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ZIELONA GÓRA Dawniej wystarczy³o piec jeden rodzaj pieczywa

BUKOWIEC Dziewczynka ma superprotezê

Chleb prosto z pieca

Odzyskane
dzieciñstwo

- Takie wczesne wstawanie to
dla dziennikarzy nie jest chleb
powszedni. Zaskoczylicie mnie
punktualnoci¹  wita nas w³aciciel piekarni Waldemar
Rzepka. Z zawodu jest nauczycielem wychowania technicznego, z zami³owania wêdkuje
i maluje obrazy. Tyle ¿e z malowania nie da³oby siê utrzymaæ
rodziny. Aby zarobiæ na chleb,
zaj¹³ siê jego pieczeniem. Terminowa³ u ojca, do którego piekarni ustawia³y siê kolejki.

O 11-letniej Dagmarze z Bukowca, wsi w pobli¿u Miêdzyrzecza, pisalimy w listopadzie
i grudniu 2002 r. Dziewczynka
urodzi³a siê bez nó¿ki i od niemowlêctwa chodziæ musia³a
z protez¹.

Fot. MARIUSZ KAPA£A

Droga superproteza

Ciasto z zakwasami

Zanim ciasto stanie siê chlebem, piekarze poddaj¹ je torturom rozci¹gania, formowania, wyd³u¿ania.
Potem pó³ godziny pieczenia i bochenki trafiaj¹ na sklepowe pó³ki.

w którym rosn¹ na parze. Potem bochenki, skroplone wod¹
z ma³ej sikawki, wêdruj¹ na
oko³o pó³ godziny do pieca.
Przegrana z zakalcem
Za upieczonym ju¿ chlebem
idziemy do sklepu przy piekarni.
Na pó³kach bochenki skwiercz¹,

jakby lód pêka³. Na spodzie pojawiaj¹ siê pod³u¿ne pêkniêcia  to
oznacza, ¿e proces pieczenia
przebiega³ prawid³owo.
Nie nasza to jednak zas³uga.
Po kilkudziesiêciu minutach
w piekarni jestemy mokrzy od
potu i zagubieni. Piekarzy przypominamy tylko letnim strojem.
Oni te¿ uwijaj¹ siê w tym ukro-
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 Artyku³ w gazecie uzmys³owi³
nam, ¿e to przecie¿ nasze
dziecko, z naszej wsi, i musimy
mu pomóc.

Dagmara. We wsi odby³a siê zabawa z fantami i loteriami, która
przynios³a ponad 2.000 z³ dochodu. E. Gadursla za³atwi³a specjalne konto bankowe i wspólnie
z dyrekcj¹ i szkolnym samorz¹dem rozes³a³a dziesi¹tki listów
z prob¹ o wp³aty. Nieznani ludzie dobrej woli wp³acili ponad
5.000 z³. Wtedy pozbierano pieni¹dze z kasy chorych i centrum

KATARZYNA BOREK
Wspó³praca
PIOTR JÊDZURA

r Chleb domowy:
1 kg m¹ki krupczatki, 10 dag
dro¿d¿y, paczka s³onecznika ³uskanego, 2 ³y¿ki siemienia lnianego, szklanka otrêbów pszennych, 4 szklanki wody, ³y¿eczka
soli. Sk³adniki dok³adnie wymieszaj. Ciasto odstaw w ciep³e
miejsce do wyroniêcia. Piecz
oko³o godziny w piekarniku
w temp. 200 st. C.

r Chleb piernikowy ciotki Hanki:
2 szklanki m¹ki pszennej razowej,
2 szklanki m¹ki wroc³awskiej,
szklanka mleka, szklanka zaparzonej kawy zbo¿owej, ³y¿eczka cukru, pó³ ³y¿eczki soli, garæ siemienia lnianego i s³onecznika ³uskanego, 5 dag dro¿d¿y. Sk³adniki wymieszaj, ciasto odstaw do wyroniêcia, potem piecz w piekarniku
oko³o godziny w temp. 200 st. C.

r Chleb z miodem:
3 szklanki m¹ki, 1/4 szklanki miodu akacjowego, trzy jaja, ³y¿eczka
sody, ³y¿eczka proszku do pieczenia, du¿y kieliszek rumu, ³y¿ka
przypraw korzennych. Do m¹ki
i proszku wbij jaja, dodaj przyprawê, miód i rum. Wyrabiaj ciasto 
jeli jest zbyt zbite, dodaj trochê
wody. Piecz oko³o godziny
w temp. 180 st. C.

