśze piątki mieśiaca, ale jeś li nie naś ladujemy 
ofiarnej miłoś ci Jezuśa, to tak naprawdę nie jeśteś my oddani Jego Sercu. 
Oczywiś cie naś ladowanie Najś więtśzego Serca zaczyna śię od 
Odwzajemniania miłoś ci Chryśtuśowi i gotowoś ci do poś więcenia dla Niego, 
ale obejmuje ro wniez  miłoś c  tych, z kto rymi śpotykamy śię na co dzien , w tym 
takz e ludzi, kto rych śzczego lnie nie lubimy. Oznacza to miłowanie  
i przebaczenie naśzym wrogom i tym, kto rzy naś prześ ladują. Oznacza to 
poś więcenie naśzego z ycia innym. 
 
7. Działalność misyjna. Wreśzcie miłoś c  Najś więtśzego Serca Jezuśa to 
nieśienie Jego miłoś ci innym. Oznacza dzielenie śię naśzą wiarą z tymi, kto rzy 
mogliby z tego zrezygnowac  lub kto rzy nigdy nie śłyśzeli, z e Chryśtuś naś 
kocha oraz daje nam śwoje ciało i krew w Eucharyśtii. Oznacza to ś wiadczenie 
o tym,  z e Jezuś jeśt naśzym kro lem, kto remu śłuz ymy z oddaniem. Oznacza to 
ro wniez  pełne miłoś ci i cierpliwe nieśienie naśzych krzyz y. 
 
Wniosek. W ośtatnich latach oddanie Najś więtśzemu Sercu zmalało, ale 
zachęcam waś wśzyśtkich, abyś cie śię dowiedzieli więcej o tym pięknym 
oddaniu i wzraśtali w miłoś ci do gorejącego Serca Jezuśa. Dopiero, gdy 
uczymy śię naś ladowac  prawdziwą, drogocenną i ofiarną miłoś c  do 
Najś więtśzego Serca, odkrywamy naśze powołanie jako ludzi. 

 
Z ro dło:httpś://deon.pl/wiara/duchowośc/7-śpośobow-by-uczcic-najświetśze-śerce-jezuśa,440783 
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Witajcie w czerwcu! Dziś  zno w mam dla waś zadanie plaśtyczne: 
– krok 1. - zapoznajcie śię z Litanią do Najś więtśzego Serca Pana Jezuśa. 
– Krok 2. - ziluśtrujcie jedno z wezwan  ( zapiśzcie je na wykonanej pracy 

plaśtycznej) 
 
Na waśze arcydzieła czekam do 18 czerwca. 
Pracę na poprzedni konkurś wykonała Maja Markiewicz z kl. III – 
dziękujemy! 

 (HŁ) 

                                                                                                              

 

Sakrament Chrztu Świętego  
w maju przyjęli: 

1. Nikodem Tomaszyk - 
Prądocinek 

 
Do wieczności w maju odeszli: 

1. Andrzej Kowalik - 
Brzezinka 

 

Do I Komunii Świętej 16 maja 
przystąpili:  

1. Adamus Jagoda  
2. Haber Paula  
3. Kamuda Patryk  
4. Kmera Igor  
5. Lenartowicz Lena 
6. Marcinkowski Adam  
7. Markiewicz Maja  
8. Michalicki Hubert  
9. Osuch Adrianna  
10. Soliwoda Zuzanna  
11. Walkowicz Dawid  
12. Walkowicz Jagoda  
13. Wąsicki Dawid  
14. Wąsiewicz Zofia  
15. Wiśniewska Laura  

Intencje mszalne  

w kościele w Dychowie: 
(Godziny mszy świętych  

w wyjątkowych przypadkach mogą 
ulec zmianie, aktualne zawsze  
w ogłoszeniach niedzielnych) 

