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Opieka paliatywna
oznacza szczególną
filozofię – uznanie
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ZWIERZĘTA LATARNICY SENIOR NA
W DOMU
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STRAŻY
SENIORA

Właściciele zwierząt
są zdrowsi, aktywniejsi, rzadziej korzystają z wizyt
lekarskich i mają lepsze samopoczucie.

Korzyści z umiejętności w posługiwaniu się Internetem
nie wszystkim są
znane.

Dlaczego seniorom
może żyć się lepiej,
jeśli staną na straży
swoich praw?
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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 prowadzącym, Krzysztofem Marusińskim
tel. 796 140 648, e-mail: generacja@federacjafosa.pl
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Sport w każdym wieku

igdy nie jest za późno na
uprawianie sportu, nawet
jeśli się jest w wieku 50+. Każda
aktywność fizyczna, nawet nieduża,
ma dobroczynny wpływ na zdrowie,
formę i kondycję, a także chroni
przed chorobami. Sport nie tylko
działa pozytywnie na organizm, ale
ma też korzystny wpływ na nasze
samopoczucie. Uprawianie sportu
jest doskonałym pomysłem na wypełnienie wolnego czasu, jest dobrą
zabawą, daje możliwość nawiązania
ciekawych znajomości, zbliżenia się
do innych.
Radość, satysfakcja ze zwycięstwa, dobrego wyniku, jest wynagrodzeniem za włożony wysiłek.
Należy pamiętać jednak, że osoby
starsze, które wcześniej nie miały
do czynienia ze sportem, nie mogą
uprawiać sportów zbyt intensywnie
z powodu ograniczeń fizycznych.
Dla tych seniorów polecany jest np.
Nordic Walking, powolne lub też
szybkie w miarę możliwości maszerowanie przy użyciu specjalnych
kijków, ale także pływanie, długie
spacery, czy też gimnastyka w postaci jogi czy pilatesu.
Okazją do sportowych zmagań
dla osób 50 + w naszym regionie,
będą zorganizowane przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zawody Senior Games we
wrześniu 2012 r. Początki zawodów
Senior Games przypadają na rok
1985, kiedy to grupa złożona łącznie z czternastu kobiet i mężczyzn stworzyła w Stanach
Zjednoczonych organizację pod roboczą nazwą Narodowa Organizacja
Seniorów Olimpijczyków.
Działania tej grupy doprowadziły do zorganizowania w 1987 roku w Saint Louis pierwszych
zawodów dla Seniorów. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem,
wzięło w nim udział ok. 2,5 tysiąca
sportowców, a widzów było około
100 tysięcy.
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29 lutego 2012 r. odbyła się Wojewódzka Konferencja inaugurująca
obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej, która była również okazją do prezentacji projektu
zawodów sportowych Warmia Mazury Senior Games 2012.

W Europie pierwsze zawody
odbyły się w Holandii w 2009 r. Zawodnicy rywalizowali w 17 dyscyplinach sportowych i siedmiu
rekreacyjnych.

Senior Games jest to impreza
sportowa ciesząca się dużą popularnością na zachodzie, biorą w niej
udział zawodnicy z całego świata,
wystarczy mieć ukończone 50 lat.
Warmia Mazury Senior Games
będą rozgrywane od 10 do 16 września 2012 r. w Olsztynie, Iławie
i Lidzbarku Warmińskim. Zawodnicy będą mogli wziąć udział w 11
dyscyplinach. W Olsztynie zorganizowane zostaną zawody w pływaniu, żeglarstwie, piłce nożnej,
brydżu sportowym i w golfie.
W Lidzbarku Warmińskim przeprowadzone zostaną zmagania w lek-

kiej atletyce, tenisie stołowym
i w badmintonie. W Iławie przygotowane będą rozgrywki w piłce
siatkowej, halowej, w siatkówce
plażowej i w tenisie. Zawodom będą towarzyszyły liczne imprezy
o charakterze kulturalno-naukoworozrywkowym, przewidziane są
również zajęcia rekreacyjne dla
osób uczestniczących w imprezie.
Na turnieju tym nie tylko liczyć
się będzie rywalizacja czy osiągnięty wynik, ale także dobra zabawa. Będzie to dobre miejsce na
spędzenie aktywnie wolnego czasu,
nawiązanie nowych przyjaźni
i spróbowaniu swoich sił w najpopularniejszych dyscyplinach sportu.
Należy tutaj również podkrelić,
że ta impreza sportowa seniorów
wpisuje się w rok 2012, który został
ustanowiony Europejskim Rokiem
Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Autorka
jest
pracownikiem
Federacji FOSa,
absolwentką
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warmińko-Mazurskiego w Olsztynie.
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Polska była pionierem w organizacji ruchu hospicyjnego
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W 1 995 roku
istniało już 200 jednostek opieki paliatywnej.

Palium – uchronić przed cierpieniem

pieka paliatywna jest
działaniem, które poprawia jakość życia chorych i ich rodzin, stojących wobec problemów
związanych z chorobą będącą zagrożeniem życia.
Słowo palium wywodzi się
z greckiego słowa określającego
płaszcz, który jak gdyby służy do
osłonięcia chorego przed bólem fizycznym, psychicznym i upokorzeniem oraz jego udręczonej rodziny
przed lękiem o bliskiego i rozpaczą
nad jego cierpieniem.
Terminowi opieka paliatywna
bliskie jest określenie opieka hospicyjna. Wywodzi się ona od słowa
hospes: gość, przyjaciel, towarzysz
wspierający, osłaniający, zawsze
obecny, na każde zawołanie.
Słowo angielskie palliation –
określa łagodzenie objawów choroby bez możliwości wyleczenia,
a słowo palliative – łagodzenie bólu,
duszności i innych objawów, cierpień związanych z ciężką, nie poddającą się leczeniu, chorobą.
Opieka paliatywna, hospicyjna
oznacza szczególną filozofię – sposób opiekowania się chorymi i ich
rodzinami, uznając ich autonomię
i godność. Opieka ta oparta jest na
empatii i charakteryzuje się serdecznością i otwartością na cierpienie chorego i jego rodziny, zmierza
do zapewnienia ulgi w cierpieniu,
przy poszanowaniu, zaakceptowaniu
człowieka cierpiącego takim jakim
on jest, niezależnie od reprezentowanych poglądów, trybu życia i wyznawanej religii.
Opieka ta respektuje życie i jest
przeciwna eutanazji, uznając równocześnie śmierć jako zjawisko naturalne, sprzeciwia się stosowaniu
intensywnej, uporczywej terapii mającej na celu przedłużenie życia za
wszelką cenę.
Istotnym wymogiem opieki pa-

liatywnej jest jej ciągłość, stała dostępność tej opieki 7 dni
w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Oznacza to, że pacjent
objęty taką opieką
może zwracać się do
świadczących mu takie usługi w każdej
potrzebie, w każdym
czasie.
Wyleczalność
chorób wymagających
opieki hospicyjnej np.
nowotworów jest niezadowalająca. W kilku
rozwiniętych gospodarczo krajach dochodzi ona do 50%, ale
w większości krajów
jest niższa. W Polsce
rocznie rejestruje się
około 100.000 zachorowań na nowotwory.
W związku ze starzeniem się ludności
i wzrostem zachorowań na raka, należy
spodziewać się zwiększenia liczby
ludzi niewyleczonych z tej choroby.
Co drugi mężczyzna i co trzecia kobieta zachorują kiedyś na raka.
Z powodu nowotworu umiera na
świecie 6 milionów ludzi rocznie,
a w samych Stanach Zjednoczonych, gdzie dostępne są najnowsze
osiągnięcia medycyny w walce z rakiem – 1/2 miliona.
Humanitaryzm nakazuje objąć
tych ludzi opieką, która złagodzi ich
cierpienia fizyczne i psychiczne
oraz umożliwi im spokojną, godną
śmierć. Utrata szansy na wyleczenie
nie upoważnia do pozostawienia
chorego samemu sobie. Leczenie
ma być prowadzone do końca zgodnie z realną sytuacją, potrzebami i
życzeniami chorego. W przypadku
wielu chorób przechodzi się z leczenia aktywnego do objawowego,

łagodzącego cierpienia. Ludzie
umierający cierpią z powodu bólów
i innych uciążliwości fizycznych

związanych z postępem choroby.
Jednak ból fizyczny jest tylko jednym z objawów nieuleczalnej choroby. Chory traci kolejne obszary
dotychczasowego życia, a straty te
wiążą się z kolejnymi, ciężkimi
przeżyciami emocjonalnymi.
Cierpienie ludzi umierających
jest więc złożone; nazwano je bólem
wszechogarniającym lub totalnym,
a jest to ból: fizyczny, psychiczny,
społeczny i duchowy.
Opieka paliatywno-hospicyjna
koncentruje działania na medycznych, emocjonalnych i duchowych
potrzebach nieuleczalnie chorych
dorosłych, jak również i dzieciach,
w końcowym okresie ich choroby.
Zespoły interdyscyplinarne przyjeżdżają lub świadczą na miejscu opiekę lekarsko-pielęgniarską pacjentom
oraz współpracują z rodziną. Pomo-

cy i wsparcia udzielają także psycholog, pracownik socjalny, rehabilitant, kapelan i wolontariusz.
Poza bezpośrednią opieką nad
chorym prowadzona jest również
opieka psychologiczna, socjalna
i duchowa nad osobami osieroconymi, przeżywającymi żal, żałobę
z powodu utraty bliskiej osoby.
W ramach tej opieki organizuje się
spotkania dla rodzin w żałobie, wyjazdy integracyjne dla osób osieroconych, stypendia dla dzieci
osieroconych, oraz inne działania.
Świadczenia Opieki Paliatywno - Hospicyjnej w Polsce realizowane są w następujących rodzajach; Hospicjum Stacjonarne dla
dorosłych i dzieci, Hospicjum Domowe dla dorosłych i dzieci oraz
Poradnia Medycyny Paliatywnej
dla dorosłych i dzieci.
Świadczenia medyczne realizowane w ramach zawartych umów
z Narodowym Funduszem Zdrowia są świadczeniami bezpłatnymi, pacjent z tego powodu nie
ponosi żadnych kosztów związanych z opieką nad nim.
Opieka paliatywna może być
pełniona w domach lub w lecznic-

rodowym Funduszem Zdrowia na
ten rodzaj usług.
Usługi w zakresie opieki paliatywnnej i hospicyjnej udzielane w warunkach domowych,
realizowane są we współpracy
z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej, z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz
z położną podstawowej opieki
zdrowotnej, oznacza to, że pacjent
ma prawo korzystać ze wszystkich form opieki zdrowotnej,
oferowanych przez narodowy
fundusz zdrowia.
Bliższych informacji o podmiotach leczniczych realizujących
opiekę paliatywną można uzyskać
na stronie internetowej WarmińskoMazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia w Olsztynie pod adresem:
www.nfz-olsztyn.pl
Marian Nadziejko

Magister pielęgniarstwa, Prezes
Stowarzyszenia Opieki PaliatywnoHospicyjnej "POMOCNA DŁOŃ"
w Braniewie oraz Kierownik
Hospicjum Domowego i Poradni
Medycyny
Paliatywnej
w Braniewie.

