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Trzeci numer naszej gazetki rozpoczynamy informacją zamieszczoną 26 marca na 

stronie OKL   
http://www.okl.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/wazna-informacja-  

 

Szanowni Państwo, z uwagi na konieczność zminimalizowania ryzyka 

zakażenia koronawirusem park-arboretum w Gołuchowie zostaje zamknięty 

do odwołania. Nieczynne są również Pokazowa Zagroda Zwierząt oraz 

parking OKL przy ul. Borowskiego wraz przyległą infrastrukturą 

turystyczną i sportową. O możliwości ponownego zwiedzania obiektów 

Ośrodka Kultury Leśnej będziemy Państwa informować. Prosimy  

o dostosowanie się do sytuacji i przestrzeganie ograniczeń. Przepraszamy za 

zaistniałe utrudnienia. Wynikają one z troski o dobro nas wszystkich.  
 

Prawdopodobnie zbyt dużo było chętnych na spacery po parku, a w czasie pandemii  

i hasła ZOSTAŃ W DOMU, to powód do zamknięcia tego pięknego miejsca dla 

zwiedzających.  Pozostaje tylko ZWIEDANIE WIRTUALNE 

 

 
 

Wiosna zapukała do drzwi i niektórzy zapominają o rozwadze i o tym, że nie są sami. 

Może nie mają żadnych oznak zakażenia, ale jak mówią ludzie ,którzy trochę poznali 

nowego koronawirusa- w 80% zakażenie jest BEZOBJAWOWE. 

Pamiętajmy więc, że są wokół nas inni, może słabsi i o mniejszej odporności. 

Powtarzajmy sobie i przypominajmy innym: ZOSTAŃ W DOMU! 
 

 

http://www.okl.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/wazna-informacja-
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Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej uruchamia  

Centrum Informacji dla Seniorów 
 

26 marca uruchomiono Centrum Informacji dla Seniorów w postaci platformy pod 

nazwą: 

 
 

Na portalu znajdziemy możliwie kompletne i sprawdzone informacje potrzebne 

seniorom w tym wyjątkowo trudnym okresie. Portal dedykowany jest seniorom, ale też 

młodszym pokoleniom, aby czerpały wiedzę, jak pomagać osobom starszym. 
Na platformie ABCsenior.com znajdziemy m.in. wyszukiwarkę nieodpłatnej pomocy 

lokalnej dla seniorów, informacje o bieżącej sytuacji w kraju, wykaz najważniejszych 

telefonów oraz mapę szpitali zakaźnych. 

Autorzy ABCsenior.com wiedzą, jak ważne jest bezpieczeństwo osób starszych, 

zatem w widocznym miejscu na portalu umieszczono alert pt. „Zgłoś próbę oszustwa”, 

gdzie można w łatwy sposób poinformować o nieuczciwych praktykach. Na portalu 

oferowana jest nieodpłatna pomoc prawna konsumencka. Wystarczy napisać lub 

zadzwonić do prawników ze swoją sprawą. 

Bardzo ważnym elementem ABCsenior.com jest rozwiązanie problemu z dotarciem 

do osób, które nie mają Internetu. Najważniejsze elementy z portalu zostały 

opracowane w skróconych, jednostronicowych wersjach, aby można je było drukować 

i przekazywać dalej. Taki mechanizm samopomocy lokalnej „wydrukuj materiały – 

przekaż dalej – nie każdy ma Internet” pozwoli na dotarcie do tych, którzy 

potrzebują wsparcia. Oni też maja prawo dostępu do wiedzy o pomocy dla nich.  

Równolegle z portalem rusza w mediach społecznościowych akcja kierowana do 

młodych #seniorsamwdomu, nawołująca do troski o seniorów oraz zachęcająca do 

informowania ich o sieci pomocy oraz włączająca młodych do pomocy bezpośredniej. 

Na ABCsenior.com umieszczono porady i apele do wolontariuszy, aby pomagać 

mądrze, czyli jak zminimalizować ryzyko zarażenia starszej osoby, np. kiedy 

przynosimy jej zakupy do domu. 

Ważnym elementem portalu jest forum „porozmawiaj ze mną” oraz porady 

psychologów, a także możliwość rozmów z psychologiem online lub przez telefon. 

Znajdziemy tam także zbiór wirtualnych wycieczek po muzeach, parkach oraz 

spektakle teatralne i multimedialne zajęcia. 

