
I nastał nam miesiąc grudzień, ziemia zwykle 
elastyczna staje się twarda jak… gruda. W innych 
językach nasz dwunasty miesiąc roku ma nazwę December 
lub zbliżone do tego słowa określenie. Nadchodzi zima 
z wszystkimi jej przykrościami: ostrym wiatrem i mrozem, 
ale też przyjemnościami, z których chyba największą jest 
oczekiwanie na Boże Narodzenie. Grudzień jest taką porą 
roku, którą lubią zwłaszcza dzieci, bowiem św. Mikołaj 
przynosi im prezenty. Święta to magiczny czas radości 
i bliskości. Zapominamy choć na chwilę o troskach i niepoko-
jach, zostawiamy za drzwiami świat, który nas pogania 
i stawia przed nami coraz to nowe wymagania. Zimno 
odpędzimy filiżanką gorącego barszczu, a ciemność 
przepłoszymy światłem świec. 
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i stawia przed nami coraz to nowe wymagania. Zimno 
odpędzimy filiżanką gorącego barszczu, a ciemność 
przepłoszymy światłem świec. 

Droga Seniorko, Drogi Seniorze!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
składamy serdeczne życzenia 
wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, 
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. 
Niech moc wigilĳnego wieczoru 
przyniesie Wam spokój i radość. 
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem, 
a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. 
- Zespół Redakcyjny

I nastał nam miesiąc grudzień, ziemia zwykle 
elastyczna staje się twarda jak… gruda.
językach nasz dwunasty miesiąc roku ma nazwę December 
lub zbliżone do tego słowa określenie. Nadchodzi zima 

I nastał nam miesiąc grudzień, ziemia zwykle 
elastyczna staje się twarda jak… gruda.
językach nasz dwunasty miesiąc roku ma nazwę December 
lub zbliżone do tego słowa określenie. Nadchodzi zima 
z wszystkimi jej przykrościami: ostrym wiatrem i mrozem, 
ale też przyjemnościami, z których chyba największą jest 
oczekiwanie na Boże Narodzenie. Grudzień jest taką porą 



W czym tkwi fenomen grup senioral-
nych? Dlaczego tak wiele starszych 
osób, które spotykają się ze sobą mówi, 
że cały tydzień czeka na ten moment? 
Co odkrywają, co nimi kieruje, dlaczego 
jest to tak ważne? Co daje energię 
by wyjść z domu, na chwilę zostawić 
gotowanie, sprzątanie, problemy i seria-
le? Zapytaliśmy o to. Chcieliśmy opubliko-
wać te wypowiedzi, bo wierzymy, że mogą być 
one zachętą dla innych osób w podobnej 
sytuacji. (Ponieważ są to osobiste historie posta-
nowiliśmy nie podawać nazwisk).
Oto jedna z nich:
R: Jak to się stało, że znalazłaś się 
w klubie seniora?
S: Po przejściu na emeryturę dopadła mnie 
choroba, która nie pozwoliła mi na wychodze-
nie z domu. To był trudny czas, gdyż nie miałam 
kontaktu z ludźmi. Później dowiedziałam się 
od znajomego, że w mojej miejscowości istnieje 
coś takiego jak klub seniora. Odważyłam się 
tam pójść i tak się zaczęło.
R: Co się zmieniło od tego momentu?
S: O, można powiedzieć, że zaczęłam odkry-
wać siebie na nowo. Zobaczyłam jak dobrze 
jest uczyć się od siebie nawzajem. Jak dobrze 
jest być w gronie podobnych wiekiem osób –  
z którymi się dobrze rozumiemy. Dlatego 
chcemy być ze sobą. Wspólnie organizujemy 
uroczystości, które są bardzo zbliżone 
do rodzinnych tradycji – w pewnym sensie jeste-
śmy rodziną. Organizujmy wigilie, jajeczko, 
także bawimy się. 
R: Często panuje stereotyp, że ludzie 
starsi już się nie uczą. 
S: Wręcz przeciwnie. My uczymy się pisać 
projekty, wnioskujemy o dotacje, np. do Stowa-
rzyszenia W.A.R.K.A. Dzięki temu mogliśmy, 
np. zorganizować warsztaty rękodzielnicze, 
na których robiliśmy bombki, pisanki, palmy czy 
wianki. Jeździmy także do teatru. Te wspólne 
spotkania rozwijają nas i integrują. Czujemy się 
sobie nawzajem potrzebni, możemy się też 
wygadać, a przy zabawach czujemy, że ubywa 
nam lat. 
A oto kolejna wypowiedź:
R: Powiedz, jak to u Ciebie się zaczęło?
S: Zaczęło się od bardzo trudnego dla mnie 
momentu w życiu. W 2015 r. zmarł mój mąż 
i zostałam sama w pustym domu. Ogarnął mnie 
wtedy żal i smutek. Jednocześnie zaczęłam 

ALE DLACZEGO KLUB SENIORA? 
– OSOBISTE HISTORIE

2

tęsknić do ludzi, bo poczułam, że zostawiona 
ze smutkiem po prostu sama sobie nie poradzę. 
Całe szczęście mam dobrych ludzi wokół 
siebie, to koleżanki namówiły mnie, żebym się 
zapisała do klubu seniora, że to lekarstwo 
na samotność, żal, ból i pustkę
R: Co robiłaś w grupie?
S: Zaczęłam uczestniczyć we wszystkich spotka-
niach towarzyskich czy wyjazdach do teatru. 
Nawet w ubiegłym roku zorganizowałam 
wyjazd do Iwonicza na dwutygodniowy turnus 
rehabilitacyjny, gdzie spędziłam radośnie czas 
w miłym towarzystwie. 
R: Jak myślisz, gdyby koleżanki Cię nie 
namówiły, to co byś teraz robiła?
S: Nie wiem! Teraz czuję się wdzięczna, 
że mogę udzielać się w klubie seniora, gdyż 
powróciła mi radość i chęć życia. 
R: Z czego czerpiesz satysfakcję będąc 
w klubie?
S: Niedawno zorganizowaliśmy spotkanie 
integracyjne łącznie z poczęstunkiem i drobny-
mi upominkami dla starszych seniorów spoza 
naszego klubu. Oni opowiedzieli nam przeży-
cia ze swych młodych lat, a my uprzyjemniliśmy 
im ten czas programem artystycznym. Jakże 
miło było popatrzeć na ich radość w oczach, 
dziękując nam za wszystko. To było bardzo 
wzruszające. Jestem bardzo zadowolona, 
że miałam swój udział w rozweseleniu tych 
szarych dni życia starszych, samotnych osób, 
które z reguły nie wychodzą z domu do ludzi. 
Dzięki klubowi mogę korzystać, ale także dać 
coś ważnego dla innych, którzy czekają 
na moje wsparcie.

Czekamy na Twoją historię! Napisz do 
Redakcji gazety „Aktywny Senior”. 
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MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM

Odbyła się już III edycja przyznawania 
certyfikatów dla Miejsc Przyjaznych  
Seniorom. Podczas uroczystości, 28 listo-
pada Certyfikat otrzymało 14 nowych 
obiektów. Przyjaznych miejsc na terenie 
powiatu grójeckiego jest teraz aż 50! 

Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie 
W.A.R.K.A. we współpracy z Siecią Aktywnych 
Seniorów Powiatu Grójeckiego. Przedstawiamy 
certyfikowane w tym roku obiekty i zachęcamy 
do współpracy.