Bezpieczna jesień życia

Prostkach, w Klubie
Seniora funkcjonującym przy Gminnym Ośrodku Kultury miało miejsce kolejne spotkanie
z pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Ełku, pod hasłem
„Bezpieczna jesień życia”.
Spotkanie skierowane było
głównie do osób starszych, które
najczęściej padają ofiarami różnego
rodzaju oszustw. Policjanci podczas
krótkiej prezentacji przedstawili
metody stosowane przez oszustów,
na które nabierają się głównie osoby
starsze i samotne. Są to m.in.: metoda „na wnuczka”, „na szklankę wody”, „na policjanta”, metoda „na
„kominiarza” i „na pracownika pomocy społecznej”.
Należy mieć nadzieję, że spotkanie to uświadomiło seniorom, na

jakie niebezpieczeństwa mogą być wej Policji w Ełku.
narażeni, oraz że powinni być bardziej czujni i ostrożni wobec inEwa Ratkiewicz
nych. Dziękujemy za przybycie
Autorka jest dyrektorem Gminwszystkim seniorom, a także funk- nego Ośrodka Kultury w Prostkach
cjonariuszom z Komendy Powiato-
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twie zamkniętym. Naturalnym
i najbardziej korzystnym miejscem
dla chorego jest jego własny dom,
gdzie pod nadzorem zespołu opieki
paliatywnej może on być pielęgnowany przez swoich najbliższych.
Dla osób, które nie chcą lub nie
mogą umierać w domu, organizuje
się hospicja lub wydzielone oddziały opieki paliatywnej.
Województwo warmińsko-mazurskie jest jednym z województw
w kraju, gdzie nie występują tzw.
białe plamy, czyli jest pełne zabezpieczenie takich usług w każdym
powiecie czy gminie.
Dzięki działaniom Federacji
Organizacji Socjalnych FOSa powstała jako jedyna w Polsce sieć
organizacji opieki paliatywnej PALIUM. Zrzesza ona organizacje pozarządowe takie jak fundacje oraz
różne stowarzyszenia działające
na rzecz organizatorów oraz pacjentów korzystających ze świadczeń opieki paliatywnej.
Na terenie naszego województwa działają 23 podmioty medyczne, realizujące świadczenia
z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej, które zawarły umowę z Na-
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Przedstawiamy dokończenie naszego
artykułu z poprzedniego numeru o wpływie
wieku na organizm czlowieka.

Od młodości do...

d młodości do… dalszych
etapów życia, w końcu
dochodzi każdy. Jest to proces
przemian w jednym kierunku, jak
droga z której nie można zawrócić.
Jednak coś można zrobić, aby
ułatwić sobie tą drogę. To tak jakby
włożyć wygodne buty, opracować
plan podróży, wybrać odpowiednią
drogę, może mniej krętą... Warto
zadbać o to, aby podróż była
przyjemna i pełna miłych wrażeń.
Przygotowanie do podróży
życia może ułatwić nam poznanie
anatomii organizmu i zrozumienie zachodzących w nim pewnych
procesów fizjologicznych. Dlatego
też proponuję przyjrzenie się tym
znaczącym układom organizmu,
wejrzenie w to co się w nich tak
naprawdę dzieje. Najbardziej jednak
istotne są te zapisy, które dotyczą tego co można zrobić, aby
złagodzić skutki starzenia. Zachęcam do czytania i szukania dla
siebie rozwiązań ułatwiających
życiową podróż.
Układ krwionośny
Serce stopniowo zmniejsza się
częstość jego uderzeń oraz ilość
krwi wyrzucanej podczas jednego
skurczu. Przepychanie krwi przez
plątaninę 96 tys. kilometrów naczyń krwionośnych staje się coraz
trudniejsze, także ze względu na rosnący opór stawiany przez sztywniejące i zwężające się z wiekiem
tętnice. W dodatku zastawki, które
mają przeciwdziałać cofaniu się
krwi w żyłach, coraz gorzej spełniają swoje zadanie.
W efekcie nasze tkanki dostają
mniej tlenu dostarczanego im przez
krew. To powoduje kaskadę reakcji:
słabsze odżywienie nerwów, słabsze
pobudzenie mięśni, a w końcu zanik
włókien mięśniowych. Na to
wszystko nakłada się nadciśnienie,

które dręczy co piątą dorosłą osobę,
a którego przyczyny wciąż nie są do
końca dla nas jasne.
Co można robić, aby łagodzić
skutki starzenia?
- NIE PALIĆ!!! (palenie powoduje miażdżycę naczyń),
- unikać potraw zawierających
dużo cholesterolu, (unikać tłustych
i smażonych potraw, a spożywać
warzywa, ryby, białe mięso),
- dbać o aktywność ruchową
(rekreacja sportowa),
- przeprowadzać systematycznie badania profilaktyczne
- umiejętnie radzić sobie ze stresem
i rozładowywaniem emocji.
Układ kostny
Szkielet ludzki średnio co siedem lat ulega całkowitej wymianie.
To efekt współdziałania osteoklastów, czyli komórek kościożernych,
z osteoblastami - komórkami kościotwórczymi. Coraz bardziej widoczna przewaga pierwszych nad
drugimi to jeden z symptomów starzenia się. Ale nie jedyny. Po 40. roku życia zaczyna spadać w kościach
zawartość minerałów, głównie wapnia, stanowiąca pierwotnie 45% ich
objętości. Pozbawione minerałów
kości długie można by wiązać w supły. Szczególnie pokrzywdzone są
kobiety, u których co dekadę kości
stają się o 8 % lżejsze, gdzie u mężczyzn o 3%. Kości kobiet dwukrotnie szybciej się demineralizują,
doprowadzając często do powstania
osteoporozy. Po 50 roku życia
stwierdza się ją u co 3 kobiety.
Uważa się, że w Polsce zagrożonych
osteoporozą jest około 9 milionów
osób, które doznają rocznie ponad
14 tys. złamań.
Choroba ta często nazywana
jest "cichym złodziejem kości",
gdyż osoba narażona na nią nie wie,
że choroba "okrada" ją z minerałów.

Często dowiaduje się o niej, gdy
dochodzi do złamania. Osteoporoza
pojawia się, gdy procesy niszczenia

kości przeważaj nad jej budową. Po
osiągnięciu masy szczytowej, co ma
miejsce w ok. 30. roku życia metabolizm kości stabilizuje się i zachodzące w niej procesy tworzenia
i niszczenia kości pozostają w równowadze. Po około 40. roku życia
tworzenie kości słabnie i zaczynają
przeważać procesy niszczące kości
powodujące utratę masy kostnej.
Po 80. roku życia kości są odwapnione, kruche i potrafią się łamać jak suchy patyk.Co można
robić, aby łagodzić skutki starzenia?
- Wzbogacać dietę w wapń
i witaminy D3,
- dużo ruchu, aktywność sportowo-rekreacyjna (spacery, ćwiczenia, biegi, itp.), poszukiwanie
aktywności będącej przeciwdziałaniem do czynności wykonywanych
podczas pracy zawodowej,
- poddać się badaniom profilaktycznym, szczególnie po 40. roku
życia, w tym uwzględnić badania
densytometryczne kręgosłupa lędźwiowego,
- stosować zapisane leki.

Mózg
Pomiędzy 20. a 90. rokiem życia ciężar mózgu maleje o 5-10%.
Choć jest to m.in. efekt zaniku komórek nerwowych, skala i tempo
tego procesu wykazuje różnice
w różnych strukturach mózgu. Pień
mózgu należy do tych, które tracą
bardzo niewiele neuronów, ale już
z leżącego w jego obrębie miejsca
sinawego około 65. roku życia ubywa ich prawie połowa, co może być
przyczyną trudności z zasypianiem.
Równie gwałtownie, po 60. roku
życia, spada liczba komórek Purkinjego w móżdżku, skutkujące
upośledzeniem funkcji motorycznych człowieka.
Międzymózgowie wychodzi
z procesu starzenia się obronną ręką
- liczba komórek nie ulega tam
istotnej zmianie. Odwrotnie hipokamp. Jego degeneracja zaczyna się
już w 30. roku życia, by jesienią życia doprowadzić do ubytku 30%
budujących go neuronów, stąd pewnie takie problemy starszych osób
z przyswajaniem wiedzy. Dotkliwe
straty ponosi też kora mózgowa,
otaczająca półkule, niczym chusta
głowę, ledwie trzymilimetrową war-stwą, mieści aż 70% neuronów
centralnego układu nerwowego.
Na szczęście kondycja starego
mózgu jest lepsza, niż wynikałoby
to z procentowego bilansu strat.
A to dzięki plastyczności mózgu,
który nie zastyga, niczym raz wylany beton, ale tworzy coraz to nowe
sieci połączeń między miliardami
komórek nerwowych.
Co można robić, aby łagodzić
skutki starzenia?
- Ćwiczyć zapamiętywanie poprzez systematyczną naukę, np. naukę języków obcych,
- starać się ciągle uczyć nowych czynności,
- poznawać nowych ludzi
i zwiedzać nowe miejsca,
- odpoczywać, zapewnić właściwy czas snu,
- właściwe odżywiać się i
przyjmować odpowiednią, niezbędną dla organizmu ilość płynów.