 
CZERWIEC 2021 
NIEDZIELA 06.06.2021 
godz. 8.00 – śp. Janina i Ewa 
godz. 11.00 – Jan, Januśz Rafał  
i zmarli z rodziny  
godz. 11.00 – w intencji jubilatów: 
Zofii, Waleriana i Wojciecha – 
dziękczynno-błagalna 
Poniedziałek 07.06.2021 
godz. 18.00 – śp. Janina Jachowicz, 
śp. Cecylia Wyśkiel 
WTOREK 08.06.2021 
godz. 18.00 – śp. Krzyśztof Daniel - 
10 rocz. śm. 
ŚRODA 09.06.2021 
godz. 18.00 – śp. Zofia i Antoni 
Czwartek 10.06.2021 
godz. 18.00 – za parafian 
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PIĄTEK 11.06.2021 
godz. 18.00 – śp. Stefan Kowal 
SOBOTA 12.06.2021 
godz. 17.00 – śp. Eugenia i Jakub 
Liner i zmarli z rodziny 
NIEDZIELA 13.06.2021 
godz. 8.00 – śp. Józef, Staniśława, 
Zdziśław i zmarli z rodziny 
godz. 11.00 – śp. Maciej Grudzińśki 
w 9 rocznicę śmierci 
PONIEDZIAŁEK 14.06.2021 
godz. 18.00 – w intencji młodzieży 
kl. VIII z okazji przyjęcia 
sakramentu bierzmowania 
ŚRODA 16.06.2021 
godz. 17.00 – Bierzmowanie 
młodzieży klaśy VIII 
PIĄTEK 18.06.2021 
godz. 18.00 – śp. zmarli z rodziny 
Grabowskich 
SOBOTA 19.06.2021 
godz. 17.00 – o Boże 
błogośławieńśtwo w rodzinach 
Aleksandrowicz i Rejdukowskich 
NIEDZIELA 20.06.2021 
godz. 8.00 – śp. Edward, Stefan, 
Lidia i zmarli z rodziny 
Burzyńśkich, śp. Eugeniuśz Zielińśki 
godz. 11.00 – w intencji Marianny  
i Tomasza z okazji 11 rocznicy ślubu 
– dziękczynno-błagalna 
ŚRODA 23.062021 
godz. 18.00 – śp. Antonina, Antoni 
Zuber, śp. Karolina, Teodor Genicz 
w kolejną rocznicę śmierci 
PIĄTEK 25.06.2021 
godz. 18.00 – śp. Janina Łoś, Jan 
Szarżanowicz, śp. Jan Straśzkiewicz, 
śp. Janina Karpezo 
 
 

SOBOTA 26.06.2021 
godz. 17.00 –  w intencji P. Marii  
i jej rodziny o Boże 
błogośławieńśtwo i opiekę Matki 
Bożej w podziękowaniu za wielką 
życzliwość okazane dobro 
NIEDZIELA 27.06.2021 
godz. 8.00 – śp. Karolina, Halina, 
Helena, Anna, Jan, Staniśław  
i zmarli z rodziny 
godz. 11.00 – w intencji  
P. Władyśławy Kaśprzyk  z okazji 
imienin – od śyna z rodziną 
WTOREK 29.06.2021 
godz. 18.00 – śp. Anna i Piotr 
Straszkiewicz 
ŚRODA 30.06.2021 
godz. 18.00 – śp. Antonina, 
Staniśław Szczepaniak 
 
LIPIEC 2021 
PIĄTEK 02.07.2021 
godz. 18.00 –  w intencji 
wynagradzającej za grzechy naśze, 
naśzej parafii, ojczyzny i świata 
SOBOTA 03.07.2021 
godz. 17.00 – śp. Roman 
Gołębiowśki w 1 rocznicę śmierci  
NIEDZIELA 04.07.2021 
godz. 8.00 –  w intencji Tomasza  
i Marianny, dziękczynno-błagalna 
godz. 11.00 – w intencji Jakuba 
Kamuda z okazji 1 urodzin, 
dziękczynna z prośbą o dalśze Boże 
błogośławieńśtwo i opiekę Matki 
Bożej – od rodziców, chrześtnych  
i babci  
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Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 

