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AKTYWNY SENIOR
- kwartalnik seniorów ziemi grójeckiej

,,Aktywny Senior” barwami jesieni Cię wita!
Spokojnym krokiem odchodzi lato. Zza węgła 
spoziera jesień. Zerka płomiennym okiem 
na sejmik bocianów, na �olet śliwy i czerwień liści. 
Serce pełne owoców i wspomnień. Włos srebrny, 
liść złoty. Piękno starości i mądrość czasu. Jesień 
życia, to My, seniorzy. To ja i Ty. Mamy siłę mądro-
ści czasu, tylko odwagi nam brak. Jak jesień wypłyń-
my całością doświadczeń. Pukajmy do drzwi 
marzeń, do drzwi potrzeb. Kosze owoców i warzyw 
w piwniczce postawmy, niech budzą wspomnienia 
i dają zapach życia. 
Liść taniec kolorem zaczyna, szum wiatru muzyką 
nostalgii wiruje, a babie lato radośnie srebrną nić 
puszcza to tu, to tam. Jest kolor, jest radość, jest 
spokój. Jest JESIEŃ. 
To czas mój i Twój. Bierzmy garściami plon życia 
i płyńmy radośnie w nieznane…
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Wiek nie ma znaczenia
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Odlotowa jazda

W niedzielne popołudnie 18 sierpnia w Bończy odbył się 
festyn wiejski organizowany przez Koło Gospodyń Wiej-
skich. Przybyło mnóstwo biesiadników. Były dania 
z grilla, ciasto, gofry oraz zimne napoje. Nie mogło 
zabraknąć również części artystycznej. Na scenie tradycyj-
nie pokazaliśmy się my -  Grupa Seniorów SPA Bończa 
w nietypowym układzie tanecznym.
Występ wywołał burzę oklasków. Śmiało można rzec, 
że wiek nie ma znaczenia, liczy się spontaniczność i dystans 
do samego siebie. Oprócz występu tanecznego seniorzy 
pokazali swoje  umiejętności aktorskie w premierowym 
skeczu „Biuro matrymonialne Amor”. Nie mogło zabraknąć 
także wesołych piosenek o dojrzałym życiu.

Bardzo dziękujemy wszystkim grupom seniorskim, które 
w tym dniu zaszczyciły nas swoją obecnością.
Klub Seniora SPA Bończa

Klub Seniora ,,PoKUSa” z przyjaciółmi już od 3 lat 
cyklicznie jeździ rowerami po malowniczych terenach 
gminy Jasieniec, zapraszając na rajdy wszystkich chęt-
nych. W tym roku nasze wypady rowerowe organizujemy 
pod nazwą „Rowerowy zawrót głowy”. Mamy w swoim 
gronie 4 osoby po kursie kierowania ruchem drogowym, 
dzięki czemu świadomie poruszamy się na drodze. W poło-
wie sierpnia zorganizowaliśmy rowerowe ognisko. Nie! Nie 
paliliśmy rowerów, ale spotkaliśmy się z ludźmi oczarowany-
mi jazdą rowerową. To było spontaniczne działanie, bez 
przygotowań, każdy wziął coś na ognisko, wspólnie spędzili-
śmy pięknie czas. Przyjechali do nas członkowie Stowarzy-
szenia Przyjaciół Gminy Chynów, Grupa rowerowa z klubu 
Seniora ,,Familia” z Grójca, członkowie „PoKUSy” i grupa 
„Koleżanki” z Błędowa, która bawiła nas gitarą i śpiewem 
obok jasienieckiego akordeonisty. Spotkało się 40 osób 

od juniorów do seniorów. Tańce i śpiewy trwałyby pewnie 
do rana, gdyby nie zew rowerowy. Szarówka jest niebezpiecz-
na dla rowerzystów, więc szybko trzeba było kończyć spotka-
nie. Planujemy w taki sposób również zakończyć sezon rowe-
rowy. 
Zo�a Sieradzan, Klub Seniora „PoKUSa”

Seniorzy grają w planszówki

Rozpoczęły się pierwsze realizacje Inicjatyw Senioral-
nych. Klub Seniora Sułkowice „Spotkajmy się” realizuje 
projekt pt. „Wspólne działanie fundamentem grupy senio-
ralnej”. Na spotkaniu wraz z KGW Sułkowice seniorzy grali 
w gry planszowe, które pozwoliły nowym osobom zintegro-
wać się z grupą, zobaczyć uśmiech wspólnoty, pracę grupy 
i własną wartość „ja też potra�ę, nie zapomniałam”.
Klub Seniora „Spotkajmy się” Sułkowice



Inicjatywy naszych seniorów
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Z radością informujemy, że w ramach 
Konkursu na Inicjatywy Senioralne 
do�nansowanie w wysokości 1300 
złotych otrzyma aż 14 grup z terenu 
powiatu grójeckiego. Pula środków 
przeznaczona na inicjatywy to 18 tys. 
złotych. Senioralne pomysły dotyczą 
budowania pozytywnego postrzega-
nia seniorów poprzez samych siebie, 
w grupie senioralnej lub w społeczno-
ści lokalnej. Grupy zapraszają 
do swoich działań również seniorów 
niezrzeszonych – skorzystaj, to okazja 
do wyjścia z domu i poznania nowych 
ludzi.
Klub Seniora Aktywni Goszczyn 
w inicjatywie „Aktywny Senior bez 
ograniczeń” chce pokazać się  jako 
grupa ludzi mających swoje pasje. Gosz-
czyński klub zaprosi do wspólnej aktyw-
ności m.in. chodzenia z kijkami oraz 
na spotkania dla kobiet „Być jak bogini”.
Michałowskie Poziomki w „Jak 
zdrowo jeść, żeby dożyć 100 lat” posta-
nowiły wykorzystać temat zdrowego 
jedzenia do pokazania, że senior może 
wciąż kulinarnie się rozwijać i dbać 
o swoje samopoczucie. 
Koło Seniorów „FAMILIA” Grójec 
chce zachęcić do aktywności �zycznej 
najstarszych mieszkańców Grójca 
poprzez warsztaty taneczne. Hasłem 
Połączy nas taniec „Roztańczona FAMI-
LIA” pokaże, że w każdym wieku 
można poprzez ruch cieszyć się życiem. 
Klub Seniora PoKUSa będzie organizo-
wać Festiwal spotkań sąsiedzkich pole-
gający na m.in. warsztatach „Dobrego 
samopoczucia” i rękodzielniczych 
„Ja też potra�ę”. Będzie też happening 
malarski i spotkanie biesiadno-tanecz-
ne. 
Klub Emeryta Pełnia Życia z Chynowa 
wykorzysta swój śpiewaczy potencjał 
pokazując, że Pozytywny Senior 
to Aktywny Senior. Poprzez Przegląd 
Piosenki z udziałem grup senioralnych 
pokaże jak śpiew może dawać radość 

Inicjatywy naszych seniorów

w senioralnej codzienności. 
Złota Reneta z Ostrołęki przygotuje 
Ogródek Seniora ze Złotą Renetą czyli 
zielone miejsce dla odpoczynku 
i spotkań osób 60+. Członkowie grupy 
zasadzą m.in. jabłonki odmiany Reneta, 
aby podkreślić swój wkład w rozwój 
miejscowości. Będzie to działanie 
międzypokoleniowe.  
Jasieniecki Klub Seniora Złota Jesień 
w inicjatywie pt. Wokalnie, kulturalnie, 
integralnie – aktywni seniorzy chce 
wesprzeć osoby 80+ i zapewnić 
im uczestnictwo w życiu Klubu Złota 
Jesień mimo niepełnosprawności. 
W tym celu zaproszą na spotkania 
wokalne, a także przygotują wystawę 
ze zdjęć ukazujących niezwykłych ludzi 
w wieku senioralnym. 
Grupa Senioralna Czerwone Jabłusz-
ko przy OSP Nowa Wieś poprzez 
projekt Samotność nie musi boleć 
każdego dnia chcą przełamać barierę 
lęku osób starszych w lokalnej społecz-
ności poprzez pokazanie ich mądrości 
i doświadczenia. Wolontariusze  „Czer-
wonego jabłuszka”  odwiedzą najstarsze 
osoby z Nowej Wsi i okolic. Będą zbie-
rać materiały do stworzenia albumów 
ze wspomnieniami. 
Uniwersytet  Trzeciego Wieku 
w Warce wyjdzie z murów sali wykłado-
wej pod pretekstem Spotkajmy się 
w ogrodzie. To zaproszenie do otwartej 
zielonej przestrzeni poprzez warsztaty 
„Ogród z kamykami”, „Ogród z ziołami” 
czy stworzenie miniogrodów 
w słoiczkach.  
Grupa Młodzi Duchem z Michalcze-
wa będzie pokazywać się z najlepszej 
strony pod hasłem Jak senior gotuje, 

wszystkim smakuje. Babcie zbierały 
doświadczenia kulinarne przez całe 
swoje życie, by teraz dzielić się nim, 
ku uciesze młodszego zabieganego 
pokolenia, podczas integracyjnych 
spotkań z mieszkańcami. 
Słodkie Babeczki z Watraszewa będą 
zachęcać osoby starsze ze swojej miej-
scowości do zapoznania się z działalno-
ścią klubu poprzez Piknik Senioralny 
przy szkole w Watraszewie, dlatego swój 
projekt nazwali - Jak impreza 
to  tylko ze Słodkimi Babeczkami 
nadzianymi rodzynkami. Podczas 
pikniku będą m.in. warsztaty rękodzieła 
pt. Jesienne kompozycje i konkurs kara-
oke.
Starówka ze Starej Warki w inicjatywie 
Herbatka dla 80-latka dotrze 
do niezrzeszonych osób 80+ ze Starej 
Warki. Członkowie klubu podarują 
przybyłym gościom ręcznie malowane 
kubki, które przygotują na warsztatach. 
Spotkanie będzie wzbogacone o zapre-
zentowanie działalności Starówki 
i śpiew.
Klub Seniora Sułkowice stawia 
na „Spotkajmy się” - Wspólne działanie 
fundamentem grupy senioralnej. 
W ramach projektu odbędą się warszta-
ty rękodzieła oraz spotkania przy grach 
karcianych i planszowych oraz wspólne 
śpiewanie.
Kwitnąca Jabłoń Konary w Potańców-
ka jak za dawnych lat będzie promo-
wać aktywność klubu poprzez imprezę 
w stylu retro atrakcyjną dla wszystkich 
pokoleń. Grupa zaprezentuje się pod-
czas imprezy poprzez pokaz mody 
i konkurs na przyśpiewki z dawnych lat.

Środki na dotacje dla grup senioralnych 
pochodzą z Rządowego Programu 
Aktywności Społecznej Osób Starszych 
na lata 2014 – 2020 w ramach projektu 
„Sieć Aktywnych Seniorów z grójeckie-
go” realizowanego przez Stowarzysze-
nie W.A.R.K.A.



