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2020 rok to wyjątkowy czas. Ważna dla naszego miasta i lokalnej
społeczności jest 100. rocznica powrotu Leszna do Macierzy
i nierozerwalnie związana z nią radość płynąca z faktu, że to już
tyle lat jesteśmy u siebie.

Dla uczczenia tej pięknej rocznicy członkowie Stowarzyszenia
„Wygraj Siebie” wyszli z inicjatywą uszycia 100 białoczerwonych serc
i obdarowania nimi leszczynian. Uszyliśmy sto, i sto, i kolejne 100...
i szyjemy dalej!

Spotkania twórcze odbywają się w miejscach na obszarze
rewitalizacji, tj. w Klubie Seniora „Wrzosowy Zakątek” przy
ul. Leszczyńskich, Stacji Biznes przy Pl. Metziga 1 i w Bibliotece
Ratuszowej w samym sercu miasta (Rynek 1).

Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców Leszna,
a ogromną radość sprawia nam, kiedy przychodzą dzieci.

Projekt „Serce dla Leszna 2020” realizowany jest w ramach
Inicjatywy Lokalnej, współfinansowany jest przez Miasto Leszno.

autor: Teresa Rękosiewicz



2020 rok to czas kwarantanny i dystan
su. Coronawirus wpłynął na brak
bezpośredniego kontaktu z innym ludź
mi i był zagrożeniem wielopłasz
czyznowym. Musieliśmy temu przeciw
działać...

Członkowie i wolontariusze naszego
Stowarzyszenia bardzo szybko podjęli
działania mające zapobiec izolacji i sta
gnacji seniorów. Z pomocą przyszło
Miasto Leszno ogłaszając konkurs Inicja
tywa dla Leszna. Zgłosiliśmy swoją
propozycję – projekt „Mimo wszystko da
my radę”.

To projekt, w którym w dużej mierze
wykorzystujemy nowe technologie. Wyko
rzystujemy komunikatory (tj. facebook,

messenger), stworzyliśmy grupę do spo
tkań projektowych, spotykamy się na
czacie i platformie ZOOM (pozwalającej na
organizowanie wideokonferencji z udzia
łem wielu osób), rozmawiamy prze telefon.

Nasze zadania angażują uczestników
intelektualnie. Piszemy, tworzymy kreacje
kwiatowe i uczestniczymy w sesjach foto
graficznych, a efektem końcowym będzie
wyjątkowy album z naszymi tekstami i
zdjęciami.

Ważne jest to, że w projekcie uczestni
czą również ludzie młodzi.

Projekt współfinansowany jest przez Mia
sto Leszno i Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie, a jego operatorem jest Centrum
PISOP.
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„Waleczne dziewczyny”

Nadszedł dzień ciemny i szary,
czarne chmury nadciągały.

Z oczu łzy, jak deszcz spływały,
wielką burzę zapowiadały.

Nagle słońce, jak jutrzenka wstało
i nowe życie oznajmiało…

Niech nam słonko zawsze świeci
i niech w sercu zawsze gra,

a na twarzach szczęścia uśmiech
niechaj gości każdego dnia.

Choć drażetki zajadamy,
za to drugie życie mamy.
I płyniemy nurtem rzek

każda z nas mając swój bieg.

Trwałą miłość w sercach mamy,
bardzo Was wszystkich kochamy.
Choć po cichutku też płaczemy,
jednak cieszymy się, że żyjemy!

autor: Mariola Zacholska

Dedykuję Amazonkom.
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Fot. Szymon Andrzejewski
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Wanda Łazik

We Wrzosowym Zakątku można ciekawie spędzić czas i poznać
wielu interesujących, sympatycznych ludzi. Przekonałam się o tym
sama, kiedy po raz pierwszy odwiedziłam klub. Ta chwila i to co
wydarzyło się później, sprawiły, że czuję się szczęśliwa i radosna.

Biorę udział w rozmaitych spotkaniach, na przykłady warsztatach
tanecznych, dziennikarskich, rękodzielniczych czy w cotygodnio
wych pogaduchach przy kawie.

W moim życiu – dla mnie  nie ważne jest to kim jestem, tylko to
jaka jestem. Charakter mam jaki mam, ale za to serce dobre.

Nie żałuję, że się starzeję. To przywilej dostępny nie dla wszyst
kich.
Warto marzyć, bo marzenia się spełniają, a owo spełnienie na
wiele sposobów objawia się szczęściem i radością.

