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Redakcja:  Anna Biernat

Drodzy Czytelnicy!

Tyle dzieje się w naszym pięknym kraju, że na numer 8 RADUNI musieliście  znowu 
trochę poczekać. 

Możemy już zwiedzać muzea, spacerować w parku, w lesie i nad jeziorem, korzystać  
z biblioteki i orlików. Ale nadal musimy zachowywać dystans i dbać o zdrowie swoje, 
swych bliskich oraz innych mieszkańców i gości naszego „ziemskiego raju”.

Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to jak długo będziemy 
walczyć z wirusem i czy go pokonamy.

Mam nadzieję, że wśród studentów naszego Uniwersytetu są autorzy laurek dla 
papieża Jana Pawła II, które można było oglądać w Jedlcu. Kto nie miał możliwości 
podziwiać pomysłowość twórców /w czasie pandemii trudniej o materiały plastyczne/ 
może skorzystać ze zdjęć na facebookowej stronie GCK „Zamek”. 

W dniach obchodów setnej rocznicy urodzin świętego papieża Polaka zbierałam 
materiały do wspomnień o spotkaniu z Janem Pawłem II w czasie jego pobytu w 
Poznaniu w 1983 roku. Na stronie Archidiecezji Poznańskiej znalazłam tekst homilii 
Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszonej na Łęgach Dębińskich w Poznaniu 20 
czerwca 1983 roku w czasie mszy św. beatyfikacyjnej siostry Urszuli Ledóchowskiej. 
Zdjęcia  i kilka ciekawych informacji dotyczących tej uroczystości znalazłam w 
opracowaniu zatytułowanym „PIELGRZYM NADZIEJI JAN PAWEŁ II NA ZIEMI 
WIELKOPLSKIEJ  1979 - 1983 -1997 – 1999” przygotowanym przez IPN.         
Wiem teraz, że było nas tam ponad milion ludzi spragnionych spotkania z papieżem. 
Pamiętam uzbrojonych w aparaty fotograficzne służby mundurowe, które z dachów 
pobliskich domów fotografowały zgromadzonych. Był strach, ale te tłumy wiernych  
słuchających słów papieża Polaka, modlących się, śpiewających i dumnie 
pokazujących znak zwycięstwa dawały taką dziwną siłę i odwagę.            
Pielgrzymów, którzy nie byli mieszkańcami Poznania skierowano po zakończeniu 
uroczystości na dworzec. Maszerowaliśmy środkiem jezdni, a nad naszymi głowami 
krążył śmigłowiec. Dzięki  wspomnianemu opracowaniu IPN wiem, że pilnowało nas 
6618 funkcjonariuszy MO, 1000 SB i 2902 ORMO. Była to operacja o kryptonimie 
„ZORZA”.
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Dziękuję za wiadomość od kolegi, który  odgadł kolejną zagadkę RADUNI dotyczącą 
zasłużonej dla Gołuchowa osobistości i obiecał  więcej informacji o tej osobie. Może 
po zakończeniu naszej kwarantanny jeden z wykładów poświecimy właśnie tej postaci.

 Po spotkaniu poświęconemu wspomnieniom o  Janie Pawłem II, kolejne miało nosić 
tytuł „Związki frazeologiczne – cechy zwierząt  przypisywane ludziom”.               
Nasz wykładowca Jan Suder napisał w czasie  pandemii opowieść na konkurs Lasu 
Polskiego, za którą otrzymał wyróżnienie „ za docenienie piękna języka polskiego”.  
Autor uznał, że  opowieść tę można uznać za wstęp do jego prezentacji. 

  OPOWIEŚĆ Z POWIEDZONKAMI 
W wielu starych porównaniach i przysłowiach, często już zapomnianych, uwidacznia
się przemożny wpływ środowiska życia ludzi na ich działalność, na kulturę, a także na
kształtowanie  się  tak  ważnej  dziedziny,  jaką  jest  język.  Owe  maksymy  i  ludowe
mądrości, czy to w formie porównań, czy w formie sugestii, używane są w różnych
częściach Polski w różnych formach, czasem z niewielkimi różnicami. Nic przecież
dziwnego, przecież „każdy dudek ma swój czubek”. Najważniejsze jest to, że świadczą
o jeszcze jednej kulturotwórczej roli środowiska leśnego. Są wręcz pomnikiem więzi
jego i ludzi. Jakże często zapominamy o tym, że takie ciekawe skojarzenia możemy
stosować we współczesnej polszczyźnie.

Każdy  z  nas  zna  dziesiątki,  jak  nie  setki,  porównań,  metafor,  powiedzeń  i
związków frazeologicznych z  naturą w tle.  Zwierzęta,  od mrówek,  przez wilki,  po
krowy, są nieodłącznym elementem naszego językowego krajobrazu. Wskazuje to na
bardzo głęboką więź na linii człowiek-natura i długoterminową obserwację tego, co
dookoła  nas.  Mimo  że  obecnie  najczęściej  używamy  tych  zwrotów  w  ogóle  nie
zastanawiając się nad tym, skąd się wzięły i co tak naprawdę oznaczają.