rzewnieniem przez wielu do
dzi prosperity, wszystkiego zaczê³o brakowaæ. Na przyk³ad
szk³a.
Nigdzie nie mo¿na go by³o
kupiæ, a tymczasem w wiebodziñskim szpitalu, nosz¹cym
dzi nazwê Lubuski Orodek
RehabilitacyjnoOrtopedyczny,
akurat koñczono roboty przy
du¿ej przybudówce. Nie oszklona przybudówka to ¿adna przybudówka. Wiedzia³ wiêc kierownik szpitalnego zak³adu remontowo-budowlanego, obecny
wiceprezes SM, ¿e szk³o zdobyæ musi. Ale jak?
wiêt¹ zasad¹ w tamtych czasach by³o, ¿e wszelkie materia³y
budowlane nale¿y kupowaæ
w pañstwowych firmach. One
jednak szk³a nie mia³y. Mia³ je
szklarz, jak najbardziej prywatny.

Poszed³ wiêc S. Warcholik do
Wierusza i mówi, ¿e albo kupi
od prywatnego, albo wiatr bêdzie po przybudówce hula³.
A akurat zaczyna³ siê listopad.
Ale przecie¿ od prywatnego kupiæ mu nie wolno, wiêc...
Wzi¹³ Wierusz kartkê i napisa³, ¿e w zwi¹zku z nag³¹ potrzeb¹ oddania do u¿ytku budynku,
poleca zleciæ wykonanie szklanej ciany prywatnemu wykonawcy. Szklarzowi  dopisa³, ¿eby nie by³o w¹tpliwoci. Przybi³
piecz¹tkê i z³o¿y³ swój podpis.
Móg³ wiêc kierownik bez
obaw skorzystaæ z us³ug prywatnego szklarza, dziêki czemu budynek zosta³ oddany do u¿ytku
w terminie
Nic wiêc dziwnego, ¿e
S. Warcholik do dzi wspomina,
jak wietnym nie tylko lekarzem, ale i dyrektorem by³

L. Wierusz. No i jak inni kierownicy budów mu takiego szefa zazdrocili.
GRA¯YNA ZWOLIÑSKA
STANIS£AW
WARCHOLIK
wiceprezes
wiebodziñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
 Doktor Wierusz to by³ cz³owiek  kryszta³. Prywatnie niczego siê nie dorobi³. Szpital
i chorzy byli jego ca³ym ¿yciem. Pamiêtam, jak jego pacjentk¹ by³a Janina Ochojska.
Wielu chorych ma wobec niego
d³ug wdziêcznoci.

Fot. £UKASZ TYMSZAN

Upiecz sam

Tajemnica teczki szefa

Uczeñ znakomitego prof. ortopedii Wiktora Degi, L. Wierusz to za³o¿yciel i wieloletni
dyrektor szpitala ortopedycznego w wiebodzinie. Dziêki jego
fachowej wiedzy i niepowtarzalnej osobowoci, orodek sta³ siê
znany w ca³ej Polsce.
To w³anie pismem L. Wierusza sprzed prawie 25 lat zaskoczy³ mnie wiceprezes zarz¹du wiebodziñskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej Stanis³aw Warcholik, gdy rozmawia³am z nim
na ca³kiem inne tematy. Pismo
jest smakowite. Oddaje czasy
pónego Gierka, kiedy to po
okresie wspominanej z roz-

EWA
GANDURSKA
inicjatorka
akcji Dagmara

pie w klapkach i podkoszulkach.  Piekarniczy fach wymaga cierpliwoci i nauki  pociesza nas W. Rzepka.  Do pieca
podchodz¹ jedynie piekarze
z kilkuletnim sta¿em.

WIEBODZIN Jak s³ynny ortopeda doktor Wierusz szkli³ okna

Ró¿ne rzeczy nosz¹ dzi
szefowie firm w teczkach.
Na przyk³ad... pismo z 4 listopada 1978 r. doktora
med. Lecha Wierusza.

TEMAT

Dagmara pod okiem mamy nabiera wprawy w jedzie na rowerze,
bo nied³ugo, jak wszyscy czwartoklasici, zdawaæ bêdzie egzamin na
kartê rowerow¹

