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Bociany machają skrzydłami na pożegnanie, ra-
dość okno szeroko otwiera, wpuszczając szum 
złota, jesiennego powietrza i szelest ,,AKTYW-
NEGO SENIORA”. Wrzesień przypomina, że 
dzieci znów zasiadły w szkolnych ławkach… Pa-
miętacie radosne zdziwienie, przerażenie i dumę 
z tego, że dorośliśmy na tyle, by móc pójść do 
szkoły?! 
Zabawmy się wspomnieniami… Mój pierwszy 
dzień w szkole – jaki był? co się zmieniło? Czy 
spełniły się moje marzenia? Czy zostało coś we 
mnie z tego małego pierwszaka? 
Jaki się stałem na przestrzeni lat? Czy potrafię 
cieszyć się życiem i pamiętam, że warto mieć 
marzenia? Senior potrafi: żyć tak, jak chce, zdo-
bywać nowe doświadczenia, być aktywnym! 

Zapraszamy do lektury. Niech Wam miło pły-
nie czas z naszym “Aktywnym Seniorem”.
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AKTYWNY SENIOR
KWARTALNIK SENIORÓW ZIEMI GRÓJECKIEJ
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Mój 1 września

KIEDYŚ TO BYŁO… MOJE WSPOMNIENIA

Granatowe prawie śliwy na drzewach, 
jabłka czerwienią kuszą i słońce dziwnie 
zagląda do oczu. Niebo obniżyło swo-
ją wędrówkę po nieboskłonie. Wczoraj 
padało. Złoty piasek zmieszany z sza-
rością błota wyziera z każdej kałuży na 
drodze. Trzeba przeskakiwać i manewro-
wać. Oj, zbrudzić się nie można. Ważna 
wizyta przed nami. Zakupy w wiejskim 
spożywczaku dokonane. Białe bawełnia-
ne rajstopy lekko schlapane, czerwone 
skórkowe trzewiczki też oblepione. Jest 
rok 1967. Idziemy z mamą dumne zapisać 
się do pierwszej klasy. Pukamy, wchodzi-
my i dech mi w piersi zapiera.
Przecudne zjawisko! Obrazek (obraz) 
na czymś – (teraz wiem, że były to szta-

lugi) – stoi. Klimat wiejskiej sielanki. 
Płot z połamanymi żerdziami, drzewo, 
pies Burek przy budzie, ukwiecona łąka, 
motyle i pszczoły i stara chałupa z ka-
mieniem u progu… Ten widok wędruje 
ze mną przez całe życie. Podświadomie 
kreślę scenki z owego obrazu. Wrażenie 
CUDU nie opuszcza mnie.
- Co było dalej?
- Nijak nie pamiętam!

****
Zielona ławka, pióro gęsie (?) i kałamarz 
w dłoni.
- Coś by tu napisać, ale gdzie na czym? 
Brak kartki.
Przykładam pióro do zielonej ławki i...

Pierwszy dzień września –  pierwszy dzień szkoły. Nie wszyscy wiedzą, 
że kalendarz roku szkolnego  ma ścisły związek z… pracą na roli,  
który od wieków wyznaczał aktywność ludzką. Dokładnie tak samo 
było w przypadku uczniów. Na lipiec i sierpień w Europie przypadają 
najważniejsze roboty rolne –  w tym zbiórka owoców i warzyw.  
Dopiero po nich  było… rozpoczęcie roku szkolnego! A jak wspomi-
nają swoją szkołę Aktywni Seniorzy?

- Oj! Po ławkach nie piszemy. Łapy się 
należą. Proszę dłoń. – męski łagodny głos 
płynie do moich uszu. 
Wyciągam rękę… I!... delikatne pacnięcie 
linijką niczym piórnikiem. Gromki rado-
sny śmiech dookoła. Wracam do teraź-
niejszości!
Jestem w zabytkowej salce szkolnej u mły-
narza w Kawęczynie na II Zjeździe SAS 
w Gościńcu Wiecha.
Zwiedzamy bardzo rozległy i jakże cieka-
wy ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy.
“Łapy”, choć delikatne, były prawdziwe, 
ławka i kałamarz też. Pięknie pokazana 
dawna szkolna klasa i jej wyposażenie. 
Zielone ławki budzą wspomnienia i tęsk-
notę...

Zofia Sieradzan
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“Jedynka” - moja szkoła!

Tuż przed maturą kwitły kasztany

WSPOMNIENIA SZKOŁY

Tak było przynajmniej przed moją matu-
rą. Ostatnie dni w szkole i matura... Za-
mknął się dwunastoletni rozdział życio-
rysu –  rozdział zatytułowany SZKOŁA. 

W całym życiu człowieka 12 lat to niezbyt 
dużo, ale w życiu, które trwa dopiero 18 czy 
19 lat –  to prawie całość, a przynajmniej 
całość uświadamiana. Rzadko i mgliście 
pamięta się to, co było wcześniej –  dom, 
przedszkole, podwórko –  bo pamiętniki 
dorosłych zaczynają się właśnie od wspo-
mnień o szkole.
A wspomnienia są, a jakże. Tym bardziej, 

że nasza klasa  IVa o profilu mat-fiz. z LO im. 
Piotra Wysockiego w Warce miała to szczę-
ście, że wydarzenia przed, w trakcie i po ma-
turze zostały opisane w cyklu artykułów pod 

przewodnim tytułem “PROGI”, za-
mieszczonych w harcerskim magazy-
nie młodzieży szkolnej „Na Przełaj”, 
które ukazywały się od maja do paź-
dziernika 1979 roku. Ich autorką była 
dziennikarka Jolanta Kozak. Matura 
naszej klasy rozpoczęła się 8 maja 
egzaminem pisemnym z języka pol-
skiego.

10 maja był pisemny z matematyki, a po 
kilku dniach przerwy rozpoczęły się egza-
miny ustne. Zdali wszyscy, co niezmiernie 
ucieszyło nie tylko samych absolwentów, ale 
wychowawczynię i całe grono pedagogiczne.
A potem? Potem odebraliśmy świadectwa 
dojrzałości i pomaszerowaliśmy dalej.
Jedni zdawali na wyższe uczelnie, inni kon-
tynuowali naukę w szkołach pomatural-

nych, kolejni rozpoczęli pierwszą w życiu 
pracę zawodową. Nie wszystkim z naszej 
klasy od razu udało się zrealizować to, 
o czym marzyliśmy, ale przecież decyzje 
losu nie bywają gorsze od tych, które podej-
muje się samodzielnie.
Matura była dla nas pierwszym progiem 
w osiągnięciu dojrzałości i zwieńczeniem 
wspólnych lat szkolnych. Nie położyła jed-
nak kresu znajomościom i przyjaźniom 
młodzieńczych lat.
Większa część klasy miała okazję spotkać 
się w 1994 roku na II Zjeździe Absolwentów 
naszego LO, a później jeszcze dwukrotnie 
z okazji 25-lecia i 40-lecia zdania matury.
Spora grupa osób z naszej klasy nadal miesz-
ka w Warce. Inni przyjeżdżają do mieszka-
jącej tu rodziny. Pozostali odwiedzają nasze 
miasto z okazji spotkań klasowych. I jak 
przekonaliśmy się na ostatnim takim spo-
tkaniu, nadal mamy o czym rozmawiać i co 
wspominać. I oby taki stan trwał jak najdłu-
żej. 

Jadwiga Teresa Supłacz-Chromińska

A któż to..? Ta mała dziewczynka z „róż-
kami”? – to ja. Pamiętam doskonale 
pierwsze lata szkolne – Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Warce. Moja wspaniała wycho-
wawczyni pani Cecylia Gajewska, zawsze 
uśmiechnięta, traktowała nas jak swoje 
dzieci i czule do nas mówiła „Szczypiorki”. 
Tradycyjnie w latach 60-tych chodziliśmy 
w granatowych fartuszkach, obowiązkowo 
z tarczą i dopinanym codziennie białym 
kołnierzykiem. W naszej klasie uczniowie 
trzymali się razem i nie było żadnych pro-
blemów. Byliśmy rodziną klasową i niby 
dziećmi, ale zaczynaliśmy uczyć się żyć 
w grupie. Pamiętam kilka sytuacji z tamtych 
lat: mieliśmy ułożyć zdanie, a jeden z kole-
gów powiedział „telewizor stłukł się sam” – 
ile było śmiechu, to tylko my wiemy. Jeden 
z kolegów miał dar naśladowania słynne-
go komentatora sportowego Jana Ciszew-
skiego, po każdym meczu Włodek zdawał 

nam relacje, a my byliśmy bardzo dumni, że 
mamy takiego „celebrytę”. Tu również zaczę-
ła się moja przygo-
da z harcerstwem; 
a zaczynałam jako 
Zuch. Przez wiele lat 
w Warce, następnie 
w 240 WDH w War-
szawie rozwijałam się 
w każdej dziedzinie, 
dla mnie to była nie-
samowita przygoda: 
obozy, wyjazdy, rajdy, biegi na azymut, gry 
terenowe, wspólne śpiewy przy ognisku, 
obsługa radiostacji polowej na poligonie na 
Bemowie…
Wspaniali nauczyciele w “Jedynce”, moja 
wychowawczyni w ósmej klasie p. Zofia 
Rączka, która uczyła nas zaraz po ukoń-
czeniu studiów i zaszczepiała miłość do 
sportu; ja najbardziej lubiłam skok wzwyż 

i byłam w tym naprawdę dobra – kto teraz 
w podstawówce skacze? A zimą robiliśmy 
lodowisko; wraz z woźnym i nauczyciela-
mi wylewaliśmy szlauchem wodę i wszyscy 
jeździliśmy na łyżwach. 

Miałam szczęście, że szkoła była dla mnie 
miejscem bardzo przyjaznym, uczniowie 
dbali o siebie i nawzajem się wspierali, nie 
dokuczaliśmy sobie i uczyliśmy się toleran-
cji. Wiem, że jestem szczęściarą. Dziękuję 
moim koleżankom i kolegom z “Jedynki” 
i nauczycielom, którzy dobrze przygotowy-
wali nas do dalszej drogi. Dzięki Wam moje 
życie było i jest łatwiejsze i ciekawsze.

UTW Warka - Grażyna Jagiełło
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Sieć Aktywnych Seniorów  
Powiatu Grójeckiego - to działa! 

SENIORZY POTRAFIĄ

Seniorzy są wśród nas, a Ci aktywni gro-
madzą się w 24 grupach senioralnych 
na terenie całego powiatu grójeckiego. 
Dzięki łączeniu w grupy – mniejsze bądź 
większe –  seniorzy mają siłę, by wyrazić 
swój głos, pokazać się, a także wpływać 
na jakość życia osób w wieku 60+. 

Jak to się zaczęło? 
Stowarzyszenie W.A.R.K.A. od początku 
działalności wspiera wszelkie aktywności 
grup senioralnych, organizując m.in. licz-
ne szkolenia, warsztaty, Senioradę, wspie-
rając Inicjatywy Senioralne – wszystko 
po to, by pobudzić seniorów do działania 
i wyzwolić drzemiącą w nich energię! –  
mówi Dorota Lenarczyk, Sekretarz Za-
rządu. I tak podczas jednego ze spotkań 
organizowanych przez Stowarzyszenie 
W.A.R.K.A w 2016 roku liderzy grup se-
nioralnych zawiązali Sieć Aktywnych Se-
niorów Powiatu Grójeckiego.