JAK STWORZYĆ KLUB SENIORA

Chcę być w grupie, ale...
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Czytelniku, a może czytasz tę gazetę 
i myślisz sobie „wiele osób jest 
w jakiejś grupie seniorów, spotykają 
się, są zadowoleni, a u nas nic się nie 
dzieje”. Z jednej strony też chcesz być 
w grupie, z drugiej myślisz – „czy 
mogę dołączyć do istniejącej grupy? 
Chyba będę czuć się nieswojo, a może 
dobrze gdyby taka grupa była w mojej 
miejscowości”.
Czy dam radę? Czy będę zaakceptowa-
na? Jak to zrobić? Czy się nadaję? 
To naturalne wątpliwości - dotyczyć  
może wiele osób. Spotkaliśmy się z nimi 
towarzysząc w zakładaniu kilkunastu 
grup senioralnych na terenie powiatu 
grójeckiego. Każda społeczność jest 
inna. Jednocześnie są pewne kroki, 
które sprawdziły się i warto czerpać 
z doświadczeń innych - jak założyć 
grupę senioralną. Dla osób starszych 
grupa to panaceum na samotność, 
spotkania dodają energii i chęci 
do życia, a przebywanie z innymi pozwa-
la czuć się młodym, a przede wszystkim 
potrzebnym.

1. Porozmawiaj z innymi osobami star-
szymi
Czy znasz osobę, która już działa 
w grupie? Niech Ci opowie dlaczego 
tam jest, jak się przyłączyła. Powiedz jej 
o swoich wątpliwościach, może miała 
podobne. Pomyśl też o koleżance czy 
sąsiedzie ze swojej miejscowości. Jeśli 
masz choć jedną osobę z którą możesz 
swobodnie porozmawiać – zrób to. Jeśli 
nie podziela Twojego pomysłu – poszu-
kaj dalej. Znajdź sprzymierzeńca.

2. Spotkajcie się w małej grupie
Jeśli znajdziesz 3 osoby, które myślą 
podobnie jak Ty - porozmawiajcie 
wspólnie. Zróbcie tzw. burzę mózgów. 
W sytuacji gdy nie wiemy jak ruszyć 
pomaga wypisanie sobie wszystkich 
pytań jakie chodzą nam po głowie. Nie 
ma tu głupich pytań, a każdy ma prawo 

je zadać. Im więcej tym lepiej. Nie musi-
cie znać od razu na nie odpowiedzi. 
Samo zapisanie myśli to ważny krok.

3. Poszukajcie pomocy
Przy tworzeniu grupy ważne jest wspar-
cie innych. Nie bójcie się prosić, mówić 
o tym czego i dlaczego potrzebujecie. 
A może pomóc zechce sołtys, szef OSP, 
proboszcz, nauczycielka? To osoby, 
które zwykle chętnie dzielą się swoimi 
zasobami oraz doświadczeniem i dla 
nich równie ważne może okazać wspie-
ranie Was. Nie zapomnijcie o Sieci 
Aktywnych Seniorów – to grupa 
liderów grup senioralnych, a oni też 
przecież kiedyś zaczynali.

4. Kwestie do rozważenia
Jeśli chcecie spróbować założyć grupę 
w wąskim gronie spróbujcie odpowie-
dzieć sobie na zadane wcześniej pyta-
nia. Gdzie możemy się spotykać? 
Co chcemy robić? Czego potrzebują 
inne osoby starsze w naszej społeczno-
ści? Co by się sprawdziło? Kto może 
pomóc swoim doświadczeniem i umie-
jętnościami? Kto nam pomoże zorgani-
zować pierwsze spotkanie? Co może 
być okazją lub pretekstem do spotka-
nia?  

5. Zróbcie pierwsze spotkanie
Gdy już w ścisłym gronie omówicie 
możliwości utworzenia grupy, zorgani-
zujcie spotkanie. Dobrze się do niego 
przygotujcie – pomyślcie o herbatce 
i ciastku, może warto zaprosić kogoś 
z zewnątrz, miejcie w zanadrzu pomysł 
na kolejne spotkanie – warto zorganizo-

wać coś niezobowiązującego – grill czy 
wycieczkę do kina. Podczas spotkania 
możecie zrobić zapoznanie się osób, 
niech każdy powie swoje imię i coś 
o sobie, np. co lubi. Może warto pomy-
śleć o wspólnym zaśpiewaniu piosenki 
którą każdy zna? Zadbajcie o to, aby 
każdy czuł się dobrze i swobodnie. 
Warto wyjść ze spotkania z listą uczest-
ników i kontaktami, łatwiej Wam 
będzie zorganizować kolejne.

6. Lider grupy
Aby grupa funkcjonowała musi mieć 
lidera. Mogą to być też dwie dobrze 
dogadujące się ze sobą osoby. Do zadań 
lidera należy odpowiedzialność za wyty-
czanie kierunków działań, zbieranie 
oczekiwań, informowanie członków, 
organizacja spotkań. Jednak to nie ozna-
cza, że lider musi wszystko robić sam – 
ma jedynie mieć pieczę i zachęcać 
do współdziałania. Przede wszystkim 
jest to osoba, której zależy na grupie, 
dlatego ma odwagę angażować innych, 
rozwijać się przez udział, np. w szkole-
niach, zbierać oczekiwania i konsulto-
wać pomysły oraz podejmować decyzje.
Na drugiej stronie przedstawiamy 
kontakty do grup senioralnych z powia-
tu grójeckiego. Jeśli znajdziesz taką 
grupę w swojej okolicy zadzwoń, zapy-
taj – to nic nie kosztuje. Możesz dowie-
dzieć się telefonicznie jak działa grupa. 
Masz prawo mieć więcej informacji – 
na czym polegają spotkania, jak często 
grupa się spotyka, czy są ustalone jakieś 
zasady funkcjonowania. Jeśli chcesz 
wybrać się na spotkanie możesz wziąć 
ze sobą znajomą osobę – razem będzie 
Wam raźniej. Pamiętaj, że możesz 
przyjść i rozejrzeć się, ale nie musisz 
deklarować się, że będziesz stałym 
członkiem. W każdej chwili możesz się 
wycofać.
Jeśli chcesz porozmawiać – zapraszamy 
do kontaktu. Dorota Lenarczyk – 
Stowarzyszenie W.A.R.K.A.



Kto, gdzie i kiedy?
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Nazwa grupy Kontakt Miejsce spotkań
Zawsze Młodzi Pniewy

Klub Seniora Aktywni 
Goszczyn

Michałowskie Poziomki

Aktywne Piaseczno

Stowarzyszenie Emerytów 
i Rencistów "Biesiada" Grójec

Klub Seniora "FAMILIA" 
Grójec

Klub Seniora PoKUSa

Klub Emeryta Pełnia Życia 
z Chynowa

Grupa Seniora Złota Reneta 
z Ostrołęki

Jasieniecki Klub Seniora
Złota Jesień

Klub Złotego Wieku

Grupa Senioralna Czerwone 
Jabłuszko przy OSP Nowa Wieś

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Warce

Grupa Senioralna SPA 
Bończa

Grupa Młodzi Duchem 
z Michalczewa

Warecki Klub Seniora 
Radość z Życia

Słodkie Babeczki                      
z Watraszewa

Starówka ze Starej Warki

Grupa Senioralna                      
z Sułkowic

Stowarzyszenie Seniorów 
Relaks w Belsku Dużym

Kwitnąca Jabłoń Konary

606 993 053

661 404 555

721 697 779

782 692 002

734 152 643

608 830 256

533 282 892

693 478 881

880 603 802

790 520 264

697 050 351

510 569 781

574 061 145

505 269 771

606 857 809

724 703 321

509 618 645

660 236 721

728 315 675

601 510 519

606 726 696

Klub Senior +, Wilczoruda Parce-
la 2 (budynek po szkole)

Modrzewina 7 - (dom liderki 
grupy)

Świetlica Wiejska w Michałowie 
Górnym

Remiza OSP Piaseczno

ul. Laskowa 8, Grójec - (lokal 
przy przedszkolu)

GOK Grójec

Lokal klubu ,,Senior+"; ul. Kaszta-
nowa 6; Jasieniec

Gminny Dom Kultury w Chyno-
wie

Remiza OSP Ostrołęka

ul. Kasztanowa 6, Jasieniec - 
Lokal Klubu Senior+

CeSiR Warka - sala imprez

Remina OSP Nowa Wieś

CeSiR Warka - sala konferencyj-
na

Świetlica Wiejska w Bończy

Klub Senior+ (remiza OSP 
Michalczew)

CeSiR Warka - sala imprez

PSP w Watraszewie

Świetlica w Starej Warce

Szkoła Podstawowa w Sułkowi-
cach

Lokal Urzędu Gminy, ul. Modrze-
wiowa 1C

Szkoła Podstawowa w Konarach

Więcej informacji na www.stowarzyszeniewarka.pl

Termin spotkań
ustalane na bieżąco; w miarę potrzeb 
osób należących do klubu

w zależ. od potrzeb - w wakacje niedzie-
la, godz. popołud./wieczorne

co 2 tygodnie, godz. 19:00,

co miesiąc, godz. 18:00,

soboty, godz. 12:00-19:00

raz w miesiącu, ustalane na bieżąco

2. i 4. wtorek miesiąca, czer.-wrz. godz. 
18-22, paź.-maj godz. 17-21

wtorki - spotk. klubu, czwartki - warszta-
ty śpiewu (wt., czw. godz. 17:00)

raz w miesiącu, godz. 17:00

w każdy czwartek, godz. 19:00 - lato, 
18:00 - zima  

w każdy czwartek, godz. 10:00

pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, godz. 
17:00

wtorki (październik - czerwiec), godz. 
10:00

poniedziałki, godz. 19:00  

wtorki, czwartki, zimą 16:00, 
latem 18:00

wtorki, godz. 11:00

wtorek/czwartek, 16:00-17:00

pierwsza niedziela każdego miesiąca 
godz. 16:00

pierwsze wtorki miesiąca, godz. 18:00

co drugi poniedziałek, 16:00-18:00

3 czwartki w miesiącu, godz. 18:00



WIEŚCI Z PROJEKTU

Co jeszcze w projekcie ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A.?
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Stowarzyszenie W.A.R.K.A. prowadzi 
od kilku lat wsparcie dla ponad 
20 grup senioralnych z powiatu grójec-
kiego. Udaje się to dzięki zaangażowa-
niu tych grup i ich liderów oraz do�-
nansowaniu z rządowego Programu 
ASOS. W tym roku część działań zosta-
ło zrealizowanych, ale wiele jeszcze się 
będzie działo.
Za nami m.in. szkolenia w grupach „Jak 
pięknie się starzeć”, w których wzięło 
udział prawie 150 osób, Seniorada 
w Warce na prawie 500 osób, 3 zjazdy 
dla liderów grup, szkolenie „Jak pisać 
artykuły prasowe”, wydane dwa w tym 
roku numery gazety Aktywny Senior 
w nakładzie 2000 egz., spotkania robo-
cze Senioralnego Zespołu Konsultacyj-
no-Doradczego w Warce, organizacja 
wyjazdu dla ok. 150 seniorów do War-
szawy na Piknik Pokoleń i Ogólnopol-
ską Paradę Seniorów, rozstrzygnięty 
Konkurs na Inicjatywy Senioralne z do�-
nansowaniem 14 grup oraz wsparcie 
doradcze. 
Od września do grudnia odbędą się 
spotkania z seniorami, którzy świado-
mie podejmują działania na rzecz nie 
tylko swojej grupy, ale także lokalnego 
środowiska. 19 września w Grójcu 
odbędzie się szkolenie dotyczące prze-

