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Od 24 lutego żyjemy w zupełnie
nowej rzeczywistości. W wyniki napaści Rosji na niepodległą Ukrainę
tysiące osób potrzebuje pomocy ludzi dobrej woli, o otwartych sercach.
Do nich wszystkich mówimy głośno
– jesteśmy!

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS jest organizacją pozarządową. Utrzymującą się w całości z własnych projektów ekonomicznych jak:
Gary Babci Krysi, Salonik Babci Krysi, Skrzat Helpik, Zawieszony Obiad, z których cały przychód przekazywany jest na cele statutowe stowarzyszenia.
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Otwieramy serca dla
uchodźców z Ukrainy!
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odstawą naszego istnienia i
funkcjonowania jest pomoc innym. Dlatego też naturalną powinnością jest dla nas pomoc ludziom uciekającym ze swojego kraju
przed niszczycielskim żywiołem
wojny, która stała się faktem – takie
słowa między innymi zawarliśmy w
listach intencyjnych do samorządów
w Płocku oraz Mławie, w których zadeklarowaliśmy pomoc uchodźcom
z Ukrainy. Od tamtego momentu wydarzyło się już bardzo wiele dobrych
rzeczy, które są iskrą nadziei w tych
trudnych czasach – że potrafimy bezinteresownie wyciągnąć dłoń do drugiego człowieka w potrzebie.
Nasze Stowarzyszenie zapewnia
wsparcie żywnościowe dla Ukraińców, którzy przebywają w Płocku i
Mławie. Przygotowujemy dla nich za
darmo kilkaset obiadów, a ich liczba
cały czas rośnie. Odwiedzają nasze
restauracje, gdzie zawsze mogą liczyć
na ciepły posiłek. Poza tym staramy
się tworzyć nowe miejsca pracy, aby
zatrudniać uchodźców, którzy chcą
pracować i zarabiać na życie. Organizujemy także wieczory ukraińskie,
które mają być chwilą integracji, wytchnienia, wyrazem naszej solidarności i wsparcia dla wszystkich tych, którzy ze względu na bezpieczeństwo
muszą przebywać z daleka od swojego ogarniętego wojną kraju. Na tych
spotkaniach każdy jest mile widziany.
Zapewniamy też wedle potrzeb
wsparcie psychologiczne, które w takich momentach jest szczególnie istotne. Prowadzimy w naszych Centrach Aktywności Seniora zbiórkę
darów, które posegregowane przez

Stowarzyszenie AS pomaga pokrzywdzonym przez wojnę

„Młodzi duchem”
Nasi seniorzy ze Stowarzyszenia AS
są wyjątkowi – to nie ulega żadnej
wątpliwości. Między innymi dlatego,
że każdy z nich posiada jeden lub nawet kilka ukrytych talentów. Na
przykład członkowie chóru o
wdzięcznej nazwie „Młodzi duchem”
są niewątpliwe uzdolnieni muzycznie, o czym przekonaliśmy się podczas ich debiutu.
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Statystyki i praca w
mławskiej szwalni

Początek istnienia Stowarzyszenia
na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS to również początek istnienia mławskiej szwalni i skrzata
Helpika. Ukazał się on już w wielu
różnych kolorach i nazwach, ale cel,
który mu przyświeca, jest nadal ten
sam – pomagać seniorom, którzy
znaleźli się w potrzebie.
49

Taniej Krysi Danie

wolontariuszy i naszych seniorów
przekazywane są na Ukrainę. W naszej mławskiej szwalni powstał również nowy, wyjątkowy skrzat Helpik

Do pomocy włączają
się nasi seniorzy,
pracownicy,
wolontariusze oraz
mieszkańcy Mławy
i Płocka
o imieniu Nadzieja. Jest w barwach
ukraińskiej flagi i dochód z jego sprzedaży jest przekazywany na rzecz ludności uciekającej przed wojną, szcze-

gólnie matek z dziećmi. Bardzo dużo
dobrego dzieje się w Centrum Aktywności Seniora w Płocku, gdzie przybywa ok. 30 gości z Ukrainy. Jest to
kilka seniorek oraz młode kobiety
wraz dziećmi. Mają tutaj zapewnione
między innymi wyżywienie, nocleg,
przybory kosmetyczne, lekarstwa,
opiekę wolontariuszy, środki czystości. Pomimo tego, że martwią się o
swoje rodziny, które pozostały w kraju
ogarniętym wojną, mówią, że jest im
tu dobrze i niczego nie brakuje. A to
dzięki dobroci ludzkich serc i wielu
darom, które codziennie przynoszą
mieszkańcy Płocka.

Jest ciężko, ale nasi bracia i siostry
z Ukrainy nie są sami. Pomagamy i
będziemy pomagać, aby wspólnie
przetrwać ten trudny czas. 3

Wspierajmy się!

4Jeśli czujesz potrzebę i chcesz
pomóc uchodźcom z Ukrainy, możesz podarować im ciepły posiłek
w ramach naszej akcji Zawieszony
Obiad. Jak to zrobić? Wystarczy, że
wejdziesz na stronę www.zawieszonyobiad.org.pl, gdzie znajdują
się wszelkie niezbędne informacje
do tej prostej formy pomocy.3

Z dnia na dzień produkty spożywcze
w naszych ulubionych marketach
drożeją, a my z lekkim przerażeniem
patrzymy na liczby na paragonach.
Czy w tych czasach jest jeszcze coś
stałego i pewnego? Nasza Babcia
Krysia znalazła na to sposób. W dobie galopującej inflacji Gary Babci
Krysi mają pewną propozycję. 410

Ekipa TVN w Mławie

Kolejny raz mogliśmy podzielić się
swoimi codziennymi doświadczeniami na antenie telewizyjnej. Tym
razem podczas programu przygotowanego przez ekipę TVN wyemitowanego w programie Dzień
Dobry TVN. Materiał to opowieść o
tym, jak wygląda w naszej organizacji pomoc seniorów dla seniorów
- od kuchni.
411
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Babcię Krysię znajdziecie w sieci
Na stronach internetowych, Facebooku, TikToku…

Chcecie być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w restauracjach
Babci Krysi? Nie ma problemu! Na
naszych stronach internetowych i
fanpage’ach na portalach społecznościowych znajdziecie wszystkie
interesujące was informacje.

C

óż, takie mamy czasy – obecnie
w internecie można znaleźć
każdą informację. Wiemy o
tym, dlatego nasza Babcia Krysia jest
bardzo aktywna w sieci. Dobrze wie,
jak poinformować fanów swojej
kuchni o tym, co ciekawego się dzieje
w jej restauracjach.
Na stronie odbabcikrysi.pl znajdziecie wszystkie dania, które serwu-

jemy w naszych lokalach. A wśród
nich także promocje, zestaw dnia czy
wasze ulubione hity w niższych cenach. Zupy dnia, makarony i sałatki,
dodatki – wybór jest naprawdę duży!
Na stronie zobaczycie, ile kosztuje
dane danie, jak wygląda – dzięki realistycznym zdjęciom, ale też przeczytacie opis przy każdym z nich. Dzięki
temu wiecie, co jecie! Możecie przeglądać, wybierać i zamawiać prosto
do swojego domu. Wystarczy wybrać,
czy zamawiacie z Garów z Mławy czy
też z Płocka. Pamiętajcie, że dowozimy codziennie do godziny 21!
Swoją stronę ma też Spiżarnia
Babci Krysi – spizarniababcikrysi.pl.
A tam wszystkie pyszności – konfi-

tury, soki, przetwory, miody, słodkości, przyprawy i wiele innych. Natomiast jeśli potrzebujecie na szybko
wyjątkowego prezentu dla kogoś bliskiego, to na stronie spiżarni znajdziecie także kosze prezentowe na
różne okazje. Wszystkie te produkty
również możecie zamówić na dowóz.
Wszystko dla was, aby było lepiej,
szybciej i wygodniej.
A jeśli chcecie być jeszcze bardziej
na bieżąco – zapraszamy na profile
Garów Babci Krysi, Spiżarni Babci
Krysi oraz Saloniku Babci Krysi na Facebooku. Co tam zobaczycie? Oczywiście informacje o promocjach, polecenia dań, zdjęcia, na widok których
zaburczy wam w brzuchu, a także to,
jak pracuje nasza kuchnia! Możecie
podglądać nas w pracy, komentować,
pytać, podsyłać i polecać znajomym.
Babcia Krysia bardzo dobrze zna
się na internetowych nowinkach.
Dlatego znajdziecie ją także na popularnym TikToku! Szukajcie pod nazwą @kuchnia_babci_krysi. Na naszym profilu znajdziecie wiele
ciekawych filmików, na których pokazujemy, jak przygotowujemy dla
was imprezy okolicznościowe, jak
pracujemy i jak powstają nasze dania.
Ale nie tylko! Jest tu też sporo ciekawych, zabawnych ujęć, które pokazują, jacy wspaniali są nasi seniorzy.
Warto to zobaczyć! 3
Od dawna wiadomo, że dobry
smak i dobry klimat są nieodłączne. Dlatego dbamy, aby w naszych restauracjach goście delektowali się doskonałymi potrawami
w pięknym, nastrojowym otoczeniu. Nasze restauracje już pachną
świętami i wiosną.

Jesteśmy młodzi!

Stawiamy na integrację międzypokoleniową
Jako Stowarzyszenie na Rzecz
wspierania Aktywności Seniorów
„AS” stawiamy na integrację międzypokoleniową. Wiemy, jak jest
ona ważna i jak wiele korzyści i radości przynosi integrowanym osobom. Widać to podczas warsztatów, spotkań i wspólnych działań.

W

gronie naszej asowej rodziny pracuje wiele osób,
na różnorodnych stanowiskach. Zatrudniając osoby w różnym wieku Stowarzyszenie wpisuje
się w realizację integracji międzypokoleniowej. Na co dzień widzimy,
że jest to świetne rozwiązanie. Pracownicy oraz wolontariusze wspierają się nawzajem doświadczeniem,
mogą też uczyć się od siebie nowych rzeczy. Dzięki temu każdy zespół jest niesamowicie zgrany i zawsze gotowy do pracy na pełnych
obrotach. Każdy ma swoją okre-

śloną rolę i zadania, w których
sprawdza się najlepiej.
Dzięki aktywizacji naszych seniorów poprzez różne działania – zajęcia, wyjazdy, zabawy, wolontariat –
również włączamy ich do tej integracji. Często w warsztatach czy wydarzeniach bierze udział młodzież,
która aktywnie i chętnie włącza się
w realizację naszych projektów. Młodzi ludzie bywają miło zaskoczeni
energią bijącą od naszych seniorów.
A oni z kolei cieszą się, gdy mogą być
inspiracją dla młodego pokolenia.
Sami czują się młodzi duchem!
– Młodość, ach młodość jest taka
piękna – mówi często jedna z naszych
najstarszych seniorek – Janinka, gdy
spotka podczas jakiegoś wydarzenia
młodą osobę. Uśmiecha się przy tym
szeroko – nie sposób go nie odwzajemnić – a to jest najlepszy dowód
na to, jak ważna jest międzypokoleniowa integracja. 3

W naszych lokalach już
świątecznie i wiosennie

T

radycyjnie już w salach restauracji Gary Babci Krysi w Mławie i Płocku oraz w Saloniku
Babci Krysi kolorami akcentujemy
każdą porę roku i świąteczny czas.
Chcemy, aby wiosna w naszych salach
postawiła swoje pierwsze kroki. Zatem witamy naszych gości w otoczeniu wiosennych stroików, tulipanów,
żonkili, hiacyntów, rzeżuchy, brzozowych „baziek” i oczywiście zajączków
oraz kurczaków. Nie brakuje także
najważniejszego i najbardziej charakterystycznego elementu świąt Wielkiej Nocy – jajek. Od tych dużych po
malutkie pisanki, kipiących pełną
gamą kolorów. Jak zawsze jest u nas
domowo, ciepło, klimatycznie. Wszak
u Babci Krysi nie może być inaczej.
To wielka zasługa naszych seniorów,
którzy co roku przygotowują setki
pięknych dekoracji wprowadzających
w klimat tej niezwykłej pory roku.
Lubimy tak witać naszych gości w klimacie bliskim temu domowemu.
Jak zawsze u nas można przy tej
okazji zrobić coś dobrego. Wykonane
przez seniorów stroiki, palemki
można zakupić, a tym samym wesStowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS”
Siedziba główna: ul. Chrobrego 7 (II
piętro Handlowiec), 06-500 Mława;
czynne poniedziałek – piątek w godz.
9:00 – 18:00, tel. 791 187 238;
kontakt@aktywnysenior.org.pl;
strona www.aktywnysenior.org.pl
Filia Płock:
Centrum Aktywności Seniora,
ul. Otolińska 6, 09-400 Płock;
tel. 792 187 228; Sekretariat czynny
czynny poniedziałek – piątek w godz.
8.00-16.00; świetlica seniora czynna
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-

18.00; plock@aktywnysenior.org.pl;
strona www.facebook.com/CentrumASPlock
Dział prasowy
Teresa Radwańska- Justyńska
rzecznik prasowy
tel. 791 187 262
media@aktywnysenior.org
Dział statutowy
Tel. 791 187 282
dzialamy@aktywnysenior.org.pl
Wysyłanie wniosków i zapytań:
kontakt@fundacjaas.org,
kontakt@aktywnysenior.org.pl
listownie na adres: Stowarzyszenie

na Rzecz Wspierania Aktywności
Seniorów „AS” ul. Chrobrego 7
06-500 Mława
LOKALE
Gary Babci Krysi Płock
ul. Obrońców Płocka 1920/20 09400 Płock; czynne codziennie w godz.
11:00 - 22:00 (dowozy do 21:00) zamówienia tel. 792 187 233
imprezy/catering tel. 791 187 234
garyplock@grupaas.org.pl
Strona internetowa i zamówienia:
www.odbabcikrysi.pl
Gary Babci Krysi Mława

przeć seniorów i dołożyć swoją cegiełkę pomocy, którą przeznaczmy na
wsparcie naszego dzieła.
Zapraszamy do naszych lokali w
Mławie i Płocku. Przyjdźcie, spędźcie
cudownie czas. Każda wasza wizyta

u nas, złożone zamówienie, to dobry
uczynek dla potrzebujących. 3

ul. Chrobrego 7, 06-500 Mława
Czynne codziennie w godz. 11:00 22:00 (dowozy do 21:00)
zamówienia tel. 791 187 233
imprezy/catering tel. 792 187 235
garymlawa@grupaas.org.pl
Strona internetowa i zamówienia:
www.odbabcikrysi.pl
Płocki Salonik Babci Krysi
ul. Stary Rynek 27 09-402 Płock
Czynne codziennie w godz. 11:00 22:00; rezeracje tel. 791 187 236
imprezy/catering tel. 792 187 237
salonikplock@grupaas.org.pl
Strona: www.odbabcikrysi.pl

www.facebook.com/plockisalonik
Spiżarnia Babci Krysi
ul. Wyszogrodzka 144, 09-410 Płock,
Galeria Handlowa Wisła
Tel. 792 187 243; płock@spizarniababcikrysi.pl;www.odbabcikrysi.pl
Skrzat Helpik
Centrum Aktywnego Seniora, ul.
Chrobrego 7 (II Piętro Handlowiec),
06-500 Mława
Tel. 791 187 238
skrzathelpik@aktywnysenior.org.pl
www.skrzathelpik.org.pl
Zawieszony obiad
www.zawieszonyobiad.org.pl

4 Na zdjęciu: Nasze restauracje zmieniając wystrój zgodnie z porami roku
i świętami zapewniają super klimat3
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1000 świątecznych koszyczków dla seniorów

Wielkanocna akcja
Stowarzyszenia AS
Wielkanocne paczki przygotowane przez stowarzyszenie AS dla
seniorów to już nasza tradycja. W
tym roku również obdarujemy
świątecznymi koszyczkami prawie
1000 osób będących członkami AS.

S

eniorom z Mławy i Płocka zapewnimy prawie 1000 bezpłatnych koszyczków wielkanocnych wypełnionych domowymi
potrawami, przygotowanymi w restauracjach Gary Babci Krysi. Jak co
roku z okazji świąt pamiętamy o osobach bezdomnych, samotnych, podopiecznych naszej akcji „zawieszony
obiad”, które również obdarujemy
koszyczkiem wypełnionym potrawami na wielkanocne śniadanie.
Przygotowane ze środków własnych Stowarzyszenia paczki (koszt
jednej wynosi 55 zł) to okazja, by
powiedzieć w taki właśnie sposób,
że jesteśmy myślą i sercem przy seniorach, osobach potrzebujących

pomocy. Także wyrazem troski o to,
aby na świątecznym stole nie zabrakło potraw. – Taka formuła mówienia, że pamiętamy o wszystkich
osobach, które ten czas będą spędzały same, pozwoli wnieść choć
trochę radości w świąteczny czas.
A wielu seniorom będącym w trudnej sytuacji, podarowana od nas
paczka, pozwoli spędzić ten czas
przy pięknie zastawionym stole.
Czyli - co ważne - nie będą to święta
„głodne” – mówi Rafał Chmielewski,
prezes Stowarzyszenia na AS.
W każdym koszyczku znajdą się
dwa rodzaje wędlin, pasztet, sałatka
jarzynowa, pieczywo, żurek wielkanocny śledzik pod pierzynką z buraka, mazurek, kiełbasa biała zasmażana z cebulką plus ćwikła z
chrzanem, roladki z szynki konserwowej z farszem chrzanowym ze
świeżymi warzywami. I życzenia radości i tak nam wszystkim potrzebnego pokoju. 3

Nasze Stowarzyszenie na Recz
Wspierania Aktywności Seniorów AS
funkcjonuje jako Przedsiębiorstwo
Ekonomii Społecznej. Od początku
jego istnienia chcieliśmy swoją misję
pomagania realizować w oparciu o
samodzielnie wypracowane środki.
Z kolei fundusze uzyskane w ramach
prowadzonych projektów przeznaczać na rozwój podstawowej działalności. Zamierzenia te udały się,
dzięki czemu możemy obecnie z
własnych źródeł, bez środków zewnętrznych nieść pomoc najbardziej
potrzebującym.

