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Nakład powyżej 5000 egz. 

Tu otwieramy drzwi Tu otwieramy drzwi 
do prawdziwego domu!do prawdziwego domu!

 Kwartalnik Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” 

Prawie cztery lata temu, w Mławie rozpoczęliśmy nasze dzieło tworzenia miejsca dającego radość i wsparcie osobom starszym, 
samotnym, szukającym domowego ciepła.  Z myślą o nich  powstało Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniora „Ak-
tywny Senior”.  Stowarzyszenie, w którym jest miejsce na zwykłe, a tak ważne rozmowy, codzienne spotkania przy wspólnym stole, 
zapominanie o samotności, wyjazdy i odkrywanie radości życia. Do naszej stowarzyszeniowej rodziny dołączyło już kilka tysięcy osób 
z Mławy i powiatu mławskiego, żuromińskiego, a od niedawna także Płocka i powiatu płockiego. Dziś po setkach wspólnych przeżyć 
najbardziej cieszymy się słysząc od seniorów, że Stowarzyszenie to ich drugi dom. 

Przez cały rok członkowie na-
szego Stowarzyszenia mają oka-
zję do ciekawych wyjazdów. W 
naszej ofercie są tak egzotyczne 
i piękne miejsca jak Jerozolima. 
Ale nie brakuje również pro-
pozycji krajowych, takich jak 
Licheń, Murzasichle czy Krynica 
Morska i uwielbiane przez na-
szych Seniorów Tatry. 

Wyjątkowe 
obiady, które pomagają

Zawieszony obiad, to wyjąt-
kowa akcja, której jesteśmy pre-
kursorem w Polsce. Jest wpisana 
w działalność Stowarzyszenia 
AS od chwili jego powsta-
nia. Dzięki niej codziennie, 
w obu naszych restauracjach 
Gary Babci Krysi pomagamy 
najbardziej potrzebującym.  

AS zapraszamy 
na zagraniczne wyjazdy
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W każdą środę restauracje Naszego Stowarzyszenia 
w Mławie i Płocku wypełnia muzyka i taneczna zabawa. Od 
godziny 18.00 zapraszamy seniorów, sympatyków i miłośni-
ków dobrej zabawy. To okazja do ciekawego spędzenia wie-
czorów w gronie znajomych, przyjaciół i przy znanych prze-
bojach. W naszym repertuarze nie brakuje znanych, chętnie 
słuchanych i podśpiewywanych utworów z trochę starszej 
i współczesnej listy przebojów. 

Środa: dniem tańców 
w Stowarzyszeniu AS

więcej str. 7 więcej str. 13

Wieczory czwartkowe członkowie  AS’a w Płocku rezerwu-
ją na spotkania w naszym Klubie Inicjatyw Społecznych Gar 
Rozmaitości. Tu spotykamy się o godzinie 18.00, by dyskuto-
wać. Jest tu miejsce na wieczorki literackie, warsztaty kulinarne, 
wspólne gotowanie, smakowanie i wymienianie się przepisami. 
Nie brakuje porad kosmetycznych i spotkań z ciekawymi ludź-
mi. Wstęp wolny dla wszystkich chętnych, którzy lubią spędzać 
czas wolny, szczególnie w długie, jesienne wieczory w ciepłym 
gronie.

Czwartek: spotkania 
w Klubie Gar Rozmaitości

więcej str. 12
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f e l i e t o n

Szanowni Państwo 
Z ogromną radością przeka-

zujemy na Państwa ręce pierwsze 
wydanie naszej, stowarzyszenio-
wej gazety pt. „Aktywny Senior”. 
Nasza radość jest tym większa, 
że w niniejszym wydaniu znaj-
dziecie Państwo mnóstwo infor-
macji na temat historii naszego 
Stowarzyszenia, idei oraz obec-
nej działalności naszych dwóch 
oddziałów w Mławie i w Płocku. 
Chcemy dzielić się z Państwem na-
szą pasją i prezentować plany jakie 
mamy względem Stowarzyszenia.  

Mamy nadzieję, że z zaintereso-
waniem poświęcicie Państwo czas 
na lekturę tychże artykułów. W pre-
zentowanym wydaniu znajdziecie 
Państwo wiele porad, wywiadów 
i mnóstwo zdjęć. Historię cieka-
wych, podobnych Państwu ludzi 

oraz kącik do lekturowej rozrywki. 
Wydania naszej gazety będą bez-
płatne dlatego gorąco i serdecznie 
Państwa zachęcamy do propago-
wania tej lektury wśród rodziny 
i znajomych. Jesteśmy przekonani, 
że dzięki naszej gazecie znacznie 
usprawni się nasza z Państwem ko-
munikacja a tym samem ułatwi to 
Państwu pełny dostęp do przygoto-
wywanej przez nas oferty. 

Gazeta „Aktywny Senior” 
to lektura tworzona o seniorach 
i przez seniorów. Dlatego bardzo 
serdecznie zachęcamy Państwa 
do czynnego udziału w budowaniu 
tego dzieła i nadsyłaniu ciekawych 
propozycji tematów, które chcą 
Państwo poruszać na łamach na-
szej gazety. Państwa sugestie pro-
simy przesyłać na adres mailowy: 
media@fundacjaas.org lub bezpo-
średnio na adres naszych oddzia-
łów w Mławie i w Płocku. 

Bardzo cieszymy się z tego 
kolejnego dzieła, które wspólnie 
z Państwem możemy tworzyć. 

Gorąco i serdecznie Państwa 
pozdrawiamy. 

Witamy w ASie

Restauracja Gary Babci Krysi,  
to miejsce któremu początek dała 
wielka potrzeba. Potrzeba poma-
gania i sprawiania radości. A tak-
że długie rozmowy, wspólne goto-
wanie i posiłki przygotowywane 
przez jedną z naszych seniorek pa-
nią Krysię. To od jej imienia nazwę 
wzięła Nasza restauracja działają-
ca najpierw tylko w Mławie, a od 
marca br. także w Płocku. 

Gary Babci Krysi dobrze, 
swojsko, wdzięcznie brzmiąca 
nazwa. Doskonale przyjmu-
je się wśród naszych seniorów, 
gości. Nie miała i nie ma nic 
wspólnego z chwytem marke-
tingowym. Po prostu jak po-
mysł Stowarzyszenia wzięła się 
z prawdziwej potrzeby chwili. 
I jest prawdziwa. – Ta nazwa 
to swego rodzaju symbol, wy-
znacznik tego co bliskie rodzin-
nym wartościom, ciepłu domu 
wypełnionego serdecznością 
i oczywiście zapachami, smaka-
mi domowych potraw – mówi 
o idei tworzenia restauracji Gary 

Babci Krysi, Michał Jaros, wi-
ceprezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów AS w Mławie. 

Pomysł nazwie dała prawdzi-
wa postać, seniorki przychodzą-
cej do siedziby Stowarzyszenia 
AS. Pani Krysia codziennie była 
w Stowarzyszeniu i przygoto-
wywała dla wszystkich posiłki. 
Posiłki, przy których wszyscy 
chętnie zasiadali, gawędzili. 
Spędzali czas w ciepłej, rodzin-
nej atmosferze. Z dnia na dzień 

przychodziło coraz więcej chęt-
nych osób. W końcu mieszcząca 

się na kilkudziesięciu  metrach 
siedziba Stowarzyszenia zaczę-
ła być za mała. I tak przy tych 
pierwszych rozmowach, w coraz 
większym tłoku,  dojrzewał po-
mysł otwarcia miejsca, gdzie jesz-
cze więcej osób mogłoby zjeść 
ciepły, domowy obiad. Kiedy już 
było pewne, że Stowarzyszenie bę-
dzie prowadziło  restaurację dla se-
niorów, jej nazwa była przesądzona. 
– Ta ogromna ilość osób, szukająca 
smaku i ciepła domowego, poka-
zała jak wielka jest potrzeba funk-
cjonowania takiego miejsca. Stąd 
wziął się pomysł przeprowadzki do 
większego lokalu dającego możli-
wość  prowadzenia dla Naszych se-

niorów restauracji z domowym je-
dzeniem – mówi wiceprezes Jaros. 

Pomysł i jego realizacja były 
sporym wyzwaniem fi nansowym, 
organizacyjnym, ale zarazem i mo-
tywacją, do tego by takie miejsce 
jak najszybciej powstało. Zarząd 
Stowarzyszenia mając to na uwa-
dze na ten cel pozyskał lokal 
w mławskim Handlowcu, gdzie 
na powierzchni 470 metrów kwa-
dratowych przygotował niezwykły 
lokal. Lokal, do którego seniorzy 
i mieszkańcy Mławy przychodzą 
codziennie na zupę, drugie danie. 
– Dla wielu seniorów jest to jedyny 
ciepły posiłek, którego nie muszą 
jeść w samotności. Dla wielu ko-
lejnych ten posiłek jest okazją do 
tego, by pobyć, porozmawiać z in-
nymi ludźmi –  mówi Michał Jaros. 

W  o b u  r e s t a u r a c j a c h , 
w Mławie, przy ulicy Chrobrego 
7  i w Płocku, przy ulicy Obrońców 
Płocka 1920 lokal 20,  członkowie 
AS’a jedzą obiad w cenie 7 zł, czyli 
z 50 % rabatem. Codziennie w obu 
restauracjach wydawanych jest po 
kilkaset porcji obiadów. Obiady 
wydawane są w godzinach od 
12:00 do 18:00 każdego dnia. Po 
godzinie 18:00 restauracja zmie-
nia swoje menu na wieczorowe. 
Zarówno w Mławie, jak i w Płocku 
realizowana jest akcja „zawieszony 
obiad”. To posiłki, które wydawane 
są każdemu potrzebującemu, który 
zgłosi się do restauracji.

Takie miejsce musiało powstać
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Otwarcie Filii Stowarzyszenia w Płocku

Płock powitaliśmy dokładnie 
30 marca br. Na otwarcie naszej 
pierwszej filii Stowarzyszenia 
i płockiej restauracji Gary Babci 
Krysi przybyły tłumy płocczan. 
Setki chętnych chciało spróbo-
wać pachnących domem i mają-
cych smak dzieciństwa  specja-
łów Babci Krysi. Na tę okazję 
przygotowaliśmy tysiąc porcji 
obiadów, bo w dniu otwarcia na-
szej filii tyle osób dołączyło do 
grona członków Stowarzyszenia 
AS. Tłumy osób na otwarciu po-
kazały, że nasza Babcia Krysia 
ma w Płocku bardzo wielu sym-
patyków. A to grono cały czas po-
większa się. - Bardzo się cieszę, 
że jest takie miejsce w Płocku. 
Dla nas i z myślą o nas. Nigdy 
nie zapisywałam się do żadnego 
klubu. A tu jak usłyszałam co jest 
dla seniorów zapisałam się od 
razu. Sześć lat siedziałam w domu 
i pomysł Stowarzyszenia zachęcił 
mnie do wyjścia. Jest super, czy-
ściutko, stoliczki piękne, piękna 
muzyka. Czego więcej potrzeba- 
mówiła pani Wanda. Członek 
AS’a w Płocku. 

Pierwszy dzień 
tradycyjnie z rosołem

Pierwszy dzień naszej pracy 
w Płocku rozpoczęliśmy od lubia-
nych i bardzo tradycyjnych dań z po-
midorową i rosołem w roli głów-
nej. Nie mogło zabraknąć kotleta 

mielonego z buraczkami, zestawem 
surówek. I oczywiście naszego plac-
ka drożdżowego z sernikiem. 