Mięśnie
Te części naszego organizmu są
zdumiewająco plastyczne i podatne
na wpływy środowiska. Do 50 roku
życia ich siła utrzymuje się na niemal maksymalnym poziomie. Znaczącego, bo około 20% spadku siły
doświadczają 70-latkowie, następna
dekada ogranicza ich możliwości
o kolejne 20%.
Prócz siły mięśnie tracą także
na szybkości. Dzieje się tak, ponieważ obecne w nich włókna szybkokurczliwe degenerują się i zanikają
znacznie szybciej niż wolnokurczliwe. Przyczyn owego zaniku jest kilka: brak pobudzenia ze strony
układu nerwowego (dlatego przecinając nerw można doprowadzić do
obumarcia mięśnia), pogarszające
się ukrwienie (mięsień pozbawiony
dopływu krwi ginie) oraz spadek
wydajności mitochondriów, czyli
struktur zaopatrujących komórki
w energię. Miejsce po włóknach
mięśniowych wypełnia się tkanką
łączną, a potem tłuszczem.
Co można robić, aby łagodzić
skutki starzenia? Zadbać o aktywność rekreacyjno-ruchową.
Płuca
Są one bardzo podatne na
związane ze starością zmiany. Jakie? Przede wszystkim zmniejszenie skuteczności opróżniania się.
Zalegające tam powietrze nie
uczestniczy w wymianie gazowej.
Skutkiem jest spadek poziomu tlenu
we krwi. Źle odżywione tkanki organizmu zaczynają słabnąć. Natomiast w 70. roku życia muszą
zadowolić się połową tej ilości tlenu, jaką dostawały pół wieku wcześniej, co szybko znajduje odbicie
w kondycji fizycznej starszych.
Co można robić, aby łagodzić
skutki starzenia?
- Nie palić tytoniu,
- zadbać o aktywność rekreacyjno-ruchową,
- dbać o to, aby się nie przeziębiać,
- po zachorowaniu zwrócić
uwagę na to, aby dokładnie i do
końca wyleczyć chorobę.

Układ pokarmowy
Trzustka z wiekiem zaczyna
zanikać, co często prowadzi do cukrzycy. Następuje zmniejszenie ilości wydzielanych przez trzustkę
enzymów trawiących tłuszcze.
Zmienia się skład soku żołądkowego, co między innymi może wpływać na powstawanie owrzodzeń
śluzówki żołądka. Pogarsza się perystaltyka jelit w wyniku czego
dochodzi do częstych zaparć.
Nerki ulegają zmniejszeniu
oraz spada ich wydolność filtracyjna. W rezultacie krew jest coraz
gorzej oczyszczana ze szkodliwych
związków. Zdolność filtracyjna nerek 90-latka jest o połowę gorsza
niż 20-latka.
Co łagodzi skutki starzenia?
- Racjonalna dieta z uwzględnieniem dostarczania błonnika,
- odpowiednia podaż wody,
- należy pamiętać, iż nadużywanie leków przeciwbólowych takich jak Ibuprofen, Diklofenak
uszkadza nerki. Warto też sprawdzać czy w składach leków przeciwbólowych nie ma tych
składników i konsultować spożywanie leków przeciwbólowych
z lekarzem.
- dbać o ruch rekreacyjnosportowy.
Jak z powyższego wynika,
najczęściej zaleca się utrzymywanie odpowiedniej aktywności rekreacyjno-sportowej, zwiekszającej wydolność organizmu, a także
właściwy sposób i jakość
odżywiania się, oraz unikanie
czynników stresowych.
Warto pamiętać, iż w starszym
wieku należy stale kontrolować
stan zdrowia i leczyć powstające
schorzenia. Dlatego też nie należy
unikać kontaktu z lekarzem i
stosować się do jego zaleceń.
Jednak, niezależnie od wieku,
warto podejmować starania o
poprawę jakości, komfortu życia.

Agnieszka Nowicka

Kierownik biura Federacji FOSa w
Olsztynie

Tomasz Lenkowski

Czwarte urodziny Bratka
odbywają się spotkania członków „Bratka”. Seniorzy uczestniczą
w zajęciach wokalnych, teatralnych, komputerowych, plastycznych itp. Stałym opiekunem klubu
jest Tomasz Lenkowski.

wadzi okolicznościowe imprezy,
przewodzi większości inicjatywom
i aktywnie w nich uczestniczy.
Dobre przykłady pociągają innych. Jesteśmy otwarci na nowe
osoby. Zapraszamy wszystkich,

fot. Archiwum autora

ztery lata działalności
klubu przysporzyło wiele
radości zarówno stałym bywalcom jak i sympatykom „Bratka”.
Inicjatorem zorganizowania tego
klubu było Korszeńskie Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne
"Otwarte Drzwi”, które to na początku 2008 roku powołało do istnienia Klub Seniora. Obecnie liczy
on 20 osób.
- Widzieliśmy od dawna potrzebę utworzenia miejsca, gdzie
mogliby spotykać się ludzie starsi
i rozwijać swoje zainteresowania –
mówi wiceprezes stowarzyszenia
Jadwiga Hajduk.
- Wielu członków to osoby,
które są z nami od samego początku
- kontynuuje pani Jadwiga. - Na co
dzień możemy liczyć na dużą przychylność lokalnego samorządu, który wspiera nas w działaniach na
rzecz osób starszych. Naszym celem jest zapewnienie dostępu do
kultury dla wszystkich mieszkańców naszego miasteczka. Korsze,
jak wiele innych małych miejscowości, są zamieszkałe w większości
przez ludzi w wieku poprodukcyjnym. Ten fakt zobowiązuje do dostosowania oferty kulturalnej
również do tej grupy społecznej.
Przykładem dobrych praktyk
jest organizowany tu co roku bal seniora, który jest okazją do szerszego poznania środowiska osób
starszych również z sąsiednich
miejscowości. Szczególnie pomyślnie układa się współpraca z Klubem
Seniora „Niezapominajka” ze Srokowa, z którym współpracujemy od
ponad 2 lat. Jeszcze młodszym
przykładem jest nawiązanie kontaktów z Klubem Seniora z Barcian.
Klub seniora to nie tylko okolicznościowe zabawy i spotkania, to
także stałe formy działalności.
W każdy czwartek o godz. 17.00

fot. Archiwum autora
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Klub Seniora „Bratek” w Korszach to aktywna grupa
ludzi, którzy chcą pożytecznie spędzać czas wolny.

Najaktywniejszą seniorką roku którzy cieszą się życiem i wniosą
2011 została Regina Bartoszuk. Pa- coś pozytywnego w nasze szeregi.
ni Renia to osoba bardzo optymiAutor jest Prezesem Korszeństycznie nastawiona do życia. skiego Stowarzyszenia SpołecznoMimo wieku emerytalnego jest Kulturalnego „ Otwarte Drzwi”.
przykładem aktywności i operatywJest absolwentem Uniwersytetu
ności. Często jest motorem wielu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztydziałań w naszym klubie. Przez jej nie. W ostatniej kadencji radny
silną wolę i życiową radość powsta- Korsz, oddany realizator pracy
ła m.in. grupa wokalna. To ona pro- społecznej, kulturalnej i religijnej.

Anna Saracen

Z

Zwierzęta w domu seniora

ewolucyjnego punktu widzenia, minęło dużo czasu, zanim człowiek wyzbył się cech
małpy, stanął na dwóch nogach
i przestał traktować zwierzęta jako
równe sobie.

fot. Archiwum autora

„Jest jeden aspekt, pod którym zwierzęta przewyższają człowieka – ich łagodne, spokojne cieszenie
się chwilą obecną.” Arthur Schopenhauer

Pierwsze plemiona ludzkie
praktycznie korzystały z ich istnienia – mięso było cennym pokarmem a skóry wygodnym okryciem.
Podczas obcowania ze zwierzętami,
człowiek przyglądał się ich zachowaniom, wprawiał się w zdobywaniu pokarmu czy technikach
polowania. Nauczył się dzięki nim
wielu praktycznych umiejętności,
ale także lepiej je poznał.
Los współczesnych zwierząt
domowych – zmienił od tamtych
czasów swoje znaczenie. Nadal
w codziennych sytuacjach wiedzie
nimi instynkt, opierają się na doskonałym węchu, słuchu i wzroku,
jednak są bliższymi niż kiedykolwiek towarzyszami człowieka.
Najpopularniejszymi domowymi pupilami są niewątpliwe pies
i kot. Ze względu na swoje usposobienie i przyjacielskość mogą zostać najlepszymi kompanami
każdego człowieka – niezależnie od
wieku, a szczególnie tego, któremu
doskwiera samotność.
O tym, że pies jest najlepszym

przyjacielem człowieka, nie trzeba
nikogo przekonywać. Opieka nad
nim wymaga sporej sprawności fizycznej oraz częstej aktywności.
Psiak będzie zatem idealny dla
osób lubiących ruch, długie spacery
i wspólne zabawy. Ale
niekoniecznie. Może
być wprost przeciwnie.
Posiadanie psa, który
wymaga wyprowadzania może być dobrą
motywacją do regularnych spacerów jego
właściciela. Potrzeba
jego pielęgnacji wzmoże aktywność seniorów, którzy nie czują
potrzeby aktywności
z innych powodów.
Tak więc kryteriami
wyboru czworonoga
dla osoby starszej będą: jego
aktywność, usposobienie, temperament, sposób żywienia i pielęgnacji. Oczywistym faktem będzie, że
najlepszy w tym przypadku powinien być pies niezbyt ruchliwy,
spokojny i zrównoważony, o nieskomplikowanych potrzebach żywieniowych, ale i niewymagający
częstej pielęgnacji.
Jeśli chodzi o koty, są one niewątpliwie mniej kłopotliwe
w utrzymaniu, w miarę dobrze znoszą samotność i zajmują mniej
miejsca. Nie potrzebują też długich
spacerów, a swój żywot w większości przeznaczają na sen. Niektóre
osobniki są jednak bardzo energiczne, dlatego wybierając kota powinniśmy wziąć pod uwagę
następujące aspekty: jego aktywność, temperament, reakcję na
pieszczoty, nieskomplikowany charakter. Idealnym kotem będzie dla
seniora taki o wyważonym temperamencie, umiejący się dostosowywać do każdych warunków,
cierpliwy, cichy i spokojny.

Nie znaczy to jednak, że świnka morska, czy rybki nie mogą
sprawiać takiej samej radości
z opieki nad nimi. Decyzja należy
do Państwa, a najważniejsze, aby
dawać im dużo ciepła i miłości.
Wybór odpowiedniej rasy dostosowanej do naszych potrzeb,
powinniśmy uzgodnić z osobą dobrze znającą się na zwierzętach.
Najprostszym i zarazem najwspanialszym gestem będzie jednak
udanie się do pobliskiego schroniska dla zwierząt i wybór swojego
pupila. Rozmowa z osobami tam
pracującymi ujawni nasze oczekiwania wobec zwierzęcia i pozwoli
wybrać idealnego kompana. Ponadto, pies czy kot wzięty ze
schroniska, potrafi w niesłychany
sposób odwdzięczyć się za nowy,
kochający dom.
Posiadanie pupila wiąże się
z licznymi obowiązkami, ale wynagradza to posiadanie wiernego
przyjaciela na długie lata. Jak wykazują badania, obcowanie ze
zwierzęciem pomaga w walce z depresją, obniża ciśnienie tętnicze
krwi i poprawia stan zdrowia po
ataku serca. Ponadto, jest naukowo
udowodnione, że właściciele zwierząt są zdrowsi, aktywniejsi, rzadziej korzystają z wizyt lekarskich
i mają lepsze samopoczucie.
W wielu domach dla osób starszych
wprowadza się terapie z udziałem
zwierząt, które bardzo korzystnie
wpływają na podopiecznych. Dzięki zwierzętom chorzy łatwiej znoszą przypadłości, a zdrowienie
przebiega znacznie szybciej.

