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Mamy ją!

Krystyna Przewłocka to nasza miła i
wesoła koleżanka. Niedawno dołączyła
do Stowarzyszenia „Wygraj Siebie” i gro-
na dziennikarzy tworzących „Kalejdo-
skop Seniora”.
Jest bardzo utalentowaną osobą. Pisze
wiersze, opowiadania i bajki dla dzieci.
W czerwcu 2016 roku wydała książkę
dla najmłodszych pt. „Wirtualne mia-
steczko z klubikami dla dzieci”. W maju
2018 roku planuje wydać opowiadanie
„Jak Felek został weterynarzem”.

Brała i bierze udział w konkursach lite-
rackich, ogólnopolskich i międzynarodo-
wych. W dorobku ma wiele nagród

i wyróżnień. Jest współautorką wielu po-
zycji l iterackich i naukowych. We wrze-
śniu tego roku brała udział w biesiadzie
literackiej „Mewa 2017”. Zdobyła I I I miej-
sce w Bałtyckim konkursie bajkowym pt.
„List w butelce”.

Wcześniej, przez 35 lat, wykonywała
zawód nauczycielki przedszkola z jed-
noczesnym kierowaniem Przedszkola w
Trzeboszu w gminie Bojanowo. W 2005
roku została nominowana do tytułu
Nauczyciela Roku w konkursie Głosu
Nauczycielskiego i Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej. W dorobku zawodowym
posiada m.in. Medal im. Jana Amosa
Komeńskiego za nowatorskie rozwiąza-
nia problemów dydaktycznych i wycho-
wawczych oraz szerzenie idei postępu
pedagogicznego, a także Medal za
Zasługi dla Oświaty Leszczyńskiej.
W latach 1994-98 pełniła funkcję radnej
w gminie Bojanowo.

Bardzo cieszymy się, że mamy wśród
nas Krysię - tak utalentowaną, miłą i ko-
chaną koleżankę. Życzymy Jej wszyst-
kiego dobrego i odnalezienia siebie na
nowej drodze, po przejściu na zasłużoną
emeryturę.

PS próbka jej możliwości na stronie
obok…

DANUTA DUDZIAK
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TELEGRAM URODZINOWY
do członków

STOWARZYSZENIA „WYGRAJ SIEBIE”
w formie słownego tortu

Droga Pani Prezes!
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Minęło 5 lat! Nastał czas podsumowania dorobku i wiedzy.
Z uśmiechem na twarzach. Radosną pogodą ducha.

Proszę o uwagę w galowym nastroju z nastawieniem ucha.
Rozkoszowania podczas trwania słownych warstw ciasta.
Popijając szampana. Każdy świętuje bez wyjątku, i basta!

Piąte urodziny nietuzinkowego Stowarzyszenia „Wygraj siebie”.
Wypełnione są duchem Konfucjusza, który jest wysoko w niebie.
Konsumując pierwszą warstwę słownego tortu urodzinowego.

Pamiętaj o misj i i wielu priorytetach Koleżanko i Kolego.
O wierze i si le w pokonywaniu przeciwieństw, jakie niesie życie.
O aktywności fizycznej i umysłowej ważnych niesamowicie.
O byciu pięknym zewnętrznie i w sercu, czyli też od środka.

Wykonywaniu kroków do przodu, bo wiele radości Was spotka.
Trzecia warstwa przełożona jest kremem inspiracji i pomysłów wielu.
We „Wrzosowym Zakątku” seniorki i seniorzy bawią się jak na weselu.

Integrują się na warsztatach, prelekcjach, wykładach i et cetera.
Dzieje się wiele o czym informuje prasa, „Kalejdoskop” i często kamera.
Przykładów są pęczki, choćby poznawanie mądrych i dobrych ludzi.

Realizacja mnóstwa ciekawych projektów wielkie uznanie i szacunek budzi.
Czwarta warstwa ciasta mieści w sobie gawędowy kolor w każdym kątku.