Wspólne spędzanie czasu umocniło nasze przyjaźnie. Nikt nie jest
samotny. Pomimo tego, że jesteśmy dotknięci chorobą nowotwo
rową, potrafimy cieszyć się życiem i aktywnie w nim uczestniczyć.

Człowiek szczęśliwy to nie ten,
który wszystko ma,

ale ten, który cieszy się
wszystkim co ma.
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Fot. Szymon Andrzejewski
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ANNA ZWIERZAŃSKA – ALBUM

Drobna, skromna, uśmiechnięta. To wszystko, czego się o Niej do
wiesz na pierwszy rzut oka. Jednak gdy poznasz Ją nieco bliżej,
odkryjesz, że to skrzynia pełna tajemnic, z których najcenniejszą
stanowi nieograniczona dobroć dla drugiego człowieka. Anna
Zwierzańska jest synonimem poświęcenia i walki. Choć nie daje
tego po sobie poznać, to prawdziwa siłaczka. Pomimo wielu prze
ciwności losu, każdego ranka bierze głęboki oddech, podnosi
głowę do góry, zaciska pięści i z niesłabnącą motywacją staje na
przeciw całemu złu, które od lat próbuje osłabić Ją i Jej
najbliższych.

Nie poddaje się. Nigdy się nie podda. Nasza Ania.

Poproś o pomoc, a zostaniesz wysłuchany. Zaproponuj Jej pomoc,
a zostaniesz bohaterem.
Odbierz pozytywną energię, wysyła ją bezinteresownie. Wyślij Jej
pozytywną energię, otrzymaj w zamian uśmiech i serdeczność.
Przyjmij i doceń Jej postawę, pełną szacunku i zrozumienia dla
drugiego człowieka. Szanuj Ją i zrozum Ją, bo na to zasługuje.

Mała Wielka Bohaterka. Nasza Ania.
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Fot. Szymon Andrzejewski
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To będzie wyjątkowy album
z wyjątkowymi Ludźmi, dedyko
wany Mieszkańcom wyjątko
wego Miasta. Członkowie Sto
warzyszenia „Wygraj Siebie”
i ich przyjaciele po raz kolejny
szykują coś spektakularnego.
Wypatrujcie jeszcze w tym roku…

 W naszym Stowarzyszeniu nie ma
miejsca na nudę i bezczynność – mówi
krótko prezeska Stowarzyszenia Teresa
Rękosiewicz, a jej słowa są znamienne.
Nie sposób zliczyć wszystkich projektów
realizowanych przez „Wygraj Siebie”. Nie
sposób zliczyć, ile razy zaskoczyli miesz
kańców Leszna i regionu. Wreszcie, nie
sposób nie dostrzec i nie docenić tego, co
robią.

Tym razem postanowili stworzyć wyjąt
kowy album z tekstami, które sami stworzą.
O czym piszą? Jedni opisują swoje choro
by. Kolejni zmiany, jakie w życiu ich rodzin
wprowadziły nowotwory i inne choroby.
Jeszcze inni opisują swoje przeżycia zwią
zane ze Stowarzyszeniem, przyjaźnie,
aktywności. Ostatni postanowili podzielić
się z czytelnikami cennymi doświadczenia
mi i radami.

Teksty okraszone zostaną unikalnymi
zdjęciami wykonanymi przez Szymona An
drzejewskiego. Modelkom i modelom
towarzyszą – a jakże – przepiękne kwiaty.

Próbkę możliwości senio
rów i ich przyjaciół możecie
podejrzeć w niniejszym wy
daniu „Kalejdoskopu Seniora”,
na str. 49. W sumie w albu
mie, który zostanie wydany
jeszcze w tym roku, znajdą

się teksty i zdjęcia kilkudziesięciu osób.
 Wydawnictwo ma na celu nie tyle pro

mocję Stowarzyszenia, co pokazanie, że
choroba czy zaawansowany wiek to nie
ślepa uliczka. Udowadniamy – po raz ko
lejny – że samotność nie jest dobrym
wyborem i że mimo wielu przeciwności losu
można pozostać aktywnym i szczęśliwym.
Wygrywają tylko ci, którzy walczą. My nig
dy się nie poddamy i do tego samego
zachęcamy wszystkich, którzy znaleźli się
w podobnym położeniu, co my – wyjaśnia
Teresa Rękosiewicz, a pozostali seniorzy
zgodnie podpisują się pod jej słowami.

