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SENIORZY NA SCENĘ

fot. Katarzyna Kotarska
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SILVER
SHARING
To pomysł na rozbudzanie aktywności, która stymuluje
do rozwoju, budując
jednocześnie istotny
kapitał społeczny.
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WSPÓLNE WSPÓŁPRACA NIEBIESKIE
DZIAŁANIA, STUDENTÓW STREFY
WSPÓLNE... Z SENIORAMI

Bezcenna jest wymiana doświadczeń
i uczenie się jednych od drugich.
Młodszych od starszych i odwrotnie.

Przebywanie wśród
młodych, roześmianych i radosnych
ludzi pozwala zapomnieć o trudach
okresu starości.

Jaka jest tajemnica
długowieczności?
Zapisano ją w dziewięciu punktach.
Tak powstała „Piramida Buettnera”.

S PIS TREŚ CI

Federacja FOSa jest członkiem
Wspólnoty Roboczej Związków
Organizacji Socjalnych WRZOS
oraz partnerem Sieci HEROLD

MAGAZYN ŚRODOWISK OSÓB STARSZYCH

"Rozum mistrzem
wszechrzeczy,
Czas mistrzem
rozumu"
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B ĄDŹ WS PÓŁTWÓRCĄ „GENERACJI”

Zapraszamy organizacje, instytucje, naszych czytelników
i inne osoby do współpracy przy tworzeniu tej gazety.
Szczególnie zwracamy się do osób starszych. Dzielcie się
swoją wiedzą i doświadczeniem na temat organizowania
sobie i innym dobrego życia. Wy właśnie macie tej wiedzy
szczególnie dużo i jest ona najbardziej cenna.
Prosimy o nadsyłanie materiałów z takich dziedzin, jak:
aktywność i edukacja osób starszych, organizacje seniorskie,
twórczość, materiały poradnicze i wszystkie te, które sami
chcielibyście tutaj przeczytać.
Zainteresowanych współtworzeniem naszego pisma
prosimy o kontakt z redaktorem, tel. 796 140 648.
Redakcja
Publikację wydania 11. Generacji
dofinansowano ze środków Samorządu
Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Bartłomiej Głuszak

SILVER SHARING

Seniorzy z Iławy w Berlinie

fot. M. Baskowska, B. Czupryńska

W

Najnowszą naszą inicjatywą jest Silver Sharing.
To autorska metoda, wprowadzana, testowana i rozwijana przez Federację FOSa. Wpisuje się w nowy
trend w turystyce – turystykę opartą na zasobach.
Inspiracją była dla nas od dawna funkcjonująca
wymiana młodzieży szkolnej, ale też coraz popularniejsze innowacyjne formy turystyki, jak home
exchange czy couchsurfing. Poszukując ofert czy pomysłów dostosowanych do tej grupy społecznej i jej
specyficznych uwarunkowań (jak zdrowie, potrzeba
bezpieczeństwa, zasoby finansowe i in.), doszliśmy
do wniosku, że w chwili obecnej nie ma, przynaj-

mniej w Europie, rozwiązania ułatwiającego turystykę powszechną seniorów. To doprowadziło nas do
zaproponowania własnej metody.
Na czym polega Silver Sharing? To pomysł na
rozbudzanie aktywności turystycznej osób starszych
– aktywności, która stymuluje do samorozwoju i buduje kapitał społeczny.
Dwie (lub więcej) organizacje seniorskie z różnych regionów/krajów nawiązują współpracę. Każda
z nich deleguje określoną grupę osób (np. po 10),
które wyjeżdżają do organizacji partnerskiej. Korzystają z gościny członków tej organizacji, mieszkając
w ich domach, wspólnie zwiedzając okolice, uczestnicząc w zaproponowanym przez gospodarzy programie kulturalnym. Następnie następuje rewizyta.
Metoda opiera się na trzech filarach. Pierwszym
z nich jest kapitał społeczny, baza do współpracy organizacji społecznych – klubów seniora, uniwersytetów III wieku czy innych. To one podejmują decyzję
o współpracy, one biorą odpowiedzialność – wskazują, delegują osoby goszczące i wyjeżdżające, współtworzą program pobytu. One też mogą być
gwarantem trwałości – współpracy na lata, polegającej nie tylko na dalszych wymianach, ale na kolejnych wspólnych inicjatywach, np. projektach,
spotkaniach artystycznych itd. Dzięki ich zaangażowaniu wzajemne kontakty mogą trwać i rozwijać się.
Drugim filarem jest wymiar indywidualny, obszar motywacji do zmiany. Wyjazd do innego regionu, kraju, poznanie nowych osób, kultury to często
duża zmiana w życiu. Zmiana, która może motywować do dalszych podróży, do nauki, do aktywności.
To także przestrzeń bardzo ważna dla człowieka –
budowania więzi pomiędzy osobami, które wzajemnie się odwiedzają, nawiązują trwałe relacje. Podobnie, wejście do domu obcej osoby czy goszczenie jej
u siebie również wymaga odwagi, a często także
zmiany nastawienia.
Na koniec edukacja. Uczestnicy uczą się – nowej
kultury, otwartości, ale też często języka.
To oferta oczywiście nie dla każdego, ale na prawie każdą kieszeń. Koszty, jakie należy ponieść, to:
koszt podróży, „kieszonkowe” – środki na drobne
wydatki, koszty utrzymania zaproszonej osoby – wyżywienie, koszty paliwa przy obwożeniu gości itd.

AKTYWNOŚCI

Osoby dojrzałe, jak coraz częściej określa się osoby starsze, to jedna z największych grup społecznych.
Europie, zgodnie ze statystykami, systematycznie się zwiększa; proces ten utrzyma się w kolejnych latach. Naturalne jest więc, że ma
to wpływ na wszystkie płaszczyzny życia – na gospodarkę, więzi społeczne, relacje rodzinne i inne.
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa
Warmińsko-Mazurskiego FOSa od wielu lat prowadzi działania na rzecz podniesienia jakości życia osób
starszych w sposób systemowy. Zrzeszamy kilkadziesiąt organizacji seniorskich. Budujemy programy
społeczne i wdrażamy je. Poszukujemy też nowych
(lub sprawdzonych gdzie indziej) rozwiązań, testujemy je i wdrażamy w życie. Uruchomiliśmy m.in. biuro rzecznika praw osób starszych, „instytucję”
przyjaznego sąsiada i wiele innych inicjatyw.

Oczywiście, osoby uczestniczące muszą dysponować mieszkaniem/domem, do którego mogą
zaprosić gości; warto, by posiadały też auto. W pomyśle tym
jednak oparcie się na organizacji,
na grupie pozwala na uzupełnianie się zasobami.
Z Silver Sharing wiąże się
wiele wyzwań. To metoda, którą
obecnie testujemy. Pierwsze doświadczenia czy też wnioski już
mamy – podobne wymiany organizuje m.in. jedna z naszych organizacji członkowskich. Uruchamiamy też oferty edukacyjne
w zakresie języków obcych –
rozpoczynamy niedługo kurs języka angielskiego i niemieckiego
oraz nowych technologii dla osób
starszych. Prowadzimy też rozmowy z partnerami zagranicznymi – obecnie zainteresowane
współpracą są organizacje z ponad 5 krajów europejskich.
Wnioski z doświadczeń, testowej
współpracy posłużą dopracowaniu tej metody. Wierzymy, że to
sposób na zwiększenie aktywności osób dojrzałych – nie tylko
turystycznej, ale również społecznej. Ważny jest też dla nas wymiar trwałości.
Zainteresowane środowiska,
organizacje seniorskie zapraszamy do współpracy. Kontakt –
gluszak@wp.pl lub biuro@federacjafosa.pl, tel. +48 8952360 92.
Autor jest prezesem Federacji
Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
FOSa oraz wiceprezesem Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, wieloletnim praktykiem w zakresie
budowy partnerstw.

Gaudeamus w Morągu
Już po raz siódmy na morąskim UTW rozbrzmiało radosne „Gaudeamus igitur...”.
roczystość zgromadziła
nie tylko ogromną rzeszę studentów seniorów, ale także
zaproszonych gości: władze samorządowe, przedstawicieli instytucji
oświatowych i kulturalnych, dyrektorów morąskich szkół, organizacji
pozarządowych oraz delegacji zaprzyjaźnionych UTW.

U

aktywności naszych słuchaczy.
Znowu nie będą oni mieli czasu na
zamykanie się w swoich domach,
myślenie o chorobach itp. przykrych sprawach. Czas wypełni im
aerobik, gimnastyka, taniec, zajęcia na basenie, wycieczki piesze
i rowerowe - to najbardziej oblegane przez naszych słuchaczy grupy zajęciowe. Tutaj, na UTW jest
możliwość realizacji młodzieńczych marzeń, które były dotych-

Wspólny śpiew i taniec rozruszał niemal całą publiczność.