Czym jest Sieć Seniorów?
To nieformalne zrzeszenie, które groma-
dzi osoby aktywnie działające w grupach
senioralnych. Zadaniem Sieci jest wymia-
na informacji, wzajemne inspirowanie się,
podnoszenie kompetencji liderskich oraz 
łączenie się w działania włączające lokal-

nych partnerów do tworzenia środowi-
ska przyjaznego osobom starszym. SAS 
współpracuje też przy organizacji wyda-
rzeń rekreacyjno-kulturalnych oraz pro-

jektów na rzecz seniorów. SAS działa na 
trzech poziomach: działań dla grupy se-
nioralnej (warsztatów, spotkań) działa-
nia grupy z/dla społeczności (dobra wola 
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SIEĆ AKTYWNYCH SENIORÓW 
POWIATU GRÓJECKIEGO

drugiego seniora-działania wolontariac-
kie, inicjatywy senioralne) oraz działań 
w imieniu Sieci Aktywnych Seniorów 
(Gazeta Aktywny Senior, Miejsca Przy-
jazne Seniorom, reprezentacja podczas 
Światowego Dnia Jabłka). Sieć prowadzi-
ła m.in. 2 lokalne diagnozy sytuacji osób 
starszych na terenie powiatu grójeckie-
go, a także tworzono Senioralne Zespoły 
Konsultacyjno-Doradcze dla samorzą-
dów.
Czym dla seniorów jest Sieć, jak mówią 
sami jej członkowie to kopalnia wiedzy 
i doświadczeń, które poszerzają hory-
zonty. „Łączy ludzi jak pajęczyna, gdzie 
każdy ma swoje miejsca, każdy jest wi-
doczny, ale też nawzajem ludzie moty-
wują się do działania i nauki”.
Jedna z seniorek powiedziała, że „Sieć 
jest jak wielka aglomeracja, jest wiele 
dróg, spotykamy się na skrzyżowaniach, 
dyskutujemy, rozwiązujemy problemy”. 
W nawiązaniu do Światowego Dnia Jabł-
ka można powiedzieć metaforą, że „Sieć 
tworzy ciekawe projekty i pozwala se-
niorom działać jak zwinne pszczółki na 
kwiecie jabłoni”.
Co to znaczy w praktyce. Otóż liderzy 
grup senioralnych spotykają się na Zjaz-
dach, aby tam zdobywać nową wiedzą, 
wymieniać doświadczeniami, tworzyć 
pomysły na nowe projekty, zbierać infor-
macje i refleksje. To także miejsce, gdzie 
ludzie mogą się podzielić trudnościami, 
dostać wsparcie od innych działających 

seniorów, nabrać dystansu i z nową ener-
gią zabrać się do kolejnych działań. Sieć 
to także spotkania wszystkich seniorów 
takie jak Seniorada czy pradat jak Pik-
nik Pokoleń. Sieć to wzajemne spotkania 
grup senioralnych, to wymiany między 
klubami, ale i realizacja działań w formie 
Inicjatywy Senioralnej- małych oddol-
nych przedsięwzięć, o których przeczy-
tacie też Państwo w tym numerze gazety.
SAS- angażujemy się i spełniamy marze-
nia! Zapraszamy do włączania się SAS.

1. Stowarzyszenie Seniorów Relaks w Belsku Dużym
2. Klub Seniora Kalina z Błędowa
3. Klub Seniora Sułkowice „Spotkajmy się”
4. Klub Emeryta „Pełnia Życia” z Chynowa
5. Słodkie Babeczki Watraszew
6. Klub Senior + w Goszczynie
7. Klub Seniora AKTYWNI Goszczyn z Modrzewiny
8. Klub Seniora FAMILIA Grójec
9. „Biesiada” Grójec
10. Jasieniecki Klub Seniora „Złota Jesień”
11. Senior + Jasieniec
12. Klub Seniora „PoKUSa”
13. Klub Seniora w Laskach
14. Klub Seniora „Czerwone Jabłuszko” Nowa Wieś
15. Grupa SPA Bończa – Seniorzy Preferują Aktywność
16. Senior + „Młodzi Duchem” z Michalczewa
17. Warecki Klub Seniora „Radość z Życia”
18. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Warce
19. Klub Złotego Wieku w Warce
20. Klub Seniora „Złota Reneta” Ostrołęka
21. Aktywne Piaseczno
22. „Kwitnąca Jabłoń” Konary
23. Senior + „Starówka” ze Starej Warki
24. Klub Seniora Michałów
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Gdzie najbardziej widoczni są działający 
seniorzy? W swoich środowiskach, gdy 
realizują swoje pomysły w formie małych 
oddolnych projektów  – Inicjatyw Senio-
ralnych. W tym roku w konkursie wystar-
towało 11 grup senioralnych z powiatu 
grójeckiego. A na swoje działania uzyskali 
wsparcie od Stowarzyszenia W.A.R.K.A. 
na ponad 13 tys. zł. W 2020 roku seniorzy 
zmierzyli się z zadaniem budowania po-
zytywnego wizerunku seniora.
W tym roku idą krok dalej. Tworząc swo-
je pomysły na działania, a także nie muszą  
tworzyć wszystkiego sam, bo „Wymieńmy 
się pomysłami na działania”. Dzięki tym 
trzem hasłom seniorzy od sierpnia do paź-
dziernika będą nie tylko organizować się w 
swoich grupach i środowiskach lokalnych, 
ale będą zwiększać swoje poczucie wpły-
wu na rzeczywistość. Inicjatywę senioralną 
w 2021 roku otrzymały grupy senioralne z 
gmin Warka, Chynów, Grójec, Goszczyn, 
Jasieniec, są to: Klub Emeryta „Pełnia życia” 
z Chynowa, Warecki Klub Seniora „Radość 
z życia”, Klub Seniora „Czerwone Jabłusz-

Klub Seniora “SPOTKAJMY SIĘ” dzia-
łający w Sułkowicach w gminie Chynów, 
spośród wielu podejmowanych aktyw-
ności może się pochwalić najnowszym 
sukcesem. Jest nim uzyskanie grantu na 
projekt o nazwie „Wtorkowe spotkania 
międzypokoleniowe”.
Do konkursu zostało zgłoszonych 275 pro-
jektów z całej Polski. Przeszło 25 co wska-

Ruszają Inicjatywy Senioralne 2021!

Wtorkowe spotkania międzypokoleniowe

ko”, Klub Seniora „Młodzi Duchem” z Mi-
chalczewa, Kwitnąca Jabłoń Konary, Zło-
ta Reneta Ostrołęka, Klub Złotego Wieku 
w Warce, UTW Warka, „Słodkie Babeczki” 
z Watraszewa, „Familia” Grójec, Klub Se-
niora „PoKUSa”, Aktywni Seniorzy z Mo-
drzewiny, Klub Senior + „Starówka” Stara 
Warka, SPA Bończa.
Co przygotowali w tym roku seniorzy?
W ramach jednej inicjatywy odbędzie się 
„Senioralny przegląd piosenki biesiadnej”, 
a w ramach drugiej „Przegląd piosenki na 
700-lecie Warki”, bo seniorzy mogą i chcą 
śpiewać. Grupy senioralne zadbają ponadto 
o współpracę z innymi grupami pod hasłem 
„Zgoda buduje” + piknik integracyjny, a swo-
je przepisy kulinarne zaprezentują w projek-
cie „Szarlotkowa królowa”. Zwracać uwagę 
na stereotypowe postrzeganie seniorów będą 
inicjatywy pod hasłem „Seniorowi nie wypa-
da”. Senioralne spotkania biesiadne iwarszta-
towe będą częścią projektu „Kwiaty radości”, 
dzięki któremu powstanie film o seniorach 
łamiący standardowy obraz osoby starszej. 
Szyjemy na miarę naszych możliwości - to 

zywało, że na 1 miejsce przypadało 11 
wniosków. Ostatni etap wyłonił 22 projek-
ty, wśród których znalazł się projekt Klubu 
Seniora „Spotkajmy się”. Projekt przeszedł 
wyjątkowo długi etap kwalifikacji do fina-
łu konkursu „Seniorzy w akcji” w ramach 
programu „UTW –  Seniorzy w akcji” Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności re-
alizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw 
Twórczych „ę”.
Program wymaga współpracy dwóch ani-
matorów – seniora i juniora. To współdzia-
łanie Grażyny Woźniak i Piotra Bernacia-
ka zapewniło projektowi wejście do finału. 
Ci liderzy łączą ze sobą dwie organizacje 
społeczne – Klub Seniora “Spotkajmy się” 
– realizatora projektu i Stowarzyszenie 
Przyjaciół Gminy Chynów – organizacji 
wspierającej realizację projektu.
W ramach wtorkowych spotkań między-

pomysł na wspólne odświeżenie garderoby 
i przygotowanie pokazu mody seniorów.
Sercem działań „Seniorowi nie wypada” 
będą dwie inicjatywy : „Seniorzy- Aktorzy” 
oraz Kabaret „Wesołe jest życie seniorów” 
w ramach których powstaną przedstawie-
niakabaretowe i tańce tworzone i odgrywane 
przez seniorów. W tym roku seniorzy mogli
składać również projekty wspólnie w ramach 
inicjatyw „Wymieńmy się pomysłami na 
działania”. Trzy inicjatywy polegają na wy-
mianie między grupami senioralnymi „Fru-
wające kawiarenki” poprzez warsztaty kuli-
narne, rękodzieło i wspólny śpiew, „Chcemy 
i potrafimy” poprzez warsztaty komputero-
we, sportowe i taneczne oraz „Wymieniamy 
się pomysłami do działania” poprzez warsz-
taty kulinarne i śpiewacze.
Jesienią czekajcie na efekty pracy seniorów!
Konkurs Inicjatywa Senioralna organizo-
wany jest przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A 
w ramach projektu „SAS- Sieć Aktywnych 
Seniorów z grójeckiego” współfinansowane-
go ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach programu 
wieloletniego na rzecz Osób Starszych Ak-
tywni+” na lata 2021-2025

pokoleniowych powstanie w Sułkowicach 
zewnętrzna, ogólnodostępna biblioteczka 
i cykl spotkań z dziećmi, podczas których 
będziemy głośno czytać dzieciom fragmen-
ty prozy i wierszyki a następnie poprowa-
dzimy tematyczne warsztaty rękodzieła.
Seniorzy mają głowę pełną pomysłów. Od 
2 lat rozwijają swoje umiejętności. Pro-
jekt jest świetnym działaniem międzypo-
koleniowym, inspirującym, aktywującym 
społeczeństwo lokalne. Wydarzenia będą 
odbywać się w centrum miejscowości  
i odpowiadają na potrzeby mieszkańców 
Sułkowic.
Organizatorzy zapewniają kolorowe miej-
sce przyjazne dzieciom, miłą atmosferę, 
poczęstunek i materiały na warsztaty ręko-
dzielnicze. Działania wynikające z projek-
tu będą prowadzone od września 2021 do 
czerwca 2022 roku.

Grażyna Woźniak,
KS “Spotkamy się” z Sułkowic
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Grupy Senioralnej z terenu gminy War-
ka wspólnie zorganizowały wydarzenie 
„Seniorzy na 700-lecie” w Starej Warce 
w dniu 8 sierpnia! To spotkanie powstało 
z potrzeby serca, by seniorzy mogli uho-
norować ważną rocznicę 700 lecia nada-
nia praw miejskich Warce.  
Tanecznym krokiem uroczystego polone-
za seniorzy zgromadzeni w Starej Warce 
wraz z władzami miasta Warki –  Panią 
Wiceburmistrz Teresą Knyzio rozpoczęli 
świętowanie 700-lecia. Na początek uczest-
nicy przenieśli w zamierzchłe czasy dzięki 
prezentacji przygotowanej przez Państwa 
Matlakowskich o początkach grodu Warka. 
Zachłyśnięci historią uczestnicy mogli na-
stępnie wspólnie odśpiewać pieśni o Warce 
przy akompaniamencie p. Jana Tadeusza 
Nogajskiego. Następnie cała sala jednym 
głosem odśpiewała „Poloneza o Warce na 
melodię „Piękna nasza Polska Cała”, m.in. 
„Stare miasto Warką zwane, miasto słynne 
miasto znane, już 700 lat istnieje, ma boga-
te swoje dzieje”. Następnie Pani Krystyna 
Nowaczyńska - seniorka z grupy “Słodkie 
Babeczk”i z Watraszewa odśpiewała stwo-
rzoną przez siebie pieśń przygotowaną 
specjalnie na tą okazję, a uczestnicy niesie-
ni energią sali dumnie zakończyli tą część 
pieśnią „Święto Warki” na melodię „Ballada 
o Wiśniewskiej”.
Kolejnym elementem upamiętnienia 
700-lecia Warki przez seniorów było od-
słonięcie grafiki grodziska w Starej War-
ce przygotowanej przez lokalnego artystę 
Sławka Ragana. Przedstawiciele władz Sta-
rej Warki  Ryszard Przybylski, władz Warki 

Seniorzy na 700-lecie Warki

Wiceburmistrz Teresa Knyzio oraz lokal-
nych instytucji i organizacji: Stowarzyszenia 
W.A.R.K.A Sekretarz Dorota Lenarczyk, 
Centrum Sportu i Rekreacji w Warce Dy-
rektor Marian Górski, Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Dyrektor Jo-
lanta Piątosa oraz reprezentantka seniorów 
wspólnie przecięli biało-czerwoną wstęgę 

na grafice, która od tego dnia dumnie zdobi 
świetlicę w Starej Warce i będzie przypomi-
nać o tym jak seniorzy świętowali 700 lat 
Miasta Warka.
Ważny elementem uwiecznienia 700-lecia 
było przygotowanie, a następnie wspólne 

zakopanie Kapsuły Czasu. W środku zna-
lazły się opisy wszystkich klubów seniora 
wraz z uroczystym listem, fragmenty gazety 
“Aktywny Senior”, gadżety 700-lecia – ca-

