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AKTYWNY SENIOR
- kwartalnik seniorów ziemi grójeckiej

Kolejnym wydaniem Aktywnego Seniora witamy długie 
zimowe wieczory. Jest cisza, spokój, ciepło. Otuleni 
miękkim kocem, z kubkiem gorącej herbaty malinowej 
mamy czas, by podsumować miniony rok i odważnie 
zaplanować kolejny, malując w myślach śnieżnobiałe karty 
nowego kalendarza swoją barwną historią. To cudowny 
czas odpoczynku. Idealny moment na zwolnienie tempa, 
re�eksje. Czas szczególny, zachęcający do zacieśniania 
więzi rodzinnych, gromadzący przy świątecznym stole 
kilka pokoleń.
W powietrzu czuć zapach śniegu, zapach prawdziwego 
świerku. Trzaska ogień w kominku, przywodzi błędny 
płomień prawdziwej, choinkowej świeczki. Dzwonki sań – 
któż je dziś pamięta... Łańcuch z bibuły, błysk w oku wnuka, 
błyszcząca choinka, wigilia, prezenty i ciepło rodzinnych, 
radosnych świąt.
W Aktywnym Seniorze zupełnie jak w życiu - czasem 
mrużysz oczy w zadumie, aby za chwilę z przymrużeniem 
oka uśmiechnąć się świątecznie do siebie i świata. 
Zapraszamy do lektury.
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Za nami owocny rok
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Debata „Wolontariat Seniorów”

Oprócz podsumowań, które zawsze 
dają re�eksję do planowania przyszło-
ści, istotnym elementem spotkania 
była debata na temat wolontariatu 
senioralnego zorganizowana pod 
patronatem Stowarzyszenia Centrum 
Wolontariatu. Wśród panelistów byli 
przedstawiciele: programu Seniorzy 
w Akcji z Towarzystwa Inicjatyw Twór-
czych "ę", Klubu Seniora Czerwone 
Jabłuszko w Nowej Wsi, Stowarzysze-
nia Seniorów „PROMYK” w Bartni-
kach. Główny przedmiot rozmowy oscy-
lował wokół pytań - co, dlaczego i dla 
kogo robią seniorzy. Był to czas 
do wspólnego zastanowienia nad 
kierunkami dojrzałego „wolontariatu 
rozwoju”. Jak podkreślali paneliści, głów-
nym wyznacznikiem działań jest przede 
wszystkim wola bezinteresownej 
pomocy. A wolontariusz dzieli się sobą. 
Form pomocy jest nieskończenie wiele - 
może to być umiejętność wysłuchania 
drugiej osoby, napisania tekstu do lokal-
nej gazety, zorganizowania wycieczki, 
upieczenia ciasta czy podwiezienie na 
spotkanie grupy senioralnej. Debata 
pozwoliła na zatrzymanie się nad tema-
tem, który coraz częściej pojawia się 
w działaniach grup, tj. potrzebami 
wsparcia wewnątrzpokoleniowego. Przy-
kładem są odwiedziny i spotkania, które 
organizowane są przez aktywnych, 

Dobiegł końca tegoroczny projekt 
„Sieć Aktywnych Seniorów w grójec-
kim”, którego odbiorcami były grupy 
senioralne. 500 uczestników Seniora-
dy, 3 Zjazdy liderskie, wspólny wyjazd 
na Ogólnopolski Piknik Pokoleń 
do Warszawy, 150 uczestników szko-
leń z gerontologii, debaty, spotkania 
Senioralnych Zespołów Konsultacyj-
no-Doradczych, 14 Inicjatyw Senioral-
nych, 2 diagnozy lokalne osób star-
szych, 6000 egz. w 3 wydaniach gazety 

Aktywny Senior, a nade wszystko 
nowe pomysły, pobudzone do działa-
nia grupy senioralne, zawiązane nowe 
znajomości - to tylko część efektów 
projektu realizowanego przez Stowarzy-
szenie W.A.R.K.A. przy współpracy 21 
grup senioralnych. 28 listopada w Cen-
trum Gastronomiczno-Hotelarskim 
w Warce odbyło się spotkanie podsumo-
wujące dla członków grup senioralnych 
wspierających merytorycznie projekt. 
Wzięło w nim udział 40 liderów z Sieci 

Aktywnych Seniorów. Praca w grupach 
dała okazję do rozmowy na temat tego, 
z czego uczestnicy projektu są dumni 
oraz opracowania haseł przewodnich 
i logo Sieci Aktywnych Seniorów. 
Osoby z Warki i Grójca, które były zaan-
gażowane w przeprowadzenie diagnoz 
lokalnych, podzieliły się wynikami 
na temat potrzeb seniorów w społeczno-
ści. Był to czas re�eksji, podsumowań, 
świętowania sukcesów i wzajemnych 
podziękowań.

Debata „Wolontariat Seniorów”

młodszych i sprawnych seniorów dla 
tych, którzy pozostają sami w domach 

na skutek odizolowania, choroby czy 
braku odwagi do wyjścia i kontaktów. 



Czerpiemy inspiracje
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Spotkanie zakończyło się twórczą 
integracją. Celem przeprowadzonych 
warsztatów rękodzielniczych było to, 
aby inni liderzy mogli je powielać 
w swoich klubach. Swoimi umiejętno-
ściami podzieliły się przedstawicielki: 
Klubu Seniora PoKUSa, Grupy Starów-
ka, Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Warce. Uczestnicy spotkania uczyli 
się wzajemnie - jak szybko wykonać 
efektowny stroik świąteczny, piękną 
bransoletkę, kartkę świąteczną metodą 
quillingu czy twórczo wykorzystać 
kamienie. Spotkanie zakończyła nauka 
tańców integracyjnych, które doskonale 
sprawdzają się jako sposób na radość 
i spędzanie czasu w grupach.
Redakcja

Realizatorzy działań

W projekt „Sieć Aktywnych Seniorów 
w grójeckim” zaangażowane były 
grupy:
- Klub Seniora „PoKUSa” z Jasieńca
- Klub Seniora „Czerwone Jabłuszko” 
Nowa Wieś
- Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Warce
- Klub Seniora „Złota Reneta” 
Ostrołęka
- „STARÓWKA” Stara Warka
- Klub Złotego Wieku w Warce
- Klub Seniora „Młodzi Duchem” 
z Michalczewa
- Klub Seniora Sułkowice 
„Spotkajmy się”
- Koło FAMILIA Grójec
- Jasieniecki Klub Seniora 
„Złota Jesień”
- „Kwitnąca Jabłoń” Konary
- Słodkie Babeczki Watraszew
- Klub Seniora AKTYWNI Goszczyn
- Klub Emeryta „Pełnia Życia” 
z Chynowa
- Grupa SPA Bończa - Seniorzy 
Preferują Aktywność
- Michałowskie Poziomki
- Aktywne Piaseczno
- Stowarzyszenie Seniorów 
Relaks w Belsku Dużym
- Warecki Klub Seniora „Radość 
z Życia”
- Grupa „Niepokorni” z Drwalewa
- Stowarzyszenie Emerytów 
i Rencistów „Biesiada” Grójec
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Z życia wzięte
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W pewnym momencie zobaczyłam 
starszą kobietę z białą laską, która 
stała w wodzie i bezradnie rozglądała 
się wokół. Wreszcie ruszyła, ale 
za chwilę przysiadła na najbliższej 
ławeczce. Kiedy do niej doszłam, 
widać było wyraźnie, że płakała. 
Spytałam, czy potrzebuje pomocy. 
Starsza Pani uśmiechnęła się przez łzy 
i powiedziała – Drogie dziecko mnie 
nikt i nic nie może pomóc, ale jeśli 
chcesz, opowiem ci, jak sama zgotowa-
łam sobie tragiczne wręcz życie. 
Wzięła mnie ciepło za rękę i nie czeka-
jąc na moją zgodę zaczęła opowieść:
Gdy dzieci się wyprowadziły, moją pocie-
chą był wnuk. Zajmowałam się nim, 
gotowałam, odbierałam z przedszkola. 
Kiedy podrósł, zaczął mi pomagać. Robił 
zakupy, pomagał w sprzątaniu i wciąż 
często mnie odwiedzał. Uczył się dobrze. 
Kiedy był w maturalnej klasie rzadziej 
zaglądał, bo miał dużo zajęć dodatko-
wych, wybierał się na studia. Wtedy 
postanowiłam iść do notariusza i przepi-
sać mu mieszkanie. Miałam pewność, 
że wnuk zajmie się mną, kiedy już będę 
wymagać opieki. Któregoś dnia poinfor-
mował mnie, że po maturze idzie 
do pracy, że rezygnuje ze studiów 
i na dodatek będzie się żenił, ma przecież 
mieszkanie od babci, więc będą mieli 
gdzie mieszkać. Z ożenku nic nie wyszło. 
Wkrótce dostał powołanie do wojska. 
Poszedł na dwa lata. W tym czasie odwie-
dził mnie tylko raz.
Wrócił po dwóch latach z narzeczoną, 
z którą wziął szybko ślub i zamieszkali 
ze mną, a właściwie u siebie, bo mieszka-
nie było już jego. Nie od razu zaczął się 
mój koszmar. Najpierw były od czasu 
do czasu przykre słowa, wyzywania 
od ślepych staruch (traciłam wzrok), 
potem coraz częściej musiałam opusz-
czać mieszkanie, kiedy mieli gości. Kole-
dzy bywali u wnuka często, więc czy 
deszcz, czy zimno spacerowałam dotąd, 