jeszcze ukaże się grudniowy numer 
Aktywnego Seniora. Chętni seniorzy 
do założenia nowej grupy czy poszuku-
jący funduszy zewnętrznych, jak 
np. Bony Senioralne mogą skorzystać 
z doradztwa „Jak zaplanować projekt?”. 
A pod koniec roku spotkamy się z lidera-
mi by podsumować intensywny rok 
wspólnej zaangażowanej pracy. 
Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Skorzystaj jeszcze z dotacji

prowadzania diagnozy lokalnej „Jak 
funkcjonują seniorzy w naszej gminie”, 
gdzie istnieją lub planują się utworzyć 
zespoły konsultacyjne, działające 
we współpracy z lokalnymi samorząda-
mi. Następnie w tych lokalizacjach 
będzie prowadzona diagnoza, która 
odpowie na wiele ciekawych pytań 
z punktu widzenia jakości funkcjonowa-
nia seniorów w gminie. Wrzesień 
i październik to intensywny czas realiza-
cji Inicjatyw Senioralnych. W tym roku 

Warto skorzystać z tzw. Bonów Senio-
ralnych. Można się o nie ubiegać 
w Stowarzyszeniu Radomskie Cen-
trum Przedsiębiorczości. Bon o warto-
ści 1850 zł przeznaczony jest na działa-
nia cykliczne angażujące seniorów 

55+ w tym grupy senioralne. 
Jest to interesująca forma wsparcia 
nawet dla grup nieformalnych – wystar-
czy pięcioosobowa grupa seniorów 
i pomysł. Takie BONY otrzymali senio-
rzy z Nowej Wsi, z Koła Familia i z jasie-

nieckiej grupy PoKUSa. Więcej informa-
cji  - srcp.radom.pl 



Wspaniali dojrzali – piknik pokoleń
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Kolorowa Parada Seniorów w Warsza-
wie 24 sierpnia 2019 r. zgromadziła 
10 tysięcy seniorów z ponad 300 miej-
scowości z najdalszych krańców 
Polski. Powiat grójecki reprezentowa-
ła Sieć Aktywnych Seniorów w sile 
ponad 150 osób w trzech autokarach. 
Wyjazd zorganizowało Stowarzysze-
nie W.A.R.K.A. we współpracy 
z liderami grup senioralnych. Podróż 
nie odbyła się bez przygód. Jeden 
z autokarów zastrajkował na trasie 
i był podmieniany, ale seniorzy 
na paradę zdążyli.
Nasi tam byli  
Wydarzenie składało się z dwóch części: 
tj. Parady i Pikniku Pokoleń, których 
organizatorem była Fundacja Zaczyn. 
Sieć Aktywnych Seniorów z Grójeckie-
go zgromadziła osoby 60+ - przedstawi-
cieli grup z Grójca, Jasieńca, Goszczyna, 
Ostrołęki, Michałowa, Bończy, Starej 
Warki, Konar, Warki, Nowej Wsi, Chy-
nowa, Watraszewa i Michalczewa. 
Po raz pierwszy nasi seniorzy skrzyknę-
li się, by pojechać wspólnie – wszyscy 
mieli to samo oznaczenie - symbol 
powiatu grójeckiego jako sadu Europy – 
czerwone jabłuszko przypięte dumnie 
na piersi.
Taniec i zabawa
Parada rozpoczęła się na Rondzie 
de Gaulle’a. Muzyczną mobilną scenę 
poprowadziła słynna DJ Wika. Uczestni-
cy przeszli w radosnym pochodzie 
na Kampus Główny UW. Od godziny 
13:00 trwał tam Piknik Pokoleń, 
na którym wystąpił m.in. Krzysztof 
Krawczyk. Odbył się również najwięk-
szy w Polsce dancing międzypokolenio-
wy, kilkadziesiąt warsztatów oraz 
panele dyskusyjne z udziałem znanych 
osób, np. Roberta Janowskiego, Katarzy-
ny Pakosińskiej. Marioli Bojarskiej-Fe-
renc czy Anny Korcz.
Moc atrakcji
Piknik pokoleń to także liczne stoiska. 
Strefa Piękna Sephora oferowała 

bezpłatne warsztaty makijażu cery 
dojrzałej. W Stre�e MultiSport można 
było zmierzyć skład masy ciała 
i uzyskać profesjonalną analizę z porada-
mi od �zjoterapeutów - jak utrzymać 
zdrowie i dobrą kondycję na lata. 
Na warsztatach stylu „Głosu Seniora”- 
można było zyskać wiedzę jak należy 
poruszać się na scenie i pozować 
do zdjęć, czy jakie są trendy w modzie 
60+. Na seniorów czekały bezpłatne 
konsultacje z lekarzami specjalistami, 
badanie poziomu glukozy we krwi 

i ciśnienia tętniczego oraz informacje 
kampanii „Depresja. Rozumiesz – 
pomagasz”.  Były też warsztaty - garncar-
skie, pt. „Śmieci na nowo” czy nauka 
kaligra�i. Jedna z uczestniczek tak skwi-
towała wyjazd „Byłam, widziałam, prze-
żyłam i poczułam. Chcę za rok. Sytuacja 
niesamowita. 10 tysięcy ludzi i wszędzie 
dookoła radość i szczęście, śmiech 
i muzyka, a przy tym dużo nowej 
wiedzy i troska organizatorów o każde-
go seniora.”
Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

bezpłatne warsztaty makijażu cery i ciśnienia tętniczego oraz informacje 
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POMOC SPOŁECZNA DLA SENIORA

Z czego może skorzystać senior w MGOPS

8

Seniorzy są grupą społeczną, którą 
często dotyka samotność. Zdarza się 
tak, że nawet rodzina nie może zapew-
nić potrzebnej pomocy. Wówczas 
seniorowi przysługują, np. usługi opie-
kuńcze czy zasiłek. Senior może też 
skorzystać z przywilejów przysługują-
cych w ramach Karty Dużej Rodziny. 
Na pomoc społeczną mogą liczyć eme-
ryci i ich rodziny, którzy są w trudnej 
sytuacji, w szczególności z powodu 
ubóstwa, niepełnosprawności czy 
długotrwałej lub ciężkiej choroby. 
Również zdarzenia losowe, klęski 
żywiołowe lub ekologiczne czy sytu-
acje kryzysowe mogą być podstawą 
do ubiegania się o świadczenia 
z pomocy społecznej.
1. Usługi opiekuńcze
Pomoc w formie usług opiekuńczych 
przysługuje osobom samotnym, które 
z powodu wieku, choroby lub innych 
przyczyn wymagają pomocy innych 
osób. Wniosek o usługi opiekuńcze 
może być złożony pisemnie, jak i ustnie. 
Należy do niego dołączyć dokument 
potwierdzający wysokość osiąganych 
miesięcznie dochodów, a także wskaza-
nie lekarza w zakresie czynności pielę-
gnacyjnych. Decyzję o przyznaniu 
usług opiekuńczych poprzedza przepro-
wadzenie wywiadu środowiskowego. 
Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależ-
niona jest od wysokości uzyskiwanych 
dochodów (stawki za usługi ustala rada 
gminy). 
2. Świadczenia z pomocy społecznej
Osoby, których dochody nie przekracza-
ją kryteriów dochodowych ustalonych 
na podstawie art. 8 ustawy o pomocy 
społecznej, osoby samotne - 701,00 zł, 
natomiast osoba w rodzinie - 528,00 zł 
mogą otrzymać świadczenia w formie: 
zasiłku stałego który przysługuje: 
-  pełnoletniej osobie samotnie gospoda-
rującej, niezdolnej do pracy z powodu 
wieku lub całkowicie niezdolnej 
do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy 

cji. Ma on na celu częściowe pokrycie 
wydatków związanych z zapewnieniem 
opieki i pomocy innej osoby. Mają 
do niego prawo osoby niepełnosprawne 
o znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści oraz osoby, które ukończyły 75 lat. 
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje 
osobie uprawnionej do dodatku pielę-
gnacyjnego.

3. Karta Dużej Rodziny
To system zniżek i dodatkowych upraw-
nień dla rodzin zarówno w instytucjach 
publicznych, jak i w �rmach prywat-
nych. To zniżki, np. na przejazdy kolejo-
we, niższe opłaty paszportowe, możli-
wość tańszego korzystania z oferty insty-
tucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, 
księgarni, na zakupy, paliwo. Prawo 
do posiadania Karty Dużej Rodziny 
przysługuje wszystkim rodzicom, 
którzy mają lub mieli na utrzymaniu 
łącznie co najmniej troje dzieci (bez 
względu na ich wiek w chwili składania 
wniosku). Karta jest przyznawana nieza-
leżnie od dochodu w rodzinie. 
Informację przygotował Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce

Lokalny Program ,,Złota rączka”
Nieodpłatna pomoc dla seniorów 
w drobnych domowych naprawach - 
działa w wielu miastach i w gminie Jasie-
niec. Jest to projekt skierowany do osób 
powyżej 60. roku życia, w pierwszej 
kolejności samotnych i niepełnospraw-
nych, prowadzących jednoosobowe 
gospodarstwo. Zakres konsultacji tech-
nicznych i drobnych napraw obejmuje 
usługi, które nie wymagają wiedzy 
specjalistycznej lub uprawnień, natych-
miastowej interwencji oraz nie pociąga-
ją za sobą nakładów �nansowych.

od kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej; - pełnoletniej 
osobie pozostającej w rodzinie, niezdol-
nej do pracy z powodu wieku lub całko-
wicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej 
dochód, jak również dochód na osobę 
w rodzinie są niższe od kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie, 
a jego wysokość nie może być wyższa 
niż 645 zł miesięcznie. 
zasiłku okresowego - który przysługuje 
w szczególności ze względu na długo-
trwałą chorobę, niepełnosprawność, 
bezrobocie, możliwość utrzymania lub 
nabycia uprawnień do świadczeń 
z innych systemów zabezpieczenia 
społecznego: 1) osobie samotnie gospo-
darującej, której dochód jest niższy 
od kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej; 2) rodzinie, 
której dochód jest niższy od kryterium 
dochodowego rodziny. 
zasiłku celowego - zaspokojenie 
niezbędnej potrzeby bytowej, może być 
przyznany w szczególności na pokrycie 
części lub całości kosztów zakupu żyw-
ności, leków i leczenia, opału, odzieży, 
drobnych remontów i napraw w miesz-
kaniu w przypadku, gdy osoby nie 
są w stanie zabezpieczyć potrzeb 
z własnych dochodów.
zasiłku pielęgnacyjnego - który przy-
znawany jest niezależnie od kryterium 
dochodowego, przysługuje osobom 
niezdolnym do samodzielnej egzysten-



