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FOTOGRAFOWAĆ KAŻDY MOŻE!

Kalejdoskop Seniora nr 3(7)/2017
Fotografowanie to ciekawe hobby,
dające wiele satysfakcji ze zrobionych
zdjęć. Fotografować może każdy,
począwszy od dziecka, aż do osoby w
podeszłym wieku.
Fotografia jest odzwierciedleniem
naszego życia i wszystkiego, co nas
otacza.
Zdjęcia są wspaniałym
dokumentem i opisem historii. Dobrze się
spogląda na zdjęcia z przeszłości: jakim
się było malcem, a potem dorastającym
człowiekiem, który bierze życie w swoje
ręce. Dobrze zobaczyć, jak świat się
zmieniał.
Nie potrzeba wiele. Do robienia zdjęć
wystarczy nowoczesny telefon czy
choćby najprostszy aparat fotograficzny.
Pstrykasz i uwieczniasz. Gotowe.
My też pstrykamy…
Autorami zdjęć, które widzą Państwo na
tych stronach, jesteśmy my – członkowie
„Wygraj Siebie”!
BOŻENA KMIETCZYK, DANUTA DUDZIAK
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Aktywne Obywatelskie Leszno organizowane przez Miasto Leszno to wydarzenie,
które wpisało się w kalendarz Stowarzyszenia „Wygraj Siebie” na stałe. AOL jest
świętem mieszkańców, organizacji pozarządowych i innych podmiotów zaangażowanych społecznie. Koordynatorem AOL
jest Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds.
Organizacji Pozarządowych kierowane
przez panią Annę Szymańską.
Impreza jest doskonałą okazją do zaprezentowania działalności stowarzyszenia,
poznania innych organizacji działających w
naszym mieście oraz odświeżenia kontaktów i nawiązania nowych.
W tym roku do AOL przygotowujemy się
bardzo intensywnie.

„Przetańczyć raka” to inscenizacja taneczna, którą przedstawimy na scenie
podczas festynu AOL (16.09. - alejka przed
Stadionem im. Alfreda Smoczyka) i pokażemy, że wiek, wygląd zewnętrzny (często
zmieniony chorobą) i niepełnosprawność
nie są przeszkodą w pokonywaniu własnych słabości, że taniec może być jedną z
form terapii w powrocie do zdrowia. Próby
grupy tanecznej odbywają się w Kubie Seniora „Wrzosowy Zakątek” oraz w parku
Hermana. Ale to nie wszystko. Na scenie
musimy mieć stroje i w związku z tym sami
je przygotowujemy. To świetna zabawa i
zarazem terapia śmiechem. Warsztaty taneczne prowadzi Karol Solnicki, a warsztaty twórcze odbywają się pod okiem Barbary
Domichowskiej w ramach projektu zleconego w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2017 dofinansowanego ze
środków Programu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich, którego operatorem jest
Centrum PISOP.

Innym zadaniem jest przedstawienie kolarzu zdjęć, zabytków centrum Leszna widzianych okiem seniorów przy wsparciu
dzieci i młodzieży. Fotografie umieszczone
będą na specjalnie przygotowanej tablicy.
Po raz pierwszy tę pracę pokażemy na festynie AOL, a później zamontujemy w/w
tablicę na elewacji ul. Leszczyńskich, przy
Klubie Seniora „Wrzosowy Zakątek”. W ramach tego zadania w czasie AOL odbędą
się drzwi otwarte, gdzie na spotkaniu o zabytkach w centrum Leszna opowie pan
Mateusz Weber z Informacji Turystycznej.
Nad całością czuwa dziennikarz Michał
Dudka.
Zadanie pn. „Ludzie i zabytki” realizujemy w ramach konkursu Bomba Inicjatyw –
Mikrogranty Prezydenta Miasta Leszna
2017, którego operatorem jest Fundacja
CAT.