łość spoczęła przed budynkiem świetlicy 
w Starej Warce. Czeka na kolejne pokolenia, 
które kiedyś ją odnajdą.
Reprezentanci klubów seniora przygotowali 
samodzielnie poczęstunek, który umilił im 
wspólne rozmowy i wspomnienia nie tylko 
o historii i czasie, ale ludziach i miejscach, 
które zmieniły nas i nasze życie.
W spotkaniu i przygotowaniach udział 
wzięli reprezentanci następujących Klubów 
Seniora: Grupa Seniora Michałowskie Se-
niorki, Klub Seniora „Czerwone Jabłusz-
ko” Nowa Wieś, Grupa SPA Bończa - Se-
niorzy Preferują Aktywność, Klub Seniora 
„Młodzi Duchem” z Michalczewa, Warecki 
Klub Seniora „Radość z Życia”, Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku w Warce,Klub Złote-
go Wieku w Warce, Klub Seniora „Złota 
Reneta” Ostrołęka, Klub Seniora Aktywne 
Piaseczno, STARÓWKA ze Starej Warki, 
Klub Seniora „Ale Laski” w Laskach, Klub 
Seniora „Kwitnąca Jabłoń” Konary, “Słodkie 
Babeczki” Watraszew.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Serdecznie dziękuję seniorom z warec-
kich grup senioralnych za inicjatywę 
włączenia się w świętowanie 700 lecia 
Warki. Jestem pod wrażeniem Waszego 
zaangażowania, skuteczności działania 
i umiejętności, dzięki którym zorga-
nizowaliście spotkanie w Starej War-
ce. Wydarzenie „Seniorzy na 700 lecie 
Warki” jest przykładem aktywnego 
działania seniorów, które zostało zor-
ganizowane z potrzeby serca i poczucia 
wspólnoty. Jesteście bardzo ważnym 
ogniwem naszej społeczności!

Andrzej Zaręba
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Podróże czyli jak spełniają się 
młodzieńcze marzenia

W dzieciństwie targały mną trzy pasje: 
czytanie książek, historia i geografia.
Pochłanianie książek niczym świe-
żych bułeczek trwa do dzisiaj. Zainte-
resowanie historią i geografią zaowo-
cowało bardzo dobrymi wynikami 
na egzaminach maturalnych z tych 
przedmiotów. Historia, zwłaszcza ta 
starożytna, fascynuje mnie nadal. Zaś 
miłość do geografii, skłoniła mnie do 
wodzenia palcem po mapach w atlasie, 
by wybierać kierunki i trasy podróży 
po świecie. Stworzyłam sobie nawet 
taką listę krajów, które chciałabym 
koniecznie odwiedzić. Wtedy jednak, 
podróże te odbywały się tylko w mojej 
wyobraźni i pozostawały w sferze nie-
dościgłych marzeń. Dlaczego? 
Były dwa ważkie powody. Paszport 
i pieniądze. Bo któż w latach 70-tych 
czy wczesnych 80-tych, posiadał pasz-
port i książeczkę walutową z udoku-
mentowanymi dolarami na koncie? 
Niewielu Polaków było takimi szczę-
śliwcami. 
Paulo Coelho napisał kiedyś, że „kiedy 
się czegoś pragnie, wtedy cały wszech-
świat sprzysięga się, byśmy mogli speł-

nić nasze marzenia”. I tak stało się 
w moim przypadku.
Marzyłam o podróżach i marzenia te 
się  ziściły.
Pierwsze wyjazdy za granicę zawdzię-
czam swojej pracy w PKP. Dzięki po-
siadaniu książeczki FIP, mogłam za 

darmo podróżować pociągami po kra-
jach demokracji ludowej (tzw. demo-
ludach) i to tylko, za okazaniem do-
wodu osobistego. Później, będąc już 
szczęśliwą posiadaczką paszportu na 

wszystkie kraje świata i książeczki wa-
lutowej (1988 rok) ruszyłam zdobywać 
Zachód. Korzystałam więc z wycieczek 
organizowanych przez Fundusz So-
cjalny mojego macierzystego zakładu 
pracy, wyjazdów z biur podróży (z nie-
istniejącymi już dziś Orbisem i Tria-
dą, Itaką, czy z Horyzontami), czy po 
prostu z  przygotowanych dosłownie 
ad hoc przez samą siebie kilkudnio-
wych wypadów, latając tanimi liniami 
lotniczymi i mieszkając tylko w hoste-
lach. Dzięki temu zwiedziłam kawał 
świata a apetyt na podróże wcale nie 
maleje, a wręcz przeciwnie, rośnie. By-
łam w kilku krajach Afryki i Azji, a ze 
wszystkich dosłownie krajów Europy, 
do zwiedzenia została mi tylko Islan-
dia (o której śnię po nocach, bo na 
własne oczy chciałabym zobaczyć Zo-
rzę Polarną czy gorące gejzery) i Fin-
landia (zwłaszcza Laponia, żeby spo-
tkać się tam ze św. Mikołajem, by bez 
pisania “listu do M”, osobiście szepnąć 
mu na ucho swoją prośbę). Niestety, ze 
względów zdrowotnych, które są prze-
ciwwskazaniem do długotrwałych lo-
tów, nie zwiedzę wielu krajów z mojej 
„młodzieńczej listy”. Najbardziej żal 
mi tego, że nie zobaczę Kraju Kwitną-
cej Wiśni, którą darzę szczególną aten-
cją. No cóż, i tak jestem szczęśliwa, że 
udało mi się spełnić dziecięce marze-
nia, bo „nikt nie jest za stary na ma-
rzenia, tak jak marzenia nigdy się nie 
starzeją” napisała Lucy Maud Montgo-
mery, wkładając te słowa w usta „Ani 
z Zielonego Wzgórza”.
Nie bójmy się więc swoich marzeń, 
tylko je po prostu realizujmy, bo świat 
stoi przed nami otworem. Więc let’s get 
in the way. 

Jadwiga Teresa Supłacz-Chromińska
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Kanał Elbląski jest szaloną atrakcją. Jed-
nocześnie ton najdłuższy kanał żeglu-
gowy w Polsce. W Europie także nie ma 
drugiego takiego. 
W 2007 roku został uznany za jeden 
z siedmiu cudów Polski, a w 2011 za po-
mnik historii. Jego atutem jest fakt, że 
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KORYCINY – Wrota do Natury

KANAŁ ELBLĄSKI – rejs statkiem raz po wodzie, raz po trawie

Przy wschodniej granicy naszego kraju, 
na pięknym zielonym Podlasiu, z daleka 
od miejskiego zgiełku i zanieczyszczeń, 
pośród lasów, pól i łąk jest mała wioska 
KORYCINY, a w niej wspaniałe miejsce 
dla miłośników wiejskich klimatów – 

ZIOŁOWY ZAKĄTEK.
Ziołowy Zakątek to obszar ponad 20 h i 
znajdziemy tam wszystko: Ogród Bota-
niczny, Oranżerię, hodowlę zwierząt do-
mowych, sklepy ze zdrową żywnością, 
ziołami, roślinami i naturalnymi kosmety-

kami, hotel ze SPA, place zabaw dla dzieci, 
wypożyczalnię rowerów, a jak głód ściśnie 
nam żołądek –  Karczmę, w której posi-
limy się przysmakami rodem z Podlasia. 
Są tu również zgromadzone stare obiekty 
miejscowej architektury drewnianej: ko-
ściółek pw. Matki Bożej Jagodnej, chaty 
Rozarium, Zielnik, Leśniczówka wiatrak, 
szałas bimbrowników itp. Ale ZIOŁOWY 
ZAKĄTEK to przede wszystkim Ogród 
Botaniczny, w którym znajdziemy ponad 
1500 gatunków chronionych i dziko ro-
snących roślin jadalnych, przyprawowych 
czy trujących. 
Oprócz ziołowego Zakątka w Korycinach 
zlokalizowany jest także Rezerwat Przy-
rody z charakterystycznym naturalnym 
lasem, na terenie którego rośnie dąb RA-
DOSŁAW. Jego wiek szacuje się na 460 
lat. Jeśli jeszcze tu nie zawitaliście, to naj-
wyższa pora. Zapewniam, że będziecie 
zadowoleni! 

Jadwiga Teresa Supłacz-Chromińska

dzięki specjalnym pochylniom, statki suną 
tutaj nie tylko po wodzie, ale również po 
trawie. Kanał łączy system jezior z okolic 
Ostródy z Jeziorem Drużno, ulokowanym 
na przedpolach Elbląga, a dalej poprzez 
rzekę Elbląg z Zalewem Wiślanym i Mo-
rzem Bałtyckim. Wraz z odgałęzieniami 

liczy ponad 151 km.  Projektem i realizacją 
kanału na zlecenie Fryderyka Wilhelma IV 
zajął się Georg Jacob Steenka. Zadanie nie 
było proste, ponieważ różnica poziomu 
wody w jeziorach sięgała 100 m. Dlatego 
zdecydowano się na wykorzystanie syste-
mu śluz i pochylni. Budowa kanału trwała 
16 lat. Pierwszy statek przepłynął na od-
cinku Ostróda - Miłomłyn w 1860 roku. 
Oficjalnie do użytku oddano go dopiero 
dwa lata później, a pierwszy rejs turystycz-
ny miał miejsce dopiero w 1912 roku. Na 
Kanale Elbląski jest 5 pochylni: Buczy-
niec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny oraz 
2 śluzy Miłomłyn i Zielona. My swój rejs 
na stateczku CYRANKA rozpoczęliśmy 
na pochylni Buczyniec, a skończyliśmy 
na pochylni Jelenie. Trwał około 2 godzin 
i pozostawił po sobie niezapomniane wra-
żenia, nie tylko takim sposobem podróży, 
ale i widokami, które mogliśmy podziwiać 
podczas rejsu. 

Jadwiga Teresa Supłacz-Chromińska
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 - przygoda mojego życia!
PARYŻ
Chciałabym podzielić się wrażenia-
mi i emocjami jakie towarzyszyły mi 
w jednej z podróży zagranicznych. Był 
środek lata 1991 roku, kiedy wpadła 
mi w oko oferta radomskiego Biura 
Podróży „Turysta”, a w niej wycieczka 
do Paryża. 
Tyle się naczytałam o tym mieście, 
szczególnie o bohemie artystycznej, 
o naszych rodakach tam mieszkają-
cych, o zabytkach... Moim skrytym ma-
rzeniem było, by tam kiedyś pojechać. 
Okazało się nagle, że mam Paryż na 
wyciągnięcie ręki. Pojechałam z dwie-
ma koleżankami z pracy, które udało mi 
się namówić na wyjazd. Okazało się, że 
była to podróż mojego życia. Nigdy po-
tem, żaden z wyjazdów nie przyniósł mi 
tyle cudownych wzruszeń i łez radości. 
Wyjazd był bardzo intensywny. Pierw-
szy nocleg mieliśmy w Kudowie Zdroju. 
Znałam Kudowę z dwukrotnego pobytu 
w sanatorium, więc kiedy tylko doje-
chaliśmy pobiegłam odwiedzić znajome 
zakątki. Następnego dnia dotarliśmy do 
Pragi, gdzie zupełnie przypadkiem spo-
tkaliśmy Państwa Elżbietę i Krzysztofa 
Pendereckich! Okazali się niezwykle 
serdecznymi, sympatycznymi ludźmi. 
Późny obiad zjedliśmy już w Pilźnie, 
gdzie spróbowaliśmy również miej-
scowego piwa. Następnie przez Niem-
cy, dotarliśmy do Luksemburga. Tutaj 
zobaczyliśmy już zupełnie inny świat! 
Było tak czysto, kolorowo, wszędzie 
kwiaty (królowały pelargonie) zielone 
trawniki… Byłam zachwycona!
W samym Paryżu spędziliśmy 4 i pół 
dnia i 5 nocy. Prawie nie spaliśmy, po 

zwiedzaniu, obiadokolacji w hotelu, 
szybkim prysznicu, wychodziliśmy 
znów na zwiedzanie Paryża nocą. 
Wszystko nas zachwycało, moc 
oświetlenia, otwarte całą noc kawia-
renki, bistra, maleńkie bary. Gubi-
liśmy się wielokrotnie, by w końcu 
nad ranem trafiać do hotelu.
Jeśli zaś chodzi o zwiedzanie z prze-
wodnikiem, to chłonęłam wszyst-
ko. Do dziś pamiętam wszystkie 
nazwy i miejsca, które zwiedzali-
śmy. Były to m. in.: Pola Elizejskie 
(Avenue des Champs-Elysees), Łuk 
Triumfalny, Pola Marsowe z wieżą 
Eiffla,  Muzeum Luwr,  Muzeum 
Sztuki d’Orsay – gdzie wystawio-
ne są obrazy impresjonistów tj. 
Vincent Van Goga,Claude Monet 
,Auguste Renoira, Edgar Degas, 
Paul Cezanne, Muzeum Sztuki 
Współczesnej oraz główna bi-
blioteka Paryża o nazwie Cen-
rtum Pompidou, Historyczna 
dzielnica Montmartre z Ba-
zyliką Sacre Coeur i Placem 
du Tertre, Cmentarz Pere 
Lachaise gdzie spoczywa-
ją m.in. Fryderyk Cho-
pin, Edit Piaf, Mo-
lier, Victor Hugo, 
Jim Morrison; 
Archikatedra 
Notre-Da-

me pw. Najświętszej Marii Panny, Stara 
Opera, Nowa Opera Bastille,  Ogrody 
Luksemburskie z Fontanną Medyce-
uszy, Plac Pigalle. 
Cztery i pół dnia w Paryżu zleciało 
w okamgnieniu. Ostatniego dnia poby-
tu zwiedziliśmy jeszcze Pałac Wersalski. 
To jeden z najbardziej znanych pałaców 

królewskich w Europie, szczyt luksu-
su i stylu. 

