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MUZYKOTERAPIA
Jest to metoda, w której muzykę lub jej
elementy traktuje się
jako środek leczniczy
do poprawy zdrowia.
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ZAPISKI NA RUNY NA
RODZINNE
SKRAWKU CMENTARZU LEGENDY
DYSKU

Jakub był ulubionym
uczniem Jezusa, świadkiem przemienienia na
górze Tabor i modlitwy
w Ogrójcu.

Znak użyty przed datą Tylko od nas zależy czy
urodzenia, na owym zechcemy codzienność
nagrobku, to właśnie udekorować tajemnicą,
jedna z run - algiz.
przybrać barwą naszej
wyobraźni i marzeń.
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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 prowadzącym, tel. 796 140 648.

Redakcja

Wydanie publikacji możliwe jest
dzięki finansowemu wsparciu
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Bartłomiej Głuszak

Dzisiejszy świat, to świat pędu. Obecnie ludzie
mają coraz mniej czasu na refleksję, na rodzinę, na przyjrzenie się naszemu życiu.

GENERACJA - INSPIRACJĄ

Słyszę wiele opinii, że coraz
mniej czasu jest na rodzinę, na refleksję, na cokolwiek. Wiele
z opinii pochodzi od ludzi starszych, którzy pamiętają jeszcze
czasy, gdy wartością była bliskość, spokój ducha, bezpośredni
kontakt, po prostu rozmowa.
Zastanawiam się, na ile ta sytuacja wynika z wyzwań, które
stawia przed nami cywilizacja,
a na ile to pęta, które sami - świadomie czy nieświadomie - sobie
nakładamy. Nie ma jednak co
dyskutować - coraz większa dynamika życia we wszystkich obszarach - to już fakt.
W gronie Generacji chcemy
na tę rzeczywistość reagować.
Z jednej strony, akceptując jako
fakt zastany, wyjść naprzeciw
różnym zjawiskom i związanym
z tym potrzebom. Z drugiej strony, w duchu niezgody na negatywne, naszym zdaniem, procesy,
promować i pokazywać te przy-

kłady, praktyki, które są bliskie
wartościom naszym i, mamy nadzieję, całego środowiska osób
starszych. Przypomnę tylko, że
jako środowisko osób starszych
rozumiemy przede wszystkim same osoby starsze, ale też te zbliżające się do tego wieku oraz
rodziny, ich otoczenie.
Jednym ze zjawisk, które
obecnie występuje nie tylko
w naszym regionie, dotkliwie dotykając osoby starsze, jest zła sytuacja ekonomiczna. Powoduje
ona, że wiele osób myśli o podjęciu pracy, mimo iż okres emerytury to czas na odpoczynek,
korzystanie z życia. Powody są
różne - by wspomóc domowy budżet, często by po prostu mieć za
co przeżyć. Z drugiej strony osoby w okresie przedemerytalnym
to jedna z grup najbardziej narażonych na utratę pracy i mająca
poważne problemy z jej znalezieniem. Tak zwany pracownik 50+,
a mówi się już nawet o 45+!, nie
jest „przyszłościowy” dla wielu
pracodawców. Może przecież
mieć trudności ze zdrowiem, nie
angażuje się tak jak młody…
Opinii, w tym stereotypów, jest
wiele. A jeśli osoby te wejdą
w okres emerytury bez solidnego
zaplecza w postaci pracy, godności, jaką ona daje, stabilności finansowej - jak poradzą sobie już
na emeryturze? Bez nawyku aktywności, rozczarowani życiem,
często schorowani – będą czuć się
ciężarem dla innych i dla siebie.
Od poprzedniego numeru
uruchomiliśmy więc dział "Pra-