Oficjalnie Rok Akademicki
2013/14 otworzył w imieniu Rektora Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu w Olsztynie –
prof. Stefan Smoczyński, który
także wygłosił ciekawy wykład inauguracyjny. Druga część spotkania miała charakter rozrywkowy,
międzypokoleniowy i sentymentalny. Gwoździem programu był
występ zespołu wokalno-muzycznego z Ostródzkiego UTW. Wspólny śpiew i taniec rozruszał niemal
całą, liczną publiczność.
Rozpoczyna się kolejny rok

fot. Halina Moskal

UTW

Irena Kost

czas nie do pogodzenia z życiem
rodzinnym i zawodowym.
I najważniejsze, że niczego nie
musimy! Mimo niezbyt wysokiej
emerytury, możemy sobie pozwolić na wyjazd do teatru czy też jakąś wycieczkę krajoznawczo integracyjną oraz wspólny wyjazd
na wczasy nad morzem.
Te wszystkie działania nie byłyby możliwe bez wsparcia finansowego i rzeczowego ze strony
naszych władz i nie tylko.
Autorka jest prezeską Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Morągu.

Jan Różak

RECEPTA NA
POGODNĄ JESIEŃ ŻYCIA

Z Generacją spotkałem
się po raz pierwszy w życiu
tu w Krekolach, gdzie w malowniczej scenerii Warmii
i Mazur zdecydowałem się
odbyć półroczny wolontariat.

AKTYWNOŚCI

dobierane, że odpowiadają naszej
kondycji. Jednak w tańcu „cały
jest ambaras, żeby dwoje chciało
naraz". W początkowych latach
mojej kadencji małżeńskiej tańczyliśmy bardzo mało, nie było
czasu wolnego, bo praca, wychoa łamach tego właśnie
wanie dzieci. Ale tak naprawdę
magazynu chciałbym
przyczyną było to, że nie umieliczytelnikom podać kilka rad na
śmy tańczyć. Nasz taniec to przepogodną jesień życia i zapoczątstawianie nóg w rytm muzyki
kowanie takiej właśnie rubryki
i improwizowane ruchy. Wpadłem
chciałbym zaproponować
na genialny pomysł, żeby
na łamach tego magazynu.
zapisać się na kurs tańca
Bardzo ważnym eletowarzyskiego. Myślę mentem mojego życia osokażda kobieta lubi tańbistego jest ruch. Ruch
czyć, więc żona zgodziła
i wysiłek fizyczny w różnej
się na moją propozycję.
formie pomaga w utrzymaOdbyliśmy kilkakrotnie
niu zdrowia oraz sprawnokursy tańca I i II stopnia.
ści fizycznej i psychicznej.
Zaliczyliśmy kilka lekcji
Jednym z bardzo ważnych
prywatnych. Prawda, była
punktów mojego codziento pewna "inwestycja",
nego harmonogramu dnia
ale nie żałujemy tego. Tejest zaprawa poranna. Forraz tańczymy często
ma jej może być różna,
i przy każdej okazji. Na
w zależności od pory roku
parkiecie staram się doi pogody w danym dniu.
brze prowadzić partnerkęNajczęściej są to marszożonę, a Ona tańczy wspabiegi, jazda na rowerze,
niale. Bo jak się mówi,
najchętniej w lesie. Taka Jak dobrze wstać skoro świt... fot. R. Przytuła kobieta w tańcu to prawcodzienna ścieżka zdrowia,
dziwe piękno. Wspólny
połączona z różnorodnymi ćwiInnym przyjemnym sposobem taniec przynosi nam dużo radości
czeniami z wykorzystaniem ele- zagospodarowania wolnego czasu w życiu, po prostu nas łączy. Namentów terenowych, trwająca w jesieni życia może być taniec. prawdę warto zacząć tańczyć.
około 1 godziny, pomaga w utrzy- Jest wiele miejsc, gdzie można
Zapraszam czytelników do
maniu zdrowia oraz sprawności potańczyć. Organizowane są dan- ukazania swoich propozycji
fizycznej i psychicznej. Natomiast cingi i festyny. Ale, moim zda- i wspólne tworzenie recepty na
tu w Krekolach, w tutejszym kra- niem, najprzyjemniej potańczyć pogodną jesień życia.
jobrazie, występuje dużo lasów, na dancingu w miejscowościach
małych jeziorek i oczek wodnych, uzdrowiskowych. Tam bowiem Autor mieszkał i działał wolontaa w nich bogactwo różnych gatun- utwory muzyczne i rytmy tak są rystycznie we wsi Krekole.

N

ków ptactwa wodnego i leśnego.
Akompaniamentem takiej zaprawy porannej, szczególnie wiosną
i wczesnym latem, jest ekologiczna orkiestra żab i odgłosy dzikiego ptactwa wodnego, przeplatane
różnymi tonami ptaków leśnych.
Naprawdę warto zatrzymać się na
chwilę, zamknąć oczy i upajać się
muzycznym pięknem. Proszę mi
uwierzyć, warto być wolontariuszem w Krekolach.

Elżbieta Szczesiul-Cieślak
Razem w kuchni, na wodzie, przy paletach, na
scenie i przy komputerze. Dzieci, młodzież
i seniorzy we wspólnych działaniach i zabawie.

WSPÓLNE DZIAŁANIA - WSPÓLNE KORZYŚCI

Kolorowo, z werwą, radośnie. Dużo pożytku, bo dużo
endorfin, które jak wiadomo,
lubią ruch, wysiłek i dobre
towarzystwo!
wuletni projekt Uniwersytetu Trzeciego
Wieku i Osób Niepełnosprawnych
w Elblągu - „WSPÓLNE DZIAŁANIA – WSPÓLNE KORZYŚCI” - zakończony sukcesem!

nie można też zapominać, że interesy poszczególnych grup zbliżają
ludzi do siebie, ale także oddalają,
jeśli są sprzeczne. W trudnych
czasach, takich jak obecnie (a kiedy były łatwe?) np. młodzi zazdroszczą seniorom pracy i tych
dorabiających do emerytury, traktują jak konkurencję. I tak chyba
zaczyna powstawać niechciana,

D

„Jeśli trudno się dogadać, to
spróbujmy coś zrobić razem” –
mówi Iwona Orężak, Dyrektor
UTWION - pomysłodawczyni
i współkoordynatorka międzypokoleniowego projektu „WSPÓLNE DZIAŁANIA – WSPÓLNE
KORZYŚCI” zrealizowanego ze
środków Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich (FIO).

Czy młodzież jest płytka,
wulgarna, bezmyślna i bezideowa? Czy starzy są ciemni, marudni, zdewociali i zacofani?
Wiele osób nie tylko przytaknie,
ale jeszcze nieźle „dorzuci do pieca”. Skąd się bierze ta niechęć,
wręcz wrogość? Jak to jest, że nasze niedawno uwielbiane latorośle, stają się nagle nie do
zniesienia, a samo patrzenie na
nie przyprawia o ból zębów? Jakim cudem ukochani rodzice, babcie i dziadkowie stają się nagle
nieznośnymi zgredami, potrafiącymi zatruć młodemu człowiekowi każdą przyjemność?
To naturalne, że młodzież oddala się od swoich opiekunów, bo
musi, aby dorosnąć i usamodzielnić się. W miarę rozluźniania dotychczas bardzo silnych więzi,
młode i starsze pokolenie traci coraz bardziej kontakt.
Obawiam się, że kolejne pokolenia - powiem przekornie –
dogłębnie… się nie znają. Każdy
więc żyje we własnym świecie,

fot. info.elblag.pl

ORGANIZACJE

Stereotyp – wróg czy przyjaciel?

Elbląska Senioriada to integracyjne wydarzenie społeczne
ale nieunikniona obcość międzyNa pytanie, jak ujęłaby istotę
pokoleniowa, a nawet wrogość. tego projektu, pani dyrektor odpoObiektywne rozeznanie zaś, za- wiedziała:
czynają wypierać negatywne ste„Sam tytuł wiele wyjaśnia:
reotypy. Dlatego więc, jeśli mówi o wspólnym działaniu –
chcemy coś zmienić na lepsze, młodych i starszych - oraz spomusimy się… poznać.
dziewanych dla obu stron korzyProjekty, które zakładają ściach. Życie pokazuje, że teoria
wspólne działania starszych z praktyką nieraz się mija, dlatego
i młodszych, są bardzo dobrym postawiliśmy na działanie, czyli
pomysłem i służą lepiej poprawie- konkrety. Wyszliśmy z założenia,
niu relacji, niż tony ulotek i mą- że najlepiej można poznać się
drych książek.
w działaniu, że nic tak nie uczy

oceniają sami uczestnicy projektu
oraz instytucje kontrolujące, zostały osiągnięte. Bezcenna jest
wymiana doświadczeń, uczenie
się jednych od drugich – seniorzy
np. wysoko ocenili umiejętności
komputerowe młodzieży i wiele

fot. Archiwum UTWiON

szacunku dla drugiego człowieka,
jak wspólna praca i nic nie łączy
tak pozytywnie, jak wspólnie
osiągnięty sukces. Myślę, że często brak przyjaznej, czy choćby
neutralnej przestrzeni do bezkolizyjnego, a jeszcze lepiej - do za-

Występ kabaretu UTWiON podczas imprezy z okazji Dnia Babci
angażowanego, zorganizowanego skorzystali, dzięki pomocy młobycia razem. My taką przestrzeń dych wolontariuszy. Z kolei dzieci
stworzyliśmy, a jeśli nasze zada- polubiły „babcie” czytające im
nia są atrakcyjne dla obu stron, to bajki, a młode dziewczyny podziliczyliśmy, że te strony (uśmiech), wiały werwę, humor i talenty sechętnie się spotkają i podejmą niorek w różnych dziedzinach:
współpracę. Tak też się stało.”
w sztuce malarskiej, czy… kuli„Wspólne działania…” są już narnej, rękodziele albo na estrazakończone, a zakładane cele, jak dzie. Starsi chętnie dzielili się

Autorka była długoletnią redaktor naczelną miesięcznika
osób niepełnosprawnych "Razem
z Tobą" w Elblągu.

