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Witam w drugim numerze naszej gazetki 

 

Oto nowe możliwości ciekawego spędzenia czasu w domowej kwarantannie. 

 

 ZOSTAŃ W DOMU I … IDŹ DO TEATRU 

 

Na stronie https://teatrdlawszystkich.eu znalazłam takie oto zaproszenia 

 

 „Legenda Bałtyku” Feliksa 

Nowowiejskiego z okazji 

Międzynarodowego Dnia Teatru na 

vod.teatrwielki.pl Dzięki współpracy z 

Teatrem Wielkim w Poznaniu spektakl 

„Legenda Bałtyku” jest dostępny za 

darmo od 27 marca na platformie 

vod.teatrwielki.pl 
 

Teatr Bagatela /Kraków/ zaprasza na cosobotni wieczór z archiwalnymi 

przedstawieniami. Na początek zaprezentowany zostanie „Othello” /William 

Shakespeare w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka / w reżyserii Macieja 

Sobocińskiego. Premiera spektaklu odbyła się 5 kwietnia 2007 na Scenie 

 na Sarego 7. Nagranie udostępnione zostanie 28 marca o 20.00 na teatralnym 

kanale YouTube: https://www.youtube.com/user/TeatrBagatela i będzie do 

zobaczenia przez miesiąc.  
Kolejne projekcje: 4 kwietnia, 20.00: Hulajgęba wg Witolda Gombrowicza w 

reżyserii Waldemara Śmigasiewicza (premiera: 21 grudnia 2003)  

11 kwietnia, 20.00: I będzie wesele…j Piotra Waligórskiego w autorskiej reżyserii 

(premiera: 27 marca 2009)  
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Jeśli o teatrze mowa, to ten na fotce na pewno znacie. 

Oczywiście to Teatr im Wojciecha Bogusławskiego w 

Kaliszu, który podał już do wiadomości mowy termin 

Kaliskich Spotkań Teatralnych - Jubileuszowe 60. 

Kaliskie Spotkania Teatralne – Festiwal Sztuki 

Aktorskiej odbędą się w dniach 19-26 września 

2020r.  
 

A tak przy okazji - kto wie kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru? 
 

W tym bardzo trudnym czasie dla ludzi kultury i sztuki zapomnieliśmy o święcie 

pracowników teatrów.  

Pamiętam, że w czasach szkolnych wysyłałam z tej okazji życzenia do teatrów, które 

znałam tylko z telewizji. Dzięki temu miałam kilka ciekawych autografów, bo Teatr 

Narodowy z Warszawy wysłał podziękowanie z podpisami znanych z telewizji i kina 

aktorów. 

Święto ludzi teatru obchodzone jest 27 marca. 
Choć w tym roku nie było wielkich przedstawień i gali, możemy w domowym zaciszu 

poświętować oglądając zarejestrowane na kasetach video lub DVD przedstawienia 

 i koncerty. Na pewno coś się znajdzie w szafie „medialnej” lub biblioteczce. 

Wielu z nas pamięta czasy, gdy do gazet i czasopism dołączano nagrania koncertów, 

filmy fabularne i dokumentalne. Może warto je teraz „odkurzyć”, pokazać 

młodszemu pokoleniu i samemu spędzić mile czas. 

 

CI CO SIEDZĄ Z KSIĄŻKAMI NIGDY NIE SĄ SAMI 
 A może w waszych biblioteczkach są ciekawe książki, których 

przeczytanie polecicie na łamach tej naszej gazetki? 

Cóż ja Wam mogę zaproponować? Może „Szyfr Szekspira” 

autorstwa Jennifer Lee Carrell. Wyobrażam sobie miny 

niektórych z Was. Też wymyśliła! Każe czytać Szekspira! Nic 

bardziej mylnego! Książka, której przeczytanie polecam to 

najczystszej wody kryminał. Morderstwa są popełniane jak  

w sztukach wspaniałego Williama, a główna bohaterka jest 

znawczynią twórczości Szekspira i właśnie przyjęła propozycję 

wyreżyserowania „Hamleta” w słynnym teatrze Globe  

w Londynie. Więcej na razie nie zdradzę, bo niechcący 

mogłabym powiedzieć za dużo, a to w wypadku dobrego kryminału irytujące dla 

czytającego recenzję. Dodam tylko, że autorka jest doktorem literatury angielskiej  

i amerykańskiej.”Szyfr Szekspira” to jej debiut powieściowy, który znalazł się na 

światowych listach bestsellerów, a prawa do publikacji książki zostały sprzedane do 

26 krajów. 