Własna recepta

3

Jak działa nasze Stowarzyszenie?

N

asze Stowarzyszenie wsłuchuje się w głos tych, którzy
często są bardzo samotni i nie
mają do kogo zwrócić się o pomoc.
Uważamy, że seniorzy są osobami, od
których możemy wiele się nauczyć,
które mają jeszcze wiele do zrobienia
dla siebie i innych. Stąd poszukiwanie
i organizowanie różnorodnych zajęć,
spotkać i wydarzeń, które mają na
celu aktywizację tej grupy. Mówi o
tym nazwa naszego Stowarzyszenia
– nasi seniorzy są po prostu aktywni
w wielu obszarach.
Większość zajęć odbywa się w prowadzonych przez nas Centrach Aktywności Seniora w Płocku oraz Mławie.
Stworzyliśmy w nich bezpieczną przestrzeń, miejsce, gdzie seniorzy mogą
poczuć się swobodnie. To tutaj prowadzone są warsztaty, gimnastyka, lekcje
angielskiego, zajęcia komputerowe i
wiele innych. Dbamy o nasze centra, bo
wiemy, że nasi podopieczni czują się
tutaj często jak w drugim domu.
Do aktywności, które możemy zaproponować seniorom, należą też
liczne wyjazdy w różne krańce Polski,
a także inne miejsca na świecie. Dużą
popularnością i sympatią cieszą się też
wieczory taneczne z dobrym jedzeniem i muzyką. Nie czerpiemy zysków

z organizacji wycieczek i potańcówek,
bo przygotowujemy je, aby seniorzy
mieli możliwość wspólnie spędzać czas,
poznawać świat, a także po prostu
dobrze się bawić.
Aby w pełni mogli cieszyć się z tych
aktywności, najbardziej potrzebujący
seniorzy dostają od nas wsparcie między innymi przy wykupie leków czy

Dzięki samodzielnie
wypracowanym
środkom możemy
wspierać tych,
którzy o pomoc
proszą bardzo cicho
opału. Do każdej ze spraw podchodzimy indywidualnie, wsłuchując się w
potrzeby osób starszych.
Aby wszystko sprawnie działało, prowadzimy działalność gospodarczą, z
której dochód w 100% przeznaczamy
na działalność statutową. W naszych
restauracjach Gary Babci Krysi seniorzy
zrzeszeni w naszym Stowarzyszeniu

otrzymują obiad za połowę ceny. Najbiedniejszych z kolei włączamy do akcji
„Zawieszony obiad”. – Te inicjatywy nie
wynikają z poczucia obowiązku. Po
prostu chcemy, aby każdy senior miał
możliwość zjedzenia codziennie taniego, ciepłego posiłku – wyjaśnia prezes Stowarzyszenia Rafał Chmielewski.
Nasze kuchnie wydają dla seniorów
dziennie ok. pół tysiąca obiadów. Przykro jest nam, gdy pracujący w nich zespół spotyka się w zamian z nieprzychylnymi i nieuzasadnionymi uwagami.
Pracownikom kuchni bez wątpienia
przyjemność zrobiłyby w te miejsce podziękowania i zwyczajna ludzka
wdzięczność.
Dzięki funkcjonowaniu naszych restauracji i innych projektów mamy
możliwość proponowania naszym seniorom nowych aktywności i pomagania szerszej grupie osób. A wszystko to
dzięki wypracowanym środkom, bez
funduszy z zewnątrz. Ta możliwość czynienia dobra samodzielnie, daje nam
mnóstwo satysfakcji. 3

DZiEJE SiĘ

4

W działalności Stowarzyszenia na
Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS codzienne pomaganie
dzieje się także dzięki obecności
wielu osób i firm. To nasi MecenASi
Dobra, którzy dołączając do nas pomagają nam pomagać. Ważny jest
każdy gest, każda pomoc.

Dobro wraca
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Dołącz! Pomóż nam pomagać

O

Zaproś nas do siebie
Chcesz pomóc w dystrybucji naszej gazety?
Naszą gazetę Aktywny Senior tworzymy z dużą dbałością, bo chcemy,
aby nasi czytelnicy mogli znaleźć w
niej wszystko co trzeba, a przy okazji
mieli dużo przyjemności z przeglądania jej. Dlatego warto jest zaprosić
nas do siebie!

G

azetę Aktywny Senior można
znaleźć przede wszystkim we
wszystkich naszych punktach,
czyli w Centrum Aktywności Seniora
oraz restauracjach Gary Babci Krysi i
Saloniku Babci Krysi. Dzięki temu nasi
seniorzy zawsze mają ją pod ręką!
Znajdziecie nas także w sklepach sieci
PSS „Społem” Zgoda w Płocku.
Dlaczego warto czytać nasz kwartalnik? Znajdziecie tutaj szczegółowe
informacje o tym, jak działamy jako
Przedsiębiorstwo Ekonomii społecznej – skąd pozyskujemy środki i na
co je przeznaczamy. Dowiecie się, jakie projekty prowadzimy i jakie planujemy. Poznacie naszych seniorów,

ich zainteresowania i pomysły. Przeczytacie też, czemu warto zostać wolontariuszem i jak to zrobić. Znajdziecie też informacje o działalności
naszych restauracji Babci Krysi czy
szwalni skrzata „Helpika”. Zobaczycie
wszystkie ASowe podróże, przyjęcia,
wyjścia i spotkania, a dzieje się u nas
zawsze bardzo dużo. Słowem – w
kwartalniku jest wszystko o nas –
ASowej rodzinie!
Jeśli chcecie mieć nasz kwartalnik
w swoim sklepie, bibliotece, salonie
kosmetycznym – dajcie znać! Niech
wieść o naszej działalności się niesie i
niech dowie się o niej jak najwięcej seniorów. Ale nie tylko, bo jest to przede
wszystkim dobra lektura dla każdego
i zbiór najważniejszych informacji o
naszym Stowarzyszeniu. Zapraszajcie
nas do siebie!3
4 Na zdjęciu: Gazety chętnie zbierane
są ze sklepów do spokojnej lektury
w domowym zaciszu 3

Profesjonalizacja kuchni

Dawniej wszystkie przepisy na
pyszne, domowe dania i przetwory
były skrzętnie zapisywane w różnego rodzaju oraz notatnikach. Na
pewno wiele naszych mam i babć
ma jeszcze takie zeszyty, z często
pożółkłymi, wypadającymi kartkami. Ma to wiele uroku i czasem
szkoda, że takie przedmioty niszczeją. Dlatego u Babci Krysi znalazł
się na to sposób.

W

naszych restauracjach
chcemy podawać gościom
potrawy jak najlepszej jakości, przygotowywane z dużą dbałością o szczegóły. I choć naszych
punktów jest coraz więcej i sieć się
rozwija, to jedno musi pozostać niezmienne – kuchnia Babci Krysi!
Dlatego też od pewnego czasu
opracowujemy własną księgę kucharską, w której zamieszczone są
receptury poszczególnych dań,
które serwujemy. Tak aby nasi pracownicy mogli z niej korzystać
przygotowując dla was posiłki.
Znajdą tam składniki, sposób podania i inne ważne informacje.

becność firm, osób prywatnych w naszej działalności jest
istotna, bo jako przedsiębiorstwo ekonomii społecznej działamy
bez żadnych dotacji, dofinansowań.
Aby realizować naszą misję pomagania seniorom, sami wypracowujemy
potrzebne środki. Między innymi prowadząc restauracje Gary Babci Krysi,
Salonik Babci Krysi, Spiżarnię Babci
Krysi, czy szyjąc skrzata Helpika.
Wszystkie środki ze sprzedaży
tych produktów przeznaczamy w
całości na cele statutowe Stowarzyszenia AS. Pozwalają one nam dofinansować obiady seniorom, zakup
leków, zajęć aktywizujących, porad
terapeutów. Udzielać pomocy materialnej seniorom w najtrudniejszej
sytuacji życiowej jak zakup opału,
przekazywanie bezpłatnych obiadów. To także pomoc w formie

tych form będzie dla nas ogromnie
pomocna.
Kierujemy zaproszenie dołączenia
do grona naszych MecenASów Dobra.
Rezultaty przekazanej pomocy zaprezentujemy na naszych profilach FB,
stronach internetowych naszej Organizacji. Udział i wsparcie dla idei niesienia bezinteresownej pomocy będzie także pięknym przykładem i
wzorem dla innych zachęcającym do
dzielenia się dobrem z najbardziej potrzebującymi. 3

Tak się gra u Babci Krysi

4 Klimat restauracji Gary Babci Krysi służy każdemu,
na każdą okazję. Można tu dobrze zjeść, rodzinnie spędzić
czas i… nagrać u Babci Krysi teledysk. Taki powstał w
mławskich Garach Babci Krysi. A wszystko za sprawą
zespołu „Każdy sobie”. Muzycy wybrali sale naszej restauracji do nagrania świątecznego teledysku zatytułowanego: „Skrzypi wóz”. To miejsce urzekło kolejne osoby.
Taki tu doskonały klimat i smak. Po prostu domowo i od
serca. A my zapraszamy przy każdej okazji. Przyjdźcie,
pobądźcie, posmakujcie. Nagrania, które powstało w
naszej restauracji, posłuchajcie na stronie Stowarzyszenia
Aktywny Senior zeskanuj kod i zobacz clip3
Jedną z form pomocy realizowanej dla seniorów w Stowarzyszeniu
AS jest usługa: Obiad na dowóz. Korzystają z niej członkowie AS, którzy ze względów zdrowotnych nie
mogą odbierać obiadów w restauracji Gary Babci Krysi.

Z
Tak – idziemy w stronę profesjonalizacji naszej kuchni. Dzięki księdze możemy ustalić pewne standardy i ujednolicić kuchnię w
restauracjach Babci Krysi. My wiemy,
co przygotowujemy, a ty wiesz, co
jesz! Ponieważ smak naszych poszczególnych specjałów w każdym
lokalu będzie taki sam. Dla znanych
klasyków i hitów jest bowiem jedna
– ściśle tajna – receptura.
To wszystko dla was, byście mogli
poznać naszą kuchnię po wyglądzie,
zapachu i smaku. I odwiedzali nas
jak najczęściej!3

miejsc pracy dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Potrzeba pomocy jest ogromna i
często mimo naszej tytanicznej pracy
widzimy, że samodzielnie jest rudno
sprostać wyzwaniom. Stąd nasze zaproszenie do współpracy. Pomocne
będzie wsparcie w formie przekazanych produktów spożywczych, artykułów papierniczych, udzielonych
powierzchni reklamowych na banerach czy wystawienie naszych banerów w swoich placówkach. Każda z

usługi OBIAD NA DOWÓZ korzystają tylko członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS,
mający opłaconą składkę członkowską. Senior musi zgłosić się osobiście (z legitymacją) lub przez pełnomocnika (z pełnomocnictwem) do
recepcji Stowarzyszenia AS.
Seniorzy zakwalifikowani do korzystania z usługi zobowiązani są do
jednorazowej opłaty za wyrobienie
karty abonamentowej (15 zł.), która
musi być zarejestrowana w Systemie
Członków Stowarzyszenia AS. Doładowywania karty abonamentowej
muszą być zgodnie z zadeklarowaną
częstotliwością korzystania z usług.
Okres ważności karty - trzy miesiące
od dnia doładowania karty.
Po upływie okresu ważności karty
abonamentowej, śmierci korzystającego z usługi członka Stowarzyszenia
lub rezygnacji ze świadczenia usługi

Zasady, płatności, sposób realizowania

Usługa obiad na dowóz
kwota pozostałych środków na karcie abonamentowej nie podlega
zwrotowi korzystającemu. Jest przeznaczana na cele statutowe Stowarzyszenia AS. Nie ma możliwości
przenoszenia środków z karty abonamentowej korzystającego na kartę
abonamentową innego korzystającego z usługi OBIAD NA DOWÓZ. Dotyczy to również korzystających będących w związku małżeńskim lub

Od lat działamy dla was

Stowarzyszenie na Recz Wspierania Aktywności Seniorów powstało z myślą o osobach starszych i samotnych, które potrzebują pomocy lub po prostu obecności.
Dlatego też poza wsparciem, jakim są
obiady, które nasi seniorzy otrzymują z 50%
zniżką, organizujemy szereg zajęć kulturalnych, sportowych, rzemieślniczych. Mają one
na celu aktywizację i integrację osób w
wieku 55+. Tworzymy społeczność pełną
dobra, ciepła, serdeczności i uśmiechu.

J

w pokrewieństwie. Jeśli wyczerpią
się środki wpłacone na kartę abonamentową w trakcie świadczenia
usługi OBIAD NA DOWÓZ, w dni następujące po wyczerpaniu się środków obiad nie będzie dostarczany.
Od 1.01.2022 wartość usługi
OBIAD NA DOWÓZ wynosi 14,60 zł
dziennie. Pełen regulamin usługi
wraz z drukami jest na stronie:
www.aktywnysenior.org.pl 3

4 Sałatki to jeden z naszych hitów bardzo popularny w wersji „na dowóz”

uż od 2017 roku Stowarzyszenie działa jaki
Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej.
Oznacza to, że wszelkie wypracowane poprzez działalność statutową środki przeznaczamy na cele statutowe. Dzięki temu mamy
zapewnioną ciągłość pomocy dla naszych seniorów, jak i możliwość wdrażania innowacyjnych projektów. Pracujemy i nieustannie się
rozwijamy.
Nasza działalność obejmuje prowadzone
przez nas restauracje Gary Babci Krysi – w Mła-

wie oraz dwa punkty w Płocku, Salonik Babci
Krysi w Płocku oraz Spiżarnię Babci Krysi w
płockiej Galerii Wisła. Systematycznie chcemy
poszerzać tę sieć, aby docierać do jeszcze większej liczby osób. Bo im więcej naszych zadowolonych klientów, tym więcej wsparcia i nowych możliwości dla naszych seniorów.
Cieszymy się, że przygotowując pyszne, domowe posiłki możemy realizować nasze cele i
przede wszystkim – pomagać.
Chcemy, aby każda osoba, która korzysta z
naszych usług, była świadoma tego, że automatycznie włącza się w naszą wielką misję
wspierania potrzebujących. 3
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Sklep firmowy Wisan
sprzedaż firan, zasłon, obrusów
W ofercie również karnisze
oraz szycie firan i zasłon

ŚWIAT FIRAN sc Płock, ul. Rembielińskiego 6b paw. 27
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Jak się ubrać, a nie przebrać?

Moda i strój kobiety - temat rzeka.
Temat trudny, ciekawy i pełen wyzwań. Dający pole do popisu osobom, które troszkę chcą poszaleć. Ale
należy uważać, aby właściwie dobrać
poszczególne elementy. Bo chodzi o
to, aby się ubrać, a nie przebrać.

O

szczegółach wszystkich, jak się
okazuje bardzo ważnych, elementów mówił nasz gość Sandra Panuś, doradca od spraw wizerunku. Okazją do modowych porad i
pogaduszek było spotkanie odbywa-

jące się w Centrum Aktywności Seniora w Dniu Kobiet, czyli 8 marca.
Na co zatem trzeba zwracać uwagę,
aby się ubrać, a nie przebrać? Jak mówiła Sandra Panuś, podstawą jest
przymierzanie. Najlepiej z kimś, kto
doradzi. Na bok trzeba odstawić tak
zwane zakupy nawykowe. – O co tu
chodzi? Kupujemy czarne bluzki, bo
to znamy, bo uważamy, że są dla nas
bezpieczne. I idziemy takim utartym
szlakiem. Dlatego fajnie jest zabrać
na zakupy doradcę np. naszą życzliwą
koleżankę. Posłuchać sugestii takiej
osoby, spróbować się przełamać, odważyć na coś nowego – doradzała
Sandra Panuś.
Uczestniczące w spotkaniu seniorki i senior przyznali, że w doborze stroju ważna jest wygoda, dobry
wygląd i strój stosowny do okazji. Całość prezentująca dobry gust i gwarantująca dobre samopoczucie.
Ważny jest smak i umiar, aby nie wyglądać śmiesznie, a strój nie był przerysowany. Strój dobrany odpowiednio do sylwetki i okazji. I co ważne,
nie zawsze to co modne, jest akurat
odpowiednie do każdego. Zatem
warto kierować się też intuicją i sięgać, jeśli to możliwe, po porady modowych ekspertów. 3

Zapraszamy do świetlicy

4 W Centrum Aktywności Seniora
jest takie miejsce, gdzie każdy senior
może przyjść i spędzić czas. Nasza
świetlica jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00
- 18.00.
Zawsze znajdziecie tutaj wolontariusza, z którym można porozmawiać
lub po prostu napić się kawy i herbaty. Poza tym można tutaj wspólnie
obejrzeć ulubiony serial czy wiadomości w telewizji. Jeśli ktoś chce poczytać książkę – można znaleźć coś
dla siebie na półce. Nasi seniorzy lubią też rozwiązywać w świetlicy
krzyżówki lub słuchać muzyki.
Odwiedzając świetlicę w naszym
Centrum można dowiedzieć się, jakie
ciekawe spotkania i wyjścia kulturalne szykują się w najbliższych
dniach lub przejrzeć katalog wycie-

Z

a nami już kilka wspólnych
wyjść na spotkania muzyczne,
koncerty. Bo jak wiadomo seniorzy nie próżnują. I co tu dużo mówić - uwielbiają ciekawie spędzać
czas. Zatem wspólne wyjścia „na kulturę” seniorów działających w Centrum Aktywności Seniora w Płocku
to już piękna tradycja. Kilkudziesięcioosobowa grupa aktywnie uczestniczy w spotkaniach muzycznych,
teatralnych. – Korzystamy z okazji, by
coś nowego przeżyć, zobaczyć, poz-

„Młodzi duchem”
Radośnie, żwawo, głośno – śpiewająco!