ORGANIZACJE

fot. bogatyelblag.pl

Warsztaty komputerowe dla seniorów z udziałem młodych wolontariuszy

swoją wiedzą i umiejętnościami.
Warto podkreślić, że media pisały entuzjastycznie o kolejnych
przedsięwzięciach i to też jest
plus projektu, gdyż tak poprawia
się wizerunek starszych osób.
- Wszystkie planowane działania zostały wykonane, a było
ich wiele - od konferencji naukowej i wydarzenia społecznego, jakim jest Senioriada, po plener
malarski, ćwiczenia komputerowe, konkurs lepienia pierogów,
pokaz mody i pływanie pod żaglami - wyjaśnia Iwona Orężak. To najłatwiej stwierdzić, ale mogliśmy też obserwować przebieg
spotkań i ich atmosferę – była naprawdę dobra.
Gratulując sukcesu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku i Osób
Niepełnosprawnych w Elblągu,
można założyć, iż jest duża szansa, aby te grupy się jeszcze spotkały i życzyć seniorom i młodzieży wielu udanych przedsięwzięć. Zaproponowano bowiem
młodzieży i seniorom bardzo
atrakcyjny program i zapewne
znajdą się chętni na powtórkę.
Partnerami projektu były: Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół Nr 1 oraz Zespół Szkół
Techniczno-Informatycznych.
Placówki współpracujące przy realizacji projektu z UTWION, to
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Biblioteka Elbląska, Przedszkole nr 10, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, Kawiarnia "U Aktorów",
Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespół Szkół TurystycznoHotelarskich, Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych, Centrum
Nauki i Biznesu „Żak”, Zakład
Ubezpieczeń Społecnych.

Monika Masłowska

ARTETERAPIA

Czemu by nie połączyć
przyjemnego z użytecznym?
Arteterapia jest dowodem na
to, że za pomocą rozrywki
można skutecznie leczyć.
rzez sztukę rozumiemy
różne efekty działań artystów, które mają służyć ogólnej
przyjemności człowieka. Sztuka
wprowadza do naszego życia szeroko pojętą rozrywkę, refleksję,
ale również ma pozytywny wpływ
na nasz rozwój. Pobudza naszą
wyobraźnię, wrażliwość oraz
w wielu przypadkach zmienia spojrzenie na aktualne
sprawy. Podsumowując pozytywy oddziaływania twórczości artystycznej na organizm człowieka, można
zacząć zastanawiać się, czy
możliwa jest ingerencja
sztuki w ludzkie zdrowie
psychiczne. Okazuje się, że
sztuka poprzez odpowiednie
zastosowanie może posiadać
znaczenie terapeutyczne.
Arteterapia służy w leczeniu depresji oraz innych zaburzeń afektywnych, nerwic,
uzależnień, problemów w relacjach rodzinnych, w przypadkach
nadużycia seksualnego i przemocy
domowej, w trudnościach społecznych i emocjonalnych związanych
z niepełnosprawnością i chorobą,
w traumach, przy problemach fizycznych, poznawczych i neurologicznych oraz trudnościach
psychospołecznych związanych
z chorobami somatycznymi (np.
chorobami nowotworowymi). Coraz częściej wykorzystywana jest
również w profilaktyce społecznej, w tym w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem.

ZDROWIE

P

Arteterapii nie należy mylić
z lekcjami kunsztu artystycznego:
malarskiego, literackiego, czy też
muzycznego. Terapeuci uczą swoich wychowanków, jak stworzyć
własne dzieło. Ten proces zawiera
kilka etapów, w tym tworzenie jego historii, opisu, interpretacji.
Głównym celem takiego zabiegu
jest przystosowanie jednostki do
porozumiewania się z innymi
ludźmi i jednoczesne poprawienie
samopoczucia psychicznego.

Osoba korzystająca z arteterapii, poprzez sztukę odnajduje drogę komunikacji i przekazywania
informacji. Wyrazistość i sugestywność sztuki pozwala na
zmniejszenie stresu i pozbycie się
negatywnych emocji, które tworzyły do tej pory dużą blokadę
w codziennym funkcjonowaniu.
Najpopularniejszymi metodami arteterapii są: rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, sztuki
użytkowe (np. witraż, fotografia),
zdobnictwo i dekoratorstwo, muzykoterapia, biblioterapia, filmoterapia, teatroterapia, choreoterapia
(taniec, ćwiczenia fizyczne). Arteterapia, posługując się wymienio-

nymi dziedzinami, pomaga określić problem i dąży do obniżenia
związanego z nim napięcia. Pacjent pokonuje lęki oraz stopniowo uwalnia się od zahamowań.
W Polsce trwa rozwój działań
arteterapeutycznych. Obecnie nie
istnieje oficjalny zawód arteterapeuty. Oznacza to, że nie posiada
on tak zwanego kodu zawodu,
a jego praca nie jest uznawana
i refundowana przez NFZ. Arteterapeutą można zostać po ukończeniu studiów lub kursów.
Kompetencje arteterapeutów potwierdzają stowarzyszenia zrzeszające specjalistów określonych dziedzin.
Arteterapia najbardziej rozpowszechniona jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie
bardzo popularne są zajęcia
terapeutyczne, prowadzone
w zróżnicowanych środowiskach: szpitalach, instytucjach edukacyjnych, placówkach publicznych i społecznościowych.
We współczesnym świecie ludzie bardzo często muszą zmagać
się z problemami natury psychicznej. Przez narastające problemy przestają radzić sobie
w codziennym życiu, a otaczająca
rzeczywistość widziana ich oczami staje się drastyczna i bezwzględna. Takie zapatrywanie
prowadzi do tworzenia wielu zaburzeń. Właściwie przeprowadzona arteterapia może zmienić
krytyczny sposób myślenia danej
osoby na bardziej realny i tym samym poprawić jakość jej życia.

Autorka jest studentką Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
na Uniwersytecie W-M.

Stanisław Brzozowski

LIGA SENIORÓW - KANAPKOWE POKOLENIE
W dyskusji na temat seniorów co rusz pojawiają się
nowe określenia.
terminu srebrna gospodarka wynika na przykład, że siwemu można zaufać,
a zatrudnianie kogoś w okolicach
sześćdziesiątki, może być dobrym
interesem. A kto seniorów tępi,
naraża się na zarzut ageizmu. Ten
angielski termin (age - znaczy
wiek) jest określeniem dyskryminacji ze względu na wiek. Już trzy
lata obowiązuje w Polsce ustawa
tego zabraniająca, lecz wszyscy
wiemy, jak to wygląda w życiu.
Nowym terminem jest sandwich generation, co na polski
tłumaczy się - kanapkowe pokole-

Z

z przygotowywaniem porannych
kanapek. Miliony osób są w takiej
sytuacji. Dziadkowie idą na wcześniejszą emeryturę, żeby pomagać
dzieciom w odchowaniu wnuków.
Dzieci zwalniają się z pracy, żeby
opiekować się rodzicami, gdy dopadnie ich wylew, inna ciężka
choroba albo po prostu starość.
W pełni sił i życia jesteśmy na
górze. Z biegiem lat sytuacja się
odwraca. Wielopokoleniowa rodzina jest jak kilkuwarstwowa kanapka. Jeśli smakuje, wszystko
w porządku. Jeśli nie, skazani jesteśmy na pomoc państwa, miłosierdzie gminy, ostatecznie łaskę
boską.

Wikt i opierunek
Dożywocie (art. 908-916 kodeksu cywilnego) to cywilnoprawna umowa polegająca na tym,
że w zamian za przeniesienie prawa własności do nieruchomości,
nabywca przyjmuje zbywcę (dożywotnika) jako swojego domownika. Do jego obowiązków
nabywcy należy: dostarczenie wyżywienia, ubrania, mieszkania,
światła, opału, zapewnienie odpowiedniej pomocy i pielęgnowania
w chorobie, sprawienie pogrzebu.
Obecnie umowę dożywocia spisuje się w formie aktu notarialnego.
Jak cofnąć dożywocie
Sytuacja, w jakiej znajduje się
Aniela Z. wskazuje, że umowa
dożywocia pozostaje wyłącznie na
papierze. Aktu dożywocia nie
można odwołać. W przypadku
niewywiązywania się nabywcy

nieruchomości z obowiązku
świadczeń na rzecz dożywotnika,
można ją jednak rozwiązać. Można także wystąpić z pozwem sądowym o zamianę dożywocia na
rentę i zasądzenie wymienionym
w umowie świadczeń.
Z żądaniem rozwiązania
umowy nie mogą wystąpić osoby
trzecie, lecz tylko osoba na rzecz
której zastrzeżono prawo dożywocia. Również nabywca nieruchomości w określonych prawem
warunkach ma możliwość wystąpienia o rozwiązanie umowy.