ca". To miejsce na porady doradcy zawodowego, sylwetki osób
podejmujących tę aktywność, informacje dotyczące rynku pracy,
ulg zwiazanych. z zatrudnianiem
osób 50+ czy starszych i inne.
Na świecie, również w Polsce, powstają grupy, całe ruchy,
które przeciwstawiają się tej zawrotnej szybkości dzisiejszego
świata, o której pisałem na wstępie; udaje im się to lepiej lub gorzej. Ewidentnie naturalnym bogactwem w tym zakresie są właśnie osoby dojrzałe – ze swym
doświadczeniem życiowym, pamięcią historyczną, dystansem,
ale też otwartością na świat. Kolejne więc działy, jakie uruchomiliśmy, określiłbym „dla ciała
i ducha”. Są to podróże, historia,
kulinaria. Odpowiadają one właśnie nurtowi spowolnienia, docenienia wartości, jaką jest drugi
człowiek, pamięci, ale też delektowanie się życiem. Znajdziecie
tu Państwo relacje z podróży,
przepisy, wspomnienia, opisy
miejsc mniej lub bardziej znanych. Zaczynamy m.in. cykl prezentujący miejscowości Polski.
Życząc ciekawej lektury wierzę, że Generacja będzie dla Państwa inspiracją i motywacją.
Inspiracją do refleksji, poszerzenia wiedzy czy podjęcia konkretnych działań w oparciu o zdobyte
informacje. Motywacją do podzielenia się z nami swoimi osiągnięciami, pomysłami, wiedzą
czy problemami.

Autor jest redaktorem naczelnym
magazynu GENERACJA.

Danuta Otto

Nagrodzono animatorów zajmujących się
osobami starszymi Warmii i Mazur.

ANIMATORZY NAGRODZENI

W ramach spotkania
„Rzeczpospolita lokalna
2020. Sejm społeczników,
bojowników i ekspertów”,
nad którym honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław
Komorowski, miała miejsce
uroczysta Gala Konkursu dla
Animatorów Społecznych im.
Heleny Radlińskiej.
onkurs dla Animatorów
Społecznych im. Heleny Radlińskiej ma na celu wyróżnienie i promocję działalności
animatorów i animatorek społecznych – osób, które zarówno swoją
postawą, jak i pracą w swoim środowisku, przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych.
Pomysłodawcą Konkursu jest
Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej CAL, a od pięciu lat jego
współorganizatorem jest też Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczas
odbyło się 6 edycji Konkursu,
a laureatami zostało ponad 40 animatorów z całej Polski.
Patronką konkursu jest Helena
Radlińska, twórczyni pedagogiki
społecznej w Polsce, która jak
nikt inny wiedziała, że animatorzy
są potrzebni, by społeczność lokalna mogła się rozwijać. Radlińska dostrzegła siły społeczne,
czyli zależność między jednostką
a środowiskiem, na której bazują
w swojej pracy animatorzy.
Animatorzy to wyjątkowi ludzie, a przyznane wyróżnienie jest
tym ważniejsze, że kandydatów
do konkursu zgłaszają osoby, grupy, środowiska, instytucje lub organizacje, z którymi pracuje dany

animator. Dla samego animatora
jest to tym większa wartość, bo
doceniają go ci, z którymi pracuje.
Kapituła Konkursu postanowiła nagrodzić Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur

animatorów społecznych.
Nagrodzony został także animator społeczny Krzysztof Marusiński – prezes Mazurskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej
w Orzyszu, redaktor naczelny ga-

fot. www.cal.org.pl

Członkowie Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur

fot. archiwum FAS

K

Krzysztof Marusiński, nagrodzony animator społeczny z Orzysza
za wspieranie szeroko rozumianej zety lokalnej „Wieści Orzyskie”
aktywności jednostek oraz grup i redaktor prowadzący Magazynu
i tworzenia przestrzeni do wy- Środowisk Osób Starszych Warmiany wiedzy, doświadczeń, wza- mii i Mazur „GENERACJA”.
jemnej motywacji oraz wspar- Autorka jest wiceprezeską MSAL
cia, a także integracji środowiska w Orzyszu.