O

kazją do wystąpienia pierwszy
raz na scenie były szczególne
dla naszych seniorów święta –
Dzień Babci i Dzień Dziadka. Seniorzy
ze Stowarzyszenia AS wystąpili w Centrum Aktywności Seniora w Płocku
przed wcale niemałą publicznością.
Przybyli znajomi, wnuki, rodzina. Chórzyści prezentowali się elegancko –
były białe koszule, garnitury i przede
wszystkim uśmiechy na twarzach.
Chór przygotowywał się do tego momentu podczas prób prowadzonych
przez Agnieszkę Orankiewicz.
Jak mówią artyści, „Młodzi duchem”
to nazwa, która bardzo do nich pasuje.
Dzięki muzyce czują się bowiem naprawdę młodo. Zwłaszcza, że w repertuarze chóru znajdziemy głównie
skoczne i wesołe piosenki. W szeregach zespołu większością są panie, ale
śpiewają też – i to bardzo dobrze –
panowie.
Muzyka porywa, uskrzydla i rozwesela. Dlatego nasi seniorzy tak bardzo
polubili śpiewanie, zwłaszcza dla własnej publiczności. Chórzyści uraczyli

publiczność takimi utworami jak „Wiła
wianki”, „Prząśniczka” czy „Miłość jak
wio”. I choć przed występem był lekki
stres, to na scenie wszystko znikło i zos-

Muzyka porywa,
uskrzydla i rozwesela.
Dlatego nasi seniorzy
tak bardzo polubili
śpiewanie, zwłaszcza
dla własnej
publiczności.
tała tylko muzyka. – Cieszymy się, że
tak wiele osób przyszło nas posłuchać
i że nasze wykonanie znanych utworów
przypadło publiczności do gustu – mówili seniorzy zaraz po koncercie. I dodawali, że śpiew to dla nich ogromna

Nasi goście z Ukrainy

radość, uwolnienie się od codziennych
trosk i spełnienie. Dzięki niemu mogą
pokazać, jaki mają temperament oraz
sprawić przyjemność tym, którzy ich
słuchają. I właśnie dlatego powstało
Centrum Aktywnego Seniora – aby rozwijać, pasje, zainteresowania i zachęcać
do różnorodnych aktywności.
Występ rzeczywiście bardzo się
podobał, było bowiem mnóstwo
oklasków i nie mogło też zabraknąć
bisów. Publiczność zaśpiewała razem z chórem jedną z piosenek. Po
występie każdy senior otrzymał
drobny upominek oraz gratulacje za
tak udany debiut. A całe wydarzenie
zakończyło się… tanecznie! Jak widać naszym seniorom nieustannie
w duszy gra muzyka…3

W CAS rozbrzmiewa dziecięcy śmiech

czek na dany rok. A także porozmawiać ze znajomymi, zjeść dobre
ciasto i opowiedzieć, co słychać.
Drzwi są tutaj zawsze otwarte, więc
zapraszamy każdego, kto nie lubi siedzieć w domu.
Spacer lub przejażdżka do naszego
Centrum, aby odwiedzić naszą świetlicę to zawsze dobry pomysł!3

Wieczory pełne muzyki
Nie od dziś wiadomo, że w grupie
raźniej i ta zasada przyświeca naszym seniorom, którzy bardzo chętnie uczestniczą w odbywających się
w Płocku wydarzeniach muzycznych, teatralnych.

Nasi seniorzy ze Stowarzyszenia
AS są wyjątkowi – to nie ulega żadnej wątpliwości. Między innymi
dlatego, że każdy z nich posiada jeden lub nawet kilka ukrytych talentów. Na przykład członkowie chóru
o wdzięcznej nazwie „Młodzi duchem” są niewątpliwe uzdolnieni
muzycznie, o czym przekonaliśmy
się podczas ich debiutu.
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nać. Fakt, że idziemy w takiej większej
grupie mobilizuje do wyjścia. Bo samemu nie zawsze chciałoby się
zebrać siły. A tak jest hasło i idziemy.
Takie wyjścia łączą przyjemne z pożytecznym. Bo to jeden z tych elementów, gdzie nasza grupa integruje się,
mamy kolejny wspólny punkt działania, do rozmów – mówią seniorzy
z płockiego CAS.
Była już okazja do wysłuchania
„Historii Muzyki według Blondynek”,
gdzie czekała dawka humoru, czy muzycznego zakończenia karnawału. A
także koncert z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego. Przed seniorami
kolejne wydarzenia organizowane
przez Płocką Orkiestrę Kameralną i
Teatr Dramatyczny jak spektakl:
„Żona potrzebna od zaraz”.3

Od samego początku, gdy tylko
nasi goście z Ukrainy pojawili się w
Centrum Aktywności Seniora w
Płocku, seniorzy czynnie włączają
się w pomoc. Dają ogrom wsparcia
i angażują się w wiele akcji.

W

ystarczyło hasło – „przyjeżdżają” i już rozdzwoniły się
telefony. „Jak mogę pomóc?”, „Co potrzebują, co trzeba przynieść?” - pytali seniorzy. Wielu z nich
zadeklarowało chęć pełnienia dyżurów, również nocnych. Wszystko po
to, aby nasi goście mieli wsparcie,
opiekę i aby wszystko działało jak należy. Wcześniej przygotowywali także
wszystkie pomieszczenia, aby były gotowe na ich przyjazd. A trzeba przyznać, że pracy było sporo.
Co prawda mamy już wyczekaną,
kalendarzową wiosnę, ale czasami
zima potrafi zagościć dłużej… w nas
samych. Nasi seniorzy z Centrum AS
w Płocku rozmawiali o tym z psychologiem Katarzyną Królikowską.

N

asi seniorzy bardzo lubią te
spotkania. Dlaczego? Bo mogą
się otworzyć, opowiedzieć o
swoich radościach i problemach, dostać wsparcie i poradę, jak wyjść z trudnej sytuacji. Jak sami mówią, przekonali się, że nigdy nie jest za późno na
rozmowę z psychologiem, która może
zmienić naprawdę wiele.
Co było tematem ostatniego spotkania z Katarzyną Królikowską? Trwająca
zima, która w minionych miesiącach
gościła nie tylko za oknami, ale też wewnątrz nas samych. Po radosnym okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku często przychodzi do nas prawdziwie zimowy czas. Jest wtedy bardzo
mało słońca, mróz, szybko zapada
zmrok i to wszystko może powodować
pogorszenie nastroju.
Jak sobie z tym radzić? Nasi seniorzy już wiedzą, że trzeba starać się zaakceptować zimę, ponieważ wszystko

A co z barierą językową? Kiedy jest
uśmiech i wzajemna życzliwość, to ona
prawie nie istnieje. Poza tym uczymy
się od siebie nawzajem. Nasi seniorzy
poznają ukraińskie słowa, a nasi goście
– polskie. Dzieci, które przebywają w
Centrum, potrafią już na przykład nazwać po polsku różne części ciała. Sprawia im to wiele radości. Tak jak one
nam i naszym seniorom. Dzięki nim
bowiem Centrum ożyło, słychać tu
dziecięcy śmiech, odgłosy bajek, zabaw,
a nawet dźwięki pianina, ponieważ
jedna z nastolatek potrafi pięknie na
nim grać. Szczególnie nasze seniorki
uwielbiają opiekować się najmłodszymi przybyszami z Ukrainy.
– Bardzo nam tu u was dobrze. Dziękujemy – mówią wzruszone panie z
Ukrainy, które zatrzymały się wraz ze

swoimi dziećmi w naszym Centrum.
Takie słowa sprawiają, że seniorzy
przekonują się, że pomaganie ma
wielką moc. 3

4 Na zdjęciu: Seniorzy aktywnie
włączyli się w przygotowania do przyjęcia gości z Ukrainy 3

Dobry moment na rozmowę z psychologiem

Kiedy w duszy trwa zima…
w przyrodzie ma swój czas i każdy
moment jest nam potrzebny. Z akceptacji wynika spokój, a ze wdzięczności
radość. Poza tym, możemy próbować
dopasować swój styl życia do pory
roku. Zima nie jest czasem dokładania
sobie nowych wzywań. Postarajmy się
nie walczyć na siłę z okolicznościami i
ze sobą, a robić rzeczy, które działają
na nas dobrze. Te, które działają źle,
powinniśmy w miarę możliwości odpuścić. Można skupiać się na drobiaz-

gach, swoich rytuałach – nie muszą to
być wielkie rzeczy, bo te małe też mają
moc. Ważne jest także dbanie o ciało,
ale nie po to, by było doskonałe, ale
zdrowe i szczęśliwe. Dobrze jest pamiętać o ruchu oraz o zażywaniu witaminy D.
Seniorzy otrzymali pisemne wskazówki, jak przetrwać zimę i przygotować się do wiosny. Choć pamiętajmy,
że taka zima, to nie tylko pora roku, ale
każdy trudny czas w życiu.3

4 Seniorzy poznali sposoby na to, jak przetrwać zimę
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Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego dla Fundacji Nutricia, aż 72% Polaków
uważa, że brakuje odpowiedniej
edukacji o właściwym odżywianiu
w zależności od wieku.

D

laczego dieta seniora jest aż
tak ważna i jak w takim razie
powinna wyglądać? Prawidłowe żywienie ma kluczowe znaczenie dla układu odpornościowego, siły
mięśniowej i masy kostnej.
Podstawę diety seniora powinny
stanowić warzywa i owoce (co najmniej 50% całego jadłospisu). Kolejne
miejsca zajmują produkty zbożowe –
najlepiej pełnoziarniste, produkty
mleczne oraz w dalszej kolejności ryby,
jaja, chude mięso i nasiona roślin
strączkowych, a także oleje roślinne
(w ograniczonych ilościach mięso
czerwone, przetworzone produkty
mięsne i tłuszcze zwierzęce). Aż 47%
badanych uważa, że z diety seniora
należy wykluczyć tłuszcze. – Nic bardziej mylnego! Tłuszcze powinny stanowić 20-35% spożytej energii i pochodzić głównie z olejów roślinnych:
rzepakowego, oliwy z oliwek, oleju
lnianego, a także z wartościowych
orzechów czy nasion – wyjaśnia dietetyk Karolina Łukaszewicz-Marszał,
ekspert Fundacji Nutricia.
Aż co czwarty badany uważa, że w
podeszłym wieku zapotrzebowanie
na witaminę D maleje. Tymczasem
wśród osób starszych często stwierdza się niedobory witaminy D oraz
wapnia. Oba te składniki są odpowie-

C E N T RU M A K T y W N E G O S E N i O R A M ł AWA

Ekspert radzi…
Wiosenne nawyki żywieniowe

dzialne za budowę kości. Witamina
D wspiera także funkcjonowanie
układu krążenia oraz układu odpornościowego, a wapń jest potrzebny
do prawidłowej pracy mięśni oraz komórek nerwowych. Dobrymi źródłami witaminy D są tłuste ryby, ale i
tak konieczna jest jej suplementacja.
Wapń znajdziemy również w mleku i
produktach mlecznych, jajach oraz
serach.
– Zwłaszcza, gdy chorujemy, zapotrzebowanie na niektóre składniki
odżywcze może się zwiększać, a ich
uzupełnienie może być utrudnione

na skutek samej choroby lub towarzyszących jej dolegliwości – tłumaczy Karolina Łukaszewicz-Marszał. –
Dlatego warto korzystać z profesjonalnego wsparcia.
W celu redukcji czynników ryzyka
niedożywienia, opiekunowie i bliscy
osoby starszej mogą na bieżąco monitorować sytuację i podejmować
często drobne kroki, aby pomóc seniorowi zachować prawidłowy stan
odżywienia: np. monitorowanie masy
ciała, obserwowanie zwyczajów żywieniowych, pomoc w planowaniu
posiłków itp. 3

Z

godnie z chrześcijańską tradycją
czas obchodów Wielkiej Nocy
poprzedza Wielki Tydzień, w
który wprowadza nas Niedziela Palmowa, podczas której przynosimy do
kościoła palmy wielkanocne. Dawniej
każdy przynosił do kościoła własnoręcznie zrobioną palemkę. Do ich wykonania wykorzystywano kwitnące
wierzbowe gałązki – bazie, trzcinę,
listki borówek, bukszpan, tuję.
Po poświęceniu gospodarze zatykali
gałązki nad stropowymi belkami chałup, wkładano je za święte obrazy albo
zanoszono do budynków gospodarczych – mówią nam zgodnym chórem
najstarsze wolontariuszki z mławskiego CAS-u. Takie działanie miało
uchronić dom czy zagrodę przed złymi
siłami czy też nieszczęśliwymi wypadkami, np. przed uderzeniem pioruna.
Dziś najczęściej nie dość, że kupujemy

Wolontariusz - to zawsze
brzmi dumnie
Żadne z naszych Centrum Aktywności Seniora nie istnieje i nie funkcjonuje bez wolontariuszy. To oni są
nieodłączną i bardzo istotną częścią
tego przedsięwzięcia. To właśnie
oni mają za zadanie stawać się coraz
bardziej aktywni, ale też do tej aktywności zapraszać innych.

T

Poznaj mazowieckie
zwyczaje wielkanocne

Mazowsze tradycjami wielkanocnymi stoi. Na ten czas odżywają najpiękniejsze mazowieckie obrzędy.
Wielkanocny tydzień przepełniony
jest zwyczajami naszych babć i prababć. Warto na chwilę zwolnić i
przyjrzeć się bogatej wielkanocnej
tradycji Mazowsza.

7

4 Dieta seniora powinna być bogata w warzywa i owoce

gotową palmę, to po uroczystościach
kościelnych wkładamy ją do flakonu
albo wrzucamy do szuflady.
Przygotowania do świąt na Mazowszu nie kończyły się oczywiście na
sprzątaniu. Niezwykle ważnym obrzędem było „świniobicie”. Odbywało się

Po uroczystej mszy
gospodarze gnali
wozami do domu. Ten,
który pierwszy dotarł
do domu miał w latem
zbierać obfite plony.
tylko i wyłącznie przed ważnymi świętami. Chętnych do pomocy sąsiadów
nie brakowało zwłaszcza, że podczas
przygotowywania mięsnych rarytasów pito alkohol i częstowano się
pierwszymi, przygotowanymi przysmakami, tzw. świeżonką.
Święcenie pokarmów odbywało się
tradycyjnie w Wielką Sobotę w domach lub przed ziemiańskim dworkiem. Pokarmy do święconki przygotowywały gospodynie. Można było w
nich znaleźć chleb, nabiał, jaja, wędliny,
a nawet świńskie łby.
Z poświęconym jedzeniem można
było wkroczyć w święto Zmartwych-

wstania Pańskiego. Rozpoczynała je
msza rezurekcyjna o godzinie 6 rano.
Uchodziła za najgłośniejszą mszę w
roku. Wszystko za sprawą wystrzałów,
z czego się dało, na cześć Chrystusa.
Po uroczystej mszy gospodarze
gnali wozami do domu. Ten, który
pierwszy dotarł do domu, miał w latem zbierać obfite plony. Często też
po powrocie obmywali się wodą w
strumieniu, by pozbyć się chorób i
złych mocy. Przy wielkanocnym stole
dzielono się poświęconymi jajkami i
zasiadano do posiłku. W biedniejszych rodzinach zajadano się gotowanymi jajami, ćwikłą, a z wędlin podawano najczęściej kaszankę. U
bogatszych gospodarzy nie mogło zabraknąć słodkich bułek, bab wielkanocnych, wędlin i gotowanej szynki.
Wielka Niedziela była czasem dla
najbliższej rodziny. Natomiast wielkanocny poniedziałek był poświęcony
na rodzinne spotkania i odwiedziny.
Z wielkanocnym poniedziałkiem
związana jest jeszcze jedna bardzo
popularna i kultywowana do dziś tradycja. Mowa o śmigusie-dyngusie. Mazowieckie dziewczęta były oblewane
dużymi ilościami wody. Wszystko
zgodnie z zasadą „żeby lata urody nie
zabrały”.
Zanim jednak je wręczyły wcześniej
spędziły wiele godzin na ich przygotowaniu. Było to bowiem zadanie typowo kobiece. Wyrabiano je tuż po
przed niedzielą wielkanocną. Do ich
malowania używano naturalnych
barwników uzyskanych z kory dębu
lub olchy, łupinek cebuli, szczypioru
czy też jemioły. Aby je ozdobić, za pomocą patyczków nanoszono na nie
wosk, a potem zanurzano w barwniku.
Gdy już jajko uzyskało pożądany kolor,
oczyszczano je z wosku. Malowanie pisanek było wręcz konieczne. Jak głosiły
legendy, zaniechanie tej czynności spowoduje koniec świata. 3

en istotny wkład w dzieła Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS
nie może być nie zauważony przez Zarząd Stowarzyszenia, który rok rocznie organizuje w okolicy Bożego Narodzenia spotkanie dla wolontariuszy,
by w ten sposób wyrazić wdzięczność
za istotny wkład w prace Stowarzyszenia. Nie inaczej również było i w

ubiegłym roku, kiedy to 20 grudnia
2021 r. w CAS w Mławie odbyło się
spotkanie dla płockich i mławskich
wolontariuszy.
Była to sposobność do podkreślenia ogromu pracy i zaangażowania
naszych wolontariuszy, czemu wyraz
dał w swoim przemówieniu prezes
Michał Jaros. Po serdecznych i ciepłych życzeniach skierowanych w
stronę wolontariuszy, wraz z prezesem Rafałem Chmielewskim wręczyli
certyfikaty wolontariusza i każdego
obdarowali skromnym upominkiem.
Po oficjalnej części wolontariusze
mieli okazję również złożyć sobie
wzajemne życzenia przy opłatku, zjeść
kolację, a później, przy dźwiękach pianina i gitary, wspólnie kolędowali. 3

Seniorzy w CAS Mława nie nudzą się

Zajęcia, zajęcia – dzieje się

Wiek senioralny to nie czas, który
zwalnia z aktywności, a już na
pewno nie seniorów działających w
Stowarzyszeniu Aktywny Senior.