RZECZNIK INTERWENIUJE

Dożywocie — na całe życie?
niela Z. ma 83 lata,
mieszka na wsi w powiecie ostródzkim. Już w latach
80-tych wraz z mężem przekazała
dom i gospodarstwo najmłodszemu synowi w zamian za dożywocie. Umowa spisana jeszcze przed
naczelnikiem gminy, zwłaszcza od
momentu śmierci męża pani Anieli, nie jest respektowana. W przekazanym umową dożywocia domu
Aniela Z. zajmuje osobne piętro,
ma własne liczniki na prąd, wodę
itd. sama płaci rachunki. Zajmująca drugą część domu rodzina odmawia jej nawet wstępu, wzywa
policję, gdy szuka czegoś w ich
części. Z podobnymi reakcjami
spotykają się, mieszkające poza
rodzinną miejscowością, córki kobiety, gdy próbują interweniować
na rzecz matki.

Stanisław Brzozowski

Rzecznik Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Biuro Federacji FOS-a: ul. Artyleryjska 34, 10-165 Olsztyn, telefon
(89) 523-60-92. Dyżury rzecznika
w poniedziałki w godz. 9. 00-11. 00.

INTERWENCJE
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nie. Nie trzeba tego brać dosłownie, choć pierwsze skojarzenie jest
jak najbardziej poprawne. Ekspediowane do szkoły dzieci, wnuki,
prawnuki, każdego ranka potrzebują tony kanapek z szynką, serem bądź nutellą.
A pokoleniowych pięter w naszych domach przybywa. Ojciec
z matką po trzydziestce mają średnio dwoje dzieci w wieku szkolnym. Ale też dwoje (dodając
teściów czworo) rodziców po
sześćdziesiątce, a często również
dziadków grubo po osiemdziesiątce. Nikt nie powinien zostać bez
opieki. Zwłaszcza jeśli dzisiejsi
dziadkowie uczciwie swoje odpracowali i kiedyś nie ociągali się

ostatek

Zapiski na skrawku dysku...

Ewangelia św. Mateusza
(2.1 -1 2) to jedyna księga Nowego Testamentu, która
wspomina o tajemniczej
gwieździe.

TRADYCJE

G

dy zaś Jezus narodził
się w Betlejem Judzkim
za króla Heroda, to mędrcy ze
wschodu przybyli do Jerozolimy
i pytali: Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy
bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. /. . . / Po wysłuchaniu króla
odeszli. Wówczas gwiazda, którą
zobaczyli na Wschodzie, prowadziła ich dalej, aż doszedłszy stanęła nad [miejscem], gdzie było
Dziecko. Widok tej gwiazdy napełnił ich bardzo wielką radością.

Tekst Pisma Świętego nie podaje, ilu przybyszów ze Wschodu
poszukiwało Betlejem. Ponieważ
złożyli Dzieciątku trzy dary (mirra - symbol męczeństwa, ale także
uzdrowiciela, kadzidło - kapłaństwa i złoto – królowania na ziemi) przyjęto, że mędrców było
trzech. Ich imiona: Kasper (Arab),
Melchior (Pers) i Baltazar (Hindus), pojawiły się w legendzie,
powstałej w Aleksandrii na początku VI wieku i przetłumaczonej na łacinę gdzieś około trzech
stuleci później.
Co do cudownej gwiazdy, to
zastanawiające jest, że żaden
z trzech innych autorów ewangelii nie odwołał się do tego
zjawiska, które tak zadziwiło Mateusza. Do dziś nie rozszyfrowano jego istoty.
Jest kilka interesujących teorii, z których trzy najbardziej
mnie zainteresowały.

Sugestia, którą przyniosły astronomiczne mówią o zaobser-

wyniki obliczeń w ramach opracowanego w USA nowego modelu Układu Słonecznego. 17
czerwca drugiego roku przed
Chrystusem nastąpiło „połączenie” Wenus i Jowisza, przy czym
minimalna odległość między nimi
była tak mała, że patrząc gołym
okiem nie można było rozdzielić
światła obu planet. To zjawisko
miało miejsce w pobliżu Regulusa, najjaśniejszej gwiazdy w konstelacji Lwa.
Supernowa; gwiazda, która przechodząc niejako w nowy
etap życia eksploduje i wydziela
ogromne ilości światła. Brytyjscy
astronomowie ogłosili w Kwartalnym Dzienniku Królewskiego
Brytyjskiego
Stowarzyszenia
Astronomicznego, że eksplozja
supernowej miała miejsce wiosną
5 roku p.n.e. w konstelacji Koziorożca. Kepler zaobserwował, że
w jesieni 1604 roku rozbłysła na
niebie supernowa w bezpośrednim sąsiedztwie „połączonych”
planet i wysnuł przypuszczenie,
że jeszcze „silniejszej”, bo potrójnej koniunkcji w 7 roku przed
Chrystusem musiało towarzyszyć
pojawienie się na niebie nowej
gwiazdy. Mimo, że nie znaleziono
żadnej wzmianki o niej w zapiskach kronikarskich, często próbuje się łączyć zjawisko gwiazdy
betlejemskiej z wybuchem gwiazdy nowej lub supernowej.
Kometa; również mogłaby
zostać dostrzeżona przez astrologów - występowałby tu oczywisty
ruch w stosunku do pozostałych
gwiazd znajdujących się na niebie. Starożytne chińskie zapiski

wowanych kometach: pierwszej
w marcu 5 roku p.n.e. między Alpha i Beta Capricorni i drugiej
w marcu 4 roku p.n.e. w pobliżu
Altair w konstelacji Wodnika.
Kometa wróżyła klęski, katastrofy i nieszczęścia. Zjawisko od
dawna opisywane przez astrologów i wróżbitów, w zwykłych
obserwatorach wzbudzało panikę.
Wystarczy przypomnieć kometę
Halleya z 1910 roku, którą obwiniono o I wojnę światową i epidemię grypy-hiszpanki. Dziś
jesteśmy wolni od podobnych
przesądów i to zjawisko wcale
nas nie przeraża.
Wiosną, na niebie półkuli południowej gościły dwie komety:
Lemmon i Pan-Starrs. Ta druga
zabłysła na naszym niebie w marcu i zbiegła się z przyśpieszonym
konklawe. Trzecia – C/2012 S1
(ISON), najbardziej widowiskowa, bo najjaśniejsza, pojawi się
już w listopadzie. ISON osiągnie
jasność księżyca w pełni i będzie
widoczna nawet za dnia, pod
pewnymi wszakże warunkami –
nie spłonie w Słońcu, nie rozpadnie się i wytworzy „warkocz”. Jeśli przetrwa… w Boże Narodzenie 2013 minie Ziemię w odległości 60 mln. km. Obejrzymy
widowisko wszech czasów? Być
może, ale jak powiedział niemiecki astronom: kometa jest jak
kot, ma ogon i chodzi swoimi
ścieżkami, więc pewności nie ma.
Autorka jest aktywną internautką, stale wypowiadającą się
w magazynie Generacja.

Anna Długozima

MORZE, NASZE MORZE

fot. archiwum MSAL
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wyt (niektórzy myślami znaleźli
się na koncercie w Świętej Lipce),
a koncert dodał nam skrzydeł na
cały długi dzień. Potem było
ZOO, no i wreszcie Sopot. Przepiękne, szczególnie o tej porze roku, molo pękało w szwach.
Mnóstwo ludzi, rozmawiających
w różnych językach, utwierdziło
nas w przekonaniu, że Sopot nic
nie stracił na swej atrakcyjności.

kalnej w Orzyszu, za co dziękujemy prezesowi i kierownikowi
wycieczki w jednej osobie –
Krzysztofowi Marusińskiemu.
Wycieczka bardzo nam się
podobała, zarówno wietrzny
Gdańsk, jak i słoneczny Sopot będziemy miło wspominać. Z pewnością takie sponsorowane
wyjazdy są bardzo potrzebne,
szczególnie ludziom starszym,

Obowiązkowa fotografia przy Neptunie gdańskim
Wszyscy roześmiani, radośni, emerytom, rencistom, których po
przytulali się do siebie. Było nam prostu nie stać na wycieczki kramiło, że polskie wybrzeże (bo joznawcze. Ale nie mniej ważna
w Gdańsku także słyszeliśmy roz- jest również integracja, wspólne
mowy w różnych językach i wi- spacery, spożywanie posiłków czy
dzieliśmy ludzi różnych ras) śpiew w autokarze. Seniorzy też
w dalszym ciągu jest atrakcyjne czasem lubią się zabawić, tylko
dla turystów z całego świata.
nie zawsze mogą albo nie umieją
Uczestnicy wycieczki – 30 sobie tej zabawy zorganizować.
osób – mieli zapewniony tzw. cał- Dlatego tym bardziej chwała lukowity wikt i opierunek, czyli bi- dziom, którym się chce coś robić,
lety wstępu do wszystkich którzy poświęcają swój wolny
obiektów, pełne wyżywienie, noc- czas i często środki, by umilić
leg, transport, ubezpieczenie.
czas innym.
Organizatorem tego wyjazdu Autorka, emerytowana nauczycieledukacyjnego było Mazurskie ka, stale współpracuje przy twoStowarzyszenie Aktywności Lo- rzeniu magazynu Generacja.