Apteka Elżbieta Ścisłowska, Mogielnica
Obsługa apteki zwraca uwagę na szczególną 
obsługę seniorów – udziela informacji dokład-
nie, wyczerpująco i cierpliwie. Lokal apteki 
usytuowany jest na parterze, bez schodów, 
posiada dobre oznaczenie i oświetlenie placów-
ki. Pracownicy na zaproszenie seniorów prowa-
dzą spotkania promujące zdrowy tryb życia.  
Apteka oferuje zniżki na leki pełnopłatne dla 
seniorów. W przypadku osób ze znaczną 
niepełnosprawnością lub po prostu mało mobil-
nych pracownicy apteki dowożą leki do domu. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej 
Wsi (gm.Warka)
Szkoła stwarza przestrzeń do rozwoju aktywno-
ści osób starszych poprzez udostępnienie 
miejsca na działania Klubu z Nowej Wsi, 
pomoc w tworzeniu i wydaniu gazety „Głos 
Seniora”, który jest redagowany przez nowo-
wiejskie seniorki. Wszystkie udogodnienia 
są oczywiście nieodpłatne.

Klub Senior+ Jasieniec 
Seniorzy z Jasieńca i okolic zgromadzeni 
w Stowarzyszeniu Seniorów PoKUSa oraz Jasie-
nieckim Klubie Seniora Złota Jesień mogą korzy-
stać nieodpłatnie z wyremontowanych i dostoso-
wanych przez Urząd Gminy w Jasieńcu 
pomieszczeń w tzw. Klubie Senior+. Mają 
dzięki temu możliwości do samorealizacji, 
rozwoju aktywności, spotkań i współpracy 
z innymi grupami senioralnymi. Jest to jedyne 
takie miejsce w Gminie Jasieniec.

Ochotnicza Straż Pożarna Sielec 
(gm. Goszczyn)
Budynek OSP służy seniorom zrzeszonym 
Klubie Seniora Marzycielki w Sielcu. Obiekt jest 

w Klubie Seniora Marzycielki w Sielcu. Obiekt 
jest parterowy i ogrzany,  co daje seniorom 
możliwość organizacji spotkań w wygodnej dla 
nich przestrzeni.
 
Apteka Papaya w Belsku Dużym 
i Grójcu
Apteki – co ważne dla osób starszych, są usytu-
owane w dogodnych lokalizacjach, z podjaz-
dem osób niepełnosprawnych. Dostępne 
są w nich zniżki dla osób starszych. Dodatkowo 
obowiązuje  „Środa dla seniorów” – z dodatko-
wą zniżką na leki niepodlegające refundacji.  
ul. Szkolna 4, 05-622 Belsk Duży, ul. Armii 
Krajowej 7, 05-600 Grójec

Kemping nad Pilicą – Warka 
Kemping oferuje miejsce m.in. do organizacji 
imprez dla seniorów. Jest to wygodny, uporząd-
kowany i obszerny teren, wśród zieleni nad 
Pilicą – daje możliwość odpoczynku i bezpiecz-
nego przemieszczenia się osobom starszym. 
Personel to młodzi ludzie, którzy chętnie służą 
wszelką pomocą i wyjątkowo traktują osoby 
starsze. Od kilku lat Stowarzyszenie 
W.A.R.K.A. organizuje tu spotkania integrujące 
Seniorów z powiatu grójeckiego. 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Zygmunta Nowickiego w Konarach 
(gm. Warka)
Szkoła udostępnia lokal na działalność klubu 
seniora Kwitnąca Jabłoń Konary. Lokal znajdu-
je się na parterze z dostępem do kuchni oraz 
toalet, jest duży oraz bardzo dobrze oświetlo-
ny, co sprzyja spotkaniom członkom grupy. 
Dyrektor szkoły wraz z pracownikami wprowa-
dzają atmosferę serdeczności oraz w cierpliwy 
i przyjazny sposób przekazują informacje doty-



czące spotkań, organizowanych aktywności czy 
wyjazdów.
 
Restauracja FUM Agnieszka Kurowska – 
Kobus  Warka
Pracownicy restauracji odznaczają się serdecz-
nością i życzliwością, w miejscu panuje przyja-
zna atmosfera dla osób starszych. Obiekt 
znajduje się na parterze i posiada podjazd dla 
osób niepełnosprawnych. Każdy senior może 
skorzystać tu ze zniżki - 10% na dania obiado-
we z karty lub kawa/herbata gratis do pełnego 
zamówienia: dwudaniowego obiadu z deserem 
(poza tzw. daniem dnia).  
 
Klub Senior+ w OSP Michalczew 
(gm. Warka)
To miejsce spotkań Klubu Młodzi Duchem 
z Michalczewa. Obiekt jest dostosowany 
do potrzeb seniorów dzięki wsparciu Urzędu 
Gminy Warka z programu Senior+. Do dyspozy-
cji jest przestronna, ogrzewana sala z dostępem 
m.in. do dobrze wyposażonej kuchni. Dzięki 
tym warunkom grupa może systematycznie się 
spotykać i rozwijać swoją aktywność.

Urząd Gminy Goszczyn 
Seniorzy w Urzędzie Gminy Goszczyn są mile 
obsługiwani, pracownicy udzielają potrzebnych
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informacji wyczerpująco, cierpliwie oraz 
z uśmiechem. Urząd jest dostosowany architek-
tonicznie do potrzeb osób starszych. Seniorzy 
mogą liczyć na przychylność wójta i pracowni-
ków urzędu - co sprzyja oddolnej aktywności. 
ul. Bądkowska 2, 05-610 Goszczyn

Świetlica w Starej Warce (gm. Warka)
Świetlica w Starej Warce zarządzana przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stara Warka, 
stała się dla seniorów z lokalnej grupy Starów-
ka miejscem spotkań, głównie ze względu 
na przyjazną atmosferę. Mogą oni czuć się 
tu pełnoprawnymi członkami społeczności, 
mają wpływ na wydarzenia w świetlicy. 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
Watraszew (gm. Chynów)
Szkoła stworzyła możliwość zawiązania 
się i spotkań nowej grupy - Słodkie Babeczki 
z Watraszewa. Spotkania seniorów odbywają 
się na parterze, gdzie jest dużo miejsca oraz 
dobre oświetlenie. Pracownicy wraz z Dyrekto-
rem współpracują z seniorami i starają się, aby 
szkoła była miejscem dla nich przyjaznym, 
gdyż uważają, że są oni ważną i potrzebną 
częścią lokalnej społeczności. 

Poniżej zamieszczamy tekst, który przesłała 
do nas Radna Gminy i Miasta Grójec – pani 
Anna Lubowiecka. Jest to jeden z przykładów, 
jak przedstawiciele samorządu mogą współpra-
cować i wspierać aktywność osób 60+.

Na początek jako Radna swoją uwagę chcę 
poświęcić Seniorom. Współpraca jest możliwo-
ścią na nawiązanie szacunku i przyjaźni między 
pokoleniami. Swoim wolontariatem chcę 
również objąć tych seniorów, którzy z przyczyn 
losowych zostali sami albo nie mogą opuszczać 
własnych domów. Moje przyłączenie do Rady 
Miejskiej w Grójcu pozwoli na kontynuację 
spotkań z seniorami, jak również budowanie ich 
relacji z władzami lokalnymi. Ważną kwestią 
jest fakt, że dla obecnego Burmistrza – Dariu-
sza Gwiazdy seniorzy są ważną grupą, z którą 
chce konsultować swoje pomysły... 
Jednym z moich działań na rzecz seniorów była 
organizacja dancingu w Grójcu. Inspiracją były 
spotkania taneczne organizowane przez Senio-
rów z gminy Jasieniec i Warka. Pomyślałam 
„Jeśli masz wokół siebie cudownych ludzi 

o wielkim sercu i dobrej woli, organizacja takiej 
imprezy nie będzie dużym wyzwaniem”, dlate-
go bez wahania podjęłam decyzję o jej zorgani-
zowaniu. Wstęp dla Seniorów na dancing był 
bezpłatny, a cała impreza była finansowana 
ze środków prywatnych. Dziękuję wszystkim, 
którzy mnie wspierali w tym przedsięwzięciu. 
Takich ludzi globalnie rzadko spotyka się, 
a ja ich spotykam codziennie.
Poznałam przesympatycznych ludzi, nie da się 
opisać słowami, jak seniorzy wyrażali wdzięcz-
ność za to spotkanie. Niemal każdy wypowie-

WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ
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SENIORALNE ZESPOŁY KONSULTACYJNO-DORADCZE

SENIORZY POZYSKUJĄ FUNDUSZE

SENIORALNE ZESPOŁY KONSULTACYJNO-DORADCZE

dział słowo „DZIĘKUJĘ” i dlatego właśnie 
warto działać i być blisko tych ludzi. Przepra-
szam wszystkich tych, których nie mogliśmy 
przyjąć. Telefon dzwonił do ostatnich godzin 
przed rozpoczęciem. Ze względu na małą ilość 
metrażową lokalu, musieliśmy odmawiać. 
29 października zostałam zaproszona 
na spotkanie z Kołem „Familia”, a 24 listopada 
ze Stowarzyszeniem „Biesiada”.  Zarówno 
pierwsze, jak i drugie spotkanie wspominam 

bardzo miło. Po krótkiej rozmowie z liderkami 
Seniorów byłam pod wrażeniem, jak dużo 
czasu ze sobą spędzają, jakie aktywności spor-
towe podejmują, organizują wyjazdy do teatru 
itp. Jestem pełna podziwu i wielkiego uznania 
dla tych Pań. Ja ze swojej strony obiecuję, 
że pozostanę w kontakcie z Seniorami i będę 
czuwać nad założonymi celami.
Anna Lubowiecka – Radna Gminy i Miasta 
Grójec

Senioralne Zespoły Konsultacyjno-Do-
radcze przy samorządach ruszyły. 
Pierwsze spotkanie odbyło się w Warce. 
Grupa 7 seniorek, które reprezentować 
będą interesy osób starszych z gminy 
Warka, została życzliwie przyjęta przez 
Burmistrza Dariusza Gizkę. 
Spotkanie miało na celu rozmowę na temat 
przyszłej współpracy. 
Senioralne Zespoły Konsultacyjno-Doradcze 
powstały jako efekt wspólnej pracy i uzgodnień 
podczas spotkań Sieci Aktywnych Seniorów 
Powiatu Grójeckiego. Osoby, które w nich się 
znalazły pochodzą z różnych kół seniorów 
z gminy Warka. Chcą one poświęcić swój czas 
na to, by prowadzić dialog 
z samorządem o sprawach seniorów. Jest 
to przedsięwzięcie pilotażowe, zatem formuła 
współpracy jest wspólnie wypracowana przez 
obie strony. Pomysły wareckiej grupy dotyczą 
m.in.: zorganizowania akcji promującej kopertę 
życia, wspomaganie tworzenia klubów i domów 

sowywanie przestrzeni publicznej, aby nie 
posiadała ona barier funkcjonalnych dla osób 
starszych. 
Podobne spotkania zapowiedziały już Zespoły 
w gminach: Belsk, Jasieniec i Grójec. W ostat-
nim czasie seniorzy pojechali też do Łodzi 
by czerpać doświadczenie od Stowarzyszenia 
Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych „Hipo-
kamp” oraz Fundacji 2035. 

W poprzednim numerze pisaliśmy o możliwości pozyskiwania funduszy przez grupy aktywnych 
seniorów w ramach tzw. bonów senioralnych organizowanych przez Radomskie Centrum Wspiera-
nia Przedsiębiorczości. Jedna z grup senioralnych tj. „Czerwone Jabłuszko przy OSP Nowa Wieś” 
zgłosiła swój pomysł i pozyskała dotację w kwocie 1850 zł (maksymalna wysokość dotacji) na reali-
zację 3 spotkań warsztatowych, które odbędą się w grudniu tj. robienie ozdób, stroików, kartek 
i dekoracji Bożonarodzeniowych (w tym techniką decupage), pieczenie stojących choinek pierniko-
wych, ćwiczenia relaksacyjne i z zakresu kompetencji miękkich. Gratulujemy grupie sprawności 
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i życzymy sukcesów w realizacji projektu.

Jesteś Seniorem/Seniorką? Dołącz do nas na Facebooku – grupa 
Sieć Aktywnych Seniorów Powiatu Grójeckiego zaprasza! Znajdziesz tam 
więcej informacji na temat aktualnych imprez, wyjazdów czy warsztatów 
organizowanych dla seniorów. Jeśli nigdy nie miałaś/nie miałeś do czynie-
nia z Facebookiem lub chcesz lepiej poznać tą stronę zgłoś się do nas. 
Urząd Miejski w Warce planuje w tym temacie szkolenia dla osób 60+. 
Razem przez to przejdziemy i nauczymy Cię korzystania z tego programu. 
Zapraszamy – odwagi!
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CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wareccy seniorzy wzięli udział 
w spotkaniu organizacji senioralnych 
współpracujących z Wydziałem ds. 
Polityki Senioralnej w Mazowieckim 
Centrum Polityki Społecznej. Miało ono 
miejsce 30 listopada 2018 r. – byli tam obecni 
przedstawiciele wareckiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku  i Klubu Seniora „Czerwone 
Jabłuszko” z Nowej Wsi. Kierownik MCPS - 
Elżbieta Krupa, przedstawiła plany działania 
na rok 2019. Swoje dobre praktyki 
zaprezentowali przedstawiciele Rady Seniorów 
z Nadarzyna, UTW w Sierpcu, Polskiego 
Stowarzyszenia Związku Emerytów, Inwalidów 
i Rencistów z Milanówka. Był to czas 
na rozmowy i dzielenie się własną aktywnością. 
Wnioskami z tego spotkania delegacja z Warki  

podzieli się wkrótce z Siecią Aktywnych Senio-
rów z Grójeckiego.

- Grażyna Jagiełło, koordynatorka klubów 
seniora w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce 

ŚWIĘTO LIDERÓW SENIORÓW

Święto Liderów Seniorów to wydarze-
nie, które było podsumowaniem roczne-
go projektu prowadzonego przez 
Stowarzyszenie W.A.R.K.A. dla aktyw-
nych osób z grup senioralnych powiatu 
grójeckiego. Wzięli w nim udział przed-
stawiciele 21 kół. 
Podczas imprezy dokonano również wręczenia 
certyfikatów „Miejsce Przyjazne Seniorom”. 
Uroczystość, która odbyła się 28 listopada 
w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, zgroma-
dziła ponad 100 osób. W programie było 
uhonorowanie 13 Miejsc Przyjaznych Senio-
rom, wręczenie symbolicznych dyplomów reali-
zacji 13 Inicjatyw Senioralnych. Część rozryw-
kowa została przygotowana przez grupę osób 
60+ tj. grupę teatralną KOFEINA – było 
to przedstawienie pt. „Grzybobranie”, które 
powstało w ramach Inicjatywy Senioralnej 
„Teatr moja pasja” Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Warce.  A po poczęstunku goście 
bawili się przy tradycyjnej kapeli Krzysztofa 
Staręgi. 
Wydarzenie zostało zorganizowane przez 
Stowarzyszenie W.A.R.K.A. we współpracy 
z Centrum Sportu i Rekreacji w Warce i Gminną 
Instytucję Kultury „Dworek na Długiej”, 
w ramach projektów: „Sieć Aktywnych Senio-
rów z Powiatu Grójeckiego” dofinansowanego 
przez Samorząd Województwa Mazowieckie-
go oraz „Liderzy zmian – Sieć Aktywnych Senio-
rów Powiatu Grójeckiego” dofinansowanego  