aż nie zgasło światło w mieszkaniu. 
Wtedy mogłam wrócić, by cichutko poło-
żyć się spać. 
Trochę uspokoili się, kiedy urodził się im 
syn. Wychodzili czasem razem, więc 
prosili bym zaopiekowała się prawnu-
kiem. Pewnego dnia powiedzieli mi, 
że potrzebują mojego pokoju dla dziec-
ka. Odsunęli regał od ściany, wstawili 
tam moją wersalkę, mały stoliczek, krze-
sło i odtąd to był mój kąt do życia. Bez 
okna, bez oświetlenia. Wolno mi było 
spać na nierozłożonej wersalce i cichutko 
się zachowywać. Otrzymałam też zakaz 
odwiedzania i zapraszania kogokolwiek. 
Ubłagałam żebym mogła wychodzić 
z domu raz w tygodniu na wieczorną 
mszę. Mimo, że dostosowałam się do ich 
ograniczeń, zaczęły się wyzwiska, bicie, 
popychanie. Na skargę nigdzie nie 
poszłam, bo wnuk powiedział, że mnie 
udusi poduszką. Więc tak żyję i proszę 
Boga by mnie zabrał już z tej ziemi. 
A teraz opowiedziałam to tobie moje 
dziecko i mi trochę ulżyło.
Było już ciemno kiedy odprowadziłam 
kobietę pod jej blok. Obiecałam, 
że postaram się jej pomóc. Posłała 
mi uśmiech człowieka, który wiele 
wycierpiał i który wie, że tak naprawdę 
nikogo nie obchodzi. Tej nocy prawie 

nie spałam. Zastanawiałam się nad 
losem tej kobiety i myślałam jak można 
jej pomóc. Rozmawiałam z pracowni-
kiem socjalnym, z naszym dzielnico-
wym oraz księdzem. Wszyscy byli 
zgodni, że trzeba mądrze podejść 
do sprawy, cierpliwie obserwować, zbie-
rać materiały obciążające, wymyślić 
jakiś pretekst, żeby wejść do mieszka-
nia. 
Znów upłynęło trochę czasu i nic się nie 
działo. Budziłam się w nocy i nie prze-
stawałam o niej myśleć. Wreszcie posta-
nowiłam ją odwiedzić. Z duszą 
na ramieniu, zadzwoniłam do mieszka-
nia. Drzwi otworzył facet typu 
„osiłek” i spytał - Czego? - Ja do pani 
Janiny - powiedziałam. - To nie ten 
adres. Od wczoraj babka mieszka 
na cmentarzu. Tam jej sobie szukaj. 
- i zarechotał obrzydliwie. Wyszłam 
zdruzgotana i wściekła na siebie, 
na ludzi, na świat. My byliśmy pewni, 
że mamy czas, że zdążymy jej pomóc. 
Jej ten czas nie był dany.
Halina Fruba, 
Klub Seniora „Czerwone Jabłuszko” 
Nowa Wieś
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Potrzeba kontaktu z drugim człowie-
kiem jest bardzo mocno wpisana 
w naszą naturę. Wyraża się w chęci 
stworzenia więzi emocjonalnej 
z innymi ludźmi, bycia razem oraz 
w poszukiwaniu akceptacji. Niby oczy-
wiste, ale życie pokazuje, że samot-
ność dotyka znaczną część osób star-
szych. Szczególnie silnie odczuwana 
jest w okresie świątecznym, który 
w polskiej tradycji jest czasem blisko-
ści i rodzinnych spotkań przy stole. 
Problem samotności seniora to nie 
tylko mieszkanie w pojedynkę. 
W wyniku szybkiego tempa życia narzu-
conego nam w obecnych czasach, coraz 
częściej domownicy ograniczają się 
do bycia obok siebie, a nie ze sobą. 
Takie życie pozbawione jest szczerych 
rozmów, bliskości, zwrócenia uwagi 
na  pozostałych domowników, co wyraź-
nie widać w Święta, kiedy zasiadając 
do stołu właściwie nie mamy o czym 

rozmawiać, ponieważ nie znamy siebie 
nawzajem. Trudno poznać, jeśli rozmo-
wy mają ton czysto informacyjny... 
Z wywiadów przeprowadzanych 
z seniorami najczęściej daje się słyszeć, 
że czują się ciężarem dla pozostałych 
członków rodziny i coraz częściej trakto-
wani są jako miejsce idealne do pozosta-
wienia u nich pupila na czas wyjazdu 
na Święta. Pominięci i spychani 
na dalszy plan. U seniora taka izolacja 
bardzo negatywnie wpływa na zdrowie, 
doprowadzając do wielu schorzeń, 
począwszy od drobnych infekcji wynika-
jących ze spadku odporności (stres, 
niewychodzenie z domu, ogólne osłabie-
nie) na stanach depresyjnych kończąc. 
Pomagać można w każdym wieku. 
Seniorzy dla seniorów to jedna z form 
wolontariatu. Wykorzystując swoje 
umiejętności i kompetencje wypracowa-
ne przez lata praktyki zawodowej oraz 
doświadczenie życiowe obie strony 

mogą zaangażować się w szlachetną 
pomoc czerpiąc z tego korzyści dla 
siebie. Nowe znajomości, wzajemne 
oddanie, a przede wszystkim brak uczu-
cia samotności to tylko niektóre pozyty-
wy wynikające z tej obopólnej pomocy.

Święta bez magii

Wolontariat seniorów

W Polsce wolontariat seniorów jest 
jeszcze mało znany. Tymczasem jest 
to doskonały pretekst do podjęcia 
aktywności dla osób 60+. Seniorzy 
znając potrzeby i emocje osób star-
szych,  będąc już zwykle na emerytu-
rze mogą i coraz częściej efektywnie 
pomagają innym.
Radość wynikającą z bezinteresownej 
działalności społecznej na rzecz senio-
rów odkryli członkowie Klubu „Czerwo-
ne Jabłuszko” z Nowej Wsi,  grupa senio-
ralna „Starówka” ze Starej Warki oraz 
„PoKUSa” z Jasieńca i „Złota Reneta” 
z Ostrołęki.
„Czerwone Jabłuszko” stworzyło grupę 
wolontariuszek. Panie minimum raz 
w miesiącu odwiedzają 3 seniorki, które 
z uwagi na niepełnosprawność nie 
wychodzą już z domu. Wolontariuszki 
dostarczają książki, gazetę klubową 
„Głos Seniora” i zabawiają rozmową.  

pokoleniowej przejmują koła gospodyń 
wiejskich, organizacje pozarządowe, 
a grupy senioralne stają się centrami 
wolontariatu w lokalnych społeczno-
ściach. Warto dzielić się ciepłem nasze-
go serca, empatią i życzliwością. Tyle 
jesteśmy warci, ile jesteśmy w stanie dać 
drugiemu człowiekowi - powiedział Jan 
Paweł II. 
Redakcja

Jak mówią - „Szczera radość odwiedza-
nych pań, ich uśmiech i wdzięczność 
to wystarczająca zapłata”. 
Grupa „Starówka” wykonała ozdobne 
kubeczki dla samotnych, starszych 
i chorych przyjaciół. Zaprosiła na „Her-
batkę 80-latka” - spotkanie ze wspo-
mnieniami i przebojami lat 80-tych. 
Była to okazja do wyjścia z domu dla 
osób najstarszych, których kontakty 
społeczne są ograniczone do kilku osób 
z rodziny.
„PoKUSa” czerpała radość z dzielenia 
się - plonami i poświęconym czasem 
przy smażeniu kon�tur śliwkowych. 
Przetwory w ozdobnych słoiczkach, 
z ręcznie wykonaną bożonarodzeniową 
kartką i opłatkiem tra�ły do tych, 
na drodze których stanęła samotność, 
lęk i choroba.  
Coraz więcej jest dobrych przykładów 
wokół nas. Inicjatywę integracji między-
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Podsumowanie inicjatyw

