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Grudzień za pasem, zima stroi już swe piękne 
szaty. Czas świąteczny, magiczny – a jednak tak 
dziwny i trudny, bo spleciony pandemią. Ale jest 
kolejne wydanie „Aktywnego Seniora”, które – 
jak zawsze – pokazuje siłę i wielkość duszy „uro-
dzonych wcześniej”. Grudzień zamyka cząstkę 
kroniki. To był inny rok! Dużo się działo! Po-
wolutku, nieśmiało, z ogromnymi pokładami 
nadziei Nowy Rok otwiera swe wrota. Niechaj 
to nowe powieje zapachem wolności, bez CO-
VID-u, bólu, choroby, lęku o jutro. Bóg się rodzi! 
Bieluchny opłatek niech słońcem zdrowia, miło-
ści i spokoju nam błyszczy, dając siłę i nadzieję!

Miłej lektury!
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Moje święta – początek lat 60. XX wieku
Z maską na twarzy w szarudze jesiennej idę 
przed siebie. Dokąd? A dokąd można dziś 
pójść? Wędruję we wspomnień czar.
Jestem bez Covid-a, spokojna wśród ro-
dziny. Sufit niziutko, boki ścianek bliziut-
ko. To świat pod stołem. Śmieszne, praw-
da? Śmieszne, ale wygodne i bezpieczne. 
Ja z siostrą, brat stryjeczny i stryjeczna 
siostra, i jeszcze ktoś… To świat dziecię-
cych figlów. Na stole strawę wigilijna czy-
nią. Stuka nam lekko coś nad głową. Jest 
fajnie. Nikt nie woła przynieś, wynieś, nie 
przeszkadzaj, albo zostaw to. Wigilijnym 
rankiem oczka obudzone ze zdziwieniem 
drzewko w domu widzą. Ciekawe, co to 
będzie. Szybkie mycie, śniadanie i fraj-
da. Ubieramy zielone kłujące drzewko. 
Zabawki z papieru – inne niż dzisiejsze. 
Bombki z bibułowych harmonijek, takież 
pajace. I łańcuch z papierowych kółek. 
Jest też łańcuch z harmonijek przetykany 
słomkami. Koszyczki papierowe, szyszki, 
ciasteczka – oj ślinka leci na wspomnienia. 
Orzechy też zawijane w papierki i szelesz-
czącą folię wędrują na gałązki, obok małe 
czerwone, błyszczące jabłuszka. Choinka 
pięknie wygląda. Słuchajcie i prawdzi-
we świeczki w specjalnych lichtarzykach 
(mam jeszcze kilka do dziś). Mama zapa-

la je i wyciąga biały opłatek. Jest też ko-
lorowy, którym tato częstuje zwierzęta 
w gospodarstwie. Wigilia skromna. Śledź 
i opłatek oraz zapach świeczki. Życzenia 
i uściski. Pośpiech. Idziemy do dziadków. 
Tam jest wykwintna duuuża kolacja wi-
gilijna. Zjeżdża się cała rodzina. My dla 
uniknięcia przepychania, przeganiania 
czas oczekiwań na wspaniałą wieczerzę 
spędzamy pod stołem. Tam z kuzyno-
stwem wiedziemy debaty pełne prze-
chwałek, śmiesznych historyjek i dziecię-
cych żartów. To, co stało na stole nie było 
dla mnie w tamtym momencie ważne. 
Ciekawsza była choinka. U mnie stała na 
taborecie, u dziadków zawsze wisiała pod 
sufitem i udawała podłaźniczkę. Prezen-
ty też nie były takie jak dziś. Pamiętam 
ciastka – babeczki kremowe, a to lalka 
szmaciana. Wiecie, ona rozumiała, co do 
niej mówię. Słuchała i zawsze mi rację 
przyznawała. Kolacja była troszkę męczą-
ca. Trzeba było jeść i jeść i co chwilkę co 
innego. Fajne były kolędy. Cała rodzina 
śpiewała. Lubiłam słuchać, bo i melodie 
były miłe dla uch. Nijak tylko nie mogłam 
pojąć dlaczego dzieciątko w żłobie leżało 
i było mu zimno. Tu zawsze łezkę roni-
łam. Jak do łóżka trafiłam nigdy nie pa-

Czas świąt, czas oczekiwania... Wyjątkowy, wspólny czas…  
przepełniony rozmowami, wspomnieniami, przygotowaniami posił-
ków według starych sprawdzonych receptur. 
Tegoroczne święta – choć w cieniu pandemicznych obostrzeń – za-
pewne przejdą do historii. Ale nie będą pozbawione świątecznej magii. 
Bo czyż nie jest tak, że każdy z nas ma swoje najpiękniejsze wspomnie-
nia związane z Bożym Narodzeniem, tradycjami, zwyczajami?  Zapach 
sianka pod choinką… wyjątkowe aromaty unoszące się nad wigilij-
nym stołem… dźwięk łamanego opłatka… oczekiwanie na pierwszą 
gwiazdkę… Na samą myśl robi się cieplej na sercu… 
Poniżej kilka pięknych wspomnień naszych Aktywnych Seniorów 
związanych z tym wyjątkowym okresem w roku.

miętałam. Rano ogarniało mnie ogrom-
ne zdziwienie, że wszyscy tak długo śpią. 
Z mojego domu do kościoła było 5 km. 
Rodzina szła pieszo na pasterkę i pieszo 
wracała. Po drodze śpiewali kolędy. Śnieg 
wówczas był duży. Jako dzieci święta spę-
dzaliśmy brodząc w śniegu po pas, lepiąc 
bałwana, grając w śnieżki. Pod wieczór 
był kulig. Dziadek miał fajne duże sanie. 
Zaprzęgał białego konika i cała rodzina 
jechała kilkoma saniami po okolicznych 
gospodarstwach. Sąsiedzi też dołączali. 
Słychać było skrzypce i harmonię. Potem 
było duże ognisko. Kiełbasek nie pamię-
tam. Pamiętam kolędników, którzy z da-
lekich stron przychodzili. Zdarzyło się, że 
diabeł posadził mnie na szafie. Lęku nie 
czułam, bo go po głosie poznałam, ale ka-
zał mi być cicho dając cukierka. Ile mia-
łam lat? Z pewnością mniej niż 6. Podob-
ną choinkę widziałam rok temu. Seniorzy 
z Klubu Seniora ,,Spotkajmy się” w Sułko-
wicach wykonali fajne dawne dekoracje 
świąteczne i przygotowali wspaniała kola-
cję wigilijną na której gościł Klub Seniora 
,,PoKUSa”, do którego należę.

Zofia Sieradzan
Klub Seniora PoKUSa
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Wspomnienia dawnych świąt

Wspomnienia Świąt 
Bożego Narodzenia z dzieciństwa

Kiedy oczy przymrużymy,
Magię Świąt wnet zobaczymy,
Dawne święta, te z przed laty
Kiedy jeszcze, jako dzieci, tuliliśmy się do taty.
Ta choinka wystrojona, pięknie watą otulona,
Z ciastek serca wykrojone i jabłuszka zawieszone,
Łańcuchy z bibułek zrobione
A świeczuszki w lichtarzykach, wreszcie zapalone.
Pod serwetą, gdzieś na rożku, by tradycja
Się sprawdziła, mama sianko ułożyła.
Stół uginał się od potraw, odświętnie udekorowany
By podkreślić ważność chwili, biel serwetą nakrywany
To zasługi naszej babci i największe naszej mamy.
Wielkie Święta, wzniosła chwila, ileż ciepła, serdeczności,
W sercach tu zebranych gości.
Pod choinką, wśród gałązek, są prezenty ustawione
Wszystkie pięknie pakowane, w pudełeczku układane
Kokardami obwiązane, i choć wszyscy wszystko mają
Te prezenty radość dają, a zwyczaje szanowali
Więc na gwiazdkę  wciąż czekali, gdy się wreszcie pojawiła
Kolację zaczynali i opłatkiem się łamali,
Życzenia sobie składali no i długo kolędowali,
I choć szybko dorastamy, tamte chwile wspominamy.
                                                             Danuta Życka – UTW Warka
                                                                                 28.10.2014r.

 „Święta zawsze będą kojarzyć mi się z cho-
inką, rodzinnym ciepłem, radością, z pach-
nącą wypiekami kuchnią, z babcią i dziad-
kiem, których już nie ma wśród nas i ze 
wspólnym śpiewaniem kolęd” 

• • •
„Lubiłem czas przedświąteczny, bo z bratem 
podjadaliśmy przygotowane na czas świąt 
mięsiwa, wypieki. Ileż to razy oberwaliśmy 
ścierą po głowie od babci albo mamy. Dziś 
wspominam to z wielkim sentymentem”

• • •
„Uwielbiałam Święta, bo była choinka. Kie-
dy była już przystrojona, gasiłam światło, 
zasiadałam przy niej i wpatrując się w nią 
godzinami –  podziwiałam. Dziś jestem 
starszą osobą, ale wciąż lubię przysiąść i przy-
glądać się jej, wciąż jest dla mnie piękna”

• • •
„Boże Narodzenie zawsze niesie ze sobą 
wspomnienia z lat dziecięcych. Przygoto-
wania do Świąt zaczynały się już wcześniej, 
zasiadałam z ołówkiem i kartką w ręku i no-
towałam, co mama z babcią zaplanowały na 
świąteczne potrawy i co trzeba kupić. Tuż 
przed świętami zaczynał się ruch; babcia 
z mamą przygotowywały potrawy, piekły 
mięso, chleb, ciasta, a my dzieci ubieraliśmy 
choinkę, a w wigilię wypatrywaliśmy pierw-
szej gwiazdki”

• • •
„Ja lubiłam najbardziej czas, kiedy wraz 
z pierwszą gwiazdką zasiadaliśmy do 
wspólnej wieczerzy. Na stole biały obrus, 
pod obrusem sianko, dodatkowe nakrycie 
dla zbłąkanego wędrowca, Babcia która za-
wsze pierwsza brała opłatek do ręki i potra-
wy, choć nie zawsze było ich 12, ale zawsze 
miały wyjątkowy, niepowtarzalny smak”

• • •
„Ciepło wspominam wszystkie przygoto-
wania do świąt, porządki, wypieki, wie-
czerzę wigilijną, ale najbardziej brakuje mi 
wspólnego kolędowania. Byliśmy rodziną, 

która po wieczerzy zawsze śpiewała dużo 
kolęd. Nie potrafiłam przenieść tej tradycji 
do swojego domu. Tego mi brak”

• • •
„Nie lubiłam żadnych świąt. Wciąż, gdy 
zbliżają się święta ogarnia mnie lęk i nie ma 
to związku z istnieniem świąt, ale z domem 
rodzinnym. Nie chcę opowiadać dlaczego. 
Pozwolisz, że zacytuję mądrości powiedzeń, 
które oddają to co czuję:
- są wspomnienia, które nigdy nie znikną
- są rany, które się nigdy nie zabliźnią
- są ślady łez, które nigdy nie wyschną”

• • • 
„Moje dzieciństwo upływało w bardzo bied-
nych i trudnych czasach więc i święta były 
niezwykle skromne, ale pamiętam piękny 
biały, choć sprany do granic możliwości ob-
rus z haftem zrobionym ręką babci, której 
już wtedy nie było wśród nas. Pamiętam nie-
zwykły smak potraw, które  nakładaliśmy na 
swoje talerze z uwagą, by zostało jeszcze dla 
innych. Pamiętam choinkę, przyozdobioną 
tylko łańcuchem i gwiazdkami z papieru 
oraz świeczkami w lichtarzykach. Pamiętam 
wyjścia nocą na pasterkę, kościół pełen ludzi. 
Dziś, gdy opowiadam o tym prawnusi, któ-
ra siedzi przy pięknie udekorowanym i suto 
zastawionym stole, z cudownie rozświetloną 
choinką i masą prezentów pod nią  - patrzy 
z ogromnym zdziwieniem na mnie, jakby 
nie rozumiejąc o czym mówię”

Wspomnienia z łezką w oku zebrała   
Halina Fruba
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Wigilia na Podlasiu

Boże Narodzenie we Włoszech

Z ZIEMI POLSKIEJ DO WŁOSKIEJ...