w ramach Rządowego Programu na Rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020.
Podsumowanie projektu:
• w projekcie wzięło udział 21 grup
• powstały 4 nowe grupy
• odbyła się Seniorada – impreza integracyj-
na dla grup senioralnych
• utworzone zostały pierwsze Senioralne 
Zespoły Konsultacyjno-Doradcze
• liderzy pracowali aktywnie na różnych 
spotkaniach łącznie około 100 godz.
• certyfikowanych zostało 13 nowych Miejsc 
Przyjaznych Seniorom
• Sieć Aktywnych Seniorów pracowała na 
trzech Zjazdach Edukacyjnych
• zostało zrealizowanych 13 autorskich Inicja-
tyw Senioralnych
• została stworzona pierwsza gazeta dla 
seniorów pt. „Aktywny Senior” -  dwumiesięcz-
nik seniorów ziemi grójeckiej 
• w projekt zaangażowało się w sumie prawie 
500 osób w wieku 60+  
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6POMYSŁY NA DZIAŁANIA

Emerytura, to czas na realizację swoich 
pasji. Warto także uczyć się i rozwĳać, 
by jak najdłużej zachować ciało i umysł 
w sprawności.

Szukając pomysłu na aktywność warto podglą-
dać innych. Powinno to współgrać z wewnętrz-
nymi przekonaniami, akceptacją swojego etapu 
w życiu. Przedstawiamy tu kilkanaście inspiracji. 
Część z nich pochodzi z klubów seniora 
z powiatu grójeckiego, a inne zostały zrealizo-
wane w innych częściach Polski. 

Utworzenie Klubu Seniora

ją ludzi żyjących w nowowiejskiej społeczności. 
Przykładem jest placówka, w której uczą się 
dzieci niepełnosprawne intelektualnie. Seniorki 
postanowiły przygotować świąteczne paczki 
dla dzieci. Do przedsięwzięcia zaangażowały 
lokalne sklepy i firmy, które chętnie włączyły się 
w tą inicjatywę. Odwiedziny były dużym przeży-
ciem dla obu stron: odwiedzających i odwiedza-
nych, co było doskonale widać na twarzach 
zarówno dzieci jak i osób z klubu, które odwie-
dziły placówkę i dostarczyły paczki.
 
Artystyczne pasje 

Pod hasłem „Nie siedź w domu, wędruj z Nami, 
ze Słodkimi Babeczkami” zaczęła działać 
grupa pań w Watraszewie. Znalazły wspólny 
i dość jasny pomysł dla siebie i innych, by wyjść 
z domu. Zaczęło się od wędrowania, potem 
okazało się, że dobrze jest ze sobą rozmawiać, 
wspólnie śpiewać, czy zorganizować grilla. Tak 
narodziła się więź, która trwa po dzień dzisiej-
szy.

Choinka udekorowana przez seniorów
Grupa „Czerwone Jabłuszko” przy OSP Nowa 
Wieś postanowiła udekorować choinkę w lokal-
nym kościele. Ozdoby wykonane własnoręcz-
nie i wspólna praca zacieśnia więzi pomiędzy 
członkami klubu i jednocześnie zostawia trwały 
znak obecności seniorów w tej miejscowości. 
Popołudniowe spotkania, podczas których 
bombki były wspólnie wykonywane, to okazja 
do żartów, czy wspomnień. Dodatkowo praca 
miała walor edukacyjny i zdrowotny – trzeba 
było rozruszać palce przy zginaniu wstążek, 
wbijaniu szpilek, a także rozruszać umysł, 
by ozdobę zaplanować i wykonać. 

Seniorzy niosą dobro dla innych
Klub z Nowej Wsi nie istnieje tylko sam dla 
siebie. Wychodzi z inicjatywami, które wspiera-

Stowarzyszenie Seniorów ,,PoKUSa” powstając 
miało u swoich podstaw założenie, że rękodzie-
ło będzie zasadniczą działalnością grupy 
i integracją środowiska. Od samego początku 
seniorzy inicjowali rozmaite warsztaty rękodziel-
nicze, szukając instruktorów warsztatów wśród 
siebie. Swoje warsztaty realizowali na warec-
kim rynku, w jasienieckich ośrodkach oświato-
wych, domach pomocy społecznej, świetlicach, 
w salach OSP. Większe i cykliczne akcje 
to ,,PoKUSa Dzieciom”, ,,Wakacje z PoKUSą”, 
,,Ferie z PoKUSą”, ,,Jarmark Rękodzielniczy”. 
Warsztatom nieodłącznie towarzyszyły wysta-
wy i kiermasze, na których można było podzi-
wiać rzeczy zrobione przez wspaniałych 
artystów. 

Przegląd piosenki
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86
Seniorzy z „Pełni Życia” w Chynowie wspólnie 
z Gminnym Domem Kultury zorganizowali prze-
gląd piosenki patriotycznej. Śpiew wpływa 
bardzo pozytywnie na rozwój i zacieśnia więzi. 
Wydarzenie poprzedzone było warsztatami 
wokalnymi, na których seniorzy doskonalili swój 
głos. Do udziału zostały zaproszone także inne 
kluby z grójeckiego.

• Utworzenie klubu literackiego
• Fotografia dla seniora
• Uczenie wnuków tradycyjnych potraw 
• Poznajemy bohaterów naszej ziemi
• Utworzenie kwiatowego zakątka seniora w 
lokalnym parku
• Utworzenie grupy wsparcia dla osób niepeł-
nosprawnych
• Akcja czytamy bajki w przedszkolu
• Rozwijamy umiejętności zabawy z dziećmi
• Stworzenie spektaklu teatralnego dla przed-
szkolaków
• Poznanie technik ćwiczenia pamięci
• Wybieramy pozytywnych seniorów z naszej 
okolicy
• Spotkania z twórczością seniorów
• Kino seniora – zorganizowanie dyskusyjnych 
wieczorów filmowych
• Tworzymy własne piosenki i wspólnie śpiewa-
my
• Dzień z grami planszowymi 
• Drzewo rodzinne naszej wsi
• Tworzymy plac rekreacji z młodymi
• Organizacja wieczoru z twórczością wybra-
nego artysty
• Akcja grzybobranie
• Tworzymy kabaret
• Biała sobota - zajęcia dot. zdrowia przez 
cały dzień; 
• Wyjazd integracyjny do zaprzyjaźnionej 
grupy senioralnej po pomysły
• Warsztat fotograficzny z zakupem aparatu 
i wystawą prac seniorów  
• Gotowanie ponad podziałami  
• Stworzenie albumu zdjęć, rysunków, wierszy 
"okiem starszaka" o najbliższej okolicy, świe-
cie, życiu.
 