Uroczyste otwarcie płockiej 
siedziby przy ulicy Obrońców 
P łocka 1920 lok.20,  po łą-
czone z przecięciem wstęgi 
i zaprezentowaniem działal-
ności Stowarzyszenia, które-
go macierzysta siedziba mieści 
się w Mławie, odbyło się dzień 
wcześniej, 29 marca.  – Ważny 
dla nas i członków Naszego 
Stowarzyszenia dzień poprzedziły 
trzy miesiące przygotowań i nie-
zwykle intensywnej pracy. Tym 
bardziej cieszymy się, że uda-
ło nam się zaprosić państwa na 
otwarcie w zaplanowanym termi-
nie – mówił podczas uroczyste-
go otwarcia Rafał Chmielewski, 
prezes  S towarzyszenia  na 
Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów. – Pojawiały się oczy-
wiście chwile zwątpienia, czy 
zdążymy na czas. Pomysły, czy 
nie zacząć nowego odliczania do 
otwarcia – mówił na uroczystym 
otwarciu prezes Chmielewski.

Na szczęście dzięki pracy 
całego płockiego i mocno go 
wspierającego mławskiego ze-
społu Stowarzyszenia udało się 
zdążyć na czas. Jak mówił wi-
ceprezes Stowarzyszenia Michał 
Jaros, teraz jest czas  budowania 
w Płocku domu dla seniorów. – 
Taki mamy już w Mławie. Taki 

chcemy mieć w Płocku. Miejsce 
wyjątkowe, które dla naszych 
seniorów będzie  nie tylko po 
prostu Stowarzyszeniem. Ale ich 
drugim domem – mówił wicepre-
zes Stowarzyszenia Michał Jaros.

Płocka f  ilia, to podobnie 
jak w Mławie siedziba wraz 
restauracją Gary Babci Krysi. 
Seniorzy będący członkami 
Stowarzyszenia mogą jeść obia-
dy w cenie 7 zł. W restauracji 
są organizowane wieczorki ta-
neczne dla seniorów, spotkania 

literackie, wyjazdy. Członkowie 
stowarzyszenia mogą korzystać 
z całego pakietu wsparcia obej-
mującego między innymi pomoc 
przy zakupie leków, zabiegów 
rehabilitacyjnych. Realizowana 
jest misja Stowarzyszenia po-
zwalająca wyjść z pustych, zbyt 
cichych mieszkań, z życia wypeł-
nionego tylko oglądaniem w sa-
motności seriali. I właśnie chęć zro-
bienia czegoś dobrego, pięknego 
dla innych dała początek działal-
ności Stowarzyszenia w Mławie, 
a teraz w Płocku. – Dlaczego 
Płock? To moje rodzinne miasto. 
Mieszkałem niedaleko stąd, na ulicy 
Mickiewicza. Cieszę się, że tu mamy 
możliwość realizowania czegoś 
ciekawego dla seniorów z Płocka – 
mówił prezes Chmielewski.

Uroczyste otwarcie nie mo-
gło obejść się bez występu  na-
szych seniorów z Mławy. Panie 
z LZA Zawkrze im. Lidii Haliny 
Rzeplińskiej zaprezentowały się 
w energetycznej wiązance tań-
ców. A ich występ goście przyjęli 
owacjami na stojąco. I prośbami 
o bis. Słowa podziękowania za 
pomysł, serce i stworzenie nie-
zwykłego miejsca dla seniorów 
z Płocka i powiatu płockiego 
przekazała w imieniu prezydenta 

Miasta Płocka dyrektor Wydziału 
Wspierania Inicjatyw Społecznych 
Monika Maron. W imieniu sta-
rosty płockiego Mariusza Bieńka 
gratulacje i życzenia przekaza-
ła Małgorzata Struzik, dyrek-
tor Wydziału Edukacji, Kultury 
i Spraw Społecznych w starostwie 
powiatowym płockim. Życzenia 
w imieniu Marszalka Adama 
Struzika i dyrektora płockiej dele-
gatury urzędu marszałkowskiego 
Tomasza Kominka przekazał Karol 
Krajewski. Pomysłu, zaangażowa-
nia i niezwykłej energii gratulowała 
Małgorzata Lewandowska, dyrek-
tor Powiatowego Centrum Rodzinie 
w Płocku, delegaci mazowieckie-
go Centrum Polityki Społecznej 
Ryszard Szwarc i Andrzej Idziak, 
prezes zarządu Płockiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko 
Własnościowej Jan Rączkowski. 
Goście mieli także okazję spró-
bować jak smakują dania Babci 
Krysi. I obejrzeć restaurację 
oraz siedzibę Stowarzyszenia. 
Uroczyste otwarcie zakoń-
czył niedzielny koncert Haliny 
Frąckowiak. 

a k t u a l n o ś c i  A S ’ a

Zbliżamy się do pierwszej rocznicy działalności płockiej filii Stowrzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów AS. Za nami już wiele ciekawych spotkań, wspólnych wyjazdów. A przed nami kolejne pomysły 
i plany na to, by Nasi  seniorzy jak najlepiej spędzali czas. 

WIĘCEJ ZDJĘĆ 
NA STRONIE 8 i 9



4   Nr 1    listopad 2019www.aktywnysenior.org.pl/

o  n a s

Szwalnia Seniora, to jedno 
z wielu miejsc w Naszym Sto-
warzyszeniu, gdzie wspólnie 
spędzony czas jest bezcenny. 
Bo tu właśnie przy codziennych, 
wielogodzinnych rozmowach 
powstają wyjątkowe skrza-
ty Helpiki. Skrzaty, które pod 
wielką czapką skrywają swoje 
tajemnice i tajemnice seniorek 
zasłyszane w szwalni. I to 
właśnie te tajemnice stanowią 
o wartości skrzata i sprawia-
ją, że w ubiegłym roku znalazł 
on ponad 50 tysięcy właścicieli 
w Polsce, w wielu krajach Euro-
py, a nawet w Ameryce. 

Pod wielką czapką swoje do-
świadczenia, emocje i marze-
nia zaszywają Panie Seniorki, 
które każdego dnia w szwalni 
Stowarzyszenia powołują do 
życia kolejne skrzaty. Seniorki 
znajdują w ten sposób zajęcie, 

czują się potrzebne, nawią-
zują  kontakty towarzyskie, 
a przy okazji korzystają z oferty 
Stowarzyszenia. Magiczne skrza-
ty Helpiki, dobre duszki każde-
go domu, kupowane są interne-
towo. Wszyscy odbiorcy tylko 
częściowo kupują maskotkę. 
Przede wszystkim jednak kupu-
ją dobre emocje w niej zaszyte, 

doświadczenie i ciepło bab-
cinych dłoni, które je uszyły. 
Można powiedzieć, że  kupują 
dobro. Nasz skrzat przepełniony 
jest tym wszystkim czym chce-
my się podzielić z innymi. Ręka 
starszego człowieka, troskliwe 
i poczciwe oko, mądrość i życio-
wa rada oraz wielkie serce i chęć 
dawania siebie, czynią z naszego 

Helpika wspaniałą pamiątkę 
i symbol, który upiększy każdy 
dom i napełni go wszelką pozy-
tywną siłą. Helpik, to również 
symbol pamięci o wszystkich sa-
motnych i opuszczonych, to rów-
nież symbol jedności wszystkich 
Seniorów. 

Do każdego skrzata dołączo-
na jest informacja, że został wy-
produkowany przez Seniorów. 
Pozyskane ze sprzedaży dochody 
Stowarzyszenie przeznaczamy na 
pomoc seniorom, zakup leków, 
opału na zimę i pomoc material-
ną w trudnych sytuacjach oraz 
na ich aktywizację. Środki ze 
sprzedaży przeznaczamy również 
na utrzymanie naszego Centrum 
Aktywnego Seniora. W ten spo-
sób praca Pań Seniorek i Panów 
Seniorów zamienia się na pomoc 
seniorom, a skrzat i otrzymane za 
jego sprzedaż środki finansowe są 
tylko środkiem magicznej zamia-
ny dobra w dobro. 

W naszym sklepie interneto-
wym www.sklepas.org oprócz 
naszego ukochanego Helpika 
sprzedajemy również inne wy-
konane przez naszych Seniorów 
przedmioty, które powstały na 

zajęciach rękodzieła artystycz-
nego. Niesamowite ozdoby, ha-
fty oraz ozdabiane przedmioty 
codziennego użytku przykuwają 
uwagę wielu, którzy chętnie je ku-
pują i cieszą nimi oko. Wszystko 
to po to by móc pomagać i działać 
w jednym, słusznym celu. Skrzaty 
z Mławy wyczarowują nową ja-
kość życia dużej grupy seniorów, 
a pośrednictwo Stowarzyszenia 
jest dla nas powodem do ogrom-
nej dumy. - Tutaj w Centrum 
Aktywnego Seniora stworzyli-
śmy nasz wspólny DOM, miejsce 
otwarte dla każdego, kto czuje sa-
motność i porzucenie, dom w któ-
rym odnajdzie akceptację i spotka 
drugiego człowieka z otwartą po-
mocną dłonią – mówi pani Maria, 
jedna z twórców Helpika.

 Jeśli chcecie pomagać w two-
rzeniu Skrzata Helpika, zapra-
szamy Was do naszej Szwalni 
Seniora. Tam wraz z innymi wo-
lontariuszami, możecie wspólnie 
tworzyć to piękne dzieło a tym 
samym dołączycie do wielkiej 
rodziny Skrzata Helpika. Nasza 
Szwalnia, czynna jest codzien-
nie od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00. - 19.00. 

Stowarzyszen ie  na  Rzecz 
Wspierania Aktywności Seniorów 
„AS” powstało z myślą o osobach 
starszych. Głównym celem działal-
ności jest zwiększenie aktywności 
Seniorów w  swoich lokalnych 
środowiskach poprzez różnorodne 
formy działania. Chcemy poma-
gać w organizowaniu dla Senio-
rów ciekawych form aktywności 
w przestrzeni kulturotwórczej, 
artystycznej, turystycznej, nauko-
wej, profilaktycznej, międzypoko-
leniowej. Motto naszej działalno-
ści brzmi: „Ciesz się życiem razem 
z nami”. Jest to zaproszenie dla 
tych wszystkich, którzy chcieliby 
wspólnie spędzać czas rozwijając 
swoje talenty, pasje i zami ło-
wania, a tym samym dzielić się 
radością z osiągniętych wspólnie 
sukcesów. 

Początkiem stowarzysze-
nia i fundamentem kreatyw-
nej działalności, stało się ży-
ciowe doświadczenie naszych 
Seniorów. Terenem naszej dzia-
łalności jest region województwa 

mazowieckiego, lecz dokładamy 
wszelkich starań by Organizacja 
zrzeszała Seniorów z całego kra-
ju. W kręgu naszych członków 
mamy już między innymi miesz-
kańców Poznania, Gdańska, 
Szczecina, Krakowa, Warszawy. 
- Zależy nam bardzo, by drze-
miący w Seniorach potencjał 
i życiowe doświadczenie zosta-
ły bardziej wykorzystywane dla 
osiągnięcia wspólnych celów 
i zamierzeń. Proponujemy bar-
dzo ciekawą podróż do źródeł 
naszych i Państwa talentów, pa-
sji, niespełnionych marzeń. To 
również podróż, w której chętnie 
wyciągamy rękę w stronę potrze-
bujących. Niesiemy otuchę i siłę 
tym, którzy pozostawieni zostali 
sami sobie. Sami wiele nie mo-
żemy zrobić, jednak zjednoczeni 
chęcią tworzenia wspólnego do-
bra, osiągniemy sukces – mówi 
o historii Stowarzyszenia jego 
wiceprezes Michał Jaros. 

