
     RADUNIA 

 
          gazetka dla studentów i sympatyków 

 

STOWARZYSZENIA „SENIOR XXI” - GMINNY  UNIWERSYTET III WIEKU  

W GOŁUCHOWIE 

  

nr 1/ 25 marca 2020r. 

 

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy i Sympatycy naszego Uniwersytetu! 

 

Wszyscy wiemy dlaczego nie możemy się spotykać na zajęciach naszego GUTW. 

Siedzimy w domu i nie zawsze mamy pomysł na to jak „zabić” ten czas walki  

z wirusem. Proponuję, by wykorzystać go na oswojenie się ze współczesnymi 

możliwościami komunikacji i zaglądać do internetu nie tylko, by obejrzeć transmisję 

mszy z gołuchowskiego kościoła, pomodlić się z wybranym księdzem lub biskupem, 

sprawdzić liczbę nowych zakażeń, wysłać lub odczytać wiadomość mailową od 

bliskich i dalekich krewnych oraz znajomych, ale by przeczytać też coś ciekawego na 

naszej stronie http://seniorzy21.bo.pl/  

 

Może przypadnie Wam do gustu forma gazetki z różnorodnymi informacjami.  

W czasach swej pracy zawodowej stworzyłam kilka numerów pisemka pod tytułem 

„Radunia”, a także kilka wydań dla koleżanek z Klubu gimnastyki dla pań. 

 W tym trudnym czasie pomyślałam, że trzeba reaktywować pisemko. 

Dlaczego „Radunia”? Spróbujcie sami znaleźć odpowiedź na to pytanie. 

 

AKTYWNY SENIOR W DOMU 

 

A teraz pierwsza ważna informacja dla seniorów, którzy siedzą w domu i zapominają, 

że codzienny regularny ruch pozwala zachować  większą sprawność oraz poprawia 

funkcjonowanie układu immunologicznego. Krajowa Izba Fizjoterapeutów  

i Ministerstwo Zdrowia zapraszają do odwiedzin na stronie: 

https://fizjoterapiaporusza.pl/aktywny-senior   

Na stronie tej są zamieszczane filmy z ćwiczeniami dla seniorów. Wszystkie  

z komentarzem eksperta , wskazówkami dotyczącymi liczby powtórzeń czy tempa. 

Cała seria filmów jest dostępna dla każdego bezpłatnie. Wystarczy tylko wygodne 

obuwie, nieśliska podłoga i ubiór, który nie krępuje ruchów.  
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DLA CIEKAWYCH 

 

Zamiast wykładów w naszej Sali Stowarzyszeń proponuję, by zaglądać na strony   

Muzeum Zamek w Gołuchowie lub Gołuchowskiego Centrum Kultury „Zamek” 

https://pl-pl.facebook.com/Muzeum-Zamek-w-Gołuchowie  

https://pl-pl.facebook.com/gckzamek  

Można tam znaleźć informacje o eksponatach naszego Muzeum Zamek  

w Gołuchowie w cyklu    MUZEUM W CZASACH ZARAZY  
 

 

DLA GŁODNYCH - Chleb czosnkowy z programu „Ewa gotuje” odc. 261 

SKŁADNIKI 

 400 g - mąki pszennej  

 100 g - mąki orkiszowej z pełnego przemiału  

 400 ml - wody  

 40 g - drożdży  

 1 łyżeczka - cukru  

 1 łyżeczka - soli  

 1 łyżka - ziół prowansalskich  

 3 ząbki - czosnku  

 mleko  

 czarnuszka  

 smalec gęsi do posmarowania formy  

 mąka do wysypania foremki 

Opis przygotowania 

Drożdże przełożyć do miseczki, wsypać łyżeczkę cukru, wlać 100 ml letniej wody, wymieszać  

i odstawić. 

Do miksera wsypać mąkę, posolić, dodać roztarte w dłoniach zioła prowansalskie. Dolać resztę 

wody, dodać rozpuszczone drożdże. Dobrze zmiksować. 

Dodać drobno posiekany czosnek. Jeszcze raz zmiksować. 

Ciasto przełożyć do foremki (wysmarowanej smalcem gęsim i wysypanej mąką). Wyrównać, 

zwilżyć mlekiem i posypać czarnuszką. 

Wstawić na 15 minut do piekarnika rozgrzanego do 80 st. C. Następnie piec przez 45-50 minut  

w temp. 200 st. C. 

http://ewawachowicz.pl/    

                                                                                           

Ciekawe kto skusi się na upieczenie tego chlebka?!  
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DLA ZABICIA CZASU – zagadki 

 

 Jak nazywał się 28-latek, który 21 lutego 1857 roku poślubił w Paryżu księżniczkę 

Izabelę z Czartoryskich, córkę księcia Adama Jerzego Czartoryskiego?  

                   /Więcej o tym odważnym i mądrym Wielkopolaninie dowiemy się w 

trakcie czerwcowego spotkania w zamku, jeśli zdołamy do tego czasu „oswoić” 

korona-wirusa./ 

 

A dla chętnych kolejne zadanie: 

 Proszę wykonać następujące zadanie matematyczne: 

 

2020-200-1-56+45+23+71-34+33-22+1=....... 

 

Wynik to rok, w którym dnia 30 kwietnia wspomniany w pierwszej zagadce hrabia 

zmarł /spoczywa w krypcie rodowej w kościele w Kórniku/. 

 

Zagadka nr 3 

Jak nazywał się uzdolniony artystycznie kowal z wykształceniem nauczycielskim, 

który urodził się w Kucharkach w 1864 roku, a zmarł w Czerminku w 1953r roku? 

 

RĘKODZIEŁO 
 Oto pomysł na wykonanie koszyczka wielkanocnego na „zajączka” dla wnuków. 

Pojemnik po serku obkleiłam paskami bibułki, a następnie nakleiłam sztuczne 

kwiatki i styropianowe jajeczka.  

A może poszukacie starych elementów wielkanocnych dekoracji i stworzycie 

koszyczek własnego pomysłu? 

 

Życzę wielu ciekawych pomysłów na ten niełatwy czas pod hasłem 

                    ZOSTAŃ W DOMU 

i szybkiego powrotu do już innej normalności 

Anna Biernat 
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