Posmak jogi, tai-chi, pływania, tańca, dziennikarstwa i ustalonego porządku.
W piątej – najwyższej - warstwie tortu urodzinowego o smaku życiowej mądrości.
Z okazji piątej rocznicy Stowarzyszenia wiele smacznych bakali i i rodzynek gości.
Chociażby koncerty, wycieczki, pikniki, pokaz mody, „Wieczny Kalendarz na Życie”.
Dodają wigoru, pozytywnego samopoczucia, a także uskrzydlają niesamowicie.
Lot balonem czy szybowcem, wizyty w studiach telewizyjnych i rejsy wodne.
Smaczne, pełne pozytywnej energii , radości, przyjaźni często niezawodnej.

Dekoracja upiększająca tort z okazji pięcioletniej działalności Stowarzyszenia.
Przypomina o odświętnej rzeczywistości, wspólnego ucztowania i radości dzielenia.

Przychylni i wdzięczni
Z najlepszymi życzeniami. . .

KRYSTYNA PRZEWŁOCKA



Do obchodów 5-lecia Stowarzyszenia
„Wygraj siebie” przygotowywaliśmy się z
dużym zaangażowaniem przez kilka
miesięcy. Starannie został opracowany
plan działania z podziałem zadań dla po-
szczególnych osób. Gości zaprosiliśmy
na uroczystość w Restauracji
Antonińska w Lesznie. . .

15 Listopada o godz. 17 „zagrały fanfa-
ry”. Z lampką szampana w ręku rozpo-
częto jubileusz.

W spektakularnym stylu spotkanie
otwarł zespół taneczny „Czarowne Cza-
rodziejki” działający w strukturach stowa-
rzyszenia, pod przewodnictwem
instruktora Karola Solnickiego. Był taniec
czarownic i salsa. Po tych tańcach nikt z
obecnych nie miał już wątpliwości, że to
będzie wyjątkowa uroczystość…

Prezeska „Wygraj Siebie” Teresa
Rękosiewicz powitała – w asyście na-
szego przyjaciela Michała Dudki – za-
proszonych gości, po czym opowiedziała
o stowarzyszeniu i szerokim spektrum
podejmowanych przez nas działań.

Następnie wręczono tytuły Honorowych
Członków Stowarzyszenia (otrzymali je:
„matka chrzestna” stowarzyszenia Gra-
żyna Banasik, były prezydent Tomasz
Malepszy oraz obecny prezydent Łukasz
Borowiak) oraz podziękowania osobom,
które od dłuższego czasu mocno wspie-
rają naszą działalność (otrzymali je: peł-
nomocnik prezydenta ds. organizacji

pozarządowych Anna Szymańska, pre-
zes Centrum PISOP w Lesznie Ewa
Gałka, prezes Stowarzyszenia Dzieci i
Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej
Górce Anna Hejducka, prezes zarządu
firmy Ensinger Cezary Michalczyk oraz
Joanna Jękot-Łaźniak z Centrum PISOP
w Lesznie).

Potem przyszedł czas na zabieranie
głosu przez kolejnych gości. Podzięko-
waniom, życzeniom i gratulacjom kiero-
wanym do członków „Wygraj Siebie” nie
było końca.

Okolicznościowe wiersze odczytały ko-
lejno: Krystyna Grys, Krystyna
Przewłocka oraz Sabina Klak.

Wieczór zwieńczył koncert wybitnego
artysty Jacka Wójcickiego z zespołem.
Jego obecność była możliwa dzięki za-
angażowaniu menedżerki uroczystości
Elżbiety Dudy.

Wykonaliśmy dla wszystkich gości
skromne prezenty. Każdy otrzymał też
wydaną na okoliczność 5-lecia broszurę
pod znamiennym hasłem przewodnim
„Wygrywamy siebie już od 5-ciu lat!”.

Uroczystość przebiegała w bardzo uro-
czystej i odświętnej atmosferze, zapisu-
jąc się na stałe w naszej pamięci
i na kartach historii Stowarzyszenia
„Wygraj siebie”.

Dziękujemy, że jesteście z nami !