Stowarzyszenie w niezwykle 
szybkim tempie rozwija swoją 

aktywność w ramach odpłatnej 
i nieodpłatnej działalności po-
żytku publicznego. Aktywność ta 
nazywa się Helpik, skrzat Helpik 

Dobry Duch Twojego Domu. 
Dodatkowo Stowarzyszenie pro-
wadzi Restauracje „Gary Babci 
Krysi”, w których codziennie ser-
wujemy dla Seniorów dwudanio-
wy obiad w cenie 7 zł. Restauracje 
prowadzone są z myślą o senio-
rach, ale tych mniej zamożnych, 

których nie stać na wydatkowanie 
większej ilości środków na swoje 
utrzymanie. Oprócz sprzedaży po-
siłków nasze Stowarzyszenie jako 
pierwsze zainicjowało w Polsce 
projekt „Zawieszony Obiad”, któ-
ry polega na tym, że każdy może 
ufundować obiad dla seniora bądź 
potrzebującego, rezerwując go 

i opłacając na dedykowanej stro-
nie internetowej: https://sklepas.
org/zawieszony-obiad-ufunduj. 
Jak mówi Michał Jaros wiele 
miejsca zajmują działania skiero-
wane na integrację międzypoko-
leniową. Bardzo bliski jest nam 
temat wsparcia euro rodziców, 

czyli osób starszych i samotnych, 
których dzieci wyjechały do pracy 
za granicą i często nie mają czasu na 
utrzymywanie bliskich kontaktów 
z rodzicami. - Euro Rodzice to temat 
rzadko poruszany, ale jakże ważny. 
Widzimy potrzebę budowania ofer-
ty również dla takich osób by móc 
w ten sposób pomóc w przeżywaniu 
ich samotności i poczucia porzuce-
nia lub osamotnienia. Chcemy by se-
niorzy mieszkający na terenie nasze-
go regionu mogli wspólnie działać 
dla siebie nawzajem jak również na 
rzecz lokalnej społeczności – przed-
stawia działania AS’a Michał Jaros.

Stowarzyszenie to także  dzia-
łające tu Centrum Aktywnego 
Seniora, w którym prowadzimy sze-
reg zajęć  aktywizujących Seniorów. 
Od szwalni Seniora, w której po-
wstaje nasz ukochany Skrzat Helpik, 
po zajęcia informatyczne, językowe, 
salonik literacki, salonik gry w sza-
chy i brydża, zajęcia rękodzieła ar-
tystycznego, kącik kulinarny czy 
w końcu zajęcia rehabilitacji i  kon-
sultacji specjalistycznych. 

Więcej o nas można znaleźć na 
naszej stronie internetowej www.
aktywnysenior.org.pl, na naszym 
profilu na FB oraz na profilu 
Skrzata Helpika.  

Taka jest historia AS’a

Szwalnia Seniora

Tu powstaje dobry duszek Helpik
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Tak jak i tysiące naszych 
innych skrzatów, ten powstał 
w naszym Centrum Aktywnego 
Seniora w Mławie. Miejscu także 
wyjątkowym, bo dającym naszym 
seniorkom okazję do spotkania, 
porozmawiania i przede wszyst-
kim przygotowania niezwykłego 
skrzata Helpika – dobrego duszka 
każdego domu. Duszka, jak już 
wskazuje jego sama nazwa, bar-
dzo pomocnego. Bo każdy zaku-
piony skrzat oznacza możliwość 
pomagania członkom Naszego 
Stowarzyszenia. – Ale w postać 
skrzata Helpika wpisana jest jesz-
cze jedna bardzo ważna infor-
macja, ta będąca misją Naszego 
Stowarzyszenia. A mianowicie 
informacja dostrzegania ludzi 
samotnych, starych. Dawania ra-
dości, pamięci, zainteresowania 
osobom, których codzienne życie 
jest pozbawione tych tak ważnych 
emocji. Helpik, to nie tylko pięknie 
wykonana zabawka. To sygnał od 
nas i naszych seniorów, że trzeba 
umieć dawać coś od siebie. My 
dajemy je w postaci Helpików, 
w które wpisana jest praca i hi-
storie wielu osób. Osoby kupują-
ce otrzymują i przekazują dalej 
nasze przesłanie, aby mieć chęć 
niesienia dobra najbardziej tego 
potrzebującym – opowiadał o hi-
storii Helpika Michał Jaros, wice-
prezes Stowarzyszenia Na Rzecz 
Wspierania Aktywności Seniorów 
„Aktywny Senior”.

Helpik, to wspólna, codzien-
na praca Naszych Seniorek 
w Centrum AS. Za każdym precy-
zyjnie, starannie przygotowanym: 
wyciętym, zszytym elementem 
skrzata stoi konkretna osoba. Pani 
Zosia szyje tułów i biały pas. Pani 
Krysia precyzyjnie szyje elementy 
na nóżki skrzata. Wszystkie goto-
we elementy w całość zszywa pani 
Maria, przez ręce której przechodzi 

każdy skrzat. Jeszcze tylko pani 
Maria doda bródkę i skrzat idzie 
do wypchania. Potem jeszcze pani 
Krysia i Irenka przyszywają nosek. 
I tak w skrócie skrzat gotowy. Jak 
mówią panie precyzja to tu cecha nie-
zwykle pożądana. – Bez tego ani rusz. 
No wyobraźmy sobie różnie uformo-
wane nóżki, czy rączki. Nie może tak 
być. Bo Helpiki są piękne – mówią 
Nasze Seniorki z Centrum AS-a.

Przechodzimy 
do swojego „Asika”

Na co dzień nad tworzeniem 
wyjątkowych skrzatów pracuje 
20 pań. A spod ich rąk wycho-
dzi około stu, niekiedy nawet 
stu czterdziestu Helpików. – Jak 

trzeba więcej wykonać, to zwiera-
my siły i przygotowujemy więcej 
naszych Helpików. Dla nas to 
sama przyjemność. Bo przy ich 
tworzenie oznacza dla nas bycie 
razem, rozmowy, żarty, śmiech. 
Mamy tu wszystko co potrzebne 
człowiekowi najbardziej – mó-
wią panie z naszego Centrum 
AS. Niektóre do pracowni za-
glądają o 9.00, niektóre o 10.00 
rano. Jak mówią przychodzą do 
swojego „Asika”. Pracują, roz-
mawiają, żartują, piją ziółka. 
Często oglądają zdjęcia swoich 
dzieci i wnuków, które miesz-
kają za granicą. – Tematów do 
rozmów nie brakuje . Ale nie ma 
się co dziwić, bo jesteśmy jak 

rodzina. Dobra rodzina. Dla nas 
te rozmowy to lekarstwo. Bo czę-
sto w domu jest już tylko cisza. 
A w Centrum jak w ulu: praca 
wre, rozmowy, żarty, śmiechy – 
mówią panie.

Rozmowy jak lekarstwa
Z tych rozmów, trwających 

godzinami, codziennych spotkań 
wyrastają Helpiki. Jest już ich 
20 różnych wzorów. Naszego 
Stefana, Jagódkę, Cytrynkę, 
Groszka, Romea i Julię pokocha-
li dorośli i dzieci, którzy zakupili 
nasze skrzaty. Mamy nadzieję, 
że nasz kolejny Helpik przygo-
towany z okazji otwarcia Filii 
Stowarzyszenia w Płocku będzie 

także cieszył i gościł w Państwa 
domach. Niezwykle urocza za-
bawka jest wspaniałym prezen-
tem, wnoszącym radość do każ-
dego domu i niesie pomoc nie 
patrząc na nic.

Imię naszego przyjaznego 
duszka pochodzi z języka an-
gielskiego od słowa pomagać. 
To niezwykły duszek i zarazem 
skrzat niosący dobro i bezpie-
czeństwo wszystkim tym, któ-
rych spotyka na swojej drodze. 
Helpik to piękne dzieło rąk wielu 
ludzi o wielkich sercach i dobrej 
woli. To maskotka, która wyko-
nana jest przez nasze kochane 
i zdolne Panie Seniorki, które 
z ogromną precyzją i spoko-
jem misternie wykonują kolej-
ne elementy naszego skrzata by 
w końcu powstał w całej oka-
załości. Skrzat Helpik – dobry 
duch Twojego domu to dzieło 
doświadczonych, utrudzonych 
życiem jak również pełnych mą-
drości Seniorów, którzy w ten 
sposób chcą dać znać światu, 
że mogą jeszcze coś zrobić dla 
innych. Obecnie Skrzat Helpik 
znalazł już swój dom w około 
12 tys. mieszkań w Polsce i na 
świecie. Jest kochany i uwielbia-
ny przez wielu sympatyków 
Stowarzyszenia. Marzymy o tym, 
by Helpik znalazł się w każdym 
polskim domu i by stał się symbo-
lem dobra i pamięci o tych, którzy 
są już starzy i zapomniani. Dochód 
ze sprzedaży naszego Helpika 
przeznaczamy na cele statutowe 
w tym na pomoc potrzebującym 
Seniorom. Można go zakupić 
w naszym sklepiku na stronie sto-
warzyszenia: www.aktywnyse-
nior.org.pl,  a także w siedzibach 
naszych stowarzyszeń w Mławie 
przy ulicy Chrobrego 7 i w Płocku 
przy ulicy Obrońców Płocka 1920 
lokal 20. 

Dobra historia 
od słowa do skrzata

Nasza helpikowa rodzina ciągle się zmienia i rozrasta. Do całkiem licznej ekipy wyjątkowych skrzatów dołączył 
kolejny. Tym razem dedykowany płocczanom i kibicom płockiej Wisły. Oczywiście w biało niebieskich barwach, 
ale jak zawsze z tym samym pięknym przesłaniem: pomagania naszym najbardziej potrzebującym seniorom. 
Bo wszystko zaczęło się od angielskiego słowa pomagać, które dało początek naszemu Helpikowi.

ył 
h, 
m. 
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Wyjazdy te bliższe i dalsze, to nasza stowarzyszeniowa tradycja. Wszędzie tam, gdzie można zobaczyć wyjątkowe miejsca i  przeżyć niesamowite chwile docieramy 
z Naszymi seniorami. By wspólnie zwiedzać, wędrować, a potem wspominać niezapomniane chwile. Nasze wyprawy to jak mówią seniorzy czas, dla którego warto mimo 
strachu po raz pierwszy polecieć samolotem, przełamać wszelkie obawy, poczuć odrobinę szaleństwa, zebrać niezwykłe przeżycia.

Ten sezon był wyjątkowo obfi ty w wyjazdy te krajowe i zagraniczne. Cząstkę naszych wypraw i wyjazdowych przygód oddają zdjęcia z wyjazdów do Izraela, Lichenia, 
Murzasichla. A to tylko kilka miejsc, do których w tym roku wybraliśmy się z seniorami z AS’a.