Kwietny, wyjątkowy album wkrótce ujrzy
światło dzienne. Wypatrujcie go uważnie, a
potem… potem zagłębcie się w lekturze.
Czytając, nie zapominajcie o doświadcze
niach autorów, jakimi poparte są ich
przemyślenia przelane na papier.
Miłej lektury.

MD
Projekt realizowany jest w ramach konkur
su Inicjatywa dla Leszna, współfinansowany
przez Miasto Leszno / Miejski Ośrodek Po
mocy Rodzinie, a operatorem jest Centrum
PISOP.
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Pora na owoce
O zdrowych właściwościach owoców
nikogo nie trzeba przekonywać. Na
leży jednak pamiętać, że nie każda
pora jest właściwa na ich spożywa
nie. Najlepiej jeść je rano, kiedy
metabolizm jest szybki, a zawarte w
owocach cukry proste z łatwością
zostają zamienione na energię. Cu
kry zawarte w owocach
spożywanych po południu i wie
czorem, kiedy przemiana materii
wyraźnie spowalnia, odkładają się w
organizmie w postaci tłuszczu, a po
ziom glukozy we krwi zostaje
zaburzony. Odczuwamy to w postaci
głodu.

Ogórkowy napój

Składniki: 1 ogórek, 1 cytryna, 1 li
monka, 1 łyżka brązowego cukru,
kilka świeżych listków mięty, 1,5 litra
zimnej wody, kostki lodu.
Wykonanie: Cytrynę i limonkę spa
rzamy wrzątkiem i dokładnie
szorujemy. Dzielimy na połowę. Z
jednej wyciskamy do dzbanka sok,
drugą kroimy w plastry. Ogórka my
jemy, obieramy i miksujemy,
przecedzamy przez sito, dodajemy

do dzbanka. Dzbanek uzupełniamy
wodą, listkami mięty, cukrem i kost
kami lodu.

Natura leczy

Kuracja na grzybicę paznokci.
Kąpiel: paznokcie mocz 3 razy
dziennie przez 10 minut w ciepłej
wodzie z dodatkiem octu jabłkowego
(proporcja pół na pół). Dokładnie
osusz palce. Ostatnia kąpiel powin
na być przed snem.
Maść: miazgą z ząbka czosnku po
smaruj zakażone paznokcie i owiń
gazą. Po godzinie usuń gazę, a po
kolejnej godzinie zmyj. To działa!
Napar: raz dziennie pij herbatę z
pietruszki, która działa przeciwgrzy
biczo. 57 gałązek posiekanej natki
zalej szklanką wody. Gotuj przez 10
minut, przecedź i wypij.

autor: Bożena Kmietczyk
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Pewnego popołudnia rozlegało się pukanie do drzwi na tarasie.

Babcia i wnuki skierowali ku nim wzrok – rozumieć ma się.

Przed nimi stał krzyczący tato chłopców – Romka i Marcinka.

Wołał:

 Zobaczcie od lochy odłączyła się świnka! To jest dziewczynka.

Domownicy wyszli z domu, biegnąc ku prosiakowi czym prędzej.

Chcąc zaspokoić ciekawość, zobaczyć i usłyszeć informacji więcej.

Świnka była przestraszona, zziębnięta, nieco zdezorientowana.

Nic dziwnego, głodna po drogach krążyła zupełnie sama.

W końcu doszła do ludzkiej zabudowy w Żałaszalogach.

Dzielna mała świnka, przemierzyła długą drogę na nogach.

Babcia ratując prosię, o pomoc poprosiła fachowca  panią Stellę.

Przemiłą osobę. Na temat dzikich zwierząt wiedziała wiele.

Z wykształcenia była magistrem i inżynierem zootechnikiem.

Kochała zwierzęta, dbała o nie, udzielając im pomocy migiem.

Pani Stella z przejęciem terenowym samochodem zajechała.

Mleko,strzykawkę, smoczek i butelkę dla świnki ze sobą miała.

Radość była niesamowita. Obserwacja trwała godzinami.

Wnuki chcąc ją nazwać, wymieniając, bawili się imionami.

W końcu padł wybór i wszyscy na prosię wołali Balbinka.

W zaskakujący i dziwny sposób powiększyła się rodzinka.

Babcia świnkę karmiła mlekiem, z początku ze strzykawki.