PODRÓŻE

Podróże kształcą - co do
tego nikt nie ma wątpliwości.
Ale podróże również integrują, ubogacają, ukulturalniają,
uaktywniają. W taką właśnie
podróż o rześkim, letnim poranku wybrała się grupa seniorów (chociaż sami często
mówimy o sobie starsza
młodzież) z Orzysza.
yliśmy nad polskim morzem.
Zwiedziliśmy
Gdańsk i Sopot. Na pewno niejeden uczestnik wycieczki widział
Bałtyk i Trójmiasto już wcześniej,
ale wszyscy chętnie pojechaliśmy
kolejny raz, bo takie grupowe wyjazdy sprawiają wiele radości.
Gdańsk przywitał nas wiatrem i pochmurnym niebem, ale
my dobre humory mieliśmy
w plecakach, więc ta niezbyt piękna pogoda w niczym nie pokrzyżowała
naszych
planów.
Zwiedziliśmy Dwór Artusa, Ratusz i Kościół Mariacki, pospacerowaliśmy Długim Targiem,
podziwiając przepiękne kamieniczki, byliśmy nad Motławą,
a z okien autokaru oglądaliśmy
stadion PGE Arena, co u wielu
obudziło wspomnienia o EURO
2012. Widzieliśmy też znane
wszystkim Polakom trzy ogromne
krzyże obok historycznej bramy
głównej Stoczni Gdańskiej.
Z przygnębieniem patrzyliśmy na
ruinę stoczni, zwłaszcza ci, którzy
widzieli ją wiele lat temu w pełnym rozkwicie, teraz czuli tylko
ogromny smutek.
Drugi dzień naszego pobytu
nad morzem przeznaczony był na
Oliwę i Sopot. Cudne wprost organy w Katedrze Oliwskiej wprawiły wycieczkowiczów w zach-

Jolanta Bielska

Przebywanie wśród młodych, roześmianych
i radosnych ludzi pozwala chociaż na jakiś
czas zapomnieć o trudach starości, dolegliwościach i chorobach.

AKTYWNOŚCI

WSPÓŁPRACA STUDENTÓW UW-M Z SENIORAMI
Olsztyński Dzienny Dom
Pomocy Społecznej dla
Osób Chorych na Cukrzycę
w bieżącym roku podjął interesującą współpracę z Kołem Naukowym Geragogów
(pedagogów starości), działającym pod kierunkiem
dr Anny Leszczyńskiej-Rejchert na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego.
tudenci należący do Koła
zajmują się problematyką osób starszych i nabywają
praktyczne umiejętności niezbędne do diagnozowania, zaspokajania oraz kreowania potrzeb
seniorów, w tym związanych z rekreacją, rewitalizacją i aktywnością kulturalno-edukacyjną.
W ramach współpracy Koło
zorganizowało uczestnikom placówki oraz mieszkańcom Rodzinnego Domu Pomocy z ul. Brzozowej seminarium oraz szereg imprez edukacyjno - integracyjnych
i rozrywkowych aktywizujących
osoby starsze.
W marcu z inicjatywy studentów seniorzy byli w kinie "Helios"
na filmie ,,Tajemnica Westerplatte” w reż. Pawła Chochlewa, ponadto uczestniczyli w spotkaniu
tematycznym poświęconym kulturze Grecji, połączonym z konkursem wiedzy z mitologii greckiej,
a także dającym możliwość poznania greckich tańców.
W kwietniu Koło zorganizowało seminarium naukowe nt.

„Późna dorosłość – tematy tabu”
dotyczące różnych problemów
wieku starszego. Uczestnicy wykazali duże zainteresowanie tematyką referatów, obejmującą niejednokrotnie zagadnienia pomijane milczeniem (Samotność osób

gionach Polski (m.in. na Kaszubach, Kurpiach i in.).
Poznanie korzyści płynących
z obcowania z przyrodą, dobroczynnego wpływu na zdrowie
i samopoczucie człowieka umożliwiło majowe spotkanie na te-

S

Spotkanie ze studentami nt. Grecji
fot. Joanna Hulewicz
starszych - przeznaczenie czy ko- mat oddziaływania terapeutycznieczność, Późna dorosłość nego roślin i zwierząt.
a przemoc, Czy to wypada? – sekDotychczas przeprowadzone
sualność osób starszych z per- przez studentów Koła Naukowego
spektywy ludzi młodych, Nowy Geragogów działania dostarczyły
związek seniora - reakcje rodziny zarówno młodej, jak i starszej gei otoczenia). Ponadto również neracji wielu pozytywnych wraw kwietniu miało miejsce spotka- żeń, często radości i humoru,
nie o charakterze integracyjno - a przede wszystkim głębszego
edukacyjnym nt. Ceremonie za- spojrzenia na każdą z grup wiekoślubin – tradycja i nowoczesność, wych. Umożliwiły także wymianę
prezentujące obyczaje związane doświadczeń, naukę nowych,
z ceremonią ślubną w różnych re- praktycznych umiejętności, prze-

Autorka jest kierownikiem DDPS
dla Osób Chorych na Cukrzycę
w Olsztynie przy al. Piłsudskiego.

MY, M-Łodzi Duchem
Redaktorzy Magazynu
Środowisk Osób Starszych
„Generacja” i czasopisma
dla seniorów „My, M-Łodzi
Duchem” spotkali się z inicjatywy wydawcy łódzkiej
gazety senioralnej w celu
wymiany doświadczeń.

Ł

ódzkie czasopismo wydawane jest przez Stowarzyszenie Edukacyjne Centrum
Integracji Międzypokoleniowej
„HIPOKAMP”. Inicjatorem i redaktorem naczelnym tego tytułu

prasowego jest prezes stowarzyszenia Grażyna Busse. Z powodzeniem włącza ona do
współpracy przy wszystkich pracach redakcyjnych osoby starsze
twierdząc, że gazeta "ma charakter obywatelski, a jej łamy stoją
otworem dla wszystkich seniorów". Dotychczas ukazało się już
kilka egzemplarzy, w których poruszana była różnorodna tematyka ważna dla dojrzałych wiekiem
mieszkańców Łodzi i miejscowości sąsiednich. Wśród materiałów tam zawartych czytelnicy
znajdują informacje o zdrowiu,
o sprawach codziennych, o twórczości seniorów, ich wspomnienia, a także kąciki: zielarza,
humoru, joggingu mózgu, kalendarium i podręczne informacje.
Z okazji spotkania redaktorów przeprowadzono dwudniowe
szkolenie dla seniorów na tematy
związane z tworzeniem i wydawaniem gazet dla i przez osoby
starsze wiekiem.
Krzysztof Marusiński

Humor seniorów z teki Józefa Jabłońskiego

AKTYWNOŚCI

łamanie barier pokoleniowych
i obalenie często krzywdzących,
obie grupy wiekowe, stereotypów.
Młodzi członkowie Koła podziwiają wyjątkową aktywność
osób starszych, ich odwagę,
otwartość, umiejętność cieszenia
się życiem, mimo upływu lat i dolegliwości zdrowotnych. Chętnie
korzystają z bogatego doświadczenia seniorów, wiedzy z różnych
dziedzin. Opowiedziane przez
osoby starsze własne przeżycia
to najlepsze źródło historii i wiedzy na temat wartości i ideałów, o które walczyli, prowadzonego trybu i stylu życia, na
pewno mniej konsumpcyjnego niż
w obecnym czasie.
Studenci uczą się tolerancji,
szacunku, dostrzegają, na czym
polega starość, zmieniają wizerunek seniorów na bardziej pozytywny. Starsze pokolenie zaś ma
możliwość poznania nowych rozwiązań technicznych oraz wielu
innych współczesnych zagadnień
i wiadomości, do których nie sięgnęłoby wcześniej, bo nie odczuwało takiej potrzeby.
Przebywanie wśród młodych,
roześmianych i radosnych ludzi
pozwala chociaż na jakiś czas zapomnieć o trudach starości, dolegliwościach i chorobach. Znowu,
jak zgodnie twierdzą, ,,chce się po
prostu żyć!”.
Z perspektywy czasu widać
wyraźnie, że organizowanie tego
typu spotkań łagodzi dystans międzypokoleniowy, zmniejsza obawy
i wzajemną nieufność w kontaktach interpersonalnych, ułatwia
dzielenie się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem, a co
najważniejsze, daje obu generacjom poczucie, że jedni dla drugich są ważni i potrzebni oraz na
pewno godni bliższego poznania.

Monika Niedzielewska

SENIORZY NA SCENĘ

Prostkowskich seniorów można już postrzegać jako lokalnych celebrytów.

W

Prostkowscy seniorzy doskonale odnaleźli się w roli aktorów

fot. Katarzyna Kotarska

ORGANIZACJE

szystko za sprawą dwóch spektakli teatralnych, wystawionych przez grupę teatralno – muzyczną „Prostkowianie”.
Od połowy listopada 2012r. do końca maja 2013r.
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki” w partnerstwie z Gminą Prostki, realizowało projekt pt. „Seniorzy na scenę!”, adresowany do osób
powyżej 60 r.ż.. Projekt miał pokazać, kim jest
współczesny senior, jaki drzemie w nim potencjał
i jaka może być jego rola i miejsce we współczesnym
społeczeństwie. Działania projektu skupiały się wokół
kultury i tradycji ludowych. Seniorom zaproponowano cykl warsztatów muzycznych, warsztaty teatralne
oraz spotkania z książką. W ramach projektu zakupiono stroje ludowe, które były wykorzystywane w trakcie występów i pokazów.

