
 

 

 „W co się bawić? W co się bawić, gdy możliwości wszystkie 

wyczerpiemy ciurkiem?” pytał w piosence Wojciech Młynarski. Ta-
kiego problemu nie mieli nasi seniorzy. Wykazali się oni niezwykle 
twórczym podejściem do zagospodarowania czasu wolnego. 
Okres wymuszonej sytuacją pandemiczną izolacji społecznej wy-
pełniali wieloma ciekawymi zajęciami. Podzielili się pomysłami 
pisząc do nas listy, wysyłając zdjęcia lub opowiadając o swoich 
codziennych sukcesach (tych małych i tych dużych) podczas trady-
cyjnych rozmów telefonicznych.  

„W co się bawić…” 

Być aktywnym, to czuć się dobrze. 

 Aktywność, zarówno fizyczna jak i intelektualna, pozytywnie 
wpływa na poczucie dobrostanu psychicznego każdego człowieka. 
Satysfakcjonujące doświadczenia płynące z wykonywanych czynno-
ści pozwalają na czerpanie radości i zadowolenia z życia w każdym 
wieku.  

 Bieżący numer biuletynu zawiera propozycje inspirujących 
zajęć płynące prosto od naszych Seniorów.  

 

Zapraszamy do lektury! 
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AKTYWNY SENIOR 

Rodzinny Dom Seniora w Tarnowie 

Obecnie wirus panuje, 

Każdy w domu przesiaduje. 

Trochę się nudzimy, 

Lecz nikt nie choruje 

I nie dopada nas stres, 

Bo opiekuje się nami 

RDS! 

Maria G. 

 



 

 

Czytanie to też wspaniały trening dla  umysłu i wyobraźni. Dostarcza 

przyjemności, wyzwala uczucia, które mają pozytywny wpływ na do-

bre samopoczucie psychiczne. Pozwala oderwać myśli od niejedno-

krotnie trudnej rzeczywistości.   

Nasze seniorki są namiętnymi czytelniczkami i regularnie odwiedzają 

biblioteki, gdzie wypożyczają różnorodne pozycje literackie. W ostat-

nim czasie przeczytały i polecają między innymi:  

 „W cieniu tajemnic” (pani Zofia) 

 „Grzech pierworodny” z biblioteczki RDS (pani Helena). 

 „Gdy chorują jelita, choruje całe ciało” (pani Adela). 
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Okno na świat (radio, telewizja, internet). 

Oglądanie ciekawych filmów to wspaniała forma rozrywki i relaksu. Możemy 

śmiać się i płakać razem z bohaterami, przeżywać ich trudności oraz troski, a 

także wspólnie przez nie przechodzić. Dobrze dobrane produkcje dostarczają 

też wielu pozytywnych emocji związanych z estetycznym przeżywaniem sztuki. 

 

Pani Anna gorąco poleca do oglądnięcia film pt. „Zakazana żona” zachwycają-

cy bogatą scenografią i pięknymi zdjęciami kręconymi w Dubaju. Film powstał 

na podstawie powieści o tym samym tytule. 

„Czytanie książek to najwspanialsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. 

Wisława Szymborska 

 

 

Aktywni seniorzy lubią być na bieżąco z aktualnymi wydarzenia-

mi, zarówno tymi krajowymi, jak i mającymi miejsce na świecie. 

Pożytecznych informacji, skłaniających do refleksji, ale też do 

dyskusji, dostarczały radio, telewizja oraz internet. 



 

 

Aktywny senior 

Czy z samotnością można się zaprzyjaźnić? 

 

 Odpowiedzi szukam w Rodzinnym Domu Seniora, będącym projektem Unii Europejskiej, a reali-

zowanym przez Izbę Rzemieślniczą w Tarnowie, posługując się relacją z jednego dnia pobytu w RDS. 

