
Nr 17
13.01.2021r

Nr 17
13.01.2021r

1

 
RADUNIA

 
gazetka studentów i sympatyków

STOWARZYSZENIA „SENIOR XXI” -
- GMINNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W GOŁUCHOWIE
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                         Witam w 2021 roku ! 

Życzę wszystkim czytelnikom RADUNI  zdrowia, dużo radości, szczęścia w  życiu, 
Lotku i w miłości oraz spełnienia wszystkich marzeń i planów na ten rok.

Mam nadzieję, że święta były pełne pozytywnych wrażeń a miłe życzenia oraz 
prezenty przyniosły Wam wiele radości.

Wiemy, że ten nowy 2021 rok  będzie niełatwy dla wszystkich nas. Postarajmy się 
więc, by swoim odpowiedzialnym zachowaniem przyspieszyć powrót do normalności.
Nośmy maseczki, zachowujmy dystans, dbajmy o zdrowie swoje i innych.

 Pierwsze dni nowego roku to czas wypełniania nowego kalendarza – zaznaczanie 
imienin, urodzin, rocznic i ważnych wydarzeń. Przy okazji takiego przygotowywania 
nowego kalendarza zwracamy uwagę na ciekawe imiona, dlatego zapraszam na 

NOWOROCZNE ZAGADKI RADUNI, CZYLI ZABAWY Z IMIONAMI

ZAGADKA NR 1
Co powstanie z połączenia pierwszych liter imion i litery Ó

 imiona żeńskie: Urszula, Celina, Grażyna, Halina, Łucja, Olga, Weronika
 imiona męskie: Cezary, Walenty, Hubert, Grzegorz, Ursyn, Łukasz, Onufry

ZAGADKI NR 2, 3 i 4
Proszę ułożyć 3 imiona z pierwszych liter imion znanych osób.
 Pomogą w tym tabelki:
1. 
Imię Nazwisko

Borowski

Fiedler

Miłosz

Żyła

Szelburg-Zarembina

Polański
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2.                                                              3.

Imię Nazwisko Imię Nazwisko

Włodarski Smoleń

Raczyński Kubaszewski

Miller Breugnot

Norwid Działyński

Sienkiewicz Czartoryski

Działyńska Gorgolewski

Zagłoba Mickiewicz

Kąsinowska Redford

 NR 5 TO NOWOROCZNA KRZYZÓWKA  
1. nazwa maszyny rolniczej i imię bohatera „Quo vadis”
2. jest nim „nasz” zamek
3. imię jednego z trzech króli
4. miejsce pochówku hrabiny z książąt Czartoryskich Działyńskiej
5. wielkopolskie szydełkowanie
6. instrukcja pieczenia keksa
7.  pora roku
8.  obowiązująca część ubioru na ulicy, w sklepie, urzędzie, kościele...
9. zjadły Popiela
10.nasz to Trzeciego Wieku
11.Muzeum w OKL
12.Kopernik wstrzymał słońce, ruszył...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rozwiązanie krzyżówki utworzą litery z pól pomarańczowych i czerwonych. 
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     Myślę, że zagadki przedświąteczne o kolędach i te noworoczne to dla czytelników 
RADUNI „pestka”.
     Zapraszam chętnych do dzielenia się z nami swoimi pomysłami na teksty i zagadki 
dla miłośników RADUNI w różnym wieku. Przysyłajcie swoje prace  na adres mailowy
redakcji naszej strony internetowej.   
       Czekając na uniwersyteckie spotkania w Sali Stowarzyszeń, bibliotece, muzeach i 
w terenie, przygotujmy pomysły jak świętować dziesięciolecie naszej uczelni, które 
już niebawem...                                                                                                                 
/ Stowarzyszenie „SENIOR XXI” zostało zarejestrowane z datą 5.01.2012,                   
a inauguracja  Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku to data 14.03.2012r/
         Jest więc czas na opracowanie tekstów do rocznicowych wydawnictw                  
i przygotowanie scenariuszy uroczystości. Trzeba też pomyśleć o okolicznościowych 
wystawach oraz menu dla gości i naszych studentów.  
          Nie siedźmy bezczynnie czekając na nasze spotkania na wykładach i zajęciach 
w grupach! Wykorzystajmy ten czas na przygotowanie super imprez z okazji 
jubileuszu!
          Grupa naszych studentek-malarek pracuje w zaciszu domowym przygotowując 
prace na kolejne wystawy. Inne artystyczne dusze niech piszą teksty lub szlifują 
repertuar muzyczny.  Uwieczniający na fotografii naszą działalność niech wybierają 
ciekawe zdjęcia. Mistrzynie sztuki kulinarnej mają czas na przeglądanie przepisów, by 
wybrać do realizacji te najpyszniejsze. Miłośnicy rękodzieła niech sprawdzają            
w swoich zbiorach i w internecie co ciekawego można by pokazać  i czym się 
pochwalić przed gośćmi i koleżeństwem.
           Mam nadzieję, że w następnych numerach RADUNI będziemy mogli 
zamieszczać Wasze ciekawe teksty i pomysły na świętowanie. 
A teraz ostatnia zagadka.
Co przedstawia poniższe zdjęcie?

Dziękuję za miłe słowa kierowane pod moim adresem i czekam na Wasze teksty. 