W czasie AOL zapraszamy do Klubu Seniora „Wrzosowy Zakątek” na drzwi otwarte.
W ramach projektu „Leki z domowej apteki” współfinansowanego przez Miasto
Leszno odbędą się warsztaty pn. „Woda
to życie!” , których celem jest podniesienie
wiedzy uczestników na temat znaczenia
wody w życiu człowieka.
Pamiętaj: bez właściwej
ilości wody, organizm
przechodzi w tzw. „tryb
awaryjny” !
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O TWO R ZYĆ SIĘ
NA L UD ZI

Czy w dzisiejszych czasach życzliwość jest czymś zapomnianym, co
znamy już tylko z filmów dla dzieci?
A może żyjemy w świecie, gdzie szacunek, wyrozumiałość i zwyczajna
ludzka dobroć to wartości nadrzędne? Z pewną dozą zachowawczości
mogę powiedzieć, że jesteśmy
gdzieś pośrodku…
Ale czy sama życzliwość wystarczy, by móc zmienić w ludzkich sercach cokolwiek? Sadzę, że za
gestami życzliwości powinny iść konkretne czyny. To, czy stajemy się w
oczach innych dobrymi ludźmi, wynika z zaangażowania w okazaną pomoc, nawet wtedy, gdy nie jesteśmy
w stanie niczego zmienić (przynajmniej pozornie). Czasami miłe słowo,
gest, czy nawet uśmiech potrafią
przewartościować czyjeś problemy.
Człowiek chce i potrzebuje czuć, że
nie jest sam, że jego małe i większe
zakłopotanie są wyłącznie jego osobistym dramatem. Przyjacielska rozmowa działa jak katharsis oczyszcza duszę i jednocześnie daje
możliwość spojrzenia na dany problem z innego punktu widzenia. Pozornie nie dużo, a jednak tak wiele
możemy zrobić dla drugiego człowieka, okazując mu szczere zaintereso-

wanie i empatię.
Życzliwość można wyrazić również w prostych gestach, w spełnianiu drobnych przysług, jak zrobienie
komuś zakupów, przypilnowanie
dziecka podczas nieobecności rodziców, użyczeniu po sąsiedzku cukru
czy kawy, a nawet zwykłe „dzień dobry”. To proste gesty, w których okazujemy nasze człowieczeństwo.
Niektórzy na dobre zamykają się
w swoich czterech ścianach nie wiedząc - albo nie chcąc wiedzieć - co
dzieje się wokół, na wyciągnięcie ręki. Zdarza się, że dopuszczają do
siebie tylko informacje o tym, że sąsiadowi, znajomemu, czy komuś w
rodzinie wiedzie się lepiej i snują
projekcje o ich nieuczciwych interesach, które są wytworem ich wyobraźni. Takie myślenie spycha
człowieka w izolację, w wyimaginowane poczucie niesprawiedliwości
życiowej.
A wystarczy tak niewiele – wewnętrzny uśmiech i empatyczne
otwarcie się na drugiego człowieka,
by dostrzec w nim dobro.
Pozytywne nastawienie do świata
to punkt wyjścia do budowania pozytywnych relacji z innymi ludźmi.
ELŻBIETA DOBROWOLSKA
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JESIEŃ W OGRODZIE

Wiosna, lato, jesień... tak szybko
przemijają. Aż trudno uwierzyć, że czas
tak pędzi…
Ponieważ lato zbliża się ku końcowi,
należy pomyśleć o zapasach na zimę.
Dużo warzyw obrodziło i teraz należy je
przetworzyć. Lato było dość kapryśne, w
związku z czym zbiory owoców nie są aż
tak okazałe. Lukę powinny wypełnić zapasy z ubiegłego roku. Ach, jak dobrze
być zapobiegliwym i przy obfitym owocowaniu zrobić więcej przetworów. Nigdy
nie wiesz, co przyniesie następny rok.
Ogród jest jeszcze pełen pięknych

kwiatów i fruwających motyli. Patrząc na
zwykłe-niezwykłe otoczenie wokół, dochodzimy do wniosku, że życie pośród
przyrody jest o wiele piękniejsze.
Do mojego ogrodu przybywają gady,
najwidoczniej to środowisko – wśród hałaśliwie atakującej cywilizacji - nie jest aż
tak bardzo skażone.
Do roboty, przetwarzajmy co się da!
I do usłyszenia w następnym roku, oby
był łaskawszy w zbiory.
Z pozdrowieniami dla mojej jaszczurki
i żabki oraz kotków, które biegają po
ogrodach.
BOŻENA KMIETCZYK
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Pięknie w Lesznie
MURA LE (cz. 2)

Zburzenie Kościoła
Mural powstał u zbiegu ulic Poniatowskiego i
Kurpińskiego, ku pamięci Kościoła pod wezwaniem Św. Szczepana, który podczas okupacji
niemieckiej w 1944 r. został wysadzony. Pozostały tylko fragmenty fundamentów, na których
w latach 1970-1980 wybudowano bursę szkolną. Mural jest dziełem Wojciecha Ejsmondta,
powstał w 2015 roku.
PREZENTACJE
Powstał w październiku 2012. Autorką malowidła jest Dagmara Angier-Sroka. Przedstawia
trzech chłopaków w „Przyjaźni”. Mieści się na
ścianie kamienicy przy Alei Jana Pawła II.

