
SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE W KLUBIE SENIORA 
 WARSZTATY KREATYWNEGO MYŚLENIA Z OLGĄ CZECHOWSKĄ 
 7 XII 16 R.  
Dzisiejsza środa w Klubie Złotego Wieku upłynęła w bardzo ciepłej i miłej atmosferze. Hasłem 

przewodnim było ,,I Ty możesz zostać świętym Mikołajem!” Uczestnicy przynieśli ze sobą własnoręcznie 

przygotowane paczki mikołajkowe, którymi wymieniliśmy się w drodze losowania.  

W mikołajkowej zabawie wzięła również udział pani Olga Czechowska, która prowadzi u nas cykliczne 

warsztaty psychologiczne.  

 

Zanim nastąpiło losowanie paczek czytaliśmy o zwyczajach związanych ze świętym Mikołajem oraz 

okolicznościowe wiersze polskich poetów.  

Była okazja do zapoznania się z ofertą kulturalną na grudzień, jak i rozdania seniorom miesięcznika 

kulturalno-informacyjnego ,,Co Jest Grane?”  

 

 



 

Danusia Rodkiewicz w roli św. Mikołaja podaje do wylosowania numerki do paczek. Jako pierwsza losuje 

p. Olga Czechowska  

 

 



 

Napięcie rośnie…  Wreszcie kolejno podchodzimy z wylosowanymi numerkami do pani Mikołajowej po 

paczkę… 

 

Szczęśliwa Ela odbiera wylosowaną paczkę… okazuje się że upominek pasuje jej kolorem do sukienki  

 

 



 

W kolejce po paczkę ustawia się Ola…  

 

A tu prezent odbiera Olga Czechowska… 

 

  



Andrzej Iwanowicz z panią Mikołajową i swoją paczką… 

 

…i opiekunka klubu z wylosowanym upominkiem  

                                                    



Pani Mikołajowa, czyli Danusia prezentuje swój prezent… 

 

Czas na dzielenie się radością z otrzymanych upominków i oglądanie ich przy wspólnym stole… 

 



 

 

Pani Olga prezentuje otrzymany przez siebie piękny podarek - własnoręcznie zrobioną pracę - motyla! 

Poniżej Marianna raduje się ze swojego świątecznego kubeczka i czekoladowego Mikołaja  

 



 

 

Oglądamy, podziwiamy… I wszyscy cieszymy się, że możemy sprawić radość innym  

Za otrzymane prezenty każdy miał wykonać jakieś zadanie: powiedzieć wiersz, zaśpiewać piosenkę… Po 

raz pierwszy przybyła do nas pani Ola zadziwiła wszystkich swoją pamięcią - powiedziała wierszem 

zabawną opowieść świąteczną składającą się z chyba 30 strof!   



 

 



 

 



 

Zachęceni przez panią Olgę Czechowska opowiadamy o najbardziej niezwykłych prezentach 

Mikołajkowych, które otrzymaliśmy bądź ofiarowaliśmy w życiu… oraz o zwyczajach świątecznych w 

różnych regionach Polski… 

 



 

Mikołajkowe spotkanie w Klubie Seniora, dzielenie się z innymi podarunkami i opowieściami wszystkich 

nas bardzo zaangażowało i dało mnóstwo radości  A z panią Olgą Cz. na następne warsztaty 

umówiliśmy się na 25 I przyszłego roku.  

Tekst i zdjęcia- Marzena Dudek-Iwanowicz  


