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Dopiero co wiosenne słonko powiedziało nam “dzień do-
bry”, chwilkę później letni upalny dzień witał słonecznym 
żarem. I “Aktywny Senior” uśmiechał się do nas wrześnio-
wą jesienną pogodą. Nim zdążyliśmy się obejrzeć, już paź-
dziernik zbiera się do odejścia. Puka za to listopad, a z nim 
kolejny numer “AS”, ukazujący radość i potencjał wieku 
senioralnego.   
Uśmiech jesieni nas rozbraja kolorem barw, pełnymi spi-
żarniami, piwniczkami i komórkami. Jesteśmy syci wra-
żeń, letnich przygód, półek pełnych przetworów, kobiałek 
szczęścia na zimowe dni. Wspomnienia kwitną radością 
w naszych głowach i tęsknotą za nowym. Puśćmy wodze 
fantazji, wypoczywajmy, czytajmy, wspominajmy...  To za-
służony czas odpoczynku dla nas wszystkich.
Za chwilkę grudzień trąci zapachem wanilii i so-
sny, pomyślmy - ,,A może by tak coś świątecznie na-
pisać do następnego “Aktywnego Seniora’’? – prze-
cież to moja gazeta, Twoja i nasza. Więc pióro w dłoń  
i budźmy magię nadchodzących świąt. Piszmy na  
aktywnysenior@stowarzyszeniewarka.pl 
Miłej lektury!
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dziły mu się kolejne dzieci, dwie córki: 
Kazimiera i moja babcia – Władysława. 
Pradziadek Dominik był szanowanym 
obywatelem Warki. Jako poważany i ce-
niony pracownik, a także  kolega praco-
dawców, był częstym gościem w domu 
Lubertów. Jego urodzone w Warce córki 
za „chrzesnych” miały braci Lubert. Kazi-
miera –  Jana i Stanisława, a Władysława 
– Józefa.
Po śmierci swej pierwszej żony Antoniny 
(+1911), w 1913 r. powtórnie się ożenił  
z wdową, Julią Ostrowską de domo No-
wińską (ż. Wojciecha Ostrowskiego, który 
był synem Wincentego i Marianny z domu 
Bacciarelli). 
Najstarsza cór-
ka – Stanisła-
wa (1886-1972) 
poślubiła Kazi-
mierza Gajew-
skiego i była 
mamą 10. dzie-
ci (przeżyło 8). Jej najstarszy syn Aleksan-
der Gajewski (1910-1993) był uczestni-
kiem wojny obronnej 1939 r., żołnierzem 
AK, Sybirakiem zesłanym w okolice 
Świerdłowska, zasłużonym nauczycie-
lem, działaczem PTTK i lokalnym dzia-
łaczem społecznym. Za swe zasługi dla 
Warki został jej Honorowym Obywate-
lem i patronem jednej z ulic na Winia-

WSPOMNIENIA

Rodzinne korzenie i koligacje

Władysława Supłacz de domo Górska

Hala fabryczna Btaci Lubert, w której pracował pradziadek

Kiedy w 1891 roku bracia Władysław i Józef 
Lubert przekształcili warsztat swego ojca, 
Wojciecha, w Fabrykę Okuć Budowlanych 
i Odlewnię Metali „Braci Lubert”, sprowa-
dzili do Warki swego nauczyciela zawodu 
– Dominika Górskiego, u którego w Zakła-
dach Lilpopa w Warszawie pobierali nauki. 
Został on jednym z dwóch mistrzów w tej 
fabryce (drugim był p. Jan Jatymowicz, mąż 
Bronisławy Lubert). I to właśnie on, Domi-
nik Górski, był moim pradziadkiem po ką-
dzieli.
Z Warszawy do Warki przybył z żoną An-
toniną de domo Samślikowską (c. Macieja 
i Marianny z Goździewskich) i trójką dzie-
ci: córką Stanisławą, synem Wacławem  
i drugą córką Janiną. Już w Warce uro-

rach. Jego działalność społeczną konty-
nuował syn Marek, który był założycielem  
i dyrektorem ówczesnego OKSiW-u. Dru-
gi syn – Stanisław Ryszard Gajewski, rów-
nież był w AK, później był działaczem 
ZBOWiD-u i lokalnym społecznikiem. 
Jedyny syn Dominika – Wacław ożenił się 
z Heleną z Ostrowskich z Warki i jeszcze 
przed pierwszą wojną wyjechał z żoną 
i dziećmi na teren Rosji. Zginął w 1917 
roku podczas rewolucji październikowej  
z rąk „czerwonych”.
I to jego żona Helena, która po raz pierw-
szy od czasu emigracji w latach 50- tych 
odwiedziła Polskę (dzięki odwilży po 
śmierci Stalina), zobaczywszy mego 
dziadka Michała w mundurze kolejarza, 
powiedziała do mojej babci: „Nu, nu Wła-
dzia, ty masz męża jenerała”.
Kolejna córka Dominika – Janina wy-
szła za mąż za obywatela z Góry Kalwarii  
p. Szymańskiego. Mieszkali na ul. Pijar-
skiej i doczekali się dwóch synów.
Córka Kazimiera (1897-1969) wyszła za 
mąż za Cz. Szymanowskiego z Warszawy. 
Niestety nie miała potomków i dlatego tak 
bardzo hołubiła dzieci swojej młodszej 
siostry: Krysię i Kajtka, mojego tatę. 
No i najmłodsza córka Dominika – Wła-
dysława (1900-1981), moja babcia, I voto 
Jeżyńska, której pierwszy mąż Wiktor Je-
żyński (1896-1928) był policjantem Po-
licji Państwowej. Po jego śmierci wyszła 
ponownie za mąż, za mojego dziadka Mi-
chała Supłacz. Miała czworo dzieci: Krysię 
i Zbigniewa Jeżyńskich oraz Janusza i Sta-
nisława-Kajtka Supłacz. 
Do dziś w Warce, w całej Polsce i poza 
granicami kraju mieszka wielu potom-
ków Dominika Górskiego. Nie sposób ich 
choćby wymienić z imienia i nazwiska,  
a co tu mówić, żeby o nich napisać. Wy-
starczy dodać, że są kontynuatorami tra-
dycji rodzinnych i patriotycznych. Jestem 
jednym z jego licznych potomków. I je-
stem z tego dumna. 

 Jadwiga Supłacz-Chromińska

Jesienna aura nie zachwyca. Listopadowe święta przywołują wspomnienia o najbliższych, których już nie ma wśród nas. Wspomi-
namy, tęsknimy… Ale może zamiast tego, warto zatrzymać się na chwilę, zastanowić, przypomnieć, spisać to, co najważniejsze, co 
jeszcze pamiętamy z własnego życia, bądź opowieści najbliższych..? Rodzinne historie potrafią być naprawdę pełne niespodzianek!



3

Jest to najważniejsza praca do zrobienia 
przez seniorów, przy pomocy młodych 
członków rodziny, którzy pomogą szu-
kać w Internecie informacji o dawnych 
przodkach.
Kiedyś historia o rodzinie czy miejscu za-
mieszkania była opowiadana przez dziad-
ków w zimowe wieczory. Nie było światła, 
radia czy telewizji. Młodsze pokolenie tro-
chę słuchało, trochę puszczało mimo uszu…
Na dawnych dworach, w klasztorach wiel-
ka historia miała swoich kronikarzy, któ-
rzy ją spisywali. W niektórych rodzinach 
przekazywana była ustnie i ulegała w du-
żej mierze zapomnieniu. Tak naprawdę 
wszystko to zostało wyparte, najpierw 
przez telewizję, a teraz doszedł jeszcze In-
ternet, telefony.
Pocieszającą jest informacja, że w każdej 
rodzinie raz na 100 lat rodzi się rodzin-
ny historyk, a więc przed „Aktywnymi 
Seniorami” jedno z ważniejszych zadań. 
Spisać dzieje rodziny i zrobić drzewo ge-
nealogiczne.
Bardzo często nikt nie spisywał tych opo-
wiadań, a gdy ktoś w rodzinie odkrywa  
w sobie pasję do szukania korzeni, nie 
wszyscy świadkowie historii żyją. Zaczy-
nając to dzieło warto sobie podzielić ze-
szyt na 4 części i zapisywać w nim hasło-
wo jakieś wydarzenia związane z każdą 
gałęzią przodków, rodziców, ich rodziców 
itd. z każdej strony.

Inną pracą pomagającą w uporządkowa-
niu wiadomości mogą być najstarsze za-
chowane w rodzinie zdjęcia, które należy 
opisać (przybliżony rok, osoba). Najlepiej 
ułożyć je chronologicznie w odpowied-
nich albumach.

W Internecie można znaleźć strony z ze-
skanowanymi aktami urodzin, ślubów  
i zgonów. Prace nad tymi dokumentami 
trwają nieustannie i zasoby wciąż się po-
większają. 
Przy okazji szukania dokumentów trze-
ba wiedzieć, czy przodkowie prowadzi-
li życie osiadłe w jednym rejonie, czy też 
przemieszczali się w poszukiwaniu pracy. 
Szczególnie dotyczy to synów kowali, cie-
śli czy młynarzy.
Strony internetowe to: Genealodzy.pl – 
serwis Polskiego Towarzystwa Genealo-
gicznego, w którym jest zakładka genete-
ka.genealodzy.pl – w której można szukać 
swoich przodków na terenie różnych wo-
jewództw, parafii czy powiatów.

Szukajmy swoich korzeni
WSPOMNIENIA

Szukamy wg parafii lub po nazwisku. 
Wpisując np. jedno nazwisko z imieniem 
lub bez, a gdy się wie, z kim był związany 
można też wpisać, wtedy wyskakuje mniej 
zapisów do przejrzenia. Zaznaczając „wy-
szukiwanie dokładne” – wyskakują dane  
z wybranej parafii, lepiej jednak zaznaczyć 
również w pobliskich parafiach. Jeżeli  
w polu „teren” nie zaznaczy się wojewódz-
twa, to będzie wyszukiwało w całym kraju.
Następnie należy zapamiętać  numer  
z pozycji AKT (np.11) i myszką nacisnąć 
„scan” – przechodzimy wtedy na stronę 
wyszukującą już dokumenty (scany zapi-
sów w księgach parafialnych).
Po wejściu przez scan pokazują się nam 
pliki “Akta stanu cywilnego”. Wchodzi-
my na plik np.10-11 i pokazuje się stro-
na księgi parafialnej z interesującym nas 
wpisem. Obraz można powiększać lub 
zmniejszać, lub zapisać go korzystając  
z trzeciego kwadratu w pierwszej linii. 
Akty ślubu zajmują z reguły całą stronę 
księgi, ale już akty urodzenia czy zgonu 
przeważnie tylko pół strony.
Chcąc otrzymać cały akt ślubu należy wci-
snąć w trzeci kwadracik. Gdy to zrobimy 
zapisze się w pobranych lub naciskając 
OK pokaże nam się zdjęcie, które można 
w odpowiedni sposób zapisać i później 
„obrobić” np. tylko stronę z szukanym ak-
tem ślubu.
Z okresu kiedy byliśmy pod zaborami, 
obowiązywały przepisy by akty były spo-
rządzane w języku zaborcy, nie wszyscy 
proboszczowie to robili. Dla nas szczęśli-
wie Imiona i Nazwiska w nawiasach były 
pisane po polsku.
To wszystko wymaga poświęcenia trochę 
czasu na wyszukiwanie, zawsze najlepiej 
zacząć od zachowanych w domu różnych 
dokumentów po przodkach a następnie na 
ich bazie szukać „do tyłu” swoich przod-
ków i szybko nie rezygnować, jak nie bę-
dzie wpisów nam potrzebnych. Dopisy-
wanie trwa nieprzerwanie, więc kiedyś  
i Państwa Parafia zostanie zeskanowana.

 
Klub Seniora „Kwitnąca Jabłoń” 

Konary



4 NA CZASIE

DZIADY CZY HALLOWEEN?
Praktykowany obecnie zwyczaj odwie-
dzania cmentarzy 1 listopada oraz pale-
nie świec na grobach w dniu Wszystkich 
Świętych i w Zaduszki jest w Polsce sto-
sunkowo młody. Powszechne teraz od-
wiedzanie cmentarzy zaczęło się dopie-
ro w XIX stuleciu, a zwyczaj strojenia 
grobów zielonymi gałązkami, krzyżami 
z szyszek i zapalanie zniczy pojawił się 
dopiero w okresie międzywojennym.
Tradycja światła związana z tradycją 
kultu zmarłych znana była jednak dużo 
wcześniej. Wtedy światło, ogień, czyli 
symbol życia palono w miejscach, gdzie 
spodziewano się przybycia dusz - na roz-
stajach dróg, łąkach, nieużytkach. 
W tradycji ludowej, każde przesilenie 
w naturze to czas siłowania się dwóch 
mocy: ciemności i jasności. Wierzono, 
że właśnie w tym czasie granica między 
światem żywych i zmarłych jest nikła,  
a dusze przodków czyli „dziadów” przy-
chodzą do swoich domów. Stąd też daw-
na nazwa tego święta - DZIADY.
Jego istotą było „obcowanie żywych  
z umarłymi”, a konkretnie nawiązanie rela-
cji z duszami przodków. Aby powracające 
zza świata dusze mogły się ogrzać, w do-
mach i w obejściach wzniecano ogień. Stąd 
wzięło się zapalanie zniczy na grobach.
Wówczas nie była znana jeszcze modlitwa 
za dusze w formie praktykowanej obec-
nie. To papież Bonifacy IV wprowadził 
Dzień Wszystkich Świętych i wówczas 
modlono się jedynie za dusze świętych. 
Natomiast kult dusz wszystkich zmarłych 
obchodzony obecnie w Dzień Zaduszny, 
został wprowadzony przez Cystersów  
w X wieku, a w Polsce przyjął się dopiero 
w XII stuleciu.
Zwyczaj ten wywodzi się z tradycji mo-
dłów za zmarłych zakonników.
Ostatnimi czasy, w naszym kraju nie-
zwykle rośnie popularność święta, które 
przywędrowało do nas z zachodu - HAL-
LOWEEN. Jego nazwa pochodzi od wy-
rażenia „All Hallow’s Eve”, co oznacza 
Wigilia Wszystkich Świętych.