W drodze powrotnej zatrzymali-
śmy się w miejscowości Święta 

Lipka, gdzie odbywało się świę-
to owocobrania. Kiedy zatrzy-
maliśmy się na małym rynecz-
ku tego miasteczka, otoczył nas 
korowód tańczących w strojach 
ludowych i zaprosił wszystkich 
do wspólnej zabawy. Tańcom 
i rozmowom nie było końca. 
Dalej, w jakimś niemieckim 
miasteczku kolejna atrakcja – 
obchody 100-lecia tamtejszej 
Straży Pożarnej! I znowu za-
trzymaliśmy się i dzięki ser-
deczności mieszkańców do-
łączyliśmy do wydarzenia. 
Po przekroczeniu polskiej 
granicy znów dopadła nas 
szara rzeczywistość. To 
było 30 lat temu! Cieszę 
się, że przez kolejne 30 
lat nasz kraj tak wy-
piękniał! 

 Wspominała 
Halina Fruba
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uczyła się sztuki makramowej na bieżą-
co przed zajęciami, mężczyźni – bo byli 
też z nami mężczyźni – donosili świeże 
owoce, podnosili na duchu, przygrywali 
na harmoszce, robili zdjęcia, potrafili faj-
nie wiązać przyjaźń. Było wesoło. Sporo 
śmiechu i złości. Koniec końców wyszły 
nam naprawdę cudeńka.
Jesteśmy dumni. Nadążamy za modą 
i potrafimy sami sobie tę modę wypra-
cować.
Całość przedsięwzięcia zamknęliśmy 
wielkim biesiadowaniem. 

Klub Seniora “PoKUSa”

Makrama (macramé)w języku arabskim ozna-
cza ozdobę wiązaną; inaczej - czynność wykonywana techniką 
wiązania. Sztuka ta znana jest już od starożytności. Technika 
wiązania (bez użycia igły, drutów czy szydełka) przedostała się 
do Europy ze starożytnej Asyrii i Babilonii. W średniowieczu 
stosowano ją głównie do ozdoby królewskich szat, w później-
szych wiekach wykonywano również pokrycia na łoża, sofy, 
fotele.  Od lat 70. XX wieku na nowo zyskuje coraz większą 
popularność.

Senior potrafi wiele wspaniałych rze-
czy zrobić. Palce mu już nie tańczą tak, 
jak dawniej, ale chęci i dążenie do do-
skonałości wyrównuje braki. Grupa 
seniorów z Klubu Seniora ,,PoKuSa” 
napisała fajny, choć trudny projekt do 
Radomskiego Centrum Przedsiębior-
czości pt ,,Przygoda wokół sznurka 
i papierka”. Do zabawy zaprosiliśmy 
kilka osób spoza grupy z SAS. Seniorzy 
założyli tu sobie, że na przekór opo-
rom, jakie stawiają ich palce, zrobią 
tymi palcami wspaniałe rzeczy. 
No i zrobili. Zrobili świetne kartki na 

różne okazje z użyciem cieniutkich pa-
seczków papieru – quilling. Następnie 
chwycili się za pogoń za modą. Ostatnio 
są bardzo modne rękodzieła stworzone 
ze sznurka bawełnianego. Więc co tam. 
Senior potrafi! Przez kilka spotkań senio-
rzy wiązali, wiązali sznureczki i wywią-
zali liście makramowe, drzewka, lalecz-
ki/aniołki, kwietniki oraz siatki takie, jak 
były w latach 60-tych. Wtedy były plasti-
kowe, a nasi rękodzielnicy zrobili baweł-
niane. Była to trudna praca, lecz bardzo 
emocjonująca. Potrzebna była duża cier-
pliwość i determinacja. Liderka grupy 

Makrama Klub Seniora ,,PoKUSa”
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Jak zatrzymać piękno w kadrze

Seniorze - rób zdjęcia smarftonem!

Od czasów szkoły podstawowej robienie 
zdjęć dawało mi wiele satysfakcji i spra-
wiało przyjemność. Na początku wiado-
mo aparat najprostszy w obsłudze i na 
naszą kieszeń – czyli słynna SMIENA 
produkcji wschodniej. Troszkę nauki jak 
założyć kliszę, przewinąć;
jeszcze inna trudniejsza, jak ją wyjąć aby 
nie prześwietlić, chowając się w łazience 
lub pod kocem. Dalszy etap bardzo cieka-
wy: po oddaniu do fotografa do wywoła-

nia, które zdjęcia wyjdą i jaka będzie ich 
jakość.
Następny mój aparat to ZENIT, też ra-
dziecki, wyższa klasa a i zdjęcia znacznie 
ładniejsze. Z tego aparatu do dziś może-
my podziwiać zdjęcia mojego syna wyko-
nane od narodzin po młodość. Wspaniała 
pamiątka i częsty powód do miłych wspo-
mnień.
Obecnie najczęściej wykonuję zdjęcia te-
lefonem, który zawsze mam przy sobie i 

w każdym 
momencie 
mogę za-
trzymać w 
kadrze to, 
co mnie 
zaintere-
s o w a ł o . 
J e d n y m 
z ulubio-
nych mo-
ich obiektów jest widoczny z mojego bal-
konu pomnik Lotników „Widelec” oraz 
niepowtarzalne zachody słońca.
Wspaniałe jest to, że zdjęcia z telefonu 
mogę sama zgrać na komputer, przyciąć, 
rozjaśnić i wykadrować – sprawia mi to 
olbrzymią satysfakcję i jak zawsze zdarza-
ją się perełki… Ostatnio scanując zdjęcia 
koleżanki zapisało mi się bardzo ciekawe 
zdjęcie, moje dłonie trzymające Jej fotki.. 
zobaczcie sami.
Zachęcam wszystkich do zabawy z foto-
grafią – przecież każdy ma telefon. Miłej 
zabawy bo świat jest taki piękny!!!

UTW Warka, Grażyna Jagiełło

Smartfon – najprościej mówiąc to urządzenie będące połączeniem komputera i telefonu. Oferuje nowe możliwości 
i wiele udogodnień, także dla osób starszych. Są to chociażby duży wyświetlacz, wyraźne przyciski wyboru numerów, 
kalendarz, kalkulator i budzik, mapę, a nade wszystko aparat fotograficzny! 
Atutem smartfonów jest to, że zazwyczaj mamy je przy sobie! Można więc uznać, że są one 
małymi, podręcznymi aparatami fotograficznymi!

Jak uzyskać dobre zdjęcia z telefonu? 
perspektywa żaby – czyli robienie zdjęć z poziomu ziemi, a nie „od góry”. Metoda ta 

sprawdza się idealnie w przypadku fotografowania krajobrazu
rób zdjęcia „ze światłem” chyba, że chcesz uzyskać artystyczny efekt, np. flarę 
odpowiednio kadruj – obiekt fotografowania powinien być przesunięty lekko w bok
zachowaj prosty horyzont – unikaj przechylania kadru; pomocne tutaj mogą być  

linie siatki – wystarczy tylko jest ustawić w Twoim aparacie
rób portrety z rozmytym tłem 
nie przesadzaj z efektami i filtrami 
wyczyść obiektyw zawsze przed robieniem zdjęć! 
rób kilka zdjęć pod rząd – na koniec wybierz najlepsze
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gra w golfa, czy płukanie złota, bo na przy-
kład w Warce po prostu nie mamy takich 
możliwości.
- MP: Czy oglądając potem kolejne od-
cinki „Sanatorium Miłości” odkrył Pan 
jakieś swoje zalety/wady o których Pan 
nie wiedział wcześniej?
Dzięki programowi odkryłem na pew-
no jedno – że nie jestem szczupły, tylko 
chudy Natomiast wad nie mam, wobec 
powyższego nie mogłem nic odkryć. Ideą 
programu jest to, żeby zachęcić ludzi 60+ 
do wychodzenia na zewnątrz, podejmo-

wania różnego rodzaju aktywności, cza-
sem nieco szalonych, też spontanicznych! 
I ja w programie cały czas nagłaśniałem te 
zagadnienia. Nie wszystkie moje wypowie-
dzi zostały wyemitowane – ponieważ nie 
było takiej możliwości, telewizja kieruje 
się swoimi prawami. Oglądając później 
poszczególne odcinki trochę mi tego bra-
kowało. Poszedłem do programu, żeby dać 
starszym ludziom konkretne przesłanie – 
aby wychodzili na zewnątrz, otwierali się 
na nowe, byli aktywni, ponieważ wtedy 
zdecydowanie łatwiej się żyje. Wiem to z 
własnych przeżyć i doświadczeń. 
- MP: Panie Andrzeju, proszę powie-
dzieć jak najbliższe otoczenie ocenia 
Pana udział w programie? Czy są to głosy 
uznania, podziwu, czy raczej zazdrości i 
komentarzy w stylu, że przecież „senio-
rowi nie wypada”?

SENIOROWI NIE WYPADA?!

Ja też mogę być gwiazdą telewizji!
Wiele osób po 60. zwalnia tempo życia. 
Traktuje ten czas jaką pewną granicę, 
przełom. W końcu można wypocząć, wy-
jechać na zasłużony odpoczynek. Można 
także… rozpocząć karierę telewizyjną! 
Tak jak Andrzej Kuna z Warki, uczestnik 
3. Edycji „Sanatorium Miłości” emito-
wanego w TVP.
-Marzena Pawłowska: Panie Andrze-
ju, proszę powiedzieć, skąd pomysł na 
udział w programie?
Powiem tak… telewizja się przed tym bro-
ni, ale prawda jest taka, że ja jako jedyny 
z dwunastki uczestników 3. edycji progra-
mu zostałem do niego zaproszony. Wszy-
scy pozostali uczestnicy wysyłali swoje 
zgłoszenia, do mnie zaś napisały maila 
dwie młode dziewczyny – Ania i Patrycja – 
z zapytaniem czy zechciałbym wziąć udział 
w programie, bo obserwowały mnie w sieci. 
Początkowo, nieco przekornie odpisałem, 
że w sieci jest wiele przekłamań. Po kolejnej 
wymianie maili…. sprawa się potoczyła.
- MP: Czy wcześniej  miał Pan epizody 
telewizyjne, czy udział w programie „Sa-
natorium Miłości” był pierwszym razem?
„Sanatorium Miłości” nie było moim de-
biutem telewizyjnym. Wcześniej brałem 
udział w serialu telewizyjnym „Złomowi-
sko.pl”, gdzie występowałem wraz z m.in. 
z Markiem i Edkiem z Pruszkowa. Go-
ściłem także w „Pytaniu na Śniadanie”, 
a także udzielałem wywiadu telewizyjnego 
wraz z prezydentem Święcickim po zakoń-
czeniu biegu Terry Foxa w Polsce, kanadyj-
skiego lekkoatlety, działacza na rzecz walki 
z nowotworami. 
- MP: czy było warto wziąć udział w pro-
gramie? Co się zmieniło od zakończenia 
jego emisji?
Ja to mówiłem niejednokrotnie, że to była 
przepiękna przygoda życia i niewątpliwie 
było warto uczestniczyć w programie. Po-
znałem wielu nowych przyjaciół, przyja-
ciółek, robiłem rzeczy takie, których pry-
watnie bym nigdy nie zrobił, jak chociażby 