Autorka jest absolwentką pedagogiki opiekuńczej, woeloletnią działaczką Fundacji na Rzecz Zwierząt
„ Viva!”, Przyjaciółką Olsztyńskiego Schroniska dla Zwierząt i miłośniczką wszystkich czworonogów.

Stanisław Brzozowski

PO SZEŚĆDZIESIĄTCE PRZYJMĘ KAŻDĄ PRACĘ

E

merytura dopiero po ukończeniu 67. roku życia. Nie
od razu, co roku tylko o kwartał dłużej, ale nieodwołalnie. Kobiety
i mężczyźni. Chcą czy nie chcą!
Dziś przeciętny Polak odchodzi
na emeryturę mając 59 lat z kawałkiem. Ktoś obliczył, że to za wcześnie i jak tak dalej pójdzie dzieci
i wnuki nie zarobią na utrzymanie
swoich emerytów. Ich armia rośnie
w zastraszającym tempie, w dodatku, na złość państwu, seniorzy uparli
się dłużej żyć.
Niech więc zarobią na swój
chleb – pomyślał ktoś na górze. Pytanie tylko, jak? Sześćdziesięciolatek w pracy to dziś albo szacowny
profesor uniwersytetu, który pracować chce i lubi, albo stróż na parkingu, który nie chce, ale musi, by
dorobić do lichej renty czy emerytu-

ry. Ludzi po sześćdziesiątce nasz rynek po prostu nie widzi. Nawet
w najbardziej ludzkim urzędzie, najbardziej kompetentna kobieta w tym
wieku prędzej czy później usłyszy:
Idź ty lepiej wnuki bawić!
Przełamanie oporów będzie
bardzo trudne. A przecież pokutuje
jeszcze pogląd, że starszy pracownik ma wstręt do szkoleń, komputerów, zmiany zajęcia, a gdy mu się
zaproponuje pracę daleko od domu –
woli umrzeć.
I właśnie w tym momencie mówi się – pracujcie kochani do 67. roku życia. Mówi się, ale poza
podniesieniem poprzeczki nie ma
pomysłu, jak to zrobić. Nie ma też
pieniędzy, bo przecież o oszczędności chodzi w całej tej reformie.
Najwyżej, na modłę np. PFRON-u,
powstanie jakiś groszowy fun-

dusz, wspierający firmy zatrudniające staruszków? Bo najwygodniej uznać starość jako swoisty
rodzaj niepełnosprawności.
Tak się nie robi. Także dlatego,
że policjanci, nauczyciele, górnicy –
w Polsce jest ciągle ze trzydzieści
zawodów uprawniających do wcześniejszej emerytury – do 67. roku
życia pracować nie będą. Bo zgodnie z konstytucją praw raz nabytych
odbierać im nie wolno. A co z prawami reszty obywateli?
Maratończykowi, który przebiegł już trzydzieści kilka kilometrów w ostatniej chwili nie przesuwa
się mety. Nie można komuś na życiowym finiszu mówić: popracuj
dłużej, bo nie zasłużyłeś na odpoczynek! Najwyżej: jeśli chcesz się
jeszcze trochę pomęczyć - państwo
ci pomoże i zapłaci!

Mata masująca, czyli kłopot
z dostawą do domu
Henryk W. ma 84 lata, mieszka
samotnie w Olsztynie. W sierpniu
ubiegłego roku do jego drzwi zapukała przedstawicielka handlowa
firmy prezentującej sprzęt rehabilitacyjny. Zainteresowała mężczyznę
matą masującą, kładąc nacisk na to,
że urządzenie, które normalnie
kosztuje 2600 złotych, można będzie wypróbować, a gdy się spodoba, kupić na raty. Ich wysokość 94,32 złotych przez 36 miesięcy,
wydawała się w zasięgu możliwości
mężczyzny, którego emerytura wynosi około 1300 złotych. Jego, podpisane drżącą ręką nazwisko,
widnieje pod umową kredytową.
Producentem maty masującej
jest spółka z Buku, koło Poznania.
Kredyt na zakup towaru obsługiwała spółka Żagiel. Po zastanowieniu
i kontakcie z rodziną p. Henryk W.
zdecydował się odstąpić od zakupu
maty. Wymówienie umowy kredyto-

wej okazało się stosunkowo proste.
Większym problemem okazało się
odnalezienie producenta, gdyż
oznaczenie towaru nie było wyraźne. Mata została jednak odesłana,
dystrybutor potwierdził fakt przyjęcia jej do magazynu. Mimo to, producent żąda od Henryka W.
zapłacenia całej kwoty za matę,
z której nigdy nie korzystał i którą
oddał. Pełnomocnik spółki zapewnia w swoich pismach, że jej przedstawiciel handlowy informował
klienta o wszystkich warunkach
transakcji w tym „w szczególności
o 10-dniowym terminie odstąpienia
od umowy”. Firma uważa, że skoro
pismo wymawiające umowę wpłynęło dopiero 15 dnia, termin został
przekroczony i należy płacić.

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Opisana transakcja - przeprowadzona
poza
siedzibą
sprzedającego, w domu klienta - jest
bowiem nie tylko przykładem nadużywania praw konsumenta, ale też
wykorzystania dobrej wiary osoby
starszej. „Zasady postępowania
społecznego zobowiązywały przynajmniej do zweryfikowania zamówienia pana W. przez innego
członka jego rodziny”, pisze
rzecznik osób starszych dodając, że
nękanie starszego mężczyzny wezwaniami o zapłatę (w domyśle zawiera się perspektywa sprawy
sądowej) bardzo źle wpływa na stan
jego zdrowia.

RZECZNIK INTERWENIUJE

I n terwen cj a

W sprawie Henryka W. interweniował zarówno Miejski Rzecznik Konsumentów w Olsztynie, jak
i Rzecznik Praw Osób Starszych

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.

Danuta Kuchcińska

od takim tytułem, zaproponowanym przez jedną z
seniorek, Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach
wspólnie z Kołem Emerytów i Rencistów realizowal projekt. Aktualnie
seniorzy w gminie Dźwierzuty wiele znaczą, są najbardziej aktywną i
widoczną tu grupą społeczną.
KEiR istnieje już od 35 lat. Początkowo działalność Koła ograniczała się do wspólnych spotkań
towarzyskich. Od kilku już lat jego
działania nabrały charakteru integracji społecznej, międzypokoleniowej. Motorem napędowym stał się
zespół śpiewaczy „Wrzosy”, który
w zeszłym roku obchodził uroczyście 5-lecie powstania. Próby zespołu odbywają się raz w tygodniu, w
ciągu roku zespół koncertuje około
40 razy. Daje on wiele koncertów
zarówno na terenie gminy, podczas
wiejskich festynów, jak i na terenie
całego kraju. Dzięki wsparciu władz
gminnych transport zabezpieczający
wyjazdy jest bezpłatny. Korzystają z
niego również inni członkowie koła,
wspierając zespół, a przy okazji poznając nowe miejsca i ludzi.
Działalność Koła opiera się na
współpracy z szeroko pojętym środowiskiem społecznym – szkołami,
sołectwami, stowarzyszeniami i parafią. Przynajmniej raz w miesiącu
odbywają się spotkania członków
koła, na których ustalany jest harmonogram działań oparty na rocznym planie. Uzupełniany jest on o
aktualne propozycje, których ze
strony seniorów, nigdy nie brakuje,
bowiem gdy cos ważnego dzieje się
w gminie, to seniorzy na pewno wezmą w tym udział.
Dużo ciepła w życie Koła wnoszą okolicznościowe uroczystości –
imieniny, jubileusze, Dzień Seniora i najważniejsze spotkanie – Wieczór Wigilijny wieńczący cały
miniony rok. Uroczystości te często
mają charakter wielopokoleniowy.

Uczestnikami ich są dzieci i młodzież szkolna oraz studenci. Koło
organizuje słynne w całym powiecie
bale, których pozazdrościli młodsi, i
wzorem swoich dziadków, sami organizują bale karnawałowe.
Członkowie Koła należą do Rady Sołeckiej, co procentuje podczas
Gminnych Dożynek. Dzięki ich zaangażowaniu Dźwierzuty zdobyły
tytuł najbardziej gościnnego sołectwa: domowe przysmaki, uśmiech i

Seniorzy w Gminie Dźwierzuty
znaczą dużo w społeczności lokalnej, bez względu na zmieniające się
opcje polityczne i związane z tym
zawirowania. Na swój sposób promują gminę – śpiewem, wystawą
swoich prac, a przede wszystkim
swoją obecnością.
Wspólne przedsięwzięcia są
przygodą życia, która tworzy niezwykłe historie. Taką historią był
występ zespołu w Sali Kongresowej

fot. Archiwum autora
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„I my też chcemy coś znaczyć w Gminie”

Zespół „Wrzosy” w dożynkowym korowodzie.
zespół „Wrzosy” zrobiły bardzo do- w Warszawie podczas Ogólnopolbre wrażenie na publiczności i ko- skiego Kongresu Związku Kółek i
misji konkursowej.
Organizacji Rolniczych, zdobycie
Informacje o zespole i wyda- wyróżnienia Jurandy 2010 za zasłurzeniach z życia Koła znajdują się gi na rzecz społeczności powiatu
na stronie internetowej Gminnego szczycieńskiego, czy też odnalezieOśrodka Kultury, Sportu i Rekreacji nie po prawie 60 latach, podczas
w Dźwierzutach – www.goksir- występu w Siemiatyczach, młodzwierzuty.pl. Autorem tych infor- dzieńczej miłości jednej z członkiń
macji jest kierownik zespołu Pani zespołu "Wrzosy".
Bogumiła Siedlecka.
Każdy etap życia ma swoją
W tym roku Koło włącza się w „przygodę”, którą warto przeżyć.
obchody Europejskiego Roku Osób Wystarczy tylko być na nią otwarStarszych, których podsumowaniem tym, przyjmować to, co niesie życie,
będzie impreza pt. „Babie Lato Se- angażować się w działania, odnaleźć
niorów Gminy Dźwierzuty”, gdzie minione chwile. W przypadku pań i
seniorzy z terenu gminy zaprezentu- panów z naszego zespołu i koła tak
ją swój dorobek artystyczny, kuli- właśnie się dzieje.
narny i wszelkie inne ciekawe
formy swoich zainteresowań i pasji. Autorka jest Dyrektorką Gminnego
W tę akcję włączone zostały rów- Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
nież władze samorządowe.
w Dźwierzutach.