NNiieecchh nnaasszzee 55-- lleecciiee
rroozzeejjddzziiee ssiięę ppoo śśwwiieecciiee!!
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W ramach Projektu „Bomba Inicjatyw - Mikrogranty Prezydenta Miasta Leszna”
braliśmy udział w projekcie „Ludzie i Zabytki”, którego celem była edukacja osób
starszych związana z zabytkami znajdującymi się w centrum Leszna. Brało w nim
udział piętnaście osób, które wykonały w sumie ponad tysiąc zdjęć lokalnych
zabytków. Ze wszystkich wybrano szesnaście fotografii. Znalazły się one na tablicy
(kolażu zdjęć), którą zaprezentowaliśmy na Festynie Aktywne Obywatelskie Leszno.
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SSEENNIIOORRZZYY II ZZAABBYYTTKKII

Potem tablica została zawieszona na elewacji Klubu Seniora „Wrzosowy Zakątek”
przy ul. Leszczyńskich, w którym mieści się siedziba naszego Stowarzyszenia.
Jeśli będziecie przechodzić obok, koniecznie zwróćcie na nią uwagę!

BOŻENA KMIETCZYK



Święta Bożego Narodzenia należą do
najbogatszych w tradycji ludowej świąt
roku obrzędowego. Obejmują one dwa
dni wolne od pracy (25 i 26 grudnia)
poprzedzone Wigil ią. Bogata i barwna
obrzędowość Bożego Narodzenia
kształtowała się stopniowo w ciągu
kolejnych stuleci.

W okresie przedświątecznym
wysyłamy zwykle do krewnych i
znajomych kartki świąteczne z
życzeniami świąteczno-noworocznymi.
W przeddzień wieczerzy wigil i jnej ubiera
się choinkę, którą przybiera się w
świecidełka, kolorowe bombki i
światełka. Powszechną tradycją jest
wczesne rozpoczynanie dnia wigi l i jnego
i jego pracowity przebieg, aż do
momentu wspólnej wieczerzy.
Szczęśliwą wróżbą było przyjście do
domu w poranek wigil i jny młodego,
zdrowego mężczyzny, który miał
zapewnić wszystkim domownikom
szczęście i powodzenie. Natomiast
stara lub chora kobieta mogła tylko
sprowadzić kłopoty.

Kulminacyjnym punktem całego dnia
- zarówno obecnie, jak i w przeszłości –
jest wieczerza wigil i jna. Zgodnie z
tradycją powinno się ją rozpocząć zaraz
po zapadnięciu zmroku i ukazaniu się
na niebie pierwszej gwiazdy. Jest to
posiłek bardzo uroczysty i postny,
ustalony tradycją zestaw potraw oraz
poważny nastrój obowiązujący

wszystkich biesiadników. Na wigil i jnym
stole stawia się jedno dodatkowe
nakrycie przeznaczone dla
niespodziewanego gościa. Nikt w tym
świątecznym dniu nie powinien być
sam. Przed spożyciem posiłku
wigi l i jnego odbywa się wspólna
modlitwa i dzielenie się opłatkiem oraz
składanie sobie życzeń. Później
wszyscy domownicy zasiadają do
wspólnego posiłku.

Wieczerzę wigil i jną rozpoczynamy
zupą, następnie kapusta z grochem,
pierogi, barszczyk z uszkami, różne
rodzaje ryb i inne przyszykowane
potrawy. Bardzo rzadko w trakcie
wieczerzy wigil i jnej pojawia się alkohol.
Powszechnie przestrzega się zasady,
aby spróbować wszystkich
przygotowanych na wigil ię potraw.

Obecnie stałą częścią wieczerzy
wigil i jnej są odwiedziny Gwiazdora
(świętego Mikołaja) roznoszącego
świąteczne podarki. Nieodłączną
częścią Świąt Bożego Narodzenia jest
wspólne śpiewanie kolęd przy
bożonarodzeniowej szopce. Wieczór
wigi l i jny kończy zwykle pasterka, czyli
Msza Św. odprawiana w kościołach,
dokładnie o północy. Upamiętnia ona
przybycie do Betlejem pasterzy i
złożenie przez nich hołdu nowo
narodzonemu dzieciątku Jezus.