Były słowa krytyki, ale słów uznania i po-
chwał było zdecydowanie więcej! Do dziś 
ludzie mnie rozpoznają i witają z serdecz-
nością. Moja popularność wzrosła niew-
spółmiernie. Przyznam, że po programie 
„Złomowisko.pl” już czułem się rozpozna-
wany, ale tam byłem w teamie z Markiem, 
w „Sanatorium…” pracowałem sam na 
swoją opinię. Gdybym chciał powiedzieć 
o otoczeniu? Cóż, tak jak wszyscy mam 
pewne nieprzyjazne mi osoby a jednocze-
śnie ogrom wielbicieli, wielbicielek i przy-
jaciół. Ale negatywne opinie absolutnie 
mnie nie denerwują! Wręcz przeciwnie, 
uważam że słowa krytyki są cenną życio-
wą lekcją. Ogólnie było dużo pozytywnych 
opinii na temat mojego wizerunku, tego że 
zachowywałem się na poziomie.
- MP: A co się zmieniło w Pana życiu od 
czasu udziału w programie?
Na pewno cały czas uczestniczę w życiu te-
lewizyjnym. Jestem zapraszany do „Pytania 
na Śniadanie”, „Familiady”, „Alarmu”. Nie 
mogę zdradzić szczegółów, ale wkrótce wi-
dzowie zobaczą mnie w kolejnym progra-
mie. Stałem się popularną i rozpoznawal-
ną osobą w Polsce. Dla mnie to dodatkowy 
czynnik mobilizujący, by zachowywać się 
godnie, dobrze reprezentować region czy 
środowisko, z którego pochodzę.
- MP: Czy udało się znaleźć miłość?
No znalazłem! Sześć pań! Cudownych, 
fantastycznych, o wysokiej kulturze oso-
bistej, o bardzo dojrzałym podejściu do 
życia… Poznałem je dogłębnie, ponieważ 
podczas nagrań mieliśmy mnóstwo spo-
tkań i wspólnych zajęć: codziennie byliśmy 
od ośmiu do dwunastu godzin na planie, 
później były nagrywane jeszcze dodatkowe 
materiały tzw. „setki i wywiady dwuosobo-
we w pokojach. I tak było prawie każdego 
dnia. Mam fantastyczne koleżanki – a na 
miłość wciąż czekam, ale wierzę że będę 
miał u boku kobietę ze swoich snów… 
- MP: Dziękujemy serdecznie za rozmowę.
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Jedzmy kiszonki!
Ustalmy na wstępie, że poprawnie nale-
ży mówić “kiszonki” a nie “kwaszonki”. 
Znawce języka polskiego - prof. Doro-
szewski uzasadnił, że kisi się to, co się 
poddaje fermentacji mlekowej, a “kwa-
szonki” to produkty zakwaszane octem, 
np. korniszony. 
Faktem jest, że kiszonek nie powinno 
zabraknąć w naszej kuchni, a ich walory 
prozdrowotne są nie do przecenienia! Po 
pierwsze przywracają równowagę w skła-
dzie mikroflory jelitowej, dzięki czemu 
wpływają korzystnie na funkcjonowanie 
całego układu pokarmowego. 
Znane od dawna kiszenie warzyw i owo-
ców nie wymaga ani kosztownych urzą-
dzeń, ani skomplikowanych zabiegów. 
Jest proste, mało pracochłonne i dlatego 
powszechnie stosowane. 
W naszym kraju spośród wszystkich prze-
tworów warzywnych najwięcej przygoto-
wuje się i spożywa kapusty oraz ogórków. 
Można kisić również pomidory, buraki 

ćwikłowe, fasolkę szparagową, bakłażany, 
paprykę, kalafiory, różne grzyby np. ry-
dze, a także jabłka. Przyprawy warzywne 
takie jak czosnek, cebula, chrzan, koper 
dodajemy do kiszonych surowców w celu 
nadania im lepszego smaku i zapachu 
oraz zwiększenia ich trwałości. Na prze-
bieg kiszenia duży wpływ wywiera tem-
peratura. Bakterie wywołujące kiszenie 
dobrze rozwijają się w temp. 18-22 stop-
nie Celsjusza. Wyższa może doprowadzić 
do rozwoju bakterii kwasu masłowego, co 
przyczyni się do zepsucia kiszonki.  Zbyt 
niska natomiast spowoduje, że kiszenie 
będzie przebiegało ospale i doprowadzi 
do procesu gnilnego. Aby kiszonki się 
udały konieczne jest zachowanie czystości. 
Kiszoną kapustę jak i ogórki zjadamy na 
surowo w sałatkach jako dodatek do dań 
mięsnych np. golonka, żeberka. Pokrojo-
ne w drobną kostkę lub starte ogórki są 
bazą do pysznej zupy ogórkowej lub ja-
rzynowej.

Kiszona kapusta to przede wszystkim 
główny składnik bigosu lub farszu do pie-
rogów. 
Dobrze ukiszone i przechowane kiszon-
ki to dobrodziejstwo w każdej kuchni. 
Dla przykładu kiszone ogórki mają wię-
cej walorów odżywczych w porównaniu 
ze świeżymi: więcej wit. C oraz minera-
łów, np. 3 razy więcej cynku, 2 razy więcej 
żelaza, 5 razy więcej magnezu. Poza tym 
są niskokaloryczne. Obniżają też poziom 
cukru we krwi i pobudzają ogólny me-
tabolizm w organizmie. Kiszone ogórki 
zaleca się w diecie przeciwnowotworowej 
(zapobiegają np. nowotworom jelita gru-
bego i żołądka). Włączone do jadłospisu 
wiosną łagodzą skutki przesilenia wio-
sennego. Kwas powstały podczas kisze-
nia pije się często dla złagodzenia uczu-
cia mdłości, uczucia przejedzenia lub dla 
poprawienia apetytu. Pomaga usunąć 
z organizmu toksyny i szkodliwe produk-
ty przemiany materii, np. kwas moczowy.
Zatem jedzmy kiszonki –  to samo zdrowie

Krystyna Pączek
UTW-Warka

Czosnek kiszony Pomidory kiszone
500 g czosnku
2 liście laurowe
kilka ziaren czarnego pieprzu i ziela angielskiego 
¼ łyżeczki gorczycy
korzeń chrzanu
ewentualnie nasiona kopru

ZALEWA: 
500 ml wody 
płaska łyżka soli 

PRZYGOTOWANIE:
Obrany z łupinek czosnek układamy w małych 
słoiczkach. Między ząbki czosnku wkładamy ob-
rany i pokrojony w plasterki chrzan, pół listka 
laurowego, po 3 ziarenka pieprzu i ziela angiel-
skiego, kilka ziaren gorczycy i pół łyżeczki ziaren 
kopru. 

Zalewamy gorącą zalewą z solą. Dobrze zamy-
kamy a następnie odstawiamy do góry dnem. Po 
wystygnięciu odstawiamy w chłodne miejsce.

1 kg małych nie przejrzałych pomidorków 
5-6 ząbków czosnku 
kilka listków bazylii lub estragonu 

ZALEWA: 
1 l wody 
2 łyżki soli 

PRZYGOTOWANIE: 
Pomidory myjemy, obieramy czosnek, płuczemy i 
osuszamy zioła. Zagotowujemy wodę z solą i stu-
dzimy. W wyparzonych uprzednio słoikach ukła-
damy pomidory przekładając je listkami bazylii i 
ząbkami czosnku. 

Zalewamy solanką tak, aby pokryła pomidory. Na 
dłuższe przechowywanie należy zapasteryzować. 
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Nawłoć pospolita
czyli moc właściwości dla zdrowia. 
Przepisy na nalewkę, syrop i napar  
z nawłoci!
Nawłoć to roślina, którą bez proble-
mu można spotkać na każdym spacerze 
w okolicach pól i łąk. Nie da się nie za-
uważyć tych intensywnie żółtych, pokaź-
nych krzaczków. Może być zbierana jako 
piękna ozdoba naszych wnętrz, cenniej-
sza jest jednak pod względem medycz-
nym i zdrowotnym. Co ma do zaofero-
wania nawłoć pospolita? Nawłoć od setek 
lat doceniana jest w medycynie ludowej. 
Pomaga między innymi regulować funk-
cjonowanie przewodu pokarmowego, 
moczowego a także wspiera przy proble-
mach ze skórą. 
Nawłoć najpiękniej kwitnie na przełomie 
sierpnia i września. Kwiaty utrzymują się 
aż 6 tygodni. Suszoną nawłoć bez proble-
mu kupisz w sklepach z ziołami lub pobli-
skich aptekach. Możesz jednak spróbować 
zasuszyć ją na własną rękę. Wybierz suchy, 
bezdeszczowy dzień i udaj się na poszuki-
wanie nawłoci. Zrywane kwiatostany po-
winny mieć około 30-40 cm. Następnie ro-
złóż zebrane rośliny na suchej powierzchni. 
Nie zostawiaj ich jednak na słońcu – po-
zwól ususzyć się nawłoci w swoim tempie. 
Kwiaty nawłoci są miododajne. Na jej ba-
zie z łatwością można sporządzić syropy, 
nalewki czy herbaty, które pomogą w wie-
lu dolegliwościach. W nawłoci obecne są 
bardzo cenne garbniki, olejki eteryczne 
i saponiny, które skutecznie przyspieszają 
trawienie tłuszczy. Nawłoć to także źró-
dło cennych flawonoidów. Te wszystkie 
substancje zawarte w pięknej, żółtej rośli-
nie sprawiają, że nawłoć: działa antybak-
teryjnie, zapobiega stanom zapalnym, ma 
działanie moczopędne i odtruwające orga-
nizm, może być stosowana profilaktycznie 
w celu zapobiegania chorobom tj: grypa, 

suchy kaszel, nadmiar wydzieliny z układu 
oddechowego, osłabienie, astma, zapalenie 
oskrzeli, brak apetytu, problemy z ukła-
dem żołądkowych i bóle przewodu pokar-
mowego, zmiany bakteryjne skóry. 
Miód nawłociowy: jakie ma zalety? Miód 
nawłociowy zalicza się do grupy tych mało 
dostępnych i bardzo cennych. Ma bardzo 
wiele właściwości. Miód pomoże pozbyć 
się bakterii, wesprze układ moczowy, zale-
czy rany i zwalczy owrzodzenia. Możemy 
z powodzeniem dodać go do owsianek, na-
leśników, jogurtów z owocami na śniada-
nie. Jeżeli lubimy kanapki –  miód nawło-
ciowy idealnie sprawdzi się na świeżej 
bułce. Zachęcamy także wymienić cukier 
dodawany do herbaty na łyżkę nawłocio-
wego eliksiru. Miód nawłociowy zado-
mowił się także w branży 
kosmetycznej – jest składni-
kiem produktów do włosów, 
odżywek, peelingów czy 
nawilżających pomadek do 
ust. Nawłoć: zastosowanie 
i wykorzystanie w kuchni.
Z nawłoci pospolitej przy-
rządzisz na własną rękę 
pyszne przetwory, które 
wspaniale zadziałają na 
kondycję organizmu. 
Jak przygotować napar 
z nawłoci?
Napar z nawłoci przygo-
tujesz w bardzo prosty 
sposób. Dwie łyżeczki su-
szonej nawłoci zalać 200 
ml wrzącej wody. Przy-
kryj szklankę i zaparzaj 
15 minut. Po upływie 
kwadransa przelej napar 

przez sitko. Gotowe! 
Jak przygotować z nawłoci syrop?
Syrop przygotujesz ze świeżej posta-
ci nawłoci. Około 200 gramów nawłoci 
przełóż do garnka i zalej całość zimną wodą. 
Kwiatki powinny być pod powierzchnią 
wody. Zagotuj całość i pozwól gotować 
się przez kolejne 2 minuty. Wyłącz źró-
dło ciepła i ostudź miksturę. Odstaw na 
24 godziny. Następnie przecedź mieszankę 
i dodaj szklankę cukru oraz wyciśnięty sok 
z dwóch cytryn. Ponownie zagotuj i czekaj, 
aż cukier się całkowicie rozpuści. Gotowy 
syrop przelej do wygodnej buteleczki. 
Jak przyrządzić nalewkę z nawłoci?
Nalewkę z nawłoci wykonasz w bardzo 
łatwy sposób. Około 35 gramów suszonej 
nawłoci zalej 500 ml wrzątku. Odczekaj 30 
minut, pozwalając zaparzyć się ziołu. Na-
stępnie przecedź napar. Dolej do niego 350 
ml spirytusu (96-procentowego). Dokład-
nie wymieszaj całość i jeszcze raz przelej 
przez gęste sito lub filtr do kawy. Przelej do 
butelki z ciemnego szkła i odczekaj 2 tygo-
dnie przed spożyciem nalewki. 