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia  
skłaniają nas do wspomnień o tym, jak to 
było  „dawno, dawno temu”. Jednak nie 
do tej dawnej przeszłości  wracam my-
ślami, ale lat stosunkowo  niedawnych 
lat.  Wszystko za sprawą zmiany miejsca 
zamieszkania  moich dzieci, które z cen-
trum  Polski przeniosły się na Podlasie.
Tutaj, na Podlasiu, tradycja to rzecz święta.  
Szczególnie  kultywuje się Wigilię. Zazwy-
czaj  wspólna  wieczerza  czteropokolenio-
wej rodziny  odbywa się w domu najstar-
szych członków rodu.  Wcześniej  kobiety 
ustalają między sobą przygotowanie po-
traw, aby nie obarczyć zbytnio gospodyni. 

Oczywiście  tych dań jest dwanaście. Cele-
brując powagę chwili słucha się Ewangelii, 
odmawia modlitwę “Ojcze nasz” oraz za 
tych, którzy  odeszli w ciągu mijającego 
roku.
Dalej następuje łamanie się  opłat-
kiem i składanie  życzeń,  po czym śpie-
wa kolędę „Wśród nocnej ciszy”. Wszy-
scy  zasiadający do stołu zjadają mniej lub 
więcej każdej z przygotowanych potraw. 
W trakcie posiłku wkracza św. Mikołaj 
z podarunkami. Te dla dzieci są takie, o ja-
kie prosiły w listach.
Kiedy prezentowe emocje nieco ostygną, 
następuje  wspólne śpiewanie kolęd  przy 

akompaniamencie  akordeonu, skrzypiec 
lub gitary. W międzyczasie z wizytą przy-
chodzą kolędnicy. Zdarza się, że bywa ich 
3-4 grupy. Są bardzo muzykalni i z przy-
jemnością ich się słucha. Jest głośno, gwar-
no  i wesoło.
Przed północą młode i starsze pokolenie 
udaję się na Pasterkę, pozostali układają 
się do snu.
W tych szczególnych świętach  uczestni-
czę już od 22 lat. Ciągle jestem pod uro-
kiem tych ludzi; ich ogromnej życzliwości, 
otwartości  i szacunku dla ludzi starszych, 
przywiązaniem do tradycji i obyczajów.
A jaka Wigilia czeka nas w tym roku?  W tej 
chwili jest to wielka niewiadoma.

Helena, Seniorka z Klubu „Spotkajmy się”

Włochy są krajem katolickim, a święto 
Bożego Narodzenia jest jednym z naj-
większych świąt religijnych w roku w tym 
kraju. Tradycja nakazuje żeby spędzać 
je w gronie rodziny. Istnieje nawet takie 
powiedzenie „spędzaj Boże Narodzenie 
z rodziną, a Wielkanoc z kim chcesz”. 
Są to święta w czasie których rodzina się jed-
noczy, szczególnie przy stole. Święta Bożego 
Narodzenia oprócz charakteru religijnego 
mają także rodzinny. Kojarzone są właśnie 
z wytwornością, ucztowaniem, z wybor-
nym i pysznym jedzeniem i piciem, a także 
prezentami i radosnymi śpiewami. Jednym 
słowem nie można sobie niczego odmawiać 
a wręcz należy delektować się dowoli sma-
kołykami przygotowanymi specjalnie na tą 
okazję.
Świętowanie rozpoczyna się w wieczór wi-
gilijny, podczas gdy cała rodzina zbiera się 
przy stole na uroczystej kolacji, po kolacji 
gra się w karty lub tombolę albo od razu 
przechodzi do wymiany prezentów, w nie-
których rejonach bywa tak, że otwieranie 
otrzymanych prezentów następuje dopiero 
po pasterce. Po powrocie z kościoła wszyscy 
składają sobie wzajemnie życzenia, otwiera 

się przy tym butelkę szampana lub wina.
Nasz największy rodak św. Jan Paweł II był 
wielkim patriotą. Ogromnym szacunkiem 
darzył polskie tradycje bożonarodzeniowe. 
W kolędach dostrzegał wielkie treści teolo-
giczne, nie wyobrażał sobie Wieczerzy Wigi-
lijnej bez przełamania się opłatkiem. Papież 
Polak przywiązanie do zwyczajów swojej 
ojczyzny zabrał ze sobą do Watykanu i pielę-
gnował je jako głowa Kościoła katolickiego.

– Ojciec Święty dbał o to, iż codziennie 
w tym okresie bożonarodzeniowym, a na-
wet dłużej (poza Trzema Królami), co-
dziennie po kolacji odbywał się śpiew ko-
lęd – około godziny. Sam kolędy intonował. 
Oczywiście wszyscy pamiętamy, że jedną 
z jego ulubionych kolęd, której znał bardzo 
dużo zwrotek, część też sam komponował, 
była „Oj, Maluśki, Maluśki” – tak wspomina 
jeden z zakonników przebywający w oto-
czeniu Jana Pawła II.

Grażyna Jagiełło, UTW Warka

Pierwsza choinka pojawiła się na Placu św. Piotra na Boże Narodzenie 
1982 r., a więc w czwartym roku „polskiego pontyfikatu”. W Wigilię 
24 grudnia 1982 r. Ojciec Święty powiedział do Polaków zebranych 
w Sali Klementyńskiej na tradycyjnym opłatku: „Boże Narodzenie 
to przyjęcie człowieka w całej jego prawdzie, w jego wielkiej god-
ności obrazu i podobieństwa Bożego, ale także w jego dziedzicznej 
grzeszności, w jakiej Bóg przyjmuje człowieka.
Właśnie to znaczy Noc Betlejemska. Dlatego my do tej Nocy 
Betlejemskiej tak lgniemy, tak podążamy wszystkimi droga-
mi serca, kultury, tradycji, a nasz opłatek przenosi tę tradycję 
w wymiar stosunku człowieka do człowieka”. Tradycja usta-
wiania choinek w domach i na placach była we Włoszech zu-
pełnie nowa. Trzeba przyznać, że pojawienie się jej na Placu 
św. Piotra i w pałacu Ojca Świętego w Watykanie spowodo-
wało reakcję lawinową. W wielu domach włoskich poka-
zały się piękne świąteczne drzewka, a na ulicach i placach 
miejskich choinki zastąpiły inne świąteczne dekoracje.
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Święta w Rzymie
- niezapomniane Boże Narodzenie

Wśród pięknych wspomnień świąt ma 
jedno wyjątkowe, 1996 rok, gdy spędzi-
łam je w Rzymie. Piękny czas, ale zacznę 
od początku…
Tego roku organizowana była wycieczka 
do Włoch na Boże Narodzenie z KOR-u. 
Namawiała mnie na wyjazd Koleżanka 
Janeczka, ale ja miałam opory – w marcu 
zginął tragicznie mój tato –  Jurek. Utonął 
wraz z wujkiem w stawie w Podgórzycach, 
podczas połowu ryb. Chciałam zostać 
w domu z mamą i synkiem, wówczas 4 let-
nim. Ale mama bardzo mnie namawiała 
– Dziecko, a może już nigdy nie będziesz 
miała takiej okazji? Jedź –  I pojechałam.
Program zwiedzania był bardzo ciekawy: 
Orwietto – Rzym – Asyż- Monte Casino – 
Gaeta – Wenecja. Mieszkaliśmy w Domu 
Polskim im. Jana Pawła II Dar Polonii Świa-
ta na Via Cassia. Niepowtarzalne miejsce 
z mnóstwem pamiątek, jakie otrzymał nasz 
papież od wielkich z całego świata. Tu rów-
nież 24 grudnia spędziliśmy wigilię, inną 
niż w rodzinnych domach – też z rodziną, 
ale Nową,  tą poznaną na wycieczce. Co 
prawda zaszklone oczy u wielu z nas wska-
zywały na wielką tęsknotę za bliskimi, ale 
ta wigilia też miała swój świąteczny i nie-

powtarzalny wymiar. A wieczorem ważne 
wydarzenie: pasterka w Bazylice Św. Piotra, 
którą tradycyjnie odprawił sam papież, nasz 
papież Jan Paweł II. Świątynia została przy-
gotowywana do wieczornej uroczystości, 
pojawiły się rzędy krzeseł, które wypełniały 
każdą wolną powierzch-
nię. Staliśmy najpierw 
w bardzo długiej kolejce 
do Bazyliki, później zna-
leźliśmy miejsca najbliżej 
ołtarza. Pasterka to msza 
jedyna w roku, jeszcze tu 
w kolebce chrześcijaństwa 
tym bardziej znacząca. 
Wedle tradycji bazylika 
stoi na miejscu pochów-
ku św. Piotra, uznawanego 
przez katolików za pierw-
szego papieża; jego grób 
znajduje się pod głównym 
ołtarzem.
Niestety nie było nam dane 
uczestniczyć w audiencji z 
powodu problemów zdro-
wotnych  papieża, ale spo-
tkaliśmy się ponownie na 
drugi dzień na Placu Św. 

Piotra  na Błogosławieństwie  Urbi et Orbi 
(łac. „miastu (Rzymowi) i światu”) – uro-
czyste błogosławieństwo papieskie wygła-
szane z balkonu Bazyliki Świętego Piotra 
w ważnych dla Kościoła okolicznościach 
oraz świętach –  na Boże Narodzenie 
i Wielkanoc. Z błogosławieństwem wiąże 
się możliwość otrzymania odpustu zupeł-
nego…
W trakcie naszej wycieczki odwiedziliśmy 
– oprócz miejsc kultu religijnego – tak-
że atrakcje typowo turystyczne… Chcia-
łam jeszcze zatrzymać się na chwilę przy 
szopkach, które zachwycały nas w każdym 
miejscu: na Placu Św. Piotra, w Bazylikach 
rzymskich, w Asyżu... Jednak największe 
wrażenie wywarła na mnie ta w Bazylice 
Św. Marka w Wenecji wykonana ze szkła 
weneckiego.
To były dla mnie wspaniałe Święta Bożego 
Narodzenia jedyne... Mama miała rację!

Grażyna Jagiełło, UTW Warka
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Dużymi krokami zbliża się zima, ale w wykonaniu naszych seniorów, ten ostatni czas to środek lata. Gorączkowe przygoto-
wania, rozgrzane ręce do pracy i serce do dzielenia się z innymi czasem, wiedzą i pomysłami. Za nami inicjatywy senioralne 
2020. Nic nie było w stanie przeszkodzić seniorom w aktywnym spędzeniu jesieni- ani pandemia, ani czasowe zamknięcia 
klubów, ani pogoda ani szybko uciekający czas na realizację działań. Co udało się zdziałać? O tym zdjęć i słów kilka.
Czy udało się zbudować pozytywne postrzeganie seniorów poprzez samych siebie, w grupie senioralnej lub w społeczności 
lokalnej, oceńcie Państwo sami. My jako Stowarzyszenie W.A.R.K.A jesteśmy bardzo dumni, że udało się zrealizować aż  
17 inicjatyw senioralnych w 2020r. w powiecie grójeckim! W różnego rodzaju spotkania, warsztatach czy pracach w domu 
uczestniczyło łącznie 350 seniorów!

