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Ludzie dobrego serca z Trójwsi dla
niepełnosprawnych
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Grudzień to czas przygotowań do obchodów Świąt Bożego Narodzenia. Są przygotowania
duchowe (roraty), fizyczne (sprzątania) i kulinarne (gotowanie, pieczenie). W wielu
rodzinach te ostatnie to potrawy, dania czy wypieki przenoszone z pokolenia na pokolenie.

Każdy region Polski ma swoje jedyne, nie zapomniane i charakterystyczne przysmaki, już na samą ich nazwę cieknie
nam ślinka.
Rogaliki orzechowe, rogaliki waniliowe, orzeszki z masą orzechową, waniliową, ule, kawusie, bawole oczka, bajaderki,
kruche ciasteczka wycinane foremkami, półksiężyce kakaowe, ciasteczka imbirowe, pierniczki różnego rodzaju,
kokoski, guziki, babeczki i wiele, wiele innych. To ciasteczka, których każda kucharka ma mnóstwo w swoich
kajetach z przepisami.
Od kilku już lat w Istebnej realizowana jest niezwykła inicjatywa. Organizowana jest społeczna charytatywna akcja
na rzecz Stowarzyszenia „Dobrze, że Jesteś”, które w sposób szczególnie troszczy się o Osoby Niepełnosprawne z
terenu Trójwsi.
Podczas tej inicjatywy organizuje się tradycyjne pieczenie drobnych, ciasteczek świątecznych, które następnie
pakuje się i rozprowadza na terenie Trójwsi. Dochód z nich jest wsparciem finansowym dla Stowarzyszenia.
Całe to wydarzenie jest już na stałe wpisane w kalendarz wielu osób i rodzin, którym na sercu leży dobro
podopiecznych „Dobrze że Jesteś”.
Nie inaczej było w tym roku. W dniach 04-07 grudnia w Domu Parafialnym w Istebnej przybyło wiele osób. Oprócz
wspaniałych mam wszystkich podopiecznych zebrała się spora grupa ludzi dobrego serca i silnych dłoni chcących
wypiekać te słodkości.
Przez trzy dni pieczenia i pakowania w czwartek przewinęło się mnóstwo ludzi. We wtorek 5 grudnia przez dzień na
zmianę pracowały 83 osoby i jest to chyba rekordowy wynik w historii akcji. Dzięki gościnności księdza Tadeusza
proboszcza z Istebnej Dom Parafialny był do dyspozycji.
Pracowano i wypiekano pod nadzorem mistrzyń cukiernictwa, którymi tradycyjnie od kilku lat były: pani Janina
Kubieniec i pani Małgorzata Kohut.
W ciągu tych trzech dni upieczono przeszło 20 rodzajów przepysznych ciasteczek, które po zważeniu dały wynik 320
kg gotowych produktów cukierniczych. Do wypieków wykorzystano produkty spożywcze zakupione ze środków
własnych jak i te przekazane przez darczyńców oraz ludzi dobrego serca, których jak widać w Trójwsi nie brakuje.
Cel tej akcji jest jak co roku szczytny - pomoże osobom niepełnosprawnym ze Stowarzyszenia realizować się na
zajęciach przez cały rok.
Dla nich jest to wielka pomoc i wsparcie, a pomagającym im w ten sposób ludziom daje satysfakcję i zadowolenie. W
przyszłym roku i Ty możesz się do nich dołączyć. Zapraszamy już dziś!!!
Andrzej Koenig