/ informacje z miesięcznika CLAUDIA 
zebrała Grażyna Jagiełło, UTW Warka /
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Aktywny Senior – widać go w całym 
numerze – edukuje się i działa, dba 
o swoje zdrowie, wyjeżdża na wyciecz-
ki, spotyka się z ludźmi i tworzy. Ale 
czy zawsze i czy wszyscy? Znamy nasze 
społeczności i wiemy, że są takie osoby 
starsze, których dobre chęci pokonuje 
niemoc ciała. Kiedy przychodzi taki 
moment, że nie mogą już iść samo-
dzielnie na spotkanie. Co pozostaje? 
Czy samotność w czterech ścianach? 
Często rodzina świetnie radzi sobie 
z opieką, ale czy jest wstanie uchro-
nić przed uczuciem zapomnienia? Czy 
można coś zrobić? 
Prawdziwe pomaganie to bardzo trudna 
i rzadko spotykana sztuka, ale okazuje 
się, że do jej niesienia potrzeba przede 
wszystkim zwyczajnej życzliwości, lubie-
nia siebie i innych. Seniorzy z grup nie-
formalnych z 6 gmin: Warka, Chynów, 
Grójec, Jasieniec, Goszczyn, Belsk Duży 
przekonali się o tym podczas warsztatów 
w ramach projektu „Dobra Wola Dru-
giego Seniora”.  Dowiedzieli się czym jest 
wolontariat wewnątrzpokoleniowy, jak 
nawiązywać kontakt, jak włączać do ta-
kich działań członków klubu seniora, jak 

takie akcje pomagania organizować i na 
czym mogą one polegać. W takich działa-
niach często towarzyszy nam strach, opór 
w nas i otoczeniu, dlatego Stowarzysze-
nie W.A.R.K.A nie zapomniało o samych 
wolontariuszach - dużo czasu poświęci-

liśmy rozmowach 
o wsparciu po-
magaczy, aby byli 
w stanie nieść 
poMOC.
Tak przygotowa-
ni seniorzy stanę-
li przed wyzwa-
niem organizacji 
własnych akcji 
wolontariackich. 
Rękawicę podjęło 
6 klubów seniora 
świadomych ha-
sła „Jestem senio-
rem i pomagam 
seniorowi”. Na 
czym polega-
ją akcje? Są to 
p r z e d s i ę w z i ę -
cia organizo-
wane w końca 
p a ź d z i e r n i k a , 
w ramach któ-
rych osoby przy 
wsparciu swojej grupy organizują coś 
dobrego dla innych seniorów. 
I tak w Starej Warce odbędzie się wyda-

rzenie „Ach co to był za ślub” podczas, 
którego uhonorowane zostaną pary 
z najwyższym stażem małżeńskim. Bę-
dzie to okazja do wspomnień, rozmów 
i integracji seniorów. Wolontariusze 
z Klubu Senior+ „STARÓWKA” za-

dbają o gości, by poczuci się wyjątkowo 
jak w dniu ślubu. W podobnym duchu 
w Nowej Wsi seniorzy z Klubu Senio-
ra „Czerwone Jabłuszko” zorganizują 
„Akcję 200lat”. Będą to 90 urodziny Pani 
Henryki Tomali, o której więcej przeczy-
cie na stronie obok oraz 5 innych klubo-
wiczek. Członkowie klubu przygotują dla 
jubilatek upominki, odwiedzą w domu, 
dowiozą i wesprą dobrym słowem. Bę-
dzie to kontynuacja działań wolontariac-
kich z poprzednich lat. W ramach akcji 
seniorki propagować będą ideę „Koper-
ty życia”, monitorować wypełnianie ich 
przez seniorów ze swojej społeczności.
Dla części klubów działania pomagania 
są kontynuacją zeszłorocznych działań, 
a dla Wareckiego Klubu Seniora „Ra-
dość z życia” to dopiero albo aż począ-
tek drogi wolontariackiej. Swoja akcją 
zadbają o te seniorki, które nie mogą już 
aktywnie uczestniczyć w życiu klubu. 

Jestem seniorem i pomagam seniorowi

Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samot-
nych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach 
najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, 
alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym 
nr pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w 
lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest 
łatwo dostępne. To informacje potrzebne w sytuacji konieczności udziele-
nia pomocy medycznej czy ratowania życia.

KOPERTA ŻYCIA: 
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Bony dla seniorów na lata 2021-2023
Stowarzyszenie „Radomskie Cen-
trum Przedsiębiorczości” przy do-
finansowaniu z Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego wdrożyło 
regionalny system wsparcia projek-
tów senioralnych w formule bonów 
społecznych!  
Głównym celem projektu jest wzrost 
rozwoju zróżnicowanych form działań 
oraz usług społecznych, zwiększających 
samodzielność społeczną i aktywność 
osób starszych poprzez uruchomienie 
co najmniej 277 bonów społecznych 
dostępnych dla nieformalnych środo-
wisk osób starszych z województwa 
mazowieckiego w okresie od 1.06.2021 
r. do 30.11.2023 r.
Wsparcie finansowe w formie bonu 
społecznego w wysokości do 2000 zł 
będzie udzielane na realizację projek-
tów, które odpowiadają na potrzeby se-
niorów i mają na celu wsparcie samo-

cie ostrołęckim, powiecie siedleckim 
i powiecie ciechanowskim (adresy do-
stępne na www.srcp.radom.pl).
Wnioski w formie elektronicznej, nale-
ży przekazywać na adres poczty elek-
tronicznej e-mail: rcp@radom.net. 
Wniosek powinien mieć formę scanu 
podpisanego wniosku oraz scanów 
podpisanych załączników. 
Zasady ubiegania się o bony społeczne 
zostały opisane w Regulaminie przy-
znawania i rozliczania bonów społecz-
nych, dostępnym na stronie www.srcp.
radom.pl w zakładce Bony dla senio-
rów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum 
Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

dzielności społecznej oraz aktywności tej 
grupy osób. Przedmiotem przedsięwzięć 
wspierających  środowiska senioralne 
mogą być, m.in. działania kulturowe, 
edukacyjne, aktywizacji  fizycznej, czy też 
pielęgnacja tradycji lokalnych i inne.
O bony społeczne mogą się ubiegać mini-
mum pięcioosobowe grupy seniorów. 
Nabór wniosków o bony społeczne dla 
seniorów będzie prowadzony w systemie 
ciągłym. 
Możliwość składania wniosków rozpo-
częła się od dnia 12 lipca 2021 r. Termi-
ny składania wniosków oraz posiedzeń 
Komisji będą zawieszane sukcesywnie na 
stronie internetowej, nie później jednak 
niż do dnia 30 listopada 2021 r.
Wnioski można składać osobiście lub dro-
gą pocztową w siedzibie Stowarzyszenia 
„Radomskie Centrum Przedsiębiorczo-
ści”, ul. Żeromskiego 51, 26 – 600 Radom 
oraz w punktach kontaktowych w powie-

Przygotują i oprawią nie tylko pamiątko-
we zdjęcie członków klubu ze specjalną 
dedykacją, ale także stworzą dla nich sa-
modzielnie  drobny upominek. Wspól-
nie pójdą z herbatką opowiedzieć o tym 
co słychać w klubie, posłuchać i po-
wspominać. Podobną akcję przygotują 
dla swoich koleżanek i kolegów senior-
ki z Klubu „Pełnia życia” z Chynowa. 
Jak sami piszą, to my możemy chociaż 
trochę odmienić losy innych seniorów, 
wywołać uśmiech na ich twarzach, poka-
zać, że o nich pamiętamy. Pomogą w tym 
przygotowane wspólnie przez członków 
klubu upominki i poczęstunek. 
„Spotkania przyjaciół” to tytuł kolejnej 
akcji, za którą stoją seniorzy z Klubu 
Senior+ „Młodzi Duchem z Michal-
czewa”. Za cel stawiają sobie zadbanie 
o osoby samotne lub po starcie bliskiej 
osoby z ich otoczenia, aby mogły z kimś 

porozmawiać, poczuć, że się o nich pa-
mięta. Wspólnie odwiedzą i potowa-
rzyszą tym osobom przy przysłowiowej 
herbatce. Przygotują dla nich wspólnie 
drobne upominki, a następnie podzielą 
się na spotkaniu tym co potrafią najle-
piej, czyli talentem kulinarnym. Senior 
brzmi dumnie to pomysł na działania 
Aktywnych Seniorów z Modrzewiny. 
Oni za cel postawili sobie włączanie 
osób nieaktywnych do swojego klubu. 
Chcą swoją dobrą energią, pomysła-
mi i niespodziankami zachęcić innych 
seniorów do aktywności, przywrócić 
radość ze wspólnych spotkań.  Nie za-
braknie u nich warsztatów, wspólne-
go gotowania, integracji ale i zadbania 
o zdrowie jak np. apteczki pierwszej po-
mocy czy „Koperty życia”. 
Co łączy te wszystkie akcje? Dobra wola 
drugiego seniora. Chęć docenienia osób, 

które są blisko nas, a których nie widać 
na co dzień. Chęć włączania innych osób, 
dzielenia się dobrem. Do tego nie trzeba 
dużo, może i wy rozejrzycie się wokół 
siebie? Może znajdziecie sąsiadkę, która 
uwielbiała czytać, a teraz przydadzą jej 
się „drugie oczy”, które pomogą jej kon-
tynuować pasję? Może możemy pomóc 
w zakupach albo zwyczajnie zadzwonić 
pogadać? Każdy z nas może podzielić 
się jakimś dobrem… czasem wystarczy 
zwykłe „dzień dobry”, aby odmienić ko-
muś dzień! 
Akcje wolontariackie są częścią projektu 
„Dobra Wola Drugiego Seniora”. Zada-
nie sfinansowane ze środków z budżetu 
Województwa Mazowieckiego, a partne-
rem projektu jest Starostwo Powiatowe 
w Grójcu.
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200 Lat
Przedstawiam dziś Państwu Jubilatkę 
– Panią Henię z Nowej Wsi. Pani He-
nia w tym roku ukończyła 90 lat. Jest 
zaprzyjaźniona z naszym klubem se-
niora „Czerwone Jabłuszko” od 
początku naszej działalności tj. 
od 2017 roku. Zawsze chętnie 
uczestniczy w naszych projek-
tach.
To osoba o dużym poczucia 
humoru, życzliwa, niezwykle 
gościnna, pełna radości życia. 
Choć w jej życiu często bywało 
„pod górkę”, wciąż jest opty-
mistką. Urodziła się 25 I 1931r. 
Szczęśliwie cała rodzina przeży-
ła wojenną zawieruchę. 7-klaso-
wą szkołę podstawową ukończyła 
tuż po wojnie. W wieku niespełna 
18 lat wyszła za mąż. Pani Henia 
ujęła to tak:
Jan był przystojny, posiadał wła-
sną kuźnię, byłam w nim zako-
chana po uszy, więc żeby mi któ-
raś, nie sprzątnęła Jana sprzed 
nosa, wyszłam szybko za niego.
Początkowo utrzymywali się 
z tego, co Jan zarobił w kuźni, 
podkuwając konie, kując podko-
wy, lemiesze, motyczki, części do 
wozów. Kiedy z reformy rolnej 
dostali 2 ha ziemi, było im trochę 
lżej. Jan pracował w kuźni nawet 
po 12 godz, ziemią zajęła się Pani 
Henia. Początkowo mieszkali 
w jednej izbie przy kuźni, z bie-
giem lat kupili drewniany domek, tam 
rodzili się ich synowie: w 1950  - An-
drzej, w 1954  - Janusz oraz w 1968 roku 
– Marek.