T

u ciągle coś się dzieje i nikt nie
może narzekać na nudę. Każdego dnia nasi seniorzy bardzo
czynnie zaangażowani są w pomoc
przy robieniu naszego Skrzata Helpika,
który przez wiele lat swojego istnienia
zdążył zagościć już w wielu tysiącach
domów, a dzięki temu pomógł niezliczonej ilości osób potrzebujących.
Każdego tygodnia nasi seniorzy

mogą korzystać z różnorodnych zajęć
dla nich dedykowanych, między innymi z zajęć fitness, podczas których
mogą poprawiać swoją kondycję i
sprawność fizyczną, z zajęć języka angielskiego czy zajęć komputerowych,
dzięki którym o wiele pewniej mogą
poruszać się w cyberprzestrzeni. Dla
wielu z nich nie jest już straszne obsłużyć maila, konto w banku czy zrobić
zakupy na platformach internetowych.
Spotkania seniorów w mławskim
CAS-ie to również dobra sposobność
do działań kulinarnych, podczas których bardzo mocno się integrujemy.3

Śp. Wanda Paciorek – dobry duch AS-a

4Jako społeczność Aktywnego Seniora z ogromnym żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o odejściu
jednej z naszych wolontariuszek,
Wandy Paciorek. Od samego początku istnienia Stowarzyszenia
związana z nim bardzo mocno poprzez zaangażowanie w tworzenie
Skrzata Helpika. W pamięci naszych
wolontariuszy zapisała się jako
ciepła, zawsze tryskająca dobrym
humorem osoba. Swoim pozytywnym podejściem, często do niełatwej
rzeczywistości, potrafiła zarażać
swoje otoczenie.
Wandziu, bądź szczęśliwa po tej drugiej stronie życia, a my nadal posta-

ramy się jak najwięcej czerpać z
Twojej dobroci i optymizmu.
Składamy serdeczne wyrazy współczucia mężowi i synom. 3
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Bonus, który może zyskać wolontariusz AS-a

Prawdziwa przyjaźń

Bycie seniorem AS-a to wstąpienie w szeregi naszej wielkiej rodziny. A skoro już rodziną jesteśmy, to wspieramy się, jak
umiemy i uwielbiamy wspólnie
spędzać czas. W końcu obecność,
którą można ofiarować drugiemu
człowiekowi, jest czymś najpiękniejszym.

Nasi seniorzy zachęcają

Zostań Asem już dziś!

Dlaczego warto zostać Asem,
czyli członkiem naszego Stowarzyszenia? Powody moglibyśmy wymieniać długo, ale najlepiej będzie,
jeśli oddamy głos naszym seniorom, którzy są z nami już długo i
sami przekonali się, że dołączenie
do nas było dobrą decyzją.

D

ołączenie do naszej wielkiej
asowej rodziny to także doskonały lek na samotność.
– Wiemy, że wielu z naszych kolegów i koleżanek ma dzieci i wnuki
w odległych miastach, mieszkają
sami. Dzięki Stowarzyszeniu nie są
sami, bo mogą zawsze przyjść do
Centrum Aktywności Seniora, by tutaj z kimś się spotkać, porozmawiać
lub wziąć udział w grupowych zajęciach. To bardzo ważne – podkreśla seniorka Jola.
Jak jeszcze zachęciliby innych seniorów do stania się jednym z Asów?
– Można siedzieć w domu i nic nie
robić, ale dużo lepiej jest brać czynny

udział w różnego rodzaju aktywnościach i inicjatywach. Nasze życie
staje się wtedy o wiele ciekawsze,
czujemy się spełnieni i pełni chęci
do życia – stwierdza seniorka Ula.
Seniorzy zaznaczają także, że do
tej pory nie mieli takiego „swojego
miejsca”, w którym w pełni by się
spełniali i mieli możliwość rozwoju
w wielu kierunkach. – Dzięki temu
możemy podejmować różne inicjatywy, organizować spotkania i przyjęcia, co daje nam wiele radości – zaznacza seniorka Krystyna. Natomiast
seniorka Ela dodaje, że wszystkie te
aktywności dodają niesamowitej
energii. – Działają dobrze na zdrowie
zarówno fizyczne, jak i psychiczne –
mówi.
Cóż, te słowa mówią same za siebie. Wystarczy porozmawiać z naszymi seniorami, by przekonać się,
że warto zostać Asem! 3
4 Na zdjęciu: Najpiękniejszy jest
czas wspólnej zabawy i uśmiechu3

J

ak wiadomo, różnie w życiu seniora bywa. Dorosłe dzieci zajęte
są pracą, rozwojem, czasem zdarza się, że mieszkają w innym mieście
bądź kraju. Czasem samotność puka
do drzwi, ale wtedy pojawia się nasze
Stowarzyszenie. A wraz z nim zajęcia,
wyjazdy, spotkania i oczywiście inni
seniorzy.
Dlatego też w szeregach asowej rodziny od momentu jej powstania zrodziło się już wiele przyjaźni. Seniorzy
spędzają ze sobą czas podczas wycieczek, wyjść kulturalnych i zajęć w
Centrum Aktywności Seniora. Nic tak
nie łączy ludzi jak wspólne pasje i zainteresowania. A co zbliża najbar-

dziej? Wspólne pomaganie!
Nasi wolontariusze są pełni uśmiechu, radości i otwartości na drugiego
człowieka. Cieszą się, że mogą wspólnie być częścią Stowarzyszenia i pomagać innym seniorom. Rozmawiają
ze sobą i wymieniają doświadczenia,
a z tego rodzą się piękne relacje.
Wiemy, że widują się także poza
spotkaniami związanymi z naszym
Stowarzyszeniem – tak po prostu, by
wspólnie spędzić czas, przejść się na

spacer czy wypić herbatę. Pozostają
ze sobą w stałym kontakcie, informują o różnych wydarzeniach i zachęcają do wspólnych wyjazdów lub
wyjść kulturalnych. Gdy ktoś jest
chory, może liczyć na wsparcie drugiego wolontariusza, który przyniesie
zakupy i leki albo po prostu zadzwoni
i zapyta: jak się czujesz?
Działanie w Stowarzyszeniu sprawia, że seniorzy są ze sobą bardzo
zżyci. Dlatego warto dołączyć do
grona naszych wolontariuszy, zaangażować się w działania i kto wie –
być może wkrótce spotkać prawdziwego, oddanego przyjaciela.3

ZAWiESZONy OBiAD – tak codziennie pomagamy potrzebującym

4Każdego dnia w ramach akcji „Zawieszony obiad” prowadzonej przez Stowarzyszenie AS, pomagamy seniorom.
Tym w najtrudniejszej sytuacji życiowej przekazujemy
darmowe, ciepłe posiłki. Skala pomocy jest ogromna. Codziennie w Mławie i w Płocku potrzebującym przekazujemy
prawie 200 obiadów. Osobom bezdomnym, samotnym
matkom. A w ostatnich dniach także ukraińskim uchodźcom
mającym schronienie w miastach, gdzie działamy. Aby
pomóc wystarczą dobre chęci, kilka sekund i 16 zł, bo tyle
kosztuje zawieszony obiad, który można ufundować dla
kogoś w naszej restauracji, siedząc w domu. Można go
także „zawiesić” w naszej restauracji lub na stronie stowarzyszenia: www.zawieszonyobiad.org.pl. 3
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Zamiast spodni i kurtek – torby i plecaki

Z Ż yC i A S K R Z ATA H E L P i K A

Drugie życie jeansu
Jeansy to taki element garderoby, który znajdziemy chyba w
każdej szafie. Uważany jest za
jedno z najbardziej uniwersalnych
ubrań, głównie ze względu na fakt,
że klasyczne dobrze skrojone
jeansy pasują praktycznie do
wszystkiego. Co jednak zrobić,
kiedy już za bardzo w nich chodzić
nie możemy, bo za szczupłe lub za
tęgie, bo nie ten fason albo nieco
się zniszczyły? Czy można dać
swoim starym jeansom drugie życie? Oczywiście, że tak.

J

eans to materiał ponadczasowy,
idealny na wiele okazji i nigdy nie
wychodzący z mody. Można z
niego stworzyć wiele ubrań oraz dodatków – wystarczy wyobraźnia. Dlatego nie wyrzucajmy jeansu! Mamy
pomysł, dzięki któremu będzie

można go wykorzystać w bardzo ciekawy sposób. Stowarzyszenie Aktywny Senior wraz ze szwalnią przy
nim działającą w Mławie już niebawem rozpocznie realizację kolejnego
projektu, który będzie właśnie polegał na tym, by jeansy, które niepotrzebnie zalegają w naszych szafach,
zyskiwały nowe życie.
Z każdej pozyskanej pary jeansów
czy kurtek jeansowych powstaną
piękne torby i plecaki, które będą
ozdobą niejednej kobiety, ale również
praktycznym gadżetem służącym na
co dzień. Pierwsze prototypowe egzemplarze już powstały. W momencie, kiedy rozpocznie się ich produkcja, będziemy na naszych stronach
na bieżąco informować. Mamy w głowach wiele pomysłów i jesteśmy
pewni, że zostaną one bardzo dobrze
odebrane. 3

4 Takie torby będą powstawać w naszej szwalni

Statystyki i praca
w mławskiej szwalni
Kilka liczb z naszej codziennej pracy

Początek istnienia Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS to również początek istnienia mławskiej szwalni
i skrzata Helpika. Ukazał się on już
w wielu różnych odsłonach, kolorach i nazwach, ale cel, który mu
przyświeca jest nadal ten sam –
pomagać seniorom, którzy znaleźli się w potrzebie.

T

o dzięki sprzedaży naszego
skrzata możliwe staje się dofinansowanie obiadów dla naszych seniorów z 50% zniżką, zakup
leków, węgla, dofinansowanie do wycieczek, paczki na święta itp. By taka
pomoc mogła się odbywać, potrzeba
szeregu osób zaangażowanych, wolontariuszy, którzy każdego dnia poświęcają swój czas, dają swoje serca
i pracę, nie oczekując niczego w zamian. Każdy szczegół i element wykonywanej pracy przy robieniu
skrzata jest ważny. Za każdym stoją
konkretni seniorzy, którzy wycinają
poszczególne elementy, zszywają,
wypychają, kleją.

Na przestrzeni kilku lat istnienia
szwalni w Mławie przy Stowarzyszeniu Aktywny Senior spod rąk naszych seniorów wolontariuszy wyszły niezliczone liczby skrzatów
Helpików, które trafiły do tysięcy
polskich domów, które znalazły
swój dom również za granicą, w
tym również za wielką wodą.

Nowe modele
Powiew świeżości wśród Helpików

P

rzez te wszystkie lata powstawały skrzaty w różnych barwach, a każdy z nich ma swoje
imię. Jest Groszek i Cytrynka, Jagódka
i Jodełka, Amadeusz i Ofelia i wiele
innych. Wciąż oczywiście nasi wolontariusze wymyślają nowe wzory, a
wśród naszych klientów znajduje się
wielu takich, którzy w swojej kolekcji
mają wszystkie.
W tym roku możemy poszczycić
się również nowymi wzorami, które
cieszą się już w tej chwili ogromnym

Nasz skrzaty to dobre
duchy Waszych
domów, a teraz w
fajnych kolorach
powodzeniem. Przedstawiamy Wam
dwa nowe Helpiki – to Maja i Gucio.
Powstały, aby również, tak jak i pozostałe, pomagać najbardziej potrzebującym seniorom. Każdego z naszych skrzatów można zakupić w
naszym sklepie internetowym pod
adresem www.sklepas.org.pl.
W tym miejscu warto jeszcze
wspomnieć o skrzacie, którego pojawienie się w naszym sklepie podyktowane zostało potrzebą chwili. To

skrzat o imieniu Nadzieja, w barwach
ukraińskich, z którego dochód całkowicie przeznaczony jest na pomoc
dotkniętym wojną Ukraińcom, którzy
uciekają przed skutkami wojny w
swoim kraju, a znajdują swój dom w
Polsce, w tym również w naszych
Centrach Aktywności Seniora w
Płocku i Mławie.
Uchylamy również rąbka tajemnicy, że już niebawem w naszym sklepie pojawi się wersja skrzata Glamour, ale o tym z pewnością wkrótce
będziemy informować. 3
4 Na zdjęciu: Już niedługo pojawią
się nowe, kolorowe Helpiki 3

Wielkanocne zajączki

Tylko w 2021 r. spod rąk naszych
wolontariuszy wyszło 5,5 tys. samych
skrzatów, a przecież to nie tylko
skrzaty, ale również zajączki wielkanocne, haftowane ręczniki, poduszki
czy odzież kuchenna, potrzebna każ-

Za każdym stoją
konkretni seniorzy,
którzy wycinają
elementy, zszywają,
wypychają, kleją.
dej domowej gospodyni. To wszystko
przekłada się na konkretne pieniądze, dzięki którym mogą być realizowane cele statutowe naszego Stowarzyszenia.
O ile osób wrażliwych i gotowych
nieść pomoc w naszej szwalni po
stronie seniorów nie brakuje, o tyle
ciągle potrzeba ludzi wrażliwych po
drugiej stronie, którzy chętnie kupią
robionego przez naszych seniorów
skrzata czy inne rzeczy ręcznie wykonane przez nich i w ten sposób
konkretnie w tę pomoc się włączą,
do czego wciąż i gorąco zachęcamy.3

J

uż za chwilę, już za momencik
wyjdziemy z czasu przygotowań
do świąt Wielkiej Nocy. Według
naszych polskich tradycji w tym czasie na pewno nie może zabraknąć
palmy wielkanocnej, malowanych jajek, baranka, bab wielkanocnych
oraz zajączka, który nie wiadomo
jak, ale obdarowuje. Takiego zajączka, który nie tylko obdarowuje,
ale wręcz pomaga, przygotowują
przed świętami wielkanocnymi nasze seniorki wolontariuszki z mławskiej szwalni. I takiego zajączka na
pewno nie może zabraknąć w naszych domach. Nabywając go w naszym sklepie www.sklepas.org.pl zawsze pomagasz, bo całkowity
dochód z jego sprzedaży przeznaczony jest pomoc najbardziej potrzebującym seniorom. 3

Fajna maskotka – szlachetny cel
i tak oto powstała Nadzieja…

Dzień 24.02.2022 r. zapewne
przejdzie do historii, jako ten, w
którym z niedowierzaniem, lękiem,
a może nawet z wściekłością przyjęliśmy wiadomość o napaści wojsk
rosyjskich na Ukrainę. Z każdym
dniem dowiadywaliśmy się o coraz
to straszniejszych rzeczach, o mordach dokonywanych na ludności cywilnej, o zabijaniu dzieci, gwałceniu
ukraińskich kobiet, o niszczeniu cywilnej infrastruktury.

O

4 Tak wygląda codzienna praca w szwalni

9

d samego początku byliśmy
świadkami masowych ucieczek, szczególnie ukraińskich
kobiet z dziećmi z terenów, na których trwały działania wojenne. I od
samego początku w naszym Stowarzyszeniu AS nikt nie miał wątpliwości, że chcemy pomagać, bo właśnie
po to jesteśmy. W kilka godzin powstało wiele pomysłów, w jaki sposób tej pomocy możemy udzielać.
Dziś ta pomoc jest świadczona przez
Stowarzyszenie na szeroką skalę.

Przyjęliśmy pod swój dach w Płockim Centrum Aktywności Seniora przeszło 30 kobiet z dziećmi. Każdego dnia
w restauracjach Gary Babci Krysi w
Mławie i Płocku, prowadzonych przez
nasze Stowarzyszenie, wydawanych
jest ponad 200 bezpłatnych obiadów
dla uchodźców. Ale najważniejszym
symbolem niesionej pomocy dla
Ukrainy, stał się nasz Helpik, w barwach
Ukrainy, o imieniu Nadzieja, z którego
sprzedaży całkowity dochód przeznaczony jest na pomoc dla uchodźców.
Cieszy się on ogromnym zainteresowaniem nie tylko w Polsce, ale również za
granicą. W ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia produkcji chętnych do zakupu
„Nadziei” znalazło się około 400 osób.
Świadczy to o wrażliwości i gotowości,
by pomagać. Niech nasz Helpik, o imieniu Nadzieja, zagości w naszych domach, stając się w ten sposób symbolem naszej solidarności z Ukrainą. 3
4 Na zdjęciu: Nadzieja ma barwy
ukraińskiej flagi 3
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Na talerzach w naszych restauracjach Babci Krysi królują znane domowe smaki. Nie oznacza to jednak,
że poprzestajemy na stałym menu.
Dużo rzeczy się u nas zmienia! A
wszystko po to, żeby było jak najsmaczniej.

Nr 1/2022

Czego spróbować?
Nowości w menu Babci Krysi

B

Romantyczna kolacja
Dużo miłości nie tylko w święto zakochanych
W lutym obchodziliśmy wyjątkowy dzień – święto zakochanych. i
chociaż wiemy, że miłością powinniśmy obdarzać swoich bliskich każdego dnia, to jednak czasem dajemy
się porwać aurze walentynek. My
również! Dlatego przygotowaliśmy
dla klientów Garów Babci Krysi coś
wyjątkowego.