Inicjatywy naszych seniorów

Klub Seniora „Młodzi Duchem” z Michalczewa 
Seniorzy wśród nas

Klub Seniora „PoKUSa”

Twórcza integracja siłą seniora 

„STARÓWKA” Stara Warka

Dwa lata za nami 
uwiecznione zdjęciamiSamodzielnie wykonane świece, uszyte ob-

rusy i pełne naczynia jedzenia – to symbo-
le i znaki tego, że Seniorzy z Michalczewa 
potrafią i chcą być widoczni w swojej spo-
łeczności, a przede wszystkim aktywnie 
i wspólnie spędzają czas.

Seniorki wzięły sprawy w swoje ręce i stwo-
rzyły własne donice cementowe. Ale to 
nie wszystko, bo w PoKUsie aż roi się od 
pięknych rzeczy wytworzonych podczas 
5 warsztatów rękodzielniczych. Powstały 

jabłuszka z gliny, dekoracje w szklanej kuli, 
bombki świąteczne oraz ramki z muszelek. 
Seniorzy zadbali nie tylko o sprawność cia-
ła, ale i o ducha, tworząc niepowtarzany kli-
mat spotkań.

Koniec roku to czas podsumowań. Tak też 
zadziało się w Starej Warce, gdzie wspólna 
praca nad przygotowaniem kalendarza po-
zwoliła i powspominać i pochwalić się nie-
co działaniami Klubu z ostatnich dwóch lat. 
Każdy miesiąc to inny obraz pomysłowego 
i aktywnego seniora!

Klub Seniora „Czerwone Jabłuszko” Nowa Wieś

Szyjemy, dekorujemy, ozdabiamy i samotnych odwiedzamy 

Nie ważne czy w domu czy w klubie. Nie 
ważne czy dużą grupą czy indywidualnie. 
Ważne że szyją, ozdabiają i działają! Senior-
ki przygotowały ekologiczne torby z logo 
klubu, własnoręcznie wykonały dekoracje 
na poduszkach, a wszystko to po to, by móc 
odwiedzić i obdarować tych, którzy z racji 
wieku lub zdrowia nie mogą być już aktyw-
ni w społeczności.
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Słodkie Babeczki Watraszew

Słodkie babeczki 
zapraszają na piknik 
do altaneczki

INICJATYWY GRUP SENIORALNYCH

Klub Seniora „Złota Reneta” Ostrołęka

Florystyka

„Kwitnąca  Jabłoń” – Konary

Choć jestem seniorem, to żyję z humorem

Altaneczka u Słodkich babeczek była nie-
mym świadkiem sesji zdjęciowej seniorek, 
a nawet można by powiedzieć, że stworzyła 
doń piękną scenerię. Członkinie klubu udo-
wodniły sobie i innym, że senior, może, że 
mu wypada i zdjęcia zrealizowane na placu 
zabaw to strzał w 10. Altaneczka była też 
miejscem spotkań seniorów – jak na czasy 
w pandemii przystało.

Pierwszy krok to nauka florystyki i wspól-
ne tworzenie wiązanek i stroików. Punkt 
drugi to porządki na grobach i udekoro-
wanie ich stworzonymi kompozycjami. 
Cel osiągnięty. Jeszcze przed dniem zmar-
łych oraz Świętem niepodległości seniorki 

z Ostrołęki zadbały o pamięć tę o osobach 
bliskich, ale i historyczną. Dały przykład, 
że senior może pożytecznie wykorzystać 
swoje umiejętności, a dbanie o groby to 
nie tylko przestrzeń do działania dla har-
cerzy czy młodzieży szkolnej.

Czy można przygotować przedstawie-
nie, kiedy nie można się spotykać całą 
społecznością? Ależ oczywiście. Można 
spotykać się w małych grupach, uczyć 
się i ćwiczyć. Można dzielić się zadania-

mi i tworzyć przedstawienie, by potem 
pokazać efekty pracy wirtualnie za po-
mocą zdjęć i filmu. Przy tym nie mogło 
zabraknąć wspólnego grillowania, które 
wciągnęło seniorów z Konar.

Klub Seniora Kalina z Błędowa

Nasze pierwsze kroki
Pierwsza inicjatywa i pierwsze kro-
ki z kijkami nordic walking. Seniorki 
z Błędowa można było spotkać podczas 
wspólnych spacerów w parku, a patrząc 
na ich zaangażowanie możemy spo-
dziewać się, że to dopiero rozgrzewka. 
Nowe doświadczenia sportowe połączy-
ły z tradycją rękodzielniczą – seniorki 
szydełkowały, tworzyły chusty z włóczki 
oraz dywaniki ze sznurka bawełnianego.
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Klub Seniora AKTYWNI Goszczyn z Modrzewiny 

Nocne spotkanie-sztuka pod gwiazdami

Stowarzyszenie Seniorów Relaks w Belsku Dużym

Seniorze bądź pożyteczny

Spotkanie nocą – w czasach pandemii 
wydaje się, że czasem to jedyne wyj-
ście. Seniorki z Modrzewiny nie pod-
dały się i przygotowywały się do sztuki 
pod gwiazdami. Opracowały fotoobrazy, 
stworzyły kubki, świece, ozdabiały drew-
niane skrzynki, a nawet tworzyły biżute-
rię. Po to, by świecić przykładem aktyw-
ności i zarażać innych pasją wspólnego 
działania.

Upamiętnić groby powstańców, niezna-
nych żołnierzy, książąt Lubomirskich 
czy swoich zmarłych koleżanek to cel, 
jaki postawiły sobie seniorki z Belska. 
Podczas wspólnych warsztatów flo-

rystycznych przygotowały wiązanki. 
Wspólnie tworzyły pamięć i historię o 
tych, którzy już odeszli. Wspólne dzia-
łanie było świetną okazją do integracji 
grupy.

Seniorzy z Michałowa

Bezpieczny senior 

Senior bezpieczny to w tym przypadku 
senior dbający o siebie i swoje zdrowie. 
To senior, który musi zaakceptować 
czas pandemii i czekać na możliwość 
spotkania na żywo z policjantem. Ale 
nie oznacza to bezczynności. Wręcz 

przeciwnie – warsztaty florystyczne 
oraz tworzenia stroików świątecznych 
to klucz do zachowania równowagi 
i energii do działania. A sesja zdjęciowa 
to kolejny dowód na to, że jak się chce, 
to można!

Klub Złotego Wieku w Warce

Kwiaty i bukiety

Kompozycje, wieńce, stroiki i bukiety to 
wszystko stało się udziałem seniorów ze 
Złotego Wieku. Częściowo wspólnie, czę-
ściowo w domach stworzyli piękne ozdo-
by, które cieszą i oko i ducha. Kwiaty po-
wstawały z krepiny, tworzyli także bombki 
i stroiki świąteczne. Swoje prace złożyli 
pod pomnikiem Piotra Wysockiego oraz 
na ręce wareckich instytucji.

Babcine robótki, babcina spiżarnia, ale 
profesjonalna gablota plenerowa. Połą-
czyć te światy próbowały seniorki z UTW, 
tworząc poduszki, ozdoby na słoikach i 
miejsce do prezentacji prac. Ich zdaniem 
otaczanie się pięknem buduje nam dobry 
dzień. Dzięki stworzonym pracom i robót-
kom pozytywne myśli i dobry nastrój bę-
dzie udziałem wielu wareckich seniorów.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Warce

Piękne otoczenie 
- pozytywne myślenie
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Klub Senior + w Jasieńcu

Kuchnie świataKlub Seniora „Pełnią Życia” 

Bądźmy bliżej siebie

Klub Senior + w Goszczynie

Biżuteria ozdobą każdej seniorki – i nie tylko 

Kuchnia w Jasieńcu – tygiel smaków 
i kultur. Tradycyjne i nowoczesne. Go-
towane przez seniorów dla seniorów, 
ale i dla, i z młodymi. Czujecie jak 
pachnie? To zapach współpracy, rado-
ści ze spotkania i dzielenia się pasją do 
gotowania.

Co zrobić, by dobrze wyglądać? Trzeba 
zgłosić się do seniorek w klubie senior+ 
by pokazały jak można samodzielnie 
stworzyć biżuterię. Panie uczestniczą-
ce w warsztatach uczyły się i tworzy-
ły kolczyki, zawieszki, bransoletki czy 
korale. Pamiętały nie tylko o sobie, ale 
i swoich bliskich, dla których tworzy-
ły prezenty. Jak spędzać czas razem to 
twórczo.

Środki na dotacje dla grup senioralnych pochodzą ze środków Ministerstwa Rodziny, 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 grójeckiego” realizowanego przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. oraz budżetu Powiatu Grójeckiego.

Andrzejki w tym roku w domowej opra-
wie, ale seniorki za to odświętne w no-
wych strojach uwiecznione na zdjęciach, 
które staną się ozdobą wielu domów. 
Tańce zamieniły na śpiew i w miarę 
możliwości pod bacznym okiem, albo 
raczej słuchem, instruktorki ćwiczyły 
swoje zdolności wokalne.

Klub Seniora w Laskach

Co nam w duszy gra
Wieczornica niepodległościowa w 
Chlebowej Izbie w Laskach nie mo-
gła się odbyć bez śpiewania! I choć 
pandemia i zakazy nie pozwoliły na 
organizację dużego spotkania, to naj-
ważniejsze że się udało. Grupa opra-
cowała program słowno-artystyczny, 
wspólnie ćwiczyła i uczyła się śpiewa-
nia. To co ważne to finałowy śpiew-
nik- który udało się stworzyć w ra-
mach inicjatyw. Będzie służył seniorki 
na lata wspólnego śpiewania.
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Dobra wola drugiego seniora
- akcje wolontariackie

INICJATYWY GRUP SENIORALNYCH

Seniorzy uczestniczący w warsztatach 
„wolontariat towarzyszący” znaleźli na to 
rozwiązanie. Najpierw podczas warszta-
tów „Wolontariat towarzyszący” zdoby-
wali wiedzę i kompetencje niezbędne dla 
pracy wolontariusza. Przygotowali dia-
gnozy swoich społeczności by następnie 
przygotować swoje „Drzewo Wolontaria-
tu”.  Składa się ono z pnia, gałęzi i liści.
a)    Pniem są liderzy wolontariatu – 
członkowie grup senioralnych, którzy 
będą się uczyć wolontariatu towarzyszą-
cego,
b)    Gałęziami – członkowie grup senio-
ralnych, którzy będą wspierać swojego li-
dera poprzez współorganizację akcji wo-
lontariackich,
c)    Liśćmi – seniorzy najbardziej nara-
żeni na marginalizację w środowiskach 
wiejskich, którzy doświadczą pomocy po-
wyższych osób – wolontariuszy. Będą to 
osoby, które z różnych powodów nie an-
gażują się w życie społeczne i kulturalne.

