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Pięć lat
jakjeden dzień

Jest takie miejsce w centrum
Leszna, przy ul. Leszczyńskich 20,
zwane Klubem Seniora Wrzosowy
Zakątek…

Ponad pięć lat temu Rada Miej-
ska Leszna wyszła naprzeciw
seniorom naszego miasta i zdecy-
dowała o powstaniu klubów
seniora. Stowarzyszenie „Wygraj
Siebie” wystartowało w otwartym
konkursie ofert na prowadzenie
klubu. Spełniliśmy warunki konkur-

sowe i nasza oferta uzyskała
pozytywną ocenę. I tak, już do pię-
ciu lat, Miasto Leszno
dofinansowuje nasze działania.

Drzwi do Klubu Seniora Wrzo-
sowy Zakątek otwarte są dla
każdego, kto chce uczestniczyć w
zajęciach przez nas proponowa-
nych. Zadania, które realizujemy,
wynikają z potrzeby bywalców klu-
bu. Spotkania przy kawie, na które
zapraszamy ludzi zajmujących się
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różnymi aspektami życia, cieszą
się dużym zainteresowaniem. Na-
szymi gośćmi są m. in. twórcy
kultury, osoby zajmujące się eko-
nomią, prawem, medycyną, osoby
pełniące różne funkcje i zajmujący
różne stanowiska, a także osoby,
które po prostu chcą się z nami
podziel ić swoją wiedzą i doświad-
czeniem.

Klub jest miejscem, w którym
od początku jego istnienia prowa-
dzimy fitness mózgu, warsztaty
twórcze (różne dziedziny), warsz-
taty dziennikarskie, warsztaty
kreatywne (różne zagadnienia).
Sekcja komputerowo – telefonicz-

na prowadzona przez wolontariu-
szy z I I Liceum Ogólnokształcące-
go jest doskonałym przykładem
współpracy międzypokoleniowej.
Sekcja ogrodnicza prowadzona jest
przez seniorów. To tutaj dajemy
impuls mieszkańcom i przedsię-
biorcom z ul. Leszczyńskich do
dbania o naszą ulicę.

W klubie dbamy o aktywność na
wielu płaszczyznach. Realizujemy
rozmaite projekty, które znacznie
poszerzają ofertę tak, aby każdy,
kto do nas trafi, znalazł coś dla
siebie. U nas można śpiewać, tań-
czyć, uczestniczyć w warsztatach
prozdrowotnych, urodowych, kuli-



narnych, uprawiać Taj Chi i Chi
Kung i gimnastykę dla serca. We
Wrzosowym Zakątku prowadzimy
edukację związaną z bezpieczeń-
stwem. Organizujemy spotkania,
na których poznajemy tajniki sa-
moobrony, przypominamy przepisy
ruch drogowego, analizujemy bez-
pieczeństwo na drodze i przej-
ściach dla pieszych.

Poza tym wydajemy niniejszą
gazetkę – Kalejdoskop Seniora.

Staramy się aby wyposażenie
klubu spełniało oczekiwania
wszystkich osób biorących udział w
jego funkcjonowaniu. Ostatnim na-
bytkiem uświetniającym nasze

pięciolecie jest piano. Mamy
ogromne wsparcie z Miasta Lesz-
na, współpracujemy z wieloma
instytucjami i przedsiębiorstwami.
Do wspólnych zadań zapraszamy
inne organizacje pozarządowe z
Leszna, województwa i kraju.

Jednak najważniejszą rzeczą w
działalności Klubu Seniora Wrzo-
sowy Zakątek są ludzie, którzy to
miejsce nazywają swoim drugim
domem. Tu czują się bezpiecznie i
wiedzą, że mogą liczyć na wspar-
cie. A wszystko dlatego, ponieważ
to Oni tworzą klimat i aurę tego
miejsca. .

TERESA RĘKOSIEWICZ
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Seniorze - dołącz do nas!

Czeka na Ciebie bogata oferta,
rodzinna atmosfera,

serdeczność i otwartość.