SAMOLOT DWUPŁATOWIEC
Znajduje się na bocznej ścianie budynku przy
Alejach Jana Pawła II. Można go dojrzeć z przejścia z ulicy Leszczyńskich patrząc w stronę wiaduktu. Nawiązuje do lotniczych tradycji miasta
Leszna. Autorami są chłopacy z grupy Hello Art.
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ROMAN MACIEJEWSKI
Znajduje się na ulicy Tylnej, nad przejściem w kierunku ulicy Słowiańskiej. Artysta Wojciech
Ejsmondt wykonał go na podstawie zdjęcia kompozytora. Grymas na twarzy Maciejewskiego jest
wywołany falami z głośnika umieszczonego przy
jego głowie. Daje do zrozumienia, że nie zawsze
głośna muzyka i zachowanie w godzinach nocnych może sprawić przyjemność.
STANISŁAW GROCHOWIAK
Autorem muralu poświęconego poecie i dramatopisarzowi Grochowiakowi jest Wojciech Ejsmondt.
Obraz znajduje się przy ulicy Narutowicza. Przykuwa uwagę wyjątkowym stylem.
CHŁOPIEC I SZYBOWCE
Nawiązuje do Leszczyńskich tradycji szybowcowych. To dzieło członków grupy Hello Art. Powstał
w lipcu 2015. Jest wyrazem tego, co dzieje się na
niebie, nad naszym pięknym miastem.
Jerzy Szkudlarski, Danuta Dudziak
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Sa vo i r- vi vre
czyli sztuka życia

Znajomość obyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności, umiejętność
postępowania
w życiu i radzenie sobie w różnych trudnych sytuacjach czynią współżycie ludzi
bardziej przyjaznym.
Powitanie przez podanie dłoni to miły
gest, jednak różne sytuacje wymagają
odmiennych gestów i są to określone
zasady.
- Osoba starsza podaje rękę młodszej.
- Przełożony, podwładnemu.
- Kobieta – mężczyźnie (wyjątek - mężczyzna jest przełożonym).
- Nauczyciel – uczniowi.
- Gospodarz wyciąga pierwszy dłoń do gościa.
- Nie należy podawać ręki przez stół lub
biurko. Jeśli chcemy się przywitać uściskiem dłoni, należy zbliżyć się do gościa.
- Podajemy całą dłoń, uścisk powinien być
krótki, energiczny i zdecydowany. Dłoni nie
należy potrząsać ani przytrzymywać.
- Ręce powinny być czyste, a w sytuacji,
kiedy dłonie się pocą, tuż prze podaniem
ręki należy ją dyskretnie wytrzeć.
- Jeśli prawa dłoń jest brudna, wyjaśniamy
to drugiej osobie i witamy się bez uścisku.