Jednak i to święto ma już bardzo mało 
wspólnego ze swoją genezą, tak jak nasze 
DZIADY.
Święto to, które przybyło do nas z Ame-
ryki, wbrew pozorom nie pochodzi 
stamtąd.  Ten zwyczaj obchodzeniy 31 
października czyli w Wigilię Wszystkich 
Świętych, sięga dawnej tradycji Celtów, 
zamieszkujących p. n. e. dzisiejsze tereny 
Anglii, Irlandii, Szkocji, Walii i płn. Fran-
cji. A dokładniej pochodzi z ceremonii 
celtyckich kapłanów - zwanych Druida-
mi, którzy sprawowali wówczas funkcje 
sędziów, lekarzy i magów.
Celtowie wierzyli, że w ostatnim dniu 
roku - 31 października (według ich ka-
lendarza) duchy zmarłych odwiedzają 
ziemię i przybywają do swych ziemskich 
domów w poszukiwaniu ciepłego schro-
nienia. 
Wieczorem palili ogniska, aby odstraszać 
złe moce, a zmarłym wskazywać drogę 
do domu. Aby odegnać złe duchy, wkła-
dali odstraszające maski.
Warto też w tym miejscu dodać, że po-
nad 2 tys. lat temu, 31 października był 
dla nich dniem, w którym świętowali po-
trójnie: żegnali lato, witali zimę i obcho-
dzili święto zmarłych. 

Do Ameryki tradycja ta przywędrowa-
ły dopiero w drugiej połowie XIX wieku 
wraz z irlandzkimi emigrantami i zmie-
niła nazwę na HALLOWEEN. 
Dziś w tym dniu, dzieci i dorośli prawie 
na całym świecie przebierają się w prze-
różne kostiumy i chodzą z koszyczkami 
od domu do domu wołając - „trick or tre-
at (figiel lub prezent), co oznacza, że jeśli 
nie dostaną słodyczy, zrobią jakąś psotę 
gospodarzowi.
Organizuje się zabawy, gra w różne gry, 
wróży ze skórki z obranego jabłka (co 
trochę przypomina nasz rodzimy wie-
czór andrzejkowy), opowiada straszne 
opowieści o duchach.
Nieodłącznym elementem Halloween 
jest przyozdabianie domów w straszy-
dła, kościotrupy, czarne koty, nietoperze, 
pająki, strachy na wróble, czarownice, 
a przede wszystkim w dynie. Bez nich 
trudno byłoby wyobrazić sobie ten dzień.
Jak widać świat zachodni uważa, że z za-
światami można kontaktować się inaczej 
- na wesoło.
Może wtedy wydają się bardziej „ludz-
kie”, a przez to mniej groźne. 
I tak polskie powiedzenie „ciemno, wszę-
dzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to 
będzie” staje w szranki z „cukierek albo 
psikus”.

Jadwiga Supłacz-Chromińska

O tym jak obchodzone jest święto Zmarłych - DIA DE MUERTOS 1 listopada 
- w Meksyku możecie zobaczyć w fantanstycznym filmie animowanym “Coco” 
reż. Lee Unkrich, Adrian Molina. 

Atmosfera powagi, zadumy i nostalgii? Nic z tych rzeczy! Dla Meksykanów 
to zdecydowanie jeden z najbarwniejszych okresów w roku. Huczne para-
dy, śpiewy, tańce i biesiady na cmentarzach to coś zupełnie naturalnego! W 
tradycji meksykańskiej, Dzień Zmarłych jest radosną okazją, bowiem zmarli 
nadal egzystują, a ich wywołane dusze ucztują,ciesząc się w towarzystwie 
swoich świętujących rodzin.

Jako ciekawostkę dodam, że w 2003 roku obchody DIA SE MUERTOS zostały 
roklamowane Arcydziełem Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzko-
ści, a w 2008 roku wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.

Grażyna Jagiełło

DIA DE MUERTOS
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Liderzy Seniorzy uczą się i pomagają
INICJATYWY GRUP SENIORALNYCH

W dniach 6-8 października w Biało-
brzegach odbył się drugi  w tym roku 
zjazd Sieci Aktywnych Seniorów po-
wiatu grójeckiego. Licznie zgromadze-
ni uczestnicy nie tylko zdobywali nową 
wiedzę w teorii, ale i testowali swoje 
możliwości wolontariackie w działaniu 
na rzecz ośrodka Emaus, gdzie odbyło 
się spotkanie.
Sieć Aktywnych Seniorów to nieformalne 
zrzeszenie, które gromadzi osoby aktyw-
nie działające w grupach senioralnych, 
głównie liderów. Zadaniem Sieci jest wy-
miana informacji, wzajemne inspirowanie 
się, podnoszenie kompetencji liderskich 
oraz łączenie się w działaniach włączają-
cych lokalnych partnerów do tworzenia 
środowiska przyjaznego osobom star-
szym.
W ramach Sieci w tym roku skupiamy 
się na obszarach, które wzmacniają lide-
rów w roli osób, które potrafią wpływać 
na budowanie pozytywnego wizerunku 
osób starszych w grupie senioralnej, czy 
społeczności lokalnej. Ponadto uczestni-
cy zapoznają się z różnymi formami dzia-
łalności wolontariackiej jako działalności 
budującej aktywność senioralną.
Październikowy zjazd zgromadził dużą 
liczbę uczestników, co pozytywnie wpły-
nęło na pracę w grupach. Nawiązały się 
nowe rozwojowe znajomości. W spotka-
niu wzięło udział 31 osób z 16 klubów se-
niora z terenu powiatu grójeckiego. Pra-

cowaliśmy równolegle w dwóch grupach. 
Uczestnicy zostali podzieleni zgodnie  
z pełnioną rolą w swojej grupie, przy za-
chowaniu zasad bezpieczeństwa także 
epidemiologicznego. Pierwsza obejmo-
wała liderów/wiceliderów, a druga człon-
ków wspierających.
Podczas II zjazdu uczestnicy postanowi-
li wykonać prace wolontariackie na rzecz 
ośrodka, w którym gościliśmy. Chęć po-
mocy jaka przyświecała seniorom połą-
czyła się z treściami szkolenia. Trenerzy 
tak zaplanowali program by seniorzy przy 
wspólnym działaniu mogli nauczyć się 
jak pracować w grupach, wyznaczać lide-
ra, role w grupie i dzielić zadania, a także 
zwrócić uwagę na prezentację swoich dzia-
łań czy komunikację w grupie. Nie zabra-
kło rozmów o trudnościach oraz szukaniu 
rozwiązań w sytuacjach konfliktowych.

Prace wolontariackie podzielono na dwie 
grupy. Grupa liderska miała na celu uprząt-
nięcie figurki Matki Boskiej, miejsca gdzie 
były posadzone dęby papieskie oraz ozdob-
nego skalniaka. Zaś grupa wiceliderów 
i osób wspierających poszła oczyszczać 
okoliczny las ze śmieci.
W Zjeździe wzięło udział 31 osób z 16 klu-
bów tj. Klub Seniora “PoKUSa”, Klub Se-
niora “Czerwone Jabłuszko” Nowa Wieś, 
Klub Seniora “Kwitnąca Jabłoń” Konary, 
Warecki Klub Seniora “Radość z Życia”, 
Klub Seniora Sułkowice “Spotkajmy się”, 
Klub Seniora “Złota Reneta” Ostrołęka, 
Grupa Seniora “Michałowskie Poziomki”, 
Klub Seniora “Młodzi Duchem” z Michal-
czewa, Klub Seniora “FAMILIA” Grójec, 
Klub Złotego Wieku w Warce, Klub Se-
niora “Kalina” z Błędowa, Klub Seniora 
“Słodkie Babeczki” Watraszew, Klub Se-
niora “AKTYWNI Goszczyn”, Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku w Warce, Klub Senio-
ra “STARÓWKA” ze Starej Warki.
Kolejny Zjazd Sieci Aktywnych Seniorów 
planowany jest na początek listopada - 
w formule on-line.

Zjazdy Sieci Aktywnych Seniorów realizowane są 

przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A w ramach pro-

jektu „Powiatowa Sieć Aktywnych Seniorów z gró-

jeckiego” współfinansowanego przez Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rzą-

dowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej 

Osób Starszych na lata 2014-2020.
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Będzie się działo w grupach

Nagrodzone projekty

INICJATYWY GRUP SENIORALNYCH

Konkurs Inicjatywy Senioralne 2020 
roku rozstrzygnięty! Seniorska jesień 
będzie kolorowa dzięki, aż 18 grupom 
z terenu powiatu grójeckiego, które na 
swoje działania zdobyły kwotę do 3 tys. 
zł. Pula środków przeznaczona na ini-
cjatywy wyniosła ponad 50 tys. złotych. 
Senioralne pomysły dotyczą budowania 
pozytywnego postrzegania seniorów 
poprzez samych siebie, w grupie senio-
ralnej lub w społeczności lokalnej.
Wareccy Seniorzy okazali się najaktyw-
niejsi w tworzeniu małych projektów. Aż 
10 spośród 18 inicjatyw senioralnych bę-
dzie realizowanych w miejscowościach na 

terenie gminy Warka. Projekty seniorzy 
zrealizują ponadto: po 2 w gminie Jasie-
niec, Goszczyn i Chynów, a po 1 w gminie 
Błędów i Belsk Duży.
Inicjatywy Senioralne to małe oddolne 
przedsięwzięcia opracowane i realizowa-
ne przy społecznym tj. wolontarystycz-
nym zaangażowaniu seniorów z grup se-
nioralnych. Nakierowane są na budowanie 
pozytywnego wizerunku osób starszych, 
podnoszenie znaczenia grupy senioralnej 
w środowisku lokalnym oraz zauważenie 
spraw osób starszych. Ponadto Inicjatywa 
Senioralna ma za zadanie angażować człon-
ków grupy, wydobywać umiejętności i ich 

zasoby poszczególnych osób, dzielić zadania 
w grupie.
Aby uzyskać wsparcie na realizację swo-
ich pomysłów seniorzy mieli za zadanie 
opracować mini projekt i złożyć go na wy-
maganym formularzu wniosku.Wszystkie 
te działania odbędą się w październiku  
i listopadzie. Ze względu na panującą sy-
tuację epidemiologiczną wszystkie dzia-
łania będą musiały być dostosowane do 
rygorów sanitarnych. Możliwe są drobne 
zmiany w projektach, ale rozglądajcie się 
już dziś w swoich społecznościach bo ak-
tywni seniorzy ruszają do działania!

Młodzi duchem z Michalczewa  
- Seniorzy wśród nas

Piękne obrusy oraz zdobione świece to nie 
tylko ozdoby świątecznych stołów, ale też 
pole do działania dla seniorów z Michalcze-
wa. Poprzez wspólne warsztaty szycia i rę-
kodzieła przygotują upominki dla najstar-
szego pokolenia. Pokażą, że senior może 
być aktywny i kreatywny. Wspólnie spę-
dzą czas, pamiętając nie tylko o starszych 
mieszkańcach, ale i o młodych gospody-
niach. Zorganizują warsztaty kulinarne za-
kończone spotkaniem andrzejkowym.

Klub seniora Pokusa - Twórcza 
integracja siłą seniora  
 

Twórcza integracja siłą seniora. Pod tym 
hasłem spotka się Klub Seniora PoKUSa”. 
Podczas pięciu warsztatów rękodzielni-
czych będą tworzyć m.in „nieziemskie do-
nice” czyli donice cementowe z ręcznika 
czy „niebanalny prezent” czyli dekoracje 
w szklanej kuli. Powstaną rzeczy z gliny  
i ozdoby świąteczne oraz ramki z mu-
szelek. Hasło: „ja mam niesprawne ręce” 
zamienią na „ale mi świetnie wyszło”. Se-
niorzy zaproszą do współpracy seniorów 

z innej grupy, a swoje prace zaprezentują 
w mediach społecznościowych oraz w bi-
bliotece publicznej, gdzie przygotują wy-
stawę zdjęć.

Starówka Stara Warka - Dwa lata 
za nami uwiecznione zdjęciami

W Starej Warce seniorzy ze „Starów-
ki” wspólnie przygotują kalendarz dla 
swojej społeczności. Na każdy miesiąc 
wybiorą zdjęcia, które pokażą aktywną 
stronę seniora, pochwalą się też swo-
imi działaniami. Celem jest nie tylko 
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integracja grupy poprzez przywołanie 
„wspomnień” przy okazji wybierania 
zdjęć, ale przede wszystkim budowanie 
pozytywnego wizerunku seniora- po-
mysłowego, aktywnego i działającego 
na rzecz swojej  społeczności lokalnej. 
Kalendarze otrzymają nie tylko sami se-
niorzy, ale i przedstawiciele innych grup 
senioralnych czy ważne lokalnie instytu-
cje. Będą to także prezenty dla starszych 
mieszkańców, którzy zostaną zaproszeni 
na wspólną herbatkę i ciasto.

Klub Seniora “Czerwone 
Jabłuszko”, Nowa Wieś  
- Szyjemy, dekorujemy, ozdabia-
my i samotnych odwiedzamy

Jesienią czerwone jabłuszko pojawi się 
nie tylko na naszych stołach, ale dzięki 
seniorom z Nowej Wsi także na ekolo-
gicznych torbach. Na poduszkach na-
szyte zostaną różne aplikacje m.in świą-
teczne. Wszystkie te rzeczy powstaną 
podczas warsztatów „szyjemy, dekoru-
jemy, ozdabiamy”. Uczestnicy pokażą, 
że senior ma duże możliwości, a do tego 
dba o środowisko naturalne. Każdy bę-
dzie mógł tworzyć podczas wspólnych 
spotkań lub samemu w domu. W swoich 
działaniach seniorzy pamiętają o oso-
bach samotnych, które odwiedzą pod-
czas projektu. Swoje prace zaprezentują 
w mediach społecznościowych, a także 
podczas spotkania w remizie, które bę-
dzie podsumowaniem podjętych dzia-
łań.