Rady Seniorów - po co i jak?
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Seniorzy stanowią coraz większą 
grupę mieszkańców, członków wspól-
not lokalnych i odbiorców usług 
publicznych, a co za tym idzie - ważną 
grupę obywateli. Ich głos dotyczący 
specy�ki potrzeb i oczekiwań wynika-
jących z ograniczeń wieku powinien 
być brany pod uwagę. Ale sami senio-
rzy powinni coraz aktywniej włączać 
się do współdecydowania o kształcie 
lokalnej przestrzeni publicznej 
i tworzenie gminnych oraz miejskich 
polityk, nastawionych na przyszłość. 
Jednym z nowych narzędzi uczestnic-
twa osób starszych w życiu obywatel-
skim i społecznym stają się Rady 
Seniorów i Senioralne Zespoły 
Konsultacyjno-Doradcze

Seniorze, jeśli widzisz…
w swoim otoczeniu ważne dla starszych 
mieszkańców sprawy, które należałoby 
pilnie rozwiązać, np. m.in.: brak przy-
jaznego dla osób starszych miejsca 
spotkań, niedostosowane do Twoich 
potrzeb chodniki, przejścia, dojścia 
do instytucji publicznych, przystanki 
komunikacji miejskiej lub chciałbyś 
zorganizować zajęcia lub imprezy adre-
sowane do swojego pokolenia – Rada 
Seniorów czy Senioralny Zespół Konsul-
tacyjno–Doradczy jest po to, by Ci 
w tym pomóc.

Czym zajmują się Rady?
Do zadań Rady seniorów należy konsul-
towanie i wyrażanie opinii w sprawach 
dotyczących osób starszych, reprezento-
wanie ich interesów wobec samorządu 
i administracji, podejmowanie inicja-
tyw i działań poprawiających jakość 
życia seniorów. Samorządowi łatwiej 
poruszać się wówczas w świecie senioral-
nych potrzeb. Może, ale nie musi brać 
pod uwagę głosu Rady. Jest to głos 
doradczy - nie decydujący.

W Gminie Warka powstał siedmiooso-
bowy Zespół Doradczo-Konsultacyjny 
do spraw Seniorów, który określił  regu-
lamin działania. Inne samorządy 
są również zainteresowane sprawami 
seniorów.

Słowo od eksperta - praktyka
Rady i zespoły to dobrowolnie i społecz-
nie działająca grupa ludzi na rzecz 
seniorów. Skład grupy powinien być 
bardzo zróżnicowany organizacyjnie. 
Nie powinni to być seniorzy zrzeszeni 
w jednym klubie, jak również powinni 
posiadać osobę wytypowaną przez 
samorząd lokalny. Grupa ta może dora-
dzać, konsultować działania kierowa-
ne w stronę najstarszej grupy mieszkań-
ców przez samorząd gminny, powinna 
również wskazywać możliwe rozwiąza-
nia satysfakcjonujące seniorów jak 
i samorząd oraz całe społeczeństwo. 
Rada jest za to dużym wsparciem dla 
samorządów i społeczności lokalnej, 
bo kto jak nie Ci społecznicy zaangażo-
wani są w działania i szukanie rozwią-
zań dla pięknego doświadczonego 
wieku – mówi Magdalena Poulain - 
Prezes Fundacji 2035, działającej dla 
seniorów w woj. Łódzkim.

Kto powołuje Radę?
Powołanie Rady seniorów następuje 
w drodze uchwały Rady Gminy. Statut 
Rady określa tryb wyboru jej członków 
i zasady działania. Rady można tworzyć 
zgodnie z zapisem artykułu 5c Ustawy 
o samorządzie gminnym z dnia 
11.10.2013 roku dotyczącego sprzyjaniu 
solidarności międzypokoleniowej oraz 
tworzeniu warunków do pobudzania 
aktywności obywatelskiej osób 
starszych w społeczności lokalnej.

Czym różni się Rada Seniorów 
od Zespołu Konsultacyjno-Doradcze-
go?
Obie rzeczywistości mają podobny cel, 
tj. służą dbaniu o sprawy seniorów 
w porozumieniu z samorządami lokal-
nymi. Rady Seniorów powstają 
wg wytycznych ustawy co z jednej 
strony nadaje bardziej formalny charak-
ter, a z drugiej wiąże się z większymi 
obowiązkami. Zespoły Konsultacyjne 
tak samo mogą działać na rzecz senio-
rów – nie wymagają jednak procedur, 
a ich kształt bardziej zależy od tego 
w jaki sposób chcą działać osoby, które 
je stanowią – ustalając np. regulamin 
działania.

Mazowiecka Rada Seniorów
Mazowiecka Rada Seniorów powstała 
14 listopada 2018 roku Uchwałą Zarzą-
du Województwa Mazowieckiego. 
W skład Rady weszło 18 członków, 
m.in. przedstawiciele środowisk senio-
ralnych reprezentujące uniwersytety 
trzeciego wieku, rady seniorów, organi-
zacje pozarządowe oraz Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.    
 
W powiecie grójeckim
Powoływanie Rad i Zespołów Konsulta-
cyjno-Doradczych odbywa się we współ-
pracy z lokalnymi samorządami. 
W Nowym Mieście działa od niedawna 
Gminna Rada Seniorów licząca 15 osób. 

działania.
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PIĘKNO JEST WŚRÓD NAS

Czas na słoneczniki

10

Słoneczniki, to niezwykle wdzięczne, 
zdobne i sympatyczne kwiaty, które 
przede wszystkim pasują do sielskiego 
krajobrazu. Wbrew pozorom, nazwa 
słonecznika nie nawiązuje wcale 
do faktu, że jego kwiat przypomina 
słońce. Chodzi raczej o jego fenomenal-
ną zdolność śledzenia tarczy słońca 
poprzez wygnanie łodygi każdego dnia, 
od jego wschodu do zachodu. Już 
od końca XIX wieku, cięty słonecznik 

ły na miejskie salony. Patrząc na nie, 
nawet przy niepogodzie, świeci nam 
słońce.
Jadwiga Teresa Supłacz-Chromińska

stał się kwiatem używanym do dekora-
cji, bowiem symbolizuje radość życia 
i idealizm. Stał się też popularnym moty-
wem w malarstwie. Słoneczniki, 
za sprawą Vincenta van Gogha, uznawa-
ne są za najbardziej rozpoznawalne arcy-
dzieła światowego malarstwa. I tak jak 
van Gogh, który za życia jako artysta 
nie znaczył nic, a dopiero po śmierci, 
zasłużył sobie na miano ikony sztuki, 
tak słoneczniki, z wiejskich strzech tra�-

Boćki, do lotu, gotowi, start!

Bociany od wieków wpisały się w polski 
krajobraz tak samo jak wierzby, maki 
i malwy, tworząc sielski obraz naszej 
ojczyzny. 
Miejsca, w których mają swoje gniazda 
wyglądają jakby dostojniej, a mieszkań-
cy tych miejsc, czują się wyróżnieni 
tym, że boćki uwiły sobie u nich „miesz-
kanko”.  Przylatując do nas z ciepłych 
krajów, zapowiadają rychłą wiosnę. 
Odlatując, nadchodzącą jesień.
W tym roku, nasi rodzimi ornitolodzy 
odnotowali, że pierwsze bociany opuści-
ły już nasz kraj w sierpniu, i to znacznie 

ją. Nieliczne boćki, z bardzo różnych 
względów, pozostaną jednak u nas 
na zimę. Trzeba się nimi koniecznie 
zaopiekować, aby przetrwały do następ-
nej wiosny. Bo ich widok na wiosnę, 
dodaje nam otuchy i poprawia nastrój.
A na koniec nasuwa się pytanie, czy 
nasze pociechy wierzą jeszcze w to, 
że boćki przynoszą dzieci? Jestem 
bardzo ciekawa. Bo co odpowie rodzic, 
kiedy dziecko zapyta: tato, skoro bocia-
ny odlatują na zimę, to kto mnie przy-
niósł, jak ja urodziłem się w grudniu?
Jadwiga Teresa Supłacz-Chrmomińska

wcześniej niż zazwyczaj. Tłumaczą 
to tym, że młode boćki, dzięki sprzyjają-
cej aurze i dostatkowi pożywienia, szyb-
ciej dorosły i nauczyły się latać. A co za 
tym idzie, były już gotowe, aby rozpo-
cząć podróż do Afryki, gdzie przezimu-

Przyroda malowana piórem

Kocham słoneczniki... 
Za banalną radość i promień słońca. 
Za zatrzymany w miejscu czas.
Za lato, rozzłocone pola i rozgwieżdżone niebo. 
Za pomarańczową wstążkę na ich łodydze.
Katarzyna Boruta

Bociek, bociek leci!
Dalej, żywo, dzieci!
Kto bociana w lot wyścignie,
Temu kasza nie ostygnie.(…)
Bocian Maria Konopnicka

Jest jakiś kraj bajeczny, jakieś ciche święto, 
jakieś niedzielne rano słoneczne, świetlane, 
kiedy po pustych polach, w złote mgły odziane, 
włóczą się Słonecznice z piersią odsłoniętą. 
K. Przerwa-Tetmajer, Bajeczny kraj

I silniej kwiaty pachną tam i czystsza 
Rosa o zorzy sypie się na łany - 
A słoneczniki, co po miedzach rosną, 
Jakimś zachwytem świetlanym gorętsze, 
Ekstazą blasku upite miłosną, 
Podnoszą w niebo kwiatów swoich wnętrze... 
Maryla Wolska 
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Akcja „60+ Kultura” w Muzeum w Warce

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego 
w Warce po raz kolejny przyłącza się 
do akcji ,,60+ Kultura”, organizowanej 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.
W pierwszy weekend jesieni, a więc 
28-29 września, wszyscy Seniorzy mogą 
skorzystać ze specjalnej oferty 
Muzeum. Tylko w tym dniu na hasło 
„60+ Kultura” bilety wstępu dla osób 
powyżej sześćdziesiątego roku życia 
będą za symboliczną złotówkę. Dodat-
kowo przewodnicy Muzeum bezpłatnie 
oprowadzą po ekspozycji, wprowadza-
jąc gości w świat tajemnic Kazimierza 
Pułaskiego i wielkich Polaków w USA, 
a także historii Warki.

 salony. Patrząc na nie, nawet przy niepo-
godzie, świeci nam słońce.
Jadwiga Teresa Supłacz-Chromińska

Wszyscy Seniorzy będą również mogli 
nieodpłatnie obejrzeć projekcję �lmo-
wą z okazji 80. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej pt. ,,1 września 1939 
r. we wspomnieniach” oraz �lm o patro-
nie Muzeum Kazimierzu Pułaskim (sala 
koncertowa Centrum Edukacyjno - 
Muzealnego). Muzealna kawiarnia Cafe 
Savannah przygotowała specjalną ofertę 
na ten weekend dla Seniorów, rabat 50% 
na zakup kawy lub aromatycznej herba-
ty. Celem ogólnopolskiej kampanii 
„60+ Kultura” jest zachęcenie Seniorów 
do aktywnego uczestniczenia w życiu 
kulturalnym, dzięki wykorzystaniu 
oferty dostępnej w ich miejscu zamiesz-
kania. (zwiedzanie z przewodnikiem 

Kalendarz wydarzeń

Nazwa Data Organizator
Święto Grójca - 600 lat miasta (3 dni)

Rowerowy Zawrót Głowy (cyklicznie)

Potańcówka integracyjna - Chynów

Weekend seniora z kulturą „60+Kultura”

Święto Kultury Regionalnej w Nowej Wsi

Śpiewaj, bo śpiew to radość - spotkanie 
klubów seniora
Zabawa taneczna

Obchody Dnia Kazimierza Pułaskiego

Spotkanie pt. „Artyści w Armii 
gen. Andersa”
Potańcówka integracyjna - Chynów

Zabawa andrzejkowa

Potańcówka biesiadna - ANDRZEJKI

Zabawa sylwestrowa

Szkolenia komputerowe dla seniorów 

20 wrz

czwartki wrz./paź.

