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Pogoda obdarzyła  nas dziś  na razie  słabym deszczem,  ale  zapowiedzi  synoptyków
pozwalają wierzyć, że ogródki będą podlane w ten weekend. Będzie więc więcej czasu
na czytanie naszego pisemka.

Zagadka z poprzedniego numeru była czysto przyrodnicza, ale mam nadzieję, że nie 
była trudna. Drzewko, którego „kapiące złotem” kwiaty uwieczniłam na zdjęciu, 
rośnie w gołuchowskim parku. Mijamy je, gdy udajemy się alejką wychodzącą na 
drogę do zagrody zwierząt. A jeśli o zagrodzie mowa....Czy odwiedzacie facebookową
stronę OKL? Jest tam filmik  przedstawiający krowę żubra z potomstwem.              
Oj,  szczęśliwa mama nie lubi, gdy filmuje się jej maleństwo!                                       
A w sianokosach w parku pomagał bocian. Jest to też stały bywalec boiska 
piłkarskiego. Wielokrotnie pan bocian, czasem w towarzystwie małżonki, sprawdzał 
przygotowana do letnich rozgrywek naszej drużyny. Bo nasi piłkarze rozpoczęli już 
przygotowania do historycznego sezonu III ligi. Terminarz meczów kontrolnych – 
LATO 2020 znajdziecie na  https://pl-pl.facebook.com/lks1946  A idąc na mecz ulicą 
Słowackiego możecie zobaczyć kolejne okazy drzewka o nazwie złotokap.

Jedna zagadka rozwiązana, więc czas na kolejną.              

 Proszę podać nazwę zwierzęcia, którego głowa zdobi logo LKS Gołuchów.             
Dla tych czytelników, którzy nie interesują się piłką nożną w lokalnym wydaniu, 
podpowiem, że to nie jest bocian. Chociaż, to właśnie ten ptak lubi obserwować 
trening naszej drużyny.

https://pl-pl.facebook.com/lks1946
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Czy wypróbowaliście już przepis na ciasteczka czarno-białe z łyżki?                       
Jeśli jeszcze nie, to odwiedźcie  https://pl-pl.facebook.com/domdzieckapleszew/           
i obejrzyjcie jak te ciasteczka pieką wychowankowie Domu Dziecka w Pleszewie. 
Cieszę się, że dzieciaki tak dobrze radzą sobie w kuchni. Oglądając ich w akcji, 
nabrałam wielkiej ochoty na czekoladowe muffinki. Przepis już mam, więc teraz, 
korzystając, że deszczyk podleje ogródek, czas upiec coś słodkiego, smacznego i 
czekoladowego... Postaram się sfotografować moje wypieki, by czytelnicy RADUNII 
mogli porównać je z tymi upieczonymi przez  dzieciaki. A młodocianym cukiernikom 
życzę wielu udanych, radosnych, ciekawych i tylko szczęśliwych chwil w tym 
trudnym czasie i szybkiego powrotu do normalności. 

W poprzednim numerze hitem okazała się opowieść z powiedzonkami naszego kolegi 
Jana Sudera. Dziś  polecam Wam jeden z „Listów do K”.                                             
W czasie przymusowej izolacji każdy szuka wypełnienia wolnego czasu i sposobu na 
nie poddawanie się  smutkom i strachowi. Oto matka pisze listy  do córki. Listy pełne 
rad i matczynej miłości.

LIST DO K

Teraz moja Córeczko będzie wykład. Otóż ten dziwny czas epidemicznej zawieruchy, 
powoduje pewne może i dziwne zachowania. Po dwudziestu latach na emeryturze już 
nie powinno mi brakować potrzeby nauczania, a tymczasem zamknięcie w czterech 
ścianach okazuje się być motorem różnych pomysłów i poczynań. Bo co robić jak 
pawlacze uprzątnięte, szafy ogarnięte, okna - okna zostawmy na później-świat
jeszcze widać, pierdółki świąteczne udziergane i nie ma komu ich dać...
no to człowiekowi odbija. Nie, do siebie jeszcze nie gadam...chyba, że z babcią Werą, 
gdy maszyna podczas szycia maseczek odmawiała mi posłuszeństwa.                 
Chodzę więc ja po tym mieszkaniu , szukam czegom nie zgubiła, ojciec na wygnaniu 
w piwnicy dłubie tam i dłubie... jaki błogi spokój... no i masz!
Wpadło mi do głowy, że powinnam dać ci wytyczne jak przeżyć w trudnych czasach. 
Wiem, że to nie wojna, nawet nie stan oblężenia. Jako jednak powojenny rocznik mam
pewne nawyki wyniesione z tego czasu z domu rodzinnego- zrobiło się poważnie co ? 
Przecież i tak wiem, że Ty to przyjmiesz z takim przymrużeniem oka, prawda ? Ale co 
tam, ja sobie pogadam - Ty poczytasz, a i może coś tam gdzieś zakiełkuje hihihi.       
To teraz te rady - takie z gatunku ex cathedra- wiadomo, matka zawsze ma rację.
 Ponieważ pandemia zamknęła tych w kwiecie wieku w domach – tak zalecają-
 i Twoje rodzeństwo robi co może i dostarcza nam wiktuały, a nie chcę ich zbytnio 
obciążać, to postanowiłam też wreszcie sięgnąć do moich zapasów na czarną godzinę  
i tu dochodzimy do sedna. Czytaj, ucz się i rób ... hmmm a może jednak...
-Suszone warzywa - często widziałaś wiszące i suszące się sznureczki nie grzybów,     
a korzenia pietruszki i selera. Suszyłam też grubsze łodygi natki i kopru. Ach, gdzie 
ten Twój krzak lubczyka !- mój nie chce rosnąć. Wszystko to stoi teraz w słoikach
 i używam gdy brak świeżych.

