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RADUNIA
 

gazetka studentów i sympatyków
STOWARZYSZENIA „SENIOR XXI” -

- GMINNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W GOŁUCHOWIE

Redakcja:  Anna Biernat

Dzisiaj obchodzimy Dzień Flagi i święto Matki Boskiej Królowej Polski, przeniesione
z niedzieli 3 maja. Czy wywiesiliście flagę? 

Mam nadzieję, że Wasza odpowiedź na to pytanie jest twierdząca.

A czy znacie wizerunki Matki Boskiej, którą nasi przodkowie z dumą nazywali 
Królową Polski? Oto tylko 3 obrazy Matki Boskiej. Z jakich miejsc kultu maryjnego  
w Polsce pochodzą?

Nie wiadomo, kiedy wznowimy nasze spotkania GUTW, ale trzeba przygotować się na
lepsze czasy.

 Wszak Wielkopolanie żyjący w czasie zaborów, nie marnowali czasu na biadolenie,   
a pracowali dla lepszego jutra. Polka robiła wszystko, by jej masło było lepszego od 
tego zrobionego przez niemiecką gospodynię. Polak zbierał ze swego pola lepsze 
ziemniaki. Przykłady tej bardzo zdrowej rywalizacji możemy mnożyć. Dzięki takiemu 
podejściu do „sprawy polskiej” Wielkopolska była przygotowana na powstanie. No i 
zwyciężyliśmy.  Dumni ze swych dziadków i pradziadków nie poddawajmy się 
smutkom. Dbajmy jak zawsze o nasze domy, ogródki, pola łąki.

  Ale najważniejsze – dbajmy o swoje zdrowie.  



2

RADUNIA nr 6 – gazetka Stowarzyszenia   Senior XXI   – Gminny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gołuchowie

Poprzedni numer RADUNI zakończyłam ostrzeżeniem przed gośćmi z sąsiednich 
miast, którzy chcą odwiedzić nasz piękny Gołuchów. Po przesłaniu tekstu do redakcji 
pomyślałam, że może  trochę przesadziłam. Jednak to co zobaczyłam w następne 
słoneczne dni pozwala mi myśleć, że niestety  miałam rację.
 Już w poniedziałkowe przedpołudnie  na parking naszej wspólnoty mieszkaniowej  
wjechał nieznany samochód, z którego wysiadła pani z dwoma psami i ruszyła na 
spacer po wsi. Przed budynkiem szkoły podstawowej odebrała telefon, a psiaki 
podlewały rośliny  i może też inne elementy wejścia do szkoły.      
W czasie weekendu kilka samochodów parkowało przed szkołą, a wysiadający z nich 
ludzie  maszerowali w stronę jeziora z dziećmi i pieskami bez maseczek.  
Także rowerzyści  często byli bez maseczek. Zdenerwowało mnie kilkoro gości, którzy
bez maseczek maszerowali środkiem jezdni. Czy w ich miejscu zamieszkania nie ma 
chodników? A może, kiedy następnym razem pojedziemy na zakupy do miasta, 
zaparkujemy na najbliższym osiedlowym parkingu? Zapewne będzie tam  znak           
z napisem „Tylko dla mieszkańców”, ale przecież kto nam zabroni...   
To tyle o tych co dbają tylko o siebie i nie przejmują się przepisami, zakazami itp.        
My kierujmy się hasłem krzyżówki z numeru 5 RADUNI.  
Jeśli ktoś myślał, że w tym miejscu zdradzę rozwiązane krzyżówki, to się bardzo myli!  
 
 Już wspominałam, że czas pandemii możemy wykorzystać na przygotowanie notatek 
opisujących nasze spotkania ze świętym Janem Pawłem II.    Jeśli ktoś ma kłopoty z 
przelaniem na papier swoich wspomnień to może uczcić setną rocznicę urodzin  
naszego Wielkiego Rodaka  w inny sposób. Oto propozycja wykonania laurki na 
urodziny Papieża Jana Pawła II 
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A teraz kilka mapek z dobrymi i tymi kiepskimi liczbami dotyczącymi Wielkopolski. 
Widać na nich, że obecnie miasto Kalisz najwięcej zakażonych w naszym regionie.

W następnej RADUNI zadam Wam pytanie co łączy Stanisława Leszczyńskiego         
z bergamotkami /twardymi cukierkami o charakterystycznym smaku... czarnej 
herbaty/.

 