Klub Seniora Wrzosowy Zakątek

Leszno, u l . Leszczyńskich 20

www.wygra jsiebie.org

tel . : 691 956 717

e-mal i : wygra jsiebie@poczta .fm

Zapraszamy od poniedziałku do piątku.
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Jak przy wielu takich projektach,
trudno znaleźć źródło pochodzenia
poduszki w kształcie serca. Pomysł
narodził się, gdy w 2001 roku u
Janet Kramer-Mai, pielęgniarki zaj-
mującej się onkologią w Erlanger
Medical Center w Chattanooga w
stanie Tennessee, zdiagnozowano

raka piersi. Trzy z jej ciotek zrobiły
dla niej poduszkę w kształcie serca,
do użytku po operacji .
Poduszka, która wygodnie mieści
się pod pachą, może łagodzić ból
nacięcia chirurgicznego, chronić
przed przypadkowymi uderzeniami,
pomagać w łagodzeniu obrzęku
i zmniejszać napięcie barku.
Poduszki-serca są podawane pa-
cjentom natychmiast po zabiegu,
aby pomóc im w odzyskaniu sił.
Projekt „Serce od Serca” rozpoczął
się w Polsce w roku 2018. Włączają
się do niego instytucje, szkoły, lokal-
ne grupy, pracownie krawieckie oraz
osoby prywatne.
Stowarzyszenie Polskiego Patchworku
i Spółka Copernicus Podmiot Lecz-
niczy w Gdańsku objęło patronat
nad tym wspaniałym projektem.
Projekt jest prowadzony w wielu
krajach, nie tylko w Europie. Reali-
zowany jest lub był m. in. w Danii ,
Niemczech, Szwajcari i , Islandii .

Serce od serca - to nazwa nowego projektu, który
jest obecnie realizowany w Polsce. Szyjemy poduszki
w kształcie serca, które wspierają rehabilitację osób po
mastektomii na każdym etapie.

Serce odSerca
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W Polsce już w 10 województwach
powstało kilkadziesiąt grup działają-
cych pod okiem wyznaczonych
koordynatorów.
W październiku ubiegłego roku
otrzymałam od Stowarzyszenia
Polskiego Patchworku propozycję,
aby koordynować prace grup
w Wielkopolsce. Jest to dla mnie za-
szczyt i ogromna odpowiedzialność.
Współpraca z grupami nieznanych
osób jest zawsze wielką niewiado-
mą.
W Wielkopolsce rozpoczęliśmy ten
projekt w styczniu tego roku.
Każdy nowy projekt to wielkie wy-
zwanie, nie zawsze zrozumienie, a
czasami nawet rozczarowanie.
Pierwszym Stowarzyszeniem, które

pozytywnie odpowiedziało na moją
propozycję, jest Stowarzyszenie
„Wygraj Siebie” w Lesznie kierowa-
ne przez prezeskę Teresę
Rękosiewicz. Tutaj powstała grupa
wspaniałych ludzi, którzy niestru-
dzenie pracują nad szyciem tych
poduszek. Stowarzyszenie nawią-
zało współpracę z Wojewódzkim
Szpitalem Zespolonym w Lesznie,
do którego przekazuje uszyte i pięk-
nie zapakowane poduszki.
W Lesznie projekt „Serce od Serca”
realizowany jest pod honorowym
patronatem Prezydenta Miasta
Leszna Łukasza Borowiaka.
Na chwilę obecną koordynuję trze-
ma grupami, są to:
- Klub Kobiet Aktywnych Gminy
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Czerwonak,
- Klub Seniora „ Wrzosowy Zakątek”
przy Stowarzyszeniu „Wygraj
Siebie” w Lesznie,
- Grupa „Wielkopolski Patchwork”
w Poznaniu.
W trakcie organizacji są kolejne.
Uszyte do tej pory poduszki zostały
przekazane do Wielkopolskiego
Centrum Onkologii w Poznaniu. Ma-
my ogromne wsparcie i pomoc
merytoryczną ze strony WCO.
Potrzeby są ogromne, pacjentów
ciągle przybywa, tygodniowo wyko-
nuje się około 50 operacji . Statystyki
już podają, że ok. 1% zachorowań
dotyczy mężczyzn.
Poduszki są szyte zgodnie z naj-
wyższymi standardami, według
określonego i zatwierdzonego wzo-
ru. Materiały i wypełnienie użyte do
poduszek są nowe, zdekatyzowane
z najlepszej jakościowo bawełny. Do
uszycia jednej poduszki potrzebuje-
my ok. 40 cm bawełny podwójnej
szerokości oraz 200 g wypełniacza
kulki si l ikonowej. Każda poduszka
jest zapakowana w celofan z dołą-
czonym listem do pacjentki oraz
informacją gdzie i przez kogo zosta-
ła uszyta. Unikamy anonimowości,
dbamy o najdrobniejsze szczegóły
mając na uwadze Wielkopolską
Jakość.
Podjęte działania są oparte na zasa-