MARIOLA ZACHOLSKA

NA SZE BOŻE
NARODZENIE
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Kilka lat temu, będąc na leczeniu
sanatoryjnym, poznałem starszego
pana, z którym bardzo szybko się za-
przyjaźniłem. Wystarczyła krótka roz-
mowa. Przypadliśmy sobie do gustu i
przez cały pobyt w sanatorium wszę-
dzie razem chodziliśmy: to na zabie-
gi, to na spacery. Opowiadał o swojej
rodzinie. Mówił, że ma córkę i syna.
Wiele też mówił o swym dzieciństwie,
jakże tragicznym i koszmarnym…

Urodził się na Wołyniu w gminie Po-
ryck w 1932 r. Ojciec zginął w I Wojnie
Światowej, a on z bratem i matką
mieszkali na gospodarstwie rolnym w
małej wsi Jeżyn. Żyło im się dobrze,
choć było ciężko bez ojca. Za sąsiadów
mieli Ukraińców, Żydów, Czechów i Ro-
sjan, wszyscy żyli w zgodzie. Nie kłócil i
się, pomagali sobie jak tylko mogli .
Większość mieszkańców stanowiły ko-
biety i dzieci. Mężczyzn wywieźli bo-
wiem z tych terenów Niemcy wcielając

do wojska, a potem wysyłając na front
w trakcie I I Wojny Światowej.

Nadszedł dzień 11 lipca 1943 roku.
Niedziela. Jest słonecznie, ciepło, ma-
ma gotuje obiad. . . gdy w pewnym mo-
mencie wpada sąsiadka z płaczem, że
w pobliskiej wiosce palą i mordują ban-
derowcy ukraińscy. Zostawiła wszystko
na piecu, zabrała niezbędne rzeczy
i chłopców, uciekali z domu jak najdalej
od miejsca, do którego przyszli bandyci.
Schowali się w łanach żyta i czekali, co
się będzie działo. Słyszeli przeraźliwe
krzyki dzieci i kobiet, mordowano
wszystkich napotkanych. Banderowcy
wyciągali ludzi z domów, obcinali głowy
dzieciom. Kobietom ciężarnym rozcinali
brzuchy, wyjmowali płody i wrzucali do
płonących domów. Na niedzielna mszę,
gdzie modlili się mieszkańcy wsi, spę-
dzili pozostałych, którzy próbowali ucie-
kać do kościoła.
I podpalili kościół… Ludzie ginęli w pło-

PRAWDA O
PRZEMILCZANEJ ZBRODNI

(tylko dla dorosłych)
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mieniach, w straszliwych męczarniach,
a tych, co próbowali się uwolnić, zabija-
no strzałami z pistoletów.
Jak już banderowcy dokonali dzieła
zniszczenia, szli do kolejnych wiosek i
miast i tam również dokonywali masakry
ludności.

Zginęło około 130 tysięcy osób.

Moi bohaterowie nie mieli do czego
wracać, wszystko było spalone. Uciekali
przed swoimi, jak również przed Niem-
cami. Po latach tułaczki osiedli l i się na
Ziemiach Odzyskanych w rejonie War-
mii i Mazur. Wieś nazywała się Kaniuki
koło Kwidzynia. Dostali od państwa go-
spodarstwo rolne. Matka zmarła, a on –
mój sanatoryjny przyjaciel - ożenił się i
rozwijał gospodarstwo. Był jednym z
najlepszych gospodarzy w okolicy. Po

60 latach od tamtych tragicznych zda-
rzeń pojechał z synem w swe rodzinne
strony, gdyż wcześniej nie mógł nawet
mówić o tamtych czasach. Nie był w
stanie…

Jego wieś została doszczętnie
zniszczona. Tylko niektóre fragmenty,
jakie zostały w jego pamięci, pomogły
zidentyfikować to miejsce. Na swoim
miejscu pozostały niektóre drzewa, któ-
re rosły na ich polach oraz wspólne mo-
giły, na których zapalił znicze. Ludzie,
którzy tam mieszkają, to potomkowie
tych, którzy ocalel i i nie chciel i rozma-
wiać na temat tamtych zdarzeń. Boją
się do dziś przed represjami, jakie mo-
głyby ich spotkać po rozmowach na
trudne tematy.