Michał Golemo

LATARNICY CYFROWI

orzyści z umiejętności
w posługiwaniu się Internetem nie wszystkim są znane.
Należy do nich możliwość taniego
kontaktowania się z bliskimi z innych regionów Polski i świata za
pośrednictwem internetowych komunikatorów. Można zaoszczędzić
dużo pieniędzy, robiąc zakupy
w sieci i bezprowizyjnie opłacając
rachunki, a także zaoszczędzić
czas, rejestrując się u lekarza i załatwiając sprawy poprzez sieć.
Korzystne będzie także umożliwienie korzystania ze szkoleń dostępnych po wejściu w Internet, czy
też w inny sposób, bez opuszczania
mieszkania, podnoszenie poziomu
swojej wiedzy, tzw. uczenie się
przez całe życie, czy w końcu
interaktywny dostęp do aktualnych
informacji z kraju i ze świata. To
tylko niektóre udogodnienia, jakie
codziennie czerpią osoby korzystające z Internetu.
Świadomości pozytywnych
zmian, jakie niesie integracja z cyfrowym światem nie ma jednak aż
10 mln Polaków po pięćdziesiątym
roku życia! Tak wykazały przeprowadzone ostatnio badania ankietowe. Sytuacja jest tym gorsza, im
wyższy jest wiek ankietowanych.
W grupie seniorów powyżej 65. roku życia z komputera i sieci korzysta zaledwie co dziesiąty!
Inicjatorzy "Polski Cyfrowej Równych Szans" chcą to zmienić. Przekonują, że wiedzą, jak to zrobić,
i już wzięli się do pracy!
"Polska Cyfrowa Równych
Szans" (PCRS) to ogólnopolska inicjatywa edukacyjna, wprowadzająca pokolenie 50+ w cyfrowy świat.
Nie byłaby ona aż tak społecznie
ważną sprawą, gdyby nie to, że bycie internautą mocno przekłada się
na jakość życia. Nie tylko coraz

więcej można zrobić z pomocą Internetu, ale również coraz więcej
można robić tylko poprzez Internet.

obejmą każdą gminę naszego kraju.
– Nim jednak ruszą w Polskę,
zostaną kompleksowo przeszkoleni
i wyposażeni w materiały edukacyjne i środki dydaktyczne. Szkolenia obejmą nie tylko zagadnienia
merytoryczne, ale także podstawy
cyfrowej metodyki i dydaktyki –
opowiada Artur Krawczyk, sekretarz Stowarzyszenia "Miasta w Internecie", które jest inicjatorem
"Polski Cyfrowej Równych Szans".
– Chcemy zmobilizować do
działania grupę ponad 2600 osób
działających lokalnie, lecz połączonych wspólną pasją i współpracują-

Mapa lokalizacji latarników z woj. warmińsko-mazurskiego
Wyjątkowość działań w ramach PCRS polega na pomyśle, by
działania edukacyjne prowadzone
były jak najbliżej osób, niekorzystających z Internetu, przez lokalnych animatorów – wolontariuszy
określanych mianem "Latarników
Polski Cyfrowej".
W połowie 2012 roku skompletowana zostanie grupa 2600 "latarników". Już obecnie jest ich
ponad 1100, a część z nich przeszła
pilotażowe szkolenie. Odpowiednio
przygotowani, swoim działaniem

mapa pochodzi z www.latarnik.mwi.pl/forum
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Latarnicy Polski Cyfrowej wprowadzą
pokolenie 50+ w świat Internetu. Włącz się!

cych ze sobą. Poszukujemy ludzi,
którzy będą umieć i chcieć pomóc
innym w pokonaniu ich nieufności,
obaw i barier psychicznych, w zapoznaniu się z praktycznymi korzyściami z poruszania się po
cyfrowym świecie – dodaje
Krzysztof Głomb, prezes SMWI.
–To będzie unikalna przygoda!
Aby tak się stało, potrzebni są
lokalni przewodnicy po cyfrowym
świecie. Osoby znane i darzone zaufaniem, znające potrzeby i uwarunkowania gminy, osiedla czy

Projekt systemowy, działania
na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, powołało
do życia Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji www. mac. gov. pl
i powierzyło do realizacji – w drodze konkursu - Stowarzyszeniu
„ Miasta
w
Internecie”
www. mwi. pl. Wszelkich informacji
udziela: Michał Golemo (m. golemo@mwi. pl, +48 502 358 454)

Oswajanie Internetu

Właściwe wykorzystywanie
komputerów jest zbyt poważną
sprawą, aby pozostawić ją wyłącznie w rękach młodych. Tak być może myślały osoby dorosłe i starsze,
mieszkańcy naszej gminy, kiedy
rozpoczynali doskonalenie swojej
wiedzy informatycznej na specjalnie
dla nich prowadzonych warsztatach
komputerowych.
Właściwie potrzebne były tylko
dobre chęci. Sprzętu komputerowego i pomieszczenia użyczył Urząd
Miejski Orzysza przydzielając salę
konferencyjną w każdy wtorek na dwie godziny. Znalazł
się także chętny, bezinteresownie prowadzący zajęcia
trener, który przybliża
uczestnikom zajęć tajniki korzystania z Internetu, czyli
tzw. sieci. Na warsztaty zgłosiły się same panie, 12 osób.
Zajęcia trwają od jesieni
do wiosny. Poszczególne
spotkania przybliżają uczą-

Warto przeczytać

- rekomendują czytelnicy

Rosja po Pierestrojce. Maksym
Polański, całkiem bogaty biznesmen, który, jak twierdzi, fortuny
dorobił się na handlu jajkami, jest

podejrzany o zabójstwo swojej
siódmej żony, Weroniki. Z więzienia
dzwoni do Daszy Wasiliewny, swojej drugiej (oczywiście byłej) żony
z prośbą, by zaopiekowała się jego
matką, Niną Andriejewną, która po
aresztowaniu syna została samiutka
w wielkim domu. Dasza natychmiast jedzie do mieszkania byłego
męża i zabiera do siebie byłą teściową. Nie wierzy też, żeby Maks mógł
z zimną krwią zabić Weronikę,

cych się do pełnego, bezpiecznego i
swobodnego korzystania z możliwości, które daje wciąż rozwijający
się postęp techniczny i informatyka.
Osoby dorosłe i starsze nie chcą być
jedynie dziadkami do opiekowania
się wnukami. Jeżeli już, to raczej
Guru swoich wnuków przy komputerze i w Internecie.
Uczestnicy warsztatów dziękują
burmistrz Ewie Polkowskiej-Krupa
za pomoc i życzliwe zainteresowanie, a Mazurskiemu Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej w Orzyszu
za inicjatywę zorganizowania
warsztatów.
red

fot. Krzysztof Marusiński

dzielnicy. To one potrafią dotrzeć
do swoich współmieszkańców z informacjami o korzyściach z wykorzystania Internetu. Na przykład
o łatwej i taniej komunikacji z bliskimi, o atrakcyjnych zakupach online, o korzystaniu z e-usług
dostępnych w sieci, czy o możliwościach uczenia się i gromadzenia
wiedzy o świecie, dzięki dotarciu
do odpowiednich treści Internetu.
Badania, ale i codzienna praktyka
ostatnich lat dowiodły, że potrzebny jest nowy sposób dotarcia do
osób niekorzystających z komputera i Internetu, w celu zachęcenia ich
do wejścia w cyfrowy świat.
- Dotychczas stosowane sformalizowane, szkolne metody edukacyjne nie sprawdziły się.
Większość z dorosłych Polaków
wciąż nie widzi korzyści z korzystania z Internetu, nie dostrzega,
w jaki sposób mógłby on wpłynąć
na poprawę jakości ich życia i sytuacji w pracy. Polska Cyfrowa
Równych Szans ma szansę zmienić
to negatywne i nieżyciowe nastawienie. Lista "Latarników" wciąż
jest otwarta, a na poprawę jakości
życia nigdy nie jest za późno! Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z informacjami
i wpisania się na latarniczą listę na
stronie www.latarnik.mwi.pl – kończy Artur Krawczyk.
Michał Golemo
Autor ukończył historię na
Uniwersytecie Rzeszowskim, jest
specjalistą z zakresu Integracji Europejskiej. Współzałożyciel Instytutu Podkarpackiego, obecnie
reprezentuje stowarzyszenie "Miasta w Internecie”, w którym koordynuje działania Latarników Polski
Cyfrowej.

strzelając jej prosto w twarz (pamięta, że były mąż bał się krwi)
Niestety dowody jednoznacznie
wskazują winę Polańskiego.
Dasza postanawia zostać detektywem amatorem i odnaleźć prawdziwego zabójcę pięknej Weroniki.
Uruchamia różne znajomości, lekką
ręką wydaje sporą sumkę dolarów,
bo „zielone” mają dużą silę przebicia, otwierają niejedne usta i drzwi,
a mimo to popada w coraz większe
kłopoty. Prawdziwy morderca jest
zawsze o krok przed nią. Dasza nie
zraża się niepowodzeniami, drąży
swoje śledztwo, chociaż wciąż pojawiają się nowe trupy. Czy Daszy
udało się znaleźć mordercę, czy
piętrzące się trudności nie przerosły domorosłego detektywa? O tym
i o wielu innych sprawach można
przeczytać w książce Darii Doncowej „Żona mojego męża”
Całość napisana lekkim, przystępnym językiem z odrobiną dobrego humoru. Mnie się podoba,
może wam również, bo to całkiem
niezła lekturka „lekka, łatwa i przyjemna”.
AD

Kamil Leśniewski

W

Po wielu latach ciężkiej pracy i wyrzeczeń,
każdemu należy się odpoczynek, wytchnienie.

Wesołe jest życie staruszka...