Inspiracje z projektów realizowanych 
przez inne grupy senioralne na terenie 
Polski: 
• Nauka korzystania z bankowości elektronicz-
nej  
• Cykl warsztatów – jak bronić się przed 
oszustami
• Urządzamy ogródek seniora w naszej 
miejscwości
• Utworzenie klubu nordic walking
• Ozdoby regionalne metodą decoupage  
• Warsztaty dekoracji stołu
• Organizacja pikniku integracyjnego dla 
osób starszych  
• Organizacja lokalnej wycieczki krajoznaw-
czej 
• „Człapacze” – wytyczenie lokalnych tras 
nordic walking
• Utworzenie lokalnego zespołu muzycznego
• Kurs tańca towarzyskiego, ludowego, 
społecznego
• Stworzenie karty seniora
• Kurs obsługi Facebooka
• Stworzenie Kawiarenki dla seniora
• Akcja wymiany książek dla seniora
• Kurs zakładania ogrodu
• Uczymy się szyć lalki
• Powracamy do starych melodii
• Jak to było na naszym ślubie 
• Jak zrozumieć nasze wnuki – zajęcia 
z psychologiem
• Rewia talentów 
• Kosmetyki dla seniora
• Warsztaty malarskie
• Warsztaty stylizacji ubioru
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6NAUKA O STARZENIU SIĘ

 Wiele się mówi o „stereotypach starości 
i starzenia się” oraz o „stereotypowym 
postrzeganiu starości” czyli widzeniu jej 
jako nieporadnej, niesprawnej oraz 
nieprzystającej do rzeczywistości. Świat 
jest jedną wielką różnorodnością i  senio-
rzy są różni. Indywidualności, z wła-
snym specyficznym bagażem doświad-
czeń i przeżyć życiowych, o różnym 
poziomie  sprawności fizycznej i umysło-
wej, zróżnicowanych oczekiwaniach, 
możliwościach i predyspozycjach. 
Wszystkie te różnice należy dostrzegać,  
uwzględniać i szanować. A przede 
wszystkim rozumieć je.

Wizerunek „nowoczesnego seniora” prowadzą-
cego aktywny i wypełniony zajęciami tryb 
życia, posługującego się nowymi technologiami 
i rozwiązaniami to nie bajka o przyszłości, tacy 
są współcześni seniorzy. Są również tacy 
(i o nich nie należy zapominać), którzy będąc 
w znacznie trudniejszej sytuacji, chociażby 
ze względu na sytuację zdrowotną, finansową 
czy braki w wykształceniu słabiej 
sobie radzą w bieżącej, „pędzącej” rzeczywi-
stości. To z myślą o takich seniorach należy 
również promować ideę włączenia społeczne-
go i kreować sposoby dotarcia i wsparcia tej 
grupy z całą jej specyfiką. Po to aby zrozumieć 
i umiejętnie pomagać, należy mieć podstawową 
wiedzę na temat tej grupy wiekowej i społecz-
nej. I właśnie w związku z tym proponujemy 
zapoznać się z krótkimi definicjami związanymi 
z procesami starzenia.

Gerontologia 
Gerontologia jest nauką o starości i o wszyst-
kich związanych z nią zjawiskach i problemach. 
Jej nazwa utworzona została ze słów pochodze-
nia greckiego: geras – starość, geron – starzec 
lub mędrzec, logos – nauka. Zagadnienia 
te są obszerne i różnorodne, dlatego gerontolo-
giem może być nie tylko lekarz, lecz i biolog 
badający zjawiska starzenia się w świecie roślin 
i zwierząt, a także socjolog zajmujący się 
społecznymi problemami starości ludzkiej oraz 
psycholog badający związane ze starzeniem 
zjawiska i zmiany psychiczne. 

Geriatria 
Geriatria to dział medycyny wieku starszego. 
Nauka ta zajmuje się głównie chorobami ludzi 

chorobom i niedołęstwu wieku starczego. 
Z geriatrią i profilaktyką ściśle łączy się postępo-
wanie rewitalizacyjne. Rewitalizacja to odzyski-
wanie i utrzymywanie szeregu podstawowych 
funkcji starzejącego się organizmu za pomocą 
psychoterapii, leków, diety i fizykoterapii.

Geragogika
Prawidłową adaptacje do starości wspomaga 
geragogika (gerontopedagogika). Analizuje 
ona ostatnią fazę rozwojową życia ludzkiego, 
diagnozuje sytuację życiową ludzi starych, okre-
śla główne czynniki warunkujące proces starze-
nia się. Prowadzi badania nad 
przedłużeniem i optymalizacją warunków życia 
osób w wieku poprodukcyjnym.

Psychogerontologia
Psychogerontologia zajmuje się zagadnieniami 
dotyczącymi adaptacji psychiki ludzi starzeją-
cych się do nieuniknionego okresu starości. 
Jednym z fundamentalnych elementów tej 
adaptacji jest zgoda na własną starość, uświa-
domienie sobie, że jest to taki sam etap życia 
jak inne, posiadający swoje radości i problemy.

Akceptacja własnej starości jest połową 
sukcesu w walce o szczęśliwą, satysfak-
cjonującą starość.
Źródło: Grzegorz Gacki/Senior.pl, www.senio-
rzy-hipokamp.pl
Słowniczek pojęć, który przytoczyliśmy brzmi 
nieco „obco” i naukowo, ale naszym celem było 
uświadomienie faktu, że sztab ludzi z różnych 
dziedzin nauki zajmuje się badaniami i popula-
ryzowaniem wiedzy na temat tej grupy wieko-
wej i społecznej, a efekty ich pracy i konkretne 
rozwiązania na to, by proces starzenia się był 
jak najmniej dotkliwy dla seniorów  i osób z ich 
otoczenia. 
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TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 
W OCZACH SENIORÓW

Wigilie z mojego dzieciństwa to piękne wspo-
mnienia pachnące pieczonym chlebem i ciasta-
mi. Wypiekane w prawdziwym piecu, gdzie 
najpierw palił się ogień, a później wstawiało się 
różne pyszności, aby upiec je na wigilię i święta 
Bożego Narodzenia. Pamiętam ten czas przygo-
towań, gdzie wszyscy mieliśmy swój udział. 
Było ciasno, ale bardzo rodzinnie. Z Warszawy 
przyjeżdżały ciocie i wujkowie razem z dzieć-
mi. Mój dziadek, który - od zawsze jak pamięta-
łam - leżał w łóżku i przy takiej okazji, gdy było 
nas „dużo” opowiadał nam o wigiliach 
ze swojego dzieciństwa. 
Na Boże Narodzenie zwykle był siarczysty 
mróz i dużo śniegu. Wieczorem w wigilię opatu-
leni wypatrywaliśmy z utęsknieniem pierwszej 
gwiazdki. Ciocie i mama nakrywały stół 
pięknym białym, haftowanym obrusem – specjal-
nie wyciąganym na tę ważną uroczystość 
i ustawiały potrawy, których była odpowiednia 
ilość. Wszystko było takie pachnące! Był oczy-
wiście opłatek, chleb, barszczyk z uszkami, 
pierożki z grzybami i kapustą. Grzyby były 
zbierane latem, kapusta kiszona w beczce. 
Pamiętam też sójki, kompocik z suszu i rybę. 
Wspominam te smaki i zapachy, czuję je jak by 
były obecne wczoraj.
Choinka – oczywiście żywe drzewko, o które 