6

Dobiegła końca realizacja Inicjatyw Senioralnych. Były 
to małe projekty opracowane i zrealizowane przez grupy 
senioralne z powiatu grójeckiego, które Stowarzyszenie 
W.A.R.K.A. wsparło w ramach projektu „Sieć Aktywnych 
Seniorów w grójeckim”  z Rządowego Programu na Rzecz 
ASOS na lata 2014-2020. 
Głównym ich zamierzeniem było budowanie pozytywnego 
postrzegania seniorów przez samych siebie, w grupie oraz 
w społeczności lokalnej. Warsztaty kulinarne, taneczne i ręko-
dzielnicze, a także pikniki i integracja z seniorami 80+ to tylko 
niektóre propozycje, które w powiecie grójeckim zrealizowało 
z ogromnym zaangażowaniem 14 grup senioralnych. Klub Seniora „Młodzi Duchem” z Michalczewa

„Starówka” Stara Warka „Kwitnąca Jabłoń” Konary

Klub Seniora „Czerwone Jabłuszko” Nowa Wieś Klub Seniora „PoKUSa”

Jasienicki Klub Seniora „Złota Jesień” Klub Seniora Sułkowice „Spotkajmy się”



INICJATYWY SENIORALNE 7

 Klub Seniora „Złota Reneta” Ostrołęka Uniwersytet Trzeciego Wieku w Warce

„Słodkie Babeczki” Watraszew Koło FAMILIA Grójec

Klub Seniora AKTYWNI Goszczyn Klub Emeryta „Pełnia Życia” z Chynowa

Inicjatywy Senioralne przeprowadzone były w okresie wrze-
sień - październik. Aby otrzymać wsparcie w wysokości 1300 
zł grupy musiały przedstawić szczegółowy plan i budżet 
pomysłu na Inicjatywę. Nawiązane relacje, zdobyte umiejęt-
ności oraz pozostawione dobro w lokalnej społeczności już 
teraz procentują ich rozwojem i dalszą aktywnością. 

Michałowskie Poziomki



ALE DLACZEGO KLUB SENIORA? 
– OSOBISTE HISTORIE
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POLITYKA SENIORALNA

Konferencja - Aktywna starość na obszarach wiejskich
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Pod tytułem „Aktywna starość 
na obszarach wiejskich. Między 
diagnozą a działaniem” w dniach 
13-14 listopada w Ołtarzewie odbyła 
się konferencja zorganizowana przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Miała ona na celu wypracowanie 
propozycji dla poprawienia sytuacji 
osób starszych na wsi. 
- Dane demogra�czne są jednoznaczne 
- będziemy się starzeli – stwierdził mini-
ster Jan Krzysztof Ardanowski rozpoczy-
nając konferencję. Szef resortu rolnic-
twa zwrócił uwagę, że choć w Polsce 
obserwowana jest (jako jedyna w Euro-
pie) migracja z miasta na wieś, 
to problem starzenia się społeczeństwa 
będzie narastał. Obecnie poziom migra-
cji na wieś wynosi 50 tysięcy osób rocz-
nie. Jak zauważył minister, rodzi 
to wiele nowych zjawisk. Szef resortu 
dodał, że obowiązkiem państwa jest 
pomoc rodzinom w zorganizowaniu 
opieki i zapewnieniu godnego życia 
osobom starszym. - Nie chodzi wyłącz-
nie o opiekę zdrowotną, ale także o to, 
żeby osoby niepracujące już zawodowo 
mogły realizować marzenia i aspiracje, 
wrócić do zainteresowań, które być 
może musieli z różnych względów odło-
żyć.
Ministerstwo zapoczątkowało w ten 
wartościowy sposób dyskusję o wyzwa-
niach demogra�cznych. Wiadomo prze-
cież, że osoby starsze to bardzo zróżnico-
wana grupa, a to, co sprawdza się 
w mieście, niekoniecznie działa na wsi.  
Na konferencji rozmawiano o wyzwa-
niach dla lokalnych samorządów, insty-
tucji, organizacji pozarządowych 
i mieszkańców z obszarów wiejskich. 
Zastanawiano się, jak przygotowywać 
działania, aby starsi mieszkańcy wsi 
mogli żyć jak najdłużej w samodzielno-
ści i niezależności, aby pomoc i wspar-
cie tra�ały do rzeczywiście najbardziej 
potrzebujących. Debatowano jak wyko-

całością czuwa wykwali�kowana kadra. 
Wyliczono, że koszt utrzymania 1 osoby 
na miesiąc to 1830 zł. W Polsce do 2018 
roku utworzono 15 takich gospodarstw.
Spotkanie dało przestrzeń prezentacji 
dobrych przykładów działań społecz-
nych. Obok wymienianych rozwiązań 
takich jak: Program „Senior+”, Eduka-
cja 60+, „Opieka 75+”, Erasmus+, 
„Latarnicy” – alfabetyzacja cyfrowa 
osób 50+, Miejsca Przyjazne Seniorom, 
Korpus Solidarności, znalazły się działa-
nia realizowane przez Stowarzyszenie 
W.A.R.K.A. na terenie powiatu grójec-
kiego, tj. edukacja gerontologiczna „Jak 
pięknie się starzeć”, Inicjatywy Senioral-
ne i gazeta „Aktywny Senior”.
Na konferencji swoje wystąpienia wygło-
sili dyrektorzy i naczelnicy m.in. Głów-
nego Urzędu Statystycznego, Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister-
stwa Rodziny Pracy i Polityki Społecz-
nej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju, Ośrodków Ekonomii 
Społecznej. Wśród uczestników konfe-
rencji znaleźli się przedstawiciele Sieci 
Aktywnych Seniorów powiatu gróje- 
ckiego.
Redakcja

rzystywać lokalne zasoby i potencjał - 
w tym potencjał samych seniorów - dla 
poprawy jakości życia i godnego starze-
nia się.
Konferencja stanowiła wymianę 
dobrych praktyk w zakresie działań 
na rzecz osób starszych, co może być 
inspiracją i przyczyni się do intensy�ka-
cji działań dedykowanych dla tej grupy 
odbiorców, zarówno na szczeblu krajo-
wym jak i lokalnym. Przedstawiano, jak 
temat dotyczący aktywności osób 
starszych został ujęty w strategicznych 
dokumentach rządowych. Wśród zagad-
nień znalazły się projekty pilotażowe 
z ekonomii społecznej, takie jak: 
„Model wiązek usług”, „Niezależne 
życie”, „Aktywny zdrowy senior rolnik”. 
Ciekawym rozwiązaniem są tzw. gospo-
darstwa opiekuńcze – prezentowane 
przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Minikowie w województwie kujaw-
sko-pomorskim. Są to miejsca świadcze-
nia usług społecznych w oparciu 
o zasoby tradycyjnego gospodarstwa 
rolnego i naturalne otoczenie. Takie 
gospodarstwa powstały m.in. w ramach 
projektu „Zielona opieka”. Podopieczni 
przebywają 8 godzin, 5 dni w tygodniu 
mając kontakt z innymi ludźmi, 
naturą, korzystają ze zorganizowanych 
zajęć i mają zapewnione posiłki, a nad 
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Dwa zespoły badaczek – z klubów 
senioralnych z gminy Warka oraz 
gminy Grójec - pod okiem ekspertów 
zaplanowały oraz przeprowadziły 
badanie dotyczące osób w wieku 65+. 
Tematem diagnozy były potrzeby oraz 
problemy tych ludzi. Na terenie gminy 
Warka i gminy Grójec przeprowadzo-
nych zostało wiele działań badaw-
czych: kilkadziesiąt wywiadów indywi-
dualnych, badanie ankietowe, 
w którym wzięło udział 142 seniorów 
oraz liczne obserwacje. Badania 
prowadzone były w ramach projektu 
„Sieć Aktywnych Seniorów z grójeckie-
go” pod patronatem Stowarzyszenia 
W.A.R.K.A. 
Wśród najważniejszych wyników warto 
wskazać:
- Grupa seniorek i seniorów jest różno-
rodna – nie tylko ze względu na wiek, 
ale również poziom aktywności i zainte-
resowania.
- Osoby starsze mają potrzebę działa-
nia, spędzania czasu w sposób ciekawy,  
różne są natomiast sposoby, w jaki chcą 
to robić - jedni chętnie pójdą do teatru, 
innych cieszy wyjazd na grzyby czy 
na działkę.
- Seniorzy, którzy z różnych powodów 
nie mogą wychodzić z domu, mają dużą 
potrzebę kontaktu z innymi ludźmi 
oraz wspólnego spędzania czasu.
- Ci, którzy z domu wychodzą - wskazu-
ją na de�cyt miejsc zachęcających senio-
rów do bezpiecznego i komfortowego 
spędzania czasu w przestrzeni publicz-
nej (np. hałas, niska estetyka niektórych 
miejsc, zbyt mało ścieżek rowerowych). 
Chcieliby mieć na terenie gminy miej-
sce, w którym mogą spędzić miło czas, 
spotkać innych seniorów, ale też przy-
prowadzić swoje wnuki, którymi się 
opiekują.
Członkinie zespołu badawczego chcą, 
by wyniki diagnozy pomogły planować 
działania dla osób starszych zwiększają-