życiu każdego człowieka zachodzą sytuacje, kiedy jego życie się zmienia.
Istnieją różne powody tych zmian:
nowa praca, kupno nowego mieszkania, przeprowadzka, jednak największe zmiany spowodowane są
zakończeniem czynnego życia zawodowego. Ten przełomowy moment w życiu wymaga zmiany
dotychczasowych nawyków i przyzwyczajeń. Zwieńczeniem wieloletniej pracy jest emerytura lub renta,
umożliwiająca nam rozwinięcie
swoich zainteresowań, na które do
tej pory nie miało się czasu, ze
względu na obowiązki służbowe.
Niektórzy w tym właśnie czasie rozpoczynają swoją przygodę
z ogrodnictwem, szydełkowaniem,
malowaniem lub bez reszty poświęcają się opiece nad wnuczętami
i rodziną. Jednak co dzieje się, gdy
najbliżsi mieszkają w oddaleniu,
a brak jest pomysłu na wypełnienie
niedawno otrzymanego w dużej
dawce, czasu wolnego? Przez pewien okres w pełni korzysta się
z przywileju dłuższych drzemek,
braku harmonogramu, którego trzeba się trzymać oraz dużej swobody
swoich działań. Jednak, jak to mawiają, „wszystko co dobre, szybko
się kończy”. Nadmiar czasu staje
się ciężki do zniesienia, brak rutyny
inicjuje proces rozleniwienia,
a mniejszy kontakt z ludźmi powoduje coraz większą alienację. Człowiek taki zaczyna stopniowo
zamykać się w „czterech ścianach”,
stroniąc od innych. To z kolei prowadzi do zaniedbywania swojego
wyglądu, sposobu żywienia i aktywności fizycznej. Należy także
zaznaczyć, że osoby w wieku emerytalnym mają inne niż osoby
młodsze potrzeby. Wymagają one
większej ilości ruchu, zdrowszego
trybu życia, bardzo ważna jest dbałość o wydolność umysłową. Istot-

ne są wtedy systematyczne badania
lekarskie i monitorowanie stanu
zdrowia, co pomaga ograniczyć starzenie się organizmu.
Dla osób, które w kąt rzuciły
biurowe teczki oraz służbowe uniformy, bardzo ważna jest właściwa
dieta. W wielu przypadkach nawet
niewielkie w niej zmiany mogą bardzo pozytywnie wpłynąć na stan
zdrowia oraz samopoczucie. Produktami zalecanymi dla osób
w każdym wieku są: mleko, pełnoziarniste pieczywo i tłuste ryby. Luteina zawarta w kiwi, winogronach
i szpinaku pomoże ochronić oczy.
Dla prawidłowej pracy mózgu niezbędne jest uwzględnienie w jadłospisie różnych warzyw liściastych,
pomarańczy, owsianki. Ważne jest
by dostarczać organizmowi dużych
ilości witaminy B12 znajdującej się
w drobiu, jajkach i nabiale oraz
kwasów tłuszczowych omega-3
znajdujacych się w tłustych rybach.
„Latka już nie te” to częste słowa, którymi starsze osoby komentują swoją słabą kondycję, jednak
nie jest to do końca właściwe tłumaczenie. Organizm osoby starszej
ma co prawda ograniczone możliwości, jednak regularne ćwiczenia
pomagają utrzymać formę na przyzwoitym poziomie, nawet do późnej starości. Codzienna aktywność
fizyczna pozwala na zachowanie
zdrowych kości, które należy także
wspomagać wapniem pochodzącym
z mleka, jogurtu i żółtych serów
oraz witaminą K z zielonych warzyw liściastych. Uniknięcie problemów z sercem i układem
krążenia umożliwi spożywanie dużej ilości kwasów tłuszczowych
omega-3, błonnika z owsa, groszku,
fasoli. Pomoże również potas znajdujący się w warzywach korzennych, brzoskwiniach i bananach.
Koniec aktywności zawodowej
to także czas, aby większą uwagę

zwracać na kondycję skóry i narządów zmysłu. Skórę należy przede
wszystkim chronić przed ostrym
słońcem. Sprawność każdego narządu niestety pogarsza się wraz
z upływającymi latami, toteż często
u ludzi starszych występują zaburzenia wzroku. Osoby w starszym
wieku powinny przynajmniej raz do
roku kontaktować się ze swoim
okulistą. Osoby po sześćdziesiątym
roku życia skłonne są do zapadania
na jaskrę czy zaćmę, dlatego tak
ważne jest kontrolowanie narządu
wzroku. Częstą przypadłością osób
starszych są problemy ze słuchem.
Kobiety powinny zwracać szczególną uwagę na swoje ciało, aby
móc w porę wykryć raka sutka czy
piersi oraz raka macicy czy jajnika.
Mężczyźni powinni zaś uważać na
raka prostaty, jąder czy raka jelita
grubego. Proces starzenia się wpływa również na mózg i układ nerwowy. U osób starszych może
wystąpić również choroba Parkinsona lub Alzheimera.
Ważnym jest jednak, aby nie
zapominać, że człowiek, który
przestaje być aktywny, degraduje
się. Dlatego wolny czas, z którego
korzystać możemy na emeryturze,
należy spędzać w miarę możliwości
aktywnie, wśród ludzi. Jest to czas,
w którym służbowe biurko zamieniamy na ciepłe kapcie, ale także na
realizację swoich marzeń i zainteresowań. Ważne jest zatem, aby
dbać o zdrowie i formę, aby być
w stanie robić to wszystko, na co
wcześniej brakowało nam czasu.
Wybór należy do nas, od nas zależy
czy nasza emerytura upłynie pod
znakiem samotności i smutku, czy
może raczej aktywności i radości
z życia wśród bliskich.
Autor jest dziennikarzem
niezawodowym,
interesuje go
tematyka osób starszych.

Marek Walenda
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Mikrokinezyterapia

ażdy człowiek chciałby
zachować zdrowie jak
najdłużej, szczególnie kiedy wchodzi w tzw. „czas jesieni życia”.
Okres starzenia się nie powinien
kojarzyć się tylko z chorobami
i różnymi dolegliwościami zdrowotnymi. Dobrze jest użyć wszelkich dostępnych metod i środków,
które poprawiają nastrój, stan zdrowia i aktywność ruchową, tak by
można było żyć godnie i bez zbędnego cierpienia.
U ludzi starszych często
spotyka się spowolnienie lub upośledzenie sprawności ruchowej
i zaburzoną percepcję otoczenia.
Główną przyczyną tych objawów
są zmiany pojawiające się w ośrodkowym układzie nerwowym. Postępujące z wiekiem obniżenie
odporności organizmu zwiększa
podatność starzejących się osób na
zakażenia i różne choroby.
Człowiek nie jest w tych wypadkach całkowicie bezradny. Istnieje wiele metod fizjoterapii, które
mogą poprawić stan zdrowia, nastrój, aktywność ruchową i zmniejszyć bądź wyeliminować ból.
Jedną z nowych metod rehabilitacji, które w szerokim zakresie poprawiają stan zdrowia
i funkcjonowanie organizmu, jest
mikrokinezyterapia. Metoda ta
wspomaga leczenie wielu chorób,
działając na ich przyczynę. Jest
pomocna w zwalczaniu lub zminimalizowaniu różnego rodzaju dolegliwości, takich, jak bóle
kręgosłupa, stawów, głowy lub bóle
spowodowane zaburzeniami narządów wewnętrznych. Jej działanie
polega na delikatnej stymulacji
określonych obszarów ciała pacjenta. W ten sposób, przez układ nerwowy, zostaje przesłany bodziec do
kory mózgowej, która w odpowiedzi wysyła impuls powodujący rozluźnienie ciała. Napięte mięśnie

rozluźniają się i poprawia się
ukrwienie narządów, proces ten
przyczynia się do poprawy stanu
zdrowia pacjenta. W taki włanie
sposób mikrokinezyterapia wykorzystuje w procesie leczenia naturalne mechanizmy samoleczenia
ciała człowieka, które ulegają istotnemu zakłóceniu, gdy czynnik
uszkadzający przewyższa możliwości obronne organizmu.
Metoda ta powstała w oparciu
o klasyczną wiedzę medyczną,
głównie z zakresu embriologii,
osteopatii, filogenezy, organogenezy i kinezyterapii, a jej twórcami są
dwaj francuscy fizjoterapeuci: Daniel Grosjean i Patrice Benini. Nazwa mikrokinezyterapia pochodzi
z połączenia znaczeń micro - mały,
kinesi- ruch i therapie - leczenie, co
znaczy leczenie małym ruchem.
Masaż trwa ok. 30-40 minut. Podczas terapii pacjent leży w luźnym ubraniu na stole do masażu.
Ze względu na zastosowanie
bardzo łagodnego ucisku, nie ma
ograniczeń wiekowych ani przeciwwskazań medycznych. Mikrokinezyterapeuta poprzez delikatny
dotyk różnych części ciała lokalizuje napięcia, a następnie za pomocą
delikatnej stymulacji (mikropalpacji) usuwa je. Po zabiegu pacjent
doznaje uczucia ulgi i odprężenia,
znikają lub znacznie zmniejszają
się dolegliwości bólowe. Następuje
poprawa funkcjonowania układu
nerwowego i praca narządów wewnętrznych. W większości przypadków już po pierwszym zabiegu
następuje widoczna poprawa zdrowia. Zwykle potrzeba od 2 do 3 zabiegów wykonywanych w odstępie
ok. 3 tygodni. Przerwa między masażami jest potrzebna, by organizm
miał czas na regenerację.
Kilka lat mojej pracy mikrokinezyterapeutycznej wskazuje na
bardzo wysoką skuteczność w na-

stępujących przypadkach: urazy fizyczne, jak złamania kości,
zwichnięcia kończyn w stawach,
poparzenia i ich następstwa w postaci ograniczenia ruchomości.
Także niegojenie się ran, bóle głowy (migrenowe i innego pochodzenia, zwłaszcza pourazowego), bóle
krzyża, kości ogonowej, kolan,
zgaga, niestrawność, zaparcia, gazy,
rwa kulszowa, zaburzenia miesiączkowania, bóle piersi, depresje,
bóle w ciele o nieustalonym pochodzeniu. U większości pacjentów udaje się zmniejszyć napięcie
psychiczne i wyeliminować takie
objawy, jak bezsenność czy nieuświadomione lęki. Oddzielną grupę dolegliwości są te, związane są
z alergiami oraz chorobami nowotworowymi i genetycznymi.
Stopień, w jakim można przynieść ulgę pacjentom, jest różny
i zależy zarówno od umiejętności
terapeuty, jak i predyspozycji organizmu chorego. Z relacji pacjentów
wynika, że mikrokinezyterapia jest
metodą łagodną i przyjemną, szybko przynosi ukojenie i uwolnienie
ciała od bólu i napięć. Jest też bardzo skuteczna w uwalnianiu od bólów spowodowanych wypadkami,
bólów pooperacyjnych oraz napięć
o podłożu emocjonalnym.
Metoda ta ma na celu podniesienie sił samonaprawczych
organizmu, zapobieganie jego degeneracji i przywróceniu naturalnych funkcji życiowych. Pozwala
pracować z ludźmi w różnym wieku, zarówno z noworodkami, jak
i osobami starszymi. Doskonale
sprawdza się w łagodzeniu lub
usuwaniu dolegliwości występujących u seniorów, przywraca spokój,
harmonię i radość życia.
Autor
jest
fizjoterapeutą
prowadzącym rehabilitację metodą
mikrokinezyterapii.