dach wolontariatu, niemniej
materiały użyte do poduszek są ku-
powane w sklepach, hurtowniach.
Mimo, iż inicjatywa spotkała się
z ogromnym, pozytywnym odzewem
to jednak nie zawsze się przełożyło
na konkretne wsparcie.

Wg stanu na koniec lutego, w Pol-
sce mamy już uszytych ponad 6500
poduszek, a to oznacza tyleż samo
uszczęśliwionych Pacjentów.

Zapraszamy do udziału w tym pro-
jekcie i wsparcie w każdej
z możliwych form. Jeżeli masz
ochotę wesprzeć nasze działania, to
drzwi Klubu Seniora „Wrzosowy
Zakątek” są otwarte właśnie dla
Ciebie.

Dziękuję bardzo Wszystkim zaan-
gażowanym w projekt i czekam na
następnych .

Pozdrawiam serdecznie.

Elżbieta Duda
koordynatorka

w Wielkopolsce
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Pom agać
znaczyzyskiwać

Tuż przed rozpoczęciem „pracy” jako
wolontariusz warto zastanowić się
nad tym, czym jest pomoc. Więk-
szość słowników podaje informacje,
że jest to przyczynienie się do cze-
goś lub ułatwienie komuś czynności
czy pracy. Osobiście uważam, że
słownikowe definicje jedynie cząst-
kowo oddają charakter znaczenia
tego słowa. Szczera pomoc jest
swobodna, niczym nieprzymuszona i
po prostu dobra. Sedno „jasnej stro-
ny” ludzkiego usposobienia. Moje
rozważania na temat pomocy mogą
kojarzyć się z wolontariatem, który
utożsamiany jest z dobrowolną i
bezpłatną pracą społeczną. Matura
międzynarodowa, do której przystę-
puję w tym roku, wymaga, aby na
przestrzeni czasu spędzonego w li-
ceum odbywać aktywność

wolontariacką. W taki właśnie spo-
sób intuicja ucznia I I Liceum
Ogólnokształcącego zaprowadziła
mnie pod same drzwi siedziby
Wrzosowego Zakątka.

Działką moich znajomych z klasy
oraz moją jest pomoc ze sprzętami
elektronicznymi, takimi jak telefony,
tablety czy laptopy. Jednakże z cza-
sem zauważyłam, że pomoc z
elektroniką nie jest pierwszoplanową
działalnością, jaką się zajmujemy.
Większość czasu spędzamy na roz-
mowie z seniorami czy pomocy w
przeróżnych wydarzeniach, które or-
ganizują. Od września bierzemy
również udział w warsztatach dzien-
nikarskich. Ostatnie miesiące
pokazały mi, jak bardzo kreatywni są
ludzie, z którymi widujemy się każ-

Wrzosowy Zakątek kojarzy mi się z ludźmi pełnymi dobro-
duszności oraz radości. Już sama nazwa stowarzyszenia
promieniuje dobrocią. Spotkania z seniorami są idealnym le-
karstwem na rozładowane baterie. Nietuzinkowe charaktery,
charyzma i żywiołowość, czyli opowieść o tym, z czym spotka-
łam się w tym wyjątkowym miejscu.
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dego czwartku. Myślę, że wystarcza-
jącym dowodem na to jest ogromny
plakat, na którym widnieją wypisane
wydarzenia. To taka forma kalenda-
rza członków stowarzyszenia, która
pomaga zgromadzić wszystkie
warsztaty, zajęcia i imprezy.

Aktywność wolontariacka we Wrzoso-
wym Zakątku, którą wykonuję już od
dwóch lat, pokazała mi, co oznacza
pojęcie różnicy pokoleniowej. Zrozu-
miałam, że tak naprawdę możliwym
jest zburzenie bariery między człowie-
kiem dojrzałym, a tym mniej doświad-
czonym życiowo, a do tego pomoc
może być niesiona z obu stron.