Kolejnym krokiem była realizacja ak-
cji – spotkania dla wykluczonych senio-
rów inicjowanego przez grupy senioralne 
w formie wolontariatu. Ze względu na 

sytuację epidemiologiczną w kraju akcje 
polegały na odwiedzinach wolontariusza 
bezpośrednio w domu seniora. Szczegó-
łowy przebieg i organizacja akcji zale-
żała od pomysłów liderów wolontariatu 
i członków ich grup senioralnych.
Do udziału w akcji zaangażowało się łącz-
nie ponad 70 wolontariuszy z 7 klubów 
senioralnych z powiatu grójeckiego. Dzię-
ki wspólnemu wysiłkowi odwiedzą 75 
seniorów w domach. Jak mówi koordy-
natorka projektu Agnieszka Łeszczyńska 
w akcji chodzi przede wszystkim o obec-
ność, o zauważenie drugiego człowie-
ka. Dla wielu seniorów to jedyna okazja 
by z kimś porozmawiać i przyjąć gościa 
w domu. To czas, gdy odświętnie ubrani 
czekają na spotkanie.
Przedstawiciele grup senioralnych przy-
gotowali też dla swoich podopiecznych 

pewne niespodzianki. Indywidualnie 
w domach lub w mniejszych grupach 
stworzyli symboliczne prezenty. W pacz-
kach od grup znalazły się stroiki i ozdo-
by świąteczne, ozdobne pudełka na leki, 
ozdobione kocyki czy kubki z dedyka-
cją. Do każdej paczki dołączono pakiet 
przygotowany przez Stowarzyszenie 
W.A.R.K.A zawierający przyłbicę, ręka-
wiczki, płyn do dezynfekcji oraz kartę ży-
cia oraz herbatkę i coś słodkiego.
Czy było warto? Żaden z wolontariuszy 
biorących udział w akcji nie miał wątpli-
wości. Jak napisała jedna z seniorek: dla 
nas, wolontariuszy, wielka przyjemność 

i przekonanie, że wlewamy ludziom w ser-
ca radość. Potrzebna jest bezinteresowna 
pomoc drugiemu człowiekowi choćby 
słowem. Dla stowarzyszenia W.A.R.K.A 
sukcesem akcji jest też to, że mimo za-
kończenia akcji wolontariusze szykują 
kolejne odwiedziny i rozmowy z najstar-
szymi mieszkańcami.
Akcja wolontariacka realizowana jest 
w listopadzie i grudniu przez Kluby Senio-
ra: Złota Jesień z Jasieńca, Senior + z Ja-
sieńca, PoKUSa z Jasieńca, Złote Jabłusz-
ko z Nowej Wsi, Aktywni Goszczyn 
z Modrzewiny, Starówka ze Starej Warki, 
Młodzi Duchem z Michalczewa.
Projekt „Drzewo Wolontariatu Seniorów 
powiatu grójeckiego” realizowany jest 
przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A , dofi-
nansowany ze środków z budżetu Woje-
wództwa Mazowieckiego.

Jak mówią seniorzy: „nagle świat się zatrzymał, zmienił swój bieg, jeszcze do 
niedawna cieszyliśmy się z wspólnych spotkań, wspólnych działań, a tu stop”. 
Czy możemy coś zrobić dla drugiego człowieka? Czy możemy – a jeśli tak, to 
w jaki sposób –  wesprzeć najstarszych mieszkańców? Przed tym wyzwaniem 
stanęli seniorzy z grup senioralnych oraz Stowarzyszenie W.A.R.K.A jako or-
gan wspierający akcje wolontariackie.
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Pielgrzymka Szlakiem Papieskim

Aby uczcić 100. rocznicę urodzin Jana 
Pawła II mocna grupa pod wezwa-
niem, czyli emeryci z Warki, postano-
wili udać się na pielgrzymkę do miejsc 
silnie związanych z Karolem Wojtyłą.
Zwiedzić w jeden dzień kilka takich 
miejsc nie jest łatwe – bo na Szlaku Pa-
pieskim w Polsce jest ich wiele –  ale 
możliwe do zrobienia, jeśli wybierze się 
te położone blisko siebie. 
Wybraliśmy się więc do Kalwarii Ze-
brzydowskiej, Łagiewnik i do Centrum 
Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Kra-
kowie. 
KALWARIA  ZEBRZYDOWSKA  jest 
znanym miejscem pielgrzymek do po-
łożonego na Szlaku Papieskim, sank-
tuarium Ojców Bernardynów. Znaj-
dziemy tu kościółki, kapliczki i figury. 
Najcenniejszym zabytkiem sakralnym 
w Kalwarii jest wizerunek Matki Bożej 
Kalwaryjskiej w Kaplicy Zebrzydow-
skich. 
Ufundowana w roku 1602 na pograni-
czu Beskidu Makowskiego i Pogórza 
Wielickiego przez Mikołaja Zebrzy-
dowskiego Kalwaria stanowi wyjątkowy 

zabytek kultury. Naturalny układ terenu 
wykorzystano tu jako scenerię dla sym-
bolicznego przedstawienia poszczegól-
nych stacji Męki Chrystusa.
Zespół kaplic i kościołów odwzorowu-
je topografię Jerozolimy przekazaną na 
kartach Ewangelii. Obecnie w skład tego 
sanktuarium wchodzi bazylika Matki 
Boskiej Anielskiej, klasztor bernardy-
nów oraz zespół 42 kapliczek i kościół-
ków kalwaryjskich położonych między 
górami Żar i Lanckorona.
Kalwaria Zebrzydowska to obok Jasnej 
Góry najważniejszy cel pielgrzymów 
w Polsce, którzy modlą się wędrując po 
tzw. Dróżkach Matki Bożej (24 stacje) 
i Dróżkach Pana Jezusa (28 stacji) oraz 
nawiedzają łaskami słynący obraz Mat-
ki Bożej Kalwaryjskiej. Można tu otrzy-
mać te same łaski i odpusty, co podczas 
dalekiej podróży do prawdziwej Jerozo-
limy.
Do zabytków świadczących o wysokiej 
kulturze duchowej należą dwie Pustel-
nie: „Pięciu Braci Polaków” i „Świętej 
Rozalii”. 
Po uczestnictwie we mszy świętej i zwie-

dzeniu tego kompleksu udaliśmy się do 
Łagiewnik.
ŁAGIEWNIKI to kompleks sakralny 
złożony z kościoła Bożego Miłosierdzia, 
cmentarza oraz neogotyckiego zespołu 
klasztornego Zgromadzenia Sióstr Mat-
ki Bożej Miłosierdzia, który został zbu-
dowany w latach 1889-1891. 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia zwią-
zane jest z życiem i działalnością Fau-
styny Kowalskiej i jest miejscem, które 
było szczególnie bliskie sercu Jana Paw-
ła II.
Najważniejszym obiektem tego zespołu 
jest Kaplica św. Józefa z obrazem Jezu-
sa Miłosiernego, namalowanym według 
wizji Św. Faustyny przez malarza Adolfa 
Hyłę.
Z Łagiewnik droga prosto poprowadziła 
nas do położonego nieopodal Centrum 
Jana Pawła II.
Centrum powstało dla upowszechnie-
nia duchowości, kultury i tradycji zwią-
zanej z naszym papieżem.
Wzniesione zostało na terenie zwanym 
Białym Morzem, które dawnej było sie-
dzibą fabryki Solvay, gdzie w czasie II 
wojny światowej Karol Wojtyła praco-
wał jako robotnik.
Sercem Centrum jest Sanktuarium św. 
Jana Pawła II - ośmiokątny świątynia, 
w której znajduje się marmurowy ołtarz 
ze szklaną szkatułą zawierającą krew 
papieża. Do kompleksu należy także 
dom Jana Pawła II, muzeum, biblioteka, 
centrum konferencyjne, rekolekcyjne, 
szkoleń wolontariatu, obiekty hotelowe 
oraz tereny zielone z placem zabaw dla 
dzieci.
Po zwiedzeniu ostatniego punktu pro-
gramu z listy udaliśmy się w drogę po-
wrotną do domu.
Wróciliśmy może ociupinkę zmęczeni, 
ale szczęśliwi, zadowoleni i uduchowie-
ni, z planem na dalsze pielgrzymowanie.

Jadwiga Supłacz-Chromińska
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Chlebowa Izba – miejsce tuż obok

 Jest takie miejsce nieopodal, w po-
wiecie grójeckim,  gdzie senior opo-
wie wnukowi o chlebie; pokaże koły-
skę chlebka – a kołyską dla chlebka 
jest kłos… Sam sobie wspomni daw-
ne dzieje, kruszynę chleba i szacunek 
wielki dla darów nieba.
Tradycje oraz symbolika obowiązują-
ca w naszym kraju jest ściśle związana 
z chlebem. Chlebem witano w domu 
najbardziej miłych i cenionych gości. 
Niektóre elementy tej tradycji kultywo-
wane są do dziś. Czasem w zmienionej 
nieco formie, zależnie od regionu.
Chleb wiąże się ze szczęściem, cięż-
ką pracą czy też gościnnością. Wypiek 
pojawia się na rodzinnych stołach pod-
czas codziennych posiłków, jak i świąt 
oraz wesel. Szacunek dla chleba wynika 
też z naszego dziedzictwa kulturowego. 
I szkoda, że w dobie stałego rozwoju za-
czynamy porzucać dawne przyzwycza-
jenia. Coraz częściej zapominamy, że to 
właśnie proste elementy odzwierciedla-
ją naszą ludowość, nasze jestestwo.
Zatracenie tradycji ludowych, coraz 
mniejsza wiedza na temat pochodzenia 
chleba były przyczynkiem do utworze-
nia Izby Chlebowej w miejscowości La-
ski w świetlicy wiejskiej.
Twórcy Izby zapragnęli pokazać cykl 

działań, jaki trzeba wykonać, aby po-
wstał chleb. Chleb prawdziwy z mąki 
żytniej, pszennej, w myśl zasady: ,,od 
ziarenka do bochenka”.

To już trzecie miejsce, które mnie za-
chwyciło ze względu na sposobność 
fajnie spędzonego czasu przez senio-
rów z wnukami, jak i samych seniorów. 
Po Browarce w Warce, Sekretach sadu 
w Jasieńcu zatrzymałam się w Laskach 
w Chlebowej Izbie. W epidemiologicz-
nej zamieci spotkało mnie miłe i dające 
poczucie bezpieczeństwa wydarzenie. 
Zapach chleba. Smak prawdziwego; 
w prawdziwym piecu wypiekanego 
chleba.
Moc i znaczenie chleba 
podkreśliła wieczornica 
poświęcona 102. rocznicy 
odzyskania Niepodległo-
ści. Na tę okazję seniorzy 
przygotowali piękne śpiew-
niki w drewnianej oprawie 

z wypalanymi i wycinanymi dekorami.
Piec i jego otoczenie, deski na ścia-
nach, kolorowe pasiaki i obraz z religij-
ną sceną przywoływały wspomnienia 
dawnych czasów. Czuć dziecko w so-
bie… Siła wspomnień, zapach i kromka 
chleba w dłoni budowały radość istnie-
nia. Dziś mało kto pamięta, że chleb to 
symbol dostatku i pomyślności… Roz-
mawiając ze starszyzną dowiedziałam 
się, że w biedniejszych częściach kraju, 
jeszcze w I połowie XX w. pojawiał się 
chleb w domu jedynie w większe święta. 
W lepszych czasach kupowany był raz 
w tygodniu.
W chlebie jest klimat i duch miejsca. 
Cudnie było wtulić swe zmysły w za-
pach świeżo upieczonego chleba, wspo-
mnieć dom dziecinny i matki lub ojca 
dłonie czyniące znak krzyża na spodzie 
olbrzymiego bochna chleba.
Zachęcam gorąco do wędrówek po na-
szej Małej Wielkiej Ojczyźnie. Tu wokół 
nas dzieją się cuda, powstają fajne miej-
sca do odpoczynku. Miejsca wokół nas, 
których nie znamy. Podziwiamy wielki 
świat, a ten nasz jest największy. Ota-
cza nas dziwami niesamowitymi. Za-
uważmy je. Chlebowa Izba powstała w 
projekcie ,,Od ziarenka do bochenka”, 
wieczornica ,,Co mi w duszy gra” Reali-
zatorzy projektu to: KGW ,,Ale Laski”, 
Klub Seniora w Laskach, Klub Seniora 
,,PoKUSa”

Zofia Sieradzan
Klub Seniora PoKUSa

,,A za naszym domkiem będzie sad zielony,
Ślicznymi kwiatkami pięknie zasadzony,
A za sadem pole z żytem, jak potrzeba,
Żeby żaden głodny nie odszedł bez chleba.”