 Z ASem wędrujemy po całym świecie

Powitaliśmy Jerozolimę z członkami Stowarzyszenia AS Nocne zwiedzanie Ziemi Świętej

Zatrzymaliśmy się przy kamieniu ze śladami stóp Matki Boskiej niedaleko Lichenia Nasi seniorzy przed Bazyliką w Licheniu

Morskie Oko oglądaliśmy przy słonecznej pogodzie Zbieramy siły przed górskimi wędrówkami po tarzańskich szlakach
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Nasze Stowarzyszenie Na 
Rzecz Wspierania Seniorów AS 
kolejny raz zostało uhonorowa-
ne znakiem Mazowieckiej Marki 
Ekonomii Społecznej. Ponowna 
obecność w gronie laureatów 
uhonorowanych znakiem Mazo-
wieckiej Marki Ekonomii Spo-
łecznej jest dla nas ogromnym 
wyróżnieniem. Stowarzyszenie 
na Rzecz Wspierania Aktywno-
ści Seniorów AS otrzymało wy-
różnienie w kategorii „Rozwój”. 
Jako jedyny podmiot reprezentu-
jący rejon Mławy i Płocka. 

Podczas tegorocznej gali po-
kazującej i promującej najlepsze 
podmioty ekonomii społecznej 
Stowarzyszenie AS było jed-
nym z 21 finalistów. A uczest-
nicy mieli okazję porozmawiać 
z naszymi seniorami i oczywiście 

zobaczyć przygotowywany przez 
nich nasz sztandarowy produkt 
skrzata Helpika. 

Wyróżnienia wręczono pod-
czas „V Mazowieckich Spotkań 
z ekonomią społeczną”. Jak mó-
wiła Elżbieta Bogucka, zastęp-
ca dyrektora Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecznej to, 
co proponują podmioty ekonomii 
społecznej, to świetny pomysł na 
walkę z biedą i wykluczeniem 
społecznym. – Prawda jest taka, 
że zamiast udzielać komuś pomo-
cy finansowej, lepiej jest nauczyć 
go jak sam może sobie pomóc. 
I taka zasada działania dotyczy 
każdej sfery działalności. To ona 
daje możliwość nie tylko powrotu 
na rynek pracy, ale też wyjścia 
z samotności, odkrycia swoich 
umiejętności czy zdobycia no-
wych – mówił Elżbieta Bogucka. 

Tegoroczna piąta już edycja 
współzawodnictwa, którego po-
mysłodawcą jest Mazowieckie 
Centrum Polityki Społecznej, 

obejmowała trzy kategorie konkur-
sowe: „Rozwój”, „Reintegrację” 
i  „ O d p o w i e d z i a l n o ś ć ” . 
W tym roku oceniano 40 pod-
miotów z całego Mazowsza. 
Kapituła konkursowa pozytywnie 
zaopiniowała 21 z nich. Z tego 7 
w kategorii „Rozwój”, 9 w kate-
gorii „Reintegracja” i 5 w katego-
rii „Odpowiedzialność”. – Bardzo 

cieszymy się, że znów jesteśmy 
w gronie tych podmiotów, których 
praca w ważnym, potrzebnym 
i bardzo trudnym sektorze działań 
została zauważona i doceniona. 
Jest to dla na z pewnością moty-
wacja do tego, by dalej po prostu 
robić swoje. Jeszcze mocniej sku-
piać się na pracy, której głównym 
i najważniejszym założeniem jest 

niesienie pomocy, a nie czerpa-
nie zysków. W naszym przypad-
ku oczywiście niesienie pomocy 
i włączanie do aktywnego życia 
społecznego naszych seniorów 
w Mławie i Płocku. Dziękujemy za 
to, że ta praca została zauważo-
na, doceniona. To bardzo ważne, 
pomimo, że w tym obszarze nie 
pracuje się dla pochwał, zysków. 
To działalność, w której zyskiem 
jest prawdziwie dobre życie osób 
samotnych, starszych. I to wyróż-
nienie jest dla nas motorem do 
wdrażania kolejnych pomysłów 
– mówił Rafał Chmielewski, 
prezes Stowarzyszenia AS dzię-
kując za przyznane wyróżnie-
nie. Konkurs dla podmiotów 
ekonomii społecznej działają-
cych na Mazowszu Centrum 
Polityki Społecznej organizuje 
od 2016 roku. Najlepsze z nich 
otrzymują znak Mazowieckiej 
Marki Ekonomii Społecznej. 
Do tej pory odbyły się 4 edy-
cje tego współzawodnictwa. 
Laureaci konkursu otrzymują 
wyróżnienia podczas targów 
podmiotów ekonomii  spo-
łecznej organizowanych w ra-
mach „Mazowieckich Spotkań 
z Ekonomią Społeczną”. 

z  ż y c i a  A S ’ a

Od początku działalności 
Stowarzyszenia środa to ta-
neczne spotkania organizo-
wane dla Naszych Seniorów. 
To czas zabawy, serdecznych 
rozmów, wspomnień i przede 
wszystkim pięknego spędza-
nia czasu wolnego.

Nasze potańcówki, to już 
s ta ły element  w harmono-
gramie stowarzyszeniowych 
wydarzeń .  Seniorzy uwiel-
biają je, bo jak mówią przy 
muzyce czas lepiej  p łynie. 
– Pokochałam, tak tak, poko-
chałam te spotkania od pierw-
szej potańcówki.  Motywują 
do wyjścia z domu, spotkania 
z innymi. Coś fantastycznego 
dla nas. Jak ktoś  nawet nie 
może, czy nie chce tańczyć , 
to chociaż posiedzi, posłucha 
pięknej muzyki na żywo i nie 
siedzi sam w domu  -  mówi 
pani Maria z Mławy, seniorka 
ze Stowarzyszenia AS.

Środowe spotkania przyjęte 
są entuzjastycznie i cieszą się 

ogromnym zainteresowaniem. 
S y m p a t y k ó w  n i e  b r a k u j e 
w naszej siedzibie w Mławie, 
j ak  i  dz i a ła jące j  od  mar -
ca br.  Fili i  Stowarzyszenia 
w Płocku. – Jestem od pierw-
szej potańcówki. Bardzo do-
brze, że nareszcie jest  taki 
miejsce  dla osób w naszym 
wieku. Miejsce, które łączy 
ładny wystrój z klimatem mu-
zyki dostosowanej do naszych 
potrzeb. Organizacja i obsłu-
ga super. Lubimy muzykę jak 
to się mówi dawniejszą, z ład-
nie grającymi instrumentami 
jak saksofon,  trąbka,  gi ta-
ra. A tu tak jest – mówi pani 
Hania członek Stowarzyszenia 
AS filii z Płocka. 

Nasze taneczne wieczorki, to 
także przypomnienie dawnych 
lat. Jak mówią ich uczestnicy  
ludzie bardzo tęsknią za takimi 
czasami. - Dobrze się stało, że 
AS jest w Płocku, bardzo do-
brze. Zawsze mówiłam i ubole-
wałam, że w Płocku brakuje ta-
kich miejsc dla seniorów, gdzie 
można ciekawie, sympatycznie 

spędzić czas - podkreśla pani 
Nina, która na tanecznych spo-
tkaniach jest właściwie w każ-
da środę. Bo jak mówi to jej 
żywioł. – Jak tylko zobaczy-
łam informacje w internecie 
o otwarciu Filii Stowarzyszenia 
w Płocku  zaraz zapisałam 
się byłam na otwarciu i urze-
kła mnie miła atmosfera.  Jest 
wspaniale, piękne dekoracje. 
Cieszymy się, bo wiedzieliśmy 
że przedtem tylko w Mławie se-
niorzy mają takie super miejsce, 
a teraz mamy też Asa w Płocku. 
Podoba mi się szalenie, a po-
tańcówki super – dodaje pani 
Nina. 

Pani Mirosława mówi, że 
ciągle tańczymy.  Bo tańce są 
potrzebne każdemu. - Jesteśmy 
seniorami, którzy mają jeszcze 
wiele energii - mówią zgodnie 
uczestnicy tanecznych wieczor-
ków, kierując podziękowania 
i pozdrowienia dla jak mówią: 
„naszej pani Ani”, która w każ-
dą środę przygotowuje repertu-
ar i cudownie go dla seniorów 
śpiewa.

Wyróżnienie po raz trzeci dla AS’a

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Środa u Nas dniem tańców

Naszym Seniorom nie brakuje 
talentów, pomysłów a przede 
wszystkim chęci do tworzenia. 
Mają ku temu okazję w naszym 
Centrum Aktywnego  Seniora, 
gdzie powstają okolicznościowe 
cudeńka. Prawdziwe, niepowta-
rzalne i niosące dobro rękodzieło.

Najbardziej rozpoznawalnym 
jest tworzony tu skrzat Helpik, 

ale nasze seniorki mają setki 
pomysłów na cudowne deko-
racje. Od kwiatów, po piękne 
poduszeczki, kocyki, maskotki, 
zagłówki. Oczywiście nie może 
zabraknąć okazjonalnych przy-
gotowywanych na każde świę-
ta produktów, które są dosko-
nałym prezentem dla bliskich. 
Do świąt Bożego Narodzenia 
jeszcze troszkę czasu, ale na-
sze Seniorki nie próżnują...
Mamy już dla Was wiele kolo-
rów i wiele różnych nowych mo-
deli skrzatów i nie tylko. Bety, 
rożki, ręczniki, kubeczki i wiele 
innych pięknych dzieł tworzo-
nych przez Seniorów. Osoby 
zainteresowane zapraszamy na 
stronkę: https://sklepas.org/k/2/
skrzat-helpik.

Cały dochód ze sprzedaży 
przeznaczamy na pomoc statu-
tową i materialną dla naszych 
Seniorów.

Centrum 
AS’a
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Babcia Krysia
  Nasza pierwsza poza macie-

rzystą siedzibą w Mławie filia 
w Płocku, to miejsce tworzone 
z myślą o najbliższych nam se-
niorach, ale również przyjacio-
łach, którzy chcą dołączyć do 
nas. Tworzyć w Naszym ASie 
miejsce pełne niezwykłej at-
mosfery. Atmosfery wypełnio-
nej prawdziwym zrozumieniem, 
cierpliwością i zainteresowa-
niem dla drugiego człowieka. 
– To tak niewiele i wiele zara-
zem. Szczególnie dla osób star-
szych walczących z samotno-
ścią, smutkiem w wypełnionych 

ciszą ścianach swoich miesz-
kań ,  domów. Stworzyl iśmy 
Stowarzyszenie, a później jego fi-
lię bo chcemy pokazać jak zupeł-
nie inaczej może i powinno wy-
glądać życie seniorów – przed-
stawiał ideę niesienia wsparcia 
seniorom Rafał Chmielewski, 
prezes  S towarzyszenia  na 
Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów AS. 

Tak jak w Mławie, tak samo 
w Płocku AS, to miejsce, które 
kojarzy się z ciepłem rodzin-
nego domu i pięknymi wspo-
mnieniami, gwarem rozmów. 

Dlatego sercem tego domu jest 
kuchnia, stół i wspólne posiłki. 
Posiłki pachnące i smakujące 
jak u babci. Jest smacznie, do-
mowo. W naszych restauracjach 
Gary Babci Krysi serwujemy 
posiłki z najwyższej jakości 
produktów. Restauracja „Gary 
Babci Krysi”  w Płocku stanowi 
część działalności prowadzo-
nej przez Stowarzyszenie Na 
Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów AS w Mławie. Mieści 
się w siedzibie Stowarzyszenia 
przy ulicy Obrońców Płocka 
1920 lokal 20. Powstała przede 

wszystkim z myślą o seniorach. 
A dania w niej przygotowywane 
powstają na bazie naturalnych, 
zdrowych, świeżych składni-
ków według receptury bab-
ci Krysi, związanej z naszym 
Stowarzyszeniem. 