 Dotychczasowe poranki i przebudzenia odkąd jestem osobą samotną rozpoczynały się pytaniem 

„co ja dzisiaj będę robić?” -  trudno o odpowiedź. Dzisiaj ten temat nie istnieje, ponieważ jestem uczest-

niczką RDS i to zmieniło diametralnie moje myślenie i spojrzenie w przyszłość, w której nie ma już sa-

motności. Kiedy rano podjeżdżamy do naszego „Przedszkola” (tak nazywamy nasz dom) na schodach 

wita nas uśmiechnięta (zawsze) pani Kierownik i pyta jak się czujemy, wyłapuje smutne minki i z troską 

pyta o przyczynę tego smutku. Panie Opiekunki mierzą temperaturę, dopilnowują dezynfekcji i mycia rąk 

– kto ostatnio tak się o nas troszczył? I zapraszają na śniadanie, które w pięknej, kolorowej kuchni sma-

kuje znakomicie. Wspólne posiłki bardzo dobrze wpływają na integrację Seniorów, a więc jest miło, 

gwarnie i radośnie. 

 Ulubioną częścią dnia jest wspólna gimnastyka. Tak, tak – gimnastyka, a pewno myśleliście, że 

seniorzy nie lubią się ruszać, to nieprawda. Nasza pani Krysia piękną muzyką i swoją osobowością stwa-

rza aurę, przy której żadne „pajacyki czy fikołki” nie są nam obce, a wręcz je bardzo lubimy. Po gimna-

styce czas na relaks, a skoro relaks to obowiązkowo kawka, ciasteczko, pogaduszki, ploteczki, rady, po-

rady i uśmiechnięte buzie wszystkich seniorów. 

 Tej miłej atmosferze często towarzyszy pani Kierownik: informuje nas o planach na najbliższe 

dni, zgłaszamy również własne przemyślenia i prośby, co chcielibyśmy zwiedzać lub jak spędzać czas.  

W zależności od dnia tygodnia mamy spotkania ze specjalistami różnych dziedzin, są to spotkania indy-

widualne, a także ciekawe prelekcje i wykłady dotyczące zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychiczne-

go. Jest to dla nas szczególnie ważne w obecnej sytuacji trudnego dostępu do lekarzy i bardzo sobie 

cenimy te spotkania – czy ja już mówiłam, że jesteśmy w raju?  

 Czas między kawką a obiadem zagospodarowywany jest w zależności od pogodny i wcześniej-

szych ustaleń, a więc są to wyjazdy poza Tarnów, wyjście do kina, teatru, pracowni artystycznych, wy-

staw itp. – gdzie tu czas na samotność? 

 Obiad również smakuje w towarzystwie wszystkich seniorów, a po obiedzie najczęściej idziemy 

na salę telewizyjną posłuchać aktualnych wiadomości, są też amatorzy ćwiczeń na rowerkach i innych 

przyrządach. 

 Żegnamy się z uśmiechem wyjeżdżając do swoich „samotni”, ale to już nie ta sama samotność. 

Ma ona w sobie przyjazne elementy dnia spędzonego w gronie seniorów – przyjaciół, co stanowi czę-

ściową odpowiedź na pytanie, czy można przyjaźnić się z samotnością? 

 I nagle dramat zawieszenia działalności RDS ze względu na pandemię wirusa SARS – COV-2. 

Czy przyjaźń z samotnością się skończyła? Czy wolno odbierać nadzieję na lepsze jutro nam, samotnym 

seniorom? Odpowiedzi na to pytanie oczekujemy od twórców i sponsorów naszego Rodzinnego Domu 

Seniora, których serdecznie pozdrawiamy. 

 

 

Wanda 
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Listy  

„Ludzie listy piszą zwykłe polecone;  

piszą, że kochają, nie śpią, klną, całują się.  

Ludzie listy piszą nawet w małej wiosce. 

Listy szare, białe, kolorowe…” 

 

Do Rodzinnego Domu Seniora również dotarły piękne listy. Jeden z nich,  

autorstwa pani Wandy, zamieszczamy poniżej. 