Kalina z Błędowa  
- Nasze pierwsze kroki

Nasze pierwsze kroki to inicjatywa se-
niorów z Błędowa, którzy będą się 
wspólnie uczyć chodzić z kijkami nor-
dic walking. Przez aktywne spędzanie 
czasu chcą poprawić nie tylko swoje 
samopoczucie, ale i zintegrować swoją 
grupę. Zaprezentują innym, że senior 
w każdym wieku może zacząć treno-
wać. Jesienne spacery odbędą się wspól-

nie z Klubem Seniora z Modrzewiny. 
Nowe doświadczenia sportowe połą-
czą z tradycją rękodzielniczą - seniorki 
będą także szydełkować, tworzyć chusty 
z włóczki oraz dywaniki ze sznurka ba-
wełnianego.

Słodkie Babeczki - Słodkie ba-
beczki zapraszają na piknik do 
altaneczki 

Słodkie babeczki zapraszają na piknik 
do altaneczki. To pomysł na działania 
grupy seniorek, które wezmą udział  
w profesjonalnej sesji zdjęciowej. Poka-
żą, że w każdym wieku można się czuć 
i wyglądać dobrze. Wspólne zdjęcia 
zaprezentują podczas pikniku zorgani-
zowanego w stworzonej dzięki swojej 
aktywności altanie. Pokażą swojej spo-
łeczności pozytywny obraz seniora, a do 
tego pochwalą się swoimi działaniami 
na rzecz innych.

Klub Złotego Wieku w Warce  
- Kwiaty i bukiety

Wspólne tworzenie kwiatów i bukietów 
to pomysł na działania Klubu Złotego 
Wieku w Warce. Seniorzy przygotują  
w grupach kompozycje z krepiny. Zjed-
noczą się do wspólnego działania na 
rzecz osób w wieku 80+ i spoza grupy, za-
praszając ich do udziału w spotkaniach. 
Każdy senior może czuć się zaproszony 
do tworzenia, ale i tak zwyczajnie “na 
herbatkę”. Stworzone bukiety seniorzy 
zaprezentują i przekażą władzom mia-
sta. Będą to także upominki dla najstar-
szych seniorów.

Klub Seniora „Złota Reneta” 
Ostrołęka - Florystyka

Zbliżający się Dzień Zmarłych i Święto 
Niepodległości stały się inspiracją do 
działania dla Klubu seniora „Złota Re-
neta” z Ostrołęki. Seniorki zaplanowały 
warsztaty florystyczne podczas których 
nauczą się tworzyć wiązanki i stroiki. 

Seniorzy pokażą, że można wykorzystać 
pożytecznie swoje umiejętności, zdo-
być nowe i  wspólnie pracować na rzecz 
swojej małej społeczności. Osoba star-
sza nie musi być tylko odbiorcą działań 
pomocowych, ale sama może aktyw-
nie tworzyć pamięć historyczną i dbać 
o zapomniane miejsca dając przykład 
innym. Grupa dzięki stworzonym pod-
czas warsztatów ozdobom zadba o zapo-
mniane groby- uporządkuje je, a potem 
udekoruje.

Seniorzy z Michałowa  
- Bezpieczny senior

Jak poradzić sobie w trudnej sytuacji? 
Jak nie dać się nabrać na „wnuczka”? 
Te i inne pytania zadawać będą senio-
rzy podczas projektu Bezpieczny senior 
w Michałowie. Osoby starsze spotkają 
się z policjantem i radcą prawnym, aby 
uświadomić sobie, jakie są zagrożenia  
i jak można sobie z nimi poradzić. Zdo-
byta wiedza da uczestnikom poczu-
cie bezpieczeństwa oraz sprawczości. 
Pewność siebie wzmocnią dodatkowo 
zorganizowane warsztaty florystyczne. 
Seniorzy stworzą bukiety i wianuszki, 
a potem zorganizują wspólną sesję zdję-
ciową. Pokażą, że w każdym wieku moż-
na czuć się i wyglądać dobrze.

„Kwitnąca  Jabłoń’ – Konary -  
Choć jestem seniorem to żyję  
z humorem

Czy senior może być aktorem, reżyse-
rem czy tancerzem? W Kwitnącej Ja-
błoni w Konarach nie tylko może, ale 
i chce! Seniorzy wspólnie przygotują 
przedstawienie kabaretowe „Wesołe jest 
życie staruszka” dla swojej społeczności 
lokalnej. Wykorzystają i rozwiną swoje 
talenty, pokażą, że w grupie są odważni, 
przedsiębiorczy, a w swojej pomysłowo-
ści mogą konkurować z młodszymi oso-
bami. Wszystko to zaprezentują podczas 
występu na Festiwalu Grillowania.

Dokończenie na następnej stronie 
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Klub Seniora AKTYWNI Goszczyn 
z Modrzewiny - Nocne spotkanie - 
sztuka pod gwiazdami

Uchwycić piękno otaczającej przyrody  
i namalować ją bez pędzla? A może 
stworzyć drzewo rodziny lub uwiecz-
nić ulubioną sentencję? Dla seniorów 
z Klubu Aktywni Goszczyn z Modrze-
winy nic trudnego. Podczas wspólnych 
warsztatów nauczą się tworzyć foto-
obrazy za pomocą zdjęć i ulubionych 
cytatów. Własnoręcznie wykonają lam-
piony na nocne spotkanie- sztuka pod 
gwiazdami. Wspólnie zorganizują ogni-
sko z wystawą prac, a zaproszonych go-
ści obdarują samodzielnie zaprojekto-
wanymi kubkami promującymi Klub i 
ukochaną przez nich Modrzewinę.

Stowarzyszenie Seniorów Re-
laks w Belsku Dużym 
- Seniorze bądź pożyteczny

Seniorze bądź pożyteczny! To hasło 
działań podejmowanych przez Stowa-
rzyszenie Seniorów Relaks w Belsku 
Dużym. Wspólne tworzenie wieńców, 
stroików z kwiatów na groby z okazji 
Wszystkich Świętych i Dnia Niepodle-

głości jest dla nich świetną okazją do 
włączenia w działania najstarszych oraz 
niepełnosprawnych seniorów. W tym 
celu zorganizują warsztaty florystycz-
ne, a efektami swojej pracy upamiętnią 
groby powstańców, nieznanych żołnie-
rzy, książąt Lubomirskich czy swoich 
zmarłych koleżanek. Projekt pokaże, że 
bez względu na wiek można złączyć się 
w działaniu na rzecz swojej społeczno-
ści. Senior może być nie tylko odbiorcą, 
ale twórcą i działaczem.

Klub Senior + w Jasieńcu 
- Kuchnie świata

Tradycyjne dania kontra nowoczesne 
potrawy z różnych części świata. Na ten 
pojedynek wybiorą się wspólnie senio-
rzy z Klubu w Jasieńcu i ich wnuki pod-
czas warsztatów kulinarnych. Wspólne 
gotowanie to okazja nie tylko do spo-
tkań, poznawania nowych smaków czy 
kultur, ale także łączenia pokoleń. Se-
niorzy chcą pokazać, że potrafią goto-
wać, ale także że są otwarci na nowe 
doświadczenia. Aktywne spędzanie 
czasu podczas warsztatów będzie też 
okazją do pokazania seniora w innym 
świetle i zachęcenia go do dbania o sie-

bie- dbania o zdrowe i pełnowartościo-
we posiłki.

Klub Seniora w Goszczynie 
- Biżuteria ozdobą każdej se-
niorki - i nie tylko 

Biżuteria ozdobą każdej seniorki to 
nie tylko fakt, ale i pomysł na dzia-
łanie dla Klubu Seniora w Goszczy-
nie. W tym celu zorganizują warsztaty, 
na których stworzą ozdoby dla siebie 
oraz nauczą się tworzyć je jako pre-
zent dla swoich bliskich. Chcą poka-
zać, że wiek nie wartościuje człowieka, 
a metryka nie jest wyznacznikiem gra-
nicy społecznej aktywności człowie-
ka. Realizując pasje, zadbają o siebie  
i swój wygląd. Wspólne spotkania z in-
nymi seniorami pokażą, że potrafią ra-
zem coś stworzyć i aktywnie spędzać 
czas.

Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Warce - Piękne otoczenie 
- pozytywne myślenie 

W pięknej babcinej spiżarce jest jak  
w kolorowej bajce, a przy bajce nie może 
zabraknąć miękkiej podusi- przytulaski 
dla wnuczki/wnuczka. Takie motto to-
warzyszyć będzie działaniom seniorów 
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy 
w projekcie podejmą się stworzenia pięk-
nych ozdób na słoikach i poduszkach. 
Chętni podczas spotkań, a pozostali  
w domach będą dekorować, szyć i two-
rzyć robótki ręczne. Wspólne prace  będą 
nie tylko prezentem dla najbliższych, ale 
także formą upiększenia swojego otocze-
nia i możliwością zaprezentowania swo-
ich umiejętności. Uczestnicy przygotują 
gablotę plenerową oraz album prac, któ-
re pokażą na wspólnym spotkaniu.

Klub Seniora „Pełnią Życia”  
- Bądźmy bliżej siebie            

Spotkajmy się przy muzyce i wspólnym 
tańcu. Taką receptę na trudne czasy 
znaleźli seniorzy z Klubu „Pełnią Ży-
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cia”. Uczestnicy przygotują spotkanie 
andrzejkowe- od wypracowania pomy-
słu do zespołowego działania. Samo-
dzielnie wykonają poczęstunek podczas 
spotkań kulinarnych, przygotują też 
oprawę muzyczną wydarzenia. Podczas 
warsztatów wokalnych będą ćwiczyć do  
występu, który zaprezentują innym se-
niorom m.in. z Klubu z Michalczewa. 
Seniorzy zadbają, by wszyscy dobrze się 
czuli i wyglądali - przygotują stroje dla 
wszystkich występujących. Wszystko to 
by seniorzy mogli być bliżej siebie.

Klub Seniora w Laskach 
- Co nam w duszy gra

Wieczornica niepodległościowa w Chle-
bowej Izbie w Laskach nie może się od-
być bez śpiewania! Dlatego Klub seniora 
przygotowuje się poprzez warsztaty wo-
kalne do wspólnego występu dla swojej 
społeczności. Grupa opracuje program 
słowno-artystyczny i wybierze odpo-

wiednie utwory. Spotkanie będzie za-
chętą dla innych seniorów do dołącze-
nia nie tylko do wspólnego śpiewania, 
ale i włączenia się aktywnie do działania 
w Klubie. Pod hasłem „Co nam w du-
szy gra” uczestnicy wydadzą ponadto 
śpiewniki. Dzięki nim wszyscy zebra-
ni będą mogli wziąć aktywny udział 
w spotkaniu. Finałem działań seniorów 
w Laskach będzie spotkanie andrzejko-
we z potańcówką.

Warecki Klub Seniora „Radość 
 z życia” - Pijmy zdrowe soki z 
ziemi wareckiej

Zdrowie zamknięte w małej butelecz-
ce. Ten przepis na dobre samopoczucie  
i promowanie regionu stworzyli Senio-
rzy z Wareckiego Klubu Seniora Radość 
z Życia. Podczas spotkań zaprojektu-
ją etykiety, ozdobią butelki, w których 
zapasteryzują ekologiczne soki z rokit-
nika, malin, czarnej porzeczki, dzikiej 

róży i jabłka. Przygotują ozdobne ko-
szyki, z którymi udadzą się do innych 
seniorów. Nie zapomną o sąsiadach 
i osobach najstarszych, które otrzyma-
ją małe buteleczki zdrowia w prezen-
cie. Wszystko to by pokazać, że nie są 
tylko odbiorcami, ale sami mogą być 
promotorami zdrowego trybu życia  
i dbania o siebie. Seniorzy chcą pro-
mować to co najlepsze w regionie czyli 
zdrowe soki z ziemi wareckiej.

Środki na dotacje dla grup senioralnych 
pochodzą ze środków Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej w ra-
mach Rządowego Programu na Rzecz 
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. oraz budżetu Powiatu 
Grójeckiego.
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Covid-19 trochę namieszał i, jak widać, nie odpuszcza. Do redakcji docierają informacje, że grupy miewają problemy  
z miejscem spotkań oraz ich organizacją. Nie oznacza to jednak, że Seniorzy nie wykazują aktywności. Oczywiście, jak 
wszyscy, zostali zmuszeni do pozostania w domach. Ale wolny czas trzeba jakoś rozsądnie wykorzystać, najlepiej z pożyt-
kiem dla siebie. 

 Sposób na „zabicie nudy”
Kiedy w marcu br. ogłoszono pande-
mię nagle okazało się, że mam sporo 
wolnego czasu, który wypadałoby sen-
sownie zagospodarować. Poza czyta-
niem książek, postawiłam na spacery. 
Chodziłam codziennie przez sady lub 
wędrowałam do lasu. Po powrocie cza-
sami spisywałam swoje refleksje i ob-
serwacje. Dziś chciałabym podzielić 
się z Wami- Kochani Seniorzy, kilko-
ma zapiskami.

19 kwietnia 2020 r.
Dziś moją wędrówkę rozpoczęłam przez 
nasz sadek, gdzie wiosna rozpanoszyła 
się na dobre. Mijam przekwitające brzo-
skwinie (ślinka leci na wspomnienie 
ubiegłorocznych dojrzałych owoców) 
oraz kwitnące obficie  czereśnie i niektó-
re śliwy. Idąc dalej docieram do „Wie-
siowegolasu” (kilka brzóz, sosen, świer-
ków), gdzie w ubiegłym roku zebrałam   
z wnukami 86 dorodnych kozaków. Dalej 
wędruję do wiekowej lipy, stojącej dum-
nie acz samotnie na wzniesieniu, którą 
moja rodzina  darzy dużym sentymen-
tem. Stało tu kiedyś domostwo p. Pachol-
czaków, wokół rosły  lipy. Do dziś  rośnie 
jedna z nich. Ludzie Ci, mimo skrom-
nych warunków, przygarnęli w czasie 
wojny rodzinę mojego dziadka- 10 osób, 
które Niemcy wysiedlili z ich  gospodar-
stwa. Przeżyli razem ponad rok, znosząc 
wspólnie trudy dnia codziennego.
Po  krótkim odpoczynku, wracam inną 
drogą, muszę odwiedzić starą równie 
wiekową gruszę tzw. ulęgałkę, rosnącą na 
miedzy, pod którą już moja mama, będąc 
dzieckiem, chowała się przed deszczem 
lub słońcem.