Przeżył tę podróż bardzo boleśnie, tra-
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cąc przy tym wiele zdrowia. Zaprosił
mnie do siebie, abym z nim spędził tro-
chę czasu. Po śmierci żony był sam w
dużym domu. Jego syn zatrudnił młode-
go chłopaka, który pomagał w gospo-
darstwie i opiekował się chorym ojcem.
Chłopak miał dach nad głową, wyżywie-
nie oraz zapłatę za pomoc w opiekowa-
niu się moim przyjacielem.

Pojechałem do niego na kilka dni, a
ostatecznie wyszło, że zostałem cały
miesiąc. Cieszył się, że go odwiedziłem.
Robiłem mu śniadania, podawałem leki.
Było miło, opowiadał mi różne historie
swojego życia… Po kilku latach ponow-
nie go odwiedziłem. Był już bardzo sła-
by fizycznie, ale zdrowy na umyśle.
Córka i syn pojechali na urlop w ciepłe
kraje, a ja w tym czasie sprawowałem

nad nim opiekę.

Wróciłem do domu, ale kontakt tele-
foniczny miałem z nim do końca życia.
Te dramatyczne opowiadania i własne
przemyślenia skłoniły mnie do przeka-
zania histori i Czytelnikom „Kalejdosko-
pu Seniora”.

Oglądałem film „Wołyń” i przeczyta-
łem książkę „Wołyń we Krwi 1943”.
Wszystko, co opowiedział mi świętej
pamięci Czesław, było prawdą, którą
potwierdzali inni świadkowie.

Mój przyjaciel zmarł dwa lata temu. To
JEMU dedykuję te wspomnienia.

Z.B.

Zdjęcia: znalezionew internecie.
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Boże Narodzenie to magiczny czas
wielu spotkań z rodziną i przyjaciółmi,
które rozpoczynają się od wieczerzy
wigilijnej. Pamiętajmy, aby nie zakłócić
tej świątecznej atmosfery nieodpowied-
nim zachowaniem.

Przy stole wigilijnym

Dekoracja stołu wigilijnego ma szczegól-
ne znaczenie, dlatego warto zadbać o od-
świętną aranżację stołu. W wielu domach
znajdują się zastawy, przy których uczto-
wali nasi przodkowie. Użycie ich w takim
dniu spowoduje niepowtarzalny klimat, a
wielu - szczególnie starszym członkom ro-
dziny - sprawi radość, sprowokuje do
wspomnień.
Koniecznie pozostawmy puste nakrycie

dla niespodziewanego gościa. Usadzenie

gości przy stole ma duże
znacznie. Zgodnie z zasada-
mi savoir-vivre gospodarze
siedzą naprzeciwko siebie,
goście honorowi (np. senior
rodu) po prawej stronie go-
spodarzy, pozostali naprze-
miennie kobieta –
mężczyzna, ale pary razem.
Wigilia to doskonały czas na
zapomnienie o urazach, ale
pamiętajmy aby nie sadzać
obok siebie skłóconych osób.