Była to moja pierwsza działalność
wolontariacka i na pewno nie ostat-
nia. Niestety w tym roku będę
zmuszona zrezygnować z wolonta-
riatu we Wrzosowym Zakątku na
rzecz studiów. Muszę przyznać, że
niesienie pomocy jest rzeczą nie-
zwykle satysfakcjonującą, a więc też
uzależniającą (oczywiście w zdro-
wym tego słowa znaczeniu).

Myślę, że to dopiero początek mojej
przygody z wolontariatem.

ZUZANNA KLEMCZAK

Fot. Pixabay.com
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Tylko 36 minut
Pragnę zachęcić moich znajo-

mych w wieku 60 plus, bazując na
własnych doświadczeniach, do ko-
rzystania z usług siłowni „36 minut”
w Centrum Handlowym Manhattan
w Lesznie. To miejsce, gdzie przy-
jemnie i aktywnie można spędzić
czas w każdym dniu tygodnia.
„36 minut” oferuje nowy, ciekawy
system na ćwiczenia i
zmianę nawyków. Podsta-
wowy trening trwa właśnie
36 minut. Odbywa się w
życzliwej atmosferze, pod
okiem trenerów. Parametry
wysiłku są dopasowane in-
dywidualnie do możliwości
ćwiczącego. Warto przyjść i
spróbować.
Siłownia i znajdujące się w
niej sprzęty są zadbane.
Ćwiczący otrzymuje ręcznik
i elektroniczną opaskę na
rękę, która po przyłożeniu
do ekranu maszyny samo-
czynnie ustawia dane
przypisane dla danej osoby.
Urządzenia monitorują i
zapisują twoją aktywność.
Możesz śledzić swoje po-
stępy, np. ile straciłeś

kilogramów, ile tłuszczu jest w twoim
organizmie czy ile ważąkości.
36 minut to prosty, efektywny tre-
ning, można powiedzieć
rewolucyjny na rynku fitness. Pa-
miętaj - to nie wiek mówi, ile masz
lat, tylko twoje podejście do życia!

KRYSTYNA PRZEWŁOCKA
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Na miłość każdy
wiek jest dobry

Miłość w starszym wieku jest za-
zwyczaj bardziej dojrzała, niż w
wieku młodzieńczym. Jest bardzo
wartościowa, to najlepsze odwzoro-
wanie potęgi uczuć pomiędzy
dwoma osobami. To właśnie czysta
miłość porusza w wielu z nas naj-
czulsze, najpiękniejsze strony. Czy
możemy zaoferować drugiej osobie
coś cenniejszego, aniżeli miłość?

Z drugiej strony, miłość jest zarazem
najważniejszym i najtrudniejszym
wyzwaniem, przed jakim stoimy –

tak jest w dzisiejszych czasach i tak
było w zasadzie zawsze. Przysięga
bycia razem na dobre i złe, jaką so-
bie składaliśmy przed laty, dopełnia
się każdego dnia. Wyraża się w
najdrobniejszych gestach i słowach.
Zakochani wspierają się i opiekują
nawzajem.

Moim zdaniem wiara w Miłość trzy-
ma osoby starsze przy życiu.

DANUTA DUDZIAK
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Przed domem stały sanie, powo-
żone przez Ukraińca. Powstał
lament kobiet. Cały dobytek ro-
dzin eksmitowanych miał
pozostać nienaruszony. Były to
domowe zwierzęta, zapasy zimo-
we i domy postawione w kolonii
przez Stanisława Ptaka i jego sy-
nów. Córka Antonina zapakowała
na sanie worki z mąką, solą,
ziemniakami, warzywami i worek
kur z ukręconymi łbami, kankę,
parę garów i naczyń.

Zawieziono ich na stację Mete-
niów, załadowano do towarowych
wagonów. Przez trzy dni zwożono
Polaków z okolicznych kolonii .
Około trzech tygodni trwała podróż,
w trakcie której na postojach można
było nabrać wody i kipiatoku (wrzą-
cej wody), dokonać czynności

fizjologicznych, pozostawić zmar-
łych w transporcie na peronie i
zakończyła się w Krasnouralsku za
Uralem.