Jestem leśnikiem, a że z reguły jestem pracowity jak mrówka, i jako leśnik ranny
ptaszek, wypełniając swe obowiązki służbowe wybrałem się poza godzinami pracy, co
jest  normalne,  do  boru.  Wiadomo,  ciągnie  wilka  do  lasu,  a  w  nim –  muszę  wam
powiedzieć szczerze – czuję się jak ryba w wodzie. Tam spotkała mnie przygoda o
której chcę Wam, drodzy czytelnicy, opowiedzieć. A w tym sęk, że mimo, iż była bardzo
krótka, to nie mogę o niej zapomnieć. Oto ona:

W miejscu dość oddalonym od wszystkich dróg,  nagle  wyskoczył  jak Filip  z
konopi spod wywrotu mężczyzna.  Był  siwy jak gołąbek.  Cały trząsł  się  jak osika i
chwiał jak trzcina na wietrze. Był wysoki jak sosna, przypuszczałem także, iż mógł być
silny jak dąb, a stąpał po ziemi cicho jak kot. Płakał jak bóbr. Miał orli nos, byczy
kark i patrzył na mnie wilkiem. Na pewno posiadał sokoli wzrok, bo natychmiast mnie
dojrzał. Pozdrowiłem go naszym „Darz bór” – nie odpowiedział, był głuchy jak pień. I
nagle sam zaczął opowiadać o sobie i swojej rodzinie; a to, że ma żonę głupią jak gęś i
w dodatku mającą krogulczy wygląd, a teściowa znowu mądra jak sowa, a dzieci to
mają ptasie móżdżki. On natomiast, będąc silny jak koń, przez cały czas na utrzymanie
tej  rodzinki,  harował  jak wół.  Był  jej  jednak wierny  jak  łabędź,  a  tak  w ogóle to
kochali się jak dwa gołąbki. Żona natomiast go nie doceniała i ciągle, mając język
żmii,  dokuczała  mu  mówiąc:  „jesteś  trutniem”.  Sama  nie  pozwoliła  sobie  nic
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powiedzieć, gdyż była świętą krową. W domu więc cały czas wrzało jak w ulu. Uciekł
więc  dzisiaj  rano  z  domu,  zostawił  wszystko  z  zamiarem udania  się  do  pracy  do
Irlandii.  Miał  zamiar uczynić  to już dwa lata temu, lecz wybierał  się jak sójka za
morze i nic z tego nie wyszło. Słuchając jego słów pomyślałem sobie, że łże jak pies i
chyba urwał się  z  choinki  – lecz zrobiło mnie się  go żal.  Poczęstowałem go moją
kanapką, na którą rzucił się jak sęp. Obserwując go podczas jedzenia zauważyłem, iż
miał  wilczy apetyt.  Jednocześnie wystąpił  u mnie strach; miałem rozbiegane różne
myśli, bo może to jest tylko wilk w owczej skórze i będę miał tylko kłopoty przez niego.
Gdy  skończył  jedzenie,  zaproponowałem  mu  swą  pomoc,  oczywiście  na  migi,  w
podwiezieniu  na  dworzec  PKP  lub  PKS  –  nie  odmówił.  Po  dojściu  do  mego
terenowego samochodu, pomimo swej postury, do jego wnętrza wskoczył zwinnie jak
jaszczurka.  Zapiął  pasy i  w tej  samej  chwili  poczułem,  że  śmierdział  jak skunks –
chyba  długo  jego  skóra  nie  miała  styczności  z  mydłem.  Nasza  droga  na  dworzec
kolejowy nie trwała długo. Mój pasażer miał dużo szczęścia, gdyż za chwilę odchodził
jego  pociąg  do  Warszawy.  Patrzyłem,  jak  wykupował  bilet  (miał  pieniądze).
Zobaczyłem go jeszcze wsiadającego do wagonu i …nagle zadałem sobie pytanie, czy
spotkam tego mężczyznę ponownie, bo tak naprawdę nic o nim nie wiem. Nie wiem,
jaki miał zawód, mimo, że jak pliszka swój ogon chwalił i mówił, iż jest pracowity jak
pszczółka. Życzyłem mu w myślach wszystkiego dobrego.

  (napisał: Jan Suder )

Po takiej uczcie duchowej czas na obiecane 

                    ciasteczka czarno-białe /ciasteczka z łyżki
Źródło: “SZKOŁA PIECZENIA” Dr. Oetker    Porcja: około 50 sztuk

Składniki:

150 g miękkiego masła lu margaryny 
120 g cukru 
1 opakowanie cukru waniliowego Dr. Oetker 
1 jajko 
120 g maki pszennej 
50 g mąki ziemniaczanej 
1 łyżka mleka 
1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

  1 łyżka kakao w proszku 
Sposób przygotowania:                                                                                                   
Masło lub margarynę przełożyć do miseczki, utrzeć na gładki krem mikserem. Małymi
porcjami dodawać cukier i cukier waniliowy, dokładnie wymieszać na jednolitą masę. 
Wbić jajko, wyrobić mikserem (około pół minuty).                                                         
Mąkę pszenną połączyć z mąką ziemniaczaną i proszkiem do pieczenia. Przygotowaną
mieszankę w 2 porcjach wsypać do masy, wymieszać mikserem. Podzielić 
przygotowaną masę na 2 równe części. Jedną część ciasta rozsmarować na płaskim 
talerzu. Kakao połączyć z mlekiem, dodać do drugiej części ciasta, dokładnie 
wymieszać. Ciemne ciasto przełożyć na jasne, delikatnie rozsmarować.               
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Blaszki do pieczenia w rogach i pośrodku posmarować tłuszczem. Przykryć papierem 
do   pieczenia. Piekarnik rozgrzać do temperatury ok. 180ºC / piekarnik z 
termoobiegiem do ok. 160ºC/.                                                                                          
Z przygotowanego dwukolorowego ciasta oddzielać dwiema łyżeczkami porcje ciasta i
układać je na przygotowanej blasze, zachowując odstępy.                                     
Ciastka piec ok. 10-15 min (każdą blaszkę). Po upieczeniu zdjąć z blaszki i studzić na 
wyłożonej papierem do pieczenia kratce kuchennej.

W dzisiejszym numerze RADUNI czas na zagadkę dotyczącą świata roślin:
 Proszę podać nazwę krzewu/drzewa, który właśnie teraz kwitnie tak:

 

 