Premiera spektaklu teatralnego „Dawno temu
w Prostkach” była dużym wydarzeniem kulturalnym.
Lokalne gazety pisały "świetna zabawa i brawa na
stojąco - tak wielkich emocji dostarczyła zaproszonym gościom grupa teatralno – muzyczna „Prostkowianie”, podczas premiery spektaklu pt. Dawno temu
w Prostkach. Ta recenzja nie wymaga komentarza.
Dzięki scenariuszowi przedstawienia, który został napisany specjalnie na potrzeby projektu, aktorzy zaprezentowali wspaniałą lekcję historii i kultury regionu,
a przy tym w sposób humorystyczny ukazali słodko –
gorzką prawdę na temat miejsca seniora w społeczności. Na sukces przedstawienia złożył się scenariusz,
profesjonalne podejście organizatorów do upowszechniania form teatralnych oraz przede wszystkim wspaniała postawa aktorów-seniorów. Przez swoją

otwartość, radość życia i dystans do samego siebie,
przekazali prostkowskiemu społeczeństwu przepis na
„piękne starzenie się”. Jak sami przyznają, nie wierzyli, że można z nich zrobić aktorów, którzy swoją
grą będą w stanie przekazać coś ważnego. Zaproszeni
na premierę goście przyznali, że dzięki seniorom
w Prostkach można było poczuć magię teatru. Aktorzy udowodnili, że prawdziwy teatr można zrobić
wszędzie pod warunkiem, że jest się otwartym na nowe wyzwania oraz ma się widownię, która jest nieodłącznym elementem teatru. Całe wydarzenie było
ważne również dla seniorów. Dużo ciepłych słów, jakie usłyszeli pod swoim adresem, wyrazy uznania
i kosz kwiatów wręczonych przez Wójt Gminy Prostki Bożenę Bagan, udzielane dla mediów wywiady
oraz obecność bliskich, to wszystko sprawiło, że niejednemu z aktorów w oku zakręciła się łezka.
Po tak spektakularnym wydarzeniu aktorzy
z jeszcze większym zapałem przystąpili do przygotowań związanych z wystawieniem drugiej sztuki teatralnej pt. ”Dożynki w Prostkach”. Premiera tego
spektaklu miała miejsce podczas uroczystości dożynkowych i niewątpliwie była głównym punktem programu Gminno - Parafialnych Dożynek 2013.
Kolejny występ i kolejny aplauz publiczności.
Wszystko wskazuje na to, że prostkowska grupa teatralna jest skazana na sukces. Uczestnicy projektu
bardzo się ze sobą zżyli. Cotygodniowe spotkania,
warsztaty, w trakcie których sami wykonywali rekwizyty niezbędne do przedstawienia, wspólne świętowanie imienin, poprawianie siebie nawzajem
w trakcie prób, często burzliwe dyskusje, to wszystko integrowało seniorów.
Na zakończenie, opiekunki grupy teatralno-muzycznej p. Helena Penkiewicz i Monika Niedzielewska serdecznie dziękują, za pomoc przy
upowszechnianiu dziedziny teatralnej w prostkowskim środowisku. Dziękujemy uczestnikom projektu,
zarówno seniorom jak i przedstawicielom najmłodszego pokolenia aktorów. Szczególnie podziękowania, kierujemy do partnera projektu - Gminy Prostki.
Wsparcie w postaci udostępnienia bazy lokalowej
oraz bezpośrednie zaangażowanie, przychylna
i życzliwa postawa pani wójt, zdecydowanie ułatwiły
pracę przy projekcie.

Autorka jest członkiem Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i pracownikiem Urzędu Gminy w Prostkach.

Jolanta Badyda

Jesień życia czasem nauki i młodości
młodemu pokoleniu, że takie wartości jak historia, obyczaje stanowią nasze dziedzictwo kulturowe.
Pokazaliśmy społeczności, że starszy człowiek może być interesujący i może nauczyć się nowych,
ciekawych rzeczy, jak również zaprezentować repertuar wokalny, teatralny czy inny.
Uroczystość nie byłaby tak
wspaniała, gdyby nie nasi przyjaciele, sympatycy i sponsorzy z Ornety i nie tylko. Dziękujemy im
bardzo gorąco i serdecznie za
wszystko, co dla nas zrobili i ofiarowali. W uroczystości wzięli
udział członkowie UTW z Olsztyna, Elbląga, Ostródy, Pasłęka,
Morąga, Lidzbarka Warmińskiego,
a na szczególne
wyróżnienie zasługuje przybycie
członków UTW
z Kiejdan na Litwie z jego prezeską panią Ireną
Duchowską.
Na uroczystość bardzo licznie przybyli także
członkowie naIntegracja seniorów UTW
szego UTW w OrCała impreza została zorgani- necie oraz nasi przyjaciele – dzieci
zowana przy współudziale Kusto- z Domu Dziecka w Ornecie, u któsza Sanktuarium Maryjnego Ks. rych prowadzimy akcję „Babcine
Andrzeja Krużyckiego w Dzień Pogotowie”. Nasze zaproszenie na
Święta Wniebowzięcia Najświęt- imprezę przyjęli mieszkańcy okoszej Maryi Panny. Patronat me- licznych wiosek z Henrykowa,
dialny objęły TVP Olsztyn oraz Dąbrówki i Wojciechowa. BawiliRadio Olsztyn. Zorganizowana śmy się świetnie, śpiewaliśmy,
impreza miała za zadanie pokaza- tańczyliśmy, pojedliśmy potraw
nie działalności UTW w ramach smacznie przygotowanych przez
propagowania dziedzictwa kultu- grupę cateringową, ale było też
rowego. Chcieliśmy i pokazaliśmy i coś dla ducha. Wysłuchaliśmy

fot. Helena Sroka

I

wykładu prof. dr hab. Barbary
Golińskiej „Jesień życia czasem
nauki i młodości”. Nasza grupa
wokalna pod kierunkiem Marzeny
Ołtuszewskiej śpiewała różne piosenki, między innymi: Kwiaty
polskie, Białe Łabędzie, Balladę
Peruwiańską i inne.
Kapela Swojaki całe popołudnie akompaniowała śpiewającym
i przygrywała do tańca na trawie.
Konkurs tańca cieszył się wielkim
zainteresowaniem par. Swoje
wiersze z tomiku „Mój Testament”
recytowała koleżanka Irena Duchowska z Litwy. Opowiadała
również ciekawie o życiu Polaków
na Litwie, i o ich działaniach.
Cała impreza zakończyła się
Apelem Jasnogórskim, a goście
odjechali, dziękując za wspaniale
spędzony dzień. Takie spotkanie
członków UTW pozwala wskrzesić w osobach starszych chęć do
życia i iskrę młodości, która
w przyszłości pozwoli realizować
podobne zadania z korzyścią dla
naszej starszej społeczności.
Na takich spotkaniach zawiązują się nowe przyjaźnie, nowe
kontakty, które później procentują,
gdyż przekazane sobie nawzajem
doświadczenia wykorzystywane są
w dalszej pracy w naszych uniwersytetach. Tym sposobem obalamy stereotyp seniora jako osoby,
która nie jest na czasie, na niczym
się nie zna i niczego nie potrafi.
Za rok planujemy zorganizować III Konferencję UTW, o czym
również poinformujemy miłych
czytelników Generacji.

Autorka jest emerytowaną nauczycielką, prezeską Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Ornecie.
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W Krośnie na Warmii koło
Ornety odbyła się II Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa
warmińsko- mazurskiego,
której tematem był dorobek
kulturalny UTW.
mprezę przygotował Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Ornecie, a była ona dofinansowana przez Lokalną Grupę Działania
„Warmiński
Zakątek”
z siedzibą w Dobrym Mieście, realizującą program Działaj Lokalnie VIII Polsko – Amerykańskiej
Fundacji Wolności na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju
Filantropii w Polsce.