22 kwietnia 2020 r.
Dziś podczas spaceru, zastanawiałam się 

- lubić je czy raczej nie? Już wyjaśniam  
o co chodzi. Otóż chodzi o zające. Pod-
czas codziennych spacerów spotykam 
je często, schowane pod miedzą, niewi-
doczne dla oka, bo ich umaszczenie zle-
wa się z kolorem suchej trawy czy ziemi, 
czmychają nagle przerażone (ja czasem 
nie mniej) by po jakimś czasie wrócić  
w to miejsce, upatrzone i wybrane na 
swoje. O tej porze brykają już maluchy. 
Piękne, miłe z wyglądu zwierzaki. Ale– 
no właśnie – jest to niebywały szkodnik. 
Kiedy byłam przez jakiś czas mieszczu-
chem i chodziłam z dziećmi na spacery 
do lasu, wszystkie napotkane stworzonka 
nas zachwycały.  Teraz kiedy mieszkam 
wśród sadowników i obserwuję szkody 
wyrządzone przez te urocze zwierzaki, 
mam mieszane uczucia.
Podczas moich spacerów spotykam też 
różne ptactwo np. urodziwe bażanty  
i ich mniej urodziwe acz sympatyczne 
małżonki, a dziś spotkałam czajkę, ma 
pewnie gniazdko pod miedzą,  hałaso-
wała bardzo, chciała pewnie bym nie 
zbliżała się do niego. A z ciekawostek, to  
w niewielkiej odległości od naszej dział-
ki jest teren bagienny, gdzie mieszka 
rodzina żurawia szarego. Spotykam je 
czasem jak żerują, ale tak szybko biega-
ją na swoich długich, cienkich nóżkach, 
że dotychczas nie udało mi się zrobić im 
dobrego zdjęcia.

24 kwietnia 2020 r.
Dziś wyjątkowo wolno szło mi się na spa-
cerze, a to za sprawą dość ciężkiego ple-
caka. Niosłam przy okazji spaceru książ-
ki do czytania dla naszej zaprzyjaźnionej 
seniorki. Miałam dzięki temu czas na 
rozglądanie się wokół. Wczoraj jeszcze  
w pąkach, a dziś zakwitły wiśnie i niektó-
re jabłonie. Wracając zajrzałam do gru-

szy. Już z daleka widziałam, że zakwitła, 
wyglądała jak panna młoda, cała w bieli.

26 kwietnia 2020 r.
Dziś tą samą trasą, ale jakże inną. Cofnę-
łam się bowiem w czasie o prawie 60 lat.
Najpierw minęłam łan pszenicy, pełen 
maków i chabrów, potem wędrowałam 
miedzą pełną traw, polnych kwiatów  
i ziół. Dalej łąka, gdzie również usadowi-
ły się polne kwiaty i zioła. Wszędzie latały 
motyle, pszczoły różne brzęczące owady, 
uwijające się przy zbiorze nektaru. Kiedy 
usłyszałam szelest i odwróciłam się uj-
rzałam tuż obok babcię. To ona zabierała 
mnie czasem na zbiór ziół. Wciąż brzmią 
mi jej słowa ”pamiętaj dziecko, rośliny 
powinny być zdrowe, nie uszkodzone,  
a jeśli chodzi o kwiaty, to w pierwszej 
fazie kwitnienia”. Najpierw nacięłyśmy 
dziurawca, przetacznika, nazrywałyśmy 
liści babki lancetowatej, narwałyśmy 
kwiatu chabru, macierzanki i kilku in-
nych. Następnym razem – to znów bab-
cia” ukopiemy korzenia kobylaka, nar-
wiemy kwiatów czarnego bzu. Stoimy, 
odpoczywamy. Wokół ludzie ciężko pra-
cują, słychać rżenie koni, porykiwanie 
krów, szczekanie psów.
Otwieram oczy. Jestem przy lipie. Roz-
glądam się wokół, jakże inny widok mam 
przed sobą. Wszędzie sady, gdzieniegdzie 
pola truskawek. Nie ma łąki pełnej ziół 
i kwiatów, nie ma łanów zbóż, zagonów 
kartofli. Nie ma koni, nie ma krów, nie 
ma mleka „prosto od krowy”. Nie ma też 
naszych babć, które były niezwykłe. Wra-
cam koło wiekowej gruszy, przytulam się 
do niej, pozdrawiam od mamy i babci. 
Szumi radośnie.    

   Halina Fruba, 
Klub Seniora „Czerwone Jabłuszko”
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Seniorzy - seniorom
OSOBISTE ZAPISKI

“Samotność nie musi boleć każdego 
dnia” to tytuł ubiegłorocznego projek-
tu realizowanego przez Klub Seniora 
“Czerwone Jabłuszko”. Jego celem było 
zaproszenie do udziału osób samot-
nych, niezrzeszonych w klubie, najstar-
szych mieszkańców okolicznych miej-
scowości. 
Przedział wieku wahał się w granicach 
80-91 lat. Odwiedziłyśmy ponad 30 do-
mów. W większości przypadków przyj-
mowano nas bardzo serdecznie, częstu-
jąc herbatką. Nie od razu udawało się 
nam wręczyć zaproszenie do udziału  
w projekcie. Zwykle toczyły się rozmo-
wy o zdrowiu, samopoczuciu, życiowych 
doświadczeniach, wspólnych znajomych. 
Pytano nas, co robimy na spotkaniach  

w klubie. Opowiadałyśmy o realizowa-
nych projektach, o wspólnym kucharze-
niu czy śpiewaniu. Rozmowy były szcze-
re, budziłyśmy zaufanie, bo byłyśmy 
znajome. Rozmawialiśmy też z członka-
mi rodzin, aby zmotywowali  swoich se-
niorów do wyjścia z domu.
Projekt zakładał  trzy spotkania. Wszyst-
kie odbywały się w odświętnej scenerii, 
przy pięknie nakrytych stołach. Z zapro-
szenia skorzystało 14 pań seniorek. Każ-
da została przywitana różą i zaopiekowa-
na przez klubowego „wolontariusza” tak, 
by każda czuła się komfortowo. Wszyst-
kie spotkania były serdeczne, wspólnym 
opowiadaniom o swoich młodych jakże 
trudnych latach, o tragicznych czasach 
wojny i okupacji, o rodzinnych zwycza-

jach, obrzędach nie było końca  Nie za-
brakło piosenek z czasu młodości.
Razem pichciłyśmy babcine kruche cia-
steczka, oglądałyśmy stare czarno-białe 
zdjęcia oraz wystawę  wyrobów ręko-
dzielniczych wykonanych przez nasze 
babcie. Na zakończenie projektu wrę-
czyliśmy drobne upominki  -  albumy 
ze zdjęciami z naszych spotkań oraz 
śpiewniki przygotowane przez klubowi-
czów. Osoby uczestniczące w projekcie 
ze wzruszeniem opowiadały o serdecznej 
atmosferze, o gościnności, niektóre wy-
raziły chęć spotykania się w przyszłości. 
Kończąc projekt, informowałyśmy, że 
kontakty będą podtrzymywane. Nieste-
ty sytuacja epidemiczna w kraju, nie po-
zwalała przez jakiś czas na osobiste kon-
takty. Z rozmów telefonicznych wynika, 
że ludzie wciąż boją się spotykać. Projekt 
przekonał nas, że samotność nie musi 
boleć każdego dnia. Wystarczy wyjść  
z domu, by nabrać chęci do życia, by po-
czuć że się jest potrzebnym, że jest się dla 
kogoś ważnym. Wtedy choćby nie wiem 
co, znajdzie się siły, by poradzić sobie ze 
wszystkim. Najgorzej bowiem jest obu-
dzić się rano ze świadomością, że nikogo 
to nie obchodzi, że się obudziło...                                                                                    

  Klub Seniora „Czerwone Jabłuszko”  
 Stanisława Róg, Halina Fruba

Fot. Grupa Seniorska „Czerwone Jabłuszko
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„Sekrety Sadu” i moja niedziela

Muzeum im. Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Jesienne słoneczko w swej wędrówce za-
trzymało promienie nad pewnym magicz-
nym miejscem - nad sadem. Nad sadem, 
w którym prócz kolorowych jabłuszek są 
kurki, kaczki, kozy oraz dzieci i ich rodzi-
ce. Dużo dzieci, dużo uśmiechu i radości 
zmieszanej z zapachem jabłek, smakiem 
świeżego wyciśniętego soku oraz poczu-
ciem beztroskiego wypoczynku.

To nie wszystko… Rywalizacja w sztafecie 
jabłkowej między rodzicami i dziećmi - ze 
wskazaniem wygranej na dzieci - wycieczki 
ciągnikiem wśród jabłkowych drzew i pły-
nące szczęście z każdego zakątka.
Koza cierpliwie chodziła, tuliła się, spraw-
dzała najrozmaitsze naczynia i miejsca – 
czyżby zaklęty w białą kozę strażnik bez-
pieczeństwa? Co jeszcze się działo, to już 

słodka tajemnica... Dodam tylko, że jak 
wjechałam do sadu, to jabłonki skłoniły się 
w pas, a zderzak padł na ziemię. 
Nie znam tak magią owianego miejsca, 
pełnego uśmiechu i radości, a przy tym tak 
zwykłego i oczywistego. Domek dla dzie-
ci, piaskownica, a dla lubiących wyzwania 
projekt pod nazwą “Adopcja jabłonki”.
“Sekrety Sadu” to kolejny punkt na Szlaku 
Jabłkowym w Największym Sadzie Europy, 
który odwiedziłam. Fajne miejsce na spę-
dzenie czasu dla seniorów i ich wnuków. 
Polecam! 

Zofia Sieradzan

W setną rocznicę zwycięskiej Bitwy War-
szawskiej otwiera swe podwoje Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 
Muzeum ulokowane jest w leśnym parku 
o powierzchni 4 ha, w sąsiedztwie zabytko-
wego dworku „Milusin”, który był pierw-
szym domem Józefa Piłsudskiego od czasów 
dzieciństwa spędzonego w zułowskim dwo-
rze na Wileńszczyźnie. Przez kilkadziesiąt 
lat Piłsudski był konspiratorem, żołnierzem 
i politykiem bez stałego adresu. Dopiero dom 
w Sulejówku stał się przestrzenią prawdziwie 

prywatną  miejscem spokoju, zarezerwowa-
nym dla najbliższych, przyjaciół i niewielkie-
go grona współpracowników. 
Trzy zabytkowe budynki: „Milusin”; „Wil-
la Bzów”; „Drewniak” i jeden nowy tworzą 
kompleks muzealny. Nowy budynek ma pro-
stą formę o powierzchni użytkowej ok. 6 tys. 
m2 z ażurową elewacją. Kompleks muzealno-
-edukacyjny został tak zaprojektowany, aby 
był nierozłącznie związany z domem rodzin-
nym „Milusin”. Aby nie zdominować wielko-
ścią dworku, większa część nowego Muzeum 
została ukryta pod ziemią – 11m. Tam znaj-
duje się wystawa stała, strefa edukacyjna i ma-
gazyn zbiorów. Schodzi się do niej po lekkiej 
pochylni. Nad ziemią powstały dwie połą-
czone ze sobą bryły architektoniczne o wyso-
kości 12 m, mieszczące salę wielofunkcyjną,   
w której odbywać się będą wystawy cza-
sowe, konferencje, debaty; strefa obsługi 
gości, restauracja, część biurowa i miej-
sce wypoczynku. Wejście dla publiczności 
znajduje się na styku dwóch brył. Muzeum 
gromadzi zabytki i przedmioty związane  
z osobą Piłsudskiego, a także z epoką, w któ-
rej żył i działał. Zbiory obejmują okres od 

powstania styczniowego do końca życia Józe-
fa Piłsudskiego, jak również świadectwa pa-
mięci o Marszałku. Całość podzielona jest na 
sześć galerii poświęconych kolejnym okre-
som życia i działalności Józefa: Ziuk, Wik-
tor, Komendant, Naczelnik i Marszałek, roz-
mieszczone na dwóch poziomach. Natomiast 
galeria „Symbol” i jej ekspozycje wtapiają się 
między galerie, zachęcając do refleksji i dys-
kusji. Dają też możliwość odpoczynku dzięki 
rozmieszczonym miejscom siedzącym. Ga-
leria „Symbol” stanowi rodzaj mostów prze-
rzuconych między historią a teraźniejszością. 
To, co przewija się na wystawie stałej to wal-
ka z carską Rosją, okupującą większość ziem 
polskich. To kawał historii naszego kraju. Za-
chęcam do odwiedzenia od 11 listopada Mu-
zeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
 UTW Krystyna Pączek
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Licheń - miejsce modlitwy i wyciszenia