zawsze starał się tata, pachnące jeszcze lasem. 
Wszyscy wieszaliśmy w dzień wigilijny od połu-
dnia swoje dekoracje w większości własnoręcz-
nie wykonane. Nie było lampek elektrycznych 
tylko świeczki, trzeba było pilnować, żeby 
choinka się nie zapaliła.
Jaki to był cudowny urok tych świąt. No 
i zapach pomarańczy, które ciociom udało się 
kupić w stolicy. Była prawdziwa uczta z wzajem-
nymi życzeniami i śpiewem kolęd, opowiada-
niem o narodzeniu Jezusa Chrystusa. I oczywi-
ście prezenty, ja dostawałam czapkę, 
szalik i rękawiczki, czasem książkę lub inny 
drobiazg ale przydatny i różne słodycze groma-
dzone dużo wcześniej bo nie leżały – tak jak 
teraz, dostępne w każdej chwili na półkach.  
Później wszyscy szliśmy pieszo, po skrzypiącym 
pod butami i skrzącym się od księżyca, śniegu -  
6 km do kościoła na pasterkę. Razem z nami szli 
sąsiedzi, było więc nas bardzo dużo, a rozma-
wiając po drodze czas nam się nie 
dłużył, a droga wydawała się krótka. A dzień 
Bożego Narodzenia to dopiero był zjazd 
rodzinny! To były niezapomniane przeżycia. 
Staram się co roku dotrzymywać choć cząstkę 
tradycji związanej z wigilią. 
- O tradycjach wigilijnych ze swojego dzieciń-
stwa opowiedziała Zofia Urbańczyk z Jasieniec-
kiego Klubu Seniora „Złota Jesień”
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Zbliża się okres Bożego Narodzenia. Widzimy coraz częściej, że świąteczne choinki 
pojawiają się już w połowie listopada. Sklepy krzyczą, że trzeba kupować prezenty 
i słodycze. Wokół kolorowe lampki i pośpiech. Czasem coraz mniej odczuwamy 
rodzinny klimat. A osoby, które trochę dłużej żyją na tym świecie sięgają do wspo-
mnień. Czasem było biednie, ale dlatego też ten czas był zapamiętany jako wyjątko-
wy. Przenieśmy się razem z nimi do tych świąt sprzed kilkudziesięciu lat. 



6POEZJA NASZYCH SENIORÓW

Dziękuję Boże
 

Za to co przeżywam
Że życie smakuje 

Nowe rzeczy odkrywam 
Że naszą codzienność celebruję 

Choć czasem jest trudna 
Czasem szczęśliwa 
Często jest złudna 

Dziękuję Boże
Za lasy zielone

Za łąki kolorowe 
Łany zbożowe 
Ptaki i jeziora

Góry ośnieżone
Za niebo niebieskie z obłąkami

Za morze granatowe 
Z białymi falami
Dziękuję Boże 

Za chleb nasz codzienny
 Za duże radości

Za zwykłe kłopoty 
I nie małe troski

Za stare co odchodzi 
A nowe przychodzi

Za całe bogactwo wrażeń wyjątkowych 
Dziękuję Ci Boże 

Jolanta Szczepaniak-Kołakowska
Seniorka z Klubu Niepokorni z Drwalewa
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Malinowy uśmiech z kwasem wiśni
Malinowy uśmiech pomarańczą słońca zastyga…

Jabłkowa słodycz z cytryną tańczy…
A jagoda życie cierpką jeżyną zaprawia.

Nad wszystkim błyszczyk bananowy księżyc
Z blaskiem porannej rosy spleciony,
Świeżym mlekiem kokosu spryskany.

 Z pestki ogórka owoc powstaje
Tocząc pomidorowy podbój świata,

I naszą Nirwanę w to wszystko wplata.
Życie wciąż pędzi do przodu,
Inne owoce co chwilę rozdaje
I wciąż inne smakołyki daje,

I pędzi kołysząc czereśnie na krzakach…
A czerwień maliny muska po twarzy 
Słodkim kwasem wiśni schlapana.

Zofia Sieradzan 
Seniorka ze Stowarzyszenia Seniorów PoKUSa

Radość starości
Wesołe jest życie człowieka,

gdy śmiechem mu życie ucieka,
gdy starość przestaje narzekać,
gdy tańczyć zaczyna i skakać.

Wesołe jest życie seniora,
gdy trapi go śmiechu zmora.

 
Więc tańczmy, śpiewajmy,
starości się nie dawajmy.

Zofia Sieradzan 
Seniorka ze Stowarzyszenia Seniorów PoKUSa

GRUDNIOWE PRZYSŁOWIA

Adam i Ewa pokazują  jaki styczeń i luty po nich  następują
Gdy w Narodzenie pogodnie, będzie tak cztery tygodnie.

Boże Narodzenie po wodzie Wielkanoc po lodzie.
Jak w Wigilię z dachu ciecze zima się długo powlecze

Zielone Boże Narodzenie – biała Wielkanoc
Co zima przychłodzi, lato wynagrodzi.

Gdy w grudniu śnieg pada, drugi rok taki sam zapowiada.
Jak Jan Apostoł (27.12) ośnieżony, Św. Józef (19.03) już zielony.



6FELIETON PANA WŁODZIMIERZA – PREZENT DLA ŻONY

Znów mam problem. Ten sam od kilku-
nastu lat. Wy też tak macie? Już tłuma-
czę. Problem jest z prezentem dla uko-
chanej osoby, na urodziny lub imieniny. 
Tak po prawdzie, mój problem jest 
o 50% mniejszy (cały czas mówię 
o prezencie) Zapytacie dlaczego? Nie 
zapytacie? A i tak wam powiem.
Moja żona imieniny i urodziny obchodzi w tym 
samym dniu. Podobno u kobiet wraz ze wzro-
stem wieku potrzeby maleją, trututu - tyle wam 
powiem. Kiedyś jak żona była młoda, teraz też 
jest, ale jak była młodsza (już lepiej, wpadka 
była blisko) to jej wystarczył zestaw uniwersal-
ny, czyli goździk w celafonie i pończochy. 
Takim zestawem to wszyscy oblatywali wszyst-
ko. Imieniny, urodziny, awans, urodzenie dziec-
ka, dzień matki, babci, teściowej, dzień hutnika, 
społecznika, dzień krawcowych, cyrkowców, 
dzień dziadka. Z tym dziadkiem to chyba lekkie 
przegięcie, chociaż zdarzają się starsi panowie 
w rodzinie o różnych orientacjach, 
zakręceni i nakręceni na pończochy? Pod choin-
kę można było dać i na Wielkanoc w kozaka 
upchnąć. 
Kobiety nie wybrzydzały. Jak się kupiło 
nie ten rozmiar pończoch to zawsze 
można było obciąć nożyczkami od góry 
albo ostatecznie związać stopę w supeł 
i upchnąć go w czubkach szpilek. Kiedyś 
można było dać czekoladę „Jedyną dla 
jedynej”. Teraz mamy modę na odchudzanie 
to słodycze są be. W takim razie co? Torbę 
szczawiu i cztery główki kapusty? Festiwal 
płodów rolnych w salonie urządzić? Dwa wory 
cebuli i worek marchwi na ławie postawić. 
Ta, jeszcze piękna połowa na wegetarianizm 
przejdzie i żegnajcie kotleciki, pulpeciki, udka, 
szyjki skrzydełka i kurczakowe nóżęta. Tak 
z rozmysłem i na trzeźwo strzelić sobie ślepa-
kiem w kolano. Taki głupi to ja nie jestem. Reasu-
mując, skąd ja je wytrzasnąłem, ale słowo je… 
Spoko, spoko wtrąciłem, aż sam jestem z lekka 
zdziwiony. Zielenina odpada, może mi się 
czkawką odbić. 
Wiem kosmetyki. Ale jakie? Na dzień 
czy na noc, po obiedzie, przed kąpielą, 
w trakcie, czego? Wszystkiego? Może 
jakiś taki uniwersalny. Pod oczy, między oczy, 
w oczy. Na czubek głowy, na pelikany, 
na rozstępy, na zastępy. Rozświetlający 
nabłyszczający, matujący. Puder w sztyfcie czy 
w kamieniu? Nie mogą go normalnie do słoika 
czy do puderniczki, tylko w kamień go upychają 