- Kiedy mamy założone rękawiczki, to
mężczyzna je zdejmuje, kobieta nie musi.
- Nie powinno podawać się dłoni trzymając
drugą rękę w kieszeni.
- W sytuacji, gdy powitanie odbywa się
między osobami siedzącymi i gośćmi dopiero przybyłymi, obowiązuje zasada, że
mężczyźni wstają niezależnie od tego, czy
wchodzą kobiety czy mężczyźni. Kobiety i
starsi mężczyźni mogą pozostać w pozycji
siedzącej.
- Pocałunek dłoni - tego gestu przywitania
kobiety w dzisiejszych czasach niemal się
nie stosuje. Jeśli jednak chcemy zachować
ten zwyczaj, to powinniśmy uwzględniać
dawne zasady. Kobietę całuje się w rękę
tylko w zamkniętych pomieszczeniach,
wargi mężczyzny nie powinny dotykać dłoni kobiety, pocałunek tylko zaznaczamy.
Przy pocałunku jest ważna postawa ciała.
Mężczyzna pochyla się do dłoni kobiety, a
ona odpowiada lekkim ukłonem.
T.R.
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B R A D L EY L O WER Y
- KIBIC SUNDERLANDU
Chciałbym pokrótce przedstawić historię 6-letniego chłopca, który zmagał
się ze straszną chorobą nowotworową,
na którą zachorował mając 18 miesięcy.
Cała Wielka Brytania poruszona była
cierpieniem chłopca, a jej obywatele zebrali ponad 700.000 funtów na leczenie
Bradleya w Stanach Zjednoczonych.
Niestety choroba była w tak zaawansowanym stadium, że nie udało się go prezentację Anglii na stadionie Weuratować. Zmarł na rękach rodziców w mbley przed meczem z Litwą. Ponadto
wystąpił jako maskotka Evertonu, a
dniu 7 lipca 2017 r.
przed spotkaniem Sunderland z Chelsea wykonał rzut karny. Jego trafienie
zostało wybrane „golem miesiąca”.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia
chłopiec dostał około 250.000 życzeń z
całego świata.
W piątek, 7 lipca, serce dzielnego
Bradleya zabiło po raz ostatni, bohaterski chłopiec udał się na spotkanie się
aniołami.
Tysiące
mieszkańców
Sunderlandu żegnało Bradleya w koszulkach w biało-czerwone pasy, koloBył fanem klubu piłkarskiego w miej- rach klubowych, a w powietrze wysłano
scowości Sunderland na północy Anglii, niebieskie baloniki. Tak żegnano małea jego idolem był piłkarz tego klubu Jer- go bohatera, który pomimo cierpienia
main Defoe, z którym się zaprzyjaźnił. 1 był pogodnym chłopcem. Młodego kibilipca rodzina Bradleya opublikowała ca Sunderland.
zdjęcie małego kibica z piłkarzem, który W Polsce natomiast niedługo potem
po transferze do Bournemouth odwie- gościliśmy brytyjską parę książęcą
dził chłopca. W czwartek na konferencji Wiliama i Kate z dziećmi.
prasowej 34 letni zawodnik rozpłakał się Z jednej strony smutek i pożegnanie, a
po pytaniu o niego. Zawsze będzie w z drugiej radość i powitanie.
TAK TEN ŚWIAT ZŁOŻONY JEST.
moim sercu – powiedział.
Z.B.
Bradley miał okazję wyprowadzić re-
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WYGRAJ SIEBIE

Wrzosowy Zakątek pozytywnego podejścia początek.
Przyciąga samotnych ludzi. Nowe nadzieje w nas budzi.
Zaprasza od drzwi. „Proszę wejdź!” – mówi ci.
Woła do ciebie, wypowiadając słowa „wygraj siebie”.
Nie daj się samotności, bądź cząstką wspólnej radości.
W grupie siła. Od niej emanuje atmosfera twórcza i miła.
Nadzieja, to zakątek wrzosowy, nadający życiu sens nowy.
Pomysłowy i aktywny, ciekawy, weselszy i pozytywny.
Otoczy opoką przyjaźni. W nim każdy jednakowo jest ważny.
WYGRAJ SIEBIE! ZOSTAW SMUTKI ZA SOBĄ!
We wrzosowym zakątku ty będziesz z nami, a my z tobąy
.

HENRYK OWSIANKO

ODMIENNOŚĆ

Jakież to trudne jest dla nas
zadanie,
By uszanować innych wybory,
By uszanować innych zdanie.
I jakże trudne jest do zrozumienia,
Że każdy z nas ma własne,
Inne doświadczenia.
Niełatwo również,
Gdy drogi są osobne,
Spośród tylu różnych
Odszukać podobne.
A jeszcze trudniej
I nie do pomyślenia,
Zaniechać sposobów
Sztywnego myślenia.
SABINA KLAK

LEKKOŚĆ

Muzyka wagi i formy nie posiada.
Szczęścia nie zmierzysz,
bo pomiarów braknie.
Radość bezbrzeżna nie mieści się w fali.
Tęcza tak piękna, bo rękom nieuchwytna.
nad polem,
nad rzeką,
nad miastem,
nad lasem…
Na zawsze zapamiętasz jej słodycz
niezwykłą
- choć pola przeminą
- choć budynki znikną.