Katarzyna Błońska
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KREATYWNE
SENIORKI
Z
ROZÓG
nie akredytacji (z diet radnych) We wrześniu zostały zaproszone

rzy klubie seniora
w Rozogach działają
trzy koła: plastyczne, kulinarne
i zespół „Babskie Olekanie”. Od
kilku lat seniorki z koła plastycznego rozwijają swoje umiejętności manualne na zajęciach

w Ogólnopolskim Festiwalu Kabaretów w Sejnach. Po koncercie
seniorki z koła kulinarnego przygotowały wspólną kolację z popisami i tańcami.
– Nie zajęłyśmy żadnego

na „Święto Chleba” w Mińsku
Mazowieckim. Po raz pierwszy
odważyły się uczestniczyć
w konkursie stołów chlebowych,
gdzie oprócz chleba ważna była
potrawa regionalna. Rozowianki

Rozowianki na parkiecie
Śpiewa zespół "Babskie Olekanie"
plastycznych. Ich ulubionym za- z czołowych miejsc. Jednak za przygotowały swojskie jadło,
jęciem jest tworzenie kwiatów najlepszą nagrodę uważamy a dominowała kapusta z kaszą na
z kolorowej bibuły. Wzory i wiel- zmierzenie naszych sił ze stu- żeberkach. Na ich stole, nakrytym
kość dzieł jest różnorodna. Pomy- denckimi kabaretami m.in. „Pa- białym obrusem, nie mogło zasły czerpią najczęściej z barw- ka” z Poznania, „Kiha” z Łodzi braknąć również domowego manych roślin w przydomowych i innymi z dużych miast. Były- sła, wyrobów z dziczyzny, ciasta
ogródkach. Gotowe wyroby zgła- śmy zaskoczone rzęsistymi bra- i różnego rodzaju nalewek. Sposzają do udziału w konkursach wami i domaganiem się pu- śród 20 chlebowych stołów z calub obdarowują nimi gości. Ko- bliczności o bisy, co było po- łej Polski, koło kulinarne z Rozóg
lorowe kwiaty zdobią także ich
mieszkania. W czasie tworzenia twierdzeniem naszej dobrej formy otrzymało nagrodę specjalną. Nasnują marzenia o zwiedzaniu cie- scenicznej i niegorszej realizacji tomiast w konkursie „Od ziarenka
kawych zakątków, miejscowości naszych pomysłów – tłumaczyły do bochenka”, w którym wzięły
pełnych magii lub organizowaniu rozowianki gościom z Samorządu udział 32 zespoły, „Babskie Oleimprez. Ich marzenia nie są niere- Gminy, którzy przybyli na czele kanie” za pieśni żniwne wyśpiez wójtem Józefem Zapartem, wało sobie wyróżnienie.
alne, często się sprawdzają.
– My nie boimy się depresji
Pod koniec września wspól- przewodniczącą Rady Teresą
nie z kabaretem „Babskie Oleka- Samsel i księdzem proboszczem ani jesiennej nudy. My po prostu
nie” zorganizowali dla radnych Józefem Midurą. Seniorki z Roz- lubimy kreatywność – śmieją się
„Spotkanie przy małej czarnej óg potrafią nie tylko robić piękne rozowianki.
z piosenką kabaretową”. Koncert kwiaty i bawić publiczność do łez Autorka jest emerytką, prowadzi
był wyrazem wdzięczności zespo- swoimi dowcipami i piosenkami. Klub Seniora i zespół "Babskie
łu „Babskie Olekanie” za opłace- Potrafią także smacznie pitrasić. Olekanie" w Rozogach.

ORGANIZACJE

fot. Katarzyna Błońska

Gotują kapustę z kaszą na żeberkach, tworzą
barwne kwiaty z bibuły i bawią publiczność scenkami z wiejskiego podwórka.

Leszek Głuszak
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Moje pierwsze spotkania z Chełmżą miały miejsce
za sprawą tutejszego, krytego basenu pływackiego.

ZAKIETOWANY W CHEŁMŻY
CULMSE”, (miasto położone jest
na wzgórzu między dwoma jeziorami). Należy zaznaczyć, że osada
Łoza była elementem polskiej
kolonizacji Ziemi Chełmińskiej;
niestety badania archeologiczne
sprzed kilku lat nie pozwoliły
ustalić dokładnej lokalizacji obronnego gródka tej osady.
W 1245 r. biskupem nowej
diecezji został dominikanin Heidenryk. Pierwszy biskup cheł-