ileż toto musi ważyć. Korzystające z tego pudru 
kobiety, pewnie wyglądają jak zawodnicy 
MMA. Nie no, takie babochłopisko w domu 
to strach.
Może by tak kostium kąpielowy. Mógł-
bym sam spróbować taki zmajstrować. 
Widziałem taki w jakimś piśmie kobie-
cym. Muszę tylko kilka sznurówek kupić. 
Na dół dwie, i dwie na górę. A jak dół będzie 
w przód albo tył uwierał, albo pił w talii? Albo 
góra pójdzie swoją drogą w przód albo 
na boki. Może użyć tasiemek, tylko jak szero-
kiej i czy więcej zakryć czy odsłonić. Czy tam, 
no tam wiecie, czy tu, a nie tam? W cholerę 
jasną z tym kostiumem - odpada definitywnie. 
Prędzej kręćka dostanę niż się na coś zdecydu-
ję. 
Ramkę ze zdjęciem. Moim? Czy ja wiem 
tak na odczep to mogę być. Według 
mojej połowicy to mógłbym być twarzą 
reklamy kopalin ziemnych, czyli 
piasku i żwiru. Mówi, że taki szary i bezna-
dziejny jestem, że nawet mi kolorowa fotografia 
nie pomaga. Przez tyle lat małżeństwa to chyba 
już nie jestem dla niej taką super atrakcją jak 
kiedyś. 
Nagle błysk geniuszu w moim wykona-
niu. Kupię mojej złociutkiej karnet 
na weekend w SPA. Niech kobiecina liźnie 
trochę wielkiego świata i kąpieli błotnych. 
Pojedzie, wypocznie, „odmłodnieje”. Wróci 
to będę się zachwycał. Dam po 100 zł synom, 
na łepka to będą zachwycać się ze mną mamuś-
ką. Wcześniej poćwiczę przed lustrem miny 
zachwytu by nie zaliczyć wpadki podczas powi-
tania. Pod nieobecność żony, zakupię piweczka 
i jakąś skromną goloneczkę. W telewizorku 
obejrzę jakiś meczyk, mordobicie, parę 
zaległych filmów niemieckiego kina mało zaan-
gażowanego. Wybaczę się na zapas. Oczami 
wyobraźni widzę moją Wenus wychodzącą 
z błotnej kąpieli.
- Snujący plany, Włodzimierz Potoniec. 
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6
UŚMIECHNIJ SIĘ

Proboszcz pyta parafiankę:
- Dlaczego pani nie zamówiła za zmarłego 
męża Mszy Świętej? Już nie mówię o grego-
riance, ale chociaż jednej mszy?
- Po co? Niech ksiądz pomyśli logicznie. Jak 
jest w niebie, to mu nie trzeba, jak w piekle, 
to mu nie pomoże, a jak w czyśćcu... 
ja go dobrze znam... wytrzyma.

Na ławce w parku siedzą starszy pan i pani. 
Nawiązują rozmowę. Nagle pan proponuje:
- A może byśmy wpadli do mnie do domu? 
Mam wspaniałą kolekcję lekarstw...

Babcia z wnuczkiem siedzą na kanapie 
i nagle wnuczek prosi ją:
- Babciu, babciu! Wyciągnij nóżkę.
- Ależ wnusiu, co to za pomysł, po co mam 
wyciągać nóżkę? – pyta babcia.
- Ale proszę – nalega wnuczek.
Babcia wyciąga jedną nogę na stojące 
nieopodal krzesło.
- Babciu, a wyciągnij jeszcze drugą nóżkę.
- No wiesz co wnusiu, co to za pomysły? Ale 
niech ci będzie, już to robię. Ale powiedz 
mi dlaczego o to prosisz? – nalega babcia 
wyciągając drugą nogę.
- Bo słyszałem jak rodzice mówili, że jak 
babcia wyciągnie nóżki, to sobie kupimy 
nowy samochód.
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Jedzie autobus, wsiada babuleńka, która 
zawsze jeździ tą linią. Podbiega do kierowcy 
i się pyta: 
- Chłopcze drogi, chcesz orzeszka? 
- Bardzo chętnie babinko, dziękuję bardzo 
- i zjada orzeszka. 
Kolejny dzień, znowu ta sama znajoma babu-
leńka wsiada. 
- Chcesz synku orzeszka? - pyta kierowcy. 
- Oczywiście babciu, dziękuję bardzo 
- i zjada ze smakiem. 
Sytuacja powtarza się kolejnego dnia. I kolej-
nego. Kierowca cieszy się z życzliwości 
babci, ale cos nie daje mu spokoju. Kolejne-
go dnia ta sama babuleńka proponuje 
orzeszka, kierowca zjada ale nie wytrzymuje 
i pyta: 
- Babinko, tak mnie pani częstuje tymi orzesz-
kami, a pani sama nie je. Dlaczego? 
- Widzisz syneczku, nie mogę, nie mam 
zębów - uśmiecha się bezzębnymi dziąsłami. 
- Rozumiem. A skąd w ogóle babciu takie 
pyszne orzeszki masz? 
- Z Toffifee...

NOWE PRZEPISY

• 30 dag wytłoczek z marchwi • 4 jajka • 300 ml oleju 
roślinnego • 25 dag mąki pszennej (wersja bezglutenowa 
z mąką ryżową) • 1 łyżeczka proszku do pieczenia • 1 
łyżeczka sody • ½ łyżeczki cynamonu (lub przyprawy do 
pierników) • 1 łyżka startych orzechów włoskich • 1 garść 
posiekanych bakalii (rodzynki, daktyle itp.)
Wszystkie składniki dokładnie wymieszać w misce. Przełożyć 
do formy wysmarowanej masłem i oprószonej bułką tartą. 
Piec w piekarniku w temp. 150oC przez 1 godz. 15 min.
- Życzę smacznego - Ania Zubrycka-Pacholik z Klubu Seniora 
„Czerwone Jabłuszko” przy OSP Nowa Wieś

CIASTO Z WYTŁOCZEK 
MARCHEWKOWYCH



6MODOWE INSPIRACJE

Utarło się, że osobom po sześćdziesiątce 
nie pasują kolorowe ubrania, a wszel-
kiego rodzaju dodatki, należą wyłącz-
nie do młodzieżowego  świata.  Wszyst-
ko te błędne stereotypy hamują nas, 
osoby starsze i nie pozwalają ubierać 
się zgodnie z własnym gustem i charak-
terem. Szafa seniora nie musi być 
nudna, stonowana i w ciemnych kolo-
rach!
Każda starsza osoba, która myśli, że nie warto 
jej się już starać, powinna pamiętać, że piękno 
nie ma daty ważności. To jak senior ma wyglą-
dać, zależy  wyłącznie od niego, jego osobowo-
ści, upodobań, a nie od metryki. Szukajmy 
co w naszym ciele jest najlepsze i to podkreślaj-
my, np. jeśli wciąż mamy  ładne nogi - załóżmy 
sukienkę równą z kolanem, czy, np. wąski fason 
spodni. Zatem najpierw zastanówmy się, co jest 
w naszym ciele najlepsze i szukajmy ubrań, 
które to podkreślą. Dobrze byłoby też, poszu-
kać czegoś co nas wyróżni, czyli takiej rzeczy, 
którą lubimy nosić. Może to być apaszka, 
charakterystyczna biżuteria, fryzura, buty, 

marynarka czy krawat. 
Często budzą uznanie starsze panie, które 
zachowują styl i klasę, nie boją się nowości, 
świadomie bawią się modą, wybierając z niej 
to, co dla nich najlepsze.
Nie sztuką jest być młodym i wyglądać świetnie, 
ale sztuką jest wyglądać świetnie, kiedy włosy 
stają się siwe, a sylwetka dojrzała. Takie prze-
myślenia mnie ostatnio nawiedziły i koniecznie 
musiałam się tym z Wami kochani Seniorzy 
podzielić.  Sama zacznę od przeglądu szafy 
i to już jutro.  
- Halina Fruba z Klubu Seniora „Czerwone 
Jabłuszko” przy OSP Nowa Wieś
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PODZIEL SIĘ SWOJĄ OPINIĄ O „AKTYWNYM SENIORZE”
Drodzy Czytelnicy „Aktywnego Seniora”! Staramy się, aby nasza gazeta w jak 
największym stopniu była atrakcyjna i odpowiadała na potrzeby związane 
z aktywnością społeczną osób 60+, dlatego bardzo zależy nam na Państwa opinii. 
Będziemy wdzięczni za odpowiedzi na pytania w formie poniższej ankiety. Prosimy 
o jej wypełnienie, wycięcie z gazety i dostarczenie.