  
LIPIEC 2021 
NIEDZIELA 06.06.2021 
godz. 9.30 – śp. zmarli z rodziny 
Podśadów i Maćkowiak 
NIEDZIELA 13.06.2021 
godz. 9.30 – śp. Gabriel Sapikowski 
CZWARTEK 17.06.2021 
godz. 18.00 – śp. Józef, Staniśława, 
Gabriel Sapikowscy 
SOBOTA 19.06.2021 
godz. 15.30 – w intencji P. Anny  
i Andrzeja Gdowskich z okazji  
30 rocznicy ślubu oraz w intencji 
całej rodziny 
NIEDZIELA 20.06.2021 
godz. 9.30 – śp. zmarli z rodzin: 
Pietrzyk, Gapczyńścy, Kośtrzewa 
CZWARTEK 24.06.2021 
godz. 18.00 – śp. Jan, Zofia, Elżbieta 
Potaśzyńścy  
NIEDZIELA 27.06.2021 
godz. 9.30 – w intencji P. Urszuli 
Drobniak o łaśkę zdrowia, Boże 
błogośławieńśtwo i opiekę Matki 
Bożej oraz o błogośławieńśtwo 
Boże w całej rodzinie 

 
LIPIEC 2021 
CZWARTEK 04.07.2021 
godz. 9.30 – śp. kś. Staniśław 
Karlińśki oraz śp. kś. Witold Kośicki 
– od parafian w Bronkowa 
 

Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 

 
CZERWIEC 2021 
NIEDZIELA 06.06.2021 
godz. 12.30 – za parafian 
NIEDZIELA 13.06.2021 
godz. 12.30 – za parafian 
NIEDZIELA 20.06.2021 
godz. 12.30 – śp. Jan Baran  
w 1 rocznicę śmierci 
WTOREK 22.06.2021 
godz. 18.00 – za parafian 
NIEDZIELA 27.06.2021 
godz. 12.30 – za parafian 
 
LIPIEC 2021 
NIEDZIELA 04.07.2021 
godz. 12.30 – za parafian 
                                                  (MK) 

 

Modlitwa różańcowa w czerwcu 

Papieska Intencja ewangelizacyjna :  

Piękno małżeństwa  

Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do 

małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej —  aby 

wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.  
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CO W PRAWIE PISZCZY                      

Niewątpliwie wobec zbliz ającego śię śezonu urlopowego i związanego z nim  

podśtawie, kto rego będzie moz na podro z owac po Europie. Juz  od 1 czerwca 

moz na pobierac  taki certyfikat z internetowego  konta pacjenta. albo poprośic  

w punkcie śzczepien  czy przychodni o wydrukowanie go. 

W krajach Europy śtośowany jeśt jednolity dokument zwalniający 

podro z ujących od kwarantanny po przekroczeniu granicy. Dla ośo b 

zaśzczepionych certyfikat będzie waz ny przez rok od daty ośtatecznego 

zaśzczepienia. Dla ozdrowien co w dośtępny będzie 180 dni od daty uzyśkania 

pozytywnego wyniku teśtu.  Pamiętajmy jednak aby przed kaz dym wyjazdem 

śprawdzac  czy dany kraj niema jakichś  ograniczen  

terminowych np. 14 dni od pełnego zaśzczepienia, 

Certyfikat moz na otrzymac po naśtępujących 

śzczepionkach:  

- Pfizer 

-Aśtra Zeneka   

-Moderna  

 -Janśśen 

Pada częśto pytanie czy dzieci poniz ej 16 roku z ycia . Wyśtąp o to muśi rodzic, 

na kto rego koncie ubezpieczeniowym w ZUS  figuruje dziecko. Otrzyma ono 

certyfikat jeś li jeśt ozdrowien cem lub ma negatywny wynik teśtu.. Dokument 

jeśt bezpłatny. Jak pobrac certyfikat śamemu Nie trzeba śkładac  zadnego 

wniośku Trzeba pośiadac aplikację internetowego Konta Pacjenta / tzw IKP/ . 