https://pl-pl.facebook.com/domdzieckapleszew/
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  - Bazylia w oliwie- kratka do lodu z zamrażarki, olej , posiekana bazylia- kupiona    
w sklepie szybko słabnie w kuchni- zamrożone – potem do pudełka -i teraz jak    
znalazł - a jaki zapach jak roztapia się na patelni!
   - Suszona bułka pokrojona w kostkę - jakaś tam zupa krem, nawet z paczki i jakbym 
sama robiła, gdy dorzucam je do talerza.
Zasobność mojej piwniczki znasz - no to teraz z tej beczki:
   - dżemy, do chleba hmmm niezbyt ...ale kisiel z nich, albo wkład do placka- czemu 
nie, bardzo smacznie.
   - kompoty, by łatwiej schodziły miksuję, jak jest jogurt, maślanka to dlaczego nie 
połączyć i nie ma nic lepszego.
Na koniec, jak już tak zmęczę się wymyślaniem co użyć, co przerobić i nie 
zmarnować, to sięgam na te najwyższe półki- wiesz jakie nie ?
Tyle tam dobra czekało na dobry czas. Wyciągam kieliszeczek, no dwa... robię kawkę  
i odpoczywam. Smutne rzeczy też do mnie docierają, niestety. Tylko, że nie mam na 
nie wpływu, mogę siedzieć w domu, dbać o siebie i Jana... i nie martwić Was.
Jak myślisz, że to koniec rad, to się Kochana zdziwisz. Kolejne nieco później, na dziś 
wystarczy co?                                                                                                                 
Po cichu powiem, że ja i u Ciebie widzę tę wielkopolską zapobiegliwość, raduje to 
moje serce, ale jak wiadomo - od nadmiaru nauki jeszcze nikt nie umarł !
Mama.                                                                             
   (autor: A.G. )

Ciekawe, czy czytelnicy RADUNI też spisywali swe rady, pomysły lub przeżyte 
historie w czasie zamknięcia? Teraz trochę zmniejszono ilość zakazów, ale 
pamiętajmy, że warto „dmuchać na zimne” i nie ryzykować.
 Nasze  Muzeum – Zamek z okazji Dnia Dziecka zamieściło na facebooku 
krzyżówkę dla dzieciaków. Myślę, że czytelnicy RADUNI mogą ją rozwiązać w kilka 
minut. Wiele z haseł tej krzyżówki to tematy naszych spotkań na wykładach w zamku. 
Ach, tęskni człowiek za interesującym wykładem, koncertem, spotkaniem      
z ciekawymi ludźmi w  pięknych, pachnących historią zabytkowych salach               
lub na zamkowym dziedzińcu....
Jeśli będziemy dbać o siebie i innych oraz zachowywać zalecane środki 
ostrożności, wróci czas naszych cotygodniowych spotkań na wykładach i 
zajęciach GUTW.

W oczekiwaniu na ten miły powrót do normalności pamiętajmy o akcji pod nazwą 
„Zbiórka dla Agnieszki”, której organizatorem jest Stowarzyszenie „Mieszkańcom 
Gminy Gołuchów”. Zbiórka odbędzie się w niedzielę 7 czerwca od godziny 14.00. 
Do skrzynek pocztowych trafiły już ulotki, które są też dostępne w sklepach.
 W czasie bez pandemii  odbywałyby się koncerty, mecze i inne charytatywne akcje, 
które mieszkańcy naszej gminy potrafią zorganizować... Niestety, wirus nie pozwala 
rozwinąć pomysłowość ludzi dobrej woli. Pokażmy, że nawet w czasie epidemii nasze 
serca są otwarte na pomoc potrzebującym.