Zesłańców rozmieszczono w bara-
kach przy Zakładzie Chemicznym i
kopalni miedzi, w jednoizbowych
pomieszczeniach. Rodzina Stani-
sława Ptaka otrzymała izbę nr 16 w
drugim baraku (chimstroj, barak
wtaroj, komnata szesnastaja). Była
już tam społeczność wielonarodo-
wa: Uzbecy, Czeczeni,
Kazachowie, Gruzini i inne naro-
dowości. Już na drugi dzień
enkawudzista zarządził zbiórkę i
mężczyźni zostali skierowani do
prac w tajdze. Cieśli , stolarzy za-
trudniono na miejscu. Młode
kobiety zatrudniono w kopalni
miedzi, a pozostałe w hucie. Obo-

Sybirskie zesłanie
Łomot do drzwi - rankiem 10 lutego 1940 roku - zapowiedział
grozę dla rodziny Ptaków, Jaroszów, Kunyszów, Gwazdaczów,
Lwów, Lubasów i jeszcze kilku rodzin, zamieszkujących kolo-
nię Jarosławice koło Kabarowiec, w województwie
tarnopolskim. W drzwiach stało kilku czerwonoarmiejców i en-
kawudzista, który nakazał zabrać ze sobą ciepłą odzież i trochę
żywności, na długą drogę...
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wiązywała surowa dyscyplina
obozowa.

Choroby dziesiątkowały dzieci.
Troje dzieci Janiny Ptak, Bronię,
Stasię i Władka, chorych na odrę,
umieszczono w balnicy, wykąpano
ich dla zbicia temperatury w zim-
niej wodzie i zmarły w ciągu 24
godzin. Wiarę dawały codzienne
rodzinne modlitwy do małej figurki
Matki Boskiej, zabranej przez Ro-
zalię z domu Ptaków, z intencjami
zdrowia, przetrwania i lepszego
jutra oraz wspólne spożywanie
posiłków z jednej misy.

W 1940 roku zmarli Rozalia i Sta-
nisław Ptak. Ich syn Tadeusz,
żołnierz spod Lenino, zginął koło
Warszawy. Jego brat Michał z żo-
ną zmarli na zesłaniu. Rodzina
deportowała się z Krasnouralska
do Polski w 1945r. wagonami,
którymi przywieziono jeńców nie-
mieckich. Po przekroczeniu nowej
granicy polskiej, sybiraków przejął
PUR i skierował transport na tzw.
Ziemie Odzyskane, do miejsco-
wości Łuków Żagański (od X.
1948 r. nazwano Wymiarki).

CZESŁAW KOWALÓW
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Seniorzy w internecie
XXI wiek to powszechność w sto-

sowaniu dobrodziejstw, jakie niesie
Internet. Z roku na rok coraz więcej
ludzi w podeszłym wieku interesuje
się możliwościami korzystania z ta-
bletów, smartfonów i innych
urządzeń. To już nie jest działka za-
rezerwowana dla młodych. W klubie
„Wrzosowy Zakątek” doskonale zda-
jemy sobie z
tego spra-
wę.
Pomocną
dłoń okazali
nam młodzi
wolontariu-
sze z
leszczyń-
skich szkół,
którzy cier-
pl iwie i
skrupulatnie uczą nas obsługi kom-
puterów i urządzeń mobilnych.
Zajęcia cieszą się dużym zaintereso-
waniem. Przy współpracy z młodymi
ludźmi seniorzy uczą się m. in. jak ro-
bić zakupy w sklepach
internetowych, płacą za usługi ban-
kowe drogą elektroniczną,
korzystają z poczty mailowej i zała-

twiają wiele innych spraw, co
znacznie ułatwia codzienne życie.
Komunikowanie się za pomocą Sky-
pe'a czy Messengera jest dużo
łatwiejsze i przyjemniejsze niż trady-
cyjne telefonowanie, gdyż można
zobaczyć się z rozmówcą i poroz-
mawiać na żywo.
Dzisiejsi seniorzy to nowe pokolenie