Ubranie w świąteczny strój nada kolacji
jeszcze bardziej uroczysty charakter. Pa-
miętajmy też, że zasiadanie do wigilijnej
wieczerzy
w kapciach lub skarpetkach jest niedo-
puszczalne!
Wigilia jest wyjątkowym dniem, a dziele-

nie się opłatkiem jest okazją do powiedze-
nia sobie miłych słów. W zależności od
tradycji rodzinnych składanie życzeń roz-
poczyna najstarsza osoba przy stole lub
gospodarz zwracając się do gospodyni,
dalej oboje powinni skierować życzenia do
najstarszych członków rodziny – dziadków,
rodziców. Na samym końcu opłatkiem
dzielimy się z najmłodszymi. Życzenia po-
winny być osobiste, skierowane do każde-
go członka rodziny. Uważajmy, aby
składając życzenia nie urazić kogoś, są
często nie wynikające ze złej woli kwestie,

Savoir-vivre
czyli sztuka życia
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które mogąkomuś sprawić przykrość.
Na wigilijnym stole powinno znaleźć się

dwanaście dań. Rodzaj potraw w zasadzie
nie jest specjalnie ograniczony, zależy to
od zwyczajów panujących w danym regio-
nie lub domu. Zgodnie z tradycją wigilijne
potrawy powinny być postne. Staropolski
zwyczaj nakazuje, aby mięsne dania jeść
dopiero w pierwszy dzień świąt Bożego
Narodzenia. Nie wypada też, aby na stole
podczas wigilijnej wieczerzy pojawił się al-
kohol. W czasie kolacji nie wypada odmó-
wić jedzenia jakiejś potrawy. Wyjątkiem są
bardzo ważne powody, np. względy zdro-
wotne. Nie wypada zostawiać niedojedzo-
nego posiłku na talerzu. Jeśli na wigilijną
wieczerzę wybieramy się jako gość, warto
zapytać wcześniej gospodarzy, czy przy-
nieść ze sobą jakąś potrawę. Przynoszenie
własnych dań w ramach niespodzianki jest
niekulturalne.
W czasie trwania kolacji wigilijnej nie

oglądamy telewizji, odkładamy telefony, je-
dynie po cichu możemy odtwarzać kolędy.
Rozmowy prowadzimy na tematy neutral-

ne, nie narzekamy, nie rozmawiamy o poli-
tyce. Jeśli zauważymy, że kogoś
poruszany temat drażni, umiejętnie go
zmieniamy.
Obdarowywanie prezentami to miły zwy-

czaj wigilijny. Istnieje jednak kilka zasad,
których należy przestrzegać. Każdy gość
powinien otrzymać choćby symboliczny
upominek. Jeśli nie znamy upodobań oso-
by, którą chcemy obdarować, istnieją pre-
zenty neutralne, np. bombonierka lub
możemy prezent wykonać własnoręcznie.
Jest też lista prezentów „zakazanych”,
m.in. zwierzęta. Prezenty nie powinny być
zbyt drogie, aby nie wprawiać w zakłopo-
tanie osoby obdarowanej. Przed zapako-
waniem prezentu usuwamy cenę. Prezent
rozpakowujemy po otrzymaniu. Z nietrafio-
nego prezentu nie okazujemy niezadowo-
lenia.
Jeśli zastosujemy się do tych kilku pro-

stych zasad savoir-vivre świąteczny czas
spędzony z najbliższymi będzie radosny i
spokojny, a miłe wspomnienia będą do nas
wracały.

T.R.
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Nasi przyjaciele
Katarzyna Kuta

i Aeroklub Leszczyński
Pani Katarzyna Kuta, dyrektorka Aeroklubu Leszczyńskiego, objęła to stanowi-

sko 2 stycznia 2015 roku. Wcześniej dała się poznać jako autorka wielu ciekawych
projektów. Związana była z Fundacją Sportów Lotniczych „Młode Orły”.

Jej zakres obowiązków obejmuje szereg działań, takich jak organizowanie za-
wodów szybowcowych, pikników rodzinnych, festynów sportowych i Lotniczego
Dnia Dziecka czy współorganizacja pikniku charytatywnego „Pasjonaci dla. . . ”
(wraz z organizacją BMW Grupa Zachód).

Pełniąc funkcję dyrektora - już blisko trzeci rok - współpracuje z przedstawicie-
lami samorządu Miasta Leszna, Gminy Włoszakowice, Śremu, Śmigla, Powodowa
oraz z organizacjami pozarządowymi, m. in. z nami, czyli Stowarzyszeniem „Wygraj
Siebie”, w projekcie „Ulatniamy raka”.