 

 

KRUCHE BABECZKI Z SEREM 

 

Składniki ciasta: 

30 dag masła lub margaryny 

50 dag mąki 

łyżka cukru pudru 

2 żółtka 

 

Składniki nadzienia: 

30 dag białego sera mielonego 

jajko 

2 łyżki cukru pudru 

skórka otarta z pomarańczy 

rodzynki 

 

 

Przygotowanie: 

 

Do mąki wymieszanej z cukrem pudrem 

dodać posiekane masło lub margarynę 

oraz żółtka. Zagnieść szybko ciasto  

i włożyć na godzinę do lodówki. Następ-

nie ciasto rozwałkować na grubość pal-

ca. Wylepić nim natłuszczone foremki do 

babeczek. Piec około 10 minut w tempe-

raturze 200 stopni. Ser utrzeć z cukrem 

pudrem i jajkiem. Dodać skórkę otartą z 

pomarańczy i rodzynki. Masą napełnić 

babeczki i wstawić do gorącego piekarni-

ka na 10 minut. Ostudzone babeczki 

można polukrować, pokryć polewą cze-

koladową lub bitą śmietaną. 
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Słodkie chwile 

Swoje przepisy kulinarne zdradziła nam pani Janina. 

PYSZNY MAKOWIEC 

 

Składniki: 

20 dkg margaryny 

25 dkg cukru pudru 

25 dkg mąki 

5 żółtek 

5 białek 

1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 

Gotowa masa makowa w puszce 

 

 

Sposób przygotowania: 

 

1. Margarynę trzeba utrzeć z cukrem dodając po 1 żółtku. 

2. Następnie dodać mąkę wymieszaną z proszkiem do pie-

czenia, wymieszać z pianą z białek. 

3. Ciasto podzielić na dwie równe części, w środek włożyć 

masę makową. 

4. Piec około 40 minut w temperaturze 180 stopni. 



 

 

SAŁATKA Z MAKARONU CHIŃSKIEGO 

 

Składniki: 

1 opakowanie makaronu chińskiego 

ryżowego 

duży słoik papryki konserwowej 

duża puszka kukurydzy konserwowej 

30 dkg szynki konserwowej 

2 pęczki szczypiorku 

majonez 

sól, pieprz 
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Pyszności ciąg dalszy... 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób przygotowania: 

 

Makaron zalać wrzątkiem i przykryć na 5—10 minut.  

Odcedzić, pokroić i wymieszać z pozostałymi składnikami. 

 

Smacznego! 

 Powoli zbliża się czas Świąt Bożego Narodzenia. Na stołach naszych podopiecznych 
zagości wiele tradycyjnych i domowych potraw. Pani Zosia planuje, jak co roku, ulepić co 
najmniej 300 uszek z grzybami oraz mięsem, a także uwielbiane w rodzinie pierogi. Na słod-
ko przygotuje między innymi ciasteczka— amoniaczki. 

AMONIACZKI 

Składniki: 

60 dag mąki 

200 gram zimnego masła 

50 gram smalcu zimnego 

1 jajko 

2 żółtka 

1 szklanka cukru 

2 łyżki gęstej kwaśnej śmietany 22% 

2 łyżeczki amoniaku 

2 łyżki gorącej wody 

16 gram cukru waniliowego 

szczypta soli 

 

Dodatkowo: 

1 białko 

1 łyżeczka gęstej kwaśnej śmietany 

cukier biały gruby 

Przygotowanie: 

Amoniak zalać gorącą wodą. 

1 białko roztrzepać z 1 łyżeczką śmietany. 

Do miski przesiać mąkę, wrzucić pokrojony smalec i ma-

sło, wsypać sól i posiekać nożem jak najdrobniej. 

Dodać jajko, żółtka, śmietanę, cukier, cukier waniliowy, 

oraz amoniak. Dokładnie wymieszać. 

 

Zagnieść ciasto, owinąć folią i schłodzić około 30 minut. 

W tym czasie rozgrzać piekarnik do 180 stopni. 