ludzi, dla
których nie
ma rzeczy
niemożli-
wych do
realizacji
swych ma-
rzeń i
planów na
dalsze ży-
cie. Nawet
w pode-

szłym wieku potrafią zaskakiwać
młodych swymi umiejętnościami,
m. in. tymi związanymi z posługiwa-
niem się internetem. Nie zrażają się
niepowodzeniami przy stosowaniu
różnych aplikacji jakie stosują i które
niejednokrotnie prowadzą do błędów
w decyzjach podejmowanych w
ważnych sprawach. Konsekwentnie
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je el iminują i nieustannie podnoszą
swe umiejętności. Na naukę nigdy
nie jest za późno.
Z nowymi technologiami i l icznymi
przywilejami łączą się niestety różne
zagrożenia, np. ze strony nieuczci-
wych hakerów i naciągaczy, którzy
potrafią zrujnować życie wielu lu-
dziom. Trzeba być czujnym, słuchać
dobrych rad i nie pakować się w kło-
poty. Pomimo ostrzeżeń wielu
seniorów nadal daje się nabrać na
różne chwyty, przez co tracą nawet
dorobek całego życia. Takich przy-
padków jest na szczęście coraz
mniej.

Jest taka anegdota związana z inter-
netem:
Mówi wnuk do dziadka
- Kiedyś to mieliście źle: nie było in-
ternetu, komórek, czatu ani
gadu-gadu. Jak ty w ogóle poznałeś
babcię?
- No jak nie było? Wszystko było! -
odpowiada dziadek.
- Ale jak to?
- No przecież babcia mieszkała w in-
ternacie, a jak wracała ze szkoły, to
stałem na czatach. Wychodziłem z
babcią na gadu-gadu, a gdyby nie
komórka, to i ciebie i twojego ojca by
nie było. . .

Z.B.
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Na naukę (w formie instytucjonal-
nej) poświęcamy od kilku do
nawet kilkudziesięciu lat naszego
życia. Czy ten czas - naszej eduka-
cji - można lepiej wykorzystać?
Czego nas nie nauczyli, a powin-
ni?

Szkoła jest obowiązkowa i musi ją
skończyć każdy, przynajmniej tę pod-
stawową. Od lat powszechna opinia
stanowi, że system nie jest doskona-
ły, nie jest dopasowany do potrzeb
rynku pracy i samych uczniów, że
wymaga wielu zmian. Dlaczego więc
nie ma konkretnych planów na po-

prawę jakości nauczania?

Dużo się o tym mówi, a mało czyni.
Jest ki lka propozycji tematów/zajęć,
które bezwzględnie warto rozważyć
planując zmiany w systemie eduka-
cji .

- Jak pozytywnie (efektywnie)
porozumiewać się – zajęcia
poświęcone komunikacji mię-
dzyludzkiej i pracy w zespole,
- Jak zarządzać (dysponować)
własnymi pieniędzmi, mająt-
kiem, jak skutecznie
oszczędzać i inwestować,
- Jak zarządzać czasem wła-
snym,
- Jak uczyć się skutecznie i
szybko.
- Jak prowadzić tzw. zdrowy
tryb życia,
- Podstawy psychologii , nauka
radzenia sobie ze stresem, po-
konywanie codziennych
problemów,

- Jak odważnie realizować swoje po-
mysły, wspieranie kreatywności i
dążenia do realizacji marzeń,
- Jak świadomie korzystać z nowych
technologii .

To tylko niektóre z wielu tematów,
których – z perspektywy czasu i wła-

Czego nie uczyli i nie uczą
w szkole, a szkoda.. .
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snego doświadczenia -
nam brakuje w rozkładzie
zajęć, jaki nam zaserwo-
wano. Jeżeli udało Ci się
doczytać do tego mo-
mentu, to znaczy, że
przynajmniej ki lka z tych
punktów także Ciebie za-
interesowało. Być może
przynajmniej z niektórymi
możesz się zgodzić. Za-
pewne denerwuje Cię, że
szkoła o to nie zadbała.
Naszym skromnym zdaniem masz
rację.