kolanowy powodowa³ czêste
upadki i obra¿enia. Nie mog³a bawiæ siê z kole¿ankami czy jedziæ
na rowerze. Jedynym wyjciem
by³o za³o¿enie nowoczesnej, zagranicznej protezy, jak¹ zaproponowa³ opiekuj¹cy siê dziewczynk¹
Lubuski Orodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w wiebodzinie. Taka proteza jest lekka, ma
hydraulicznie zginane kolano, regulowan¹ d³ugoæ i wystarcza na
wiele lat. Tyle ¿e kosztuje 12.500
z³, co dla rodziców Dagmary, ¿yj¹cych z jednej pensji ojca, by³o
kwot¹ nieosi¹galn¹.
Limit kasy chorych wynosi³
2.800 z³ na trzy lata, a centrum
pomocy rodzinie w Miêdzyrzeczu mog³o do³o¿yæ tylko 4.200 z³.
Akcja Dagmara
Napisalimy o tym, bo rosn¹cej stale Dagmarze mija³ w³anie
termin wymiany protezy i mog³a
dostaæ znowu ciê¿k¹ i sztywn¹
protezê polsk¹, która by³aby dla
niej prawdziw¹ mêczarni¹.
Sprawê wziê³a w swoje rêce
emerytowana nauczycielka bukowieckiej szko³y Ewa Gandurska i zorganizowa³a wielk¹ charytatywn¹ akcjê pod has³em

Niebawem bêdzie mo¿na kupiæ pierwsze, krajowe truskawki. W³aciciele plantacji spodziewaj¹ siê niez³ych plonów.
W czwartek uka¿e siê dodatek GL, w nim wszystko o truskawkach do jedzenia, picia i dla... urody.

Sezon na truskawki

pomocy rodzinie i mama Dagmary mog³a zamówiæ w wiebodziñskim orodku superprotezê.
Dyskoteki i ch³opaki
Dzi Dagmara i jej mama s¹
chyba najszczêliwszymi kobietami w regionie.
- Proteza wystarczy na d³ugo 
mówi mama Dagmary.  Jedzimy co miesi¹c do wiebodzina,
lekarze s¹ zachwyceni postêpami w rehabilitacji. Córka ronie,
stroi siê w spódniczki, potem
przyjdzie czas na dyskoteki
i ch³opaków. Sta³a siê bardzo ruchliwa, ale jest rozs¹dna i nie
obawiam siê, ¿e co jej siê stanie.
W pi¹tek w bukowieckiej
szkole E. Gandurska zorganizowa³a przy kawie i ciecie spotkanie, koñcz¹ce akcjê Dagmara.
Rozliczy³a siê z zebranych pieniêdzy, podziêkowa³a obecnym
i bezimiennym ludziom dobrej
woli, ¿e nie odmówili pomocy.
A Dagmara mylami by³a ju¿ na
zaczynaj¹cej siê w poniedzia³ek
szkolnej wycieczce do Warszawy. To jej pierwsza tak wielka
wyprawa, pojedzie metrem,
wjedzie na Pa³ac Kultury.
STEFAN CIELA

Fot. K. CH¥DZYÑSKA

Dawniej, by utrzymaæ siê na
rynku, wystarczy³o piec jeden rodzaj pieczywa. Dzi oko³o 50 gatunków. Oprócz klasycznych bu³ek piekarniê opuszczaj¹ te¿ takie
typu pizza lub z pestkami s³onecznika czy dyni. To dlatego
w k¹cie piekarni stoi kilkanacie
worków z m¹k¹ ró¿nych rodzajów i z dodatkami. Obok  waga
przypominaj¹ca apteczn¹ z kompletem metalowych odwa¿ników.
- Wystarczy niedok³adnie odmierzyæ iloæ m¹ki i pieczywo
nie wyjdzie  t³umaczy W. Rzepka.
Gdzie tkwi tajemnica jakoci
chleba? Nie w m¹ce, lecz w³anie w precyzji i w... zakwasie,
który miesza siê z m¹k¹. Ciasto
chlebowe wyrabia maszyna
przypominaj¹ca mikser. Podobny do tego, który mamy w domach, tyle ¿e wiêkszy. Zanim
ciasto zamieni siê w chleb, musi
przejæ wyrafinowane tortury 
rozci¹gania, formowania, wyd³u¿ania.
- Dlaczego ten chleb jest taki
ma³y?  pytam zaniepokojona.
- Spokojnie, uronie w piecu
 mieje siê jeden z piekarzy.
Przed w³o¿eniem do pieca
uformowane bochenki trafiaj¹
na 10 minut do garownika,

Dzieciñstwo Dagmary nie
mog³o byæ tak szczêliwe i beztroskie jak jej rówieników.
Cierpieli te¿ rodzice widz¹c, jak
dziewczynka ronie i mêczy siê
z ciê¿k¹, trudn¹ do dopasowania protez¹.
Dagmara nabawi³a siê skrzywienia krêgos³upa, a sztywny staw
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- To by³ dla nas wprost
wzruszaj¹cy widok, gdy Dagmara po raz pierwszy przyjecha³a do szko³y na rowerze 
mówi dyrektorka Szko³y
Podstawowej w Bukowcu
Krystyna Samagalska.
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Do piekarni pukamy oko³o
czwartej nad ranem. Dla piekarzy to rodek dnia. Dnia
pracy.
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