Balbinka była kapryśna, jej głód zaspakajały różne dawki.

Okazywała coraz większy apetyt, pijąc pełne butelki mleka.
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Gdy podrosła wiedziała, że w miseczce karma na nią czeka.

Ze świnką zaprzyjaźnił się piesek jamnik – suczka Diana.

Ich przyjaźń przez wszystkich domowników była podziwiana.

Obie wspólnie bawiły się, biegały i wtulone spały smacznie.

Romek i Marcinek przyglądali się z zaciekawieniem bacznie.

Balbinka po karmieniu kładła się na maskotkę owieczkę.

Lubiła wyciągnięta wylegiwać się na niej i spać troszeczkę.

Balbinka rosła szybko i mądrzała, zadziwiając nas niezmiernie.

Razem z suczką Dianą biegały po zagrodzie, kochając się wiernie.

Historia nietuzinkowa, opowiadająca o empatii i wrażliwości.

O ludzkiej godnej postawie w niesieniu pomocy i troskliwości.

autor: Krystyna Przewłocka
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Królowa (1384–1399) i patronka Pol
ski, najwyższa księżna i apostołka
Litwy, dziedziczka Rusi – żona Wła
dysława II Jagiełły. Po ich ślubie w
Polsce nastąpiły współrządy obu
małżonków.
Urodzona w 1373 lub 1374 roku jako
córka króla Ludwika Węgierskiego.
Na króla Polski koronowana została
w wieku 10 lat. Jako osoba wykształ
cona Jadwiga doskonale rozumiała
znaczenie nauki i potrzebę jej rozwi
jania. W 1397 roku ufundowała
kolegium dla studiujących w Pradze
Litwinów. W tym samym czasie zo
stała podjęta idea odbudowy
upadającego uniwersytetu w Krako
wie. Po uzyskaniu zgody papieża na
utworzenie wydziału teologicznego,
Jadwiga dokonała zapisu swoich
kosztowności i sukien na odnowienie
wszechnicy krakowskiej (1399). Z
Kresami była związana głównie po
przez zawarte w 1386 r. małżeństwo
ze znacznie starszym od niej Jagieł
łą, który to związek legł u podstaw
chrztu Litwy i unii polsko – litewskiej.
Poza powszechnie znanymi zasługa
mi Jadwigi dla Kościoła oraz rozwoju
kultury i edukacji w Polsce, miała też
ona swój własny wkład w polską

politykę
wschodnią.
Na wiosnę
1387 r.
stanęła na
czele wy
prawy
polskiego rycerstwa w celu odzyska
nia Rusi Czerwonej zajętej przez
Węgrów. W dniu 8 marca 1387 r. po
twierdziła z kolei przywileje dla
Lwowa, gwarantując mu prawo skła
du. Również we Lwowie, 26 września
1387 r., złożył jej hołd lenny hospodar
mołdawski Piotr I. Zmarła w 1399 r.
Była postacią niepospolitą. Można ją
zaliczyć do wybitnych kobiet późnego
średniowiecza. Według zgodnej opinii
była piękną kobietą, jasnowłosą, wy
soką, o kształtnej głowie. Na
początku XX wieku A. Madeyski wy
konał sarkofag z białego marmuru, z
okrytą bogatym płaszczem postacią
leżącej królowej z rękami złożonymi
do modlitwy. Umieszczony on został
w prawej nawie katedry w Krakowie.
W 1949 roku przeprowadzono pro
ces beatyfikacyjny i została
wyniesiona na ołtarze jako Święta.

Opracował: Czesław Kowalów
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Moje podróże do Elbląga mają
charakter rodzinny, ale zawsze łą
czą się ze zwiedzaniem
ciekawego miejsca w tym regionie.
Ostatnio byłam nad Kanałem El
bląskim. Atrakcją turystyczną jest
rejs statkiem z Elbląga do Ostródy
przez malownicze jezioro Drużno i
dalej po szczerym polu sztucznie
stworzonym przez ludzi kanałem
wodnym. Ciekawostką jest to, że
między Elblągiem a Ostródą wy
stępuje 97 metrowa różnica terenu
nad poziomem morza. Aby zniwe
lować tę różnicę wybudowano po
drodze pięć pochylni, na których
statki transportowane są na spe
cjalnych wózkach po torach
szynowych. Na jednej pochylni po
konywana jest różnica poziomu