LICHEŃ to ważny katolicki ośrodek 
religijny w kraju z największym ko-
ściołem w Polsce.
Budowę tej olbrzymiej Bazyliki wzniesio-
no dla upamiętnienia objawień z lat 1813  
i 1850-1852, których świadkami byli To-
masz Kłossowski i Mikołaj Sikutka.
Historia głosi, że w czasie wojny napole-
ońskiej Tomasz Kłossowski został ciężko 
ranny. Umierającemu żołnierzowi objawiła 
się Matka Boża, która ocaliła go od śmier-
ci w zamian za odnalezienie Jej wizerunku, 
identycznego jak ten objawiony. Tomasz 
złożył przyrzeczenie, wszędzie go poszuki-
wał, ale dopiero po 20 latach udało mu się 
odnaleźć taki wizerunek w Ligocie. Był nim 
niewielki obrazek Matki Bożej, który wisiał 
w przydrożnej kapliczce. Obrazek wyprosił 
od właściciela, zabrał go w rodzinne strony  
i umieścił w leśnej kapliczce.
W latach 1850-1852 przy obrazku, pasterzo-
wi Mikołajowi Sikutce ponownie objawiała 
się Matka Boża, która mówiła o nawróceniu, 
namawiała do modlitwy różańcowej, do 
wyzbywania się grzechu i ostrzegała przed 
zarazą. Przepowiednia spełniła się, bowiem 
w 1852 roku wybuchła epidemią choler-
ny. Wówczas wizerunek Matki Bożej został 
przeniesiony z leśnej kapliczki do miejsco-
wego kościoła i tak rozpoczął się kult maryj-
ny, który trwa do dzisiaj.
Rozpoczęcie budowy bazyliki nastąpiło  
w 1994 roku, a zakończyło jej poświęceniem 
12 czerwca 2004 roku. Zgodnie z zamysłem 
architektonicznym bazylika przypomina fa-

jąc się nimi mijamy po drodze stacje drogi 
krzyżowej, kapliczki poświęcone wybranym 
scenom albo tematom duchowym. Obok 
nich znajdują się również schody pokutne 
(dla chętnych), po których na szczyt wcho-
dzi się na kolanach.
Nieco poniżej kościoła MB Częstochowskiej 
znajdują się groby Tomasza Kłossowskiego  
i Mikołaja Sikutki - tych, którzy doświadczy-
li objawień. Przy obu znajdują się pomniki 
przedstawiające sceny objawień.
Następny na trasie jest neogotycki, stary ko-
ściół parafialny pw. św Doroty, który kiedyś 
był główną świątynią w Licheniu.
Z okolic kościoła św. Doroty można dojść 
nad piękne Jezioro Licheńskie. Po drodze 
napotkamy Źródełko Licheńskie utworzone 
w czasach, gdy jeszcze nie było tu wodocią-
gu.Są potwierdzone przypadki osób, które 
korzystając z tej wody doznały uzdrowie-
nia np. wzroku czy skóry. Oczywiście to nie 
woda tylko Bóg uzdrawia, więc można się 
do Niego z ufnością zwrócić o uzdrowienie, 
a woda będzie tego widocznym znakiem. 
Przezorni pielgrzymi, po zaopatrzeniu się 
w wodę, mogą udać się do Lasku Grąbliń-
skiego, gdzie znajdują się dróżki różańcowe 
i Droga Krzyżowa. My wybraliśmy Drogę 
Krzyżową, która była „podwójnie krzyżo-
wa” ze względu na rój komarów, które prze-
szkadzały w modlitwie.
W sanktuarium do zobaczenia są jeszcze 
Apartamenty Papieskie i Muzeum im. księ-
dza Józefa Jarzębowskiego, ale my tam już 
nie dotarliśmy, bo czasu starczyło tylko na 
pospacerowanie wokół Bazyliki i obejrzenie 
kaplic, monumentów, pomników, stawów  
i ogrodów z piękną, doskonale utrzymaną 
roślinnością.
LICHEŃ to przede wszystkim miejsce re-
ligijne, miejsce modlitwy nadzwyczajnych 
łask, które się dzieją w duszach i ciałach 
pielgrzymów. Ale w myśl zasady „widzę to, 
co widzę” z całego serca polecam przybycie 
do Lichenia, aby obie te rzeczywistości, tą 
religijną i tą turystyczną zobaczyć na własne 
oczy. 

Jadwiga Supłacz-Chromińska

  

lujący łan zboża. Już z daleka widoczna jest 
kopuła, która ma 45 m wysokości i 25 m 
średnicy, 65 m dzwonnica z dzwonem Ma-
ryi Bogurodzicy, 141,5 m wieża z tarasami 
widokowymi na wysokościach 98 i 114 me-
trach (do 27 piętra można dojechać windą, 
dalej, do 31 piętra, trzeba wejść już scho-
dami) oraz druga, mniejsza już dzwonnica 
z dzwonami Józefa, Piotra i Pawła pocho-
dzącymi z ludwisarni Felczyskich. W bazy-
lice Licheńskiej, przedmiotem szczególnego 
kultu są relikwie św. Jana Pawła II, bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki i 108 bł. męczenników 
- ofiar II wojny światowej oraz cudowny 
wizerunek obrazu Matki Bożej Licheńskiej 
umieszczony w ołtarzu głównym. W dol-
nej części świątyni znajdują się kaplice: św. 
Trójcy, 108 bł. Męczenników, rzeźba Pięty 
autorstwa Marcina Zemnickiego, obraz Jana 
Pawła II, Tablice fundacyjne oraz największy 
w Polsce, 4 w Europie i 13 na Świecie zespół 
organów, posiadających 157 głosów (ponad 
12 tys. piszczałek) w 5 instrumentach.
Nie tylko bazylika wchodzi w skład kom-
pleksu sanktuarium, bowiem cały teren jest 
dwa razy większy od Watykanu. Pomiędzy 
bazyliką a kościołem pw. Matki Bożej Czę-
stochowskiej, który kiedyś był kaplicą cmen-
tarną, a w której obecnie obejrzeć można 
przedziurawiony od hitlerowskich kul krzyż, 
z którym wiąże się niezwykła historia, znaj-
duje się GOLGOTA. Jest ona miejscem mo-
dlitwy i skupienia. To stworzone z kamieni 
wzgórze, na którego szczyt z ukrzyżowanym 
Chrystusem prowadzą schody. Wspina-
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Seniorzy na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego
PODRÓŻNICZE INSPIRACJE

Barbara Tekieli - wspaniała seniorka, 
choć nie z grójeckiego. Zawsze my-
ślałam, że w grójeckim są najfajniej-
si seniorzy. Otóż Basia, dziennikarka 
turystyczny i kobieta pełna energii,  
w Warce pojawiła się przy okazji pro-
jektu zwanego “Szlakiem  Jabłkowym”. 
I tak wyszło, że w ramach tego projek-
tu została zorganizowana
wizyta studyjna, by poznać szlak Wielkiego 
Gościńca Litewskiego, w którym ona ma 
swój udział, a który może okazać się źró-
dłem inspiracji dla nas - z grójeckiego. 
WGL - Wielki Gościniec Litewski od za-
wsze chyba był to jeden z najważniejszych 
traktów handlowych Rzeczypospolitej, któ-
ry łączył Warszawę z Wilnem. Podróżowali 
nim ludzie różnych narodowości i różnych 
kultur. Wszystkie jego ścieżki splecione są 
z historią, zabytkami i przyrodą. Nie bra-
kuje na nim też legend takich jak dama  
w żółtej sukni z obciętą głową. Historia dla 
mnie ciekawa, wiążąca się z wiarą w drugie-
go człowieka. Otóż mąż z wielkich wypraw 
przywoził jej drogie pierścienie, które ginęły 
w tajemniczy sposób. Mąż uznał, że żona go 
zdradza. Nie wierzył jej i kazał ściąć głowę. 
Po pewnym czasie zagubione skarby odna-
lazły się w gnieździe sroki, a niewinnie posą-
dzona o zdradę kobieta pojawia się każdego 
dnia o północy.
Zwiedziliśmy zamek w Liwie, z Sowiej Góry 
patrzyliśmy na dolinę Liwca – przepiękny
widok budzący tęsknotę swobody. Sokołow-
ski Ośrodek Kultury, Drohiczyn nad Bugiem. 
Naszą uwagę przyciągnęła wystawa kajaków 
z symulatorem spływu i człowiek zafascyno-
wany tym, co robi. Mówił i pokazywał wszyst-
ko z taką pasją, że wciąż było nam mało. 
Najciekawiej dla mnie było na spotkaniach 
z seniorami oraz KGW. W Kornicy Starej
ogromnie zaskoczyły Korniczanki z Anną 
Szpurą na czele. Przywitała nas kapela. Pani 
Anna opowiadała nam o działalności grupy 
senioralnej – 10 osobowej, ale jakże aktyw-
nej; spotkania z dziećmi, warsztaty, dbanie  
o detale, szczegóły. Komornica stoi na po-
kładach kredowych. Zaskoczył mnie cię-

żar niewielkich kawałków kredy. Seniorzy 
w Komornicy wpletli się też w działalność 
KGW Komorniczanki. KGW głównie na-
stawiło się na pielęgnację kultury i trady-
cji ludowej. Przyjęli nas dziwnymi i jakże 
smacznymi potrawami.
Korowaj weselny pradziad tortu weselnego. 
Tradycja jego wypieku wywodzi się z cza-
sów średniowiecza. W Polsce pieczony był 
głównie na Podlasiu, Suwalszczyźnie, Lu-
belszczyźnie i wschodniej części Mazowsza. 
Przygotowywany był w przeddzień zaślubin 
i  zależności od regionu różni się wielkością 
oraz wyglądem. Ciasto w smaku dawnego 
prawdziwego lekko wilgotnego kołacza droż-
dżowego z prawdziwego pieca, na wierzchu 
przyozdobione różnościami – para młoda, 
obrączki czy inne ciekawe elementy.
Seniorzy, których tu spotkałam błyszczeli 
radością i szczęściem. Były też sójki mazo-
wieckie, mrowisko i najprawdziwszy sękacz, 
który zupełnie inaczej smakuje niż ten ze 
sklepu. Spotkanie zakończyły wspólne śpie-
wy, a i tańca nie brakło. Sam prezes Stowa-
rzyszenia W.A.R.K.A. w cholewki strzelił. 
“Gospodarstwo Sadownicze Justyna Paluch 
i córka” też było sporym zaskoczeniem. Ju-
niorka i seniorka razem potrafią. Warsztaty 
kulinarne, posiłek złożony z potraw, które 
nawet nie mam pojęcia jak się zwały. 
W Jarnicach w świetlicy wiejskiej znów 
spotkaliśmy seniorów, którzy poczęstowa-
li nas specjałami mazowieckimi i podla-

skimi: barszczyk szczawiowy na wędzonce 
(taki jak u nas robimy), pierogi, przysmak 
rybny (który dopiero co został nagrodzony 
Laurem Marszałka 2020). Pani Ewa Kule-
ta ciepłym miłym głosem wprowadziła nas  
w piękną opowieść o historii gminy, działal-
ności KGW i grup senioralnych. 
Ciekawie było w restauracji Zamkowej  
w Drohiczynie. Tu również starszyzna, bo 
pani Teresa Nazarczuk reprezentuje nasz 
pesel…i naturalnie smaki podlasia łaskotały 
nasze podniebienia. Zaguby - to ciasto jak 
na pierogi, uwałkowane cienko z nałożonym 
płatem masy ziemniaczanej. Ziemniaki su-
rowe trze się na drobnej tarce, jak na babkę 
ziemniaczaną, łączy z cebulką podsmażoną 
na maśle i wszystko razem delikatnie smaży. 
Do tego znów wiele, wiele innych pysznych 
smakołyków i nalewka czekoladowa oraz 
“Kopnięcie łosia”... Byłam na wizycie studyj-
nej jako reprezentantka KGW. Jednak naj-
bardziej interesowały mnie działania senio-
rów. Jestem zachwycona pomysłami, chęcią 
działania, otwartością tej grupy społecznej. 
Grają śpiewają, zdobywają nagrody w róż-
nych konkursach, dbają o dzieci, kulturę  
i tradycję lokalną. Tam przypomniałam so-
bie jak moja babcia suszyła żołędzie i potem 
robiła z nich napój… 
Wizyty studyjne. Ważna to wyprawa. Budzą 
marzenia, zagrzewają do działania, pokazu-
ją, że skoro inni mogą to my też. Dają iskrę 
i zapał do działania. Warto w nich uczest-
niczyć. Myślę, że naszym seniorom ziemi 
grójeckiej wiele by dały. Znamy swój piękny 
świat, ale obok nas tętni też wspaniałe, trosz-
kę inne ciekawe życie. Warto go poznawać  
i czerpać wzorce.
 Zofia Sieradzan



15

Muzeum Wsi Radomskiej

Jura krakowsko-częstochowska

PODRÓŻNICZE INSPIRACJE

Zdarzyło się we wrześniową, gorącą sobo-
tę jako wspólna inicjatywa Sołectwa Laski, 
Klubu Seniora “PoKuSa”, Stowarzyszenia 
“Animator” i Świetlicy w Laskach. 
Spotkanie utkane z niesamowitych wrażeń, 
pachnących przeszłością i naszymi wspo-
mnieniami oraz ciekawością młodych. 
Stare chaty, płoty, podwórka, stos poduch 
i wiekowy zydel z michą strawy dla całej 
rodziny. Szum wiatru, śpiew ptaków i tylko 
szczekania psów brakowało. Kury i kaczki 
były. Czarny baranek też.
Wieś! Dawna, prawdziwa wieś. Tu i tam ni-

czym w upalne wiejskie południe człek się 
kręcił, ino jakoś nie wiejsko ubrany. Było 
pięknie. Odpoczęliśmy, dużo rozmawia-
liśmy u wrót karczmy siedząc na ławach. 
Sielska integracja. 
Po obejrzeniu muzealnych wiatraków po-
wędrowaliśmy dalej, aż pod 
same Białobrzegi. Zatrzymali-
śmy się w miejscowości Borki. 
Strumyk, szelest wody i praw-
dziwy dwustuletni młyn. Dzia-
łający! Pan młynarz opowiedział 
nam historię swojego warsz-
tatu pracy. Swego czasu kuzyn 
Mickiewicza maczał palce we 
własności młyna. Wszędzie pył 
mączny powlekał wnętrza ni-
czym poległa, jedwabna pajęczyna. Pach-
niało mąką.
– Ciekawe, czy wiecie jak pachnie mąka.
- Ja nie wiedziałam.
Zrobiliśmy drobne mączne zakupy, co by 
przed rodziną się chwalić.
I... kosztowaliśmy wędzonego karpia oraz 
łososia - przepyszne. Poczęstunek gospo-

darza. Dla samej rybki warto pojechać,  
a mąka! Takiej w sklepie nie kupisz.
Nasze magiczne spotkanie z przeszłością  
w teraźniejszości zakończyliśmy tradycyj-
nym ogniskiem ( nie grillem) u pana mły-
narza. 
A tu znów świat zaczarowanych wspo-
mnień przywołała gitara, akordeon.