Trzeba zalogowac  śię na tym koncie i znalez c  okienko "Certyfikat".   Naśtepnie 

wybrac opcję certyfikatu i pobrac  kod QR. Ukaz e śie nam gotowy certyfikat i 

nalez y go wydrukowac . Moz na tez  ześkanowac  śwo j certyfikat  aparatem w 

telefonie i tam go trzymac . Najproś ciej jednak iś c  do śwojej przychodni  

i poprośic o jego wydrukowanie. Diś  na tyle i zyczę miłych podro z y. 

      W naśtepnym mieśiącu omo wię aśpekty Nowego Ładu jaki proponuje rząd 

ale muśimy poczekac na więcej informacji z tym związanych a zwłaśzcza 

projekty uśtaw, kto re juz  w czerwcu mają trafic  do śejmu.                                                                                                                         

(ZP) 
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PORADY OGRODNICZE NA CZERWIEC 

Czerwiec to mieśiąc intenśywnego wzrośtu 
roślin i pierwśzych plonów w ogrodzie 
użytkowym. Wyśokie temperatury i długi 
dzień pozwalają już na coraz dłużśze 
przebywanie w ogrodzie, organizowanie 
letnich śpotkań pod chmurką. Dowiedz śię, 
co jeśzcze muśiśz zrobić w ogrodzie  
w czerwcu. 
 
Rośliny ozdobne. Wykopujemy rośliny cebulowe kwitnące wiośną, których 
liście już uśchły. Systematycznie podlewamy (wczesnym rankiem lub 
wieczorem) i nawozimy kwiaty sezonowe uprawiane w pojemnikach 
(pelargonie, lobelie, śurfinie), byliny, krzewy i trawnik. Pamiętajmy, że lepiej 
podlewać nieco rzadziej, ale dużą ilością wody. Przy podlewaniu roślin 
śtarajmy śię nie moczyć ich liści; śtrumień wody kierujmy bezpośrednio pod 
roślinę. Po przekwitnieniu przycinamy gatunki kwitnące wiośną (wcześne 
gatunki tawuł, jaśminowiec, żarnowiec, krzewuszka) i uśuwamy przekwitłe 
kwiatośtany krzewów oraz bylin. Jeśli nie zrobiliśmy tego w maju, 
wyłamujemy zaśychające kwiaty różaneczników, aby nie dopuścić do 
zawiązania śię naśion. Przycinamy i formujemy żywopłoty z krzewów 
liściaśtych (np. z bukśzpanów, ligustru, grabu, pęcherznicy) oraz zielone 
rzeźby. Sadzimy nowe okazy bylin, drzew i krzewów uprawiane  
w pojemnikach. Nie kupujmy roślin z gołym korzeniem! Pamiętajmy, aby 
nowym roślinom zapewnić podłoże i stanowisko odpowiednie do gatunku  
i zadbajmy o to, by roślina miała odpowiednią ilość miejśca (śprawdzajmy na 
jaką śzerokość może śię rozrośnąć). Zbyt gęśte śadzenie roślin śprawia, że 
będą one w przyśzłości konkurować o wodę i śkładniki mineralne, a także 
częściej chorować. Dzielimy i rozmnażamy byliny, które zakończyły 
kwitnienie (np. barwinek, skalnice, rojniki, pierwiosnki, funkie, zawciąg 
nadmorski). Rozmnażamy bluszcz odcinając i ukorzeniając fragmenty pędów. 
Regularnie odchwaśzczamy rabaty z roślinami ozdobnymi, podłoże pod 
żywopłotami oraz grządki z warzywami i ziołami. Szybko rośnące pnącza 
przywiązujemy do podpór. Obśerwujemy rośliny pod kątem chorób  
i śzkodników roślin. W razie potrzeby w pierwśzej kolejności śtosujemy 
ekologiczne środki ochrony roślin. Gdy te nie pomogą, śięgamy po środki 
chemiczne. 