Ciasto podzielić na 3 porcje. Każdą rozwałkować na gru-

bość około 1 cm, dowolną foremką wycinać ciasteczka. 

Każde ciasteczko smarować roztrzepanym białkiem  

i oprószać grubym cukrem. 

 

Układać na blachy. Piec po 15 minut.  

 

Wystudzone ciasteczka przełożyć do papierowych tore-

bek. Mogą swobodnie leżakować 1 miesiąc w suchym  

i chłodnym miejscu. 
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Rodzinny Dom Seniora na wesoło. 

 

 

Pani Jadzia. 

 

Dobro samo, 

mogłaby być dla nas mamą. 

Super pomysły ma w głowie 

- „Jutro na galowo 

Wystrójcie się” - powie. 

Ciśnienie zmierzy, 

wierszyk powie o Jadzi 

i tak nas razem gromadzi. 

 

 

Pani Krysia 

 

Dobra dusza 

Cieszy się, 

Jak ktoś się rusza. 

Ćwiczy, śpiewa, 

Kwiatki robi, 

Rysuje, maluje, 

Kasetki zdobi. 

Opiekunki. 

 

W kuchni dziewczyny się 

krzątają. 

Śniadanie i obiad podają 

(kawę też). 

I choć czasem ktoś przegina, 

u nich zawsze uśmiechnięta 

mina. 

 

 

 

Pan Paweł 

 

 Krzyże nam masuje, 

 po plecach klepie 

 i zaraz człowiek 

 czuje się lepiej. 

Pani Madzia. 

 

Super wykłady 

Pani Doktor Madzi. 

Jak ktoś ma problem, 

zaraz coś poradzi. 

Obecnie przez pandemię  

dla nasze gromady 

we czwartki ma 

Pani doktor teleporady. 

 

 

Pani Basia. 

 

Na duchu nas wspiera, 

a czasem nawet 

nasze łzy ociera. 

Henia, Jasia 

Wanda i Zosia 

Jak te czarty, 

z pasją 

grają sobie w karty. 

 

 

 

 

 

 

W poetycko nastrojonej duszy pani Marii powstały zabawne fraszki opisujące pracowników  

i uczestników zajęć. Sprawiły nam one niebywałą radość!  

Pan Jerzy 

 

Został jeden, 

jak w cieście rodzynek. 

Może przebierać  

wśród pięknych dziewczynek. 

 
 Ja, ziemski robaczek 
 Tu jest mi dobrze 
 Tutaj 
 Nie płaczę. 

 Maria G. 
 

 

Pani Ola. 

 

Czy słońce świeci, 

Czy pogoda trochę 

zbrzydła, 

Roztacza nad nami 

Opiekuńcze skrzydła. 



 

 

1. Rady pomagające przeżyć szczęśliwe i owocne życie. 

2. Bądź odważny, a jeśli nie jesteś, udawaj że jesteś. Nikt nie zauważy różnicy. 

3. Myśl o sprawach wielkich, ale nie lekceważ drobnych przyjemności. 

4. Nigdy nie pozbawiaj nikogo nadziei. Może to wszystko, co mu zostało. 

5. Bądź bardziej uprzejmy, niż to jest konieczne. 

6. Nastaw się na ciągłą pracę nad sobą. 

7. Nie specjalizuj się w byle czym. 

8. Nigdy nie rozcinaj tego, co można rozwiązać. 

9. Zostawiaj wszystko w nieco lepszym stanie niż zastałeś. 

10. Niech twoje życie będzie wykrzyknikiem, nie znakiem zapytania. 
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Aktywność fizyczna i umysłowa. 

„W zdrowym ciele zdrowy duch”. 

Seniorzy dbają o formę, regularnie 

wykonują ćwiczenia i spacerują. Jak 

zdradziła pani Ania—wraz z pierw-

szym śniegiem pojawił się w jej ogro-

dzie własnoręcznie ulepiony bałwa-

nek.  