Śpiew i taniec wokół ogniska zakończyły 
dzień pełen aromatycznych przygód.
Poznaliśmy się, zaprzyjaźniliśmy, pokazali-
śmy młodym jak drzewiej bywało, powspo-
minaliśmy stare nasze czasy. To spotkanie 
dopełniło integrację sołectwa Laski. Dobry 
to przykład, dobry zaczynek do dalszych 
wspólnych działań w tymże środowisku.

Klub Seniora PoKuSa

W dniach 14-15 września odbyła się wy-
cieczka organizowana przez seniorów 
Złotego Wieku z Warki. Radosne miny  
i ciekawość ducha towarzyszyła wyciecz-
kowiczom wczesnym rankiem ruszają-
cym na spotkanie z przygodą. 
Na każdym kroku było widać współpracę  
i wsparcie dla drugiego człowieka. Naj-
starszy uczestnik wycieczki miał 90 
lat, inny 83. Organizator skromnie i ci-
cho trzymał pieczę nad bezpieczeń-
stwem, wygodą i potrzebami uczestni-
ków. Wyjazd był chwilą zapomnienia 
od pędzącej do przodu rzeczywistości. 
Zobaczyliśmy Zamek w Ogrodzieńcu  
w Podzamczu – ruiny murów stare-
go zamczyska na szlaku Orlich Gniazd, 
imponującego zarówno ze wzglę-
du na malowniczy teren, jak i dłu-

gość (163 km); Pustynię Błędowską 
- niewątpliwie jedną z większych cieka-
wostek przyrodniczych i krajobrazowych  
w Polsce, położoną na pograniczu dwóch 
województw: śląskiego i małopolskiego, 
zwaną polską Saharą;  Pieskową Skałę 
i jej historię; Jaskinię Nietoperzową, któ-
ra znajduje się na terenie Parku Krajobra-
zowego Dolinki Krakowskie i jest jedną 
z największych jaskiń Wyżyny Krakowsko-
-Częstochowskiej, a jej nazwa pochodzi 
od znalezionych w niej bogatych szcząt-
ków kopalnych i współcześnie żyjących 
gatunków nietoperzy; Bramę Krakowską, 
która stanowi jedną z kilku skalnych wrót 
w Ojcowskim Parku Narodowym; Kole-
giatę Grobu Bożego w Miechowie – trzy-
nawową trójprzęsłową bazylikę gotycką  
z XIV/XV wieku z fragmentami romański-

mi z pierwszego trzydziestolecia XIII wieku, 
przebudowaną w stylu późnobarokowym  
w drugiej połowie XVIII wieku. 

Zofia Sieradzan
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Jesień w ogrodzie

Naparstkomania

Jesień wcale nie musi być nudna. Śmiem 
twierdzić, że ona jest najbardziej koloro-
wą porą roku, pełną ciepłych żółci, poma-
rańczy, romantycznych róży i ognistych 
czerwieni. 
Tyle cudownych roślin odzianych w kolory! 
W październiku zaczyna się już prawdziwa 
jesień. Letnie kwiaty powiędły, za to trawy 
ozdobne pysznią się swymi pióropuszami. 
Gdy zaczyna być zimno, dni są coraz krótsze, 
a drzewa liściaste szykują się do spoczynku 
zimowego, dostrzegamy pierwsze muśnię-
cia jesiennych kolorów na ich liściach. Rośli-
ny wchłaniają chlorofil, a ujawniają się kolo-
ry pod nim ukryte. Każdy rodzaj drzewa ma 
inny kolor liści. Również krzewy; np. nasza 
pospolita trzmielina lśni jaskrawą czerwie-
nią i różowo-pomarańczowymi owocami. 

Dereń - latem o zielonych pędach - teraz 
urzeka czerwienią. Berberys latem mrocz-
ny, teraz mieni się kolorami. Także kalina, 
jarząb i inne krzewy oddają całą paletę kolo-
rów liści i owoców. Między opadłymi liśćmi 
wychylają się bezlistne ziemowity w cudow-
nym kolorze fioletu. Właśnie teraz możemy 
obserwować kolorowy spektakl, którego 
reżyserem jest sama natura. Sezon w ogro-
dzie zaczyna powoli zmierzać ku końcowi. 
Cieszmy się tym, co przynosi nam ta pora 
roku. Korzystajmy ze spacerów w naszym 
ogrodzie, szczególnie w dni słoneczne. CO-
VID-19 ciągle jest dla nas zagrożeniem. 
Słońce, radość z ogrodu doda nam energii 
i będziemy odporniejsi na wirusy. W dłu-
gie jesienne dni zachęcam do kulinarnych 
eksperymentów. Na pewno poczujemy się 

weselej siedząc z kubkiem gorącej ziołowej 
herbaty i upichconym smakołykiem.

UTW, Krystyna Pączek

Zbieranie pamiątek to dla mnie przyjem-
ność, przywołanie wspomnień i okazja do 
zdobycia wiedzy.
Z pierwszych wyjazdów na kolonie i obozy 
przywoziłam pierścionki, bransoletki, wisior-
ki, których dawno już nie ma. Dalsze podró-
że i prawdziwe zbieractwo zaczęło się dużo 
później. Z Paryża przywiozłam miniaturkę 
Wieży Eiffla; z Rzymu Koloseum, a z Rosji 
matrioszkę. Najwięcej, i to dużych pamią-

tek, przywiozłam z Pekinu. Są wśród nich: 
szkatułki, półeczki, czajniczki, Budda duży 
i mały… Nigdy nie zapomnę ogromnego ba-
zaru, gdzie handlowano wszystkim, nawet 
połówkami świń! W Chinach trzeba się tar-
gować, nietargowanie jest dla Chińczyka ob-
razą! Dzięki targowaniu się można kupić coś 
znacznie taniej; nawet za połowę ceny.
Z czasem na wyjazdy zaczęłam zabierać 
mniejsze walizki i wtedy w moich zbiorach 
pojawiły się… zajmujące niewiele miejsca 
naparstki! Zaczęłam je zbierać w 2016 roku. 
Zainteresowałam się, skąd się wzięły… Te-
mat – rzeka! Na przykład w XVIII wieku do 
dobrego tonu należało dać kobiecie napar-
stek, bo to ona zajmowała się szyciem.
W mojej gablocie na pierwszym miejscu 
stoi metalowy naparstek mojej mamy, któ-
ra była krawcową i używała go ponad pół 
wieku temu. Kolejne pochodzą z moich 
podróży po Polsce, a także z Jerozolimy, Be-
tlejem, Bergen, Helsinek, Kopenhagi, Rygi, 
Sankt Petersburga, Wilna, Tallinu, Londynu, 
Aten…
Obecnie częściej podróżują moje dzie-
ci – przywiozły mi naparstki z Chorwacji, 

Włoch, Hiszpanii, Las Vegas, San Francisco, 
Californii, Cypru, San Sebastian, Dubaju.
Mam też naparstek wykonany przez moją 
wnuczkę…
W każdym z nich jest karteczka, z której 
można wyczytać kto i kiedy mnie obda-
rował. Przy okazji pisania tego artykułu 
policzyłam, że mam już 101 naparstków! 
Postanowiłam kiedyś je skatalogować. 
W ciągłym poszerzania kolekcji duży 
udział mają moje dzieci, wnuki, znajomi. 
Kto zna moje hobby, ten przywozi mi na-
parstek.

Hanna Kuczyńska, 
Klub Seniora z Sułkowic
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Kocie inspiracje

Wielbicielką kotów jestem od zawsze. 
W dzieciństwie mieszkałam w małym 
domku z ogródkiem i miałam siwą kot-
kę. Ale jak to kotka: poszła  swoją drogą 
i już nie wróciła. Później 
zamieszkałam w bloku, 
gdzie na kota nie było 
miejsca.
Od niedawna mieszkam 
w bloku z dużym tarasem. 
Od 4 lat w moim domu 
mieszka  kot Poldek. Jest 
maści beżowo-rudej, taki 
zwykły dachowiec. Wzię-
łam go od znajomej, bo 
moje wnuki marzyły, aby 
móc opiekować się zwierzątkiem. Poldek 
jest bardzo gadatliwy, gdy do niego mó-

wię - on odpowiada. 
Sygnalizuje, że w kuch-
ni kipi z garnka, głośno 
upomina się o jedzenie 
lub gdy chce wyjść na 
spacer czy taras. Mę-
żowi pomaga w róż-
nych remontach, asy-
stuje przy wkręcaniu 
żarówki, przykręcaniu 
śrubek czy wbijaniu 
gwoździ. Poldek jest 
bardzo czuły, kładzie 
się na pościel i czuwa 
przy mnie, gdy jestem 
chora.
Wnuki bar-
dzo zaprzy-

jaźniły się z kotem. Gdy przy-
jeżdżają, mają dla niego pyszne 
przekąski i kocie zabawki. Wraz 
z kotem pojawiły się w moim 

domu kocie gadże-
ty. Dzieci i wnuki 
zaczęły kupować 
przedmioty z ko-
cim wizerunkiem. 
W domu pojawiły 
się: ściereczka, po-
duszka, kalendarz, 
k o s m e t y c z k a , 
apaszka, skarpe-
ty, kapcie, podko-
szulki i sweterek 

z nadrukiem kota. Z elementa-
mi kota jest długopis i gumka 

do wycierania, solniczka i pieprzniczka, 
zawieszka do toreb i wieszak do szafy, 
a także broszka. Jest porcelanowa fi gur-
ka kota, ramki na zdjęcia, wyszywany 
obrazek, kubeczki i talerzyki. Na półce 
z książkami stoi książka o rasach kotów 
i fi lm „Śniadanie u Tiff aniego”, gdzie kot 
ma jedną z ról.
I tak zamiast jednego kota - w moim 
domu zamieszkało ich wiele...
Bardzo pomysłowe te moje dzieci, 
a zwłaszcza synowa Agata, która wie, jak 
sprawić radość teściowej.

Urszula Pietrzak – UTW Warka

 A jakie pasje macie Wy - drodzy Seniorzy? Malujecie, rzeźbicie, kolekcjonujecie 
jakieś niebanalne przedmioty? Zachęcamy: podzielcie się swoimi zaintereso-
waniami, pochwalcie się mniejszymi lub większymi kolekcjami, zainspirujcie 
innych!  Najciekawsze wypowiedzi opublikujemy na łamach kolejnego wydania 
“Aktywnego Seniora”.
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Jad pszczeli na COVID?

Na co dobra jest aronia

ZDROWO I SMACZNIE 

Naukowcy twierdzą, że lekiem na koro-
nawirusa może być jad pszczeli.
Naukowcy z Chin sugerują, że mogli 
znaleźć czynnik, który skutecznie chroni 
przed zachorowaniem na COVID-19. Ich 
zdaniem z 5115 pszczelarzy zbadanych 
w epicentrum koronawirusa w Chinach, 
czyli w Wuhan, żaden nie zachorował i nie 
miał objawów COVID-19. Zasugerowano 
tym samym, że pszczeli jad jakoś chroni 
ich przed tym patogenem.
To sensacyjne oświadczenie zostało opu-
blikowane w czasopiśmie naukowym 
Toxicon, przez chińskiego lekarza dr Wei 
Yang. Jad pszczeli może być tak poszuki-
wanym lekiem i szczepionką na korona-
wirusa, który przemodelował cały znany 
nam świat.
Raport chińskich ekspertów był oma-
wiany przez międzynarodowe kolegium,  
a apiterapeuci z całego świata potwierdzi-
li podobne obserwacje. Według dr Wei 

Yanga dane uzyskane podczas badania są 
porównywalne z odkryciem szczepionki 
przeciw ospie. Aby jednak potwierdzić te 
twierdzenie trzeba będzie przeprowadzić 
szereg badań, aby zrozumieć mechanizm 
zyskiwania tej ochrony.
Stosowanie jadu pszczół w leczeniu nie 
jest niczym nowym. Istnieje nawet coś 
takiego jak apiterapia, nie uznawana co 
prawda przez współczesną medycynę, ale 
chętnie stosowana przez pacjentów. Cho-
dzi o produkty takie jak miód, propolis  
i właśnie jad pszczeli. Zdaniem większo-
ści medyków pszczele substancje mają 
znikomą zdolność terapeutyczną. Te opi-
nie mogą być jednak niesprawiedliwe  
i powodowane chęcią nie powodowania 
konkurencji dla sztucznych farmaceuty-
ków, uważanych powszechnie za jedyne 
skuteczne terapie.
Być może czas na odrzucenie teorii, że 
produkty pszczele nie pomagają. Auto-

rzy wspomnianego badania, przeprowa-
dzili wywiad z pięcioma apiterapistami  
w Wuhan i obserwowali 121 pacjentów 
ich klinik apiterapii. Ci pacjenci otrzy-
mywali apiterapię od października 2019 
r. do grudnia 2019 r., A wszyscy z pięciu 
apiterapistów miało też nawyk samodziel-
nej apiterapii dla własnej opieki zdrowot-
nej i wykorzystywali jad pszczeli z żądeł 
pszczół miodnych w celu leczenia lub za-
pobiegania niektórym chorobom.
Według chińskiego badania, dwóch z pię-
ciu apiterapistów, bez żadnych środków 
ochronnych było narażonych na zarażenie 
koronawirusem, ale żaden z nich ostatecz-
nie nie został zainfekowany. Zaznaczono 
też, że żaden ze 121 pacjentów tych ludzi 
nie został zakażony SARS-CoV-2, a trzech 
z nich miało bliski kontakt z najbliższymi 
członkami rodziny, u których potwierdzo-
no przypadki zakażenia SARS-CoV-2.
Źródło:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC7190514/

Wanda Kwiatkowska

Aronia pochodzi ze Stanów Zjednoczonych 
i Kanady. Jednak obecnie to w Polsce mamy 
największe plantacje aronii. Zawiera tani-
ny, którym zawdzięcza swój cierpki smak  
i antocyjany, które dają jej kolor. 100 g owo-
ców to aż 1-2 g związków polifenolowych,  
a w tym 0,5 g antocyjanów.
Świeże owoce aronii nie każdemu smakują, 
w postaci konfitur są dużo smaczniejsze, ale 
także słodsze. Rozwiązaniem jest codzienne 
spożywanie suplementów diety – ekstrak-
tu antocyjanów z aronii w kapsułkach. Od 
dawna wiadomo, że działanie antyoksy-
dacyjne ma także czerwone wino i zielona 
herbata. Tam, gdzie spożywa się dużo wina, 

np. na południu Francji, jest znacznie mniej 
zawałów serca, niż tam, gdzie częściej do 
posiłku pije się np. piwo. Wielokrotne ba-
dania wykazały, że zawarte w owocach, np.  
w aroniach, związki polifenolowe mają bar-
dzo korzystne działanie. Te z ekstraktu z aro-
nii regenerują witaminę E, działają antyoksy-
dacyjnie, więc przeciwdziałają miażdżycy.