Z drugiej strony, to nie tak, że szkoła
zamknęła nam jakiekolwiek drzwi do
edukacji i rozwoju. Pytanie, jak bar-
dzo poświęcimy siebie i swój czas i
nadrobimy zaległości. I le w nas siły i
motywacji? Czego tak naprawdę Ci
brakuje i czy jesteś tego świadomy?
Chcesz to zmienić? A może chcesz
uświadomić potomków o tym, na co
warto „zawczasu” zwrócić uwagę?

Rządy w Polsce zmieniają się. Kolej-
ni ministrowie edukacji mają
mnóstwo pomysłów na poprawę sys-
temu, przynajmniej w teori i . Kiedy
zatem i jakie zmiany nadejdą?

Gospodarka potrzebuje ludzi dobrze
wykształconych, a przyszli dobrze
wykształceni potrzebują dobrego
systemu edukacji i wsparcia. To są
rzeczy oczywiste.

A może doczekamy czasów, gdy w
szkołach będą uczyć jak
dobrze i godnie żyć?

PS: a może chciałbyś
zabrać głos w tej dys-
kusji? Zapraszamy do
kontaktu. Chętnie po-
rozmawiamy.

TERESA PRAŁAT, ZENON BOJEK
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WIELKANOC DAWNIEJ I DZIŚ
Mnie Wielkanoc kojarzy się z nadej-
ściem wiosny, a z wiosną moc
różnych wydarzeń, obrzędów i rado-
ści. Same Święta Wielkiej Nocy to
oczywiście wielka tradycja w życiu
chrześcijan, z którą związane są ob-
rzędy. To zmartwychwstanie Jezusa,
wyjątkowe eucharystie, piękno prze-
bierańców maszerujących przez wieś
i zaglądając do każdego domu, pal-
my wielkanocne, rodzinna atmosfera
i prezenty dla najmłodszych. To z
jednej strony post, z drugiej śmigus
dyngus. To niezwykłe wartości. To
miłość, wiara, rodzina. Szkoda, że z
czasem i postępującym cywil izacyj-
nym rozwojem wiele pięknych
tradycji zanika.

Osobiście dobrze pamiętam obrzędy
Wielkanocne z
okresu, gdy by-
łam nastolatką.
Do dziś z tęsk-
notą wspominam
tamte czasy.
Wcześnie rano
trzeba było
wstać, aby zdą-
żyć na mszę
świętą do odda-
lonego o pięć
kilometrów ko-
ścioła.
Maszerując, w

zależności od aury, można było czuć
przymrozek. Po mszy oczywiście
ściganie – kto pierwszy na wielka-
nocnym śniadaniu. To była olbrzymia
frajda. Oczywiście stół – w porówna-
niu do czasów obecnych – był
znacznie ubożej zastawiony. Nikomu
to jednak nie przeszkadzało. Było nie
tylko smacznie, ale i wesoło, rodzin-
nie. Po śniadaniu tradycja
nakazywała święcenie pól z nadzieją
na dobry urodzaj. Śpiewały skowron-
ki, niekiedy kwitły stokrotki co dawało
radość całej rodzinie. Dalszy ciąg
świąt był równie przyjemny. . .

Tak sobie myślę, że to było jedno,
wielkie szczęście. I niech takim
szczęściem pozostanie w pamięci na
zawsze.

BOŻENA KMIETCZYK
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125 ml mleka + 5 dag drożdży + 1 łyżeczka cukru
mieszamy i odstawiamy do wyrośnięcia (5 minut).
75 g masła + 100 g cukru pudru + 1 jajko
Ucieramy.
Później dodajemy wyrośnięte drożdże, dosypujemy 350 g mąki i miksujemy. Następnie
dosypujemy 3-4 łyżki mąki i wyrabiamy ciasto ręką. Wykładamy na stolnicę i dalej wyra-
biamy podsypując mąką, aż ciasto nie będzie kleiło się do rąk. Obtaczamy trochę w
mące i odstawiamy do wyrośnięcia (1 godz. ). Wyrośnięte ciasto dzielimy na 2 części i
wałkujemy na grubość 4-5 mil imetrów. Nakładamy masę makową i zwijamy w rulon, na-
kłuwając widelcem. Dobrze jest lekko posmarować ciasto wodą, aby mak się nie odklejał.
Tak samo robimy z drugą częścią. Przekładamy na blachę z papierem do pieczenia.
Piec w 180 stopniach przez ok. 1 godz.