Porady na „dobre życie” od pani Wandy. 

Widok z okna pani Marii. 

 Jesienno—zimowe wieczory to dobry czas, 

aby ćwiczyć „szare komórki”. Pani Adela chwali 

sobie wypełnianie tradycyjnych krzyżówek, a pani 

Ania szczególnie lubi mierzyć się z sudoku.  

 Seniorzy rozwiązywali również otrzymane 

od nas zestawy zadań usprawniających pamięć, 

myślenie oraz orientację. Solidnie wypełnione kar-

ty pracy zostały odesłane do RDS.  

 Gratulujemy motywacji, wytrwałości, wie-

dzy oraz pomysłowości przy rozwiązywaniu zadań! 
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Robótki ręczne. 

Jedyne w swoim rodzaju kolorowe serwetki, hafto-

wane obrusy, sweterki wydziergane na drutach to 

również owoc pracy naszych seniorów. Często po-

wstawały jako piękny i wyjątkowy prezent dla naj-

bliższych osób. Robótki ręczne szczególnie upodo-

bały sobie panie Domicela i Aniela. 

 

Rękodzieło. 

Serwetki wyhaftowane przez panią Anielę. 

Spod pędzelka pani Marii wyszły te piękne 

zdobienia na szkle. Buteleczki, wazony, mi-

seczki i inne szklane przedmioty nabierają  

w dłoniach pani Marii ciepła oraz subtelnego 

uroku. 

Kącik majsterkowicza 
  

Ten pomysłowy karmnik dla na-

szych braci mniejszych to dzieło 

pana Jerzego. Stołówka dla ptaków 

wykonana została w całości z su-

rowców wtórnych.  
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Refleksyjny wiersz pani Marii inspi-

rowany świętem Bożego Narodzenia 

przypomina, aby nie zgubić siebie 

 i swojej drogi w zgiełku codziennych 

spraw. 

Zasypało Ci drogę  

do szopki. 

Chmury zasłoniły Ci 

światło 

gwiazdy betlejemskiej. 

Nie zapytałeś 

o drogę. 

Zostałeś w zgiełku 

codziennych spraw. 

Brakło Ci czasu. 

Czy wiesz, że Jezus się narodził? 

Nie poszedłeś 

do niego, 

bo zasypało Ci drogę 

do szopki. 



 

 

Jesteśmy placówką zapewniającą dzienną opiekę dla osób niesamodzielnych, w wieku 60+, będących 

mieszkańcami Tarnowa.  

 

Świadczymy usługi:  opiekuńczo-pielęgnacyjne,  

   aktywizująco-usprawniające  

   oraz wspomagające dla seniorów oraz ich opiekunów nieformalnych.  

 

Zajęcia dla seniorów prowadzone są przez 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku.  

Zapewniamy m.in.: dowóz Uczestników,  

       specjalistyczne wsparcie lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta oraz psychologa,  

       wyżywienie w trakcie pobytu (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek).  

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny! 

Dodatkowe informacje o udziale w projekcie można uzyskać: 
 
Telefonicznie:  
Kierownik RDS p. Aleksandra Rucka nr tel.  +48 507 164 937 
Na stronie internetowej: 
https://izbarzemieslnicza.tarnow.pl/ 

RODZINNY DOM SENIORA 
 

UL. KOCHANOWSKIEGO 32 

33 - 100 TARNÓW 

 

ZAPRASZAMY! 
 

Jeśli ktoś z Twoich bliskich, 
znajomych, przyjaciół jest 
osobą starszą, potrzebują-
cą wsparcia - zapraszamy 

do kontaktu! 

Wszystkie potrzebne dokumenty oraz informacje 
o prowadzonej rekrutacji można uzyskać  w Biurze Projektu, 
które mieści się w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości  
ul. Kochanowskiego 32, Tarnów 
Sekretariat Izby  tel.: 14 621 57 69 / fax 14 621 31 48 

Pożegnanie lata w RDS. 