Jest osobą młodą, ambitną, kreatywną i bardzo odpowiedzialną.
W środowisku lokalnym znana jest jako dobra organizatorka wielu społecznych
akcji i imprez.

Wanda Łazik i Krystyna Przewłocka



SSZZCCZZYYPPTTAA HH UU MM OORRUU

Kolega pyta Fąfarę:
- Czy w tym roku kupiłeś coś pod
choinkę?
- Owszem, udało mi się kupić stojak.

***
Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować
pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi
sprawić przyjemność, to popraw jedynkę
z matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już
perfumy…

Jasio po otrzymaniu prezentu:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. -
Nie masz mi za co dziękować!
- Wiem, ale mama mi kazała.

***
- Mamo, czy to prawda, że Pan Bóg nas
karmi?
- Oczywiście.
- I że dzieci przynosi bocian?
- Tak.
- I że prezenty rozdaje św. Mikołaj?
- Tak!
- To po co trzymamy w domu tatusia?

RReecceennzz jj aa
„JAD” książka Jolanty Bartos
Profesor Rafalski nagle umiera na oczach zaproszonych
gości, w niewyjaśnionych okolicznościach. Podejrzenie,
że to jest morderstwo, spada na najbl iższych z rodziny
profesora. Śledztwo jest bardzo trudne i zawiłe. Do końca
książki jeszcze daleko, ale mam nadzieję, że dowiem się,
kto stoi za tą zbrodnią…
Polecam książkę autorstwa Jolanty Bartoś. Czyta się ją
z zapartym tchem.

Z.B.

KROKIETY
PIECZARKOWE

CIASTO: 1 jajko,
1 płaska łyżeczka
przyprawy Gyros, 1
szklanka wody mi-
neralnej gazowanej,
1szklanka mleka,
szczypta soli , 30 dag
mąki

NADZIENIE: ½ kg pieczarek, 1 duża cebu-
la, szczypta przyprawy vegety, 1płaska łyż-
ka przyprawy Gyros, 1łyżeczka bułki tartej

WYKONANIE: Wszystkie skład-
niki ciasta połączyć i dokładnie
wymieszać. Odstawić na pół go-
dziny, ciasto musi być bardziej
gęste od słodkiej śmietany.
Usmażyć cienkie naleśniki.
Pieczarki zetrzeć na tarce. Ce-
bulę pokroić i podsmażyć razem
z pieczarkami, aż odparuje sok
wydzielony z grzybów. Dodać
resztę składników i dokładnie

wymieszać. Na usmażone naleśniki nakła-
dać farsz pieczarkowy, zawinąć, obtoczyć w
jajku i bułce tartej. Smażyć na klarowanym
maśle ze wszystkich stron na złoty kolor.

ELŻBIETA GOŚCINIAK
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M O J E
W RA Ż E N I A

Kiedy nasza prezeska Teresa Ręko-
siewicz opowiedziała w klubie „Wrzoso-
wy Zakątek’’ o projekcie tanecznym pod
tytułem „Przetańczyć Raka”, bez zasta-
nowienia zgłosiłam się do uczestnictwa!

Przez bite dwa miesiące odbywały
się próby taneczne - w parku im. Her-
mana oraz w klubie. Trenerem i chore-
ografem naszego układu tanecznego
był wspaniały, młody człowiek Karol
Solnicki.

Oprócz samego tańca przygotowy-
waliśmy stroje i dekoracje, które były
nam potrzebne do występu.

Premiera nastąpiła we wrześniu w

trakcie Festynu organizowanego w ra-
mach akcji Aktywne Obywatelskie
Leszno. Nasz taniec w przebraniu cza-
rownych czarodziejek z miotłami i salsą
bardzo spodobał się l icznie zgromadzo-
nej publiczności. Koleżanki, Koledzy i ja
byliśmy tak przebrani, że nie wszyscy
mogli się w pierwszej chwil i poznać
(nasze zdjęcie znajduje się na okładce
niniejszej gazety).