zuje to, że osoby 65+ są ważną grupą dla 
samorządów, w której potrzeby chcą się 
wsłuchiwać. Ponadto wyniki badań 
posłużą grupom senioralnym jako inspi-
racja do planowania działań aktywizują-
cych w swoim otoczeniu. 
Redakcja

ce ich komfort życia i pozwalające reali-
zować różnorodne potrzeby. 
Władze gminy w Grójcu i w Warce 
z dużą otwartością przyjęły seniorów 
i zapoznały się z wypracowanymi wnio-
skami. Pierwsze rekomendacje dotyczą-
ce niwelowania barier architektonicz-
nych już zostały wcielone w życie. Poka-
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Zdobądź pieniądze na swój pomysł
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Stowarzyszenie Radomskie Centrum 
Przedsiębiorczości wciąż ma do rozda-
nia „Bony dla seniorów”. Jest 
to pomoc �nansowa w wysokości 
do 1850 zł na realizację projektów, 
które odpowiadają potrzebom senio-
rów i mają na celu wsparcie ich samo-
dzielności społecznej oraz aktywno-
ści. Wniosek jest prosty do wypełnie-
nia. Wystarczy 5 chętnych seniorów 
do  realizacji projektu, aby go zrealizo-
wać. Przedmiotem przedsięwzięć 
mogą być m.in.: działania kulturowe, 
edukacyjne czy też pielęgnacja trady-
cji lokalnych. Jeśli szukasz 
funduszy na realizację pomysłów 
aktywizujących seniorów, to jest 
to właściwy adres.
W powiecie grójeckim już zrealizowano 
5 bonów na poniższe projekty:

miotów z gliny. Wytworzone prace były 
pretekstem dla uczestników warsztatów 
m.in. do dzielenia się i odwiedzin 
u innych samotnych seniorów.   
Świąteczne przygotowania – tradycyj-
nie i współcześnie Klubu “Spotkajmy 
się” z Sułkowic. Przedmiotem warszta-
tów stały się dawne i nowe ozdoby bożo-
narodzeniowe - łańcuchy, koszyczki, 
bombki przestrzenne. Działania zakoń-
czyła wspólna wigilia.
Redakcja

Damy radę - Klub Seniora „Czerwone 
Jabłuszko” z Nowej Wsi. W ramach 
projektu odbyły się warsztaty artystycz-
ne i kulinarne. Powstały piękne stroiki, 
kartki świąteczne oraz choinki pierniko-
we. 
Damy radę – więcej i lepiej - Drugi 
projekt „Czerwonego Jabłuszka” będący 
kontynuacją poprzedniego.  Tym razem 
odbyły się warsztaty, których efektem 
były potrawy i stroiki wielkanocne.
Kolorowy Świat Seniora – Grupa 
,,Zafascynowani sztuką” będąca częścią 
grójeckiego Klubu FAMILIA poznała 
tajniki malowania i rysowania. Efekty 
nauki w postaci prac można oglądać 
w Bibliotece Pedagogicznej w Grójcu.
Spotkania sąsiedzkie Klubu Seniora 
“PoKUSa” zaowocowały smażeniem 
kon�tury, lepieniem pierogów i przed-

Seniorzy Juniorzy - Przygoda UTW

Wszystko zaczęło się od spotkań senio-
rów. Pierwszy raz w Kozienicach, 
potem w Radomiu, a następnie w War-
szawie, w siedzibie Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecznej, gdzie 
spotkaliśmy Grzegorza Heromińskie-
go z Dariuszem Włoskiem. Wtedy 
jeszcze nie wiedzieliśmy, że nasze 
drogi się zejdą.
Grzegorz - znany i rozpoznawalny 
aktor, bardzo pozytywnie nastawiony 
jest do Seniorów. Obydwaj z Dariuszem 
działają w Stowarzyszeniu Akademia 
Wilanowska w Warszawie, gdzie spoty-
kają się z seniorami, pozytywnie nastra-
jają, przestrzegają przed zagrożeniami 
i tworzą teatr…
Przyjechali do Warki i na Uniwersy- 
tecie Trzeciego Wieku zorganizowali 
warsztaty dla seniorów. Były 
to spotkania: z psychologiem – „Opty-
mistyczne warsztaty psychologiczne”, 
z informatykiem – „Senior w interne-
cie” oraz zabawne warsztaty, w których 

nych akcji – warsztatów, reportaży, 
tworzeniu bazy wiedzy o zdrowiu, kultu-
rze czy aktywności �zycznej. Projekt 
realizowany jest przez Akademię Wila-
nowską w ramach konkursu „Rozwój 
zróżnicowanych form działań oraz 
usług społecznych wspierających samo-
dzielność i aktywność osób starszych” 
ogłoszonego przez Mazowieckie Cen-
trum Polityki Społecznej, do�nansowa-
nego ze środków budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego.
Grażyna Jagiełło - UTW Warka

odgrywaliśmy role, bo - „Życie to teatr. 
Teatr to życie”. 
Na spotkaniu w Warce został zrealizowa-
ny materiał �lmowy, który można obej-
rzeć na stronie seniorzyjuniorzy.pl. 
Zachęcamy Państwa do systematyczne-
go odwiedzania tej strony. Znajdziecie 
tam wiele porad i wskazówek, które 
uprzyjemnią Wam codzienne życie.
Seniorzy Juniorzy to 3-letni projekt, 
którego nadrzędnym celem jest wymia-
na doświadczeń i wspólny udział senio-
rów i juniorów w ramach organizowa-

Seniorzy Juniorzy - Przygoda UTW

nych akcji – warsztatów, reportaży, 
tworzeniu bazy wiedzy o zdrowiu, kultu-

odgrywaliśmy role, bo - „Życie to teatr. 
Teatr to życie”. 
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Polskie świętowanie

Zima - podobnie jak tradycje - dla 
większości z nas jest nieodłącznym 
elementem magii Świąt, kiedy 
to poranki osnute mgłą fantazyjnie 
pokrywają rośliny białym szronem, 
a przyroda jak rzeźbiarz tworzy 
z sopli lodu całe łańcuchy górskie 
ukazując kruche i niepowtarzalne 
formy. 
Niestety, białe Święta to teraz rzad-
kość, a i tradycje świąteczne na prze-
strzeni lat uległy zmianie lub zupełnie 
odeszły w niepamięć. Na pogodę nie 
mamy wpływu, przywołajmy zatem 
niektóre zapomniane obyczaje świą-
teczne. Może zagoszczą na nowo 
w naszych domach?
Po jesiennych wróżbach na św. Katarzy-
nę i św. Andrzeja, wraz z pierwszą 
niedzielą grudnia zaczynał się adwent. 
W liturgii chrześcijańskiej to czas czuwa-
nia i gotowość na przyjście Zbawiciela. 
Nie urządzano wesel i zabaw, chociaż 
wiejskie prządki (przędzenie z lnu nici 
na kołowrotkach) i darcie pierza 
(wyszkubki) ostały się zakazom Kościo-
ła. Obowiązywał post, podczas którego 
wystrzegano się mięsa. 
Z końcem adwentu przychodzi czas 
wielkiego świętowania: Wigilia, Boże 
Narodzenie, Nowy Rok. To jedyny czas 
w roku, który jest tak bardzo nasycony 
obrzędami. Wiele z nich kultywuje się 
do dziś.
Julian Ursyn Niemcewicz tak wspomi-
nał w swych pamiętnikach wieczerzę 
wigilijną:
Obrus koniecznie zasłany być musiał 
na sianie; w czterech kątach izby jadalnej 
stały cztery snopy jakiegoś niemłóconego 
zboża. Niecierpliwie czekano pierwszej 
gwiazdy; gdy ta zajaśniała, zbierali się 
goście i dzieci, rodzice wychodzili 
z opłatkiem na talerzu, a każdy z obec-
nych biorąc opłatek, obchodził wszyst-
kich zebranych i łamiąc go powtarzał 
słowa: “bodajbyśmy na przyszły rok 
łamali się ze sobą (...).  Zasiadano 