MASA MAKOWA
1 puszka gotowej masy makowej, do-
dać trochę rodzynek, posiekanych
orzechów włoskich, skórkę pomarań-
czową, trochę olejku migdałowego, 1
łyżkę miodu i 1 jajko. Wszystko razem
wymieszać.

LUKIER DO MAKOWCA
10 łyżek cukru pudru, 6 łyżek soku z cy-
tryny lub pomarańczy i 1 łyżka wrzątku.
Wszystko razem wymieszać i polać ma-
kowiec.

ELŻBIETA GOŚCINIAK

4 białka,
1 szklanka cukru,
szczypta soli

Białka ubijamy ze szczyptą soli na sztywno,
później dodajemy po łyżce cukru ciągle ubi-
jając.
Po zużyciu całego cukru ubijać jeszcze przez
5 minut.
Wyłożyć na blachę z papierem do pieczenia.
Piec ok. 40 minut w temperaturze 170 stopni.

DANUTA DUDZIAK

DOMOWE BEZY

MAKOWI EC



Mądrość nie zawsze przychodzi z wiekiem.
Czasami wiek przychodzi sam.

**********
Zima jest jak kobieta: pięknie wygląda na zdjęciach, ale w rzeczywistości

wkurza już od samego rana.
**********

Jasio patrzy zafascynowany jak jego mama kładzie maseczkę na twarz.
- Po co to robisz, mamusiu?- pyta

- Bo chcę być piękna.
Po pewnym czasie mama zmywa maseczkę.
- Co się stało? - pyta Jasio. - Poddałaś się?!

**********
Jaś z przedszkola wraca cały podrapany na twarzy.

Mama przestraszona pyta:
- Jasiu! Co się stało?

- Dzisiaj było mało dzieci w przedszkolu.
- Co to ma wspólnego z twoimi zadrapaniami?!

- Pani kazała nam ustawić się w kółko, złapać za rączki i tańczyć dookoła choinki.
**********

Rozmowa na pierwszej randce:
- Masz jakieś nałogi?

- Nie.
- A jakieś hobby?
- Lubię rośliny.
- O! A jakie?

- Chmiel, tytoń, konopie…
**********

Przyjaciółka żali się przyjaciółce:
- Wczoraj mąż zabrał mnie na ryby.

- I jak było?
- Wszystko poszło źle. Najpierw powiedział, że mówię tak głośno, że wystraszę ryby,
później, że wybieram złą przynętę, a na koniec, że za szybko kręcę kołowrotkiem. A

najgorsze było to, że złowiłam największą rybę!
**********

Grupa turystów błądzi w górach. Wieczór zapada, a tu ani śladu człowieka i nadziei na
nocleg.

- Mówił pan, że jest najlepszym przewodnikiem po Tatrach! - wścieka się jeden z
uczestników wycieczki.

- Zgadza się! Ale to mi już wygląda na Bieszczady…
**********

Na budowie robotnik taszczy na plecach dwa worki cementu.
Spotyka go szef i pyta:

- Nie lepiej byłoby na taczce?
- Może i lepiej, ale kółko trochę w plecy gniecie.
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Polecam do przeczytania książkę
Magdaleny Majcher pod tytułem „W cieniu
tamtych dni”. Autorka opisuje czas okupacji i
wybuch Powstania Warszawskiego oraz dalszą
walkę powstańców. To opowieść o powstańczej
miłości pomiędzy młodymi ludźmi oraz o ich
rodzinnych tajemnicach. Powieść czyta się z
zapartym tchem, nie można się od niej
oderwać ani na chwilę. Książka naprawdę jest
warta przeczytania. Polecam.

DANUTA DUDZIAK
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Wiosenko pachnąca

świeżością panienko

Skrzętnie upiększasz wiejące szaty.

W zielone listki, kolorowe kwiaty.

Malujesz na gałęziach pękające pąki.

Odwiedzasz parki, ogrody, pola i łąki.

Powiewasz i zamieniasz szarość dni.

W piękno, które nam się nie przyśni.

Twa jasność i tchnienie świeżości.

Pobudza w nas promyk miłości.

Twe działania i zabiegi liczne.

Zmieniają naturę i są magiczne.

KRYSTYNA PRZEWŁOCKA