J

ak wiadomo, Babcia Krysia jest
przygotowana na każdą okazję. Zawsze wie, co przyrządzić dla swoich
gości. A zna się na kuchni jak mało kto!
Specjalnie na walentynki przygotowaliśmy więc tak smaczne propozycje, że
ciężko było im odmówić…
Nasi goście w święto zakochanych
mogli zasmakować takich specjałów,
jak krem z pomidorów czy faszerowanego kurczaka. Nie zabrakło również pysznego deseru, a do niego oczywiście lampka wina. W doborowym
towarzystwie, przy blasku świec
wszystko smakuje lepiej – to prawda,

ale i tak kuchnia naszych Garów stanęła na wysokości zadania, aby zakochani mogli w swoje święto spróbować prawdziwych pyszności. Poza
tym, jak to się mówi – przez żołądek
można trafić prosto do serca.
U nas miłości jest zawsze bardzo
dużo. Tego dnia pojawiło się jej jeszcze
więcej! Było to czuć wśród naszych
gości. Poza tym Gary Babci Krysi są
tak klimatycznym i pełnym dobrej atmosfery miejscem, że nawet romantyczna kolacja jest tutaj wyjątkowa.
A co poza dobrym jedzeniem lubią
jeszcze zakochani? Wyśmienitą muzykę! Nie mogło w takim razie zabraknąć najlepszych rytmów, z przewagą
romantycznych piosenek, idealnych
do wolnego tańca z drugą połówką.
Miłość, smaczne potrawy, wino… Ten
wieczór zapamiętamy na długo! 3
4 Na zdjęciu: Kolacja walentynkowa
w Garach Babci Krysi była dopracowana w każdym szczególe 3

Tak chcemy pomagać
Codziennie Taniej Krysi Danie
Z dnia na dzień produkty spożywcze w naszych ulubionych
marketach drożeją, a my z lekkim
przerażeniem patrzymy na liczby
na paragonach. Czy w tych czasach jest jeszcze coś stałego i
pewnego? Tak! Nasza Babcia Krysia znalazła na to sposób.

W

dobie galopującej inflacji
Gary Babci Krysi mają
pewną i… smaczną propozycję. Każdego dnia można tutaj
zjeść ciepły, sycący posiłek w cenie
10 zł. Akcja „Taniej Krysi danie” trwa
już od lutego.
Cóż, lubimy pomagać i bardzo
nam z tym dobrze! Wiele osób skorzystało z obniżonych cen wybranych dań. Co można zjeść za 10 zł?
Codziennie coś innego. A kto zna
kuchnię Babci Krysi, z pewnością się
domyśla, że są to pyszne, domowe
posiłki – same specjały naszej
kuchni. A wśród nich między innymi: kultowe placki ziemniaczane,
chrupiące krokiety z pieczarką i se-

ardzo lubimy nowości. Jak wiadomo, każdy kucharz uwielbia
kulinarne eksperymenty z nowymi składnikami, przyprawami. Zabawa smakiem daje wiele radości, a
osobom, które mogą potem spróbować nowych potraw – interesujące
doznania smakowe. Chcemy zaskakiwać naszych klientów i sprawiać,
żeby do nas wracali, dlatego co jakiś
czas proponujemy im coś zupełnie
nowego. Czasem zmieniamy sposób
podania, czasem niektóre składniki
lub dodatki, udoskonalając w ten sposób przepisy, z których korzystamy.
Wszystko zgodnie z sugestiami i opiniami klientów.
Proponujemy też różne zupełnie
nowe dania oraz zestawy. Nasze
obiady nigdy nie są nudne! Czego
można spróbować? Polecamy oczywiście całą kartę dań w Garach Babci
Krysi, ale możecie zwrócić uwagę na

pyszną serową zupę z makaronem.
Jest aromatyczna i kremowa… Jeśli
chodzi o coś mięsnego, to polecamy
między innymi stek wieprzowy, który
podajemy z ziemniakami i marynowaną papryką oraz schab z dodatkiem
jabłka i cebuli z kaszą pęczak. Mamy
sporo produktów wege i staramy się
wprowadzać nowe, aby nasi klienci,
którzy preferują dania bezmięsne, też
mieli z czego wybierać. Warto spróbować na przykład pierogów z kaszą
i szpinakiem lub ze szpinakiem i koperkiem – obie wytrawne wersje bar-

dzo smaczne i zdrowe. Na wiosnę pojawiają się też wyśmienite sezonowe
surówki i sałatki, kolorowe i soczyste.
Szukajcie ich w naszym menu!
Macie pomysł na to, co może pojawić się w kuchni Babci Krysi? Jesteśmy otwarci na propozycje! Możecie śledzić nasz fanpage na Facebooku
i tam w komentarzach zostawić swoje
sugestie. A tymczasem wyczekujcie
wszystkich smacznych nowości! 3
4 Na zdjęciu: Spróbuj pysznych pierogów ze szpinakiem i koperkiem.

Zapraszamy na nasz kanał na you Tube!

4 Kim jesteśmy? W jaki sposób działamy? Jak wygląda praca
w restauracji Babci Krysi? Każdego, kto chce poznać odpowiedzi
na te pytania, zapraszamy na nasz kanał na You Tube –
Kuchnia Babci Krysi. Na bieżąco będziemy wrzucać tu różnorodne materiały filmowe. Takie, które mówią o naszej działalności, ale też te pokazujące naszą pracę, ważne wydarzenia
i spotkania. Zobaczycie tam też naszych wspaniałych seniorów
i pracowników, którzy trochę o sobie opowiedzą. Dzięki temu
poznacie nas jeszcze lepiej i będziecie bliżej nas. Subskrybujcie
nasz kanał, aby być na bieżąco ze wszystkim, co się u nas
dzieje! Z pewnością zachęci to was do częstszego odwiedzania
restauracji Babci Krysi i wspierania nas. 3
Jedyne takie. Znane, domowe, a
mimo wszystko zaskakujące swoim
smakiem. Przygotowywane według
najlepszej, znakomitej receptury.
Tak! Mowa o naszych kluskach
ziemniaczanych, które uwielbiacie.

Kluski ziemniaczane!
Największy hit Babci Krysi?

S

rem, tradycyjna babka ziemniaczana
i wiele innych pyszności. Wszystko
przygotowywane każdego dnia na
świeżo, z najlepszej jakości składników.
Co ważne, te pomaganie działa będzie w dwie strony, ponieważ klienci
kupujący dania w naszych restauracjach wspierają działania i seniorów ze Stowarzyszenia AS.
Akcja „Taniej Krysi danie” odbywa
się we wszystkich restauracjach
Gary Babci Krysi w Mławie oraz w
dwóch punktach w Płocku. Zapraszamy więc na obiad – tani i
smaczny – na miejscu, na wynos lub
na dowóz. A kto raz spróbuje kuchni
Babci Krysi, na pewno wróci! 3

Poznaj całe nasze menu

B

abcia Krysia ma najlepsze
przepisy na domowe obiady i
desery. W naszym menu znajdziecie zarówno znane i sprawdzone
dania, jak i inne rozmaitości, które zaspokoją każde podniebienie. Dla każdego znajdzie się coś dobrego.
Możecie spróbować potraw mięsnych – kotletów czy gulaszu, do tego
sałatek i surówek oraz całej gamy
specjałów ziemniaczanych, które roz-

kąd wiemy, że nasze kluski
ziemniaczane to jedna z waszych ulubionych potraw?
Oczywiście stąd, że wiemy, ile ich
przygotowujemy w naszej kuchni.
Przykładowo w Płocku, w dzień serwowania tego specjału, wydajemy
ponad 200 porcji! Ta liczba mówi
sama za siebie.
W czym tkwi sekret tego ziemniaczanego specjału? Przede wszystkim w najlepszej jakości ziemniakach, z których powstaje. Proporcje
są tak dobrane, aby konsystencja surowego ciasta była idealna – nie za
rzadka, nie za gęsta. Sposób „kładzenia” kluseczków na wrzącą wodę
tez musi być odpowiedni. Każdy z
naszych kucharzy ma wypracowany
swój własny, sprawdzony. Są tak
wprawieni w przygotowywaniu
tego dania, że porcja za porcją pojawiają się błyskawicznie i tylko czekają do podania na talerz lub zawiezienia pod wskazane adresy. Kluski
chodzą się u nas jak świeże bułeczki
– placki ziemniaczane, szare kluski,
ziemniaczana babka. Mamy też mnóstwo smacznych, domowych zup.
Poza tym Babcia Krysia zna się na
ciastach. Możecie posmakować orzechowca lub szarlotki. Ze słodkości polecamy też naleśniki z twarożkiem.
Nasze menu znajdziecie na naszej
stronie internetowej oraz Facebooku
Garów Babci Krysi, razem ze wszystkimi promocjami, jakie dla was przygotowaliśmy danego dnia. Zapraszamy na obiad! 3

4 Świeżość i najwyższa jakośc składników czynią to danie wyjątkowym

ziemniaczane podajemy w naszych
restauracjach z twarożkiem i skwarkami, ale możesz je zjeść tak, jak najbardziej lubisz.
Nie zapominajmy też o jednej, najważniejszej rzeczy. W wybranych
dniach w restauracjach Babci Krysi
porcję tych najlepszych kluseczków
można zjeść w promocyjnej cenie,
czyli za 10 złotych. To też jest bardzo
zachęcający czynnik! Wiemy też, że

Przygotujemy konsolację

4 Dobrze wiemy, jak ważna jest odpowiednia organizacja ważnych rodzinnych spotkań, w tym konsolacji.
Sale w restauracjach Gary Babci
Krysi są dostosowane do każdej okoliczności – uroczyste, kameralne, klimatyczne. Obsługa zapewnia pełen
profesjonalizm i dopracowanie uroczystości w każdym szczególe. Wystarczy zadzwonić i wybrać jedną z
wielu opcji, a dopilnujemy, aby
wszystko przebiegło, jak należy. 3

tą ceną spędzamy sen z powiek naszej
konkurencji… Ale to nic! Ponad 200
osób, które za przysłowiową „dyszkę”
zjadły pyszny posiłek, na pewno jest
zadowolonych!
Cena kluseczków ziemniaczanych
wprowadzona została w określone
dni w ramach akcji Taniej Krysi Danie.
Śledźcie nasz fanpage na Facebooku,
aby być na bieżąco ze wszystkimi innymi promocjami – warto!3
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Sale w restauracji dają wiele możliwości
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Kilka imprez naraz!
Kilka imprez jednego dnia? W
tym samym czasie? To dla restauracji Gary Babci Krysi w Mławie
żaden problem. A na każdej imprezie smacznie, swojsko i kolorowo. Takie właśnie możliwości
daje nam usytuowanie i sam układ
sal restauracyjnych.

W

tym samym czasie możemy przygotować kilka
różnych imprez, zupełnie
od siebie niezależnych, od imprezy
urodzinowej, imieninowej, poprzez
jubileuszowe, chrzciny, konsolacje
czy zwyczajne rodzinne obiady. W
każdym momencie możemy w taki
sposób przeorganizować nasze sale,
by żadna z imprez ze sobą nie kolidowała. Nie zależne wejścia z różnych stron restauracji sprawiają, że
osoby uczestniczące w różnych imprezach będą od siebie niezależne.

Możliwość zorganizowania kilku
imprez w tym samym czasie nigdy
nie wpływa na dobry klimat, o który
dba świetnie wyszkolona obsługa, zawsze w pięknych strojach w stylu folkowym, podająca poszczególne dania z uśmiechem na ustach. Tu nie
spotkasz osób, które podając do
stołu, czynią to w taki sposób, jakby
pracowały za karę.
Tym, co pozwala nam na obsługiwanie kilku imprez jednocześnie, jak
również w tym samym czasie klienta
indywidualnego, to kuchnia pracująca na dwóch poziomach. Dzieje się
tak dlatego, że troszczymy się o jak
najwyższe standardy, jak najlepszy
poziom obsługi i o to, by receptury
przyrządzania posiłków były jak najbardziej zbliżone do tych stosowanych przez nasze babcie, bo przecież
sama nazwa restauracji Gary Babci
Krysi do czegoś zobowiązuje.3

Jak wygląda codzienny dzień w Garach?

Ekipa TVN z wizytą u
Babci Krysi w Mławie
Kolejny raz mogliśmy podzielić
się swoimi codziennymi doświadczeniami na antenie telewizyjnej.
Tym razem podczas programu
przygotowanego przez ekipę TVN
wyemitowanego w programie
Dzień Dobry TVN. Materiał to opowieść o tym, jak wygląda w naszej
organizacji pomoc seniorów dla
seniorów.

O

szczegółach z samego serca
naszej organizacji, czyli
kuchni restauracji Gary Babci
Krysi w Mławie, mówi szefowa restauracji Irena Napierska oraz pracownicy i seniorzy, którzy w naszej
organizacji znaleźli przystań. Przystań pozwalającą im realizować
plany, organizować życie, czasami
stanąć po prostu na nogi. A poprzez
pracę w Stowarzyszeniu na Rzecz
Wspierania Aktywności Seniorów AS
pomagać sobie oraz innym seniorom.
W materiale obejrzycie dosłownie
od kuchni, jak wygląda działalność

seniorów dla seniorów. Jak seniorzy
zatrudnieni w naszej organizacji, pracujący w Stowarzyszeniu AS realizują
przyświecającą nam misję niesienia
pomocy potrzebującym. A zarazem
sami zyskują, bo mają dodatkowe
środki na życie. Materiał to również
opowieść o tym, że praca w naszej
organizacji to przede wszystkim
szansa na ucieczkę od samotności,
nawiązywanie nowych znajomości,
zdobywanie nowych doświadczeń.
Zdobywanie umiejętności czerpania
radości z życia. Jak to zrobić? O tym
opowiadają seniorzy z AS’a.
Dzięki ekipie TVN zobaczycie wiele
smaczków z życia restauracji. Materiał znajdziecie na kanale Kuchnia
Babci Krysi na You Tube. 3

zobacz
reportaż

4 Ekipa przyglądała się wszytkim aspektom pracy restauracji

Okres między sylwestrem a środą
popielcową, to czas karnawału. Jak
karnawał to i zabawa, wyśmienite
jedzenie, tańce i przebierańce. By
uczynić zadość tej tradycji Stowarzyszenie AS zorganizowało bal karnawałowy dla naszych seniorów.

P

onieważ nasi seniorzy uwielbiają się bawić, to stawili się licznie, zarówno z Mławy jak i
Płocka w Mławskich Garach Babci
Krysi. Wielu z naszych seniorów przybyło w pięknych strojach karnawałowych, zamaskowani na tyle, że ciężko
było z rozpoznaniem, kto skrywa się
pod przebraniem. Wybranie strojów
miało być bowiem dla nich ciekawą
zabawą kreatywną, dzięki której mogli
się wcielić w kogoś zupełnie innego. I
trzeba przyznać, że to im się udało.
Zasiedliśmy, jak na karnawał przystało, do suto zastawionych stołów,
by nie tylko zapełniać nasze żołądki

J

eszcze dobrze nie ostygliśmy po
zakończeniu karnawału, a już nadarzyła się kolejna okazja do
wspólnego spotkania, tym razem w
Płockich Garach Babci Krysi, by
wspólnie móc świętować dzień 8
marca. I choć mężczyzn nie zabrakło,
to na każdym kroku podkreślana
była rola kobiety i jej piękno.
Nasi mężczyźni stając na wysokości zadania, dla podkreślenia
święta kobiet, dostojnie ubrani, złożyli życzenia i wręczyli każdej z pań
kwiaty. Potrawy ze wspólnego stołu
zostały przygotowane przez nasze
panie na poprzedzających świętowanie warsztatach kulinarnych w
mławskim CAS-ie. Były wspólne
śpiewy przy dźwiękach gitary, solowe występy naszych seniorów i
trochę wspólnej zabawy.3
Aby w kuchni powstawały jak
najlepsze podstawy, potrzeba do
tego osób, które uwielbiają gotować i w swoje kulinarne dzieła
wkładają całe serce. i przede
wszystkim chcą się rozwijać, aby
móc wprowadzać do swojej pracy
najlepsze kulinarne rozwiązania.