Nowy dom, murowany z większymi 
wygodami i rozpostarciem wybudowa-
li w 1979 roku. Jak opowiada p. Henia, 
to ona od początku swojego małżeństwa 
załatwiała wszystkie sprawy urzędowe, 

wszystkie zakupy, nawet tak poważne 
jak cegła czy cement na dom, na które, 
trzeba było najpierw wystarać się o przy-
dział. Dokupowali też po trosze ziemię, 
by mieć co przekazać któremuś z synów. 
Jak mówi - potrafiła się cieszyć każdego 

dnia, że chłopcy się zdrowo chowają, że 
obrodziły ogórki czy ziemniaki, że po-
sadzone przez nią drzewa owocowe już 
mają owoce. każdy dzień witała z ra-
dością, cieszyło ją, że świeci słońce, że 
pada deszcz, że udało się znaleźć chwilę, 
by usiąść nad ukochaną książką. Każdą 
wypożyczoną w szkolnych bibliotekach 
książkę, traktowała jak przyjaciółkę. Do 
dziś pamięta wiele tytułów przeczytanych 
książek, Nadal jest niezwykle żywotną 

osobą, o świetnej kondycji psychicznej 
i pamięci, troszkę słabszej kondycji fi-
zycznej. W swojej opowieści, wraca do 
spotkań rodzinnych, najczęściej tych 
świątecznych, które celebrowali wspól-
nie w jej domu rodzinnym, a które prze-

niosła potem do swojego domu.
-  Moje życie to nie tylko radości, 
było też wiele smutku, w 2001 roku 
zmarł mój ukochany mąż, w 2010 
roku czyli 11 lat temu syn Janusz, 
a koniec 2020 roku i początek 2021 
roku przyniósł śmierć synowej i syna 
Andrzeja. Wciąż nie mogę pogodzić 
się z ich śmiercią. Tylko wiara i mo-
dlitwa dodaje mi sił do życia. 
Pani Henia doczekała się 6 sześcior-
ga wnuków i tyleż samo prawnuków. 
Wszystkich kocha bardzo. W maju 
tego roku, odbyła podróż do Wro-
cławia, by uczestniczyć w I Komu-
nii św. swojej prawnuczki. Mieszka 
z najmłodszym synem i synową, 
wciąż sama dba o siebie, nie chcąc 
sprawiać kłopotów młodym, zapra-
cowanym od rana do późnego wie-
czora. Wdzięczna jest bardzo syno-
wej za podrzucanie smakołyków, za 
pilnowanie, by wzięła leki, za trzy-
manie porządku.
Zapytana o radę na długowieczność 
– odpowiada: Nie znam takiej re-
cepty ale myślę, że trzeba nauczyć 
się cieszyć z drobnych rzeczy, trze-
ba kochać pracę, jakakolwiek by nie 
była, szanować zdrowie, i dziękować 
Bogu, za każdy przeżyty dzień i pro-
sić o następny.

Znam Panią Henię od wielu lat, wiem, 
że to oczytana światła kobieta, ciekawa 
świata i ludzi.
Teraz mogę napisać, że można brać z Niej 
przykład za pogodę ducha, za życzliwość 
dla bliskich, za ćwiczenie umysłu, za to, 
że we wszystkim i w każdym człowieku 
doszukuje się pozytywów.

Z Jubilatką rozmawiała 
Halina Fruba
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Seniorze - zaszczep się 
przeciwko COVID-19
Seniorze – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś – 
zgłoś się na szczepienie! 
Poniżej przesyłamy kanały rejestracji na 
szczepienie przeciwko COVID-19 
Telefon -> Infolinia nr tel. 989
Komputer osobisty e-rejestracja na stro-
nie internetowej: http://pacjent.gov.pl
Telefon komórkowy -> Wyślij SMS na nu-
mer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: 
SzczepimySie.
 
Dlaczego warto się szczepić? 
- w 95% uchronisz siebie przed niebezpie-
czeństwem zakażenia COVID-19 i cięż-
kim przebiegiem choroby
- uratujesz komuś życie – im więcej za-
szczepionych osób, tym szybciej osiągnie-
my odporność populacyjną 
- szczepionka jest bezpłatna i skuteczna
- pomagasz zwalczyć pandemię na świecie 

LISTA PUNKTÓW SZCZEPIEŃ NA 
TERENIE POWIATU GRÓJECKIEGO: 
BELSK DUŻY 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „BELMED” ul. Szkolna 4 05-
622 Belsk Duży
BŁĘDÓW 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Błędowie Wilków Drugi 
127 b 05-620 Błędów
CHYNÓW 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Chynowie/ Placówka w 
Drwalewie - Filia ul. Grójecka 12 05-651 
Drwalew
GOSZCZYN 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Goszczynie ul. Bądkowska 
1 05-610 Goszczyn
GRÓJEC 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Medycyna Rodzinna ul. Olimpijska 8 05-
600 Grójec 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
AMED ul. Piłsudskiego 33 05-600 Grójec 
NEUCA MED ( MEDICUS) Przychodnia 
Lekarska Świat Zdrowia „Medicus Msz-
czonowska” ul. Mszczonowska 35 05-600 
Grójec.
Punkt szczepień węzłowo-populacyjnych 
w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. 
z o.o. w Grójcu ul. Piotra Skargi 10 05-600 
Grójec.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„TOMED” ul. Grójecka 6, Lesznowola 05-
600 Grójec Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „ZIEL - MED” ul. Jana Pawła 
II 46 05-600 Grójec.
NOWE MIASTO NAD PILICĄ 
Punkt szczepień węzłowo-populacyjnych 
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście 
Nad Pilicą ul. Spacerowa 1 26-420 Nowe 
Miasto Nad Pilicą
JASIENIEC 
Gminny Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu/ Placówka 
w Gośniewicach - Filia Gośniewice 45 05-
604 Jasieniec 
Gminny Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu ul. Czer-
ska 5 05-604 Jasieniec
MOGIELNICA 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Mogielnicy ul. Dziarnow-
ska 40 05-640 Mogielnica
PNIEWY 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Pniewach Pniewy 2a 05-
652 Pniewy
WARKA 
Centrum Medyczne Vinea ul. Jana Chry-
zostoma Paska 3 05-660 Warka 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Andrzej Niemirski „Zdrowa Rodzina” 
ul. Obwodowa 8a 05-660 Warka 
Samodzielny Publiczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej w Warce ul. Wysockiego 
12 05-660 Warka
Przychodnia lekarzy specjalistów Piotra 
wysockiego 7 05-660 warka

PAMIĘTAJ: 
Szczepionki są najbardziej skuteczną me-
todą chroniącą przed zarażeniem różny-
mi chorobami. Ludzkość z powodzeniem 
korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kil-
kuset lat.

Szczepionki są badane przez najlepszych 
naukowców z całej UE. Ich dopuszczenie 
do użytku jest zależne od decyzji Europej-
skiej Agencji Leków.
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Kino nie tylko dla trzeciego wieku!

Książka, która długo nie da o sobie zapomnieć

Tym razem polecam dwa filmy, pierwszy 
z naszej młodości, może troszkę kiczowa-
ty ale oddający klimat czasów szkolnych 
młodzieży, z tańcem i muzyką w tle:

1.Grease ( 1978)
Reżyseria: Randal Kleiser, Patricia Birch
Klasyk zarówno pod względem filmowym, 
jak i muzycznym. Młody Travolta jako 
szkolny bad boy i casanova Danny prze-
żywa wakacyjny 
romans z piękną 
Sandy. Na tym 
miał być koniec, 
mieli o sobie pa-
miętać na zawsze 
i nigdy się już nie 
spotkać, jednak 
dziewczyna we 
wrześniu pojawia 
się w jego szkole. Spotykają się ponownie 
w liceum Rydell High. Jednak Sandy, do-
brze ułożona panienka, nie pasuje do wi-
zerunku Danny’ego w szkole. Próbuje więc 
zostać jedną z Pink Ladies i odzyskać jego 

względy. W filmie czuć jeszcze ostatni
powiew wakacyjnego luzu i wspomnienia 
beztroskich letnich wieczorów. Summer 
lovin, przemieniający się w szkolny ro-
mans.  
Drugi film, który moim zdaniem warto 
obejrzeć jest o naszym życiu i przemijaniu.

2.Prosta historia (1999)
Reżyseria: David Lynch
Amerykańsko-brytyjsko-francuski dramat 
obyczajowy w oparty na faktach. Historia 
jest rzeczywiście prosta, przez co niezwy-
kła w swojej prostocie: staruszek wyrusza 
w drogę do innego stanu na spotkanie 
z chorym bratem, z którym nie rozmawiał 
od 10 lat.
Ponieważ już dawno odebrano mu prawo 
jazdy i w dodatku niedowidzi, postana-
wia wyruszyć w drogę jedynym dostęp-
nym mu wehikułem – małym traktorem 
z przyczepą. Przemierza 300 mil lokalny-
mi drogami, pośród pól i łąk Iowy i Wi-
sconsin. Jedzie niespiesznie, delektując się 
drogą, nie tyle jednak ucząc się życia, ile je 

sobie przypomi-
nając i porządku-
jąc najważniejsze 
wydarzenia. Jadąc 
wolno może po-
dziwiać zmienia-
jący się krajobraz i 
kontemplować zachody słońca, ma czas na 
rozmowy z napotkanymi
ludźmi, a na noc zatrzymuje się tam, gdzie 
akurat zastał go zmrok – na skraju lasu 
lub pola. Tyle prawd o życiu, starzeniu się, 
poczuciu winy i docenianiu pozornie nie-
ważnych chwil trudno zobaczyć w innym 
filmie. “Prosta historia” ma w sobie pewną 
magię – z jednej
strony film jest bardzo spokojny, wręcz od-
prężający, z drugiej zaś nawet przez krótką 
chwilę nie pozwala nam się sobą znudzić. 

Polecam,  Grażyna Jagiełło – UTW Warka

Jestem świeżo po lekturze emocjonują-
cej trylogii Ewy Cielesz „Córka cieni”, 
którą poleciła mi koleżanka (Halinko, 
dzięki). Jeszcze teraz, już po przeczyta-
niu ostatniej kartki sagi, nie mogę zła-
pać oddechu.
Autorka skonstruowała świetną powieść 
obyczajowo-historyczną, w której historia 
Polski staje się czymś więcej niż suchymi 
datami, przybiera postać realnych osób i 
ich życia.
Tytułowa „Córka cieni” to Juliana, któ-
rej losy poznajemy dzięki znalezione-
mu pamiętnikowi z którego wyłania się 
wstrząsająca historia jej niezwykłych 
losów. Przedwojenny zakazany romans 
rodziców i ich ucieczka w Bieszczady, ze-
tknięcie się z brutalnością wojny, nieroz-

liczone relacje polsko-ukraińskie, trudna 
rzeczywistość powojennej Polski. Pierw-
sza część książki, „Siedem szmacianych 
dat”, to siedem lat spędzonych przez Ju-
lianę w  bieszczadzkim lesie podczas II 
wojny światowej, a każdy rok wyznacza 
szmaciana lalka, szyta dla niej na każde 
urodziny przez mamę.
Drugi tom sagi pt. „Obce matki”, opo-
wiada o powojennej tułaczce małej, sied-
mioletniej dziewczynki po całej Polsce. O 
pobytach w sierocińcach, oraz o obcych 
kobietach, które  z różnym skutkiem pró-
bują zastąpić jej matkę. Zagłębiając się w 
lekturę tej części trylogii, co rusz można 
odczuć, że duch Magdaleny, mamy Julia-
ny czai się tuż, tuż.
Trzecia część pt. „Burza przed ciszą” od-

krywa dalszy przebieg historii Juliany, 
teraz już dorosłej, a na dalszych kartach 
książki, dojrzałej kobiety. Nowe domy, 
praktyki u szeptuch, ucieczki z kolejnych 
miejsc pobytu, niechciane miłości i miłość 
niespełniona, dobrzy ludzie, wrogowie, 
pasja zielarstwa, ciężka praca i wreszcie 
własny dom, w którym wreszcie odczuje 
szczęście i spokój.
To historia, która nie daje oddechu. Po-
kazuje, że szczęście ma własną cenę, a w 
życiu nic nie jest takie, jakie się wydaje.
Nie żałuję ani jednej minuty, którą po-
święciłam na jej przeczytanie. A tych, któ-
rych zachęciłam do przeczytania, zapra-
szam do naszej, wareckiej biblioteki lub 
do księgarń.