Wypełnioną ankietę można nam dostarczyć w jeden ze sposobów:
• odesłać na adres:   Stowarzyszenie W.A.R.K.A. ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka (lub przy-
nieść osobiście)
• wysłać zdjęcie ankiety zrobione telefonem na adres: warka@stowarzyszeniewarka.pl
• zostawić w Urzędzie Gminy Warka, Jasieniec, Grójec lub Chynów
• zostawić u lidera grupy seniora w swojej miejscowości

1. Co się Pani/Panu najbardziej podoba w gazecie „Aktywny Senior”?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Co się Pani/Panu najmniej podoba w gazecie „Aktywny Seniora”?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

3. Jak można by zmienić gazetę, by była jeszcze bardziej dopasowana do potrzeb 
seniorów? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………......
Telefon kontaktowy: …………………………………………



6
TANIEC  TO ZDROWIE

Chcąc pozostać osobą aktywną rucho-
wo, można wziąć pod uwagę różne 
możliwości spędzania czasu - nordic 
walking, spacery, pływanie czy jazda 
rowerem. Niewiele jednak jeszcze 
osób traktuje taniec jako 
poważną i pełnoprawną aktywność. 

Bo za rzadko tańczymy. Często z braku możli-
wości (okazji i partnera), czasem tańcząc 
jedynie okazyjnie, nierzadko bojąc 
się o kontuzje czy obawiając się, że będzie 
wyglądać to komicznie. Warto wyzbyć się 
wszystkich niepotrzebnych lęków i spróbo-
wać przekonać się do tańca. Tutaj nie 
ma limitu wieku.

Nie bój się tańczyć
Taniec pojawia się często w listach działań 
amerykańskiego Narodowego Instytutu 
Starzenia się. Instytut finansował badania 
mające na celu ocenę efektu regularnego 
tańca (jak walce czy swing) zarówno 
na sprawność fizyczną osób starszych, 
jak i na ich strukturę i funkcje mózgu. 

Oto najważniejsze zalety tańca:
• Usprawnienie stawów oraz uwolnienie 
nagromadzonego napięcia. 
• Pozwala na szybie spalanie - w sesji jedno-
godzinnej może to być od 250 do 400 kalo-
rii.
• Poprawia pracę serca i uelastycznia tętni-
ce.
• Wzmacnia odporność - poprzez pobudze-
nie mechanizmów obronnych naszego organi-
zmu wzmacniamy nasz naturalny system 
odpornościowy.
• Wspomaga pracę mózgu.
• Wywołuje szczęście - poprzez wydzielanie 
w organizmie endorfin, które poprawiają 
nastrój, czujemy się szczęśliwi i dostajemy 
nowej energii.
• Sprzyja nawiązywaniu kontaktów 
• Wzmacnia pewność siebie - jeśli tylko prze-
zwyciężymy pierwsze uczucie skrępowania 
poczujemy się pewniej. To także sprawia,
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że czujesz się lepiej w ciele i ruchu, co jest 
czasem jedynym zwiększeniem zaufania, 
którego potrzebujesz.
• To świetna zabawa - oczywisty punkt, 
o którym nie trzeba chyba przypominać.

Jak zacząć przygodę z tańcem?
Na początek warto rozejrzeć się czy 
w naszej okolicy są organizowane kursy 
tańca dla osób w naszym wieku. Szczególnie 
warto zapytać w miastach takich jak Warka 
czy Grójec. W Warce prowadzone są zaję-
cia z tańca towarzyskiego w czwartki prowa-
dzone przez Szkołę Emotion i również 
w czwartki tango argentyńskie prowadzone 
przez instruktora Marka Lackorzyńskiego. 
W Grójcu w czwartki w godz. 11:00 – 12:00 
odbywają się zajęcia taneczne dla Koła 
Seniorów Familia, a we wtorki w godzinach 
20:30 – 21:30 odbywają się lekcje tańca 
towarzyskiego – zajęcia z tańca 
prowadzi w GOK Krzysztof Pracownik. 
W Jasieńcu planowane są zajęcia z tańca 
(chętnych prosimy o kontakt – Zofia Siera-
dzan ze Stowarzyszenia Seniorów PoKUSa). 
A nawet jeżeli nie mamy ochoty wychodzić 
z domu, wszystko czego nam potrzeba 
to muzyka i kawałek podłogi. Namawiajmy 
swoich bliskich na choćby kilka minut wspól-
nego tańca w zaciszu własnego domu. 
Instrukcje na temat danego tańca czy nawet 
pokazowe filmiki można znaleźć także 
w Internecie.  
Źródło: https://60plus.pl/?article=1102



1. Inaczej dar, upominek
2. Lokal, w którym można napić się cappuccino
3. Polska Złota…
4. Inaczej targowisko, kiermasz, bazar
5. Którego listopada obchodzimy Święto Niepodle-
głości?
6. Potomstwo tych samych rodziców 
7. Przenośnie: szczypta, domieszka
8. Zmiana miejsca pobytu grup ludności
9. Wigilijna msza o północy 

10. Uroczysta kolacja w przeddzień Bożego Naro-
dzenia 
11. Spotyka się przy świątecznym stole 
12. Gdy ……. tonie w wodzie, jajko toczy 
się po lodzie
13. Czerwieni się w kalendarzu
14. Ile potraw powinno znajdować się na wigilijnym 
stole?
15. Ochotnik, osoba pracująca bez wynagrodzenia 

Aktywny Senior – dwumiesięcznik seniorów ziemi grójeckiej
- Wydawca: Stowarzyszenie W.A.R.K.A. ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka, tel. 504 968 412,
warka@stowarzyszeniewarka.pl, - Nakład: 2000egz.
- Zespół Redakcyjny: Elżbieta Prokaryn – Pełnia Życia Chynów, Zofia Urbańczyk i Barbara Gołąb – Złota 
Jesień z Jasieńca, Zofia Sieradzan i Małgorzata Bochenek - Stowarzyszenie PoKUSa, Michalina Barszcz 
i Krystyna Wieczorek – Złota Reneta Ostrołęka, Krystyna Nowaczyńska – Słodkie Babeczki Watraszew, 
Stanisława Róg, Halina Fruba i Anna Zubrycka-Pacholik– Czerwone Jabłuszko Nowa Wieś, Grażyna Jagieł-
ło, Krystyna Pączek i Alicja Janus – UTW Warka
- Projekt i skład graficzny: Agencja Interaktywna Pakulski Media z Warki, www.pakulskimedia.pl 
Biuletyn „Aktywny Senior” powstał  w ramach projektu pt. „Liderzy zmian – Aktywna Sieć Seniorów z Powia-
tu Grójeckiego” którego realizatorem jest Stowarzyszenie W.A.R.K.A. dofinansowanego z Rządowego 
Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Konkurs: Rozwiązanie krzyżówki prosimy zgłosić telefonicznie pod numerem 
504 968 412.  Zgłoszenia wezmą udział w losowaniu.
Nagroda: voucher na kolację dla 2 osób z menu „Jabłko na Widelcu” w Restaura-
cji FUM (Warka, ul. Puławska 39D).

KRZYŻÓWKA SENIORALNA Z NAGRODĄ
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