Z

tych względów staramy się,
aby pracownicy Garów Babci
Krysi uczestniczyli w różnego
rodzaju szkoleniach, podnosząc
swoje kwalifikacje. Dzięki temu
mogą czuć się pewnie w tym, co robią i mają świadomość własnego
rozwoju. A z kolei wszyscy nasi
klienci mają pewność, że zostaną
profesjonalnie obsłużeni. Wybierając szkolenia kierujemy się przede
wszystkim tym, aby to oni byli zadowoleni. Znajdujemy najlepszych
specjalistów w temacie, którzy mogą
przekazać naszym pracownikom
wiedzę teoretyczną i praktyczną.
Całkiem niedawno jedno z takich
profesjonalnych szkoleń przeszły
osoby pracujące w Garach Babci
Krysi oraz Saloniku Babci Krysi. Dotyczyło ono bardzo ciekawego tematu, bo… win! Jak wiadomo trunek

Bal senioralny
Ta impreza miała swojego króla i królową

i łechtać nasze podniebienia przepysznym jedzeniem, ale również by
mieć energię do wspólnej zabawy i
tańców. A zabawa była przednia, podczas której w stroju hipisowskim
przygrywał DJ Kris, a wszystkich go-

Zabawa na balu była
doskonała. Wszyscy
się bawili i nikt nie
„podpierał ścian”.
ści zabawiała hipisowska Queen
Wioletta. Podczas tych uciech
wszyscy wytrwale trwali na parkiecie
i choć czasami tchu brakowało, to absolutnie nikt z niego nie chciał schodzić. W końcu wiadomo przecież, że

nasi seniorzy uwielbiają tańczyć – w
parach, w kółeczku i solo.
Kilka godzin wspólnej zabawy tak
szybko upłynęło, że nikt nie mógł
uwierzyć, że to już pora się rozstać.
Zanim to uczyniliśmy, wybraliśmy
króla i królową balu, którymi zostali
nasi seniorzy Winicjusz z Mławy i Bogusia z Płocka. To oni, i o tym w tajnym
głosowaniu zadecydowali inni, na balu
wyglądali iście królewsko. Dla króla i
królowej nie zabrakło nagród, które
osobiście wręczyli nasi prezesi Michał
i Rafał. Wyjeżdżając z Mławy, nasi zaprzyjaźnieni seniorzy z Płocka, dzieląc
się pierwszymi wrażeniami z przeżytego balu, mówili, że z utęsknieniem
czekają na następny.3

Dzień Kobiet

Szkolenie winiarskie
O szczepach, smaku, zapachu, czyli…

ten ma wiele rodzajów, ale też wymaga odpowiedniego serwowania.
Czego dowiedzieli się nasi pracownicy? Prowadzący zajęcia opowiedzieli o tym, skąd pochodzą dane
wina i ile czasu leżakują, aby jak najlepiej smakowały. Poznali poszczególne szczepy, których jak się okazuje, jest tylko 50.
Było też o tym, co powinno się
czuć w smaku i zapachu wina, aby
rozpoznać jaki to rodzaj i czy będzie
ono smaczne. Nie mogło zabraknąć
podpowiedzi, do jakich dań pasują
poszczególne wina – aby można
było zaproponować klientowi odpowiednie. A na sam koniec oczywiście
wymiar czysto praktyczny, czyli degustacja niektórych win.
Szkolenia bardzo spodobały się
uczestnikom. A co z nich wynieśli,
przekonacie się oczywiście odwiedzając nasze restauracje! 3
4 Na zdjęciu: Wino jest wspaniałym
dodatkiem do wielu potraw 3
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Jedyne takie magiczne miejsce
Pełne ciepła, smaków i zapachów

Jest takie jedno miejsce w Płocku,
które pachnie jak domowa kuchnia,
otula ciepłą atmosferą i cieszy oczy
starannie dobranymi dekoracjami.
Jakie? Oczywiście Salonik Babci
Krysi na płockiej starówce.

L

ubią tutaj przychodzić i starsi,
i młodsi. Z przyjaciółmi, z rodziną, z drugą połówką…
Mieszkańcy miasta właśnie za to pokochali to miejsce – dla każdego znajdzie się tutaj coś dobrego! Można
przyjść na poranną kawę, smaczny,
domowy obiad, popołudniowy deser
lub pyszną kolację. Salonik Babci
Krysi to wspaniały pomysł w każdy
dzień tygodnia, o każdej godzinie i w
każdej porze roku! Chociaż musimy
przyznać, że szczególnie przyciąga w
trakcie weekendowych spacerów po

tumach… Można się tutaj zatrzymać,
posilić, odetchnąć i ruszyć dalej.
Dochodzą nas także słuchy, że
wiele osób wybiera to miejsce na
pierwszą randkę… A potem wiele kolejnych! Nic dziwnego, bo w Saloniku
Babci Krysi jest tak magicznie, że
sprzyja to rozmowom i przeciągłym

Można przyjść
na poranną kawę,
domowy obiad,
popołudniowy deser.
spojrzeniom w oczy. A jeśli dodamy
do tego pyszne jedzenie, to mamy
randkę idealną! Na spotkania we
dwoje polecamy miejsce w ogródku,
z pięknym widokiem, a do tego
pyszne ciasto i herbata lub wino.
Poza tym w menu Saloniku znaj-

dziemy dobrze nam znane dania, ale
też sporo ciekawych nowości, których
trzeba spróbować. Nie wiesz, na co
masz ochotę? Nasza obsługa z pewnością doradzi i podpowie, co wybrać.
W końcu znają od podszewki kuchnię
Babci Krysi! Makarony, sałatki, kotlety, placki ziemniaczane, ciastka…
Wszystko przyrządzane jest na
świeżo, ze starannie dobranych składników. Pracownicy Saloniku dbają o
to, aby wszystko smakowało. I dlatego
klienci zawsze chętnie wracają!
A ponieważ w mieście zagościła już
wiosna, nie inaczej jest w saloniku!
Zadbaliśmy o każdy szczegół, żeby
zarówno w środku, ale przede
wszystkim w salonikowym ogródku
czuć było wiosenny klimat. Nie mamy
wątpliwości – jest to najbardziej urocze miejsce na płockiej starówce.
Kwiaty, delikatne dekoracje, jasne kolory i ciepłe światło – idealnie, aby
usiąść, zjeść i choć na chwilę odpocząć
od zgiełku i codziennych spraw.
Salonik Babci Krysi nie jest zwyczajną restauracją. Czuć to od razu,
kiedy wejdziemy do środka. Nie tylko
mamy wyjątkową, ciepłą atmosferę,
sympatyczną i profesjonalną obsługę
czy domowe, dobrze znane smaki.
Odwiedzając Salonik i kupując nasze
danie wspieracie seniorów ze Stowarzyszenia AS, czyli po prostu – czynicie dobro. A ono zawsze wraca. 3

Wino i muzyka…

idealne miejsce, by spędzić miło wieczór
Salonik Babci Krysi to doskonały
pomysł na weekendowe spotkanie
– ze znajomymi lub drugą połówką.
To klimatyczne miejsce na płockiej
starówce przyciąga atmosferą i
oczywiście ciekawym menu.

A

skoro już przybywamy tu w
weekend, to obok pysznych,
domowych – choć nie tylko –
potraw proponujemy napić się czegoś mocniejszego. Wybór jest spory
– wystarczy spojrzeć w kartę.
Dla gości Saloniku Babcia Krysia
zawsze znajdzie coś odpowiedniego. W swoim kredensie ma między innymi kieliszek wódeczki –
kilka rodzajów. Znajdzie się również coś dla fanów piwa – beczkowe
lub któreś z butelkowych. A dla kierowców – oczywiście te bezalkoholowe. Jeśli ktoś woli whisky, to też
się nie zawiedzie. Szczególnie polecamy naszym klientom Nalewki

Kresowe. Są niezwykle aromatyczne, pełne smaku i koloru. Cytrynowa, orzechowa… Wszystkie są
doskonałe! I pasują do dań z naszej
karty. Babcia Krysia wie, że kieliszek dobrego trunku wspomaga
trawienie i jest dobry dla zdrowia!
Oprócz tego w Saloniku Babci
Krysi mamy różne wina. Nasza obsługa podpowie, które będzie najlepsze do zamawianej potrawy. Do cięższych, mięsnych dań pasuje wino
czerwone. Do lekkich dań, sałatek
oraz deserów najlepiej sprawdzi się
wino białe. W swoich zapasach Babcia Krysia ma zarówno te aromatyczne, bogate w smaku wina wytrawne, jak i te lżejsze półsłodkie.
Przy takich trunkach i w takim
sprzyjającym otoczeniu bardzo miło
można spędzić piątkowy lub sobotni
wieczór. A jeśli dodać do tego jeszcze
odpowiednio dobraną muzykę, to
mamy miejsce idealne! 3

Kto rządzi na starówce?
Chwila relaksu z rybką na talerzu

Wiosna na talerzu!
Dużo świeżości, kolorów i smaków
Wiosna to piękny czas. Wszystko
budzi się do życia, jest więcej
słońca, a to często motywuje nas do
zmian na lepsze. Na przykład do
zdrowego odżywiania się. To właśnie wiosną nasze posiłki pełne są
świeżych warzyw i owoców, a na talerzach jest… kolorowo! Nie inaczej
dzieje się w Saloniku Babci Krysi.

W

iosną bardzo często mamy
ochotę na sałatki zrobione
ze świeżych, soczystych
warzyw lub owoców. Dobrze wiemy,
że Babcia Krysia zna najlepsze przepisy na dosłownie każdą porę roku,
więc dla tych, którzy wiosną szczególnie lubią jeść kolorowo, także ma
kilka pomysłów.
Co wyczaruje na talerzach? Na
pewno wiele wariacji sałatek i surówek. Pysznych i domowych, ale

jednocześnie zaskakujących połączeniami. Znajdziecie tutaj rukolę,
mozzarellę, zielony ogórek, pomidorki koktajlowe, awokado, ale też
na przykład… maliny! Gdzie trzeba,
tam smak podkręcą uprażone
pestki słonecznika. Do każdej sałatki mamy też dobrany sos, który
dopełnia całość.
A może zupa krem? Takie też Babcia Krysi robi wyśmienite! A dla tych,
którzy najbardziej lubią jednak
znane, babcine specjały, też coś
mamy – wiosenną dekorację każdego
dania.
Dokładnych proporcji i połączeń
nie możemy wam zdradzić… Dlaczego? Bo musicie przyjść i spróbować sami! Dajcie się zaskoczyć tym
lekkim, wiosennym smakom. A skoro
jest tak kolorowo, to na pewno nie
pójdzie w boczki!3

Pyszna smażona rybka w
środku miasta? Tak, jest to możliwe, bo na płockiej starówce rządzi… oczywiście Babcia Krysia! Już
niebawem otworzy się tutaj wyczekiwany przez wielu ogródek.

O

tym, że warto odwiedzać całym rokiem Salonik Babci
Krysi – już wiemy. A gdzie
jeszcze warto zajrzeć podczas upalnych letnich dni (które mamy nadzieję, że są już coraz bliżej nas)? Do
ogródka na Starym Rynku, położonego zaraz obok. Naprawdę warto!
Co tam znajdziemy? Przede
wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, rybkę! Smażonego dorsza, sandacza, pstrąga w towarzystwie chrupiących frytek i surówki. Będzie także
serwowana wyśmienita zupa rybna.
Ale to nie wszystko! W menu znajdziecie także zapiekanki – super
przekąskę podczas letniego spaceru.
Są też sałatki, na przykład z porem
lub łososiem – dla tych, którzy wolą
coś lżejszego.
Znajdzie się też coś dla prawdziwych smakoszy morskich przysmaków. To algi marynowane z szyjkami
krabowymi! Jest też śledzik z różnymi dodatkami. Do tego wszyst-

kiego nie lada gratka – możecie zamówić kufel piwka! Takie 0% też się
znajdzie, a wszystkie odpowiednio
schłodzone. I oczywiście chwilkę odpocząć na jednym z naszych leżaczków. Tak, to właśnie jest relaks u
Babci Krysi. Warto wpaść, zobaczyć
co mamy – na pewno znajdziecie coś
dla siebie. A jeśli do tego dodać

świetną atmosferę, najlepszą obsługę
i elegancki widok na płocką starówkę
– no to chyba już nie musimy was namawiać, żebyście zajrzeli. Zapraszamy, Babcia Krysia, królowa starówki, ugości was najlepiej!
3
4 Na zdjęciu: Krótkie, ale smakowite
menu z rybnymi daniami.3

wizycie u babci. No i Babcia Krysia
ma oczywiście takie super smakołyki, a wśród nich bezę ze świeżymi
owocami. To jeden z ulubionych deserów wszystkich naszych klientów!
Beza jest od podstaw przygotowywana przez naszego bardzo utalentowanego szefa kuchni Saloniku
Babci Krysi - Dawida. Deser wymaga
trochę cierpliwości podczas przygotowywania. Ale warto poświęcić
chwilę czasu i poczekać, bo obłędnie

wygląda i równie obłędnie smakuje.
Chrupiąca beza na zewnątrz, mięciutka w środku i do tego świeże
owoce. Świetne połączenie smaków.
Leciutka, delikatna, nie za słodka.
Idealna do popołudniowej kawy. I
doskonale smakuje, kiedy się ją zajada w klimatycznym ogródku Saloniku Babci Krysi.
Jak mówią ci, którzy już mieli okazję
zajadać się tym frykasem, beza ma
tylko jedną wadę – zdecydowanie za
szybko się kończy. Każdy, kto jeszcze
nie jadł i nie zna jej smaku, musi jak
najszybciej nadrobić zaległości. 3

A teraz czas na… bezę
4Pięknie wygląda, doskonale
smakuje. A smak pamięta się
długo. Po prostu do schrupania
zawsze i przy każdej okazji. Taki
jest nasz topowy deser serwowany w Saloniku Babci Krysi, czyli
beza ze świeżymi owocami.

Restauracje Babci Krysi to nie tylko
przepyszne domowe obiady, ale
także wyśmienite słodkości. Takie,
które z apetytem się zajada na każdej
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Miód, owoce,
czekolada…

Wyjątkowo
smaczne
słodkości

W Spiżarni Babci Krysi każdy
zajdzie coś dobrego dla siebie. Na
półkach znajdziecie tutaj bowiem
nie tylko znane, domowe przetwory, ale też wiele smakołyków,
których być może do tej pory nie
próbowaliście…

K

ażdy, kto lubi słodycze, powinien odwiedzić naszą Spiżarnię w Galerii Wisła w Płocku.
Takich pyszności grzech nie spróbować! A za te niezwykłe połączenia
smakowe odpowiada oczywiście nasza Babcia Krysia.
Konfitury wszyscy znają i lubią. W
Spiżarni znajdziecie nie tylko te z jagód, malin czy truskawek, ale też z
agrestu lub płatków róży. Są pyszne
z pszennym pieczywem, ale podobno
najlepsze są… jedzone łyżeczką prosto ze słoiczka! Babcia Krysia znalazła też niecodzienny sposób na po-

S P i Ż A R N i A i G A Ry B A B C i K Ry S i W G A L E R i i W i S ł A
Pomagania i domowych obiadów
nigdy nie jest za dużo. Zatem w
Płocku już działa kolejny lokal, w
którym seniorzy mogą jeść codziennie domowe obiady z 50% rabatem.
Babcia Krysia zaprasza do Galerii
Wisła. Każdy, kto choć raz spróbował jej kuchni, wie, że jest smacznie,
aromatycznie i domowo.

łączenie owoców z czekoladą. Pozycje obowiązkowe do spróbowania to
na przykład liofilizowane kiwi lub
malina w czekoladzie. Same owoce
też są super przekąską! Warto sprawdzić chociażby liofilizowaną pomarańczę czy jabłko.
Ale to nie koniec pyszności! Na półkach Spiżarni znajdziecie też wariacje
na temat cytryny. Plasterki tego cytrusa zanurzone w miodzie z cynamonem lub imbirem to prawdziwy
rarytas. Świetnie smakuje dodany do
herbaty, ale nie tylko!
Może coś czekoladowego na kanapki? Klasyczny krem czekoladowy
lub biała czekolada lub niesamowite
połączenie czarnej porzeczki z czekoladą i kokosem.
A to nie wszystkie smakołyki ze
Spiżarni Babci Krysi. Czekajcie też na
nowe, słodkie smaki, które będą pojawiały się na półkach!3

Wyjątkowy prezent dla wyjątkowych osób

4W Spiżarni Babci Krysi znajdziecie
świetny pomysł na prezent dla kogoś
bliskiego. Kosze prezentowe przygotowywane przez naszych seniorów
kryją w sobie same pyszności. Klienci
sami mogą wybrać, co ma znaleźć się
w danym koszu – słodkości, przetwory na słono czy inne nasze smakołyki. Obdarowana osoba z pewnością będzie zadowolona – w końcu
każdy z nas jest trochę łasuchem.
Jest to prezent wyjątkowy z wielu powodów – przede wszystkim są w nim
wyśmienite produkty z naszej spiżarni, które przygotowują nasi seniorzy, wkładając w nie całe serce. A
poza tym, kupując kosze prezentowe
wspierasz działalność stowarzyszenia AS. Dodatkowo do kosza możemy
dołączyć Skrzata Helpika, który jest
dobrym duchem każdego domu. To

Kuchnia bez tajemnic
Teraz widzisz, jak powstaje twoje danie

T

o bardzo dobra wiadomość
dla mieszkańców Podolszyc,
Borowiczek, Słupna, którzy
czekali na lokalizację restauracji w
tej części miasta. Wybraliśmy Galerię Wisła przy ul. Wyszogrodzkiej
144, gdzie w przerwie podczas zakupów, ale nie tylko, można zjeść
pyszny obiad, kolację, deser lub inny
domowy specjał. Jakie smakołyki czekają dla naszych klientów? Te same
klasyki, dania i promocje, jak w naszej
lokalizacji przy ulicy Obrońców Płocka
1920 oraz dania dostępne tylko w dany
dzień tygodnia jak: kultowe szare kluski z serem, które można zamawiać w
każdy czwartek.
Oczywiście codziennie przygotowywany jest zestaw dnia – zupa i drugie
danie – w znakomitej cenie 18 zł (dla
seniorów, którzy są członkami Stowarzyszenia AS, jedynie 9zł!). A lista domowych pyszności jest długa. Bo
można zasmakować między innymi
żurku, babcinego bigosu, fasolki, wątróbki, kotleta drobiowego czy sznycla
wieprzowego. Do tego dostępne są dania z pieca – żeberka lub golonka. Znaj-

dzie się także coś dla fanów makaronów lub dań ziemniaczanych – kluski
śląskie czy kopytka. Nie brakuje naszych kulinarnych hitów, a wśród nich
gigantycznego kotleta schabowego

Możesz , zamówić sam
i odebrać - korzystają
już z tego chętnie
mieszkańcy Podolszyc.
przygotowywanego z porcji ćwierć kilograma mięsa. W menu także są desery i pyszne ciasta: szarlotka, orzechowiec, sernik.
Wszystkie dania przygotowywane
są na świeżo, ze starannie dobranych,
najwyższej jakości produktów od lokalnych dostawców. Powstają według

Kto stoi za wszystkimi nieoczywistymi smakami, jakie możemy zaleźć w Garach Babci Krysi w Galerii
Wisła w Płocku i położonej zaraz
obok Spiżarni? Oczywiście nasi kochani seniorzy. To oni znają tajniki
najlepszej domowej kuchni.