21 wrz

2019-09-28/29

6 paź

12 paź

19 paź

11 paź

2019-11 (pierwszy 
tydzień)
23 lis

23 lis

29 lis

31 gru

nabór ciągły 
do 12.2019

Urząd Gminy i Miasta Grójec

Ida Mroczek-Lep - IODA Consulting, Klub Senio-
ra,,PoKUSa"
Klub Emeryta „Pełnia Życia”

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

Z-SP w Nowej Wsi, Stowarzyszenie ANIMATOR

Klub Złotego Wieku

Warecki Klub Seniora „Radość z Życia”

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

Klub Emeryta „Pełnia Życia”

Warecki Klub Seniora „Radość z Życia”

Klub Złotego Wieku

Warecki Klub Seniora „Radość z Życia”

Urząd Gminy Grójec

Informacje o wydarzeniach i imprezach skierowanych do seniorów prosimy wysyłać na adres Redakcji Aktywnego Seniora

dla grup min. 20 osób, o godz. 12:00 
oraz 14:00)

 salony. Patrząc na nie, nawet przy niepo-
godzie, świeci nam słońce.
Jadwiga Teresa Supłacz-Chromińska
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Nie hoduj raka! -  wystrasz go badaniami

12

Panie doktorze mam w domu psa 
i kota, więc raka hodować nie będę. 
Tak brzmiała moja odpowiedź na pyta-
nie lekarza urologa czy zgadzam się 
na usunięcie prostaty, w której wykry-
to komórki nowotworowe.

Ale zacznijmy od początku. 15 lat 
temu podobnie jak niejeden starzeją-
cy się mężczyzna zacząłem mieć 
problem z oddawaniem moczu. 
W warszawskiej przychodni, do której 
zapisałem się do lekarza pierwszego 
kontaktu, był również lekarz urolog. 
Umówiłem się na wizytę do niego aby 
pomógł mi z moim problemem. Pan 
doktor po badaniu potwierdził moje 
przypuszczenia, że mam łagodny prze-
rost prostaty. Gruczołu umiejscowione-
go pod pęcherzem otaczającego ujście 
cewki moczowej z pęcherza. Otrzyma-
łem receptę na leki spowalniające 
rozrost prostaty i skierowanie na bada-
nie PSA. Oczywiście nie chodziło 
o badanie mojego psa, tylko badanie 
antygenu PSA, wytwarzanego w przy-
padku przerostu prostaty, a wykrywane-
go z próbki krwi. Jednocześnie dosta-
łem skierowanie na biopsję prostaty, 
czyli pobranie z kilku miejsc komórek 
gruczołu celem sprawdzenia czy nie ma 
komórek nowotworowych. Biopsja nie 
wykazała żadnych groźnych zmian. 
I tak kolejne lata minęły mi na łykaniu 
tabletek, wizytach dwa razy do roku 
u urologa i regularnym badaniu PSA.

Prostata - gruczoł u mężczyzn i samców 
ssaków otaczający początkowy odcinek 
cewki moczowej i uchodzący do niej.

Niestety po dziesięcioletnim leczeniu 
farmakologicznym moja prostata 
postanowiła dalej rosnąć i po kolejnej 
biopsji i innych badaniach przesze-
dłem zabieg laserowego zmniejszania 
gruczołu. Zabieg robiony w szpitalu 
pod narkozą nie był specjalnie uciążli-

węzłów chłonnych ani fragmentów 
okolicznych narządów. Słowo chemiote-
rapia znane jest mi tylko z opowieści.

Każdego z nas może dotknąć ten sam 
problem. Ale reagowanie na niepokoją-
ce objawy i coroczne wykonywanie 
badań PSA może pozwolić na zdiagno-
zowanie nowotworu na takim etapie, 
kiedy jest możliwość całkowitego 
usunięcia niebezpiecznej tkanki. Pano-
wie, nie ma się czego wstydzić, trzeba 
się badać. Panie przypilnujcie swoich 
mężczyzn, aby zadbali o swoje zdrowie.
Nie ma co czekać, bo rak sam nie przej-
dzie.
Sławek z Jasieńca

Testy PSA polegają na kontrolowaniu 
we krwi poziomu antygenu (Prostate 
Speci�c Antygen), wytwarzanego przez 
komórki gruczołu prostaty. Podwyższony 
poziom PSA może wskazywać, na zapale-
nie gruczołu krokowego, łagodny prze-
rost gruczołu lub nowotwór. W tym 
wypadku zleca się szczegółowe badania 
pozwalające na określenie przyczyny 
podwyższonego PSA.

wy, bez jakichkolwiek skutków ubocz-
nych. Ponownie wróciłem do tabletek 
i co półrocznych badań kontrolnych.

Dwa lata temu wyniki PSA zaczęły 
rosnąć przekraczając założone dla 
wieku wartości referencyjne. Lekarz 
urolog ponownie skierował mnie 
na biopsję. Argumentował konieczność 
wykonania badania, że będzie spokoj-
niejszy mając jej wyniki. Wyniki tej 
trzeciej biopsji nie były pomyślne. 
W obu płatach gruczołu wykryto 
komórki nowotworowe o średnim stop-
niu złośliwości. Mówiąc prostym języ-
kiem okazało się, że mam raka. Lekarz, 
który omawiał ze mną wyniki biopsji 
zapytał się czy jestem zdecydowany 
na operację usunięcia prostaty. Moją 
odpowiedź przytoczyłem na początku.

Po miesiącu gdy wykonałem wszystkie 
konieczne badania, leżałem na stole 
operacyjnym i rozstawałem się z moją 
zrakowaciałą prostatą. Rekonwalescen-
cja po operacji tym razem była dłuższa. 
Kilka dni w szpitalu, później dwa tygo-
dnie chodziłem z cewnikiem i workiem 
na mocz. Po usunięciu cewnika czułem 
się jak niemowlak, bo musiałem 
chodzić z pieluchą z powodu nietrzyma-
nia moczu. Prostata jest jednym 
z elementów odpowiedzialnych 
za wypływ moczu z pęcherza. Po jej 
usunięciu, jej rolę muszą przejąć 
mięśnie znajdujące się w jamie brzusz-
nej. A one muszą mieć trochę czasu aby 
nauczyć się nowego zadania. Odpowied-
nie ćwiczenia gimnastyczne przyspiesza-
ją ten proces.

Obecnie jestem półtora roku po opera-
cji i nie ma żadnych przesłanek, aby 
komórki nowotworowe zaatakowały 
inne narządy. Wykrycie ich w bardzo 
wczesnym stadium pozwoliło ograni-
czyć zakres operacji do samego gruczo-
łu prostaty, nie trzeba było usuwać 
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Seniorzy, a nadużywanie leków

ZDROWIE 13

Czy seniorzy nadużywają leków? Jeśli 
tak, to jakich?
Seniorzy są grupą pacjentów, która 
bardzo często nadużywa leków, ponie-
waż najczęściej mają kilka współwystę-
pujących schorzeń – więc można powie-
dzieć, że dolegliwości mogą być różne, 
a rynek reklam kusi cudownymi specy�-
kami na zgagę, zaparcia, bóle stawów 
itd. Z drugiej strony jest to także grupa, 
która często odbywa wizyty u różnych 
specjalistów i każdy z nich przypisuje 
leki, nie wery�kując tych preparatów, 
które już pacjenci przyjmują.

Czy można samodzielnie ordynować 
sobie leki bez recepty, żeby walczyć 
np. z powikłaniami jakichś chorób czy 
skutkami brania innych preparatów?
Najgorsze jest leczenie objawów ubocz-
nych leków innymi lekami... Nie powin-
niśmy sami leczyć również powikłań 
schorzeń, które mamy, dostępnymi bez 
recepty środkami, ponieważ czasem 
mogą być to powikłania zagrażające 
życiu, a jeżeli sami zaordynujemy sobie 
preparaty bez recepty, skutki mogą być 
naprawdę poważne.

Jeśli jedna tabletka nie pomaga, biorę 
kolejną…
I zaczyna się błędne koło... Pojawiają się 
działania niepożądane, objawy uboczne 
z tego powodu, że leki zaczynają wcho-
dzić ze sobą w interakcję. Częstość 
niepożądanych działań leków rośnie 
wraz z wiekiem. Wynika to z szeregu 
zmian zachodzących w starzejącym się 
organizmie: zmniejszania się masy 
tkanek aktywnych, zawartości wody 
i stężenia albumin, wzrostu zawartości 
tkanki tłuszczowej, wolniejszego wyda-
lania leków (gorsze funkcjonowanie 
wątroby oraz nerek), zmienionej wrażli-
wości tkanek docelowych na leki. Szacu-
je się, że 10-20 procent wszystkich hospi-
talizacji u osób, które ukończyły  65 rok 
życia spowodowanych jest działaniem 

Leki, które często przyjmujemy  
z powodu przeziębienia, mogą również 
powodować problemy z pamięcią, wpły-
wać depresyjnie lub sprzyjać proble-
mom z trzymaniem moczu.

Kto powinien zapanować nad naszą 
listą leków i suplementów diety?
Najlepiej, żeby kontrolę nad preparata-
mi, które przyjmujemy, miał lekarz 
pierwszego kontaktu lub geriatra. 
Pamiętajmy również, aby przy każdej 
wizycie u specjalisty pokazywać listę 
leków, które już przyjmujemy.