do stołu: zupa migdałowa z rodzynkami,  
barszcz z uszkami, grzybami, śledź, 
kucja dla służących, krążki z chrzanem, 
karp do podlewy, szczupak z szafranem, 
placuszki z makiem i miodem, okonie 
z posiekanymi jajami i oliwą. Było 
to menu domu zamożnego. Dzielenie 
się opłatkiem celebrowane było uroczy-
ście i z powagą. Jednak np., na polskim 
Pomorzu ani rolnicy ani rybacy długo 
nie praktykowali tego zwyczaju. Pojawił 
się tam dopiero w XX w. 
Z kolei Oskar Kolberg zapisał: Na połed-
nie objadowania nie ma, lecz tylko śnia-
danie (kukiełka i śledź przy opłatku); 
dopiero wieczorem, po pierwszej gwiaź-
dzie i łamaniu się opłatkiem, idzie na 
stół siemieniec (zupa) z pęcakiem (kaszą 
domową), groch, śliwy z kaszą lub grusz-
ki, rzepa suszona i gotowana (...), 
włościanie spożywają żur z grzybami, 
kasze z suszem (jabłkami i śliwkami 
suszonymi), kluski z makiem (…).
Biesiadnicy powinni spróbować każdej 
potrawy. Przy wigilijnym stole ustawia-
no też jedno nakrycie nieprzypisane 
żadnemu z obecnych. Po skończonej 
kolacji wróżono wyciągając łodyżki 
słomy lub siana. Wróżyło się też z liczby 
ziaren wytrząsanych z kłosów. Grochem 
rzucano do su�tu mówiąc „myszy 
i szczury wyłaźcie z dziury, idźcie 
na Jutrznię”. Ze snopów robiono 
powrósła i okręcano nimi drzewa owo-
cowe by ob�cie obrodziły. Resztki 
potraw z wigilijnego stołu zanoszono 
zazwyczaj zwierzętom dodając do jadła 
różowy opłatek. 
Na Podlasiu młodzież idąc na pasterkę 
rozpalała ogniska w bezpiecznych miej-
scach na znak czuwania, zupełnie jak 
pasterze przy żłóbku. Tego wieczora 
i nocy wszystko uchodziło płazem, 
robiono więc sobie różne psoty. 
Pierwszy Dzień Świąt w Polsce zwano 
dawniej Godami lub Godnymi Święta-
mi. Aby odróżnić go od codzienności, 
był to dzień „nicnierobienia”. Jedyne, 

co można było zrobić, to oporządzić 
bydło. Czerpanie wody, rozpalanie 
ognia czy przyrządzanie potraw było 
już niedozwolone. Mówiono nawet, 
brak odpoczynku i drzemki źle wpływa-
ją na zdrowie ludzi, ich dobytek i plony. 
W ten dzień chadzano do kościoła, 
a resztę dnia spędzano przy stole jedząc 
do syta i śpiewając kolędy. 
Wiele z tych obrzędów zachowało się 
po dziś dzień: opłatek, sianko pod 
białym obrusem, 12 potraw, szopki, 
jasełka, chodzenie po kolędzie. Zwyczaj 
strojenia choinek przywędrował do nas 
z Europy Zachodniej pod koniec XIX w. 
Pięknie ozdobione zastąpiły podłaźnicz-
ki zawieszane niegdyś pod su�tem. Dziś 
nie wszyscy zachowują przez cały rok 
w portfelu łuski ze świątecznego karpia. 
Śpiewanie kolęd też odchodzi w niepa-
mięć, bowiem piękne i nowocześnie 
odśpiewane płyną z głośników radia 
i telewizji. Szkoda, bo tradycyjne święto-
wanie to anonimowa mądrość wielu 
pokoleń, to nadzieja, że każdy znajduje 
swoje miejsce w nieprzerwanym łańcu-
chu życia.
Krystyna Pączek, 
Uniwersytet Trzeciego Wieku Warka
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Moje wojenne losy
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Maria Barszcz - 95-letnia Sybiraczka 
z Pilicy. Przez wiele lat była nauczyciel-
ką w szkole w Ostrołęce. Zawierucha 
II-giej Wojny Światowej w 1939 r. 
odebrała jej dom rodzinny i spokojne 
dzieciństwo. Obecnie pani Maria 
pracuje nad spisaniem i wydaniem 
swoich wspomnień. Panie: Elżbieta 
Domańska, Krystyna Wieczorek oraz 
Michalina Barszcz z grupy senioralnej 
„Złota Reneta” z Ostrołęki przeprowa-
dziły z panią Marią bardzo osobisty 
wywiad.
Jak doszło do wygnania?
Niespodziewanie, w nocy 10 lutego 
1940 r. załomotali sowieccy żołnierze 
i ze słowami ubiratsya, kazali w 15 
minut wychodzić z domu. Najstarszego 
brata trzymali pod bramą, żeby nie 
mógł pomóc w obronie rodziny, a także 
w pakowaniu dobytku. Mama, ja, młod-
sza siostra i 5-letni brat zabieraliśmy 
tylko najpotrzebniejsze i najważniejsze 
rzeczy, tj. dokumenty i niezbędne, 
najcieplejsze ubrania i to, co można 
było wziąć w ręce. Tak rozpoczęła się 
wywózka na daleką Syberię, w Tajgę 
do obwodu archangielskiego, pod koło 
podbiegunowe. 
Co pamięta pani z podróży?
Była mroźna zima tego roku, -40 stopni 
Celsjusza, trzaskający mróz. W czasie 
podróży żywiliśmy się początkowo tym, 
co zdążyliśmy zabrać z domu, a było 
tego niewiele, nikt nie spodziewał się 
tego co nas czekało. Na najbliższej stacji 
kolejowej zapakowano nas do pociągu 
z wagonami towarowymi. Tak jechali-
śmy ściśnięci kilka tygodni. W później-
szym etapie przemieszczaliśmy się sania-
mi, ale większość ludzi musiała iść 
pieszo. Tak dotarliśmy na miejsce prze-
znaczenia - posiołek Kubało.
Jak wyglądała codzienność?
Umieszczono nas w lesie w Tajdze 
na polanie, którą prawdopodobnie 
poprzedni zesłańcy wycięli. Mieszkali-
śmy w nieogrzewanych barakach, które 

głodno i chłodno. 
Cały czas była pani z bliskimi?
Po porozumieniu gen. Sikorskiego 
z władzami Sojuszu pozwolono nam 
opuścić posiołek w Tajdze w kierunku 
południowo-wschodnim do Kazachsta-
nu, byle nie pod strefę frontową. W trak-
cie podróży w 1942 r. straciłam kontakt 
z rodziną. Z powodu choroby znala-
złam się w szpitalu. A potem już bez 
najbliższych i bez dachu nad głową 
musiałam przetrwać. 
Żywność (najczęściej suchary) i jakieś 
ubrania można było otrzymać w punk-
tach wsparcia. Na kolejne 4 lata przygar-

musieliśmy uszczelniać mchem, nieste-
ty z marnym skutkiem. Do jednego 
pomieszczenia delegowano po cztery 
rodziny. Wszystkich od 14-go roku 
życia obowiązywała ciężka praca. Praco-
waliśmy przy wyrębie drzew - dorośli 
wycinali, a młodsi i słabsi zbierali gałę-
zie. Tak od rana do wieczora. Dzienny 
przydział chleba dla pracującego męż-
czyzny wynosił 60 dkg, dla kobiet 
i dzieci 30 dkg, a niepracujący nie dosta-
wali przydziału. Obowiązywała zasada 
kto nie rabotajet, ten nie kuszajet, czyli 
kto nie pracuje, ten nie je. A chleb był 
ciężki, ciemny i twardy jak cegła. Było 
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nęła mnie Polka z pięciorgiem swoich 
dzieci. W tym czasie pracowałam m.in. 
przy rozładunku wagonów z żywnością, 
remontach budynków i przy kopaniu 
rowów wodociągowych. W lecie praca 
była znośna, ale zimą nadal cierpiałam 
z powodu chłodu i niejednokrotnie 
odczuwałam głód. Do pracy chodziło 
się w mokrym i zimnym ubraniu 
i wracało się w mokrym, bo nie było 
gdzie wysuszyć. Pracowało się kilofami 
i łopatami, sporadycznie naszą pracę 
wspomagały pompy do wypompowania 
wody z rowów.  
Kiedy nastąpił powrót do Polski? 
Tak było do 1946 r. W międzyczasie, 
od połowy 1945 r. mogliśmy starać się 
o powrót do Polski. Jeszcze upłynęło 
wiele miesięcy zanim powrót doszedł 
do skutku. Zbierano kolejne transporty, 
mnie udało się zabrać w jednym z ostat-
nich przewozów z terenu Kazachstanu 
i Kirgistanu. Wyruszyliśmy. Podróż 
trwała bardzo długo. W czerwcu 1946 r. 
dotarliśmy do Terespola. Przywitano 
nasz transport kamieniami, ponieważ 
w transporcie jechała większość Żydów, 
nie Polaków. Co ciekawe, Żydów nie 
spotkaliśmy w Tajdze. Przeładowano 
nas do pociągów towarowych w dalszą 
podróż po Nowej Polsce. Dotarliśmy 
do Szczecina. Kto przyjechał z rodzina-
mi dostawał przydział osiedlenia się. 
W moim przypadku dostałam skierowa-
nie do Warszawy, gdzie spodziewałam 
się spotkać z rodziną. 
W jaki sposób odnalazła pani rodzinę?
Właśnie w Warszawie dowiedziałam 
się, że ojciec wrócił z robót z Niemiec, 
mama z młodszym rodzeństwem wróci-
ła w lubelskie. Całym ocalałym dobyt-
kiem były świadectwa szkolne, które 
mama pieczołowicie ustrzegła. Zamiesz-
kaliśmy u rodziny mojego ojca. 
Wróciliśmy do Ojczyzny, choć nie pod 
swój dach. To, co nas spotkało było kosz-
marem, z którego chciałam się obudzić, 
ale rzeczywistość okazała się bezlitosna. 