R

eceptury, według których powstają dania w garach oraz
produkty w Spiżarni, to domowe przepisy. Takie, jakie wykorzystują na przykład nasze babcie. A
wśród nich są właśnie seniorzy ze
Stowarzyszenia AS. To oni przygotowują dla was codziennie najlepszej
jakości przetwory oraz potrawy.
Nasi klienci mówią, że to po prostu
czuć. Kiedy spróbujecie konfitury z
malin, kluseczków ziemniaczanych z

twarogiem lub innego specjału, będziecie wiedzieć, że ten, kto je przygotował, włożył w to całe swoje serce.
Dlatego smak jest tak wyśmienity.
Pracując pod szyldem Babci Krysi
seniorzy pomagają seniorom. Cały
dochód ze sprzedaży naszych wyjątkowych produktów przeznaczany
jest na cele statutowe Stowarzyszenia
Aktywy Senior. A tutaj przeznaczany
jest między innymi na zakup obiadów
lub leków dla potrzebujących.
Przygotowywanie smakołyków dla
innych przynosi naszym seniorom
wiele radości. Dzięki temu czują się
potrzebni i docenieni, a przede
wszystkim mniej samotni. Mogą też
przekazać swoje cenne doświadczenie innym osobom. A to jest coś bezcennego.3

4 Na zdjęciu: Podglądanie pracy
kuchni zawsze budzi zainteresowanie
odwiedzających Galerię

Obiad podczas zakupów!

K

ażdego czasem zdarza się zakupowe szaleństwo. Niektórzy
tak lubią przeglądać ubrania lub
inne artykuły w sklepach, że w galeriach handlowych spędzają naprawdę
dużo czasu. Czasem jest to nawet kilkugodzinna wyprawa! A co, jeśli w tym
czasie zaburczy w brzuchu?
Zazwyczaj w galeriach dostać
można jedzenie typu fast food. Natomiast w Galerii Wisła Babcia Krysia
postanowiła stworzyć smaczną alternatywę i proponuje klientom centrum

domowe obiady. Znajdziecie tutaj zarówno coś do przekąszenia, jak i pełne
dwudaniowe zestawy obiadowe.
Oczywiście mamy też coś słodkiego
do popołudniowej kawy…
To doskonała opcja, kiedy mąż, chłopak, partner czy tata marudzą podczas
długich zakupów. Babcia Krysia na
pewno się nimi zaopiekuje, a i przyrządzi wyśmienitego schabowego. Znajdzie także coś dla dzieci znużonych
przymierzaniem wybranych przez rodziców ubranek – na przykład naleśniki
na słodko. No nic tak nie umila zakupów jak pyszne jedzenie!
Dzięki temu nie musicie martwić się
o głód podczas zakupów. Możecie zatrzymać się u nas, chwilę odetchnąć,
posilić się i z nową energią iść dalej na
poszukiwanie modowych perełek, ar-

W Spiżarni Babci Krysi zjesz, jak lubisz

Seniorzy Seniorom

najlepszych, domowych przepisów
kuchni polskiej. Można je zjeść na miejscu, wziąć na wynos lub zamówić na
dowóz. Co więcej, jest tu pełno dobrego
pomagania, ponieważ każdy kupujący
nasze dania wspiera Stowarzyszenie
Aktywny Senior, którego celem statutowym jest aktywizowanie i opieka
nad osobami starszymi.
Pełną ofertę naszych dań znajdziecie na stronie: www.odbabcikrysi.pl. Aby je zamówić dzwońcie
pod numer 792 187 238.
Domowe dania, gdzie króluje doskonały smak i jakość!3

Pyszne domowe potrawy w Galerii Wisła
Gary Babci Krysi w Galerii Wisła
w Płocku, które zostały otwarte na
początku roku, prężnie działają.
Każdy, kto zna naszą kuchnię, wie,
że warto je odwiedzić. A nie jest to
jedyny powód…

wszystko sprawia, że mamy podarunek pełen miłości, którą możemy
przekazać dalej.
Kosze prezentowe znajdziecie na
stronie internetowej Spiżarni Babci
Krysi. Zapraszamy też do punktu w
Galerii Wisła, gdzie nasi pracownicy
pomogą i podpowiedzą, co wybrać.3
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Naleśnikowe wariacje
Półki w Spiżarni Babci Krysi uginają się od najróżniejszych smakołyków. Konfitury, przeciery, kremy
czekoladowe… A do tego wszystkiego można jeszcze zjeść na miejscu złociste, puszyste naleśniki!

N

aleśniki są jednym ze specjałów naszej Babci Krysi. Niby
przepis na nie jest prosty, ale
każde smakują inaczej. Receptury
różnią się proporcjami składników,
niektórzy też mają na nie swoje specjalne sposoby. My też! Ale tajemnicą
pozostanie, co sprawia, że nasze naleśniki są tak pyszne…
Każdego, kto ma ochotę spróbować
tych smakołyków, zapraszamy więc
do Spiżarni. Tutaj zamówić można
porcję pachnących naleśników w
przerwie między zakupami, aby zrobić sobie małą przyjemność. Takich
pyszności ciężko sobie odmówić.
Co więcej, jeśli chcecie spróbować
produktów z naszych półek, możecie
to zrobić właśnie poprzez zamówie-

nie placuszków. Bo to wy wybieracie,
z czym chcecie zjeść naleśniki! Możecie skomponować dowolny smak.
A co jest do wyboru? Oj, lista jest
długa, bo w naszej Spiżarni znajdują
się same cuda! Przede wszystkim konfitury: z truskawek, czarnej porzeczki,
brzoskwini, malin i wiele innych. Polecamy też te z czekoladą. A może klasyczne z białym serem? Czemu nie!
Mamy też takie z cukrem pudrem. A
jeśli ktoś woli jednak naleśniki wytrawne – to żaden problem! Takie też
się u nas znajdą. A widzieliście już jak
pięknie się prezentują?
Nasze naleśniki powstają z miłości
do smaku, a takie zawsze są najlepsze! Tworzone są z pasji do gotowania, ze świeżych, najlepszej jakości
produktów od sprawdzonych dostawców. Tak samo jak produkty z
naszej spiżarni – dlatego ich połączenie to coś, obok czego nie można
przejść obojętnie. Tylko ostrzegamy
– nasze naleśniki uzależniają, zaraz
będziecie prosić o dokładkę!3

tykułów do domu, kosmetyków czy
książek. A z pełnym brzuchem na
pewno łatwiej będzie wypatrzeć coś
ciekawego!3

4 Na zdjęciu: Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach
11:00-21:00 3

MAGAZyN

14

Nr 1/2022

Jak można się zgłosić?
Zapraszamy was do grona wolontariuszy

Babcie rządzą

ASy w imperium Kobiet, czyli…
Jak działa CAS w Płocku prowadzone przez Stowarzyszenie na
Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS? O tym opowiadały nasze
seniorki w programie imperium
Kobiet przygotowanym przez PTV
Płocką Telewizję.

O

kazją do rozmowy z wyjątkowymi paniami był Międzynarodowy Dzień Kobiet. A z seniorkami poprowadziła ją redaktor
Anna Klekowicka. – Przychodzimy tutaj, aby w spokoju ducha posiedzieć,
porozmawiać, poplotkować. Uczestniczymy w zajęciach, które pozwalają
nam odetchnąć, zrelaksować się, spotkać z koleżankami – mówi jedna z seniorek Teresa Strzałkowska.
Pomysłów jest sporo. Są dostosowane do oczekiwań seniorów. Seniorzy spotykają się na zajęciach śpiewu,

gimnastycznych, rękodzieła, lektoratu
języka angielskiego. Są cykliczne spotkania warsztatowe, gdzie seniorzy
pod okiem Katarzyny Królikowskiej
mają okazję dowiedzieć się, jak radzić
sobie z trudnymi sytuacjami, dlaczego
warto się wspierać. Centrum to
miejsce wspólnych spotkań seniorów
w prowadzonej tu świetlicy, czynnej
codziennie od 13.00 do 18.00. Tu spotykają się seniorzy, by porozmawiać,
wypić kawę, herbatę, porozwiązywać
krzyżówki. Centrum jest placówką
miejską, wpisującą się w działania polityki senioralnej Miasta Płock. Stowarzyszenie AS odpowiada za realizację projektów dla seniorów.
Jak wygląda jego działalność dla seniorów? O tym seniorki opowiadają
w programie Imperium Kobiet. Odcinek znajdziecie a kanale You Tube
PTV Płockiej Telewizji. 3

Nasze Stowarzyszenie nie istniałoby, gdyby nie między innymi codzienna praca wszystkich naszych
wolontariuszy. O tym, że warto być
jednym z nich – już wiemy. Natomiast jak nim zostać? Przypominamy i wyjaśniamy.

W

iadomo, że im więcej wolontariuszy, tym więcej
dobrych działań, które pomagają podopiecznym naszego Stowarzyszenia. Wolontariuszem może
zostać każdy niezależnie od wieku,
wykształcenia czy płci. Każda pomoc
jest nas na wagę złota i za każdą jesteśmy wdzięczni. Jedyne, co jest potrzebne, to dobre chęci oraz trochę
wolnego czasu. Jeśli tylko lubicie pomagać innym i chcecie, aby wasze życie było ciekawsze – zachęcamy do
wstąpienia w szeregi naszego wolontariatu. To wspaniały pomysł dla
wszystkich, którzy lubią się angażować w pracę z innymi, a korzyści materialne nie są dla nich najważniejsze.
Aby zostać wolontariuszem, należy
wypełnić odpowiednią deklarację.
Znajdziecie ją na stronie aktywnysenior.org.pl lub możecie odebrać w sekretariacie Centrum Aktywnego Seniora. Wystarczy ją wypełnić, podpisać
i przekazać w najbardziej dogodny

4Zalet dołączenia do grona seniorów Stowarzyszenia AS jest wiele.
Jedną z nich jest możliwość otrzymywania zestawów obiadowych w promocyjnej, 50 procent niższej cenie.
Nasi seniorzy codziennie mogą zjeść
ciepły, domowy, składający się z
dwóch dań – zupa oraz drugie danie
– obiad za 9 zł. Każdego dnia proponujemy coś innego, a tygodniowe

Wolontariuszem
może być praktycznie
każdy, niezależnie
od płci i wieku
osobą, aby umówić się na spotkanie.
A na nim ustalimy zakres współpracy,
podpiszemy umowę i omówimy sposób działania.
Nasze „Asy” podkreślają, że dzięki
Stowarzyszeniu mają możliwość

4 Nasza piękna, wolontariacka rodzinka

Zadbaj o ogród!
Nadszedł czas na wiosenne porządki

U nas seniorzy płacą połowę
menu można na naszym Facebooku.
A co dziś na obiad, sprawdzicie też
na stronie Garów Babci Krysi. Można
odwiedzić nasze restauracje w
Płocku lub Mławie, wziąć obiad na
wynos, a jeśli w wyniku choroby lub
z innych przyczyn seniorzy pozostają
w domach – codziennie możemy dowieźć im świeży posiłek. A o smak
obiadów dba oczywiście sama Babcia
Krysia. Wszystkie potrawy przygotowywane są z najwyższej jakości
składników, aby były nie tylko
pyszne, ale też zdrowe. Wybieramy
znane i domowe smaki, aby przypadły ona do gustu naszym seniorom. Dzięki temu chętnie przychodzą
na ciepły obiad za pół ceny i chwalą
naszą kuchnię za jakość i smak. 3

sposób – za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej na adres Stowarzyszenia lub osobiście do Centrum.
Kiedy otrzymamy wypełnioną deklarację, skontaktujemy się z daną

uczestniczenia w różnych zajęciach.
– Są między innymi zajęcia komputerowe, dzięki którym można nauczyć
się obsługi różnych programów i nie
tylko, mamy zajęcia z rękodzieła,
które bardzo lubimy. Można też
uczęszczać na spotkania chóru. Nie
ma nudy! – zapewnia seniorka Ela.
Poza tym jest możliwość poznania
nowych osób, a dzięki temu wspólnych wyjazdów i organizowania fantastycznych tanecznych przyjęć. – Cieszymy się, że są zabawy taneczne dla
seniorów. Lubimy taniec i śpiew, na
parkiet nie trzeba nas dwa razy zapraszać – tłumaczy seniorka Krysia.
Jeśli tylko chcesz tworzyć przestrzeń dla innych i nieść pomoc potrzebującym – nie zwlekaj. Dołącz do
nas, do wielkiej rodziny Stowarzyszenia „AS”, bo to właśnie na Ciebie
czekamy! 3

W

Z pewnością wielu naszych seniorów może się pochwalić piękny
ogródkiem. Ponieważ zaczęła się już
wiosna można przystąpić do pierwszych prac nad zielenią. Od czego
zacząć? Jak się do tego zabrać?
Mamy kilka rad dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z
pielęgnacją ogródka.

arto zacząć od wymodelowania terenu. Urozmaicenie rzeźby może dodać
ogródkowi wiele uroku, więc można
pomyśleć o pagórkach lub też skarpach podtrzymanych murkami oporowymi. Jeśli planujemy staw, należy
zrobić pod niego w odpowiednim
miejscu wykop. Jeśli chodzi o chwasty – tak, ich wszystkich musimy pozbyć! Bez tego ani rusz.
Najlepszym sposobem jest przekopanie ziemi i wybranie z niej
wszystkich kłączy. Następnie warto
zbadać pH gleby, na przykład za
pomocą kwasomierza. Gdy jest
zbyt niskie, można dodać kredy lub
dolomitu, a gdy za wysokie – torfu.
Glebie potrzebna jest próchnica,

więc kolejnym ważnym krokiem
jest użyźnienie gleby za pomocą
nawozów. Co ważne – dbajmy o
dziedzictwo i nie wycinajmy starych drzew. Spróbujmy je za to
wkomponować w przestrzeń.
Po tych krokach nadchodzi czas
na najprzyjemniejsze – wybranie
stylu ogrodu. Teraz można też
oszacować koszty. Jeśli w ogrodzie
ma być oświetlenie, musimy poprowadzić w ziemi instalację elektryczną. Kiedy zaplanowane poszczególne strefy, robimy listę
niezbędnych zakupów i z nią ruszamy do sklepu ogrodniczego. A
potem? Sadzimy, podlewamy i
dbamy! A nasze oczy wkrótce będzie cieszyć piękny ogródek. 3
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W planach Warszawa i nie tylko
Proponujemy trochę kultury, trochę relaksu…

Trystyka w AS-ie nie ogranicza się
tylko do organizacji wycieczek kilku
czy kilkunastodniowych. To również
możliwość korzystania z wyjazdów
kulturalnych i relaksacyjnych. W
tym roku przygotowaliśmy kilka
propozycji.

W

Suwalszczyzna i Podlasie
Podróże do krain baśni i egzotyki

„Kraina jak baśń” to aktualne
hasło promujące Suwalszczyznę.
Krajobraz łączy tutaj cechy terenów podgórskich z nizinnymi pojezierzami.

W

yjątkowo urozmaicona
rzeźba terenu począwszy
od Gór Sudawskich po głębokie rynny lodowcowe, kręte wały
ozów i wysokie pasma wzgórz morenowych czy też największe w kraju
zgromadzenie głazów narzutowych,
to wszystko spotkamy przemierzając
szlaki turystyczne znajdujące się na
Suwalszczyźnie.
O tym regionie możemy powiedzieć, że jest to Polska w wersji mini.
W dniach 16 – 18 sierpnia br. zapraszamy was do odbycia bajkowej podróży, która zapewne dostarczy każdemu wielu wrażeń i pozwoli miło i
pożytecznie spędzić czas w Suwał-

kach, Augustowie, Wigerskim Parku
Narodowym, nad Czarną Hańczą,
Stańczykach czy Studzienicznej.
Nieco innym, choć sąsiadującym z
Suwalszczyzną regionem, do którego
odwiedzenia zapraszamy w dniach
29 – 31 lipca br., jest Podlasie. To region bardzo zróżnicowany pod
względem kulturalnym, religijnym i
z bogatą historią. To właśnie te różnice powodują, że staje się on dla
przeciętnego śmiertelnika regionem
dość egzotycznym, tym bardziej, że
tradycje religijne i kulturowe są tu
wciąż żywe. W czasie tej wyprawy
odwiedzimy stolicę Podlasia – Białystok, Tykocin, Supraśl, Bochoniki,
Sokółkę, Janowo, Sitawki czy też Białowieżę i Hajnówkę, co zapewne pozwoli nam posiąść ogromną wiedzę
o tym regionie. Ale też doświadczyć
zupełnie czegoś innego, czego co na
co dzień nie mamy na Mazowszu.3

Zaczarowane krainy
A może powrót „na Ojczyzny łono”?

Kto z nas nie marzył w dzieciństwie, aby czmychnąć do zaczarowanej krainy? Zwyczajnie przekroczyć
próg szafy i znaleźć się w tajemniczym labiryncie, gdzie wyobraźnia
czyni cuda i podpowiada fantazyjne
rozwiązania. Otóż nadarza się
okazja, by w końcu te marzenia
mogły się zrealizować w czasie jednej z naszych zagranicznych podróży
do Adrspach – Skalnego Miasta (68.06. 2022).