Na otwarcie przygotowaliśmy 
menu pełne lubianych, znanych, 
polskich smaków, takich prosto 
z dzieciństwa, które dla naszych 
gości mamy na stałe w naszej 
karcie dań. Na tej liście są wiel-
kie schaboszczaki, wyjątkowe 
naleśniki, ręcznie lepione piero-
gi, baby ziemniaczane, krokiety, 

makaronowe zapiekanki, pącz-
ki, bułki drożdżowe i mnóstwo 
pysznych dań według receptury 
babci Krysi. Receptury, która 
nadąża za smakami pór roku. 
Jak na otwarcie przystało był 
wielki tort. 

Do rodzinnego smakowania 
zaprosiliśmy płocczan, którym 
do miana seniora jeszcze po-
trzeba trochę czasu, przedsta-
wicieli władz Płocka, Powiatu 
Płockiego. Towarzyszyli nam 
przedstawiciele Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecznej, 
płockich instytucji. 

Rodzinne spotkania, rozmowy przy wspólnym stole i oczywiście domowym obiedzie. To jest istota i sens działalności Stowarzyszenia na 
Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS. Naszym marzeniem jest to, by takich miejsc i spotkań było coraz więcej. Stąd pomysł otwarcia filii 
naszego ASa w Płocku wraz z restauracją Gary Babci Krysi. Płocczanie przyjęli Babcię Krysię niezwykle ciepło i tłumnie przybyli na otwarcie. 
Na naszych gości, punktualnie od godziny 12.00, czekało 1000 porcji domowych obiadów, wiele serdeczności, uśmiechów i ciepła.
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wita w Płocku
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Znów jedziemy 
do Ziemi Świętej

Po raz drugi w tym roku zapraszamy  Naszych Seniorów do 
udziału w wycieczce do Ziemie Świętej. Ośmiodniowy wyjazd za-
planowany jest na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku.

W bogatym programie zwiedzania jest oczywiście wizyta 
w Betlejem, na Górze Oliwnej w Jerozolimie, Hajfie, Nazarecie i nad 
Morzem Martwym. Koszt wyjazdu wynosi 2590,00 zł, plus wydat-
ki programowe 185 (USD)/OS. Pełna obsługa w języku polskim. 
Wymagany jest paszport ważny co najmniej sześć miesięcy od daty 
wjazdu. Zapisy oraz wszelkie informacje można uzyskać w recepcji 
Centrum Aktywnego Seniora w Mławie, ulica Chrobrego 7 (handlo-
wiec II piętro) lub pod nr telefonu: 791 187 238. 

Jedziemy na Jarmark 
Bożonarodzeniowy

Tradycją naszego Stowarzyszenia są wyjazdy na doroczne, 
przedświąteczne Jarmarki Bożonarodzeniowe. W ubiegłym roku 
gościliśmy w Berlinie. W tym roku także przygotowujemy zagra-
niczną niespodziankę.

Już teraz zapraszamy do zarezerwowania czasu na początku grud-
nia na z pewnością wyjątkowy wyjazd pełen magicznego nastro-
ju świątecznego. W ubiegłym roku seniorzy z Mławy uczestniczyli 
w dwudniowym Jarmarku w Berlinie. Był to czas odpoczynku, zwie-
dzania i okazja do pobytu w magicznej atmosferze. W tym roku pla-
nujemy powtórzyć to wydarzenie. Z pewnością atrakcji i wrażeń nie 
zabraknie. Moc przeżyć jest gwarantowana. Już niebawem szczegó-
łowe informacje będą zamieszczone na stronie Stowarzyszenia AS. 
Informacje można będzie uzyskać i zapisać się na wyjazd w recepcji 
Centrum Aktywnego Seniora w Mławie, ulica Chrobrego 7 oraz re-
cepcji filii Stowarzyszenia w Płocku, ul. Obrońców Płocka 1920 lok. 
20. Informacje będą udzielane także telefonicznie pod numerami tele-
fonów: 791-187-238 (Mława) i 792187228 (Płock).

Sylwestrowa zabawa z ASem
Taneczne spotkania, bale są już na stałe wpisane w życie 

Stowarzyszenia AS. Zatem nie inaczej jak przy muzyce i tańcach 
będziemy witali Nowy Rok. Oczywiście w towarzystwie Naszych 
seniorów.

Zarząd Stowarzyszenia, wspólnie z załogami naszych obu re-
stauracji w Mławie i Płocku już pracuje nad dopięciem szczegółów 
i przedstawieniem Państwu sylwestrowej oferty. W tę wyjątkową 
noc liczymy na Państwa obecność u Babci Krysi. Szalona zabawa 
gwarantowana. 

Szczegóły przedstawimy niebawem. Będą dostępne na  stronie in-
ternetowej Stowarzyszenia AS oraz w naszych recepcjach w Mławie 
(Tel. 791-187-238)  i Płocku (Tel. 792-187-228). 

Nasza Wigilia Bożego Narodzenia
Przed nami jeden z najpiękniejszych, magicznych wieczorów roku – Wigilia Bożego Narodzenia. 

Dla nas to dzień, w którym wyjątkowo mocno liczymy na obecność seniorów i spotkanie przy świą-
tecznym stole.

 Chcemy, by w tym roku zasiedli przy nim seniorzy z Mławy, Płocka, powiatów mławskiego, żuromiń-
skiego, płockiego, przasnyskiego, ciechanowskiego. I podobnie jak przed rokiem wspólne celebrowanie 
tego  najpiękniejszego święta odbywało się w gronie ponad pięciuset osób. Bo tyle nas było w Mławskiej 
Hali Sportowej na wigilijnym wieczorze w ubiegłym roku. 

Już teraz zapraszamy do wspólnego dzielenia się opłatkiem, kolacji i wspólnego śpiewania kolęd. 
Razem z nami tego dnia będą tak-
że wolontariusze, młodzież, którzy 
swoją muzyką i śpiewem kolęd 
umilać będą to wspaniałe i radosne 
wydarzenie. Nie może zabraknąć 
także prezentów. Dla każdego go-
ścia przygotowana będzie paczka 
z prezentami. Tak aby nikt tego 
dnia nie czuł się samotny i pomi-
nięty. Bądźcie z nami. 

Szczegółowe informacje będą 
zamieszczone na stronie stowa-
rzyszenia AS. Będą także dostęp-
ne w recepcjach Stowarzyszenia 
w Mławie i Płocku.  

20 Listopada Dniem Seniora
Dzień Seniora to wyjątkowa 

okazja, w której wspólnie daje-
my świadectwo obecności osób 
starszych w naszych lokalnych 
środowiskach. To także okazja 
do tego by pamiętać w sposób 
szczególny o tych najbardziej 
potrzebujących, doświadczonych 
życiowo i czekających na nasze 
wsparcie i pomoc. 

Dla Stowarzyszenia ten dzień 
ma podwójnie wyjątkowe zna-
czenie z tego powodu, że przy-
pada w nim dzień patrona Św. 
Franciszka z Asyżu. Jego życie, 
ideały są nam bardzo  bliskie. Stowarzyszenie AS to wspólnota ludzi, którzy chcą pomagać i pomagają. 
Każdego dnia spotykamy się z Naszymi Seniorami w salach zajęciowych Centrum Aktywnego Seniora 
czy podczas wspólnego posiłku w Restauracjach Gary Babci Krysi. Polecamy Stowarzyszenie jak również 
Seniorów i Ich rodziny wstawiennictwu naszego patrona, by wypraszał potrzebne łaski i wsparcie oraz 
wskazywał drogę do jeszcze większego niesienia pomocy wszystkim potrzebującym i cierpiącym. 

Chcemy by ten dzień był wspólnie przeżywanym w duchu przesłania Św. Franciszka. Tego dnia w na-
szych restauracjach w Mławie i w Płocku dla członków Stowarzyszenia AS będą wydawane bezpłatne 
obiady. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia otrzymają kod sms uprawniający do skorzystania z bezpłat-
nego posiłku w tym dniu.

Bal Andrzejkowy 
W sobotę 30 listopada, w naszych restauracjach Gary Babci Krysi w Mławie i Płocku nie może 

zabraknąć andrzejkowego klimatu. My już się przygotowujemy i zapraszamy do wspólnej zabawy. 
Ten wieczór z pewnością będzie wyjątkowy. O klimat zadbamy przygotowując specjalną scenerię 

i oprawę muzyczną. Także nasze szefowe kuchni pracują nad przygotowaniem specjalnego menu. Będzie 
wyjątkowo. Zatem już zapraszamy do rezerwowania tej daty w kalendarzu na spotkanie w Restauracjach 
Gary Babci Krysi, która serdecznie zaprasza. Szczegóły oferty dostępne będą w recepcjach stowarzyszenia 
w Mławie i Płocku.  
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Jak już wiadomo specjalno-
ścią babci Krysi jest gotowanie 
i przygotowywanie dań pach-
nących i smakujących domem, 
dzieciństwem, tradycyjną pol-
ską kuchnią. A że babci nie bra-
kuje pomysłów i energii posta-
nowiła zadomowić się na płoc-
kiej Starówce w nowym lokalu, 
swoim Saloniku.  I już wkrótce  
w siedzibie przy  ulicy Stary 
Rynek 27 będzie podejmowała 
gości polskimi specjałami. 

Salonik Babci Krysi, to miej-
sce, gdzie dla gości przygotowy-
wane  będą dania pełne sezono-
wych przysmaków i oczywiście 
domowych tradycji. Serwowane 
w Saloniku zlokalizowanym na 
Starym Rynku 27, pozwolą delek-
tować się smakiem potraw i wido-
kiem płockiego Starego Miasta. 
A wszystko w niesamowitej, pro-
wansalskiej scenerii. Pełnej bieli, 
kwiatów i lekkości. Bo taki będzie 
klimat Saloniku i smak przygoto-
wywanych w nim dań.

Salonik Babci Krysi, to miej-
sce, do którego zapraszamy go-
ści szukających miejsc wyjątko-
wych. A taki bez wątpienia będzie 
Salonik, kolejna odsłona działal-
ności Stowarzyszenia na Rzecz 

Wspierania Aktywności Seniorów 
AS. – Mówiąc kolokwialnie można 
by rzec, że lubimy robić ciągle coś 
nowego, zmieniać się, rozwijać. 
A tak naprawdę oznacza to, że two-
rzymy kolejne, dobre miejsce, które 
pozwoli nam jeszcze bardziej poma-
gać naszym seniorom. Bo takie jest 
najważniejsze przesłanie i główna 
misja Stowarzyszenia AS, a co za 
tym idzie  kolejnych jego dzia-
łań    - mówi Rafał Chmielewski, 
prezes Stowarzyszenia na Rzecz 
Wspierania Aktywności Seniorów 
AS.

Powstający Salonik Babci 
Krysi, będzie po prowadzonej 
w Płocku przez Stowarzyszenie 
restauracji Gary Babci Krysi, dru-
gim lokalem AS’a. Ale o innej 
linii. Nastawionej na dania sezo-
nowe, pełne owoców, warzyw, 
smaków charakterystycznych 
dla pór roku i przede wszystkim 

kuchni polskiej. Już zapraszamy 
na domowe śniadania, obiady, 
kolacje przygotowywane z myślą 
o tych wszystkich, którzy będą 
szukali domowych przysmaków. 
W Saloniku nie będą serwowane 
obiady ze zniżką dla członków 
Stowarzyszenia. – Niezmienna 
pozostaje kwestia tego, że cały 
wypracowany dochód będzie 
przeznaczany na cele statutowe 
Stowarzyszenia. Podobnie jak 
i w przypadku prowadzonych 
przez nas w Mławie i Płocku re-
stauracji Gary Babci Krysi – wy-
jaśnia zasady działalności lokalu 
prezes Chmielewski.