Wywieziono nas tylko dlatego, że jeste-
śmy Polakami. Toteż dziś, kiedy jest 
spokój i dostatek, trzeba wychowywać 
dzieci z rygorem niemal „spartańskim”, 
bo nie wiadomo, co może przynieść 

przyszłość.
Elżbieta Domańska, Krystyna Wieczorek 
oraz Michalina Barszcz, 
„Złota Reneta” z Ostrołęki



Śpiew to zdrowie
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Śpiewać każdy może, trochę lepiej, lub 
trochę gorzej, ale nie oto chodzi, jak 
co komu wychodzi…
Chyba wszyscy znamy ponadczasowy 
tekst autorstwa Jonasza Ko�y, który 
fenomenalnie zaśpiewał Jerzy Stuhr. 
Ileż w tych słowach prawdy! Nie 
trzeba być zawodowym piosenka-
rzem, żeby śpiewać. Nie musimy się 
też ograniczać do kołysanek, przyśpie-
wek przy goleniu, gotowaniu czy 
o�cjalnego odśpiewania Mazurka 
Dąbrowskiego. Śpiewanie daje nam 
zdecydowanie więcej korzyści niż 
nam się wydaje, zatem przyjrzyjmy się 
jemu bliżej.
Nauka potwierdza siłę śpiewu – szcze-
gólnie tego w grupie, podając go jako 
przykład idealnej formy budowania 
wspólnoty. Wspólne śpiewanie według 
naukowców powoduje synchronizację 
bicia naszych serc, wyzwala serotoniny, 
oksytocyny i endor�ny, które z kolei 
łagodzą niepokój, stres i są silnie powią-
zane z poczuciem zaufania i jedności. 
Będąc częścią wspólnoty, czujemy się 
bezpieczniej. 
Śpiew pomaga ludziom cierpiącym 
na depresję, zmniejszając w ten sposób 
uczucie samotności. Wpływa też 
na ogólne postrzeganie naszego świata. 
Powoduje spadek poziomu kortyzolu – 
hormonu stresu. Śpiewanie daje przy-
jemność, pozwala się zrelaksować, 
rozluźnia i sprawia, że łatwiej 
o uśmiech. Dodaje pewności siebie, 
a co za tym idzie zwiększa zdolność 
komunikowania się z innymi.
Kiedyś wszyscy śpiewaliśmy w kościele, 
przy ognisku, czy podczas zajęć 
w szkole. Teraz często nie chcemy, twier-
dząc, że nie potra�my, wstydzimy się, 
czy też boimy krytyki ze strony otocze-
nia. Nauczyciele śpiewu twierdzą 
jednak, że ten domniemany brak talen-
tu wynika głównie z braku praktyki!
Śpiewanie sprawia również, że stajemy 

Jeśli więc potra�sz mówić, potra�sz też  
śpiewać! Uczyńmy zatem śpiew lekar-
stwem naszej duszy.
W powiecie grójeckim coraz więcej 
grup spędza czas przy wspólnym śpiewa-
niu. Organizowane są Przeglądy i Festi-
wale piosenki senioralnej. Do śpiewania 
warto też się włączyć w ramach licznych 
wydarzeń organizowanych np. przez 
szkoły czy domy kultury.
Źródło: 
https://dobrewiadomosci.net.pl 

się bardziej kreatywni. Tania de Jong, 
piosenkarka i założycielka Creativity 
Australia mówi - Jedną ze wspaniałych 
rzeczy związanych ze śpiewaniem jest 
fakt, że łączy cię z prawą stroną mózgu. 
To strona odpowiedzialna za intuicję, 
wyobraźnię i wszystkie nasze funkcje 
twórcze. Łączy nas ze światem możliwo-
ści. We współczesnym świecie jesteśmy 
nieustannie bombardowani ogromną 
ilością informacji, które stale przetwarza-
my i analizujemy. Mamy tendencję do 
trzymania się lewej, przetwarzającej 
strony naszego mózgu.
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Hej w dzień narodzenia Syna Jedynego
Ojca Przedwiecznego, Boga prawdziwego,
wesoło śpiewajmy,
chwałę Bogu dajmy.
Hej, kolęda, kolęda.

Panna porodziła niebieskie Dzieciątko,
w żłobie położyła małe pacholątko;
pasterze śpiewają,
na multankach grają.
Hej, kolęda, kolęda.

Skoro pastuszkowie o tym usłyszeli,
zaraz do Betlejem czym prędzej bieżeli,
witając Dzieciątko,
małe pacholątko.
Hej, kolęda, kolęda.

Jeden z gardła krzyczy, że oglądał Pana,
drugi wyskakuje, wziąwszy wiązkę siana,
do szopy przychodzą,
ku Dzieciątku godzą.
Hej, kolęda, kolęda.

A Klimas porwawszy barana jednego
i Staszek czym prędzej schwytawszy drugiego,
tych bydlątek parę
Panu na o�arę.
Hej, kolęda, kolęda.

Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem.
A u żłóbka Matka Święta,
Czuwa sama uśmiechnięta,
Nad Dzieciątka snem 2x

Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód,
Biegną wielce zadziwieni,
Za anielskim głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud 2x

Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn,
Pan Wielkiego Majestatu,
Niesie dziś całemu światu,
Odkupienie win 2x

Cicha noc, święta noc,
Jakiż w tobie dzisiaj cud,
W Betlejem Dziecina święta
Wznosi w górę swe rączęta
Błogosławi lud 2x

Bracia patrzcie jeno,
jak niebo goreje,
Znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje.
Rzućmy budy, warty, stada,
Niechaj nimi Pan Bóg włada,
A my do Betlejem, do Betlejem.

Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim miga!
Pewnie do uczczenia Pana swego ściga.
Krokiem śmiałym i wesołym
Spieszmy i uderzmy czołem
Przed Panem w Betlejem.

Wszakże powiedziałem, że cuda ujrzymy:
Dziecię, Boga świata w żłobie zobaczymy,
Patrzcie jak biednie okryte,
W żłóbku Panię znakomite
W szopie przy Betlejem.

Jak prorok powiedział: Panna zrodzi Syna,
dla ludu całego szczęśliwa nowina;
Nam zaś radość w tej tu chwili,
gdyśmy Pana zobaczyli
w szopie przy Betlejem.

Betlejem miasteczko w Juda sławne będzie,
pamiętne się stanie w tym kraju i wszędzie.
Ucieszmy się więc ziomkowie,
Pana tego już uczniowie.

Do szopy, hej pasterze,
Do szopy, bo tam cud!
Syn Boży w żłobie leży,
by zbawić ludzki ród.

Ref.: Śpiewajcie Aniołowie,
pasterze, grajcie Mu.
Kłaniajcie się Królowie,
nie budźcie Go ze snu. x2

Padnijmy na kolana,
to Dziecię to nasz Bóg,
Witajmy swego Pana;
wdzięczności złóżmy dług.

Ref. Śpiewajcie...

O Boże niepojęty, kto
pojmie miłość Twą?
Na sianie wśród bydlęty,
masz tron i służbę swą.

Ref.: Śpiewajcie...