 (Maria Konopnicka, Nasz domek)       
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Piękno przyjaźni

Covidowe święta

Św. Augustyn jeden z największych 
znawców ludzkiego serca i duchowy 
przewodnik, uważał, że na tym świecie 
tak naprawdę tylko dwie rzeczy są nam 
potrzebne:  zdrowie i przyjaźń. Przyjaźń 
w jego opinii należy do najpiękniej-
szych i najbardziej wartościowych prze-
żyć w ludzkim życiu. Jest to odpowie-
dzialność za drugą osobę i umiejętność 
wybaczania. Opiera się na akceptacji 
i zrozumieniu drugiej osoby. Przyjaźń 

to piękna rzecz, o którą warto dbać 
i którą warto i trzeba  pielęgnować.
Odkąd przeszłam na emeryturę i za-
mieszkałam na wsi, zwolniłam zdecy-
dowanie tempo życia. Mogę swój wolny 
czas przeznaczać na obserwację przyro-
dy, ptaków, drzew i ludzi mieszkających 
wokół. Z ogromną radością zauwa-
żyłam, że zdarzają się tu piękne przy-
jaźnie, sprawdzające się nie tylko we 
wspólnych wyjazdach, spotkaniach, ale 

„Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas,
kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać”.

(Antoine de Saint- Exupery)

„Zniosę każdy cios przeznaczenia, bezsilność, łzy, strach i ból
– tylko bądź obok mój przyjacielu, po prostu przy mnie bądź”

(Katarzyna Michalak)

„Najlepsi przyjaciele – bez względu na to, jacy są albo 
jak bardzo nas ranią i tak nimi zawsze będą. Nikt nie jest 
doskonały. Błędy przyjaciół są do wybaczenia; to właśnie 
sprawia, że przyjaźń jest prawdziwa”. 

(Jessica Ann Redemerski)

„Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie 
pytając o powód smutku,
potrafi sprawić, że znów wraca nam radość”.

(Św. Jan Bosko)

Kapie złota biel z obłoków,
Tuli świat kożuchem śniegu.
Gdzieś w oddali pies zaszczeka,
Błyśnie uśmiech maską skryty.
To już święta.

Choineczka błyszczy blaskiem,
Gwiazdy skrzą nad światem.
Wiatr z zamiecią do nas leci,
Zapach cynamonu w nęci.
Dziwne święta.

Czart bajania covidowe plecie
Wiecie jak to jest z baśniami przecie.
W tyglu strachu, prawdy
Szczęście błądzi niczym ziarnko piachu.
Mamy święta.

Wigilijna radość budzi o poranku,
Zapach magii, zieleń świerku…
Dźwięk kolędy cicho płynie…
- Niech nas szczęście świąt nie minie.

1 grudnia 2020
Zofia Sieradzan

właśnie wtedy, kiedy los doświadczał 
niebywale jedną z tych zaprzyjaźnio-
nych rodzin, a pozostali byli i są przy 
nich, by nieść pomoc, wsparcie, życz-
liwe słowo, ciepło, serce. Myślę, że Św. 
Augustynowi o taką właśnie przyjaźń 
chodziło.

Poniżej kilka moich ulubionych cytatów 
o przyjaźni…

Halina Fruba
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Domowa spiżarnia pełna robótek ręcznych

Moje zatracanie się w sztuce różnorakiej!

Dawno temu, kiedy uczęszczałam do 
„podstawówki”, w programie nauczania 
był taki przedmiot, który nazywał się 
prace ręczne.
Podczas tych zajęć wszyscy, łącznie z chło-
pakami, uczyliśmy się szyć, przyszywać 
guziki, cerować, robić na szydełku i dru-
tach oraz haftować.
Uczono nas także robienia kanapek, suró-

wek, sałatek, pieczenia cia-
sta czy gotowania prostych 
potraw.
Oczywiście nie każdy był 
„orłem” z tego przedmiotu 
i nie każdy „złapał bakcy-
la” robótek ręcznych czy 
„kucharzenia”, ale byli też 
i tacy, którzy mogli po-
szczycić się dużymi osią-

gnięciami na tym polu, a później przekuli 
je w swoje hobby, które trwa do dzisiaj.
Po takim podstawowym przygotowaniu 
wszyscy mieliśmy mniej więcej pojęcie 
„co, z czym i do czego”, co w późniejszym 
dorosłym już życiu zaowocowało powie-
dzeniem „na starość jak znalazł”.
I właśnie teraz, dla niektórych nadszedł 
ten czas, aby wykorzystać nabyte w dzie-

ciństwie umiejętności i połączyć przyjem-
ne z pożytecznym.
Przyjemne –  bo robi się to, co się umie 
i lubi, a pożyteczne – bo można to wyko-
rzystać na wiele sposobów. Na przykład 
przyozdobić słoiczki i butelki z domowy-
mi przetworami po to, by ich zawartość nie 
tylko łechtała nasze kubeczki smakowe, ale 
i oku była miła.
A czasu u nas teraz dostatek. Więc aby „za-
bić” nudę, bierzmy się rączo do pracy.
Niech idą w ruch igły, druty i szydełka,  
muliny, kordonki, włóczki, wstążki, ta-
siemki, koronki i to, co tam jeszcze każdy 
znajdzie w swoim „kuferku z różnościami”.
Bo kolorowy świat, to piękny świat.
A piękne otoczenie, to pozytywne myślenie, 
które obecnie jest nam tak bardzo potrzeb-
ne.  A i korzyść podwójna, bo przy okazji 
domowa spiżarnia zyska na wyglądzie.

Jadwiga Supłacz-Chromińska

Malowidło na kamieniu, czy decoupage 
na desce do krojenia albo na desce odpa-
dowej, słoik, butelka, wełna, nitka… na 
wszystkim i z wszystkiego można coś cie-
kawego stworzyć. 
Malowanie palcem, papranie czymkolwiek 
i na czymkolwiek. Pudełka po butach, 
a szczególnie dziecięce, puszki, papier-
ki kawałki patyków, stare okno, drabina 

– wszystko to materiał pla-
styczny, przydatny, potrzeb-
ny i zagracający mój dom.
Obecnie chodzi za mną tył 
starego dębowego łóżka, a na 
nim namalowany ul. Ostat-
nio z dziećmi na świetlicy 
robiliśmy witraże jabłkowe 
– okładka z bloku technicz-
nego, rolka po papierze toa-
letowym, klej, pędzel i farby 
akrylowe.
Kręcą mnie warsztaty zero 
waste. Taka zabawa daje mi 
wytchnienie sporo satysfak-

cji z tworzenia. Siadam do swojego warsz-
tatu i świat zmienia barwę. Jestem zupełnie 
gdzie indziej. I to jest mój kawałek szczę-
ścia i spokoju. Zatracam się w całości. Cza-
sem zegar wskazuje 4 rano i głos rozsądku 
każe mi wędrować do łóżka. Dom - właści-
wie, całe piętro to mój warsztat.
Z wielką przyjemnością spotykam się 
z grupami seniorów, organizując dla nich 

warsztaty. Spotkania z dziećmi są fascy-
nujące i zupełnie inne. Ich bezstreso-
we podejście do tematu i rezultat prac 
nie zawsze zgodny z tym zaplanowanym 
rozbraja mnie i inspiruje. Zatracenie się 
w swoim świecie koi wszelkie bóle, niwe-
luje lęki, gubi złość. Ból głowy znika w ta-
jemniczy sposób. A złość? Złość wystarczy 
ubrać w słowa i wypleść mniej lub bardziej 
zgrabny wierszyk. Pisanie czy dobre, czy 
złe uwalnia również emocje i daje mi stabi-
lizację psychiczną. Lubię swój świat. Mając 
go nikt mnie nie pokona, bo mam się gdzie 
schronić, zamknąć, zapomnieć, schować.
Obecnie w dobie pandemii zastanawiam 
się jak można dotrzeć z warsztatami do se-
niorów i dzieci. Przyglądam się tworzeniu 
filmików instruktażowych, czy wskazówek 
obrazkowych. Robię niezgrabne pierwsze 
próbki. Nie zraża mnie to. Liczę że ćwicze-
nia i chęci oraz upór pomogą mi w osią-
gnięciu celu.

Zofia Sieradzan
Klub Seniora PoKUSa
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Dom i ogród w grudniu
A więc zima. W kalendarzu tak, 
ale w przyrodzie jeszcze jej nie wi-
dać. Zniknęły ostatnie kolorowe li-
ście, a ziemia pokrywa się szronem. 
W ogrodzie po ostatnich porządkach 
nie ma co robić, więcej czasu spędzamy 
w domu. Jeszcze tylko rozwiesimy kar-
miki dla naszych „skrzydlatych przy-
jaciół”, którzy wiosną ożywiają ogród 
śpiewem, a przez cały sezon zjadają ro-
ślinne szkodniki.
Dni są bardzo krótkie, myślimy o zbliżają-
cych się Świętach Bożego Narodzenia. Dla 
jednych oznacza to zakupową gonitwę, 
dla drugich czas refleksji, podsumowań 
i oczekiwania na wspólne chwile z rodzi-
ną i przyjaciółmi. Sprawmy, by te święta 
były wyjątkowe. Zrezygnujmy z gotowych 
ozdób, ubierzmy dom żywymi roślin-
nymi dekoracjami. Spróbujmy własno-
ręcznie zrobić coś nowego, oryginalnego. 
Zielone gałązki, szyszki, kolorowe gałązki 
z derenia, gałązki ognika poprawią samo-
poczucie i ponownie złączą nas z naturą. 
Taki materiał zebrać możemy na space-
rze, w parku, w lesie, a kilka migoczących 
płomyków świec wystarczy by podkre-

ślić czarodziejski klimat świąt. Tworzenie 
stroików może stać się znakomitą okazją 
do przebywania z bliskimi. Zaangażuj-
my wnuki do zrobienia tych prostych i 
efektownych aranżacji, a 
będą dumne gdy na świą-
tecznym drzewku za-
wiśnie zrobiona 
przez nie kolo-
rowa bombka z 
szyszki. Wpro-
wadźmy do swo-
jego domu trochę koloru 
wykorzystując wdzięczne 
i radosne wilczomlecze, czyli 
poinsecje, a bardziej znane jako 
gwiazda betlejemska. Ich wspa-
niałe przylistki w kształcie z Bożym 
Narodzeniem, od lat królują na para-
petach i świątecznych stołach.
Trudno sobie wyobrazić Boże 
Narodzenie bez pięknie 
udekorowanej choinki. 
Ta tradycja w Polsce 
sięga zaledwie XIX wie-
ku. Przybyła do nas wraz 
z niemieckimi osadnika-
mi, którzy osiedlali się na 
ziemiach polskich podczas 
zaborów. Początkowo zwyczaj 
ten rozpowszechnił się wśród 
mieszczaństwa, potem przyjęła go 
szlachta, a dopiero w początkach XX 
wieku dotarł  na polskie wsie. Wcześniej 
domy przystrajano tzw. podłaźniczką, 
czyli gałązkami sosny lub jodły zawieszo-
nymi u sufitu czubkiem w dół. Zdobiono 
je orzechami, jabłkami, ciasteczkami, 

głównie piernikami, świeczkami, ko-
lorowymi wstążkami, ozdobami 

z bibułek oraz krążkami kolo-
rowego opłatka. Na wsiach 

w kącie izby stawiano 
snop zboża. 

Miało to zapewnić rodzinie powodzenie 
i urodzaj.
Choć to trudny czas, covid nie odpusz-

cza, rząd wprowa-
dza obostrzenia z 

myślą o naszym 
bezpieczeństwie, 

jednak spróbuj-
my poszukać upo-

minków – choćby 
symbolicznych. 
Te drobne gesty 

sprawią nam i naj-
bliższym wiele radości. 