Podaję sprawdzone przeze mnie przepisy na 
cudowności z aronii: 

Kompot z aronii
• 3 litry wody
• 4 szklanki aronii
• 2 garści liści z wiśni
• 1 kilogram cukru S
• ok z dwóch cytryn
Wodę, aronię i liście wiśni gotować 15 mi-
nut. Następnie odstawić na 24 godziny. Po-
tem odcedzić dodać cukier i sok z cytryn. 
Gorące przelać do słoików.
 

Nalewka z aronii
• 0,75 litra aronii
• 150 sztuk liści wiśni lub czarnej porzeczki
• 1 litr wody
• 0,5 kilograma cukru
• sok z dwóch cytryn
• 0,5 litra spirytusu
Wszytko oprócz spirytusu, cukru i soku  
z cytryn gotować 20 minut. Następnie do-
dać cukier i sok z cytryn, wymieszać. Po 
ostudzeniu dodać spirytus.
Pyszne i zdrowe polecam! 

Halina Goskowska-Pawelec, 
UTW Warka
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Za co kochamy grzyby?

Na gardło

Przepisy

ZDROWO I SMACZNIE 

Tu borowik, a tam rydz… O swoich 
leśnych znaleziskach już od połowy 
sierpnia aż do późnej jesieni informują 
w mediach społecznościowych podeks-
cytowani miłośnicy grzybobrania. 
Grzyby jadalne, choć nie posiadają zbyt 
wielu substancji odżywczych, są bardzo 
popularne ze względu na właściwości 
smakowe.
Z powodzeniem mogą zastąpić przyprawy 
jak sól i pieprz, bo wyraźnie wzmacniają 
smak i dodają potrawom charakteru. Za-
wierają mało kalorii, są bogate w błonnik, 

PREPARAT NA GARDŁO 
wg. przepisu GOLEC UORKIESTRA

Przyszła jesień, nie ma na to rady, a wraz 
z nią zimne poranki, chłodne wieczory, 
deszcze i mgły. Taka aura może nam nie-
stety sprezentować zatkany nos i bolą-
ce gardło? My szczególnie musimy dbać 
o struny głosowe, by móc pracować, na-
grywać i koncertować. Przez lata przete-
stowaliśmy mnóstwo różnych specyfi ków 

w niektórych gatunkach występuje beta-
-glukan, który działa korzystnie na układ 
odpornościowy obniża zawartość chole-
sterolu HDL we krwi, a nawet wykazuje 
pozytywne działanie w profi laktyce i te-
rapii chorób nowotworowych. Mają także 
działanie wzmacniające naczynia krwio-
nośne oraz zmniejszają uczucie zmęcze-
nia mięśni i stawów.  
W grzybach występują również niewielkie 
ilości tłuszczów i cukrów prostych oraz wi-
tamin z grupy B, a także sole mineralne jak 
żelazo, selen, fosfor, jod, potas, sole magnezu.

i oryginalnych mikstur, 
które miały szybko i sku-
tecznie wyleczyć nasze gar-
dła. Dziś podzielimy się 
z Wami jednym z naszych 
niezawodnych przepisów. 
Nie zrażajcie się, bo smak 
i zapach nie są zachęcające, 
ale gwarantujemy, że ten 
preparat naprawdę działa! 
A jakie są Wasze sposoby 
na obolałe gardło?

Należy jednak pamiętać, że grzyby są cięż-
kostrawne z uwagi na zawartość celulozy 
i chityny, w związku z tym nie są polecane 
dla małych dzieci oraz osób borykających 
się z chorobami nerek, wątroby, trzustki 
i pęcherzyka żółciowego. Są również czę-
stymi alergenami pokarmowymi z uwagi 
na substancje w nich zawarte.
Pomimo wszystko, można je spożywać po 
obróbce termicznej - gotowaniu, smażeniu 
i duszeniu lub zamarynowaniu, zamrozić 
czy zasuszyć. Miłośników grzybobrania 
i smakoszy nie trzeba zapraszać do lasu. 

Jadwiga Supłacz-Chromińska

REPARAT NA GARDŁO
Składniki:
• tłuste mleko
• słonina lub masło
• miód
• szczapki drewniane

Mleko i miód podgrzewamy w garnuszku. Miodu nie 
należy żałować.
Następnie nad garnuszkiem topimy słoninę przy 
zapalonej szczapce drewna. Słoninę możemy zastąpić 
masłem. Podawać gorące.

Dżem z dyni

• 2,5 kg dyni obranej i pokrojonej 
• 0,5 kg cukru 
(zasypać, odstawić na kilka godzin)  

Dusić dynię do miękkości, potem zmiksować. Dodać kilka kropel aromatu 
pomarańczowego i dwie galaretki ananasowe (najlepsze) lub pomarańczo-
we. Gorący dżem nakładać do gorących słoiczków.

Sos paprykowy- ajwar
• 3 kg papryki czerwonej - zmielić w maszynce
• 1 główka czosnku – posiekać drobno
• 15 dkg papryczki chilli – zmielić
Paprykę odcedzić z soku, sok wylać. Przełożyć do garnka 
i dodać:
• 3 słoiczki koncentratu pomidorowego
• 1szkl. octu 10%
• ½ szkl. oleju
• 1 szkl. cukru
• 3 łyżeczki soli
Gotować 10 minut. Po zagotowaniu ciepłe przełożyć do 
gorących słoików.

Słodka marynata z dyni
• 8 szkl. wody
• 1 szkl. octu 10%
• 1kg cukru
• goździki, cynamon
• 2 dkg soli
(gotować 15 minut)
Obraną i pokrojoną dynię na chwilę włożyć do gorącej wody. Wyjąć do 
zimnej i od razu na sitko. Ułożyć w słoikach z kawałkiem skórki z cytryny, 
zalać gorącą zalewą. Pasteryzować 5-8 min.

 Krystyna Pączek, UTW Warka
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Żyj kolorowo!

Modowe rady dla Seniorów

MODA DLA SENIORA

Od kilku lat spojrzenie na Seniora i jego 
potrzeby uległo wielkim zmianom. Doty-
czy to również mody. Określenie jesień ży-
cia... co obecnie oznacza? Czemu kojarzy 
nam się z końcem, szarością, skoro jesień 
- ta w przyrodzie - otacza nas tysiącem ko-
lorów!  Zatem moda – także ta na jesień 
życia – powinna obfitować w różne barwy! 
Seniorzy nie powinni bać się oryginalno-
ści, kochać dodatki i… wyglądać szałowo!
Oczywiście w wyborze stroju ważne jest, aby 
kierować się indywidualnymi upodobania-
mi. Latem nosimy kolorowe ubrania z tka-
nin cienkich naturalnych, zaś w okresie je-
sienno-zimowym przywdziewamy również  
kolorowe wdzianka o grubszej i cieplejszej 
fakturze: bluzy, swetry, kurtki, płaszcze. Jest 
to dobry sposób na młodszy wygląd i na  
pokonanie  jesiennej depresji!
Jeśli nie mamy kolorowych ubrań, albo  nie 
chcemy się za bardzo  wyróżniać na tle ulicy, 
to  trzeba postawić na kolorowe dodatki, aby 
trochę rozjaśnić oraz upiększyć  stylizację. 
Mogą to być np.  rękawiczki w kolorze jarzę-
biny,  lub torebka o  barwie dzikiej róży,  czy 
też apaszka w kwiaty. Kolorowe akcenty do-
dadzą uroku nawet szaroburym ubraniom.
Wybór odzieży dla seniorów nie jest pro-
stym zadaniem. Problem  ten szczególnie 

tyczy się panów, którzy przeważnie mają już 
wypracowany styl oraz nie są nazbyt chęt-
ni na eksperymenty z odzieżą. To wcale nie 
znaczy, że panowie powyżej pięćdziesiąt-
ki skazani są na stare marynarki i płaszcze. 
Istnieje dużo sposobów na odmłodzenie 
starszego mężczyzny  tak, by wyglądał ele-
gancko. W przypadku seniorów radzi się 
wybierać stonowane połączenia – najlepiej, 
gdy łączy się trzy kolory w zestawie. W grę 
wchodzi beż, granat i  ciemna zieleń oraz 
brązy, a także intensywna żółć lub  soczysta 
pomarańcza.
Pod względem fasonów dobrym rozwiąza-
niem jest wybór klasycznych modeli, które 
zna się od lat. W szafie  trzeba mieć kilka 
marynarek (m.in. marynarkę sportową, na 

co dzień oraz  elegancką) na różne okazje, 
a także  jeansy i  spodnie typu chinosy. Doj-
rzali panowie powinni wykorzystać jeanso-
we elementy w stylizacji, które ujmują lat,  
a jednocześnie są bardzo wygodne. Klasycz-
ne niebieskie jeansy z prostym białym T-shi-
rtem albo  koszulką polo to najlepszy zestaw 
na spacer, grilla albo na  wyjście z kolegami. 
Z obuwia można założyć mokasyny oraz 
sportowe buty. Na okazje, które wymagają 
odrobiny elegancji, można połączyć jeansy  
z marynarką. Tradycyjną białą koszulę moż-
na zastąpić kolorowym modelem (np. różo-
wym lub zielonym).

Na wielu stronach internetowych związa-
nych z Seniorami można obejrzeć zdjęcia  
i relacje z pokazów  mody przygotowanych 
specjalnie dla  osób starszych, zachęcam 
do oglądania, m.in. DJ Wikę. Jeszcze kil-
kanaście lat temu  w szafach seniorów kró-
lowały blade oraz szare zestawy, a obecnie  
w modzie „urodzonych wcześniej” dominu-
je kolor, radość i stylowy fason. TAK TRZY-
MAĆ! ŻYJMY KOLOROWO!

Grażyna Jagiełło,  UTW Warka

• unikaj luźnych, bezkształtnych fasonów oraz drobnych wzorów w stylu  „babcina 
łączka”/ ha ha babcina łączka nie dla babci - ?/,

• duże kwieciste desenie, albo lamparcie cętki odwracają uwagę od niedoskonałości 
w wyglądzie,

• nie bój się odważnych zestawień; silnym akcentem mogą być dodatki, np. popielata 
garsonka albo  kostium ożywiony  koralami, torebka w kolorze fuksji, czy też  
o barwie nasyconej żółci,

• nie zapominaj o sukienkach oraz szmizjerkach – podkreślają  kobiecość,
• zawsze miej na wieszaku białą bluzkę z dobraną kolorową apaszką albo z  delikat-

nym szalem,
• nie przesadzaj z nadmiarem dodatków – z cekinami, kokardkami, falbankami, 

frędzlami, które  są niewątpliwą ozdobą, lecz  nigdy razem  i wtedy tylko, gdy sta-
nowią kontrast do np. gładkiej spódnicy,

• od wiosny do jesieni bierz pod uwagę tzw. styl safari w barwach ziemi, z naszytymi 
kieszeniami  oraz z  paskami,  który bazuje  na naturalnych tkaninach,

• ubieraj kamizelki w odcieniach brązów, również kontrastowe – czarne oraz koloro-
we noszone do spodni – dodające sportowej elegancji.

Rady dla Seniorów zaczerpnięte z „Głosu Seniora”



21

Do poczytania

Kino nie tylko dla Trzeciego Wieku

KULTURA

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Warce stara się, aby seniorzy, którzy sta-
nowią liczną grupę wśród naszych czytel-
ników mieli przeświadczenie, że są ważni 
i potrzebni. Nasza propozycja dla Was na 
długie jesienne wieczory to:

1. Trzy pustynie / Michał Rutkowski, An-
drzej Rutkowski 
2. Szmer wiatru: rozmowy o autyzmie, 
świecie, ludziach i Bogu / Michał Rutkow-
ski, Andrzej Rutkowski 

Michał Rutkowski, 
Andrzej Rutkowski.
„Trzy pustynie” to 
książka , która powsta-
ła na podstawie roz-
mów autystycznego 
Michała z jego ojcem. 
Trudno tu mówić o 
rozmowie, ponieważ Michał nie mówi. Po-
rozumiewa się pisząc na komputerze. Książ-
ka daje nam zupełnie inne spojrzenie na 
autyzm. Nie jako chorobę, ale stan umysłu, 
który pozwala dostrzec to, czego przeciętny 
człowiek nie zauważa. To widzenie świata, 
ludzi, duchowości z perspektywy autystycz-

nego Michała. Druga 
część „Szmer wiatru” 
to opowieść Micha-
ła czym jest według 
niego autyzm, jak 
postrzega współcze-
sny świat. Dla nas, 
czytelników istotne 
jest, że Michał i jego 
ojciec Andrzej nie są anonimowymi autora-
mi. Wielu z nas ich zna, podziwia, pochodzą  
z naszej małej ojczyzny – Warki. Tym bar-
dziej  zachęcam do lektury.

2. Miłość warta wszyst-
kiego / Agnieszka Jeż.
Spotkajmy się po woj-
nie / Agnieszka Jeż.
Trzy pokolenia, dwie 
historie, jeden wspól-
ny los. Anna Matkow-
ska i Marcin Zieliński 
zaczynają nowe życie. Razem będą zapi-

sywać czystą kartę ich 
połączonej przyszłości.
Podczas przyjęcia za-
ręczynowego okazuje 
się jednak, że ta karta 
już była w użyciu – jest 
sfatygowana, wypeł-
niona drobnym macz-

kiem, ze skreśleniami, kleksami  
i znakami zapytania. Nie oni robili te zapiski 
– historia zaczęła się wiele lat wcześniej, pod-
czas wojny, kiedy los połączył ich dziadków. 
Rodzina jest jak niedoczytana książka: cza-
sem przypomina nudną lekturę, poznawaną  
z musu; bywa, że okropności fabuły wywo-
łują łzy lub strach paraliżuje przed przewró-
ceniem kolejnej strony. Jeśli jednak zaczęło 
się czytać, chce się dobrnąć do końca.