Z PRZYMRUŻENIEM OKA

Obiecanki po Sylwestrze
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To przechodzi ludzkie pojęcie! Ktoś 
jak oszalały walił w drzwi wejściowe 
i to o 8 rano! Otworzyłem drzwi, a tam 
na pudle siedział mały, stary, 
pomarszczony człowieczek. 
- Czego się awanturujesz?! Od kurierów 
chyba można spodziewać się większej 
kultury? - zapytałem. 
- Ja nie jestem żaden kurier. Ja jestem 
Starym Rokiem. 
- To co tu jeszcze robisz w Nowym Roku?! 
Twój czas w nocy minął! Spadaj do histo-
rii - powiedziałem dziadkowi i zamkną-
łem mu przed nosem drzwi. 
Wróciłem na wersalkę. Nie zdążyłem 
wygodnie się ułożyć, kiedy usłyszałem 
szum spuszczanej wody w łazience. 
Czyżby żona cichaczem od kosmetyczki 
wróciła? Poszła jakieś trzy godziny 
temu, więc niemożliwe, żeby tak szybko 
się uwinęła. Złodziej? Może łobuz przy-
szedł po perfumy? Tylko które? Być 
może - konwaliowe albo - co gorsza - 
po moją wodę po goleniu marki Brutal. 
Drzwi od łazienki się otworzyły i zoba-
czyłem starego kurdupla z wielką paką.
- Czemu Ty mnie prześladujesz? - płaczli-
wym głosem zapytałem niechcianego 
gościa. Popatrzył na mnie i smętnie 
powiedział: 
- Ty jeden kanciarzu mi zostałeś. Odno-
szę niespełnione obietnice. 
- Jest ich aż tyle?! Wszystkie moje?! 
- Tak Włodeczku, to wszystko Twoje. 
Fakt, że większość obiecywałeś po spoży-
ciu... i tu puścił oko. 
- A dokument na to jakiś podpisany 
przeze mnie posiadasz? - człowieczek 
wzruszył ramionami i odrzekł:
- Dokumentów jako takich na piśmie nie, 
ale zamiast tego mam zeznania ze stu 
świadków. Obiecali i zeznawali przeciw-
ko Tobie Włodku. 
Uuu. Zapytałem Starego:
- Robert tak powiedział? No nie uwierzę. 
- Tak Robert pierwszy. Sam mnie 
znalazł. Jest zły, że w towarzystwie 
głupie kawały o łysych opowiadałeś  

- A! Miałeś rzucić palenie. Spójrz 
na kartkę. Zobowiązaniu nic nie braku-
je. Kartka jest caluśka. 
Wziąłem kartkę popatrzyłem i przypo-
mniałem sobie. 
- Przecież palenie rzuciłem! Fakt, 
że tylko na 20 minut, ale rzuciłem! Żona 
świadkiem! 
Niedołężny pokiwał głową i zgryźliwie 
zapytał 
- A to nie miało być na zawsze? 
- Co Ty... Roku, tu nic takiego nie napisa-
łem, rzut to rzut! 
- Faktycznie. - powiedział i poszedł 
do podręcznika historii na zasłużoną 
emeryturę. 
Fajny był ten Stary Rok. Dał mi wszyst-
kiego po trochu: kasy, zdrowia, szczę-
ścia, pomyślności, dobrego humoru, 
zadowolenia z pracy i miłości oraz 
nadzieję, że do 100 dociągnę. Chociaż... 
eee, nie ważne. Spełnił parę marzeń... 
troszkę namącił, ale i trochę wyprosto-
wał i to pomimo moich zobowiązań, 
które mu w tym bardzo przeszkadzały.
Oby do następnego roku....
Relację z odwiedzin spisał Włodzimierz 
Potoniec

- odpowiedział Stary Rok. 
Pomyślałem chwilę. Fakt, głupio 
wyszło. Robert jest łysy jak kolano. 
- W Bartka to już na bank nie uwierzę... 
Albo Iwona - przyjaciółka żony... Stary 
uśmiechnął się głupio i powiedział:
- Oni wszyscy też. A co do Iwony, to jak 
zareagowałeś na jej zaloty z czerwca 
2019 roku? 
- Powiedziałem, żeby się goniła - odpo-
wiedziałem zgodnie z prawdą. 
- No i pogoniła... do mnie poskarżyć się 
na Ciebie zimny draniu z Orzeszkowej. 
- A co miałem zrobić, powiedzieć "tak" 
na jej seksualne propozycje?! 
Stary znów uśmiechnięty pogrzebał 
w pudle i wyciągnął jakąś pomiętą 
kartkę, na której ktoś nagryzmolił NIE 
BĘDĘ ODRZUCAŁ - reszta była 
urwana. Zacząłem się śmiać. 
- Jaki to dowód staruszku? Ja postanowi-
łem, że nie odrzucę awansu. A ta infor-
macja nie jest pełna. Co zrobiłeś z drugą 
połówką kartki? 
Popatrzył smutno i ściszonym głosem 
powiedział.
- Złapało mnie po drodze. No wiesz 
Włodek, problemy geriatryczne, żołą-
dek...
Zaatakował mnie jeszcze raz, mówiąc:

- A! Miałeś rzucić palenie. Spójrz 
na kartkę. Zobowiązaniu nic nie braku-
je. Kartka jest caluśka. 

- odpowiedział Stary Rok. 
Pomyślałem chwilę. Fakt, głupio 
wyszło. Robert jest łysy jak kolano. 
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Krysia puka do drzwi sąsiadki i pyta:
- Mogłabyś mi pożyczyć soli?
- Nie.
- A cukru?
- Nie.
- A może chociaż mąki?
- Nie.
- A czy w ogóle jest coś, co Ty byś mi mogła pożyczyć?!
- Tak. Mogę ci pożyczyć Wesołych Świąt!

Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziad-
ków. Przed pójściem spać, klękają przed łóżkami 
i modlą się. Nagle jeden z nich ile sił w płucach woła 
głośno:
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnierzy-
ki, modlę się o nowy odtwarzacz DVD...
Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc:
- Dlaczego tak krzyczysz? Przecież Bóg nie jest głuchy.
Na to chłopiec:
- Bóg nie, ale Babcia jest.

Tata pyta Jasia:
– Dlaczego napisałeś w liście, aby Mikołaj przyniósł 
Ci dwa komplety kolejki elektrycznej?
– Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu Tatusiu.

Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół zastawio-
ny, czekają tylko na pierwszą gwiazdkę. Oczywiście, 
przy stole zostawiono jedno dodatkowe, puste miejsce. 
Nagle rozlega się pukanie do drzwi.
– Kto tam? – pyta ojciec.
– Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie miejsce?
– Jest.
– A mogę skorzystać?
– Nie.
– Ale dlaczego?
– Bo tradycyjnie musi być puste.

Po pasterce proboszcz zdenerwowany pyta organistę:
- Dlaczego kolędę „Lulajże Jezuniu” zagrał pan w rytmie 
disco polo?!
-Żeby Jezusek w kolebce szybciej przestał płakać.
-No tak. Może Jezusek przestał płakać, ale szkoda, 
że pan nie widział, jak ludzie tańczyli przed szopką!

Kolega pyta Fąfarę:
- Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę?
- Owszem, udało mi się kupić stojak.

Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przy-
chodzi mały Jasio i mówi:
- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w porządku. 
Przed kilkoma dniami przebrał się za starego dziadka 
i twierdził, że nazywa się św. Mikołaj!

Do Świętego Mikołaja rozdającego prezenty w domu 
towarowym podchodzi Jasio, zaczyna tarmosić 
go za spodnie i krzyczy: 
– Tato, mama mówiła, żebyś kupił mleko i masło, jak 
będziesz wracał do domu.

W noc wigilijną chłop wchodzi do obory, patrzy na 
krowy i mówi:
– Powiedzcie coś. Podobno w tą noc zwierzęta mówią.
– Nie umiemy po polsku, jesteśmy rasowe krowy holen-
derki.

– Szczęśliwego Nowego Roku!
– Zwariowałeś, w lutym?
– To już luty? Cholera, jeszcze nigdy nie wracałem tak 
późno z sylwestra...

Przyjaciel pyta Nowaka:
– Jak minęły święta?
– Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne 
potrawy.
– Jakie?
– Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi 
ruskie i sznycel po wiedeńsku z kapustą włoską.

– Powiedz, tato, czym się zajmował Józef?
– Był cieślą i budował domy.
– A Maryja, co robiła?
– Była w domu i opiekowała się Jezusem.
– To dlaczego dali go do żłóbka?

- Kochanie, chodź zobacz co jest pod choinką! 
Podekscytowana żona przybiega schyla się, szuka, 
rozgląda się za prezentem, ale nic nie znajduje. W końcu 
pyta męża: 
- No co tam dla mnie masz? 
Na to mąż wstaje, schyla się, pokazuje palcem pod choin-
ką i mówi: 
- Patrz, ile tam jest kurzu...

Święty Mikołaj w centrum handlowym był bardzo 
zaskoczony, gdy na kolanach usiadła mu nagle dziewczy-
na w wieku około 20 lat. Mikołaj zwykle nie spełnia 
próśb dorosłych osób ale uśmiechnął się do niej.
- Co chciałabyś dostać na Boże Narodzenie?
- Coś dla mojej matki, św. Mikołaju.
- Coś dla twojej matki? To bardzo miłe z twojej strony. - 
Mikołaj znów się uśmiechnął. - A co chciałabyś, abym 
jej podarował?
- Zięcia - odparła bez mrugnięcia okiem.