SABINA KLAK
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SZCZYPTA H U M ORU
światło dzięki wykorzystaniu wody?
Policjant zatrzymuje ciężarówkę:
- Po raz kolejny panu mówię, że gubi - Trzeba umyć okno, panie profesorze.
-------------pan towar.
Jasiu,
dlaczego
masz w dyktandzie do- A ja po raz kolejny panu odpowiadam,
że jest gołoledź, a ja jeżdżę piaskarką. kładnie te same błędy, co twój kolega z
ławki?
---------------------- Bo mamy tego samego nauczyciela od
Turysta do bacy:
- Baco, powiedzcie „chrząszcz brzmi w języka polskiego.
--------------trzcinie”.
Pani pyta Jasia:
- Hmm… chrobok burcy w trawie.
- Jasiu, powiedz mi dwa przyimki.
------------------ Kto? Ja?
Nauczyciel pyta ucznia:
- Jasiu, w jaki sposób można uzyskać - Bardzo dobrze Jasiu, szóstka..
R e ce n z j a
„O Miłości”
Książka „O Miłości” wydawnictwa Czerwone i Czarne jest
wspaniałą publikacją, która powstała dzięki współpracy prof.
Lwa-Starowicza i dziennikarki Krystyny Romanowskiej. Książka
ma charakter przyjacielskiej rozmowy, podczas której autorzy
starają się odkryć i wyjaśnić najważniejsze aspekty miłości, językiem lekkim, trafiającym do serc każdego czytającego. By
łatwiej było czytelnikowi przebrnąć przez tematykę miłości,
książkę podzielono na siedem rozdziałów.
Serdecznie zapraszam wszystkich czytelników do przeczytania
książki „O Miłości”.
ELŻBIETA DOBROWOLSKA

SKUBANIEC
Składniki:
1 kg mąki
(krupczatki)
1 kostka masła lub
margaryny
2 łyżki cukru
3 łyżeczki proszku
do pieczenia
6 żółtek
Przygotowanie:
Wszystkie składniki posiekać nożem i dokładnie połączyć, następnie ciasto schło-

dzić
w
lodówce.
Podzielić na dwie części.
Pierwszą część zetrzeć
na tarce do formy do
pieczenia. Na to dajemy
owoce, np. agrest lub
winne jabłka. Resztę
ciasta dodajemy na
owoce.
6 białek ubić na sztywno z 1 szklanką cukru
pudru i wyłożyć na ciasto.
Piec w temperaturze 180 stopni Celsjusza
przez 50 minut.
BOŻENA KMIETCZYK
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U R O D ZI N Y
PA NA STA NISŁ A WA

Ostatnio
obchodziliśmy
okrągłe urodziny stałego
bywalca klubu „Wrzosowy
Zakątek”
Pana Stanisława. Nasz kolega ma już 90 lat! Głośno
zastanawiał się, kiedy to minęło.
Był tort, szampan i oczywiście gromkie „Sto lat”... chociaż tak po prawdzie
życzymy Mu, aby żył jak najdłużej, w zdrowiu i szczęściu, znacznie ponad setkę.
W prezencie wkrótce zabierzemy Kolegę na wycieczkę
w nieznane strony… już niebawem.
MARIOLA ZACHOLSKA
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PO ZN AJ N AS !

ZUZANNA KUBICKA

BOŻENA KMIETCZYK

Nasza koleżanka Zuzia to przebojowa kobieta, nie boi się nawet podniebnych
lotów.
Sympatyczna,
uśmiechnięta, życzliwa, dobrze odnajduje się wśród dużej grupy ludzi. Aktywna, kolejne ciekawe wyzwania dają jej
mnóstwo energii na każdy nowy dzień.
Życzymy dużo zdrowia, tak trzymaj!

Bożena Kmietczyk to nasza wyjątkowa koleżanka. Jedna z wielu redaktorów gazetki „Kalejdoskop Seniora”.
Kocha przyrodę i z wielką starannością
uprawia swoją działkę. Pracowita jak
mrówka, pełna wigoru, kobieta-żywioł.
Koleżeńska i bardzo słowna.
Baaardzo dobra Koleżanka..

BOŻENA KMIETCZYK

ZUZANNA KUBICKA

Kalejdoskop Seniora wydawany w ramach projektu "Wrzosowy
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