Przygotujmy też tradycyjne, 
ulubione dania, które tylko raz 
w roku smakują wyjątkowo. 

Szukajmy wokół powodów do radości, 
uśmiechów, niech te święta będą takie, 

jak lubimy – z rodziną przy cho-
ince. I ze śniegiem, choćby tylko 
na wigilię – dla dekoracji i naszej 

wspólnej radości. Życzę 
wszystkim cudownych 

Świąt
Krystyna Pą-

czek, UTW 
Warka
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Lepiej zapobiegać niż leczyć!
OLEJ LNIANY – nieoczyszczony, 

ma najwyższą ze wszystkich produktów 
spożywczych zawartością nienasyconych  
kwasów tłuszczowych omega i omega 6. 
Stanowią one aż 50 % jego składu. Przy-
czyniają się do produkcji antyzapalnych 
hormonów – eikozanoidów i zwiększają 
aktywność fagocytów, czyli komórek „po-
chłaniających” bakterie. Olej lniany należy 
spożywać na zimno, dlatego najlepiej do-
dawać go do surówek, sałatek, koktajli, do 
zupy czy owsianki, ale już po ugotowaniu.

CEBULA – jest bogatym źródłem 
witaminy C i takich pierwiastków jak: 
cynk, magnez, fosfor, siarka i krzem, które 
wzmacniają ogólną odporność organizmu 
na różne infekcje. Zawiera także sporo fi-
toncydów, czyli substancji o działaniu bak-
teriobójczym. Już samo obieranie czy kro-
jenie cebuli może okazać się dobroczynne 
dla naszego organizmu. Wydzielające się 
przy tym olejki eteryczne to lotne związ-
ki siarki, które wyciskając nam łzy z oczu, 
jednocześnie wzmacniają nasz układ od-
dechowy i oczyszczają błony śluzowe 
z ewentualnych bakterii. Wszystkie szcze-
py gronkowca niepoddającego się antybio-
tykom okazują się bezsilne wobec cebuli.

KASZA JAGLANA – to najstarsza 
i jedna z najzdrowszych kasz. Ma działa-
nie antywirusowe i zmniejsza stan zapalny 
błon śluzowych. Ma właściwości wysusza-
jące, dzięki czemu zmniejsza ilość wydzie-
liny zalegającej w zatokach i oskrzelach. 
Ponadto jest bogatym źródłem witamin 
z grupy B, które odpowiadają nie tylko za 
prawidłowe funkcjonowanie układu ner-
wowego, ale także wspomagają nasz sys-
tem immunologiczny i biorą udział w pro-
dukcji przeciwciał .Kasza jaglana dostarcza 
nam również lecytynę, wapień, potas, żela-
zo i cenny aminokwas: tryptofan.

IMBIR – już w starożytności zna-
no jego wszechstronne lecznicze wła-
ściwości. Obecnie jest jednym z naj-
powszechniej stosowanych domowych 
środków na przeziębienie. Ma działanie 
przeciwbólowe, przeciwwirusowe, zwal-
cza bakterie chorobotwórcze. Reguluje 
syntezę prostaglandyn, czyli hormonów 
odpowiedzialnych za  zwalczanie stanów 
zapalnych. Przyjmowany regularnie im-
bir wzmacnia organizm i podnosi jego 
odporność na infekcje.

ŻEŃ-SZEŃ – ta wschodnioazjatyc-
ka bylina nie bez powodu nazywana jest 
korzeniem życia. Tajemnica tkwi w gin-
senozydach, cząsteczkach, które w zależ-
ności od potrzeb, mogą pobudzać osła-
biony uspokajać zestresowany organizm. 
Dlatego żeń-szeń nazywany jest adapto-
genem. Dostarczając naszemu organi-
zmowi energii, chroni go przed stresem 
i wyczerpaniem oraz podnosi odporność 
na potencjalne infekcje.

CZOSNEK – to wyjątkowo skutecz-
na broń nie tylko w walce z wampirami, 
ale także z mikrobami! Zawiera, podob-
nie jak cebula, bakteriobójcze olejki ete-
ryczne i związki siarki, z których jeden – 
allina - przy miażdżeniu lub wyciskaniu 
przekształca się w allicynę. Jak dowodzą 
liczne badania, allicyna jest antybioty-
kiem silniejszym nawet od penicyliny. 
Ponieważ lepiej zapobiegać niż leczyć, 
sięgnijmy po czosnek zanim choroba nas 
dopadnie.

MIÓD – podobno sam ojciec me-
dycyny Hipokrates dożył wieku 111 lat 
dzięki częstemu jedzeniu miodu. Jest on 
bogatym źródłem: potasu, chloru, fos-
foru, magnezu, wapnia, żelaza, manga-
nu i kobaltu, a także witamin z grupy B 

oraz A i C. Ponadto w miodzie znajduje 
się wiele enzymów pochodzących z gru-
czołów ślinowych pszczół, które mają 
działanie silnie antybiotyczne i bakterio-
statyczne, co oznacza, iż hamują wzrost 
i namnażanie się drobnoustrojów. Są to 
m.in. nadtlenek wodoru, lizozym, inhi-
bina i apidycyna.

PĘDY SOSNY – od wielu pokoleń  
znano ich leczniczą moc, choć dopiero 
niedawno naukowcy wyjaśnili skąd ona 
pochodzi. Jest to zasługa m. in. gorczy-
cy czyli substancji chemicznych o gorz-
kim smaku, które działają wzmacniająco 
i uspokajająco na nasz organizm oraz 
będących przeciwutleniaczami – flawo-
noidów, które dodatkowo mają działanie 
przeciwzapalne i rozkurczowe. W pę-
dach sosny znajduje się sporo witaminy 
C i soli mineralnych.

RYBY I OWOCE MORZA – zba-
wienny wpływ na układ odpornościowy 
nienasyconych kwasów tłuszczowych 
omega 3 i 6, w które obfitują ryby. Naj-
więcej ich znajdziemy w łososiu, makreli 
i śledziu.

KAPUSTA – to tradycyjne pol-
skie warzywo jest jednym z najbogat-
szych źródeł witaminy C. Zawiera rów-
nież sporo witamin z grupy B, a także 
witaminę E, K i rutyny. Obfituje ponadto 
w magnez, potas, wapń i beta- karoten. 
Znajdująca się w kapuście siarka działa 
antyseptycznie na drogi oddechowe. Je-
dzenie kapusty wzmacnia odporność, 
niezależnie od tego w jakiej formie ją 
konsumujemy. Pomaga ona zwalczyć 
przeziębienie, kaszel a nawet grypę.
 
Równie ważne w dobie pandemii i nie 
tylko jest wietrzenie i nawilżanie po-

10 produktów wzmacniających odporność - dobre praktyki w walce z grypą i koronawirusem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

8.

10.
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Sok z brzozy – napój życia

Wczorajszy kilkugodzinny pobyt na łonie 
natury, w bliskim otoczeniu lasu a w nim 
jakże majestatycznych, obecnie w jesien-
nej szacie brzóz, naprowadził mnie na te-
mat tego postu.
Bo brzozy, oprócz dostojnego wyglądu, ofe-
rują nam jeszcze sok, nazwany od dawien 
dawna napojem życia.
Sok z brzozy był znany od wieków na Sło-
wiańszczyźnie jako oskoła lub bzowina.
Nasi przodkowie stosowali go w celach lecz-
niczych oraz dla ochłody i orzeźwienia.
W medycynie ludowej był lekarstwem, któ-
re dodawało energii i witalności, a sama 
brzoza nazywana była dawniej „drzewem 
mądrości”.
Sok pozyskiwany jest wczesną wiosną z pni 
drzew brzozy i zbierany od pojawienia się 
pierwszych pączków do czasu rozwinięcia 
się liści. Charakteryzuje się jasnosłomko-
wym kolorem i naturalnym, delikatnym 
smakiem.
Stanowi doskonałe uzupełnienie diety 
i może być spożywany w każdym wieku 
i bez ograniczeń ilościowych. Warto go 
pić zwłaszcza w okresie jesienno-zimo-

wym i w okresie przesilenia wiosennego.
Sok z brzozy zawiera potas, cynk, magnez, 
miedź, żelazo, fosfor, wapń, 17 aminokwa-
sów, witaminy z grupy B, witaminę C, sole 
mineralne, garbniki, cukier inwertowa-
ny, flawonoidy, białka związki terpenowe 
i kwasy organiczne: jabłkowy i cytrynowy.
Picie tego soku wspomaga organizm w le-
czeniu i zapobieganiu wielu schorzeniom, 

w tym nowotworowym. Ponadto wzmac-
nia on odporność, łagodzi bóle reumatycz-
ne, działa przeciwbólowo i przeciwgorącz-
kowo, przeciwdziała anemii, wspomaga 
krwioobieg, łagodzi dolegliwości przewo-
du pokarmowego, wspomaga wątrobę, goi 
rany, działa moczopędnie, a co najważniej-
sze odtruwa nasz organizm.
Współcześnie ma również zastosowanie 
w kosmetyce, jako element naturalnej pielę-
gnacji i poprawy stanu skóry i włosów.
Aż dziw, ile dobroczynnych, tak dziś 
potrzebnych składników odżywczych 
i wzmacniających zawiera.
W tym roku już jest za późno, aby go po-
zyskać  w sposób naturalny, ale do wiosny 
przecież niedaleko.
Teraz zaś można go poszukać w sklepach ze 
zdrową żywnością lub w zielarskich.
Trzeba go koniecznie pić, bo przecież 
„w zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Jadwiga Supłacz-Chromińska

Składniki:
5 cytryn
świeży imbir (ok 6 cm)
150 g miodu
1 łyżeczka kurkumy
4 gałązki tymianku
4 gałązki bazylii (mogą być mrożone)
1,5 litra przegotowanej wody

Przygotowanie:
Cytryny wycisnąć, resztę dodać do blen-
dera. Zblenderować, przecedzić. Pić na 
zdrowie. Smacznego

Halina Gostkowska, UTW Warka

WŁAŚCIWOŚCI IMBIRU: 
• Łagodzi dolegliwości związane 

z układem pokarmowym
• Dobry środek na mdłości
• Redukuje bóle stawów i łagodzi stany 

zapalne
• Łagodzi bóle menstruacyjne i migreny
• Obniża poziom glukozy we 

krwi i zwiększa wydzielanie insuliny
• Skutecznie redukuje choroby układu 

krążenia
• Wspomaga leczenie astmy
• Zmniejsza kaszel i przeziębienie

Imbir z cytryną na uodpornienie

mieszczeń.  Brak odpowiedniej wenty-
lacji pomieszczeń uniemożliwia natu-
ralne oczyszczanie powietrza. Zaleca się 
wietrzyć pomieszczenia kilka razy dzien-
nie. Wskazane jest również systematycz-
ne wietrzenie pościeli i bielizny nocnej.
Właściwa wilgotność powietrza to mniej 
infekcji, zdrowe oczy i skóra. Najprostszy 

sposób na wilgotne powietrze w domu 
to mokre pranie na kaloryferze. Można 
pokusić się też o profesjonalny sprzęt jak 
nawilżacze powietrza. Dolewając kilka 
kropel ziołowego lub kwiatowego olejku 
eterycznego, oprócz nawilżenia pokoju, 
mamy kojący zabieg aromaterapii.
 