T

o chyba najsłynniejsze skalne
miasto. Klasyk, od którego
większość osób rozpoczyna
swoją przygodę ze skalnymi miastami.
Czym jest owe Skalne Miasto Adrspach? Tak naprawdę to przepiękne
labirynty skalne ulokowane po sąsiedzku, dosłownie skała w skałę. To
właśnie tutaj każdy będzie mógł się
poczuć jak w zaczarowanej krainie,
gdzie oczyma wyobraźni będzie mógł

zobaczyć „Hasające zające”, „Kochanków” czy po prostu „Ząb”.
Podczas tej samej wyprawy czeka
na nas nie mniej fascynująca Praga,
która, już może inaczej niż Skalne
Miasto, ale również pozostawi niezatarty ślad wspomnień.
Gdyby jednak kogoś bardziej fascynowali wschodni nasi sąsiedzi, to proponujemy w dniach 5 – 7 września br.
powrót do kraju, o którym nasz
wieszcz narodowy, Adam Mickiewicz,
pisał: „Litwo, Ojczyzno moja…”. Podczas tej wyprawy będziemy odkrywać
ślady polskości odwiedzając Wilno –
„perłę baroku”, Troki, w których zwiedzimy zamek Wielkich Książąt Litewskich czy też Kowno, w którym odkryjemy ślady z ważnego okresu życia
w tym mieście Adama Mickiewicza.
Już dziś zapraszamy was, drodzy
seniorzy, do zarezerwowania tych terminów i do niezapomnianych podróży z AS-em. 3

4 Takie pocztówkowe zdjęcia są pamiątkami z naszych wyjazdów

terminie kwietniowym
proponujemy
jednodniową wycieczkę do
Warszawy, podczas której odwiedzimy Muzeum Powstania Warszawskiego, a wieczorem udamy się do
jednego z teatrów warszawskich, by
poobcować ze sztuką.
Podobny wyjazd proponujemy
również w listopadzie z wieczorną
sztuką teatralną, a w ciągu dnia zwiedzanie Zamku Królewskiego w Warszawie i pobyt na Starówce. Warszawa
jako stolica Polski ma do zaoferowania
wiele ciekawych miejsc, o których nie
wszyscy wiedzą. Mimo, że jest położona niedaleko Mławy i Płocka często
kojarzona jest bardziej jako miasto
biznesowe, nie turystyczne. Tymczasem to tutaj znajdują się jedne z najważniejszych polskich zabytków.
Warto odwiedzić Warszawę, aby przypomnieć sobie historię największej
miejscowości w naszym kraju.
Oprócz wyjazdów kulturalnych zachęcamy również do jednodniowych
wyjazdów relaksacyjnych z pobytem
w Park of Poland „Suntago – wodny

świat” w Mszczonowie. To tutaj każdy
może dostarczyć sobie mocy wodnych
wrażeń, odpocząć pod palmami w
strefie relaksu czy wyciszyć się w tropikalnym klimacie w strefie relaksu.
Baseny, zjeżdżalnie, sauny i ie tylko –
każdy znajdzie tutaj coś odpowiedniego dla siebie.
Takie wyjazdy organizowane będą
raz w miesiącu od kwietnia do
czerwca br. Zapisy w CAS w Mławie i
Płocku. 3

4 Na zdjęciu: Nasze wyjazdy zawsze
cieszą się dużym zainteresowaniem.
W miłej atmosferze poznajemy ciekawe zakątki Polski. 3

Morskie klimaty

Ciekawe miejsca w Polsce? Polska
na weekend i na dłużej? Czemu nie,
w końcu kraj nad Wisłą potrafi zachwycić. i każdy z nas ma szansę odkryć ciekawe miejsca, które przypadną mu do gustu.

W

tym roku przygotowaliśmy
aż trzy terminy nadmorskich wyjazdów, w tym
dwa turnusy rehabilitacyjne do
ośrodka New Corner w Niechorzu i
typowo wypoczynkowy do ośrodka
wypoczynkowego Perkoz w Krynicy
Morskiej. Pobyt w Niechorzu to czas,
który w sposób szczególny upływa
pod znakiem poprawy kondycji i
stanu zdrowia, jak również korzystania ze smacznej kuchni czy też licznych atrakcji miejscowych. W tym
roku organizujemy dwa pobyty w terminach 9 – 20 maja br. (11 dni) i 6 –
20 października br. (14 dni).
Również w terminie jesiennym, od
22 do 26 października zapraszamy
na krótki wypoczynek w Krynicy
Morskiej. To zawsze czas, który
upływa nam pod znakiem relaksu i
dobrej zabawy. 3

Czar południa

Zakątki Polski na weekend lub dłużej

W

naszej bogatej ofercie wycieczek znajdziemy również te, które prowadzą
nas na południe Polski. W tym roku
przygotowaliśmy wyjazd, który pozwoli odkryć nam region świętokrzyski w dniach 20 – 22 czerwca
br., podczas którego czarować nas
będą m.in. Kielce, Chęciny, Święty
Krzyż, Gołoborze, Ujazd, Szydłów czy
też znany kurort uzdrowiskowy Busko-Zdrój.
Dni od 15 do17 lipca br. to czas,
który upłynie nam pod znakiem legendarnej podróży do grodu Kraka.
Podczas pobytu tutaj zdobędziemy
Wzgórze Wawelskie, najpiękniejszy
rynek w Europie z największym supermarketem, czyli Sukiennicami, a
także Kazimierz z Dzielnicą Żydowską
i Chrześcijańską. Jesień na południu
to propozycja dłuższych, stałych już,
wyjazdów w przepiękne polskie góry.

I tak od 11 do 17 września br. będziemy mogli oddychać pełną piersią
pod Giewontem, przeżywając swój
pobyt z licznymi atrakcjami w
ośrodku wypoczynkowym Willa Tatry
w Murzasichlu koło Zakopanego.
Od 25 do 30 września br. natomiast
swojej gościny użyczą nam bieszczadzkie „zielone wzgórza nad Soliną”.
Tu każdy będzie mógł doświadczyć
wręcz mistycznych uniesień, które do-

dadzą mu otuchy i wigoru. Czas naszego pobytu, pod znakiem dobrej zabawy i licznych atrakcji, upłynie nam
w Polańczyku w ośrodku wypoczynkowym „Szeptucha”.
Niezależnie, gdzie się znajdziemy w
tym sezonie, czy będzie to Wrocław,
Kraków, Świętokrzyskie, Tatry czy
Bieszczady, na pewno nikomu nie zabraknie wrażeń, dobrej zabawy i różnego rodzaju przygód. 3
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Seniorzy w świecie bajtów
Czas na podsumowanie

Seniorzy to bardzo pilni uczniowie, którzy chętnie uczą się i poznają
technologiczne nowinki. Także oczywiście te komputerowe. Ku temu
była okazja podczas zajęć komputerowych prowadzonych w ramach
rządowego Programu Wieloletniego
na Rzecz Osób Starszych „Aktywni+”
na lata 2021 -2025 „Senior w cyfrowym świecie”. Z takiej możliwości
skorzystało 75 seniorów.

W

szyscy uczestnicy potwierdzili, że potrzeba edukacji
komputerowej jest niezwykle ważna i przede wszystkim przydatna seniorom w codziennym życiu.
Zdobycie podstawowych informacji w
tym zakresie pozwala bezpiecznie poruszać się w internetowym gąszczu i
łatwiej funkcjonować.
Dzięki funduszom pozyskanym z
programu „Senior w cyfrowym świecie” przygotowaliśmy nowoczesne pracownie multimedialne w prowadzonych przez Stowarzyszenie AS Centrach
Aktywności Seniora w Mławie i Płocku.
Całość projektu zaplanowaliśmy dla
grupy 75 seniorów z subregionu płockiego i ciechanowskiego. Realizowany
był w Centrum Aktywności Seniora w
Płocku, przy ulicy Otolińskiej 6 i w Centrum Aktywnego Seniora w Mławie
przy ulicy Chrobrego 7.
Pomysł edukacji seniorów w zakresie sprawnego, samodzielnego korzystania z nowoczesnych technologii

takich jak: obsługa komputera, tableta
czy smartfona, to potrzeba obecnych
czasów. – Szczególnie mocno odczuwalna w czasie pandemii, kiedy to
osoby starsze, często samotne musiały ze względów bezpieczeństwa
pozostawać w domu. To pokazało, że
jedyną drogą kontaktu jest właśnie
internet – mówi seniorka Ela, jedna z
uczestniczek zajęć komputerowych.
Stąd pomysł projektu „Senior w cyfrowym świecie”, dający osobom w
wieku 60+ możliwość alternatywnych
form komunikacji czy samorozwoju.

Edukacja komputerowa
jest niezwykle ważna
i przede wszystkim
przydatna seniorom w
codziennym życiu.
Konieczność prowadzenia tych zajęć stała się mocno potrzebna właśnie w okresie trwającej od dwóch lat
pandemii. – W Stowarzyszeniu AS zauważyliśmy, że w tym czasie mimo
wielu prowadzonych przez nas projektów, programów pomocowych,
izolacja i restrykcje sanitarne mocno
odbiły się na psychice seniorów.
Wpłynęły na ich osamotnienie i
wręcz niechęć do wspólnego spędzania czasu. Seniorzy przebywający w
długotrwałym lęku i osamotnieniu
spowodowanym izolacją stali się
ludźmi wyłączonymi i zniechęconymi do wszelakiej aktywności. Do-

datkowo brak jakiekolwiek formy
kontaktu z bliskimi czy przyjaciółmi
i znajomymi spotęgował w nich poczucie osamotnienia, a wręcz czasami świadomość bycia zapomnianym czy opuszczonym. Uznaliśmy, że
można skutecznie przeciwdziałać
tym narastającym zjawiskom poprzez rozwijanie umiejętności seniorów z zakresu obsługi komputera,
tableta czy smartfona – przedstawia
znaczenie realizacji projektu dla seniorów Michał Jaros, wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania
Aktywności Seniorów AS.
Zajęcia przeznaczone były dla
członków Stowarzyszenia AS. Odbywały się w Płocku (45 osób) i Mławie
(30 osób). Przygotowane w ramach
projektu pracownie komputerowe
po zakończeniu projektu służą seniorom do zgłębiania wiedzy teleinformatycznej jako Seniorskie Centra Informacji Cyfrowej. Dostępne są dla
seniorów codziennie w godzinach od
10.00 do 15.00.
Zajęcia prowadzone były w ramach Programu Wieloletniego na
Rzecz Osób Starszych „Aktywni +” na
lata 2021 -2025 „Senior w cyfrowym
świecie”. Program dofinansowany był
z budżetu państwa. Dzięki rządowym
środkom w CAS Płock powstała pracownia z 15 stanowiskami komputerowymi, 15 tabletami i 5 smartfonami. A ze szkoleń skorzystała grupa
45 osób. W Centrum Aktywności Seniora w Mławie pracownię wyposażono w 10 komputerów, 10 tabletów
i 5 smartfonów. Tu szkolenia przeprowadzono dla 30 seniorów.
Możliwość przekazania seniorom
wiedzy w tym zakresie była niezwykle ważną formą wsparcia. Zdobywając ją z pewnością zyskali poczucie większego bezpieczeństwa. A
techniczne, praktyczne i teoretyczne
umiejętności pozwolą na większą aktywność w sytuacji konieczności pozostawania w domach. 3

4 Na zdjęciu: Podczas uroczystego
zakończenia zajęć seniorzy otrzymali
certyfikaty3

imieniny Krystyny
Wyjątkowe święto dla ASowej rodziny

4 Nasza Krystyna wolontariuszka

Krysiu, Krysieńko… Dlaczego
imieniny Krystyny są dla nas tak
ważne? Cóż, zaczęło się od pewnej
babci – Babci Krysi! Teraz już wiecie? Tak, to nasza królowa kuchni
i patronka naszych restauracji, z
których dochód przeznaczamy na
działalność Stowarzyszenia. Dla
nas jest to imię wyjątkowe i niosące duże znaczenie.

W

spółcześnie imię Krystyna
nie jest tak popularne, jak
jeszcze kilkanaście lat
temu. Z pewnością też nosi je wiele
naszych mam, babć oraz cioć. Znane
są też obcojęzyczne formy tego imienia, między innymi Christina.
Krystyna to imię pochodzenia łacińskiego, jest żeńską odmianą męskiego – Krystyn. Oznacza tyle co

„pochodząca od Chrystusa”. W Polsce pojawiło się w XIII w., początkowo w formach Kierstyna, Krystyna, Krzysztyna.
Jaki są nasze Krystyny? Według
astrologów są to osoby bardzo niezależne, samodzielne i pewne siebie.
Ponadto można zawsze liczyć na
szczerość z ich strony. Najbardziej lubią porządek i jasno określone zasady.
Nie mają skłonności do rozczulania
się nad sobą ani do sentymentalizmu.
Krystyny najbardziej nie cierpią rutyny i monotonii. To kobiety niezwykle zmysłowe i pełne kokieterii.
Są też wesołe – bywają roześmianymi
gadułami, słynącymi z dobrych dowcipów i ciekawych anegdotek. Mimo
że ciężko je utrzymać w czterech ścianach, to jako panie domu sprawdzają
się idealnie. To dlatego, że są niezwykle systematyczne i obowiązkowe. Dzięki swojej osobowości nie
narzekają zazwyczaj na brak przyjaciół. Krystyny są bardzo życzliwe i potrafią docenić każdego ze swoich znajomych. Do tego są bardzo troskliwe.
Nic dziwnego, że towarzystwo je
uwielbia. Jeśli chodzi o zainteresowania, to tutaj wygrywa najczęściej
sztuka. Pasuje do ich łagodnego uo-

sobienia. Ze względu na pracowitość,
Krysie są w stanie odnaleźć się w
wielu zawodach i branżach. W swoje
obowiązki angażują się całym sercem.
Patronkami Krystyn są dwie męczennice św. Krystyna z Persji oraz św.
Krystyna z Bolanzo. Inne znane kobiety o tym imieniu to chociażby Krystyna Czubówna - dziennikarka i prezenterka programów informacyjnych,
znana przede wszystkim jako lektor
filmów przyrodniczych. Z zagranicznych natomiast Christina Aguilera amerykańska piosenkarka o irlandzko-ekwadorskich korzeniach. No
i oczywiście nasza, jedyna, ukochana
mistrzyni kulinarna – Babcia Krysia!
W końcu zna ją coraz więcej osób…
Imieniny Krystyny przypadają w
ciągu roku kilkukrotnie: 18 stycznia,
14 lutego, 13 marca, 24 lipca, 6 listopada, 5 grudnia i 27 grudnia. A
ponieważ ta marcowa data jest najpowszechniejsza, to właśnie wtedy
postanowiliśmy ją uczcić. W naszych restauracjach przygotowaliśmy „imieninowy zestaw obowiązkowy”. Wszystkie Krysie mogły
zamówić ciepłą szarlotkę z dowolną
kawą lub herbatą z 40% imieninowym upustem. 3

Stowarzyszenie AS
„Godni Naśladowania”

Stowarzyszenie AS jest w gronie
laureatów XiV edycji konkursu
„Godni Naśladowania” organizowanego przez Urząd Miasta Płocka.
Wyjątkowe podziękowanie za codzienną pomoc i wsparcie seniorom
wręczył prezydent Płocka Andrzej
Nowakowski.

D

ziękujemy za dostrzeżenie i
uhonorowanie codziennej
działalności Stowarzyszenia na
Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS. – Jestem dumny, że jako prezydent mogę współpracować ze społecznikami, którzy swój czas i energię
poświęcają innym. Dziękuję za obyMłodzież z płockiego Liceum
Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku podarowała
pomocową cegiełkę dla Stowarzyszenia AS. Młodzi społecznicy przekazali darowiznę w kwocie 528 zł,
która w całości została przeznaczona na prowadzoną przez Stowarzyszenie AS akcję pomocową „Zawieszony obiad”.

watelską postawę, zaangażowanie i
pracę na rzecz lokalnej społeczności –
mówił Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka gratulując laureatom.
Cieszymy się, że mogliśmy aktywnie pomagać seniorom w trudnym
czasie pandemii - rozdając im maseczki szyte przez naszych pracowników, udzielając wsparcia w prowadzonej przez nas infolinii covidowe SOS. Ale przede wszystkim dając otuchę, nadzieję w trudnym czasie pandemii - a tym samym odpowiadać na
potrzeby mieszkańców Płocka. 3
4 Na zdjęciu: Laureaci XIV edycji
konkursu „Godni Naśladowania”3

Wsparcie
z Jagiellonki

A

kcja „Zawieszony obiad” prowadzona jest przez Stowarzyszenie od pięciu lat. W jej
ramach codziennie przekazywane
są darmowe posiłki dla seniorów
będących w najtrudniejszej sytuacji
życiowej, pozostających bez środków do życia. Codziennie domowe
posiłki wydawane są dla ponad 200
osób w Mławie i Płocku.
Serdecznie dziękujemy Barbarze
Reszczyńskiej – pedagog w LO m.
Wł. Jagiełły i uczniom Jagiellonki za
przekazaną darowiznę, która pozwoliła sfinansować ciepłe posiłki
dla seniorów. Za dzielenie się
dobrem i pomoc osobom najbardziej potrzebującym. 3

O złych praktykach słów kilka

4Byciem Asem to świetna rzecz! To
nie tylko ciekawe zajęcia, wyjazdy i
wyjścia, ale też przyjaźń i poczucie
bycia ważnym.
Po to w końcu powstało nasze Stowarzyszenie – aby przynosić im radość i poczucie życiowego spełnie-

Zawsze zamiast brać
podwójnie dla siebie,
lepiej się… podzielić!
nia. Okazyjne upominki są tylko
dodatkiem do ważnych wydarzeń.
W byciu razem najważniejsze są
wspomnienia, a nie to, co możemy
dostać lub przynieść do domu po
wspólnych spotkaniach. Zastanówmy się też, czy dobrze jest więc
oczekiwać wciąż więcej i więcej…
Czemu o tym piszemy? Zdarza się
nam zauważać zachowania, które zasługują na upomnienie. Czasem ktoś
weźmie więcej upominków dla siebie, czasem na śniadaniu w hotelu
zapakuje sobie część rzeczy ze

szwedzkiego stołu lub podczas przyjęcia przesadzi z alkoholem… Są to
sytuacje różne. – Nie chcielibyśmy z
takich powodów zrywać współpracę
z danymi osobami, dlatego drodzy prosimy o rozwagę – apeluje prezes
Rafał Chmielewski.
Pamiętajcie o tym drodzy seniorzy!
Dzielmy się między sobą i doceniajmy wspólne chwile, bo przecież
to nie rzeczy materialne mają w naszym życiu największe znaczenie. 3