Jak możemy zapobiec powikłaniom 
przy przyjmowaniu leków?
Liczbę stosowanych leków należy ogra-
niczyć do minimum. Każdy dodatkowy 
lek zwiększa prawdopodobieństwo 
niekorzystnych interakcji. Starajmy się, 
aby lek był podawany w jednej dawce 
dobowej, nie w kilku. Przydatne 
są segregatory na leki (rano, południe, 
wieczór), aby zapobiec pomyłce. Przede 
wszystkim nie przyjmujmy leków tylko 
dlatego, że są reklamowane.

Wywiad z dr. n. med. Robertem 
Błaszczakiem  ze strony www.nfz-lodz.pl 
i zamieszczony został za zgodą autorów.

ubocznym leków.

Poza lekami przepisanymi przez leka-
rza bierzemy samodzielnie takie 
na sen, na stres, na zmęczenie…
I mimo przyjmowania tylu leków czuje-
my się coraz gorzej. Dzieje się tak dlate-
go, że prawdopodobieństwo wystąpie-
nia działań niepożądanych zwiększa się 
wraz ze wzrostem liczby przyjmowa-
nych preparatów. Występuje np. u czte-
rech proc. pacjentów przyjmujących 
5 leków, 10 proc. pacjentów przyjmują-
cych 6-10 leków, 28 proc. pacjentów 
przyjmujących 11-15 leków i ponad 
54 proc. pacjentów przyjmujących 
ponad 15 różnych leków dziennie.

Które leki (z jakich grup) są szczegól-
nie niebezpieczne – nie należy ich 
łączyć?
Najczęściej przyjmowane są leki nasen-
ne, niesteroidowe leki przeciwzapalne 
i środki przeczyszczające. W przypad-
ku, np. nadmiernej ilości niesteroido-
wych leków przeciwzapalnych może się 
okazać, że mamy problem z kontrolą 
naszego nadciśnienia tętniczego. Nie 
powinno się łączyć przede wszystkim 
dostępnych bez recepty leków uspokaja-
jących, które będą powodowały pogor-
szenie naszych funkcji poznawczych. 



Ej góry nasze góry
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Jedną z moich pasji są wycieczki 
górskie. Bardzo kocham góry i lubię 
zdobywać ich szczyty. Piesze wycieczki 
to ogromne przeżycie, radość dla oczu 
i dla ducha. 
Aby móc się wspiąć na taki szczyt jak 
Giewont, Kasprowy Wierch czy Śnieżka 
trzeba dbać o swoją kondycję. Dlatego 
też wciąż spaceruję i ćwiczę na siłowni 
zewnętrznej. Każdego roku w maju, 
czerwcu lub we wrześniu wybieramy się 
z mężem w góry. Kilka dni poświęcamy 
na zwiedzanie miejscowości i chodzimy 
szlakami turystycznymi. Jeden dzień 
w całości zajmuje nam zdobycie szczytu 
i spokojne zejście. Nigdy nie ryzykuje-
my, czekamy na dobrą pogodę, zostawia-
my w pensjonacie wiadomość dokąd 
idziemy i o której godzinie wrócimy. 
Po całym dniu spędzonym na wędrów-
ce, następny odpoczywamy. Odwiedza-
my muzea, wystawy, gospodarstwa agro-
turystyczne. 
Ostatnio w Zakopanem zdobywaliśmy 

na świecie nie jest tak pięknie, jak 
w Polsce. 
Mimo upływu lat i trochę słabszej 
kondycji mam jeszcze wiele szczytów 
do zdobycia. 
Ula Pietrzak,     
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Warce

Nosal, Kasprowy Wierch i Giewont, 
w Krynicy Górskiej - Jaworzynę Krynic-
ką, w Krasnobrodzie - Górę Chełmową, 
w Szczyrku - Skrzyczne, w Górach Świę-
tokrzyskich – Św. Krzyż i wiele innych. 
Góry to nie tylko szczyty – to również 
zbocza i doliny, które pozwalają podzi-
wiać polskie krajobrazy. Nigdzie 

Szczęście w kwiatach

Cieszyć się małym szczęściem, które 
jest wokół nas – na tym polega sztuka 
życia. Dla mnie te małe szczęścia 
to rozkwitające kwiaty, śpiew ptaków 
i mnóstwo kolorów w moim ogrodzie. 
Razem z mężem pielęgnujemy otocze-
nie naszego domu. 
Wśród zieleni i kolorowych kwiatów 
ładuję swoje „baterie”. Uprawiamy rośli-
ny typowe, jak i mniej znane. 
W każdym sezonie coś przesadzamy, 
dzielimy byliny, dokupujemy jakieś 
interesujące okazy. Rosną też drzewa, 
np. katalpa, metasekwoja, różne iglaki 
i krzewy ozdobne. Lubię chodzić 
po ogrodzie, podjadać owoce, począw-
szy od najwcześniejszych poziomek, 
truskawek, porzeczek, jeżyn, gruszek, 
śliwek, winogron. Rabaty kwiatowe 
wymagają dużo pracy, ale kolory, kształ-
ty, całe ich piękno wynagradza wysiłek 

tów, krzewów i pnączy, a od września 
zaczynają dominować jesienne barwy. 
Każda pora roku ma swój urok. 
Kocham ogród i pracę w nim.
Krystyna Pączek,      
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Warce

włożony w ich pielęgnację. Czyż nie 
urocze są nasturcje, cynie, jeżówki, 
astry? Od ubiegłego sezonu skupiamy 
się na trawach ozdobnych: cieszą oko i 
są mało wymagające. Barwny spektakl 
w ogrodzie zaczyna się już wiosną, lato 
pyszni się wszystkimi kolorami kwia-



Starość  - gdzie ty jesteś?
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Pewnego pięknego popołudnia 
z uśmiechem zapukała do mnie 
starość. Nie przedstawiła się, ale 
ja wiedziałam, że to Ona. Przecież 
byłam umówiona i na nią czekałam. 
Planów z nią związanych miałam 
i mam co niemiara.
Na początek rowery. Pojeżdżę tu i tam – 
bez celu. Potem robótki – jakieś ręko-
dzieło. Lubię to. Odwiedzę rodzinę, 
przyjaciół. Przyjaciół znajdę nowych. 
Jakże miło kąpać swe zmysły w marze-
niach, takich zwykłych prostych marze-
niach. Fajnie. Tylko co to jest ta starość? 
Początkowo myślałam, że czterdzieści 
lat to ho, ho – starość jak nic! Ale łapiąc 
tę czterdziestkę zauważyłam, że tu coś 
nie tak. Nie czuję starości i jej nie widzę 
wokół. Dobra! Przesunęłam licznik 
do sześćdziesiątki. No, ale tu też nic 
takiego jak starość nie zauważyłam.
Co to jest ta starość?! Patrzę na człowie-
ka siedemdziesięcioletniego i starości 
nie ma. Rozmawiam z osiemdziesięcio-

bo trening czyni mistrza. Zdarła się 
troszkę szata. Skóra nie tak doskonała, 
ale w czymś przeszkadza? Mi nie. 
A tobie? Nie szukam starości. Starość 
to wymyślona chwila zwątpienia 
we własną siłę, we własne zdolności, 
umiejętności. To przywoływanie podda-
nia się niemocy. Masz moc doświadcze-
nia, masz moc umiejętności, praktyki. 
Wiesz przecież wszystko o życiu i świe-
cie. Starość to jest poddanie się. Nie pod-
dawaj się. Szukaj słońca. Głowa do góry. 
Ja widzę swą wolność i siłę wieku. 
Poczuj i Ty.
Zo�a Sieradzan,     
Klub Seniora „PoKUSa”
A ty jak odbierasz swoja starość. Podziel 
się, napisz do Redakcji, czekamy!

letnią kobietą tryskającą radością 
werwą i humorem i już nic nie rozu-
miem. Mojej starości nie widzę. Tak też 
sobie myślę… Ten skacze, tańczy, 
tamten śpiewa, ha�uje, a sąsiadka popła-
kuje - ,,sama jestem, tu mnie boli, 
tu strzyka, sklep daleko, autobus nie 
chodzi, tańczyć – to nie ja, śpiewać? – 
któż mnie będzie słuchał? A w ogóle 
stara jestem i nic już mi nie wypada…” - 
starość? Czy seniorowi czegoś nie 
wolno lub nie wypada? Dlaczego...?
Starość? Teraz wiem. Starość jest 
w naszych mózgach. To stereotypowe 
myślenie, że czegoś mi nie wolno, 
bo wiek mój mnie ogranicza. Nic podob-
nego. Wiek nas nie ogranicza. Nasze złe, 
niewłaściwe nastawienie do życia, nasta-
wienie środowiska, że starszemu nie 
do twarzy z jakimś zachowaniem 
– TO JEST STAROŚĆ.
Moje pragnienia i moje marzenia nic się 
nie zmieniły. Moje wnętrze jest takie 
samo. Może bardziej doskonałe, 

Złote myśli

Radość jest kamieniem �lozo�cznym, 
który wszystko przemienia w złoto.
Benjamin Franklin

Każda radość, którą niesiemy innym, 
zawsze do nas powróci.
Zenta Maurina

Wobec wszystkiego, co Ci się przydarza, 
możesz albo sobie współczuć, albo 
traktować to, co się stało, jako prezent. 
Wszystko jest albo okazją do rozwoju, 
albo przeszkodą, która zatrzyma Twój 
rozwój. Wybór należy do Ciebie. 
Wayne Dyer

Niech każdy, kto do Ciebie przychodzi 
odchodzi od Ciebie czując się lepszym i szczęśliwszym. 
Niech każdy widzi dobroć w Twojej twarzy, 
w Twoich oczach i w Twoim uśmiechu.
Radość można wyczytać z oczu 
pojawia się w słowie i geście. 
Radości nie można zamknąć w sobie 
zawsze przenika na zewnątrz 
Radość jest bardzo zaraźliwa. 
Matka Teresa z Kalkuty

Dopóki nie zaakceptujesz tego, kim jesteś, 
nie będziesz zadowolony z tego, co masz.
Doris Mortman
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Historie apteczne
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Sobota, późne popołudnie. Wszedłem 
do apteki na tak zwane „uf zdążyłem”. 
To znaczy na 10 min. przed zamknię-
ciem. Starsza pani przede mną ściska-
ła w ręku monetę. Zakup będzie krótki 
- pomyślałem. Trzy minuty i ja. 
Szybko tanio i bezpiecznie. Tak 
właśnie lubię. 

Starsza pani podeszła do okienka i... 
powolutku... zaczęła formułować swoje 
oczekiwania co do leku. Brzmiało 
to mniej więcej tak: Pani magister 
poproszę takie tabletki, w tym, takim 
kwadratowym opakowaniu, co to nie 
było ich w sprzedaży na przełomie wrze-
śnia i października 2018 roku. Spokojna 
pani magister zadała pytanie naprowa-
dzające siebie na jakikolwiek trop. 
- Na co był ten lek, znaczy, zapytam 
inaczej - na co go pani brała? 
- Na język - odpowiedziała starsza pani.