Prosimy o przesyłanie swoich tekstów o tym, co czytacie i oglądacie na adres: 

red_seniorzy21@o2.pl  
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DLA GŁODNYCH 

 

Dziś zdradzę Wam przepis na sos czosnkowy.  

Do miseczki wyciskamy 4 ząbki czosnku. Solimy  i odstawiamy na 15 minut. 

Następnie dodajemy szczyptę czarnego mielonego pieprzu, łyżeczkę musztardy (ja 

daję miodową) i kopiastą łyżkę (lub mniej, jeśli ktoś nie lubi) majonezu. Wszystko 

mieszamy. Na koniec 100g ulubionego jogurtu greckiego i znowu wszystko 

mieszamy. Gotowy sos przekładamy do słoika i wstawiamy do lodówki. 

Można nim smarować kanapki, dodać do serka lub jajka. Pysznie wygląda kanapka  

z sosem czosnkowym  i serkiem  posypana rzeżuchą..... Mniam! 

 

A pro po rzeżuchy! Czy korzystacie z tej pysznej zieleninki?  

 

Dziękuję koleżance, która jako jedyna odezwała się po przeczytaniu RADUNIU nr1. 

Dostałam od niej informację, że ma ochotę na upieczenie chleba wg przepisu Ewy 

Wachowicz. Mam nadzieję, że chlebek wyszedł pychotka!! 

 

Zmiana czasu na letni 2020.  
 

Zmiana czasu to moment, z którym wielu z nas ma sporo problemów. Tradycyjnie  

w ostatni weekend marca będziemy przestawiamy zegarki z czasu zimowego na letni. 

W 2020 roku wypada to w nocy z 28 na 29 marca. A więc dzisiejszej nocy 

przesuwamy wskazówki  zegarów z godziny 2 na 3 w nocy. 

Przez to weekend będzie godzinę krótszy, ale słońce zachodzić będzie godzinę 

później.  

 

Dzisiejsze wydanie RADUNI zakończymy informacją ze strony Urzędu Gminy 

 w Gołuchowie:  

KORONAWIRUS - SŁUZBY MEDYCZNE, SANEPID, KONTAKT 

Szanowni mieszkańcy poniżej przekazujemy informację dotyczącą wykazu szpitali 

zakaźnych oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych. Prosimy o przestrzeganie 

obostrzeń dotyczących swobodnego przemieszczania się - „ZOSTAŃ W DOMU”.  

Lista szpitali zakaźnych - Województwo wielkopolskie: 

1. Poznań - Stare Miasto, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem 

ul. Nowowiejskiego 56/58     tel: (61) 859 03 36, 539 524 935 

2. Poznań - Jeżyce, Szpital kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. 

Karola Marcinkowskiego 

ul. Szpitalna 27/33    tel: 504 907 994 
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3. Poznań - Nowe Miasto, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem 

Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą  

w Poznaniu 

ul. Szwajcarska 3,    tel: (61) 873 92 95 

4. Konin, Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego 

ul. Szpitalna 45       tel: (63) 240 44 02 

5. Kalisz, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny 

ul. Toruńska 7        tel: (62) 757 91 84 

Lista stacji sanitarno-epidemiologicznych 

1. PSSE w Pleszewie 

ul. Poznańska 30 63-300 Pleszew     tel: 62 508 13 30       fax: 62 508 13 30 

email: psse.pleszew@pis.gov.pl sekretariat@psse-pleszew.pl 

2. PSSE w Kaliszu 

ul. Kościuszki 6 62-800 Kalisz          tel: 62 767 76 10         fax: 62 767 76 42 

email: psse.kalisz@pis.gov.pl sekretariat@psse-kalisz.pl 

 

Wszystkie materiały i informacje pochodzą z Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej – gov.pl 

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/koronawirus 

 

Czekam na Wasze opinie o gazetce i proszę o współredagowanie. 

 Przesyłajcie swoje teksty i uwagi. 

 

Życzę wszystkim czytelnikom RADUNI zdrowia i ZOSTAŃCIE W DOMU 

                                                            Anna Biernat 
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