Drodzy Seniorzy, my mamy we krwi za-
radność i umiejętność radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach. Także teraz spró-
bujmy pomóc sobie sami, co każdemu 
z nas wyjdzie na dobre.
F.Kott  / Info.  „PANORAMA” – UTW 
Szkoły Głównej w Warszawie nr 3/2020 /
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Świąteczne pierniczki

Gawęda o rosole

Przed świętami Bożego Narodzenia 
w wielu polskich domach piecze się pier-
niczki. Przyznam szczerze, że w moim 
rodzinnym domu nie kultywowano tej 
tradycji. 
Dopiero teraz, za sprawą wnuczki Kon-
stancji, która tak słodko prosiła: „babciu, 
upieczemy pierniczki, plis?”, zrobiłam to 
po raz pierwszy w życiu. Nie, nie sama, 
wspólnie z wnusią, która z wielką chęcią 
i zapałem pomagała mi we wszystkich 

czynnościach, oprócz samego pieczenia. 
Nie powiem, było przy tym trochę pracy, 
ale była też zabawa i wielka radość już po 
upieczeniu. Pierniczki zaś, chyba udały się 
rewelacyjnie, bo zanim doszło do ich de-
korowania, z talerzy w magiczny sposób 
znikło kilka sztuk. Za to pod stołem było 
słychać chrupanie i widać pozostałe po 
nich okruszki. Kto je zjadł? Mogę się tylko 
domyślić. Czy w przyszłym roku też upie-
kę pierniczki – nie wiem. Wiem natomiast, 
że w dekorowaniu ich nigdy nie doścignę 
znajomej pani, której pierniki widnieją na 
poniższych zdjęciach. Zapewniam jednak 
uczciwie wszystkich, że są one autentycz-
nym wytworem pracy jej rąk i można je 
nazwać małymi dziełami sztuki w tej dzie-
dzinie. Mój pierniczek –  zielona choinka 

– wygląda przy tamtych jak uboga krew-
na. Ale nic to, jak na pierwszy raz to i tak 
nieźle. Może za parę lat, moje pierniczki 
też tak będą wyglądały? Pomarzyć dobra 
rzecz…

Jadwiga Supłacz-Chromińska

Każda gospodyni ma swój sekretny prze-
pis na rosół. Jedne gotują go tylko na kurze 
i to najlepiej z „wolnego wybiegu”. Dru-
gie tylko na mięsie wołowym. Inne lubią 
gotować rosół na kurze z wołowiną lub 
wolą na wołowinie z indykiem. Jeszcze 
inne gotują go na kaczce. Słyszałam też 
o rosole gotowanym na mięsie wieprzo-
wym. Nie mogę nie wspomnieć o rosole 
rybnym, który na wigilię serwowała bab-
cia Zosia. Palce lizać. Sam rosół to jednak 
nie wszystko. Muszą być jeszcze kluseczki. 
I to najlepiej te cienko pokrojone, robione 
ręcznie w domu. Jednakże są i inne wersje 
spożywania tego rodzimego smakołyku. 

W moim rodzinnym domu 
spożywało go się na wiele 
sposobów. Mnie najlepiej 
smakował ten z cienkimi 
kluseczkami oraz pulpeta-
mi, które były specjalnością 
babci Władzi. Prababcia 
Wacława jadła go z „lany-
mi” kluseczkami. Dziadek 
Michał uwielbiał rosół z ka-

szą manną gotowaną na gęsto, a później 
pokrojoną w kostkę. Tata zaś „przepadł” 
za rosołem z ziemniakami. A samej bab-
ci Władzi, najlepiej smakował rosół z ka-
szą jaglaną. Jak widać wybór był duży. Dla 
każdego coś, co smakowało mu najlepiej. 
Pycha.
Mnie jednak szczególnie utkwił w pamięci 
smak rosołu, który przyrządził mąż mojej 
koleżanki Tereski. Nie znam przepisu, ale 
w tamtym czasie i miejscu, smakował mi 
jak żaden inny jedzony ani przed ani po-
tem. Teresko, to hołd dla Twego męża. Czy 
dalej wychodzi mu taki smakołyk nie do 
zapomnienia? 

Jadwiga Supłacz-Chromińska

Rosół babuni
• 4 litry wody
• 1 kg pręgi wołowej (ew. szponder) 
• 1 udko kury rosołowej
• 1 udko kaczki
• 1 skrzydło indyka
• 4 marchewki
• 2 pietruszki
• 1 mały por (tylko biała część)
• 1 cebula (opieczona nad ogniem) 
• 1/2 selera
• 1/4 małej główki kapusty włoskiej
• 1 pęczek natki pietruszki
• 10 g suszonych grzybów (łebki) 
• 1 łyżka soli (ew. do smaku) 
• 16 ziarenek czarnego pieprzu
• 8 ziarenek ziela angielskiego
• 4 listki laurowe
• 1 łyżeczka lubczyku

Po umyciu i osuszeniu mięsa, włożyć  je do 
garnka, zalać zimną wodą i zagotować.
Zebrać dokładnie szumowiny i dopiero 
wtedy dołożyć: marchew, pietruszkę, se-
ler, grzyby, pieprz, ziele angielskie, listki 
laurowe i lubczyk. Gotować na małym 
ogniu ok. 1 godz. Dopiero później dołożyć 
opieczoną cebulę, por i kapustę włoską. 
Gotować jeszcze przez 1 godziną na „wol-
nym ogniu, aby rosół tylko „pyrkał”. Na 
samym końcu posolić do smaku. Smacz-
nego.
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„Jest w moim kraju zwyczaj,
Że w dzień wigilijny
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy
Wieczornej na niebie
Ludzie gniazda wspólnego, łamią
Chleb wigilijny , najtkliwsze przekazując
Uczucia w tym chlebie”

ZDROWO I SMACZNIE 

Śledzie

Co na wigilijnym stole

Czy wiesz, że…
Śledzie to ryby, których nie może zabraknąć na wigilijnym stole. 
Chętnie podajemy je również z okazji innych świąt i uroczystości. 
Można je przygotować na różne sposoby. Oto kilka propozycji.

Śledź po kaszubsku
Składniki:
• 60 dkg śledzi
• 2-3 jabłka
• 2 łyżki oleju
• 2 łyżki przecieru pomidorowego
• Skórka starta z cytryny i sok
• Suszony majeranek
• 1 cebula
• mielona papryka
• zielona pietruszka

Śledź na cytrynach
Składniki:
• 6 matiasów
• kolorowy pieprz
• skórka i sok z ½ cytryny, limonka
• 1 łyżeczka cukru pudru
• olej rzepakowy
• natka pietruszki
• cebula

Śledzie domowe
Wymoczone pokrojone śledzie przełożyć zalewą: 2 łyżki, musztardy, sok z cytry-
ny, 2 łyżeczki miodu, ¾ szklanki oleju, posiekana cebula, szczypta cynamonu , 
pieprz, goździki , imbir i ziele angielskie.

Przygotowanie:
Śledzie umyć i wymoczyć w wodzie, 
a potem w mleku. Cebulę i jabłko ob-
rane posiekać i wrzucić na rozgrzany 
olej. Chwilę smażyć, dodać przecier 
pomidorowy, sok i skórkę z cytryny, 
majeranek, pieprz i pietruszkę. Wy-
smażone, pokrojone śledzie przekładać 
w naczyniu ostudzonym sosem. Wsta-
wić na kilka godzin do lodówki.

Przygotowanie:
Cebulę posiekać, sparzyć wrzątkiem, 
ostudzić. Limonkę w plastry, sok i skór-
kę z cytryny wymieszać z olejem, natką 
pietruszki, cukrem i cebulę, pieprzem. 
Pokrojone śledzie zalewać sosem.

Śledzie korzystnie wpływają na stan 

naszego zdrowia. Posiadają wiele 

cennych składników odżywczych. 

Zawierają dużo zdrowych tłuszczów, 

które mają wpływ na prawidłowe 

funkcjonowanie układu nerwowego, 

sercowo-naczyniowego i immunolo-

gicznego. Kwasy Omega-3 skutecz-

nie obniżają cholesterol i stymulują 

ciśnienie tętnicze. Regularnie spo-

żywanie śledzi wzmacnia kości i ma 

pozytywny wpływ na wzrok. Co wię-

cej jedzenie śledzi okazuje się po-

mocne w zapobieganiu stanom de-

presyjnym (zwiększają one poziom 

serotoniny). Atutem śledzi jest wy-

soka zawartość dobrze przyswajal-

nego białka – dzięki czemu są dobrą 

alternatywą dla mięsa. Pomimo sto-

sunkowo wysokiej zawartości tłusz-

czu mogą przyspieszyć przemianę 

materii. 

Tak napisał Cyprian Kamil Norwid, naj-
lepiej oddając atmosferę tego jedynego 
dnia w roku –  Wigilii. Z tym wyjątkowym 
dniem łączy się wiele przesądów, które 

mają swoje źródła w polskim folklorze. 
Sama Wigilia nazywana jest wieczerzą 
pańską, pośnikiem, kucją, kucyją, w zależ-
ności od regionu. Co powinno się znaleźć 
na wigilijnym stole? Potrawy płodów zie-
mi, lasu i wody. Wszystkie mają swoją sym-
bolikę: jedne wróżą dostatek, inne urodzaj, 
jeszcze inne –  spokój, ciszę, czystość, wol-
ność. Do wieczerzy siada się wraz z pierw-
szą gwiazdką, na pamiątkę Gwiazdy Be-
tlejemskiej, która prowadziła pastuszków 
i Trzech Króli do stajenki, gdzie urodził się 

Boży Syn. Potraw powinno być 12 i każ-
dej należy spróbować, wtedy niczego nam 
w ciągu roku nie zabraknie. Każdy region 
Polski ma swoje zupy: barszcz z uszkami, 
grzybowa, rybna, migdałowa czy fasolowa. 
Śledzie przyrządzone na wiele sposobów, 
ryby – szczególnie karp, pierogi z kapustą 
i grzybami, kapusta  z grochem albo kule-
biak z kapustą. Kutia- tradycyjna potrawa 
w kresach od wielu lat, przyrządzana we 
wszystkich regionach Polski,  tyle że w każ-
dym robi się inaczej, z pszenicy, z pęczaku 
lub ryżu. Dla ułatwienia trawienia wigilij-
nych potraw podaje się kompot z suszu. 

Krystyna Pączek, UTW Warka

Krystyna Pączek, UTW Warka
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Boże Narodzenie w szeleście kartek

Opowieść wigilijna - Charles Dickens
Przepiękna, przepełniona magią opo-
wieść o przemianie mogącej dokonać 
się w każdym z Nas, sile i pięknie Boże-
go Narodzenia. Opowiada historię Ebe-
nezera Scrooge’a, zimnego i nieczułego 
skąpca, którego życie odmienia poja-
wienie się trzech duchów. Jest to bardzo 
ładna historia z dużym przesłaniem. 
Chyba każdy kojarzy historię skąp-
ca Ebenezera Scrooga, którego w noc 
wigilijną odwiedzają trzy duchy, któ-
re pomagają mu zrozumieć swoje błę-
dy i sprawiają, że Scrooge zaczyna czuć 
magię świąt. Mogą się w niej odnaleźć 
zarówno wierzący, jak i nie, bo Dickens 
opisuje święta z perspektywy potrzeby 
ludzkiej miłości. Ponadczasowa historia 
świąteczna, która wzrusza i zachwyca 
już od wielu pokoleń.

Siedem cudów - Agata Przybyłek
Siedmiu bohaterów, siedem dni do Bo-
żego Narodzenia i siedem cudów. W fer-

worze przygotowań do Świąt dzieją się 
ludzkie dramaty, a ten magiczny czas jest 
właśnie po to by zamienić je w małe cuda . 
Wyjątkowa piękna , wzruszająca i nastro-
jowa świąteczna powieść. Jest to lekka, 
ale i mądra opowieść, która wprowadzi 
Was w magiczny nastrój i być może zmo-
bilizuje do tego, by na chwilę przystanąć 
i nacieszyć się tym, co dzieje się wokół 
nas. Opowieść kończy się wnioskiem: „To 
bliscy są w tych dniach najważniejsi, a nie 
czerwony barszcz. Można przygotować 
pyszną kolację bez niego, ale nie da się 
spędzić cudownych świąt w samotności.”