Aptekarka zaczęła wyglądać na lekko 
skołowaną. Popatrzyła na mnie. Wzru-
szyłem ramionami. Nie znam się 
na farmacji, to nie pomogę - powiedzia-
łem. Babcia podumała i dodała - to taka 
biała tabletka z kreską pośrodku, wie 
pani jaka? Magisterka podjęła wyzwa-
nie i zapytała - na jaką dolegliwość... tj. 
na jaką chorobę były te tabletki? Babcia 
odpowiedziała błyskawicznie - mnie 
pomagały na pośladki, wnuczkowi 
na pachwinę, wnuczce zastępowała 
tabletkę dzień przed. Zatrzymała się 
chwilę i dokończyła, a staremu na ertek-
cje? Coś w tym rodzaju znaczy się... 
na sex. Może coś więcej pani pamięta - 
zapytała aptekarka? Nazwy to nie pamię-
tam, ale jedno co mi utkwiło w pamięci 
to to, że litery na pudełku były wypukłe. 
Niebieskie... różowe... albo seledynowe? 
Może w kolorze �kuśnym? - wtrąciłem 
się do dialogu.

Aptekarka błagalnie popatrzyła na kobit-
kę i poprosiła - niech pani przypomni 

chyba nie dałabym rady. Podszedłem  
do okienka, żeby dokonać swojego 
zakupu i... zapomniałem nazwy leku. 
Nie będę zaczynał od nowa. Drugi raz 
ten numer może nie przejść. Kupiłem 
lizaka, bo stał na ladzie. Witaminowy, 
smak malinowy. Wsadziłem do otworu 
gębowego i z rękami w kieszeniach jak 
Telly Savalas wróciłem tanecznym 
krokiem do domu.

Ukłony w kierunku Pań Aptekarek.
Włodzimierz Potoniec

sobie cokolwiek. Starsza pani pomyślała 
chwilkę i zadowolona krzyknęła - 
wiem! mój pierwszy chłopak miał 
na imię Roman, nie Egon…, a może… 
Tomasz? no… coś w tym rodzaju, a... 
leżałam jeszcze w szpitalu w 56 roku. 
Magisterka uradowana zapytała - 
i wtedy podawano pani ten lek? – Nie, 
wtedy byłam jeszcze młoda, to nie.  

Widziałem, że aptekarka jest u kresu 
wytrzymałości lecz się sympatycznie 
uśmiechała. Mnie chodzi cały czas o lek 
- jęknęła aptekarka. A ja co, przyszłam 
po chabaninę do rzeźnika? Macie ten 
lek czy nie, bo zaczyna mnie ta cała pani 
apteka denerwować. Nie wiem, może 
mamy - odpowiedziała farmaceutka. 
To poproszę dwie. To te tabletki były na 
sztuki? - aptekarka uczepiła się ostatniej 
deski ratunku. Kupuję dwie - teraz 
jedną łyknę, a drugą schowam przed 
domowymi sępami, żeby mi jej nie 
zżarli po kryjomu. Może pani magister 
zamówi, a pani odbierze w poniedziałek 
- zaproponowałem. Ale co, co ja mam 
zamówić - powtarzała aptekarka? APAP 
- podpowiedziałem.

Starsza popatrzyła na mnie i stwierdziła 
- nie mam problemów z papą i żadnego 
cholerstwa na nią nie będę brała, dach 
mi nie przecieka. Chcecie mi wcisnąć 
jakieś byle gówno i myślicie, że się mnie 
pozbędziecie! - Jak gówno, to coś 
na biegunkę na sto procent, podpowie-
działem szeptem aptekarce. Słuch 
starsza pani miała dobry jak na swój 
wiek. A może ten lek to na apetyt, zaczę-
ła mnie przedrzeźniać. Powiedziałem - 
tak. Bo to taki lek dwubiegunowy - jak 
apetyt zatrzyma, to �aki przeczyści, 
a jak odwrotnie, to chociaż pacjent nie 
będzie chodził głodny. Aptekarka 
uśmiechnęła się. Wyjęła Stoperan, odcię-
ła dwie tabletki i podała starszej pani.
Babcia wyszła zadowolona. Aptekarka 
powiedziała - dziękuję panu, sama 

nie i zapytała - na jaką dolegliwość... tj. 
na jaką chorobę były te tabletki? Babcia 
odpowiedziała błyskawicznie - mnie 
pomagały na pośladki, wnuczkowi 
na pachwinę, wnuczce zastępowała 
tabletkę dzień przed. Zatrzymała się 
chwilę i dokończyła, a staremu na ertek-
cje? Coś w tym rodzaju znaczy się... 
na sex. Może coś więcej pani pamięta - 
zapytała aptekarka? Nazwy to nie pamię-
tam, ale jedno co mi utkwiło w pamięci 
to to, że litery na pudełku były wypukłe. 
Niebieskie... różowe... albo seledynowe? 
Może w kolorze �kuśnym? - wtrąciłem 
się do dialogu.

Aptekarka błagalnie popatrzyła na kobit-
kę i poprosiła - niech pani przypomni 

- nie mam problemów z papą i żadnego 
cholerstwa na nią nie będę brała, dach 
mi nie przecieka. Chcecie mi wcisnąć 
jakieś byle gówno i myślicie, że się mnie 
pozbędziecie! - Jak gówno, to coś 
na biegunkę na sto procent, podpowie-
działem szeptem aptekarce. Słuch 
starsza pani miała dobry jak na swój 
wiek. A może ten lek to na apetyt, zaczę-
ła mnie przedrzeźniać. Powiedziałem - 
tak. Bo to taki lek dwubiegunowy - jak 
apetyt zatrzyma, to �aki przeczyści, 
a jak odwrotnie, to chociaż pacjent nie 
będzie chodził głodny. Aptekarka 
uśmiechnęła się. Wyjęła Stoperan, odcię-
ła dwie tabletki i podała starszej pani.
Babcia wyszła zadowolona. Aptekarka 
powiedziała - dziękuję panu, sama 
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Mój dziadek ciągle narzeka, że koszty życia strasznie 
wzrosły w dzisiejszych czasach. Mówi: 
- ... pamiętam kiedy byłem młody - mama mi dała 
5 złotych na zakupy, a ja wróciłem do domu z pełną 
reklamówką - wędliny, mleko, chleb, ser, masło, kon�tu-
ry. A teraz co?! Wszędzie te lustra, te kamery!

Dwie babcie oglądają walkę bokserską w TV. Po serii 
ciosów jeden z zawodników pada na deski. Sędzia 
zaczyna liczyć, tłum szaleje! Wstanie?! Nie wstanie?! 
Wstanie?! Nie wstanie?! - Nie wstanie - komentuje 
jedna z babć - znam chama z tramwaju.

- Babciu! Kto to jest kochanek? 
- Rany boskie! Krzyczy babcia biegnąc otworzyć szafę...

Babcia i dziadek oglądają program uzdrowiciela 
w telewizji. Cudotwórca polecił, by wszyscy, którzy 
chcą być wyleczeni, podeszli do telewizora, położyli 
jedną dłoń na odbiorniku, a drugą w tym miejscu, 
które ma być wyleczone. Babcia wstała i powoli pokuś-
tykała do telewizora, położyła na nim prawą rękę, a 
lewą na ramieniu dręczonym przez artretyzm, który 
sprawiał jej wiele bólu. Potem dziadek wstał, podszedł 
do telewizora, położył na nim prawą rękę, a lewą na 
kroczu. Babcia skrzywiła się i powiedziała:
 - Chyba nie zrozumiałeś. Celem tej terapii jest wylecze-
nie choroby, a nie wskrzeszenie zmarłego.

W przedziale w pociągu naprzeciwko starszego pana 
siedzi ładniutka, młodziutka dziewczyna w mini 
spódniczce. Mężczyzna zerka i zerka na jej nogi, w 
końcu mówi: 
- Czy byłaby pani tak łaskawa i zakryła kolanka? I pani 
będzie cieplej, i ja drżeć przestanę...

Stara wdowa i wdowiec spotykają się od pięciu lat. 
Facet w końcu zdecydował się jej oświadczyć. Szybko 
odpowiedziała: "Tak". Następnego ranka facet się budzi, 
ale nie pamięta, co odpowiedziała! Zastanawia się: - 
Była uszczęśliwiona? Chyba tak. Nie. Wyśmiała mnie. 
Po godzinie daremnych prób przypomnienia sobie, jak 
to było, dzwoni do niej. Zawstydzony przyznaje, że nie 
pamięta jej odpowiedzi na propozycję małżeństwa. - 
Och - odpowiedziała - Tak się cieszę, że dzwonisz. 
Pamiętałam, że powiedziałam "tak", ale zapomniałam 
komu...

Trzy staruszki jedzą obiad i rozmawiają o różnych 
rzeczach. Jedna mówi: 
- Wiecie, naprawdę coraz gorzej z moją pamięcią. Dziś 
rano, stałam na schodach i nie mogłam sobie przypo-
mnieć, czy właśnie wchodzę, czy schodzę.  Druga na to: 
- Myślisz, że nie ma nic gorszego? Któregoś dnia siedzia-

łam na brzegu łóżka i nie wiedziałam, czy wstaję, czy 
kładę się spać.  
Trzecia uśmiecha się zadowolona z siebie:
- Cóż, moja pamięć jest tak dobra, jak zawsze była, odpu-
kać - tu puka w stół. Nagle z zaskoczeniem na twarzy 
pyta:
- Kto tam?

Młody lekarz, po zbadaniu pacjenta bezradnie rozkła-
da ręce i mówi:  
- Nie bardzo wiem co panu jest. Sądzę, że to z powodu 
alkoholu.  
- Rozumiem woła pacjent - to ja przyjdę, jak pan 
wytrzeźwieje.

Kiedy mężczyzna potra� prosto stanąć?  
- Kiedy piwo stoi na górnej półce.

Żona się pyta męża: 
- Kochanie, smakuje Ci obiad, który dziś ugotowałam? 
- Dlaczego Ty zawsze dążysz do kłótni?!

Stasia mówi do swego męża Józka:
- Ty Józek zostaliśmy zaproszeni na bal maskowy.
- Ja nie idę, bo nie mam się za co przebrać
- Najlepiej nie pij - nikt cię nie pozna

Żona do męża:
- Co byś ty beze mnie zrobił?
A mąż tylko uśmiecha się z rozmarzeniem...
- Słuchaj, czy patrzysz swojemu mężowi w oczy podczas 
stosunku?
- Hmm... Raz spojrzałam... Stał w drzwiach

Żona wróciła od fryzjera, ubrała się w najlepszą 
sukienkę i tak pokazała się mężowi:
- I co o mnie sądzisz?
- Szczerze?
- Szczerze.
- Jesteś plotkara i źle gotujesz

Mąż wcześniej wrócił z pracy do domu i niespodziewa-
nie zastaje żonę, która nago leży w wymiętoszonej 
pościeli. 
- Co to kochanie?
- Źle się czuję, chyba chora jestem, więc się położyłam.
Małżonek chce powiesić płaszcz do szafy, a żona krzy-
czy:
- Nie otwieraj szafy, bo tam straszy...!
- Ależ kochanie, nie opowiadaj głupstw...
Otwiera szafę i widzi swego sąsiada, zupełnie gołego.
- No wiesz Władek, tego bym się po tobie nie spodzie-
wał. Żona chora, a ty ją jeszcze straszysz...
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O Michale spod Grójca, co zawarł pakt z diabłem
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Zapraszamy Was do budzenia zapo-
mnianego, zagubionego świata. Może 
znasz legendy i historie, o które warto 
zadbać by nie uległy zapomnieniu. 
Podziel się z nami historią, którą opo-
wiadasz swoim wnukom.