Agnieszka Podgórska
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enerwuje cię, że nie
wiesz w jaki sposób pieniądze gminy są rozdzielane? Dlaczego od lat obiecuje się, że będzie
naprawiony chodnik, a pod koniec
roku okazuje się, że nie starczyło
środków i sprawa jest odłożona
w czasie? Chcesz sprawdzić, dlaczego zlikwidowano linię autobusową, którą jeździsz na działkę? Jeżeli
tak, to znaczy, że interesujesz się
tym, co dzieje się w twojej okolicy.
Jest to pierwszy krok do tego, aby
zająć się działaniami strażniczymi.
Dlaczego seniorom może żyć
się lepiej, jeśli staną na straży
swoich praw?
Działania władz skierowane są
z reguły do osób w wieku reprodukcyjnym oraz do dzieci i młodzieży. Seniorów często traktuje się
przedmiotowo, jako pasywnych odbiorców usług. Zapomina się, że potrzeby seniorów należy brać pod
uwagę planując rozwój gminy, tworząc plany zagospodarowania miejskiego, budując infrastrukturę,
szpitale czy realizując działania kulturalne w mieście.
Działania skierowane do osób
starszych w większości konstruowane są odgórnie. A czy nie lepiej
byłoby, gdyby zapytano Was, przedłużając kontrakt przychodni, jakich lekarzy należy zatrudnić?
A może warto przy budżetowaniu
drogi czy chodnika zapytać, gdzie
taki chodnik jest najbardziej potrzebny albo czy utwardzać drogę?
Aby to zmienić, należy powiedzieć,
czego brakuje seniorom w gminie,
zabrać głos w dyskusji przy planowaniu inwestycji, i
, jak
realizowane są działania na rzecz
zaspokajania potrzeb seniorów.
Najlepiej, aby sprawdzali to sami seniorzy, ponieważ wiedzą, jakie
są potrzeby i na co powinny być
wydawane środki. Warto, aby wśród
seniorów znalazły się osoby, które

Nic tak nie cieszy, jak rozwiązanie problemu,
który był istotny dla lokalnej społeczności.

Senior na straży
działają na rzecz tej społeczności,
stoją na straży jej praw.
Nie mam tu na myśli jakiejś instytucji czy urzędników. Chodzi
o aktywne osoby, które głośno powiedzą, czego brakuje seniorom,
zapytają, co jest zaplanowane w budżecie dla tej grupy, sprawdzą czy
i w jakim stopniu zrealizowano
obietnice. No bo kto lepiej zna potrzeby Waszego środowiska jak nie
Wy sami?
Ale czemu władza miałaby
słuchać seniorów?
Nie zapominajmy o tym, że to
instytucje publiczne są odpowiedzialne za zabezpieczenie potrzeb
osób starszych. Chociaż wygodniej-

mi strażniczymi?
Sprawdzanie, co władza robi
i w jaki sposób realizuje zadania, do
których została powołana, to właśnie działania strażnicze. Potocznie
mówiąc, jest to „patrzenie władzy
na ręce” i sprawdzanie czy władze
postępują i wydają środki publiczne
zgodnie z prawem. Osoby, które to
robią, nazywane są strażnikami lub,
z angielskiego, watchdogami (co
dosłownie znaczy pies stróżujący).
Aby prowadzić działania strażnicze, nie trzeba kończyć specjalnej
szkoły. Zwykle zaczyna się od zauważenia problemu, który nam
przeszkadza i chęci jego rozwiązania. Dlaczego po raz kolejny odło-

żono remont chodnika na mojej
ulicy? Zamiast narzekać, warto
pójść do urzędu i sprawdzić. Można
zapytać, jakie były plany na ten rok,
jeżeli chodzi o remonty chodników
w mieście. Sprawdzić, ile środków
w budżecie przeznaczono na remont
chodnika na mojej ulicy. Obejrzeć
sprawozdania z wykonania prac Jeżeli okaże się, że w planach był remont, to zapytać, dlaczego nie
został przeprowadzony W kolejnym
kroku możemy zapowiedzieć, że od
tego momentu będziemy śledzić, jak
idą prace i czy coś w tej sprawie jest
robione. Często taka obietnica już
zmienia rzeczywistość, ponieważ
urzędnicy zdają sobie sprawę, że
ktoś interesuje się ich działaniami
i że będzie sprawdzać postępy prac.
O co chodzi z tymi działania- Wiedząc, jakie mamy prawa, może-

sze jest przeniesienie odpowiedzialność na rodzinę i organizacje
społeczne, to na władzach spoczywa
obowiązek zapewnienia opieki i to
nie tylko tej, która skierowana jest
na zaspokojenie podstawowych potrzeb, ale także uwzględniania potrzeb osób starszych przy
planowaniu oferty dla całej społeczności, czyli np. konstruowaniu budżetu gminy.
Macie prawo oczekiwać usług
na właściwym poziomie i macie
prawo sprawdzać, jak są realizowane. Wiedzę o tym gwarantuje art. 61
Konstytucji, który brzmi:

my je egzekwować. Zmienia się
także podejście władz, które zaczynają nas traktować jak partnerów,
a nie jak petentów.

A może tak dla własnej satysfakcji?
Na koniec dodam, że działania
strażnicze to także korzyść i satysfakcja dla osób, które je prowadzą.
Strażnik się nie nudzi. Zawsze
znajdzie się jakiś artykuł, który
warto przeczytać, wątek, który należy sprawdzić czy osoba, z którą
należy porozmawiać. To niekończąca się przygoda. Działania strażnicze motywują też do ciągłej nauki.

Listopadowa impresja
W noc jesienną, noc bezsenną
Strzępy wspomnień
z lat dziecinnych
Jawią się dziś marą senną,
Osłodzoną cierpkim
krzewem winnym.
W tym zaklętym kręgu wspomnień
Jak bumerang powracają chwile
szczęścia i goryczy:
- garść poziomek czerwonych,
- ukradkiem podjadane słodycze,
- chleb codzienny
pachnący na stole,
- biała kokarda
wpleciona we włosy,
- i matczyny pocałunek
składany na czole.
Skarbca mych
wspomnień magicznych
Pachnących świeżym krochmalem,
Strzec będę zawsze przed światem
Twardym, nieczułym
skomputeryzowanym.
Irena Kost

tak nie cieszy, jak rozwiązanie problemu, który był istotny dla lokalnej społeczności. To daje napęd do
dalszego działania.
Zachęcam więc do rozejrzenia
się po swojej okolicy, zastanowienia się, jakie problemy są do rozwiązania. Może częścią z nich
warto się zająć? Jeżeli są to sprawy
ważne dla Waszego otoczenia i ich
rozwiązanie zależy od władz i środków publicznych, to możesz zastanowić się nad zaplanowaniem
działania strażniczego.
Chcesz prowadzić działania
się do własnego doświadczenia strażnicze? Skontaktuj się z nami.
w różnych dziedzinach, co sprawia, Prowadzimy internetowe kursy dla
że rozwiązanie przychodzi szybciej osób, które chcą się tego nauczyć,
i łatwiej. Działając w środowisku możemy też przyjechać na spotkastrażniczym, poznajemy różne oso- nie do Waszej miejscowości i opoby, wymieniamy się doświadczenia- wiedzieć o tym, jak zacząć.
mi, uczymy od siebie nawzajem.
To dobry sposób na to, aby w ciekaAgnieszka Podgórska
wym gronie rozwijać się i dzielić watchdog@lgo. pl, 22 844 73 55,
doświadczeniem.
koordynatorka projektu "Mocna
Działania strażnicze dają ra- Straż" w Stowarzyszeniu Liderów
dość i energię do działania. Nic Lokalnych Grup Obywatelskich.
Wymagają poszerzania wiedzy –
czytania uchwał, regulaminów, szukania informacji, „rozgryzania” budżetu. Seniorzy mogą odwoływać

Aniołstróż
Mój Anioł Stróż
Otula mnie swym skrzydłem.
I czując go
Nie jestem już samotna.
On dobrze wie
Że błądzę tak po ludzku
Pomaga mi
Z kłopotów się wydostać
I wierzę w to
Że jest przy moim boku
Gdy boję się i jest mi bardzo źle
Pomaga mi
Odzyskać wreszcie spokój
I ode złego chroni mnie
Choć niewidzialny
To doskonały w swojej dobroci
Mówię wam
Wieczorem modlę się do Niego
Dziękując za to
Że Go mam.
Małgosia Witczak

Drugie życie
W drugim życiu będę amazonką.
Może nawet będę piękna i bogata.
W drugim życiu już nie będę
Twoją żonką.
Z inną będziesz dzielił młode lata.
Będę bardziej kochać
swoje piękne ciało.
Pielęgnować swą sylwetkę i urodę.
Aby ciało swoim pięknem
zachwycało.
Aby długo było zdrowe
oraz młode.
Będę wolna
wciąż spełniając swe marzenia.
I egoizm nawet mi
na dobre wyjdzie.
Chcę korzystać z życia
czerpiąc przyjemności.
W ciepłych krajach zakotwiczyć się
na dobre.
Małgosia Witczak