około 20 metrów. Wypływając z
Elbląga pierwszą pochylnią z 1860
r. jest Buczyniec. Idąc spacerem
wzdłuż toru wodnego można po
dziwiać trasę wpływania statku na
wózek szynowy, jego mocowanie i
wyciąganie go przy pomocy liny po
szynowej pochylni na stację górną,
położoną 20 metrów wyżej. W tym
miejscu można zobaczyć orginal
ną maszynownię działającą od
160 lat  serce pochylni i całego
systemu. Wrażenie robi maleńki
strumyk wodny, który napędza
duże koło wodne, a ono z kolei
wprawia w ruch miedzy innymi
system liniowy i wciąga po szy
nach kilkutonowy statek
pasażerski. Dalej statek spływa na
wody kanału, by kontynuować rejs

do kolejnej z
pieciu przekładni
i docelowo do
portu w Ostró
dzie. Widoki są
niezapomniane,
a miejsce warte
polecenia każ
demu, kto jest
lub wybiera się w
okolice Elbląga.

autor: Wanda Rembelska
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Sól to więcej niż przyprawa, ma właści
wości czyszczące i udrażniające. Można nią
zastąpić niektóre produkty używane w do
mu.

Przed praniem kolorowych rzeczy wsyp
pół szklanki soli do proszku i dodaj do szu
fladki pralki  przez to ubrania nie wyblakną.
Poza tym sól usuwa zabrudzenia z wina i
krwi. Posypujesz plamę i energicznie pocie
rasz te miejsca. Może posłużyć do
wybielania firan (dodaj do ostatniego płuka
nia i potem wypłucz raz jeszcze).
Poplamione tkaniny lub plamy od potu
przed praniem zamocz w wodzie z solą  sól
zmiękcza twardą wodę.

Co więcej, przy pomocy soli można
sprawdzić świeżość kurzych jaj. Do szklanki

letniej wody wsyp 2 łyżeczki soli, wymieszaj
i włóż jajka. Świeże jajko opadnie na dno, a
starsze będzie pływać na powierzchni.

Białe ziarenka soli pomagają w przedłu
żeniu życia kwiatów. Do wazonu z wodą
wsyp trochę soli, poczekaj, aż się rozpuści i
wstaw kwiaty.

Solą wyczyścisz też brudne zacieki po
kawie i herbacie na kubkach i szklankach.
Sól usuwa nieprzyjemny zapach ze zlewu i
pomaga udrożnić rury odpływowe (wlej litr
gorącej wody i ½ szklanki soli, odczekaj 15
minut i spłucz).

Zanim użyjesz „gotowej” chemii, spróbuj
naturalnych, solnych sposobów.

autor: Danuta Dudziak

SSZZCCZZYYPPTTAA HHUUMMOORRUU
Przychodzi baca do konfesjonału, zaczyna

się spowiadać i mówi:
 Proszę księdza, ukradłem łańcuch.

 Jaki?
 Taki zwykły, trzymetrowy.

 A co było na końcu tego łańcucha?
 Krowa…

:)
Aniu, wczoraj czytałem tyle książek o

wadach palenia i picia, że postanowiłem to
rzucić…

 Palenie, czy picie?
 Czytanie

:)
 Ale nasz dyrektor jest wściekły! Mówią, że

zwolni pół zakładu.
 Spokojnie, nas to nie dotyczy. Pokłócił się

z żoną, więc zwalnia jej krewnych

Na geografii:
 Jasiu, gdzie leży Żywiec?

 Na półce w sklepie, proszę pani.
:)

Ksiądz do Małgosi na lekcji religii:
 Powiedz, Gosiu, kto wszystko widzi,

wszystko słyszy i wszystko wie?
 Nasza sąsiadka!

:)
Hrabia z wielkim przejęciem opowiada o

swoim ostatnim safari w Afryce:
 Wówczas skoczyłem na lwa i obciąłem mu

szablą ogon!
 A dlaczego nie łeb?  pytają słuchacze.

 Łeb był już obcięty.
:)
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Kalejdoskop Seniora wydawany jest w ramach
projektu „Ka le jdoskop Sen io ra 2020”
współfinansowanego przez Miasto Leszno.