W menu i wystroju Saloniku 
nie zabraknie oczywiście tego co 
się kojarzy i nieodłącznie wiąże 
z sezonowymi smakami, zapa-
chami czyli domowych przetwo-
rów z linii Spiżarnia Babci Krysi, 
z których będziemy przygotowy-
wali potrawy.  

Przypomnijmy, że płocka 
filia Stowarzyszenia na Rzecz 
Wspierania Aktywności Seniorów 
AS działa w Płocku od 30 marca 
br. Jest to pierwsza filia prowa-
dzona poza macierzystą siedzibą 
AS’a w Mławie. 

In fo rmac ję  o  o twarc iu 
Saloniku zamieścimy w mediach 
społecznościowych.

Babcia Krysia ma swój 
Salonik na Starówce
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Nadchodzące święta Bożego Narodzenia to dla nas czas bar-
dzo, bardzo bardzo niezwykły. O tym świadczy wystrój naszych 
restauracji, ale także specjalnie na ten czas przygotowane menu.   

Już dzisiaj zapraszamy do zamawiania dań świątecznych na sto-
ły wigilijne. Wśród nich nie może z pewnością zabraknąć pierogów, 
kapusty, zup, ciast i przystawek. Oprócz różnorodności, domowego 
smaku oferujemy najniższe ceny i wysoką jakość. 

W naszej bogatej ofercie są ręcznie lepione pierogi z grzybami 
i kapustą, krokiety wigilijne, barszcz czerwony z ręcznie lepionymi 
uszkami. W tej ofercie nie może zabraknąć ryb. Zatem zapraszamy do 
składania zamówień na ryby smażone i w galaretach. A to wciąż tylko 
część dań z oferty przygotowanej 
w płockich Garach Babci Krysi. 

Informacje na temat pełnej 
oferty świątecznego menu moż-
na uzyskać pod numerem telefo-
nu: 791187234 lub bezpośrednio 
w siedzibie restauracji przy ulicy 
Obrońców Płocka 1920 lokal 20.

W tym szczególnym czasie 
zapraszamy do korzystania, sma-
kowania i serwowania pysznych 
dań, pozwalających wnieść na 
świąteczny stół prawdziwie ro-
dzinny klimat. 

Czas nadchodzących Świat Bożego Narodzenia, to dla nas 
wielkie wydarzenie, do którego przygotowujemy się z wielką sta-
rannością. Świętowanie otwieramy już 6 grudnia od Mikołajek. 
Będzie to czas wielu wspaniałych i zaskakujących wydarzeń dla 
naszych gości, a w szczególności tych najmłodszych.

Od 6 grudnia nasza restauracja Gary Babci Krysi w Płocku zmieni 
się w Krainę Świętego Mikołaja. Na wszystkich małych gości nasze-
go lokalu w tym dniu  czekać będzie wiele niespodzianek od Babci 
Krysi. Z pewnością nie zabraknie także prezentów od Mikołaja. 

Już dziś zapraszamy do spotkania z nami w tym dniu. 
Zjedzenia pysznego obiadu w niezwykłej scenerii. Naszych go-
ści zapraszamy od godziny 12.00. do 20.00. Zatem do zobaczenia.
Jedną z niespodzianek jest bon podarunkowy o wartości 50 zł do wy-
korzystania w naszej Restauracji. Taki ma szansę otrzymać osoba, 
która na naszym profilu FB zadeklaruje swój udział w mikołajkowym 
spotkaniu u Babci Krysi. 

Babcia Krysia zaprasza 
na świąteczne dania

Mikołajki w Garach 
Babci Krysi
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Każde spotkanie z seniora-

mi, które daje nam okazję do 
rozmowy, zaprezentowania 
ich talentów, umiejętności, 
pasji jest wyjątkowe. Dlatego 
szukamy pomysłów na kolejne 
niecodzienne, ciekawe  okazje 
w naszym ASie. Jedną z nich 
jest czwartkowy klub seniora 
pod nazwą Gar Rozmaitości.

Król Staś miał czwartkowe obia-
dy, a my mamy czwartkowe wie-
czorki. Bo w każdy czwartek, o go-
dzinie 18.00 zapraszamy Naszych 
Seniorów na tematyczne spotkania 
do siedziby Stowarzyszenia przy 
ulicy Obrońców Płocka 1920 lokal 
20. – Chęci i pomysłów nam wszyst-
kim  mnie brakuje. Zatem czwartko-
we spotkania to także dla nas, pra-
cowników Restauracji gary Babci 
Krysi okazja do spotkania się, po-
słuchania, wsłuchania w opowieści 
i rozmowy naszych gości, seniorów 
–  mówi Malwina Więckiewicz, 
menadżer płockiej restauracji Gary 
Babci  Krysi.

W każdy czwartek, punktualnie 
o godzinie 18.00 rozpoczynamy 
z Naszymi Seniorami spotkania 
o modzie, urodzie, zdrowiu i go-
towaniu. Za nami już spotkanie li-
terackie i kulinarne, kosmetyczne. 
A przed nami kolejne ciekawe 
dyskusje, wykłady, warsztaty. 

– Super pomysł na to, by wyjść 
z domu, pobyć z innymi ludźmi, 
pośmiać się, porozmawiać. To 
prawdziwy relaks, kiedy swobod-
nie można porozmawiać, pośmiać 
się, powspominać np. wspólne 
wyjazdy  -  mówiła pani  Krysia ze 
Stowarzyszenia AS.

Klub Inicjatyw Społecznych 
Gar Rozmaitości, to nasz kolejny 
pomysł na to, by lepiej pozna-
wać się podczas wspólnych spo-
tkań. – A nic bardziej ludzi nie 
zbliża jak rozmowa. Klub Gar 
Rozmaitości daje kolejną oka-
zję nam i Naszym Seniorom do 

wspólnego spędzania czasu wol-
nego, poznawania się. Chcemy 
by czwartkowe spotkania było 
kolejnym z wydarzeń łączo-
nym przez seniorów z radością. 
Także czasem pozwalającym 
odkryć talenty, pasje Naszych 
Seniorów – mówił Michał Jaros, 
wiceprezes Stowarzyszenia na 
Rzecz wspierania Aktywności 
Seniorów AS. 

Pierwsze spotkania pokazały, 
że chęć wspólnego działania, roz-
mawiania jest duża. Zaczęliśmy od 
spotkania literackiego z płocką po-
etką Wandą Gołębiewską. Kolejny 
czwartek był czasem kulinarnych 
szaleństw sałatkowych pod kie-
runkiem Moniki – szefowej kuchni 
w restauracji Płockie Gary Babci 
Krysi. Kolejne pomysły już czeka-
ją w kolejce na realizację. Jedno 
jest pewne będzie się dużo działo. 
Na spotkania zapraszamy w każ-
dy czwartek o godzinie 18.00 do 
siedziby restauracji Płockie Gary 
Babci Krysi przy ulicy Obrońców 
Płocka 1920 lokal 20. Wstęp 
wolny.

Czwartkowe spotkania u Babci Krysi

Pani Hania Pruchniewska 
codziennie rano energicznie  
przygotowuje się do wyjścia z 
domu. Najpóźniej o 10.00 musi 
być w ASie. To od kilku lat co-
dzienny rytuał, który pozwala 
jej żyć, czerpać radość, cieszyć 
się. – Tu jest zawsze dużo roz-
mów, śmiechu, nikt nawet nie 
pomyśli o samotności – mówi 
pani Hania ze Stowarzyszenia 
na Rzecz Wspierania Aktywno-
ści Seniorów AS w Mławie. 

W Cent rum Aktywnego 
Seniora działającym w mław-
skim ASie pani Hania jest jedną 
z kilkudziesięciu pań, które spo-
tykają się na codziennych zaję-
ciach.  – Z pośpiechem idę, żeby 
o 10.00 być na miejscu. Czuję się 
normalnie jakbym miała 20 lat i 
szła do pracy. Tak mnie do tego 
miejsca, jego atmosfery ciągnie 

– mówi Seniorka. I dodaje, że 
to miejsce, ci ludzie uratowali  
ją od samotności. Ale sama nie 
od początku była do tego prze-
konana. Po wypadku, w którym 
straciła rękę zastanawiała się co 
ona może robić wśród spraw-
nych, którzy jeszcze na dodatek 
szyją skrzaty, robią inne cudeńka 
wymagające dwóch i to spraw-
nych rąk. Kiedy zatem pierw-
szy raz przyszła do Centrum to 
zastanawiała się czym ona się 
tu może zająć. – Zapytałam wi-
ceprezesa: panie Michale, ale 
co ja tu będę robiła. A on na 
to: nic, będzie pani siedziała w 
fotelu i piła kawkę – wspomina 
pani Hania swoje pierwsze spo-
tkanie w Centrum Aktywnego 
Seniora, do którego pierwszy raz 
trafi ła dzięki koleżance.  Szybko 
było widać, że obawy pani Hani 
były bezpodstawne. Bo tak samo 
szybko jak po wypadku, kiedy to 

tir przejechał jej po ręce, szybko 
włączyła się w stowarzyszeniową 
rodzinę. Okazało się że dziś nikt 
nie dorówna jej w wycinaniu ele-
mentów powstającego w Szwalni 
Seniora skrzata Helpika.- Co 
więcej tu znalazłam możliwość 
nie tylko na to, by sprawić radość 
samej sobie, ale  także innym. Bo 
przecież tworzone tu skrzaty, za-
jączki i inne cudeńka cieszą ludzi 
na całym świecie. Dochód z ich 
sprzedaży pozwala pomagać in-
nym seniorom. Wcześniej w życiu 
nie pomyślałam, że bez jednej ręki 
będę mogła jeszcze komuś poma-
gać. A tu znalazłam koleżanki, sens 
życia. Naprawdę poczułam smak 
radości, przyjaźni. Uwierzyłam, że 
można zmienić swoje życie – opo-
wiada o codziennych spotkaniach 
w Centrum Aktywnego Seniora 
Hanna Pruchniewska. 

Wspólnie z koleżankami co-
dziennie tworzy co najmniej 

setkę skrzatów. W tle cały czas 
trwających rozmów. – Bo to jest 
tak, że jedna opowiada o dzie-
ciach, inna o wnukach, jeszcze 
kolejna o zakupach. Przynosimy 
ciasto, pijemy kawkę, herbatkę. 
W międzyczasie jedna drugiej 
podpowiada jak co przyciąć, jak 
co skleić. I tak przy tych naszych 
rozmowach, wspomnieniach, 
marzeniach powstają kolejne 
Helpiki -  mówi pani Hania. 

Dla niej to miejsce jest wyjąt-
kowe. Szczególnie mocno czuje 
się to kiedy nie można przyjść do 
Centrum, bo zdrowie nie pozwa-
la. – Tak to prawda. Kiedyś za-
chorowałam i nie mogłam przez 
tydzień uczestniczyć w zajęciach. 
Wprost nie mogłam doczekać się 
kiedy w końcu przyjdzie ten mo-
ment, że wyjdę z domu. I chyba ta 
chęć spowodowała, że normalnie 
szybciej wyzdrowiałam – mówi 
o sile tego miejsca i będących 
w nim ludzi pani Hania. Bo co 
można samemu zrobić w domu.- 
To idealne miejsce dla samot-
nych, starszych ludzi. Tu jesteśmy 
z kimś i co ważne dla kogoś - do-
daje Seniorka.