Małgorzata Baskowska
Barbara Czupryńska

GRUPA LUDZI RADOSNYCH

39 słuchaczek i słuchaczy UTW w Iławie pod przewodnictwem kolegi Andrzeja
Sufranka uczest- niczyło
w ciekawej wycieczce.
rasa wiodła przez Strzelno, gdzie na wzgórzu
św. Wojciecha znajdują się dwa
romańskie kościoły: jeden pod
wezwaniem św. Prokopa w kształcie rotundy, drugi pod wezwaniem
św. Trójcy zawierający liczne
ważne relikwie.

ry zachwyca różnorodnością
architektury. Podziwialiśmy Bramę Brandenburską ze słynną
Kwadrygą, Wieżę Telewizyjną na
Alexanderplaz, Czerwony Ratusz,
Reichstag oraz Pomnik Holocaustu i Kościół Pamięci. Ważnym
obiektem jest most nad Szprewą
z malowniczymi wieżyczkami łączący obecnie dwie dzielnice Berlina, wcześniej rozdzielone murem, którego fragmenty również
obejrzeliśmy. Ogromne wrażenie

i smutnej zadumie odwiedziliśmy
pobliską Katedrę.
Czwarty dzień wycieczki poświęciliśmy na zapoznanie się
z okolicą naszego zakwaterowania. W Boryszewie oglądaliśmy
bunkry wchodzące w skład Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień,
budowanego w latach 30-tych
XX w. przez Niemców, w celu
ochrony swojej wschodniej granicy. Zatrzymaliśmy się w Świebodzinie, nad którym góruje

Następnym miejscem, które
zwiedziliśmy tego dnia, był Zamek w Kórniku, dawna rezydencja rodów Górków i Działyńskich.
Architektura zamku nawiązuje do
neogotyku angielskiego, stylu popularnego w XIX wieku. Otaczające zamek arboretum jest
największym i najstarszym w Polsce, obejmuje powierzchnię 40 ha,
na której rośnie około 3300 różnorodnych gatunków drzew
i krzewów. Wieczorem dojechaliśmy na miejsce zakwaterowania,
do ośrodka „Gryżyna” znajdującego się na terenie Gryżyńskiego
Parku Krajobrazowego.
W drugim dniu naszej wycieczki zwiedzaliśmy Berlin, któ-

zrobił na nas piękny Pałac Charlottenburg, wybudowany przez
króla Fryderyka I dla swojej ukochanej żony Charlotty.
Kolejny dzień naszej wycieczki to wyprawa do Drezna perły baroku. Zobaczyliśmy zbudowany z inicjatywy Augusta
Mocnego Pałac Zwinger, prawdziwy klejnot architektury. W Pałacu
zwiedziliśmy galerię malarstwa
sławnych mistrzów, między innymi: Tycjana, Rubensa, Rafaela,
Canaletta oraz Muzeum Porcelany: japońskiej, chińskiej i przepiękne zbiory porcelany miśnieńskiej. Obejrzeliśmy również
cenne wyroby mistrzów, znajdujące się w Skarbcu. W skupieniu

największy pomnik Chrystusa,
a obok jest kompleks handlowy,
gdzie uczestnicy wycieczki mogli
dokonać zakupów na wieczorne
ognisko. Nasze dobre samopoczucie w czasie imprezy dowodzi, że
jesteśmy grupą ludzi radosnych.
Śpiewaliśmy piosenki naszej młodości, a zaimprowizowanym chórem dyrygowała kol. Basia
Sufranek. W drodze powrotnej
zwiedziliśmy Muzeum Parowozów w Wolsztynie oraz Muzeum
Kolei Wąskotorowej w Wenecji
koło Żnina.

fot. autorki

PODRÓŻE

T

Autorki są byłymi nauczycielkami, słuchaczkami UTW w Iławie, a ten materiał jest ich
debiutem na łamach Generacji.

Grażyna Zawiślak

ZIOŁA W KUCHNI I NA BALKONIE
warstwę drenażu grubości 2 cm,
co umożliwia odpływanie nadmiaru wody oraz zapobiega gniciu systemu korzeniowego.
W podłoże do uprawy roślin zielarskich najlepiej zaopatrzyć się
w sklepie ogrodniczym. Powinno
ono mieć odczyn obojętny lub
lekko zasadowy. Gotowe podłoże
do uprawy zawiera niezbędne
składniki, które są wystarczające
dla roślin w ciągu roku.
Nasiona roślin zielarskich
wysiewa się punktowo do doniczek, skrzynek lub sadzi do pojemnika wcześniej przygotowaną
rozsadę. Stosując drugi sposób
uprawy szybciej uzyskujemy rośliny nadające się do zbioru.
Do amatorskiej uprawy w pojemnikach poleca się wiele roślin zielarskich, a w szczególności niezawodne i często
używane: bazylia, majeranek, tymianek, szałwia, estragon.
Dużą zaletą uprawy roślin przyprawowych w pojemnikach jest
możliwość korzystania z nich do
celów kulinarnych przez cały
rok. Ziołowe przyprawy poprawiają aromat wielu potraw,
wpływając jednocześnie pozytywnie na nasze zdrowie, gdyż
zwiększają apetyt, przyspieszają
proces trawienia i zapobiegają
wzdęciom. Zioła w pojemnikach
ustawione w dowolny sposób na
Bazylia świetnie "udaje" się także na balkonie
fot. autorka
tarasie, balkonie, w mieszkaniu,
Z uwagi na niepowtarzalny wuje na zewnątrz. Doniczki pla- gdzie spędzamy wiele wolnego
zapach i wielokierunkowe wyko- stikowe i inne pojemniki czasu, działają na nas odprężająrzystanie obserwuje się obecnie z materiału nieprzepuszczalnego co i relaksująco.
zwiększone zainteresowanie zio- przeznacza się dla roślin wilgot- Dr Grażyna Zawiślak jest adiunkłami, a przede wszystkim przy- nolubnych (mięta, melisa). Na tem w Katedrze Warzywnictwa
prawami ziołowymi. Ze świeżych dno naczynia, w którym będą i Roślin Leczniczych Uniwersytetu
aromatycznych roślin mogą ko- uprawiane zioła, umieszcza się Przyrodniczego w Lublinie.

W

rzystać i cieszyć się nimi także
osoby nieposiadające własnych
ogródków i działek. Bardzo popularne w ostatnich latach są
„ogródki zielarskie” zakładane
w pomieszczeniach i na balkonach. Uprawa roślin zielarskich
w pojemnikach (skrzynkach, doniczkach) jest jedną z najmłodszych dziedzin produkcji ogrodniczej. Cieszy się ogromną popularnością, ponieważ świeże zioła
mogą być dostępne w każdej
chwili i przez cały rok.
Do amatorskiej uprawy poleca się doniczki plastikowe i gliniane oraz skrzynki balkonowe.
Doniczki ceramiczne są wskazane
dla roślin lubiących podłoże suche i ciepłe (majeranek, tymianek,
szałwia), gdyż przez drobne pory
w ściankach część wody wyparo-

HOBBY

Zioła towarzyszyły człowiekowi od niepamiętnych
czasów. Wiedza na temat ich
działania oraz uprawy była
przekazywana z pokolenia
na pokolenie.
iele roślin, obecnie
używanych jako zioła, dotarło do Polski z rejonów
Morza Śródziemnego za pośrednictwem zakonników. Rośliny
zielarskie „opuszczające mury
klasztorne” szybko stały się popularne w ogrodach przydomowych.
Nie wyobrażano sobie życia bez
ziół, gdyż służyły do różnych celów. Były lekami dla ludzi i zwierząt,
źródłem
naturalnych
barwników, środkami odkażającymi, zapachowymi, odstraszającymi owady. Używano je również
do obrzędów religijnych.

Piotr Czostkiewicz
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Niebieskie strefy

Czy zastanawialiście się
państwo, co tak naprawdę
stoi za wielomilionowym protestem przeciw podwyższeniu wieku emerytalnego?
Dlaczego wolimy pracować
krócej i kończyć na głodowych emeryturach, co wydaje się alogiczne z punktu
widzenia naszego budżetu
domowego?
Moim zdaniem za taką postawą stoi przekonanie, że po 65. roku życia nie będziemy się
nadawać do żadnej pracy. W swojej książce „Życie w micie” Wojciech Eichelberger napisał, że
nieprawdą jest jakoby „intelektualna i fizyczna zapaść po 65.
roku życia jest nieodwołalnie
zadekretowana mocą boskich i genetycznych wyroków. To samosprawdzająca się przepowiednia. Nieświadomie robimy
wszystko, aby się spełniła.
Wolimy nie wiedzieć, jak
wiele w tej sprawie zależy od
nas samych.” Tę wiarę podtrzymuje świat reklam. Co
reklamują ludzie starsi? Lekarstwa, krem do protez, czasami kredyty pod hasłem
„oddaj nam swoje mieszkanie, a uczynimy twoją starość
radosną”. Jak przedstawiani
są ludzie starzy? Jak w reklamach
Snickersa: „Robisz to jak własna
babcia”, „A kto by chciał cię wąchać?” (ewidentna sugestia, że ludzie starsi śmierdzą, zresztą
pojawiająca się także w dziecięcym kanale Cartoon Network).
Dlaczego o tym piszę? Bo te
wszystkie przekonania i obrazy
starości są nieprawdziwe. Sam
znam wiele osób, które po sie-

demdziesiątce są aktywne, pracują, działają społecznie, ćwiczą,
chodzą na spacery, tańczą, uczą
się języków obcych itp. itd. I nie
ma w tym nic dziwnego, bowiem
– z biologicznego punktu widzenia – nasze organizmy są zaprogramowane na życie w pełnym
zdrowiu, z zachowaniem wszelkich sił witalnych do 90 lat. Nie
oznacza to oczywiście, że nie
można żyć dłużej. Choćby ponad
100 lat. Są takie miejsca na ziemi,
gdzie nie ma chorób, ludzie żyją
ponad 100 lat, nie ma pojęcia
emerytury, bo wszyscy są aktywni, a nestorzy dzień zaczynają od
rąbania drzewa czy przejażdżki
rowerowej. Brzmi jak bajka,
prawda? Zapewniam jednak, że
„błękitne strefy”, bo tak nazwano
te miejsca, istnieją.