Jadwiga Teresa Supłacz-Chromińska
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Poradnik zawiera wiele wskazówek do-
tyczących szeroko rozumianej profi-
laktyki gerontologicznej. Znajdziemy 
w nim również informacje dotyczące 
usług i produktów przeznaczonych dla 
osób w wieku 50 +, które pozwolą cieka-
wie spędzić wolny czas.
Druga połowa życia to czas, w którym 
można realizować marzenia, podjąć nowe 
zadania i wyznaczyć kolejne cele. Zacząć 
żyć spokojniej, nauczyć się korzystać z ży-
cia i doceniać jego uroki. To teraz jest czas 
na wędrówki, zwiedzanie, poszerzanie 
horyzontów, dbanie o przyjaźnie i zna-
jomości. Autorka zachęca do aktywności 

„PORADNIK NA DRUGĄ POŁOWĘ ŻYCIA” 
– aktywność, zdrowie, porady prawne – Barbara Jakimowicz-Klein

„Smakoterapia” 
kuchnia roślinna bez glutenu,nabiału i cukru – Iwona Zasuwa

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce im.księdza Marcelego 
Ciemniewskiego proponuje dla seniorów następujące publikacje:

fizycznej oraz społeczno-towarzyskiej, 
wskazuje specjalne oferty dla seniorów: 
zniżki w podróży, tańsze bilety do insty-
tucji kulturalnych, telefony komórko-
we, konta bankowe, strony internetowe. 
Podpowiada, gdzie otrzymać bezpłatną 
poradę prawną, jak chronić się przed nie-
bezpieczeństwami i jak rozpoznać oszu-
sta. Wreszcie można robić wszystko, na 
co nie było wcześniej czasu. Zrobić coś 
dla siebie. Autorka życzy nam młodo-
ści ducha, otwartości umysłu i czerpa-
nia radości z każdego dnia i kontaktu 
z drugim człowiekiem.

„Jest tylko jeden sposób na to, aby osiągnąć szczęście:
przestać przejmować się tym, na co nie mamy wpływu”

/ Epiktet/

„Kuchnię Iwony znam naprawdę do-
brze, bo od prawie 20 lat częstuje mnie 
swoimi potrawami nie tylko w trasach 
koncertowych. Uwielbiam je! Pyszne, 
zdrowe, roślinne, dobrze doprawione, 
w dodatku bez glutenu. Wypróbujcie 
koniecznie !!” – Kayah 
Właśnie dlatego w tej książce znajdziesz 
przepisy na śniadania, obiady i przeką-
ski na bazie naturalnych ogólnodostęp-
nych produktów roślinnych, a dodat-
kowo bez glutenu, nabiału i cukru. To 
kuchnia idealna dla Ciebie, jeśli chcesz 
odżywiać się świadomie i cieszyć zdro-
wiem – zarówno jak jesteś wszystkożer-
cą, jak i wegetarianinem lub weganem 
czy alergikiem albo po prostu lubisz 

dobrze i zdrowo zjeść. Na pewno znaj-
dziesz tu coś dla siebie (majonez sło-
necznikowy, pasta z pieczonego buraka, 
pierogi gryczane z soczewicą, kalafior 
w sezamowej skorupce, kurkumowe wa-
rzywa z czarnuszką… i wiele innych).
Sięgnij po przepisy na bazie produk-
tów, które doskonale wpływają na or-
ganizm: sezonowych warzyw, kasz, 
ziaren, orzechów, owoców, zdrowych 
olejów, a wszystko to podane w apetycz-
nej i smacznej formie. Pamiętaj – jesteś 
tym, co jesz!

Joanna Jatymowicz
Dyrektor MGBP w Warce
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Emeryt zaleca się do emerytki. 
Nie jestem jeszcze taki stary, mam bardzo dobry słuch! Słyszę 
nawet jak popierdują anioły!
Jaki tam ze mnie anioł… wydawało mi się, że pierdłam cichutko… 

***
Siedzi dwóch starszych dziadków na ławeczce w parku i prze-
chodzą dwie młode dziewczyny. Nagle jeden z dziadków do 
drugiego:
- Podrywamy dupcie?
- E tam, jeszcze sobie posiedzimy!

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

***
- Jak wygląda prośba do Boga, faceta po 70-tce?
- Odebrałeś Boże siły, to odbierz i chęci.

***
Pędzącą autem na złamanie karku starszą panią zatrzymał poli-
cjant. Jechała w terenie zabudowanym.
- Czy mogę zobaczyć pani prawo jazdy?
- Nie mam. Odebrano mi je przed dwoma laty za jazdę po pija-
nemu.
- A ma pani dowód rejestracyjny pojazdu – policjant zmarsz-
czył czoło.
- Też nie mam. Zabiłam kierowcę i ukradłam samochód. Trupa 
kierowcy mam w bagażniku.
- Proszę zaczekać – powiedział policjant i poszedł do radiowozu 
połączyć się z komendantem. Przełożony pojawił się na miejscu 
pięć minut później. Podszedł po okienka samochodu staruszki.
- Poproszę pani prawo jazdy – rzucił surowo.
- Proszę bardzo, panie komendancie – staruszka uśmiechnęła 
się skromnie i wyjęła z torebki dokument.
- A dowód rejestracyjny?
- Proszę – staruszka sięgnęła do schowka i podała mu dowód.
- Proszę otworzyć bagażnik.
Bagażnik był pusty.
- I pewnie jeszcze ten kłamczuch powiedział panu, że jechałam 
jak szalona – rzuciła z wyrzutem wskazując palcem policjanta, 
który ją zatrzymał.

***
Starsza pani otwiera rachunek w banku. Urzędnik prosi ją 
o podpisanie umowy.
- Jak mam podpisać? – pyta babcia.
- Tak, jak podpisuje pani listy – mówi bankowiec.
- „Wasza kochająca babcia” – napisała starsza pani.

***
80-letni staruszek ożenił się z 21-latką. Po roku urodziło się im 
dziecko. Lekarz wyszedł do czekającego mężczyzny i powie-
dział, że chłopiec waży 4300g.
- Stary silnik jeszcze pracuje – skwitował staruszek.
W następnym roku urodziło się kolejne dziecko.
- Dziewczynka waży 3700g – poinformował lekarz.
- Stary silnik jeszcze pracuje – odpowiedział staruszek.
Po roku przyszło na świat trzecie dziecko.
- Chłopczyk waży 4800g – powiedział lekarz.
- Stary silnik jeszcze pracuje – rzekł dumnie staruszek.
- Tak - odpowiedział lekarz – ale najwyższa pora zmienić olej, 
bo chłopiec ma czarną skórę.

***
Staruszka poszła odwiedzić swoją córkę. Zastała ją nagą, czeka-
jącą na męża.
- Dlaczego jesteś naga? – spytała.
- To strój miłości – odpowiedziała córka.
Gdy matka wróciła do domu, przed powrotem męża również 
rozebrała się do naga.
- Co ty wyprawiasz, kobieto? – zdziwił się mąż, gdy ją zobaczył.
- To strój miłości –  wyjaśniła.
- Dobrze, to idź go wyprasuj.

***
Samochodem jechały dwie drobne staruszki. Ledwie je było 
widać zza deski rozdzielczej. Dojechały do skrzyżowania. Było 
czerwone światło ale po prostu przejechały. Kobieta w fotelu 
pasażera pomyślała: „Chyba mi się zdawało, że było czerwone”. 
Po kilku minutach dotarły do większego skrzyżowania, które 
też przejechały na czerwonym świetle. Tym razem pasażerka 
była prawie pewna, że przejechały na czerwonym i na poważnie 
zaniepokoiła się, że mogą zginąć. Zdenerwowana postanowiła 
uważnie obserwować drogę i skrzyżowania. Gdy także na kolej-
nym skrzyżowaniu jej towarzyszka nie zatrzymała się na czer-
wonym świetle, powiedziała:
- Basiu, czy wiesz, że przejechałaś trzy skrzyżowania na czerwo-
nym świetle? Mogłaś nas zabić!
- Och, to ja prowadzę?! – odparła zdziwiona Basia odwracając 
się do niej.

***
Para staruszków obchodzi w domu swoje 50-lecie.
- Pomyśl - mówi dziadek – 50 lat temu nadzy jedliśmy przy tym 
samym stole śniadanie.
- Może i teraz się rozbierzemy? – zaproponowała babcia.
Rozebrali się do naga i siedli przy stole.
- Wiesz kochanie – rzekła prowokująco babcia – moje piersi są 
gorące jak przed 50-ciu laty.
- Nic dziwnego – odpowiedział dziadek. – Jedna jest w kawie, 
a druga w płatkach owsianych.

Humor
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Wieś Konary
Konary, Konary
Na góreczce stoją,

Konary, Konary,
Całą gminę stroją.

Konary, Konary,
piękna okolica,

kto tędy przejeżdża
nimi się zachwyca.

Przy miszewskiej szosie
Na dużym wzniesieniu

Stoi nasz kościółek
Wzniesiony z kamienia.

Idąc trochę dalej
Na następnym wzgórzu

Nekropolia wita
Rzędem czarnych krzyży.

Na ostatnim wzgórzu
Pośród pięknych sadów

Stoi piękna szkoła
A w niej Klub Seniora.

Jest też Straż Pożarna
Dzielnie się spisuje

Jak nie ma pożarów
Z wypadków ratuje

Zejdźmy wreszcie niżej
Tam gdzie kępy, wyspa,

Tam płynie Pilica
Przy niej zaraz Wisła.

Nasi sadownicy
Jabłka produkują

Więc muszą być firmy
Które je kupują

Na strażackim placu
Plac zabaw dla dzieci

A dla starszych również
Jest na czym poćwiczyć.

Od dłuższego czasu
Piękny chodnik mamy

Cieszą się matki z dziećmi
I chodzący z kijkami.

Można już właściwie
Ten opis zakończyć

Tylko nam brakuje
„Dino” lub „Stokrotki”

H.S. – Klub Seniora Konary
„Kwitnąca Jabłoń”

24.VIII. 2021r.

Wolni od metryki
Wolni od metryki?
Któż to taki?

Srebro skronie prószy
Mówią młodzi:

- Staruch, grzebie się,
Zrzędzi, ciągle chory,

I tak dalej, i tak dalej.
- Kto jednak nie narzeka?

- Kto nie choruje?
Wolni od metryk.

- Ci mają wiek,
Ci mają dystans do siebie.

To nie metryka nas dzieli.
To my nas dzielimy.

Przecież pragniemy.
Przecież marzymy.

Kochamy, tęsknimy,
Śpiewamy, tańczymy.

Zostawmy metrykę!
Zostawmy wiek!

Dajmy sobie prawo do szczęścia,
Dajmy sobie prawo do życia.

Uśmiechem zdobądźmy świat.
Bawmy się, tańczmy,

Śpiewajmy i płaczmy
Jeśli trzeba.

Żyjmy pełną piersią,
Żyjmy pełnią życia.

Złoto Jesieni jest piękne.

30 08 2021

Wiersze
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KRZYŻÓWKA
Litery z ponumerowanych pól w pra-
wym dolnym rogu od 1 do 8 utworzą 
rozwiązanie krzyżówki. 

KONKURS

Seniorzy, którzy do 15 października 
2021 r. zgłoszą rozwiązanie krzyżówki 
(mailowo: aktywnysenior@stowarzy-
szeniewarka.pl bądź telefonicznie 504 
968 412) wezmą udział w losowaniu na-
grody, którą jest voucher na obiad dla 
dwóch osób w restauracji FUM w Warce. 
 

Autor krzyżówki: Rodzina Bochenków. 

Poziomo:
1. Wrzucaj do zielonego pojemnika.
5. Generalna przed występem.
8. Z kija, co ma trzy końce.
9. Wnęka w ścianie.
10. Miejsce na niepotrzebne rzeczy.
11. Lubimy z niego korzystać.
12. Podróżują na psim ogonie.
15. Poeta, a może huragan?
18. Modna teraz na ścianie.
19. Dzieli Pawła i Gawła (tych od Fredry).
20. Siekierka w kuchni.
24. Ten z lasu – tak, ten ze ściany – fuj!
27. Kwiat lotosu, orzeł, wojownik – każda z nich.
28. Miasto związane z miedzią.
29. Karmicielka.
30. „Piąte koło u wozu”, „na czarną godzinę”
31. Na pięciolinii.
32. Indianin w prekolumbijskim Meksyku.

Pionowo:
1. Chamowi ostał się jeno on.
2. Na plaży chronią przed wiatrem i słońcem.
3. Unoszą się nad mokradłami.
4. Można nią pokręcić.
5. Zimowe okrycie.
6. Uczeń z ostatniej klasy podstawówki.
7. Jego sąsiedzi to german i selen.
13. Omijaj ją z daleka.
14. Ma słynny uniwersytet, gdzie studiował Kopernik i Kochanowski.
16. Palindrom (wirnik).
17. Miłosne podboje.
20. Kiedyś bardzo pożądany, umożliwiał nabycie towarów deficytowych.
21. Legenda głosi, że na Łysej Górze odbywał się ten najbardziej znany.
22. Pragnie dżdżu.
23. Np. dowcipny na koszulce.
24. Grecka litera.
25. Galimatias.
26. Lśnienie.