   Pani Hania i jej genialny pomysł na życie

 Do AS’a idzie z pośpiechem jak 20-latka
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Zawieszony obiad, ta wy-
jątkowa akcja, której jesteśmy 
prekursorem w Polsce, jest 
wpisana w działalność Stowa-
rzyszenia AS od początku dzia-
łalności. Dzięki niej codziennie, 
w obu naszych restauracjach 
Gary Babci Krysi pomagamy 
najbardziej potrzebującym. 
Codziennie w Mławie i Płoc-
ku osoby samotne, bezdomne, 
będące na życiowym zakręcie 
mogą zjeść ciepły posiłek. Jest 
to możliwe dzięki naszym za-
wieszonym obiadom. 

Taki sposób pomagania jest 
bardzo ważną częścią działalno-
ści Stowarzyszenia AS. Jak moż-
na pomagać? To bardzo proste. 
Wystarczy dołączyć do naszej 
wyjątkowej akcji „Zawieszony 
obiad”. Opłacić, czyli „zawiesić” 
obiad w naszej restauracji lub na 
stronie. To wystarczy by ktoś 
potrzebujący otrzymał obiad. 
Zapraszamy do wspólnego dzie-
lenia się dobrem. Bo tylko dzięki 
pomocy wielu osób o wielkich 

sercach będziemy mogli przeka-
zać ciepły posiłek podopiecznym 
naszego Stowarzyszenia, osobom 
samotnym, bezdomnym, dla któ-
rych będzie to często jedyny cie-
pły posiłek w ciągu dnia. 

Akcja „Zawieszony Obiad” 
wpisuje s ię  w dzia łalność 
S towarzyszenia  Na Rzecz 
Wspierania Aktywności Seniorów 
„Aktywny Senior”w Mławie i jest 
realizowana od początku jego po-
wstania. Z chwilą uruchomienia 
płockiej filii Stowarzyszenia AS 
i restauracji Płockie Gary Babi 
Krysi także w Płocku zaprasza-
my do wspólnego pomagania. 

Aby pomóc wystarczą dobre chę-
ci i 13 zł, bo tyle kosztuje obiad, 
który można ufundować dla ko-
goś w naszej restauracji, siedząc 
w domu. – Akcja zawieszonego 
obiadu, zapoczątkowana przez 
nasze Stowarzyszenie w Polsce, 
jest odpowiedzią na potrzebę 
wsparcia ogromnej liczby osób 
potrzebujących. I nie wyobraża-
my sobie, aby nie było możliwo-
ści zawieszenia obiadu w naszej 
płockiej filii. Stąd nasza prośba 
i apel o dołączanie, fundowanie 
obiadów, dzielenie się dobrem 
– mówi Rafał Chmielewski, pre-
zes Stowarzyszenia Na Rzecz 

Wspierania Aktywności 
S e n i o r ó w  „ A k t y w n y 
Senior”. 

D z i ęk i  z a w i e s z o -
nym obiadom, codzien-
nie w Mławie możemy 
naszym podopiecznym 
przekazywać ponad 140 
świeżych, ciepłych posił-
ków. Teraz na taką moż-
liwość, z pomocą ludzi 
wielkich serc, otwieramy się 
w Płocku. Z doświadczenia 

w Mławie wiemy, że osób przy-
chodzących do nas jest więcej niż 
zawieszonych obiadów. Dlatego 
liczymy na wielkie wsparcie tej 
pięknej idei, bo osób potrzebują-
cych jest bardzo dużo. Zapraszamy 
do dzielenia się dobrem, abyśmy 
nie musieli odmawiać wsparcia 
osobom zgłaszającym się do nas. 
Kwota 13 zł, często nieosiągalna 
dla naszych podopiecznych, ma 
wielką moc. 

Jak zawiesić obiad?

Wystarczy wejść na nasz 
Fun Page projektu „Zawieszony 

Obiad” lub naszą stronę: www.
sklepas.org/zawieszony-obiad-
-ufunduj.#zawieszonyobiad. Po 
wejściu na stronę obiad można 
ufundować w trzech krokach: kupu-
jesz obiad (zupa i drugie danie) za 13 
zł, opłacasz zamówienie za pośred-
nictwem PayU, PayPal lub przele-
wem i osoba potrzebująca otrzymuje 
gorący posiłek. Obiad można także 
zawiesić w naszej restauracji Płockie 
Gary Babci Krysi mieszczącej się 
przy ulicy Obrońców Płocka 1920 
lokal 20. Nasi pracownicy udzielą 
wszystkich niezbędnych informacji. 
Zawieszony obiad nabijany jest na 
kasę fiskalną. Osoba potrzebująca, 
podchodząc do kasy uzyskuje infor-
mację, iż mamy dla niej zawieszony 
obiad. Informacje o ilości ufundowa-
nych danego dnia obiadów zamiesz-
czamy na Facebook’u. Jeśli danego 
dnia nie są wykorzystane wszystkie 
obiady, to są dostępne dla potrzebu-
jących następnego dnia. 

Z a p r a s z a m y  d o  z a w i e -
szania obiadów w naszych 
Restauracjach Gary Babci Krysi 
w Mławie i Płocku.

W restauracjach Gary Babci Krysi

Wyjątkowe obiady, które pomagają 
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Wanda Gołębiewska, płoc-
czanka, nauczycielka, poetka.  
Urodziła się w domu przy ulicy 
Sienkiewicza, o której mówi: - 
to ulica mojego życia. Pochodzi 
z rodziny o tradycjach wodniac-
kich. Jej ojciec był kapitanem Że-
glugi Śródlądowej na rzeki całej 
Europy. Pływał po wojnie na 
parostatku „Traugutt”. Dziadek 
Gołębiewski miał swoją berlinkę 
i pływał na niej  aż do Berlina. – 
W ten sposób moje życie zwią-
zało się z Wisłą. Przez cały czas 
„stoję twarzą do rzeki” – mówi 
poetka.

Uczy ła się  i  wychowa ła 
w Płocku. W roku 1963 ukoń-
czyła płocką Jagiellonkę, gdzie 
wszystko, czyli wielka przyjaźń 
i miłość pisania, zaczęło się po 
przeczytaniu „Dzienników” 
A n n y  F r a n k .  –  N a  t y m 
„Dzienniku” wyrosło moje życie 
twórcze. Sama zaczęłam pisać 
swój dziennik i pierwsze wier-
sze o Annie Frank, Władysławie 
Broniewskim, o Gruzji, której 

urodą byłam zafascynowana, 
o sobie, nawet o mieszkaniu mo-
ich dziadków, o zegarze z kukuł-
ką. Pierwsze wiersze i pierwsze 
strony dziennika zaczęłam pisać 
kiedy miałam 15 lat. A pierwsze 
listy w wieku 12 lat. Były to listy 
pisane po rosyjsku, do Kirgizji, 
skąd pochodził pisarz Czingiz 
Ajtmatow. To on, a wcześniej 
Lew Tołstoj, stali się moimi ulu-
bionymi pisarzami – opowiada 
o początkach swojej wielkiej mi-
łości tworzenia wierszy Wanda 
Gołębiewska. 

Pisała dzięki niezwykłej wraż-
liwości, ale też co mocno pod-
kreśla, dzięki podróżom, bo jak 
mówi tam gdzie jest są i wiersze.  
Bardzo dużo jest w jej twórczości 
wierszy o rzekach, które zachwy-
cają poetkę. – Na Ukrainie piękny 
i potężny Dniepr, w Australii rzeka 
Yarra, która oglądałam z okien sa-
mochodu. Oczywiście wiele uwa-
gi poświeciłam Wiśle – dzieli się 

swoimi spostrzeżeniami poetka, 
której cykl wierszy zatytułowany 
„Stoję twarzą do rzeki” został na-
grodzony w Świdwinie. 

Wisła, jak mówi Wanda 
Gołębiewska, jest źródłem jej 

natchnienia. Podobnie zresztą jak 
Płock, jej ulica, podwórko, wieś 
Zakrzewo – rodzinne gniazdo 
mamy poetki. W  bogatej twór-
czości Wandy Gołębiewskiej 
nie brakuje wierszy o rodzinie. 
– Wydałam 7 tomików. Miałam 
dwie wystawy o wodniackich tra-
dycjach rodzinnych i swojej pasji 
tworzenia. Wystawa zatytułowana 
„Stoję twarzą do rzeki” odbyła się 
w Muzeum Mazowieckim w Płocku 
i w Wyszogrodzie – przedstawia-
ła część swojej twórczej pracy 
Wanda Gołębiewska

Poetka jest laureatką 153 
ogólnopolskich konkursów po-
etyckich, w tym jednego mię-
dzynarodowego za esej o twór-
czości Zbigniewa Herberta. Jak 
mówi lubi pisać eseje. Napisała 
ich kilkanaście o  twórczości 
księdza Jana Twardowskiego. 
O niej samej powstały póki co 
dwie publikacje, obie autorstwa 
Leszka Skierskiego: „Gdyby nie 
Anna Frank” (wywiad rzeka) 
i kolejna publikacja zatytułowa-
na „Niepokorna”  zawierająca 
eseje i blisko sto wierszy Wandy 
Gołębiewskiej. 

Tam gdzie jestem są wiersze W Wilnie
Ktoś mi powiedział
że najlepiej klęczy się 
w Wilnie na ulicy
pod Ostrą Bramą
nikt i nic wtedy 
nie przeszkadza
ani deszcz ani śnieg
ani ludzie
nawet miejsca ustępują
niebo dotyka naszych
włosów myśli uczuć
te z pewnością tam
nie przepadną choć
w życiu wszystko przepada
wiatr jednak chroni
co się da a najbardziej
 naszych modlitw które 
ciągle brzmią
nie zaprzepaści w nich 
żadnego słowa
ani milczenia ani spojrzeń
kierowanych ku górze
ani tych wbitych w ziemię
z Ołtarza jak rzeka
spływają srebrne 
i złote światła
na ulicę gdzie klęczą
ludzie

8 V 2019
Archiwum 

prywatne W. Gołębiewska

W naszym kąciku literackim zapraszamy do wspólnego odkrywania magii słowa pisanego. A naszych seniorów 
do nadsyłania wierszy pisanych do szuflady. Chętnie będziemy je publikowali i prezentowali na łamach naszego 
miesięcznika „Aktywny Senior”. Wierzymy, że wśród naszych seniorów są autorzy wielu pięknych, poruszających, 
zapadających w pamięć wierszy. Już teraz zapraszamy do ich nadsyłania na adres: media@fundacjaas.org. Można 
także zostawiać w sekretariacie naszego Stowarzyszenia w Płocku, ul. Obrońców Płocka 1920 lokal 20 .

Ukochane miasto, miejsca 
i ludzie. To tematy wierszy pi-
sanych z serca i od serca przez 
Barbarę Strzałkowską. Jej wer-
sy, od kilku lat chętnie czytają 
nie tylko mławianie. Poetka 
cieszy się uznaniem czytelni-
ków i jurorów, którzy jej wier-
sze nagradzają.

