
Nr 10
24.06. 2020r

Nr 10
24.06. 2020r

1

 
RADUNIA

 
gazetka studentów i sympatyków

STOWARZYSZENIA „SENIOR XXI” -
- GMINNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W GOŁUCHOWIE

Redakcja:  Anna Biernat

No proszę... to już dziesiąty numer naszej gazetki.

Ale zacznijmy od odpowiedzi na zagadkę z poprzedniego numeru – logo LKS 
Gołuchów zdobi głowa żubra. A pierwszy sparingowy mecz naszych piłkarzy z Wartą 
Sieradz zakończył się remisem 1:1  

W sobotę kolejny sprawdzian dla naszych trzecioligowców. Po więcej informacji 
odsyłam do facebookowej strony LKS-u.     

  

 W czasie, gdy za oknem deszczowa pogoda, zapraszam  do sprawdzenia jak 
pracownice Biblioteki, GCK Zamek i GOPS wykonują przysiady dla Agnieszki, a 
twardziele z LKS-u i strażacy „pompują” dla chorego chłopca.                              
Nawet w czasie pandemii nie zapominamy o innych. BRAWO!!!                    
Tych, którzy marzyli o spotkaniu  GUTW  proszę o cierpliwość. Dane o nowych 
zakażeniach i swobodne zachowania niektórych nie pozwalają na zorganizowanie 
takiego spotkania. Wytrzymajmy jeszcze trochę, a może uda się zorganizować w miarę
normalne zajęcia w jesienno-zimowym semestrze.  

Czytelnicy RADUNI, którzy rozwiązują zagadki i inne zadania mogą liczyć na 
zaliczenie pandemicznego semestru wiosennego.                  
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Kolega Stanisław Podymski proponuje przeczytanie książki „ANUS MUNDI” 
Wiesław Kielara

Warto przeczytać książkę pt.ANUS MUNDI(1966)-Wiesława Kielara z 
bezkompromisową szczerością i bezwzględnością opisującą realia obozowe, złożoność 
życia i ludzkich postaw w nieludzkiej rzeczywistości. "ANUS MUNDI" to określenie 
użyte w 1942 r. przez Hauptsturmfuhrera Heinza Thilo, lekarza SS, który obóz zagłady 
Auschwitz-Birkenau nazwał "odbytnicą świata" (nabyłem 3 wydanie-mogę użyczyć do 
przeczytania)
"ODBYTNICA ŚWIATA" - Anus Mundi

 Wiesław Kielar (1919 -1990) był jednym z pierwszych więźniów obozu 
koncentracyjnego Auschwitz- Birkenau. Został aresztowany w rodzinnym 
JAROSŁAWIU, następnie uwięziony w TARNOWIE. Stamtąd 14.06 1940r. przybył 
pierwszym transportem do KL Auschwitz i stał się numerem 290. Przez niemal 5 lat 
pobytu w obozie Kielar pracował w różnych częściach kompleksu oświęcimskiego 
pełniąc funkcje pielęgniarza, tragarza trupów, pisarza, instalatora, a jako "stary" 
więzień -blokowego . W 1944 r. został przewieziony do Niemiec i tam doczekał się 
wyzwolenia. Do Polski wrócił w 1946r. Ukończył Wyższą Szkołę Filmową w Łodzi i 
osiedlił się we Wrocławiu. Tu wraz z żoną pozostał do swojej śmierci. Zadebiutował 
opowiadaniem o Oświęcimiu. Sławę przyniosły mu wspomnienia pt. Anus mundi, 
książkę przeczytaną przez tysiące czytelników w EUROPIE i na całym świecie. 
Wiesław Kielar(młody sportowiec) przeżył piekło stworzone i zorganizowane przez 
człowieka-obóz koncentracyjny Auschwitz, największy narodowosocjalistyczny obóz 
zagłady II wojny światowej. Należy czynić wszystko, aby zapobiec nowym wojnom i 
obozom zagłady, należy czynić wszystko, aby ludzkość żyła w pokoju i dla POKOJU.

https://wilno.tvp.pl/48520793/80-lat-temu-niemcy-deportowali-pierwszych-polakow-do-kl-auschwitz?
fbclid=IwAR15SydAInYdtWQbhOjG8lZgwU2RG1DZMNwztCHnNWLgl2YEP8NdGkwbpqc

https://wilno.tvp.pl/48520793/80-lat-temu-niemcy-deportowali-pierwszych-polakow-do-kl-auschwitz?fbclid=IwAR15SydAInYdtWQbhOjG8lZgwU2RG1DZMNwztCHnNWLgl2YEP8NdGkwbpqc
https://wilno.tvp.pl/48520793/80-lat-temu-niemcy-deportowali-pierwszych-polakow-do-kl-auschwitz?fbclid=IwAR15SydAInYdtWQbhOjG8lZgwU2RG1DZMNwztCHnNWLgl2YEP8NdGkwbpqc
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Dowiedziałam się niedawno, że RADUNIA jest czytana także przez bardzo młodych 
czytelników. Specjalnie dla nich – zdjęcie szczęśliwej mamy i jej maleństwa. 

 Zdjęcie wykonałam 7 czerwca. Jest na nim malec urodzony 30 maja. 
Naszym młodszym  i starszym czytelnikom proponuję przygotowanie się do konkursu 
na imię dla nowych mieszkańców gołuchowskiej Zagrody, bo na stronie OKL jest 
informacja o kolejnych narodzinach. 
Warto też skorzystać z wakacyjnych porad zamieszczonych na stronie OKL. 
Znajdziecie tam propozycje skorzystania z Leśnego Przewodnika Turystycznego  
http://www.czaswlas.pl/,  informacje o aplikacjach, które nie pozwolą nam zabłądzić 
w lesie i darmowych e-bookach do pobrania na stronie: 
http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/e-book-od-lasow-panstwowych. 

A dla tych, którzy planują letni wyjazd przypomnienie o  już piątej edycji akcji

Regulamin akcji i wszystkie niezbędne informacje znajdziecie na facebookowej 
stronie GCK Zamek.
 

Życzę przyjemnych i bezpiecznych wakacyjnych wypraw.
 Zaglądajcie na stronę GUTW w poszukiwaniu kolejnych numerów RADUNI 
Czekamy na Wasze relacje z wakacyjnych wojaży, ciekawe teksty, przepisy itp.

http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/e-book-od-lasow-panstwowych
http://www.czaswlas.pl/