Stefania Makowczenko-Bielecka

MIASTO PRZYJAZNE SENIOROM

izycko, to także miasto
troszczące się o tych
mieszkańców, którzy aktywność
zawodową mają już za sobą.
Przed laty został tu zorganizowany Zarząd Rejonowy Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, który obecnie liczy około
500 członków, w tym zgromadzonych w klubach seniorskich. Każdy
z tych klubów organizuje życie
swoim członkom - tworzone są
chóry, zespoły teatralne i taneczne.
Największym jest Klub Seniora
„Mazury”, którego członkowie
tworzą zespół taneczny „Złota Jesień”. Występował on w Warszawie, Olsztynie, na Litwie i w wielu
innych miejscowościach, otrzymując wiele nagród i gratulacji. Zarząd
organizuje też spotkania seniorskie,
zapraszając na nie zespoły m.in.
z Rosji, Litwy oraz wszystkie sąsiednie kluby. Korzystając z pięknej polany w Lesie Miejskim
corocznie organizuje imprezy takie
jak Piernikalia, Biesiada Wileńska,
a nad eziorem Niegocin - przegląd
zespołów seniorskich. W sali Wojska Polskiego organizowany jest
natomiast Dzień Inwalidy. Zarząd
Rejonowy organizuje wyjazdy do
teatru, kina, na występy artystyczne
oraz umożliwia zwiedzanie naszej
Ojczyzny i sąsiednich krajów.
Dwa lata temu został utworzony Uniwersytet III Wieku. Studentów jest od samego początku wciąż
bardzo dużo, corocznie ponad 200
osób. Być studentem, będąc seniorem, to wielka frajda. Można poznać wielu przyjaciół, zdobyć nowe
umiejętności, przyswoić pożyteczną wiedzę. Rada Programowa tego
Uniwersytetu zabezpiecza odpowiednich wykładowców. Można
uczyć się języków obcych takich
jak: angielski, niemiecki, francuski,
a w tym semestrze - japoński. Można uczestniczyć w zajęciach wydziału o programie turystycznym,

zwiedzać przy tym ciekawe miejscowości, zdobywać wiedzę i zgłębiać tajniki techniki fotografii. Są
tu wykłady na różne ciekawe tematy, prowadzone przez wybitnych
specjalistów. Jest też kącik, na którym omawia się sprawy polityczne.
Jeśli ktoś chce, może uczęszczać na
zajęcia Nordic-Walking, korzystać
z basenu i sali gimnastycznej, gdzie
prowadzone zajęcia dostosowane są
do potrzeb i możliwości uczestników. Pięknie są prowadzone zajęcia
rękodzieła i rysunku. Można popracować przy komputerze. A jeśli
ktoś chce być aktorem, też jest taka
możliwość. Jednym słowem, każdy
może znaleźć coś dla siebie i według swoich zainteresowań.
W Giżycku jest też klub niezrzeszony w PZERiI, ale jako klub
seniorski jest zapraszany na
wszystkie uroczystości organizowane przez Zarząd Rejonowy. Do tego
klubu należą nawet osoby, które
mają powyżej 80 lat. Są tu panie,
które pięknie haftują obrazy i inne
rzeczy. Tak wykonane prace stanowią ciekawą oprawę spotkań seniorskich. Klub ten również
organizuje wycieczki do wielu

miejscowości, w ramach których
klubowicze mają możliwość poznać
naszą piękną ojczyznę.
Nauczyciele będący w wieku
senioralnym, mają także swoją organizację. Tworzą w jego strukturach chór śpiewaczy, który
występuje w wielu miejscowościach regionu, ale nie tylko i cieszy się dużą popularnością.
Na zaproszenie władz miasta
seniorzy biorą udział w uroczystościach państwowych, m.in. składają
hołd bohaterom, którzy oddali
swoje cenne życie za wolność Ojczyzny. Każdy z seniorów w Giżycku może, jeśli tylko chce,
prowadzić bardzo ciekawe życie.
"Chodź babciu, chodź dziadku,
nie krępuj się, bo miłe chwile
w tym wieku też zdarzają się. To
miło być studentem mając 50+,
a nawet 80+, więc nie zastanawiaj
się, tylko włącz się w wir aktywnego życia seniora. Zapraszamy, czekamy na ciebie!"
Autorka jest przewodniczącą
Klubu Seniora Wilanów w Giżycku,
byłą przewodniczącą, a obecnie
członkiem Klubu „ MAZURY”.

fot. Stefania Makowczenko-Bielecka
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Giżycko to miasto nie tylko dla turystów

espół Folklorystyczny
„Kiwitczanki” powstał 15
lipca 1982 r. z inicjatywy przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich
w Kiwitach Zofii Ochab. Oprócz
niej do zespołu należały: Maria Libor, Halina Grabowska, Władysława Jaksina, Stefania Jakubowska,
Teresa Skomorucha, Grażyna Tkaczuk, Elżbieta Stefanowicz, Bronisława Bekieszczuk, Michalina
Kufieta, Jadwiga Borkowska, Kazimiera Wapniewska, Maria Langkau
i Leontyna Komsta.
W roku 1997 do zespołu dołączyli: Maria Wawrykiewicz, Krystyna Kamłaj, akordeonista Adam
Wiciński, bębnista Bronisław Sobolewski oraz przygrywający na
skrzypcach Henryk Kaczyński.
W 2006 r. zespół zasiliło młode pokolenie, uczennice ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kiwitach:
Milena Patoleta, Marcela Malinowska, Anna i Paulina Langkau, Anita
i Kinga Jaworskie, Monika Mazur,
Joanna Pytel i Wioletta Majek.
Kierownikami zespołu byli:
Wiesław Tkaczuk, dzisiejszy wójt
gminy, który przygrywał śpiewającym kobietom na akordeonie, od
1997 r. nauczyciel muzyki i skrzypek Henryk Kaczyński, następnie
od 2005 r. akordeonista Mikołaj
Kuształa, a po jego śmierci w 2006
r. akordeonista Adam Wiciński.
Od samego początku występy
„Kiwitczanek” cieszyły się wielkim
powodzeniem i tak jest do dzisiaj.
Zespół bierze udział w konkursach
i przeglądach śpiewaczych. Uświetnia wszystkie uroczystości gminne,
powiatowe, wojewódzkie, a także
imprezy spoza regionu. W jego repertuarze są przede wszystkim piosenki warmińskie, ale także
ukraińskie i biesiadne. Z okazji 25lecia jego istnienia został uhonorowany dyplomami Ministra Kultury
i Marszałka Województwa.
-Trzydzieści lat śpiewania to

kawał czasu! Kochamy ludowe
przyśpiewki i piosenki, gdzie nieraz
można się wykrzyczeć!- mówi liderka zespołu Zofia Ochab - Śpiew
to nasze życie, a występy przed publicznością sprawiają, że czujemy
się potrzebne i atrakcyjne.
-Na naszych czwartkowych
spotkaniach - dodaje Maria Wawrykiewicz - przy kawie i herbacie
uczymy się także
przepięknych pieśni
ludowych ukraińskich, które prezentujemy podczas
naszych występów.
„Chcielibyśmy,
aby te wszystkie
piosenki poznało
młode pokolenie mówi Maria Libor Kiedy już nas nie

temat najbliższej okolicy i jej tradycji oraz prezentacja folkloru
wśród społeczności lokalnej.
Członkowie zespołu należą do Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych Plus
w Kiwitach. W sierpniu 2011 r.
wspólnie napisali i opublikowali
monografię wsi Kiwity pt. „Obrazy
z przeszłości Kiwit”.
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Barbara Kułdo

będzie, bo większość z nas jest wiekowa, może dzieci i młodzież będą
nasze dzieło kontynuowały. Póki
co, nie widzę z ich strony zainteresowania folklorem, a szkoda .
Zespół nie tylko śpiewa, ale
także bierze udział w realizacji
licznych gminnych projektów, których głównym celem były promocja regionu, poszerzanie wiedzy na

Autorka jest dyplomowanym
nauczycielem na emeryturze. Działa społecznie na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych. Za swoją
aktywność została nominowana,
przez Urząd Miasta w Lidzbarku
Warmińskim, do Osobowości Roku
2011 w kategorii "Filantrop-społecznik"

wysłuchali prelekcji związanych
z ich tematyką, a sami zorganizowali pokaz filmowy w Domu Pomocy Społecznej w Iławie.
Działania projektowe pozwoliły przełamać stereotypy w stosunkach międzypokoleniowych,
a ponadczasowy język filmowy
pozwalał na lepsze porozumiewa-

i młodzież chętniej dzieliła się
swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami. Wzrosła pewność siebie,
poziom samooceny, poprawiła się
umiejętność pracy w zespole.
Spotkania filmowe zwiększyły
aktywność seniorów, a młodzież
dostrzegła problemy ludzi starszych. Została także zapoczątko-

nie się osób starszych z młodzieżą. Dzięki temu mogli oni
lepiej poznać siebie nawzajem.
Pokazane relacje między bohaterami, niekiedy bardzo trudne, ale
też pozytywne, stały się płaszczyzną, która pozwoliła nawiązać dobre relacje międzypokoleniowe.
Zwiększyła się aktywność seniorów. Wzrosła umiejętność prowadzenia dyskusji i wyrażania
swoich myśli, zwłaszcza wśród
młodzieży. Z każdym kolejnym
filmem dyskusje były ciekawsze

wana współpraca iławskich
instytucji takich jak Centrum Organizacji Pozarządowych i Dom
Pomocy Społecznej. Współpraca
ta będzie wykorzystywana niejednokrotnie także po zakończeniu
projektu.
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Iławie zakończono
działania projektu,
kierowanego do osób starszych
i młodzieży, pod nazwą „Fabuła
Dwóch Pokoleń”, którego istotą
było zorganizowanie międzypokoleniowego klubu filmowego.
Przedsięwzięcie realizowało
Stowarzyszenie Uniwersytet III
Wieku z Barbarą Sufranek, która
była inicjatorką i realizatorką
większości założonych działań,
a przy realizacji współpracował
Klub Młodzieżowy z Ośrodka
Psychoedukacji pod opieką pedagoga Jakuba Chejna.
Oba pokolenia swoją pomocą
i fachowym doradztwem wsparł
Wojciech Jankowski – animator
doradca z Centrum Organizacji
Pozarządowych w Iławie.
Działania projektowe zaplanowano na okres 5 miesięcy – od
października 2011 r. do końca lutego 2012 r. Były to cykliczne
spotkania 2, 3 lub 4 razy w miesiącu, które odbywały się w Sali
Konferencyjnej w Ośrodku Psychoedukacji w Iławie. W projekcie aktywnie uczestniczyła grupa
37 osób (30 seniorów i 7 młodych), były jednak filmy i zajęcia,
które przyciągnęły większą liczbę
zainteresowanych.
Projekcja w iławskim kinie
filmu Emira Kustoricy „Czarny
kot, biały kot” połączona z prelekcją na temat rozwoju kinematografii i zwiedzaniem kinowego
zaplecza zgromadziła 90 osób.
Warsztaty z psychologiem, czy
też wykład emerytowanej kierowniczki kina pod tytułem „Film
i aktorzy, ciekawe historie i humorystyczne zdarzenia” także cieszyły się zainteresowaniem.
W trakcie trwania projektu
odbywały się zajęcia integracyjne
i warsztaty interpersonalne prowadzone przez trenera psychoterapeutę Krzysztofa Panfil oraz
przez psychologa – Danutę Górny. Uczestnicy obejrzeli osiem filmów fabularnych o tematyce
psychologiczno – społecznej oraz
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FABUŁA DWÓCH POKOLEŃ

Barbara Sufranek

Członek Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku w
Iławie, koordynator programu
sfinansowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Tworczych „ Ę”.