O Barbarze Strzałkowskiej, ro-
dowitej mławiance,  trzeba powie-
dzieć, że to poetka, która w sposób 
ciekawy i niezwykle poruszający 
włada słowem. Z zawodu handlo-
wiec, który zajmuje się marketin-
giem. Rodzinnie szczęśliwa mama 
dwóch wspaniałych córek i dwójki 
wnucząt. Poetka jest tez człon-
kiem Związku Twórców Ziemi 
Zawkrzeńskiej. Na swoim koncie 
ma kilka tomików poezji, których 

jest współautorką:  „Mława nas 
pozna” 2016r, czy „Myśli sercem 
pisane” 2018r. Wydała także, 
w 2018 roku, autorski tomik po-
ezji „Pozostanie niedokończony” 
. Barbara Strzałkowska jest rów-
nież współautorką Almanachu 
wydanego  p rzez  Związek 
Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej 
w Mławie, „Wiek wolności 
w strofach” 2018r. Jej najnowsze 
wiersze można znaleźć w tomiku 
„Strofy piórem tkane”, wydanym 
w tym roku, którego jest również 
współautorką. Za swoją pracę po-
etka wielokrotnie była nagradza-
na i wyróżniana między innymi 
w konkursach „Jednego wiersza”.

Specjalnie dla naszych czy-
telników publikujemy jeden 
z wierszy , inspirowany obra-
zem - Joanny Rodowicz „Furtka 
do raju”.

Barbara Strzałkowska

Poetka od myśli sercem pisanych zaklęta na tej samej ziemi
chaszcze wbite 
w rdzawą dzikość
rozpaczliwie 
martwej przeszłości
zegar w bezruchu   
nie czeka 
ściera chłód 
zastygłego czasu
osłupiałe gwary drzemią 
od wieków
zakrzepłe w mrocznych 
żelaznych kratach
między nami a światem
przerażeniem 
skąpo ubranymw bezruchu
tkanym przez lata
czas nie ma granic
w istocie swojej...
pojemnym staje się echem
stara „furtka do raju”
„za sypiącym się murem”
nieprawdopodobnie
przebrzmiała
procesem odległego okresu
tylko jeden krok dzieli nas

od świeżej smugi 
dźwięczącego raju
jeden schodek i jeden klucz
by żywopłot 
przeszłości obalić
na wyciągnięcie ręki masz
„pnące róże     jabłonkę
i słoneczną przestrzeń”
w ogrodzie za furtką
pasma trawiastych wzgórz
kształty 
wymarzonych kwiatów
tam...
wszystkie pory dnia
bezmiar promieni słońca
cudowności jakby z baśni
życie     dalekie podróże
krążą w szpalerze ptaków
i ten obraz
przenikający wnętrze 
wonne płótno 
wiecznie żywe
przetrwa
etap dziejowy    czasu

Barbara Strzałkowska
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Horoskop
Baran (21.03-20.04)
Sprawy urzędowe będą w najbliższym czasie na 

pierwszym miejscu. Ale nie ma się co martwić, bo 
wszystko znajdzie pomyślny finał. A wtedy warto 
pomyśleć o relaksie i wypoczynku w gronie najbliż-
szych znajomych.

Byk (21.04-21.05)
Jesień nie musi być nudna i smutna. Zwłaszcza 

jeśli spędza się czas w gronie dobrych znajomych. 
A taka perspektywa jest zapowiedzią udanego wyjaz-
du w ciekawe miejsca. I świetnej zabawy, do której 
warto zaprosić bliską osobę.

Bliźnięta (22.05- 21.06)
Gwiazdy podpowiadają, aby uwierzyć w swoje 

umiejętności i spróbować sił w zupełnie nowych dzie-
dzinach. Teraz jest właśnie dobry czas na odkrywanie 
talentów. Warto posłuchać głosu serca i rad dobrych 
przyjaciół.

Rak (22.06- 22.07)
Życie rodzinne będzie w centrum zainteresowania. 

Dzięki temu uda się nadrobić zaległości w spotka-
niach z bliskimi. A ich pomoc i wsparcie będzie nie-
zbędne przy załatwianiu spraw, które nadejdą w naj-
bliższym czasie.

Lew (23.07-22.08)
W kręgu zainteresowań będą sytuacje, które jesz-

cze kilka miesięcy temu nie zwróciłyby niczyjej uwa-
gi. To dobry znak, bo pozwoli bardziej uważnie przy-
glądać się ludziom i ich zamiarom. 

Panna (23.08 – 22.09)
Roztaczający się wokół ciebie optymizm będzie 

mocno zaraźliwy. To pozwoli łatwiej przejść przez za-
planowane obowiązki i pokonać pojawiający się nie-
pokój. Wprowadzi także spokój wśród najbliższych. 

Waga (23.09-23.10)
Możesz już niebawem cieszyć się z pomyślnego 

zakończenia. To doda sił i wiatru w żagle. A do tego 
najbliżsi okażą wiele ciepła, serdeczności i wsparcia. 
No cóż szczęście po prostu będzie sprzyjało na całej 
linii.

Skorpion (24.10 – 22.11)
Teraz jest czas, aby zrealizować wszystkie zaległe 

sprawy i więcej nie odkładać na później. Warto osłu-
chać dobrych rad od przyjaciół, bo oni naprawdę sta-
nowią mocne oparcie.

Strzelec (23.11-21.12)
Cierpliwość jest w najbliższym czasie mocno wska-

zana. Bo  to ona stanowi drogę do sukcesu w planach 
i zamiarach. Warto zatem spokojnie poczekać, bo się 
opłaca. I posłuchać tego co nam podpowiada serce. 

Koziorożec (22.12.-20.01)
Warto wybrać się chociaż na krótką wycieczkę. To 

wystarczy, aby choć trochę zregenerować siły, ode-
tchnąć od codziennych spraw. To również okazja do 
tego, by przygotować się do nowych obowiązków. Te 
pojawią się wraz z nowo poznaną osobą. 

Wodnik (21.01-20.02)
Sprawy rodzinne będą teraz na pierwszym miej-

scu. Ale nie ma co narzekać, bo będą z tego tylko 
same korzyści. Najbliżsi zapewnią oparcie i wsparcie 
przy załatwianiu różnych spraw.

Ryby (21.02-20-03)
Potrzeba więcej wewnętrznej radości i pewności 

siebie. Nie można się wycofywać. Tym bardziej, że 
pojawią się nowi ludzie, którzy będą chcieli zaprosić 
cię na wyjątkowe spotkanie. 

KRZYŻÓWKA
Litery w polach z kropką czytane kolumnami pionowymi 
utworzą dodatkowe hasło.

POZIOMO:  3)nielotny ptak  6)miejsce w lesie zryte przez dziki 7)”Król Maciuś I” to jego najbar-
dziej znany utwór  9)cienki gwoździk  10)potrawa z kwaszonej kapusty duszonej z mięsem i kiełbasą  
11)stolica Turcji  15)cztery damy w pokerze  17)wiatr wiejący w Tatrach  19)człowiek silny, atleta  21)
niepotrzebne ryzyko  22)ukochana Tristana  23)chodzi we śnie.

PIONOWO:  1)przewrót wojskowy  2)awantura, kłótnia  3)umowa międzynarodowa  4)gryzoń z ro-
dziny chomików, groźny szkodnik upraw leśnych  5)grecka bogini zwycięstwa  8)nagromadzenie kopali-
ny w skorupie ziemskiej   9)otula szyję  12)australijski torbacz nadrzewny  13)popularne francuskie auto   
14)…Jamboree międzynarodowy warszawski festiwal  16)głos wielu żab  18)moneta dla Charona  19)
ludowy zwyczaj witania wiosny  20)rudy grzyb?  

Krzyżówkę przygotował Robert Romanowski, prezes Płockiego Klubu Miłośników  Rozrywek 
Umysłowych „Relaks” 

Pierogi to zdecydowa-
nie jedno z najbardziej 
rozpoznawalnych dań 
serwowanych przez Bab-
cię Krysię. Dlatego na 
stałe goszczą w naszym 
menu. 

Dla amatorów tego dania 
mamy propozycje w kilku wa-
riantach. Od serowych klasyków, 

przez wersję mięsną, z kapustą 
grzybami oraz szpinakiem i se-
rem feta. Latem królują dodatki 
owocowe od malin, przez tru-
skawki, po jagody i borówki. 
Zgodnie z zasadą, że od babci 
nikt głodny nie wychodzi, nasze 
porcje są nie tylko niesamowi-
cie smakowite, ale i ogromnych 
rozmiarów.  Kto jeszcze nie 
smakował zapraszamy do delek-
towania się, ręcznie robionymi 
pierogami.  

Top produkt Babci Krysi
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Stowarzyszenie na Rzecz 
Wspierania Aktywności Senio-
rów AS, to miejsce dla wszyst-
kich osób powyżej 55 roku 
życia, które chcą ciekawie spę-
dzać czas wolny. Znaleźć miej-
sce na rozwijanie swoich pasji 
i zainteresowań. Nawiązywać 
nowe znajomości pomagać in-
nym, a przede wszystkim unik-
nąć samotnego życia w pustych 
ścianach własnego domu.

Kto może wstąpić w szeregi 
Stowarzyszenia AS? Każda oso-
ba mająca powyżej 55 roku życia, 
która chce skorzystać z szerokiego 
pakietu korzyści i rabatów przygo-
towanych dla członków AS.

Osoby chcące zostać człon-
kami Stowarzyszenia mogą 
zapisywać  s ię  w siedzibie 
Stowarzyszenia przy ulicy 
Chrobrego 7 w Mławie i przy 
ul. Obrońców Płocka 1920 lo-
kal 20 w Płocku. Przy wypeł-
nianiu deklaracji członkowskiej 
pobierana jest jednorazowa 
opłata  za wydanie legityma-
cji w wysokości 15 zł. Każdy 
z członków Stowarzyszenia 

opłaca miesięczną składkę w wy-
sokości 10 zł. Szczegółowe in-
formacje dotyczące zapisów za-
mieszczone są na stronie: www.
aktywnysenior.org.pl oraz pod 
numerami telefonów:  791-
187-238 (Mława) i 792187228 
(Płock). Osoby dołączające do 
Stowarzyszenia Aktywny Senior 
mają zapewniony szeroki zakres 

pomocy i wsparcia:
- zakup obiadów w restauracji 

Gary Babci Krysi w Płocku w ce-
nie 7 zł ,

- dofinansowanie przy zaku-
pie leków,

- dofinansowanie turnusów 
rehabilitacyjnych,

-  wsparcie rzeczowe,
- wsparcie finansowe.,

- dofinansowanie wycieczek.

Dla cz łonków Stowarzy-
szenia w Mławie i Płocku or-
ganizowane są również impre-
zy integracyjne, wyjazdy tury-
styczne. W obu miastach stowa-
rzyszenie prowadzi restauracje 
Gary Babci Krysi.

Oni już dołączyli do AS’a
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Stowarzyszenie Na 
Rzecz Wspierania Aktyw-
ności Seniorów AS w 100 
% działa z wypracowanych 
samodzielnie środków. Te 
w całości przeznaczane są 
na pomoc seniorom: obia-
dy z 50% rabatem w cenie 
7 zł dla członków Stowarzy-
szenia, pomoc materialną na 
zakup leków, dofinansowa-
nie turnusów rehabilitacyj-
nych. 

Stowarzyszenie nie korzy-
sta z dotacji, dofinansowań, 
ani żadnego innego wspar-
cia finansowego władz sa-
morządowych i rządowych. 
Środki na działalność pozy-
skuje ze sprzedaży skrzata 
Helpika szytego w Centrum 
Aktywnego Seniora   i pro-
wadzonych przez siebie re-
stauracji Gary Babci Krysi – 
jako elementu przedsiębior-
stwa ekonomii społecznej.  

Jak dołączyć do Stowarzyszenia 
na Rzecz Wspierania 

Aktywności  Seniorów AS?
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