3. Pułascy. T. 1, Aut 
vincere, aut mori! / 
Wojciech Kudyba 
Wojciech Kudyba w 
pierwszym tomie po-
wieści kreśli losy tak 
dobrze znanej nam ro-
dziny Pułaskich, ale 
też o różnych postawach wobec groźby 
utraty suwerenności Polski i jej rozmycia 
się w monarchistycznej Europie. Starając 
się zrozumieć motywy postępowania swo-
ich bohaterów, unika łatwych ocen. Dzięki 
temu udaje mu się uchwycić kontur niepod-
ległościowego etosu, który naznaczył naszą 
historię ostatnich trzystu lat. Pułascy to wię-
cej niż powieść historyczna, to uniwersalna 
opowieść o polskości i Polakach.

Joanna Jatymowicz
Dyrektor MGBP w Warce

Tym razem polecam film związany z prze-
mijaniem młodości,  życia… ale pamiętaj-
my o tym, że możemy jeszcze spełniać swoje 
marzenia, możemy cieszyć się każdą minutą  
i chłonąć świat… wybór należy do nas...
Obejrzyjcie, naprawdę warto!
Pora umierać, reż. Dorota Kędzierzawska, 
to polski dramat filmowy z 2007 r, kręcony 
całkiem niedaleko, w Otwocku.
Dorota Kędzierzawska obiecała rolę Danucie 
Szaflarskiej, gdy ta miała 76 lat, a dostała ją, 
mając… 92. Rola w „Pora umierać” przynio-
sła jej szereg nagród.
Bohaterka filmu, sędziwa pani Aniela, miesz-
ka z ukochaną suczką Filą w przedwojennej, 
mocno już nadgryzionej zębem czasu drew-

nianej willi w Warszawie. Po latach dzielenia 
obszernego lokum z licznymi lokatorami, 
wreszcie zostaje sama, znów może się poczuć 
naprawdę u siebie. Z satysfakcją i dumą wła-
ścicielki przechadza się po opustoszałych po-
mieszczeniach, wierzy, że teraz zacznie nowy 
etap w życiu. Ale syn, nie zamierza spełniać 
matczynych marzeń o zamieszkaniu z nią. 
Staruszkę nachodzą wysłannicy, którzy chęt-
nie odkupiliby atrakcyjną działkę, a ruderę  
rozebrali.
Ale ona nie wyobraża sobie jego sprzedaży: to 
przecież jej młodość, życie rodzinne, rozliczne 
pamiątki i wspomnienia. Każdy kąt, każdy sprzęt 
ma tutaj swoją historię, która jest także jej histo-
rią. Staruszka liczy więc, że syn przynajmniej 

wyperswadu-
je sąsiadowi 
próby wywierania na nią nacisków. Zamiast 
tego odkrywa jednak, że Witek potajemnie, 
późnym wieczorem, odwiedził wraz z żoną są-
siada, i że to właśnie on, a nie synowa, usiłuje do-
gadać się z „wrogiem” za plecami matki.  Aniela 
dochodzi do wniosku, że w takiej sytuacji pora 
umierać. Odwołuje telefonicznie dalsze wizy-
ty syna, zakrywa kirem lustra, zatrzymuje sta-
ry zegar, wkłada czarną suknię, zapala świecę  
i z różańcem w rękach układa się na łóżku, 
by czekać na śmierć. Szybko jednak zmie-
nia zdanie. Postanawia działać, biorąc sprawy  
w swoje ręce…

Grażyna Jagiełło,  UTW Warka
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***
Przychodzi kobieta do lekarza
-Wygląda pani na zmęczoną – mówi lekarz
- Bo jestem zmęczona. Mój mąż ciężko choruje, a ja muszę 
przy nim czuwać dzień i noc.
- Nie wzięła pani pielęgniarki?
- Wzięłam, oczywiście. To piękna dziewczyna i właśnie dla-
tego muszę czuwać dzień i noc.

***
Spotykają się dwa wirusy
- Co słychać? - pyta pierwszy
- Nawet nie masz pojęcia – odpowiada drugi – jaką piękną 
kobietę udało mi się dzisiaj położyć do łóżka.

***
Panie doktorze, proszę mi powiedzieć, ile będę żył?
- Ile ma pan lat?
- Trzydzieści pięć
- Pije pan?
- Nie
- Pali pan?
- Nie
- A kobitki pan używa?
- Nie
- Panie, to po diabła pan chcesz jeszcze dłużej żyć?.

***
Psychiatra mówi do pacjenta:
- Mam dla pana dwie wiadomości - dobrą i złą. Ta zła to, że 
ma pan Alzhaimera.
- A ta dobra?
- Zapomni pan o tym, zanim pan wróci do domu.

***
Małżonek wraca cichaczem do domu.
- Która godzina? - pyta zaspana żona
- Dziesiąta - odpowiada mąż
- Czyżby? A ja słyszę, że zegar właśnie bije pierwszą…
- No przecież zera nie może wybić, kochanie.

***
W biurze kolega pyta kolegę:
- Co wycinasz z gazety?
- Notatkę o tym, jak mąż zamordował żonę, bo mu stale 
przeszukiwała kieszenie.
- I co masz zrobić z tym wycinkiem?
- Schować do kieszeni…

***
Jaki lekarz nigdy nie poślubi pacjentki?
- Weterynarz

***
Żona do męża wracającego nad ranem do domu:
- Nie masz litości nade mną. Ani oka nie zmrużyłam!
- A czy ty myślisz, że ja spałem? – odpowiada mąż.

***
Żona pokłóciła się z mężem i nie odzywali się do siebie, a jedy-
nie pisali karteczki z poleceniami typu: „wynieś śmieci” , “upra-
suj ubrania” itp. Raz kładzie żonie karteczkę: „Obudź mnie  
o piątej, bo muszę wcześnie wstać”. Budzi się, patrzy na zega-
rek – dziesiąta! Spogląda na szafkę, a tam kartka: „wstawaj, 
stary - już piąta”.

***
Adam i Ewa idą przez raj. Nagle, drżącym głosem Ewa pyta 
Adama: – Adamie, czy ty mnie kochasz? Na to Adam: – No, 
Ewo, a jaki mam wybór?

Humor

Piosenka seniorów
(w rytm “Przez Twe oczy zielone”)

Gdy zostałem emerytem,
Nie mogę jeść, nie mogę spać.
ZUS mi taką rentę przyznał
Czas się zapłakać ku**a mać.
Gdy byłem sprawny, młody
I pracowałem tak jak nikt.
Składki wielkie pobierali
A dziś za leki płaci syn!

Ref:
Na renciny, renciny, renciny harowałem,
Przez swe całe dorosłe życie.
Jak ten wół, głupi wół
A dziś szkoły jak  święty turecki  pozostałem
Może rząd  emerytom przyzna  500+
 

Pole żyta niech rozkwita,
Emerytów szary dzień.
W kościach mam już same zgrzyta,
Pomoże nam Voltaren żel.
Gdy nas sks dopada
To sąsiadka lekiem jest.
Chociaż to jest stara zgaga
To pomaga przetrwać stres!
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ROK 2020
Wiosna, wiosna
Dla każdego jest radosna
Ale nie ta wiosna
Nie ta w maskach
Smutna, szara, wystraszona
Wyrok śmierci dać gotowa.
Co się stało? mówią wszyscy

To zaraza...

Wciąż wytrzeszcza swoje ślepia
Ma marzenia:
Chce pogrzebać świat nasz cały
I co dalej ? to pytanie…
Chcemy naszej polskiej wiosny,
W jej urodzie i zapachu,
W śpiewie ptaków i błękicie nieba
W kolorowej tęczy kwiatów
Mieć marzenia: tęsknić,
Kochać, móc pracować,
Tańczyć, śpiewać być szczęśliwym
Patrzeć w przyszłość
Nieskażoną, czystą i radosną.
Wiosna, lato już za nami
A przed nami – jesień złota
I przywita nas w maseczkach
Na ulicach, w sklepie, szkole,
Autobusie czy tramwaju
COVID – 19
Chce zatańczyć wokół nas
Tak cichutko i niewinnie
By zarzucić śmierci pętlę,
Lecz my wszyscy razem
Przepędzimy tą zarazę
Zima nam w tym dopomoże
Łeb ukręci, ściśnie w szponach mrozu
Wiatr zawieje, śnieg przysypie
I na zawsze szybko zniknie
Nowy Rok zwiastunem będzie
To co wczoraj smutne, trudne,
Jutro lepszym będzie .

Barbara Wojciechowska 
UTW Warka

Wiersze Święta Seniorów!

Na przełomie października i listopa-
da przypadają aż trzy ważne święta! 
1 października – Międzynarodowy 
Dzień Osób Starszych, 20 paździer-
nika – Europejski Dzień Seniora, 
14 listopada – Ogólnopolski Dzień 
Seniora. To daty szczególne. Stano-
wią doskonałą okazję, żeby podzię-
kować Wam, drodzy Seniorzy, za 
Waszą aktywność, serce, obecność.
Na terenie powiatu grójeckiego prężnie 
działa ponad 20 grup senioralnych ta-
kich jak kluby, koła, uniwersytety trze-
ciego wieku. Seniorzy stanowią przeszło 
20% populacji mieszkańców powiatu i są 
obecni są we wszystkich aspektach życia 
społecznego: uczestniczą w warsztatach 
edukacyjnych, biorą udział w szeregu 
inicjatyw, organizują warsztaty między-
pokoleniowe, tworzą swoją gazetę. Od  
2016 r. na terenie powiatu grójeckiego  
funkcjonuje Sieć Aktywnych Seniorów  
(SAS) – nieformalne zrzeszenie, którego  
zadaniem jest wymiana informacji, wza-
jemne inspirowanie się, podnoszenie  
kompetencji oraz działania mające na 
celu włączenie lokalnych partnerów na 
rzez tworzenia środowiska przyjaznego 
osobom starszym przy organizacji róż-
nego rodzaju projektów i wydarzeń. 

Na rzecz aktywizacji seniorów w po-
wiecie grójeckim realizowano: projek-
ty ze środków Rządowego  Programu 
na Rzecz Aktywności Osób  Starszych 
na lata 2014-2020, Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz Progra-
mu „Działaj  Lokalnie” Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności i Akademii 
Rozwoju Filantropii w Polsce. W ra-
mach tych projektów udało się wesprzeć 
powstanie  ok. 10 grup senioralnych, 
utworzyć Sieć  Aktywnych Seniorów Po-
wiatu Grójeckiego, certyfikować ponad 
30 Miejsc  Przyjaznych Seniorom, prze-
szkolić ok.  200 seniorów, założyć gaze-
tę „Aktywny  Senior” i wydać jej 5 nu-
merów, wesprzeć seniorów w realizacji 
kilkudziesięciu Inicjatyw  Senioralnych, 
zorganizować 5 edycji Święta  Aktywne-
go Seniora, przeprowadzić lokalne  dia-
gnozy potrzeb osób starszych, utworzyć 
Senioralne Zespoły Konsultacyjno-Do-
radcze dla samorządów.

Zarząd i pracownicy
Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 

Dzień Seniora, Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, Europejski Dzień Seniora,  
Ogólnopolski Dzień Seniora – każda z tych  dat (i nie tylko) jest wspaniałą okazją 
do  podziękowania Wam, Drodzy Seniorzy, za  pogodę ducha, mądrość, energię, siłę, 
wytrwałość i życiowe doświadczenie, którymi  dzielicie się z nami na co dzień. Przyj-
mijcie  od nas najserdeczniejsze życzenia zdrowia,  radości i aktywności, którymi 
będziecie się  dzielić na łamach “Aktywnego Seniora”. 
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KRZYŻÓWKA

Litery z ponumerowanych pól w pra-
wym dolnym rogu od 1 do 17 utworzą 
rozwiązanie krzyżówki. 

KONKURS

W losowaniu nagrody wezmą udział 
osoby, które do 30 listopada zgłoszą hasło 
na adres:
aktywnysenior@stowarzyszeniewarka.pl 
lub telefonicznie: 504 968 412. 

Nagrodą jest Voucher na obiad dla 2-ch 
osób w restauracji FUM Warka. 

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: Koniec lata.
Nagrodę wylosowała Pani Helena  z Suł-
kowic. 

Autor krzyżówki: Rodzina Bochenków. 

Rozwiązanie krzyżówki

Poziomo:
1. I dźwięk i drzewo
5. Kiedyś można było go spotkać w Chałupach
8. Niejedna w ulu
9. Na niebieskim znaku drogowym
10. Rezultat, efekt
11. Twórca
12. Zgrabny – ozdobą twarzy lub buta
15. Dokument douszczjący produkt do sprzedaży
18. Wiele osób o niej marzy
19. Za „naszych czasów” nosiło się w nim kapcie do szkoły
20. Sc – szukaj w tablicy Mendelejewa
24. Gdy opowiada Strasburger – będzie sucharem
27. Źle wychowuje dzieci
28. Przy zderzeniu twardego przedmiotu i cieczy 
29. Gwałtowne uczucie
30. Nazwa używana przez polskich pilotów (kukuruźnik)
31. Motyw dekoracyjny w architekturze okresu renesansu
32. Śpiewał w nim Marek Grechuta

Pionowo:
1. Żółty owoc
2. Ostry zakręt na górskiej ścieżce
3. Jeden ze składowych podszytu
4. Kum
5. Zimowe mieszkanie niedźwiedzia
6. Wosku lub wody
7. Chodzi w spódniczce
13. Biały, pierzasty na niebie
14. Imię męskie
16. Ilion
17. Słynna ryba wigierska
20. Technika stosowana w fotografii
21. Imię koleżanki Pawła z serialu „Wojna domowa”
22. Złota moneta
23. Dobrze, gdy jest na przystanku
24. Odrobina płynu
25. Pilnująca rzeka
26. Niektórzy zawodnicy spędzają na niej cały sezon

1 9 165 123 7 142 10 176 134 118 15