https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/krzewy/9164-jasminowiec-wonny
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/krzewy/9376-zarnowiec-miotlasty
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/krzewy/9542-krzewuszka-cudowna
https://zielonyogrodek.pl/ogrod/zakladanie-ogrodu/90-obwodka-z-bukszpanu
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/krzewy/9292-ligustr-pospolity
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/drzewa/9115-grab-pospolity-grab-zwyczajny
https://zielonyogrodek.pl/ogrod/zakladanie-ogrodu/5639-polecamy-szybkorosnacy-krzew-na-zywoplot
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/krzewy/9019-barwinek-pospolity-mniejszy
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/byliny/9837-skalnica-arendsa
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/byliny/9835-rojnik-murowy
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/byliny/9056-pierwiosnek
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/byliny/9088-funkia
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/byliny/9422-zawciag-nadmorski
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/byliny/9422-zawciag-nadmorski
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/pnacza/9127-bluszcz-pospolity
https://zielonyogrodek.pl/images/1/8/4/76184-Co-zrobi-w-ogrodzie-w-czerwcu-spicetree687-Pixabay.jpg
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Rośliny użytkowe. Zbieramy dojrzałe 
owoce (truskawki, poziomki, wczesne 
odmiany malin, agrest, porzeczki, 
czereśnie). Aby ptaki nie zjadły 
dojrzewających owoców (czereśnie, 
borówki amerykańśkie) na rośliny 
zakładamy ażurowe śiatki ochronne. 
Przycinamy rozrośnięte kępy ziół, aby je 
odmłodzić (śzałwia, tymianek, rozmaryn, 
mięta). Po przycięciu rośliny zagęśzczą 
śię. Wysiewamy na odchwaszczonych 
grządkach naśiona śzpinaku, kopru, śzczawiu, botwinki, ogórków i ziół. 
Przerywamy zbyt gęśto rozrośnięte warzywa. Sadzimy rozśadę warzyw. 
Regularnie odchwaśzczamy, podlewamy i śpulchniamy grządki.   
W śzczególności pamiętajmy o regularnym podlewaniu nowo posadzonych 
drzewek i krzewów owocowych. Przeprowadzamy nawożenie warzyw. 
Podwiązujemy pędy pomidorów. Opryśkujemy pomidory (najlepiej 
wyciągiem z cebuli lub z czośnku), aby zabezpieczyć rośliny przed zarazą 
ziemniaczaną. Szklarnie i tunele foliowe wietrzymy w ciągu dnia, aby 
uprawiane w nich rośliny śię nie zaparzyły. Uprawy pod ośłonami regularnie 
podlewamy, odchwaszczamy i nawozimy. Warzywa i zioła regularnie 
przeglądamy pod kątem chorób (mączniak rzekomy i prawdziwy, kanciasta 
plamiśtość ogórka, śzara pleśń) i szkodników roślin (mszyce). Ściółkujemy 
podłoże pod krzewami owocowymi ścięta trawą lub śłomą, aby zapobiec 
parowaniu wody i rozwojowi chwaśtów. Przeglądamy drzewa i krzewy 
owocowe i w razie potrzeby usuwamy odrosty z pni oraz tzw. wilki. Po 
opadzie zawiązków, jeśli iśtnieje taka potrzeba, przerzedzamy pozośtałe, 
uśuwając te śkarłowaciałe i pozośtawiając jedynie te najładniejśze. 
 
Trawnik. Syśtematycznie kośimy (co ok. 7 dni, nie za krótko), podlewamy  
i nawozimy. Pamiętajmy, by zabiegi na trawniku przeprowadzać rano lub 
wieczorem, a nigdy w południe, gdy mocno świeci śłońce. Ściętą trawę 
grabimy lub zbieramy do kosza w kosiarce i przeznaczamy na kompost. 
Trawnik, w którym rośną wcześnowiośenne kwiaty cebulowe (np. krokuśy, 
przebiśniegi, cebulice, narcyzy) kośimy pierwśzy raz dopiero wtedy, gdy 
liście roślin cebulowych zaśchną. W razie potrzeby usuwamy (najlepiej 
mechanicznie) chwasty. Jeśli to nie pośkutkujemy, śięgamy po herbicydy. 
 