Gazetę „Kalejdoskop Seniora” redaguje zespół:

Redaktor naczelny: Michał Dudka (dudka.michal@wp.pl),
Zastępca redaktora naczelnego: Danuta Dudziak,

Dziennikarze: Zdzisława Białasik, Zenon Bojek, Danuta Dudziak, Sabina Gościniak,
Bożena Kmietczyk, Czesław Kowalów, Teresa Prałat, Krystyna Przewłocka, Wanda
Rembelska, Teresa Rękosiewicz, Halina Rutka, Irena Szczepańska, Mariola Zacholska.
Skład: Agata Bober, wolontariuszka

Druk: MTL Media sp. z o.o. (www.mtlmedia.pl)

Wydawca: Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”
(biuro: ul. Leszczyńskich 20, 64100 Leszno, email: wygrajsiebie@poczta.fm).

SERNIK NA ZIMNO

Składniki: 1 jajko, 1/2 kostki margaryny Kasi, 1
szklanka cukru, 1 kg sera z wiaderka, 2 gala
retki przezroczyste lub cytrynowe.
Wykonanie: jajko, margarynę i cukier ucieramy
na gładko, później dodajemy porcjami ser i
ucieramy na jednolitą masę. Galaretki rozpusz
czamy w 1 szklance gorącej wody, zostawiamy
do wystudzenia. Wystudzoną galaretkę dodaje
my do masy serowej i mieszamy do połączenia
się wszystkich składników. Wylewamy wszyst
ko na blaszkę i odkładamy do lodówki na kilka
godzin. Na sernik wykładamy owoc i zalewamy
galaretką.

autor: Sabina Gościniak
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Santander Bank Polska S.A.

Wolontariat pracowniczy, programy grantowe, Klub Płomyka oraz Program Stypen
dialny to filary działań prowadzonych przez Fundację Santander Bank Polska S.A. im.
Ignacego Jana Paderewskiego.

Od ponad 20 lat działalności Fundacja Santander Bank Polska pomaga dzieciom,
młodzieży, seniorom, osobom potrzebującym wsparcia oraz wprowadza ekologiczne
zmiany w całej Polsce. Od 2010 roku Fundacja Santander prowadzi wolontariat pracow
niczy, dzięki któremu wspiera finansowo oddolne inicjatywy pracowników banku.
Aktualnie Fundacja ma około 2000 wolontariuszy zaangażowanych w działania na rzecz
najbardziej potrzebujących pomocy.

Fundacja Santander Bank Polska prowadzi także dwa programy grantowe. W lutym
2020 roku wystartował najnowszy konkurs grantowy „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO”,
który umożliwia lokalnym społecznościom zmianę swojego najbliższego otoczenia na
bardziej ekologiczne. Kolejny konkurs grantowy to „Bank Młodych Mistrzów Sportu”, pro
muje on aktywność sportową i zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży. Fundacja
realizuje również projekt pod nazwą „Klub Płomyka”. Jest to inicjatywa, która ma na celu
zmianę niezagospodarowanych pomieszczeń w szpitalach czy domach dziecka na nowe,
piękne i kolorowe pokoje dla dzieci i ich rodziców. Fundacja Santander od dłuższego
czasu wspiera wyjątkowo uzdolnioną młodzież co zainspirowało ją do stworzenia Pro
gramu Stypendialnego. Od 2 lat z pośród zgłoszonych aplikacji wyłania najzdolniejszych
uczniów z terenu całej Polski i wspiera finansowo rozwój ich talentu. W 2004 roku Fun
dacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Jej działania są wspierane przez
podatników przekazujących 1% swojego podatku, dzięki czemu Fundacja pomaga po
trzebującym oraz realizuje coraz więcej nowych projektów, których efekty można
zobaczyć w całej Polsce.



Spokoju mój…

Spokój i cisza to – nie to samo,
Ciebie pragnęłam – spokoju mój,
Lecz Ty zamieniłeś się z ciszą,
Przysłałeś ją do mnie…
 Spokoju mój,

Cisza ma siostrę – bliźniaczą siostrę
„pustką” nazwaną – Spokoju mój
Teraz obydwie się rozgościły,
Są razem ze mną…
 Spokoju mój,

Cisza, pustka i ja – tercet dobrany,
Lecz gdzie Ty jesteś?  Spokoju mój,
Myślę, że do nas już nie pasujesz,
Zastąpił Cię brat Twój  „Niepokój”
 Spokoju mój

Lecz ja nadal Cię pragnę, szukam
Wołam! Spokoju mój.

Leszno, „Eliszka”