Ja osobiście byłam bardzo zadowo-
lona z występu przed tak wspaniałą
publicznością. Otrzymaliśmy ogromne
oklaski. To było coś!

HALINA RUTKA

Gazetę „Kalejdoskop Seniora” redaguje zespół:

Redaktor naczelny: Michał Dudka, (dudka.michal@wp.pl),

Zastępca redaktora naczelnego: Danuta Dudziak,

Dziennikarze: Zenon Bojek, Elżbieta Dobrowolska, Barbara Fręśko, Magdalena Giernas, Elżbieta
Gościniak, Halina Kawa, Bożena Kmietczyk, Zuzanna Kubicka, Wanda Łazik, Barbara Matysiak,
Elżbieta Orzeł, Krystyna Przewłocka, Halina Rutka, Jerzy Szkudlarski, Mariola Zacholska,

Współpraca: Kamila Kampa, Janina Orzełek, Henryk Owsianko,

Skład: Agata Bober, wolontariuszka,

Druk: Agencja Wydawnicza Jagart

Wydawca: Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”
(biuro: ul. Leszczyńskich 20, 64-100 Leszno, e-mail : wygrajsiebie@poczta. fm).

Kalejdoskop Seniora wydawany w ramach projektu "Wrzosowy
Zakątek 2017" współfinansowanego przez Miasto Leszno.



Dlaczego Wrzosowy Zakątek?
Mam na imię Ela i zapraszam do Wrzosowego Zakątka, bo jest fajnie, luźno,
można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, a przede wszystkim mamy
możliwość bycia razem.

Mam na imię Halina i zapraszam do Wrzosowego Zakątka, bo można tutaj spotkać
ciekawych ludzi, porozmawiać na interesujące tematy, wypić świetną kawę i wziąć
udział w różnych przedsięwzięciach.

Mam na imię Wanda i zapraszam do Wrzosowego Zakątka, bo można tutaj miło
spędzić czas i zawsze można liczyć na wsparcie Koleżanek i Kolegów.

Mam na imię Basia i zapraszam do Wrzosowego Zakątka, bo jest tutaj fajowo,
słodko, ciepło, przyjemnie, wspaniale…

Mam na imię Zenon i zapraszam do Wrzosowego Zakątka, bo oferujemy szereg
rozmaitych zajęć i wiele okazji do miłych rozmów przy kawie, a atmosfera zawsze
jest przyjazna.

Mam na imię Mariola i zapraszam do Wrzosowego Zakątka, bo można tutaj
przyjemnie spędzić chwile, przy dobrej kawie i w wybornym towarzystwie.

Mam na imię Barbara i zapraszam do Wrzosowego Zakątka, bo warto
uczestniczyć w wielu rozmaitych zajęciach i warto nas poznać! Tutaj każdy
znajdzie coś dla siebie.

Mam na imię Daria i zapraszam do Wrzosowego Zakątka, bo jest tutaj bardzo
przyjemnie, a kontakty między seniorami są wyjątkowo dobre.

Mam na imię Ela i zapraszam do Wrzosowego Zakątka, bo tylko tutaj można
spotkać tak wspaniałych ludzi.

Mam na imię Krystyna i zapraszam do Wrzosowego Zakątka, bo tutaj nie
będziecie czuli się samotni, znajdziecie przyjaciół, przeżyjecie wiele radosnych
chwil, doznacie wielu życzliwości i satysfakcji , będziecie mieli możliwość
wykazania się we wspólnym działaniu w różnych obszarach, poznacie wielu ludzi,
poczujecie się potrzebni i zadbacie o aktywność umysłową i ruchową.

Czym jest Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”?
Kształceniem, nieprzewidywalnością, odskocznią od szarej codzienności,
swobodą, integracją, oparciem, wspólnotą, radością, przywiązaniem, pozytywną
zmianą, aktywnością, docenieniem, satysfakcją, poszerzaniem horyzontów… w te
drzwi chce się wejść!
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