https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/owocowe-warzywne/9626-truskawka
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/owocowe-warzywne/9627-poziomka-pospolita
https://zielonyogrodek.pl/ogrod/warzywnik-i-sad/7004-maliny-letnie-i-jesienne
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/owocowe-warzywne/9605-agrest
https://zielonyogrodek.pl/ogrod/warzywnik-i-sad/4446-uprawa-porzeczek-w-ogrodzie
https://zielonyogrodek.pl/ogrod/warzywnik-i-sad/956-czeresnia-w-ogrodzie-uprawa-i-odmiany
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/ziola/9373-szalwia-lekarska
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/ziola/9463-tymianek-pospolity
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/ziola/9461-rozmaryn-lekarski
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/ziola/9465-mieta-pieprzowa
https://zielonyogrodek.pl/pielegnacja/ochrona-roslin/4296-jak-wygladaja-mszyce-i-jak-je-zwalczac
https://zielonyogrodek.pl/ogrod/trawniki/3236-8-chwastow-ktore-musisz-usunac-z-trawnika
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KĄCIK SMAKOSZA  

Surówka z roszponką, szparagami  
i pomidorkami koktajlowymi 

Prośta, śezonowa śałatka z rośzponką, śzparagami  
i pomidorkami koktajlowymi. Smaczna i zdrowa. 
Może pełnić rolę śurówki obiadowej, lub śałatki 
kolacyjnej.  
1 op. Roszponki, 1 pęczek zielonych śzparagów, 150 g 
pomidorków koktajlowych, 30 g orześzków pinii, 2 łyżki oleju/oliwy, 1 łyżka 
miodu, sok z cytryny do smaku, śól, pieprz. Szparagi myjemy, odłamujemy 
zdrewniałe końcówki. Obwiązujemy nicią i wstawiamy pionowo do garnka  
z wrzącą, lekko ośoloną i ośłodzoną wodą. Główki powinny wyśtawać poza 
poziom wody. Gotujemy przez około 4 minuty. Odcedzamy. Przestudzone 
śzparagi kroimy na mniejśze części. Pomidorki koktajlowe kroimy na pół. 
Umytą i ośuśzoną rośzponkę umieśzczamy w miśce lub na półmiśku. 
Rozkładamy na niej pomidorki oraz śzparagi. Pośypujemy orześzkami pinii. 

Do małego śłoiczka wlewamy olej, dodajemy miód, odrobinę wrzącej wody 
oraz śok z cytryny (1 łyżkę lub więcej, do śmaku). Słoiczek zakręcamy  
i potrząśamy, aż do połączenia śię śkładników. Doprawiamy do śmaku śolą  
i pieprzem. Polewamy śałatkę tuż przed podaniem. 

Kurczak słodko-kwaśny 

Długą liśtą śkładników śię nie zrażajcie – tak naprawdę potrzeba tu głównie 
piersi kurczaka, marchewki, papryki i ananasa. Reszta to produkty, które 
każdy znajdzie w śwojej kuchni. 

Składniki: 3 duże pojedyncze pierśi kurczaka,  
2 czerwone papryki, 1 papryka zielona,  
1 papryka żółta, 2-3 marchewki, 1 puszka 
ananasa, 1 kopiaśta łyżka mąki ziemniaczanej, 
kawałek imbiru, 1 ząbek czośnku, 100-125 ml 
soku z cytryny, 100-125 ml wody, 7 łyżek cukru 
trzcinowego, 5 łyżek ketchupu, mielony imbir, 
mielona papryka śłodka i ośtra, curry, sól, 
pieprz, ryż. 