Cud grudniowej nocy
Magdalena Majcher
Dwa pokolenia. Pięć kobiet. 
Jedna noc, która może od-

mienić ich życie. Magdalena nienawidzi 
świąt i ucieka w pracę przed bolesnymi 
wspomnieniami. Teresa marzy, by na 
chwilę przestać się martwić wszystkimi 
dookoła i móc zająć się sobą. Kamila 
musi poradzić sobie z nową rolą - part-
nerki i przyszłej matki. Kinga prowadzi 
życie, które idealne okazuje się tylko na 
Instagramie. Maria pragnie jednego - 
zgromadzić znów całą rodzinę przy wi-
gilijnym stole. Czy grudniowa noc spra-
wi, że stanie się cud?

Beata Jatymowicz, MGBP w Warce
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Boże Narodzenie z filmami
Przedstawiam dwa filmy, które bardzo przypominają nasze przygo-
towania do świąt;  w pierwszym jak to i u nas bywa – zapominamy 
o obiecanych prezentach, a w drugim – że czas magicznych świąt po-
trafi wiele zmienić…
Zachęcam do obejrzenia:

„ŚWIĄTECZNA GORĄCZKA„ 
– film z 1996 , reż. Brian Levant
Howard  (Arnold Schwarzenegger) jest 
biznesmenem w średnim wieku. Zapra-
cowany zaniedbuje swoją rodzinę, przez 
co traci zaufanie swojego synka, Jamie’go 

(Jake Lloyd). Gdy zbliżają się święta Bo-
żego Narodzenia, Howard przypomina 
sobie, że już wcześniej obiecał synowi 
zamówić na Gwiazdkę jego ulubioną 
zabawkę, Turbo-Mana. Howard wyru-
sza w miasto, aby zdobyć upragnionego 
Turbo-Mana, jednak jak się okazuje jest 
on trudno dostępny. Sklepy są po brze-
gi wypełnione tłumami kupujących. Po 
drodze Howard poznaje listonosza, My-
rona (Sinbad), który również chce kupić 
swojemu synkowi Turbo-Mana. Nie-
stety, obu ich nieustannie prześladuje 
pech, a czasu jest coraz mniej..
„Świąteczna gorączka” to bezsprzecznie 
jedna z najlepszych komedii w dorob-
ku aktorskim Arnolda Schwarzenegge-

ra i przez swój klimat to zarazem jeden 
z najlepszych świątecznych filmów, ja-
kie powstały w Hollywood.

„Listy do M.” 2011r.;
„Listy do M 2” - 2015 r.;
„Listy do M 3” – 2017 r.
„Listy do M.” to jedyna polska produkcja 
w rankingu filmów świątecznych. Film 
ten opowiada historie kilku luźno po-
wiązanych ze sobą osób rozgrywających 
się w czasie świąt Bożego Narodzenia. 
Stanowi wielowymiarowe spojrzenie na 

miłość, związki i ro-
dzinę. “Listy do M.” 
szybko zyskały status 

świątecznego klasyka, 
w 2017 roku powstała 

trzecia część filmu.
Następne części filmu są kontynuacją 

losów głównych bohaterów z poprzed-
nich części. A wszystko dzieje się w dniu 
Wigilii Świąt Bożego Narodzenia. Film 
opowiada historię kilku osób, którym 
w jeden magiczny dzień przydarzają się 
wyjątkowe chwile. Bohaterowie przeko-
nają się o potędze miłości, rodziny, wy-
baczenia i wiary w to, że ten niezwykły 
świąteczny czas pełen jest niespodzia-
nek.
Ze względu na pandemię koronawiru-
sa producent „Listów do M. 4” podjął 
decyzję  odwołaniu zaplanowanej na 
4 listopada 2020 premiery. Fani filmu 
nie mają jednak wielkich powodów do 
zmartwień. Komedia wejdzie na ekra-
ny kin prawdopodobnie w następnym 
roku.
A w Agencji Mikołajów jak zawsze 
przed Świętami duży ruch…
My możemy obejrzeć 3 części „Listów 
do M”, która Wam najbardziej przypad-
nie do gustu?? Oceńcie sami!!! 

Grażyna Jagiełło
UTW Warka

Ciekawostka
Gdy Howard opuszcza dom w po-
szukiwaniu zabawki dla syna, Ted 
doradza mu, żeby założył łańcuchy 
na opony. Akcja filmu toczy się w 
stanie Minnesota w USA, gdzie 
łańcuchy na oponach są zabronio-
ne…
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Babcia mówi do wnuka:
- Powinieneś więcej pomagać dziadkowi. Możesz się od nie-
go wiele nauczyć.
- Pomagam, Babciu. Dziś uczył mnie zmieniać koło w samo-
chodzie…
- I czego się nauczyłeś?
- Wielu nowych słów, których wcześniej nie znałem.

***
Kowalski spotyka dawno niewidzianego kolegę. – O, widzę, 
że się ożeniłeś – mówi kolega, wskazując na obrączkę Ko-
walskiego. – No, to co słychać, ładna ta twoja żona? – pyta. – 
Ładna – odpowiada Kowalski. – Podobna do Matki Boskiej.
– A masz zdjęcie? – dopytuje kolega.
– Mam – mówi Kowalski, wyciągając zdjęcie z portfela.
– O Matko Boska!

*** 
Panie władzo chciałbym z panem pogadać w trzy oczy.
Jak to w trzy? Chyba w cztery baco.
     -  Nie tylko w trzy, bo na to co zaproponuję, jedno oko 
trzeba przymknąć.

*** 
Na ławce w parku siedzi staruszek i strasznie płacze. Podcho-
dzi do niego przechodzień i zapytuje:
- Dlaczego płaczesz?
- Synu mam 88 lat, dwa tygodnie temu ożeniłem się z najsek-
sowniejszą laską w okolicy, ma 22 lata, 90/60/90, super gotu-
je, kochamy się kiedy chcę, wieczorem mi czyta...
- No to o co chodzi?
- Nie pamiętam gdzie mieszkam!

***
Mój dziadek ciągle narzeka, że koszty życia strasznie wzrosły 
w dzisiejszych czasach. Mówi:
- „...pamiętam kiedy byłem młody - mama mi dała 5 złotych 
na zakupy, a ja wróciłem do domu z pełną reklamówką - wę-
dliny, mleko, chleb, ser, masło, konfitury. A teraz co?! Wszę-
dzie te lustra, te kamery!

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

***
Czy mogę prosić o wolny dzień? – zwraca się Henryk do 
szefa - żona chce bym pomógł jej w przedświątecznych po-
rządkach.
Niestety nie mogę uznać tego za usprawiedliwienie
Dziękuję Panu bardzo – ucieszył się Henryk – wiedziałem,  
że mogę na pana liczyć.

***
Umiera bogaty Szkot i dokonuje zapisu: połowę majątku na 
dom starców, drugą część na głodujących w Afryce itd.
- Jeden z obecnych mówi: Patrz, jaki się hojny znalazł!
- A drugi: Jasne, przecież rozdaje nie swoje, tylko spadkobier-
ców!

***
Dwóch juhasów znalazło jeża i kłócą się jak to zwierzę się 
nazywa:
- To jest iglok!
- To jest spilok!
Przyszedł wreszcie stary baca i wyrokował: To nie jest ani 
iglok ani spilok. To jest kolcok!

Policjant podchodzi do leżącego na drodze pijanego gościa.
Obywatelu, proszę wstać, bo zabiorę do izby wytrzeźwień.
Panie władzo, a czy część rowerowa może leżeć na drodze?
Przepisy tego nie zabraniają.
No to ja jestem dętka.

Humor

Piosenka
Lat młodości jest tak mało, za to starość wlecze się.
Jeszcze by się pofruwało, ale nie pasuje nie.

Ref.: Używaj dziewczyno, póki żeś młoda.
Ja nie używałam, teraz mi szkoda.
Nie spostrzeżesz się jak młodość pójdzie w dal,
a potem Ci będzie żal.

Gdyby młodość mi wróciła, rozum został ten, co mam
Już bym nic nie przegapiła, oj dziewczyny mówię wam.

Ref.: Używaj dziewczyno, póki żeś młoda
Ja nie używałam, teraz mi szkoda.
Nie spostrzeżesz się jak młodość pójdzie w dal,
a potem ci będzie żal.

Kiedy w lustrze się przeglądam, to mi z oczu płyną łzy
A jak wyjdę na ulicę to mi z żalu serce drży.

Ref.: Używaj dziewczyno, póki żeś młoda
Ja nie używałam, teraz mi szkoda.
Nie spostrzeżesz się jak młodość pójdzie w dal,
a potem ci będzie żal.

Hej dziewczyny używajcie, póki jeszcze macie czas
Bierzcie przykład z tej piosenki, życie nie zaskoczy was
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W tym wyjątkowym okresie Świąt Bożego Narodzenia, 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, 

wytchnienia od codziennych trosk, nadziei na lepsze 
jutro, odwagi w działaniu, bliskości drugiego człowieka…

Zarząd i Pracownicy Stowarzyszenia W.A.R.K.A.
                                                                Wydawca „Aktywnego Seniora”

Podzielić się opłatkiem,
powiedz mi, co to znaczy?
To dobrze życzyć innym
I wszystko im przebaczyć.
Przy wigilijnym stole
niech obcy gość zasiędzie.
W twoim rodzinnym kole –
przy opłatku, kolędzie.

(Mieczysława Buczkówna)
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KRZYŻÓWKA
Litery z ponumerowanych pól w pra-
wym dolnym rogu od 1 do 13 utworzą 
rozwiązanie krzyżówki. 

KONKURS

Seniorzy, którzy do 22.01.2021r. zgłoszą 
rozwiązanie krzyżówki (telefonicznie 
504 968 412 lub aktywnysenior@stowa-
rzyszeniewarka.pl) wezmą udział w lo-
sowaniu nagrody, którą jest voucher na 
obiad dla dwóch osób z menu “Jabłko na 
Widelcu” w Restauracji FUM w Warce. 

Rozwiązanie poprzedniego numeru:
Klub seniora Pokusa 
Nagrodę wygrała p. Halina ze Starej 
Warki.
Prosimy o kontakt z redakcją. 
 

Autor krzyżówki: Rodzina Bochenków. 

Poziomo:
1. Wigilijny deser.
5. Grecki bóg świata zmarłych.
8. Miara papieru.
9. Regionalna potrawa z Mazowsza na Wigilię.
10. Epizod na scenie.
11. Gospodarski budynek.
12. Potrafi ocenić jakość wina, kawy, herbaty.
15. Gmin, pospólstwo.
18. Kupujemy je na wigilię. 
19. Ma je indor, jarzębina i dziewczyna.
20. W dawnej wiejskiej chacie.
24. Ustrojony w góralskiej chacie, będzie choinką.
27. U Moniuszki szumią na gór szczycie.
28. W portfelu u Hindusa.
29. Niewysoki.
30. Grecka wyspa na morzu Jońskim.
31. Przed ujęciem w filmie
32. Na wigilijnym stole.

Pionowo:
1. Na dachu lub w kranie.
2. Obieżyświat.
3. Ten bank reklamuje pan w meloniku.
4. Plony.
5. Bicz, pejcz.
6. Georginie.
7. Dziadostwo, lichota.
13. Wizerunek.
14. Sieć handlująca prasą, książkami.
16. Tumult.
17. Dawniej służyły do prania bielizny.
20. Wilczyca.
21. Wieszcz.
22. Maź, breja.
23. Uczestnik wojny trojańskiej.
24. Mamusi i tatusia.
25. Dzikie koty z pędzelkami na uszach.
26. Książę ruski.