Było to dosyć dawno i podobno 
prawda…
 
Czwartkowy ranek, targ w Grójcu i jak 
zwykle zjechali się gospodarze by coś 
kupić lub sprzedać. 

Przyjechał też Michał, choć niewiele 
miał do sprzedania. Siedział zatopiony 
w smutku i rozpamiętywał swoja biedę. 
Nagle podszedł do niego dziwny czło-
wiek pytając co go smuci. Michał powie-
dział mu, że jest gotów oddać wszystko 
byle być bogatym. Jegomość nie widział 
problemu. Należy tylko o północy przy-
jąć gościa, który zapuka do drzwi i mieć 
zapaloną świecę. Potem podpisać papie-
ry, które przyniesie przybysz. Michał 
zastanawiał się chwilkę, a kiedy chciał 
dopytać nieznajomego – tego nigdzie 
nie było. Zasmucony powrócił 
do domu.

Oporządził zwierzęta, obejście i ciągle 
myślał o spotkaniu na targu. Sprawdził 
nawet czy ma świecę. Sen nie przycho-
dził. Postanowił zapalić świecę. Paliła 
go zwykła ciekawość. O północy 
do chaty wsunęła się dziwna postać 
odziana na czarno. Spod włosów wysta-
wały rogi, a z tyłu majtał ogon. Michał 
nie był tchórzem, ale tym razem oblał 
go pot i przeleciały dreszcze, bo już 
wiedział z kim ma do czynienia. Diabeł 
uwijał się po izbie. Porozkładał doku-
menty, postawił kałamarz i wyjął 
z kieszeni gęsie pióro. Podbiegł 
do Michała dziobnął go w rękę, 
aż wypłynęła strużka krwi. Umoczył 
pióro i kazał podpisać dokument. Chło-
pina napisał posłusznie swoje imię, 

przyszło dwóch synów Janek i Alfons. 
Rodzice cieszyli się, chłopcy urośli, 
Michał starzał się i słabł. Przestraszona 
żona poprosiła sąsiadki aby pomodliły 
się za jego zdrowie przy łożu. Gdy tylko 
rozpoczęły się modły, Michał zaczął 
przeraźliwie krzyczeć, aż wszyscy ucie-
kli. Wtedy zapadła się pod łóżkiem pod-
łoga i straszny ogień strawił chorego. 

Rozszalała się burza i pioruny jeden 
po drugim waliły w domostwo Michała. 
Rano gdy słońce wzeszło, a burza ustała 
sąsiedzi zobaczyli zwykłe nic. Nie było 
nawet garstki popiołu po bogactwie 
stworzonym przez szatana.

Długie lata krążyła opowieść o tym 
wydarzeniu, aby przestrzegać przed 
wchodzeniem w konszachty z diabłem. 
Wieś nazwano Michałówka, by nie 
zginęła pamięć o Michale, który był 
dobrym człowiekiem, ale tak bardzo 
chciał być bogatym, że zaprzedał duszę 
diabłu. 

Zo�a Sieradzan na podstawie ,,Legendy 
Krainy Kwitnących Jabłoni” zebranych 
i opracowanych przez Wandę Szeląg.

a diabeł zaśmiał się tak głośno, 
że aż dach zaskrzypiał. Nagle zrobiło się 
ciemno, świeca zgasła… Z oddali dobie-
gało odchodzące echo: ,,będziesz 
bogaty, będziesz bogaty...”

Rano Michał zastanawiał się czy to był 
sen, czy nocna mara. Ale ślady krwi 
i ranka uzmysłowiły mu, że jednak coś 
się wydarzyło. Gospodarz poczuł głód 
i nuż rozglądać się po chacie. Marzył 
o ob�tym posiłku widzianym przez 
okna grójeckiej karczmy. Kaczka, indyk, 
piwo – zamarzył. Nagle doleciał 
do niego zapach wspaniałego jadła. Pod-
szedł do stołu, najadł się do syta i pomy-
ślał, że diabeł spełnił jego pierwsze 
życzenia. Teraz wszystkie pragnienia 
spełniały się natychmiast. Michał 
tańczył, bawił się miał bogate gospodar-
stwo i zapomniał o diabelskim spotka-
niu. Sąsiedzi podejrzewali czarcie 
sztuczki, tym bardziej, że spod ułożone-
go drewna i spod powały wyskakiwały 
często czarne psy i koty. Rychło 
to diabelskie pomioty.

Michał zapragnął ożenić się. Natych-
miast znalazł piękną Justynę, a wesele 
trwało trzy dni i trzy noce. Na świat 
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SENIOR CHWAT
I. Był sobie senior chwat, ze słońcem za pan brat,
Na ustach uśmiech miał już od najmłodszych lat
Wiadomo, ze był chwat i z życia zawsze rad
Wędrował sobie wśród zieleni poprzez świat.

Ref. I oo i oo i oo i oo całe życie od przygody do przygody
I oo i oo i oo i oo śmiej się w słonce by Ci zawsze dobrze szło

II. Nie warto smucić się, bo życie nie jest złe
Bo przecież słońce woda to nasz duch i brat
Potrzeba wciąż się śmiać z seniora przykład brać
A wnet otworem stanie cały piękny świat. 

III. Bo senior zawsze rad, z uśmiechem idzie w świat
I wszystkim daje przykład tak jak starszy brat
I chociaż czasem źle, nie skarży nigdy się
A dziś wesoło z nami w Warce bawi się.

EMERYTURA
I. Gdy inni pracują, swe życie rujnują,
A widmo zasiłku krew mrozi
Ty śmiejesz się w głos, każdemu wprost w nos,
Zwolnienie Ci już nie grozi.

Ref. Emerytura, na nią się długo czeka. 
Choć kruche jest zdrowie i każdy to powie,
to piękny czas dla człowieka.

Emerytura najlepsza życia pora
Pośpisz sobie dłużej, boś na to zasłużył
I nikt Ci nie będzie gderał.

II. Jak mija ten czas, wie każdy dziś z nas.
Już jesteś na bocznym torze.
Choć więcej masz lat, wciąż kochasz ten świat, 
niejeden zazdrościć Ci może.

III. Przekonam dziś Was, że piękny to czas,
Gdy człowiek sięgnie sześćdziesiątki,
A życie ma smak i powiem to tak,
Ma też erotyczne wątki.

IV. Gdy jesteś znów sam, to radę Ci dam,
Bo blisko jest klub seniora.
Tam dużo jest Pań, i nie ma dwóch zdań,
Zakochać się chyba już pora.

V. Nie lękaj się już, i wyrzuć swój strach
I pozbądź się bolesnej męki,
Boś wolny jest już, niech martwi się ZUS,
Ty forsę dostaniesz do ręki.

VI. Choć skromnie w portfelu, to ciesz się przyjacielu,
Że chodzisz, że widzisz, że żyjesz.
Ciesz się z każdej chwili, że ktoś Cię przytuli,
Nic złego nie wpisuj w swój rejestr.

VII. Potrzebny Ci ruch, nie pracuj za dwóch, 
Bo jesteś już starszym panem. 
Szkodliwy jest sód, a zdrowy zaś miód.
Najgorsze to być lekomanem.
 
VIII. A takim sposobem, wyobraź to sobie,
Dożyjesz z pewnością do setki.
Zaliczaj kuracje, rehabilitacje,
Korzystaj też z każdej wycieczki.

Ref. Emerytura, na nią się długo czeka.
Choć kruche jest zdrowie i każdy to powie,
to piękny czas dla człowieka.

Emerytura najlepsza życia pora
Pośpisz sobie dłużej, boś na to zasłużył
I nikt Ci nie będzie gderał.
 
DOBRZE JEST BYĆ EMERYTEM 
(na melodię „Jak dobrze nam...”)

I. Jak dobrze jest być emerytem,
rano i wieczór ziółka pić,
bo zdrowie naszych marzeń szczytem
i Balcerowicz by dał żyć.

Ref. I jakiś grosz doda nam ZUS,
bo taki jest ustawy mus.
Chodźcie tu, chodźcie tu,
bo już ten nadszedł czas.
A wśród nas, a wśród nas 
piękne życie czeka Was (ref 2x).

II. Serce w nas trzepie się jak głupie,
w postawie już nie widać lwa,
czasami w krzyżu też coś łupie,
lecz w duszy wolność pięknie gra.

LOKALNE LEGENDY
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Przeczytałeś? Podaj dalej!

POZIOMO:
1. Miara pod kilem
5. Może być full
8. Jamkowe zwierzę
9. Wbrew nazwie może być biały
10. Kuzyn wampira
11. Starozakonny ksiądz
12. Jest tylko jedna
15. Ma imieniny 5 lutego
18. Mańkut
19. Będzie jutro
20. Marszałkowska w stolicy
24. Tam ubili nam króla
27. Kwitnie jesienią
28. Bije bezkarnie
29. Japoński krzew
30. Znany podpalacz
31. Wyparta przez Euro
32. Rządzi w necie

PIONOWO:
1. Błotko
2. Spuchnięta jajecznica
3. Trzyma mury
4. Piątka do dawania
5. Łazienkowy mebel
6. Mucho-łapka
7. Odszczepieńcy
13. 007 lub J23
14. Celebrytka w zupie
16. Śmieszny reżyser
17. Umożliwia mocne wejście
20. Otwierał się na hasło
21. Dyscyplina bez supełków
22. Można je obejrzeć w skansenie
23. Zasłona (ale nie zupa)
24. Czarno kracze
25. Przyjaciel Serca (w reklamie)
26. Emeryci ssali go na ból gardła

KONKURS
Osoby w wieku 60+, które zgłoszą telefo-
nicznie (pod nr 504-968-412) rozwiąza-
nie krzyżówki do 31.10.2019 r. - podając 
hasło, wezmą udział w losowaniu nagro-
dy. Nagrodą jest voucher na obiad dla 
2 osób z menu „Jabłko na Widelcu” 
w Restauracji FUM (Warka ul. Puławska 
39D.

Autor krzyżówki  
Rodzina Bochenków

Za rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru nagrodę otrzymała Helena z Konar

Litery z pól ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu od 1 do 11 
utworzą rozwiązanie krzyżówki.