JEDZENIE I ŚWIĘTA

Jedzmy lżej
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Święta to czas, w którym długie godzi-
ny spędzamy przy suto zastawionych 
stołach. Efektem biesiadowania jest 
np. zgaga i ból brzucha. A przecież 
smażoną rybę, śledzika, czy inne 
potrawy można podać w lżejszej 
wersji, która tra� w podniebienia 
osób nawet najbardziej przywiąza-
nych do tradycji. 

Piernik z marchwi lub dyni
Składniki:
3 szkl. mąki razowej, 3 szkl. drobno 
startej marchwi lub dyni, 1 i 1/3 szkl. 
mieszanki słodów zbożowych, syropu 
buraczanego i miodu, 1 szkl. oleju, 
1 łyżeczka przyprawy piernikowej, 
1 płaska łyżeczka kakao, 4 płaskie 
łyżeczki proszku do pieczenia, 1 szkl. 
orzechów włoskich, laskowych 
i migdałów, 1 szkl. podprażonych 

Pyszne ciasta, mięsa, pierogi i bigos. 
Smacznie, bogato i... dużo! To typowe 
polskie Święta. U�, więc może tak 
trochę tradycji na przekór zamiast 
o jedzeniu - pomyślmy o odchudza-
niu? Co zrobić by troszkę zgubić?
Tyjemy, bo przemiana materii zwalnia, 
ale też mniej się ruszamy. Ma to często 
związek z pogarszającym się stanem 
zdrowia i współistnieniem wielu 
chorób. Odchudzanie seniorów jest 
trudniejsze i wolniejsze, gdyż mamy 
coraz mniejszą masę mięśniową, 
a to mięśnie zużywają większość energii 
dostarczanej do organizmu z pokar-
mem. Spadek masy mięśniowej 
to skutek malejącego stężenia hormo-
nów: testosteronu oraz hormonu wzro-
stu. 
Stosuj dietę bogatą w białko
Obecnie polskie normy żywienia suge-
rują, aby osoby powyżej 65 roku życia 
spożywały co najmniej 1g białka na kg 
masy ciała. Wśród wartościowych 

Świąteczne odchudzanie

źródeł białka znajdują się: mięso, ryby, 
owoce morza, jaja, twaróg, mleko 
i produkty mleczne, głównie te fermen-
towane (ke�r, maślanka).
Ogranicz złe węglowodany
Źródłem złych węglowodanów są głów-
nie: słodycze, ciasta, biały cukier, słodzo-
ne napoje gazowane i soki. To tzw. puste 
kalorie, które nie dostarczają wartościo-
wych składników odżywczych i ich 
należy się wystrzegać. Ponadto należy 
się również wystrzegać m.in. ziemnia-
ków, białego pieczywa, białego ryżu, 
sera żółtego.
Ruszaj się
Wszystko, co rozrusza ciało jednocze-
śnie usprawni ogólną kondycję i przy-
spieszy metabolizm. Spacery, taniec, 
lekka gimnastyka. Pamiętajmy jednak, 
aby dopasować aktywność �zyczną 
do swojego stanu zdrowia.
Pij duże ilości wody
Ostatnie badania sugerują wypijanie 30 
ml wody na kilogram masy ciała. Odpo-

wiednie nawodnienie wypełniając żołą-
dek hamuje podjadanie. Woda zapobie-
ga pogarszaniu się stanu skóry podczas 
utraty wagi i zapewnia jej elastyczność.
Spadek 1-2 kg w miesiącu to bardzo 
dobry wynik. Tkanka mięśniowa jest 
cięższa od tłuszczu, więc jeśli waga stoi 
w miejscu, a obwody maleją, to wystar-
czająca zmiana. 
Źródło: https://www.poradnikzdrowie.pl 

ziaren słonecznika i pestek dyni, 4 jajka
Wykonanie:
Białka ubić na półsztywną pianę. 
Do piany dodawać pojedynczo żółtka. 
Masa piernikowa: mąkę przesiać, dodać 
proszek do pieczenia, przyprawę pierni-
kową, dokładnie wymieszać i dodać 
resztę składników. Odstawić na ok. 20 
min. Połączyć z jajkami i gotową masę 
wlać do wysmarowanej olejem tortow-
nicy. Piec około 65 minut w temp. 200 
st. C.

Bigos w wersji light
Składniki:
3 łyżki oliwy extra vergine, 1 cebula, 
1 ząbek czosnku, 1 marchewka, 500 g 
kiszonej kapusty, 200 g soczewicy, 
10 suszonych śliwek, 25 g suszonych 
grzybów, 3 łyżki sosu sojowego, 2 łyżki 
posiekanej natki pietruszki,  ziela angiel-

skie, 1 listek laurowy, 3 ziarna jałowca, 
łyżeczka suszonego oregano i tymianku
Wykonanie:
Cebulę i czosnek zeszklić na oliwie. 
Dodać startą marchew i smażyć 
2-3 min. Dodać kiszoną kapustę, socze-
wicę, pokrojone śliwki oraz grzyby.  
Doprawić pieprzem, dodać przyprawy 
i smażyć mieszając przez kilka minut. 
Dolać 3 szklanki wody lub domowego 
bulionu, sos sojowy i doprawić 
do smaku. Gotować około 45 minut 
pod przykryciem. Dodać natkę 
pietruszki.
Źródło: http://dziecisawazne.pl 

wych składników odżywczych i ich 
należy się wystrzegać. Ponadto należy 
się również wystrzegać m.in. ziemnia-
ków, białego pieczywa, białego ryżu, 

Wszystko, co rozrusza ciało jednocze-
śnie usprawni ogólną kondycję i przy-
spieszy metabolizm. Spacery, taniec, 
lekka gimnastyka. Pamiętajmy jednak, 
aby dopasować aktywność �zyczną 

Ostatnie badania sugerują wypijanie 30 
ml wody na kilogram masy ciała. Odpo-

Źródło: https://www.poradnikzdrowie.pl 
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Przeczytałeś? Podaj dalej!

POZIOMO:
1. Blaszany z długą ruchomą rurą (instrument)
5. Pieniądze wydane np. na zakupy
8. Zamek ale nie z piasku
9. Z długim ogonem w paski (ssak)
10. Miasto w Polsce z parkiem rozrywki Energylandia
11. Skojarz z mezozoikiem
12. W szkielecie rybki
15. Spotkasz go na ulicy i w butelce
18. Do barszczu tylko jeden
19. Nadęcie, przesada, egzaltacja
20. Krewny po mieczu
24. Spotkał Kasię u Brzechwy
27. Miasto portowe na twarzy
28. Składnik benzyny
29. Do dietetycznego pieczenia mięsa
30. Nie da się dosłownie przetłumaczyć
31. Zrolowany cukierek
32. Im starszy,  tym cenniejszy

PIONOWO:
1. Okrycie zimowe
2. Chaos, rozgardiasz
3. Cynadry
4. Można go słuchać, tańczyć lub grać
5. W Biblii – gorejący
6. Lubieżnik
7. Miasto jest, a kawa była
13. Hebel 
14. Stara łódź
16. I miasto, i rzeka
17. Przywędrował z Afryki, strzeż się go!
20. Wypłata zależy od wydajności
21. W logo ma psa z koszykiem (sieć sklepów)
22. Stolica Tunezji
23. Niższy od koloru, a wyższy od trójki (w pokerze)
24. Dla zwierząt lub w buddyzmie
25. Felieton, publikacja, recenzja
26. Żłobek, zacięcie

W losowaniu nagrody wezmą udział osoby 
w wieku 60+, które do 31 grudnia 2019 r. 
zgłoszą telefonicznie (504-968-412) hasło 
będące rozwiązaniem krzyżówki. 
Nagrodą jest voucher na obiad dla 2 osób 
w Restauracji FUM (Warka, ul. Puławska 
39D)
Za rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru nagrodę otrzymał p. Jan z Warki 

Autor krzyżówki  
Rodzina Bochenków

Litery z pól ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu od 1 do 14 
utworzą rozwiązanie krzyżówki.
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JEDZENIE I ŚWIĘTA



Wszystkim Seniorom, a także naszym Partnerom oraz Przyjaciołom 

pragniemy złożyć życzenia zdrowych i spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia,

spędzonych w rodzinnej atmosferze ciepła i życzliwości. 

Niech ten czas przyniesie wytchnienie od codziennych zmagań i trosk, 

a nadchodzący 2020 rok ob�tuje w śmiałe plany,

 twórcze pomysły 

i radość z ich realizacji.

Wierzymy, że będziecie Państwo 

aktywnie uczestniczyć w życiu naszego powiatu 

i przede wszystkim dzielić się z nami 

swoją wiedzą, doświadczeniem i mądrością życiową.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.,

Sieć Aktywnych Seniorów Powiatu Grójeckiego

oraz Redakcja „Aktywnego Seniora”