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej zachęca podmioty udzielające pomocy 

osobom starszym do zgłaszania się przez formularze na portalu ABCsenior.com, aby 

włączyć je systemu pomocy, jak również do korzystania z zasobów portalu  

i przekazywania informacji seniorom. 

Na ostatniej stronie  gazetki znajdziecie widok strony głównej tego portalu. 
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W marcu jak w garncu… 

Dzisiaj pogoda sama mówi: ZOSTAŃ W DOMU, bo ślisko, bo zimno i lepiej oglądać 

mnie z okien waszych domostw! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak dziś rano wyglądała plaża nad jeziorem. A tak kwitnąca mirabelka – obsypana i 

kwieciem i śniegiem... 

 
Dziękuję tym czytelnikom, a dokładniej czytelniczkom, które oceniły pomysł redagowania tej gazetki 

jako dobry. 

Jedna z czytelniczek pochwaliła się upieczeniem chleba wg przepisu  

z pierwszego numeru RADUNII. Przepis trochę zmodyfikowała 

zgodnie z zawartością domowej spiżarki, ale chleb wyszedł smaczny. 

Bardzo dziękuję za wiadomość. 

A skoro mowa o chlebie …. 

 

W czasie naszej jesiennej wizyty na Targach Senior Vigor  

w Poznaniu znalazłam na jednym ze stoisk  taką książeczkę  

z serii: Szlak Piastowski  

Z tego wydawnictwa pochodzi przepis na żur. 

 

Żur na zakwasie 

„Tradycyjny żur na zakwasie – nie mylić z dzisiejszym 

żurkiem – to prawdziwa kwintesencja słowiańskiego 

smaku. Bez większego trudu można go przyrządzić we 

współczesnej kuchni, ale nie ma co się oszukiwać – 

ugotowany przy ognisku w glinianym garnku ma smak 

niepowtarzalny! 

Czas: 30 minut   Porcje:10 

 

Składniki: 

Zakwas – 3 szklanki wody, 4 łyżki mąki razowej żytniej, 

1 ząbek czosnku,  

szczypta kminku 

Żur – 2 l wody, 200 g wędzonki: boczek, podgardle( może 

też być suszone mięso) 

         3 łyżki mąki razowej żytniej, 2 ząbki czosnku, sól, kminek, kolendra 

Wydawca: Wielkopolska 

Organizacja Turystyczna 

Autor: Hanna Lis, Paweł Lis, 

Sergiusz Hieronimczak 

Koncepcja i opracowanie: Daria 

Miedziejko, Ewa Przydrożny 

Redakcja: Daria Miedziejko 

Zdjęcia potraw: Piotr Piosik, 

Krzysztof Wasilczyk 

Projekt graficzny i 

skład:digraf.pl 

Data wydania: 2019 
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Przygotowanie: 

Zakwas – Mąkę mieszamy z ciepłą  przegotowaną wodą, dodajemy pokrojony  

w plasterki czosnek i  kilkanaście ziaren kminku, przykrywamy płótnem i odstawiamy 

w cieple miejsce (nie solimy). Dwa razy w ciągu doby mieszamy drewniana łyżką. 

 Po 3-5 dniach zakwas powinien pachnieć jak kwaśny razowy chleb. Tak ukiszony 

zakwas możemy szczelnie zamknąć i w chłodnym miejscu przechowywać przez kilka 

dni.  Proces kiszenia odbywa się w cieple, najlepiej w temperaturze 20-24ºC. Jeśli 

zakwas szykujemy w zimie, naczynie z nim powinno stać w pobliżu kuchenki lub 

kaloryfera. 

Żur – W 2 litrach wody gotujemy pokrojoną wędzonkę lub suszone mięso, a kiedy 

wywar będzie gotowy, dodajemy przygotowany zakwas, roztarty czosnek, kminek, 

rozkruszoną kolendrę, doprawiamy solą i zagęszczamy rozmąconą w wodzie mąką 

razową. Jeśli ktoś lubi, możemy dodać śmietany i ugotowanych jajek.” 

 

Ponieważ święta wielkanocne coraz bliżej oto przepis na mój ulubiony mazurek 

 

MAZUREK BAKALIOWY 

 

Składniki: 15 dag mąki, 4 jaja, 10 dag cukru-pudru, 

bakalie – ok 40 dag i wafle/andruty kaliskie  

 

Przygotowanie:  

Bakalie sparzyć, osączyć i pokroić. Żółtka utrzeć z 

cukrem, ubić pianę z białek i połączyć obie masy 

(mieszamy delikatnie). Dodać przesianą mąkę oraz 

bakalie i znowu delikatnie wymieszać. Blaszkę (ok 

22x27cm) wyłożyć papierem do pieczenia i rozłożyć wafle tak by pokryły całą 

powierzchnię blaszki. Na wafle wykładamy ciasto i równo rozsmarowujemy. 