Odnalazł je Dan Buettner,
dziennikarz i podróżnik, który
z pomocą „National Geographic”
udał się w podróż w poszukiwaniu
sekretu długowieczności. „Blue
zones” są między innymi w górach na Sardynii, w północnej
części wyspy Okinawa czy w małej miejscowości w Kalifornii,
którą zamieszkają Adwentyści
Dnia Siódmego.

Jaka jest tajemnica długowieczności? Buettner zawarł ją
w dziewięciu punktach. Tak powstała „Piramida Buettnera”.
1. Naturalna aktywność fizyczna – 100-latkowie nie biegają
do fitness clubu, ale chodzą na
spacery. Nie jeżdżą windą, ale
chodzą po schodach. Nie wyrabiają ciasta mikserem, tylko ręcznie. Nie pakują na siłowni, ale
rąbią drzewo lub siłują się na rękę
w miejscowym barze.
2. Pozytywne nastawienie,
czyli cel w życiu – ludzie długowieczni, wstając rano, zawsze
wiedzą, jaki jest ich cel, mają
plan. Może to być połów ryb
dla całej rodziny, opieka nad
prapraprapraprawnuczkiem („Kiedy trzymam w ręku dziecko,
które jest ode mnie młodsze o 101
i pół roku, czuję się jak w niebie”), doskonalenie jakiejś
umiejętności.
3. Czas na wyciszenie – stulatkowie wiedzą, że są dni,
kiedy się nie pracuje, tylko
odpoczywa. Adwentyści Dnia
Siódmego wyciszają się
w świętą dobę, która zaczyna
się w piątek wieczór, a kończy w sobotę.
4. Mądre odżywianie, czyli
umiarkowane porcje – od stołu
powinniśmy odejść, kiedy nasz
żołądek jest wypełniony w 80
procentach. Aby się nie przejadać,
np. ludzie na Okinawie jedzą
z małych talerzy. Chcąc wziąć dokładkę, muszą odejść od stołu.
5. Mało mięsa – ludzie długowieczni jedzą mięso nie częściej niż dwa razy w tygodniu.
Wolą warzywa, szczególnie kolorowe, ryby, tofu.

6. Kieliszek wina do obiadu.
7. Dbałość o relacje, czyli
rodzina – stulatkowie żyją w
wielkich domach wielopokoleniowych. To przedłuża im życie o
siedem lat. Jednocześnie daje
dzieciom i wnukom większą odporność i mniej zachorowań. Nazwano to syndromem babci.
8. Religia – nie chodzi o konkretne wyznanie (ludzie na Oki-

nawie na przykład oddają cześć
zmarłym przodkom), ale systematyczne praktykowanie także przedłuża życie.
9. Przyjaciele – jeszcze niedawno przeciętnie mieliśmy średnio trzech przyjaciół. Teraz już
tylko półtora. Ludzie w „niebieskich strefach”, kiedy się rodzą,
mają szóstkę przyjaciół. Takich, z
którymi spędzają najbliższe 100

lat, bo wszyscy tyle żyją. To
przyjaciele, z którymi dzieli się
radosne i smutne chwile, wesela i
pogrzeby, chrzciny, narodziny.
Ludzie długowieczni nigdy nie są
sami. Nigdy…
Autor jest pomysłodawcą
„ Przystanku Alzheimer”, trenerem mind-wellness i kinezygerontoprofilaktyki.

Tak jest tylko u babci

Minęły wakacje letnie,
wkrótce rozpoczną się zimowe, ferie. W takim czasie
niektore dzieci wyjeżdżają na
wypoczynek, na kolonie,
obozy, zimowiska, na wczasy
z rodzicami, do rodziny, no
a część z nich spędza ten
czas w swoim domu. Wiele
z nich przebywa u babć
i dziadków.
dziadkowie są niezastąpieni, są po to, by
rozpieszczać wnuki, dogadzać im,
krótko mówiąc, sprawiać im frajdę. Dzieci się cieszą, ale dziadkowie również. Mają okazję, by
porozmawiać z wnukami, pobawić się z nimi, poznać ich wcale
niemałe problemy i problemiki.
Do szczęścia nie potrzeba
wiele. Dla dzieci młodszych wystarczy małe podwórko, dmuchany basen, jakaś huśtawka,
piaskownica i coś tam jeszcze, ale
przede wszystkim babcia i dziadek. Jeśli do tego dołączymy kąpiele w jeziorze, zabawy na plaży
czy na placu zabaw, to na czas
wakacji dzieciom w zupełności
wystarczy. Nieco trudniej jest zagospodarować czas maluchom,
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gdy pada, gdy jest zimno i ponuro. Wtedy niezbędna jest pomysłowość dziadków. Nie wystarczy
włączyć bajeczki na komputerze,
wideo czy DVD. Dzieci co prawda chętnie oglądają, ale później
warto z nimi porozmawiać o tym,
co widzieli. Można wnukom poczytać (jeśli sami tego nie umieją), można z nimi porysować,
pokolorować czy poukładać układanki np. puzzle. Można też pograć z nimi w różne gry, które
dzieci bardzo lubią, a na rynku
obecnie jest tego duży wybór.
Trzeba z dziećmi po prostu być,
nie zostawiać ich samych sobie,
szczególnie tych najmłodszych.
Moje wnuki uwielbiają, jak opowiadam im bajki. Chętnie słuchają nawet tych, które sama
wymyślam. Bajki o kwiatkach,
o zwierzątkach, o księżniczkach,
królach i wróżkach…

Letnie pobyty u dziadków
niosą wiele dobrego. Po pierwsze
rodzice mogą trochę odpocząć od
swoich pociech, ale i odwrotnie.
Dziadkowie mogą nacieszyć się
wnukami, przypomnieć sobie własne dzieciństwo czy dzieciństwo

swoich dziatek. A dzieci? No cóż.
Idą spać, kiedy chcą i wstają, kiedy chcą. Jedzą pomidory czy np.
malinki prosto z krzaka, jabłka,
wiśnie prosto z drzewa, często
obcują ze zwierzętami, bo psa
i kota ma prawie każda rodzina.
Czyli natura w całej okazałości.
Młodzi często nie chcą wracać do
domu, bo tam trzeba iść do szkoły, do przedszkola, kończy się
przysłowiowa wolność, a zaczynają obowiązki.
Czas wakacji sprzyja także
nawiązywaniu nowych kontaktów,
znajomości. I tak dzieci czy wnuki sąsiadów są doskonałą odskocznią od szkolnych czy
przedszkolnych kolegów. Nasze
wnuki uczą się samodzielności,
podejmują decyzje, uspołeczniają
się. Stają się kreatywne. I to chyba dobrze. Z niecierpliwością
czekają kolejnych wakacji i ferii.
Jeszcze tylko miesiąc, dwa trzy...
i znów będą z nami. Wnuki podrosną, a, my chyba się trochę zestarzejemy. Ale i tak będzie fajnie.
Autorka jest emerytowaną
nauczycielką, babcią trojga pięknych wnucząt.
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Anna Długozima

GRAJMY W BOCCIA

BOCCIA jest dyscypliną paraolimpijską, posiada wybitne walory sportowo-rehabilitacyjne, ale jest także
doskonałą grą dla pełnosprawnych sprawdza się jako gra integracyjna.
odopieczni Centrum Profilaktyki
Uzależnień i Integracji Społecznej
w Giżycku rozpoczęli treningi boccia od lutego 2013 r. Trenują dzieci w Świetlicy Socjoterapeutycznej i studenci Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku. Na swoim koncie mamy
współorganizację dwóch wiosennych turniejów boccia – o Puchar Burmistrza Giżycka
i o Puchar Starosty Powiatu Giżyckiego. Na
ten ostatni przybyli zawodnicy z całej Polski, m.in. ze Szczecina, Zielonej Góry, Warszawy, Poznania, Siedlec. Drużyna GUTW
i IKS- Integracja – Conan aktywnie uczestniczy w turniejach i zdobywa laury – m.in. wicemistrzostwo Podlasia na Turnieju Integracyjnym Boccia w Siedlcach oraz drugie
miejsce w Międzynarodowym Turnieju Boccia
w Konopiskach k/Częstochowy.
Promujemy boccia na imprezach integracyjnych w Giżycku i wśród Uniwersytetów
Trzeciego Wieku w województwie warmińsko-mazurskim. O jej walorach rozprawialiśmy również na konferencji Stowarzyszenia
Zdrowych Miast w Białymstoku.
Zachęcamy wszystkich do zapoznania się
z tą wspaniałą grą integracyjną i polecamy do
wdrożenia w innych miastach oraz Uniwersytetach III Wieku.
Ewa Ostrowska

Miękko układające się w dłoniach piłki dają możliwość
sprawdzenia się w grze zarówno dzieciom, osobom dorosłym, seniorom jak i osobom niepełnosprawnym
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Sekcja bocci wciąż się powiększa i zyskuje nowych członków, którzy doskonale współpracują
w drużynie bez względu na wiek i sprawność
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Naszym Czytelnikom i wszystkim Seniorom
Warmii i Mazur, życzymyzdrowych i pogodnych
ŚwiątBożego Narodzenia.
Niech będą one okazją do zadumy, ale i radości
z rodzinnych spotkań.
Niech przyniosą wytchnienie odcodziennych
zmagań i trosk.
Oby magia Bożego Narodzenia przetrwała
w nas jaknajdłużej!
Redakcja