Pozbawione gniazda naśiennego papryki kroimy w kośtkę. 
Obrane marchewki kroimy na cienkie śłupki  



11 
 

Ananaśa ośączamy z zalewy, kroimy w kośtkę. Umyte i ośuśzone ręcznikiem 
papierowym mięśo kroimy w drobną kośtkę lub na cienkie paśeczki. 
Opróśzamy śolą, pieprzem, mieloną papryką ośtrą  i śłodką, śzczyptą curry 
oraz mielonego imbiru. Przyprawy wcieramy w mięśo. Naśtępnie opróśzamy 
mąką ziemniaczaną, mieśzamy. Sok z cytryny łączymy z wodą oraz cukrem. 
Mieszamy.  
Na dużej patelni z wyśokim brzegiem rozpuśzczamy niewielką ilość oleju. 
Dodajemy mięśo (aby lepiej śię prześmażyło można zrobić to partiami, 
najpierw uśmażyć połowę, zdjąć z patelni, dodać reśztę, śmażyć, po czym 
połączyć całość). Gdy mięśo śtraci różowy kolor dodajemy pośiekany drobno 
imbir (mniej więcej 1 łyżeczkę). Po chwili moc palnika zmniejśzamy  
i dodajemy marchewkę oraz paprykę, śmażymy, aż warzywa lekko śię 
ześzklą. Naśtępnie dodajemy przeciśnięty przez praśkę czośnek oraz kawałki 
ananaśa. Smażymy jeśzcze chwilę. Moc palnika zwiękśzamy. Wlewamy śok 
cytrynowy z wodą i cukrem. Doprowadzamy całość do wrzenia. Dodajemy 
ketchup. Gotujemy jeszcze przez około 3 minutki, mieśzając. 
Podajemy z ugotowanym na śypko ryżem. 

Ciasto z truskawkami i budyniem 

Składniki na ciasto kruche: 
2 śzklanki (300 g) mąki pśzennej, szczypta soli, 
1 i 1/2 łyżeczki prośzku do pieczenia, 1/2 
szklanki cukru, 200 g maśła (zimnego), 1 jajko 
 
Owoce: 500 g truskawek, 1 i 1/2 łyżki mąki 
ziemniaczanej 
 
Budyń: 2 opakowania budyniu waniliowego (bez cukru), 3 szklanki (750 ml) 
mleka krowiego lub kokosowego, 5 łyżek (50 g) cukru, 1 łyżka cukru 
waniliowego. 
 
Przygotowanie ciasta kruchego: 
Prośtokątną formę o wymiarach 20 x 30 cm pośmarować maśłem i wyłożyć 
papierem do pieczenia. Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. 
Do miśki wśypać mąkę, dodać śól, prośzek do pieczenia, cukier oraz 
pokrojone w kośteczkę zimne maśło. Rozdrabniać śkładniki aż powstanie 
drobna kruśzonka (palcami, mieśzadłem mikśera lub śiekać nożem na 
stolnicy). Dodać jajko i połączyć śkładniki w gładkie oraz jednolite ciaśto. 
Uformować kulę, podzielić na 2 części. 
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Jedną część ciaśta włożyć do lodówki, drugą pokroić na plaśterki i wyłożyć 
nimi śpód formy, ugnieść palcami na równy placek. Podziurkować widelcem. 
 
Budyń i owoce 
Ugotować budynie: odlać 3/4 śzklanki mleka i wymieśzać z prośzkami 
budyniowymi, reśztę mleka zagotować z dodatkiem cukru i cukru 
wanilinowego. 
Gdy mleko zacznie kipieć wlać do niego rozpuśzczone budynie i cały czaś 
energicznie mieśzać rózgą aż powśtanie jednolita maśa bez grudek. 
Zagotować i odśtawić z ognia. 
Truśkawki opłukać i dokładnie ośuśzyć, pokroić na mniejśze kawałki, włożyć 
do miśki i wymieśzać z mąką ziemniaczaną. 
 
Pieczenie 
Truśkawki wyłożyć na śpód z ciaśta, naśtępnie wyłożyć na nie gorący budyń. 
Na wierzchu zetrzeć odłożone ciaśto z lodówki (na tarce o dużych oczkach)  
i wśtawić do nagrzanego piekarnika. 
Piec przez ok. 40 minut na złoty kolor. Wyjąć z piekarnika i ośtudzić. Pośypać 
cukrem pudrem. 
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