 Pieczemy około 20 minut w temperaturze 180ºC. 

Mazurek ten może trochę dłużej postać, bo to taki wielkanocny keks. 

 

RĘKODZIEŁO, 

czyli co możesz zrobić sam lub z wnukami 
 

W nadchodzącym tygodniu planowałam zrobić warsztaty dekoracji wielkanocnych dla 

studentów i sympatyków GUTW. Skoro nie możemy się spotykać spróbuję przekazać 

Wam kilka pomysłów na łamach RADUNII. 

Jest taka technika zwana quilling. Wąskie paski kolorowego papieru zwijamy na 

specjalnej igle lub szydełku, ołówku, drucie do robienia swetrów. 

 Takim „zawiniątkom” można też nadawać różnorakie kształty, np. serduszka, listka, 

płatka kwiatu. Te wszystkie dowolne elementy naklejamy (najlepszy jest klej MAGIC 

- na pewno znany wnukom) na styropianowe jajo i powstaje taka oto pisanka:  
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Pisanka ma 

wysokość 20cm 

 

 

Pomysłowe pisanki 

Dla tych, którzy nie mają styropianowych jajek, ale potrafią zrobić wydmuszkę, mam 

prostszy pomysł. Można wydmuszkę pomalować, okleić bibułką, przeterminowanymi 

ozdobami do pierników, resztkami kolorowych włóczek, ozdobnym sznureczkiem lub 

reszkami koronki, kaszą itp. Ozdabianie wydmuszek to też dobry pomysł.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Zajączek z masy solnej 

Dla tych, którzy mają uzdolnione wnuki  (a kto ich nie ma!), proponuję ulepić zajączka 

lub kurkę z masy solnej.  

 

Przepis na masę solną jest bardzo prosty: szklanka mąki 

(zużyj tę przeterminowaną) i trochę mniej niż szklanka soli.  

Do tych dwóch sypkich składników dodajemy powoli wodę i 

wyrabiamy jak każde inne ciasto. Ma powstać coś w rodzaju 

białej plasteliny.  

Można to ciasto rozwałkować i foremkami wykrawać 

wielkanocne ozdoby lub lepić figurki. Ponieważ wyroby te 

potrzebują czasu, by wyschnąć (suszenie na kaloryferze może trochę potrwać!), 

proponuję upiec je w piekarniku mniej więcej tak jak ciastka. 

Każdy piekarnik jest inny i dużo zależy od grubości stworzonych dekoracji, więc 

musicie sprawdzać, czy prace się za mocno nie spiekły. Wysuszone prace  można  

pomalować, ale nie przesadzajcie z wodą.  
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W internecie jest sporo informacji o masie solnej. Jeśli sami nie macie ochoty na ich 

szukanie, zlećcie to młodszym.  

To dobry pomysł, by robić coś razem nie wychodząc  

z domu. 

To prawda, że po takiej zabawie z masą solną jest trochę sprzątania i rączki są białe, 

ale zachęcam do wspólnej zabawy z wnukami. 

 

A dla leniwych – najprostszy sposób na wesołą pisankę.  

Narysować na wydmuszce pisakiem  oczy i uśmiechnięta minkę. 

Następnie przez otwory po wydmuchaniu zawartości jajka 

przeciągnąć nitkę lub kolorową włóczkę. 

Na dole jaja do nitki dowiązać kokardkę np. z bibułki, 

a  z nitki wychodzącej z górnego otworu zrobić pętelkę do 

zawieszania. 

 

 
 

 

Mam nadzieję, że jeszcze ktoś podzieli się swoimi pomysłami na świąteczne dekoracje 

lub przepisami na wielkanocne pyszności. Piszcie do redakcji. Przysyłajcie zdjęcia 

swoich prac. 

W następnym numerze mogłyby pojawić się Wasze świąteczne życzenia dla braci 

studenckiej, znajomych, i rodziny. 
 

Zachęcamy do współtworzenia RADUNI  - 

 - prowadząca naszą stronę internetową - Maria Tomkowiak 

 i autorka powyższych tekstów - Anna Biernat. 

 

 

ZOSTAŃCIE W DOMU! 
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