w tutejszym LO im. KEN. Mieszkając tu prawie trzydzieści lat dobrze poznałem historię mojego
miasta, aktywnie uczestniczyłem
w jego życiu społecznym, kulturalnym i politycznym.
Najstarsza wiadomość historyczna dotycząca miasta pochodzi
z 1222 roku (dotyczy nadania prawa własności biskupowi misyjnemu Christianowi).Po podziale
diecezji pruskiej (Krzyżacy dążyli
do ograniczenia wpływów papiestwa) Chełmża przyznana została
diecezji chełmżyńskiej z nazwą
Łoza (1243 rok). W 1251 r. występuje już jako „CIVITAS

miński wybrał Łozę na miejsce
swego pobytu. We wspomnianym
już roku 1251 ówczesny biskup
rozpoczął w Chełmży budowę katedry, lokując przy niej kapitułę.
Budowa katedry trwała 100 lat.
Miasto założone było na prawie
chełmińskim, z niego też wynikał
jego układ urbanistyczny: centralny rynek, prostopadłe ulice. Prowadzone kilka lat temu badania
archeologiczne na rynku nie dały
odpowiedzi, co do lokalizacji
wspomnianego gródka Łozy czy
też średniowiecznego ratusza.
Dzisiejsza konkatedra Św.

fot. archiwum autora

ierwszy mój kontakt
z Chełmżą nastąpił już
w 1972 r., gdy będąc studentem
historii UMK w Toruniu, uczęszczałem na zajęcia sportowe na tutejszym basenie. Małe, brzydkie,
brudne, zadymione miasto mogło
się jednak pochlubić niezłym krytym basenem pływackim, należącym do Cukrowni Chełmża. Nie
przypuszczałem wtedy, że już
dwa lata później znajdę tu żonę,
założę rodzinę, zacznę pracować

Trójcy zawiera wiele cennych zabytków: gotyckie siedziska dla
celebransa, prezbiterium z gwiaździstym sklepieniem, granitowa
kropielnica, fragmenty płyty nagrobnej pochowanego tu wielkiego mistrza krzyżackiego Zygfryda
von Feuchtwangen, barokowy ołtarz główny z około 1650 roku.
Także późnorenesansowa ambona
z 1604 r., drewniany ołtarz barokowy ufundowany przez bp. Andrzeja Leszczyńskiego i pochówki mistrzów krzyżackich. Te
pochówki stanowią kolejną zagadkę historyczną; zachodzi pytanie, dlaczego nie złożono ciał
mistrzów krzyżackich np. w Toruniu? Część historyków uważa,
że Chełmża spełniała ważną rolę
w chrystianizacji i podboju ziem
pruskich w 2 poł. XIII w. – pochówki były więc podkreśleniem
jej roli w tym dziele.
Kolejną zagadką historyczną
Chełmży było odkrycie tajemniczego podziemia w pobliżu konkatedry Świętej Trójcy. Być może
jest ono częścią tunelu łączącego
niegdyś najważniejsze obiekty
w mieście. Nie ma w tej chwili
środków finansowych na usunięcie potężnego głazu i penetrację dalszych pomieszczeń i tuneli.
Wśród mieszkańców krążą wersje
o skarbach ukrytych w nich przed
Szwedami i o zawaleniu wejść do
nich przez Niemców w okresie
drugiej wojny światowej. Odpowiedź na wiele pytań dałoby
kompleksowe badanie wzgórza
świątynnego i przyległości; wydaje się to jednak niemożliwe

proboszcz parafii Grzybno w latach 70-tych ubiegłego wieku tak
znakomicie używał „gwary
chełmżyńskiej”, że słuchający go
ludzie pytali, z jakiej części polskich gór pochodzi.

stąpiło po 1882 r., gdy wybudowano największą wówczas
w Europie cukrownię.
W tym samym czasie zaczęła
się kształtować tzw. gwara chełmżyńska, spotkałem się z nią
w pierwszym roku mojej pracy
pedagogicznej. Matka ucznia prosiła o usprawiedliwienie jego nieobecności, gdyż wyszła na
zakupy i „zakietowała” syna
w domu. Później dowiedziałem
się, że „kietować” oznacza: zamknąć drzwi na klucz, związać,
założyć łańcuch. Dariusz Meller –
autor „Słownika gwary chełmżyńskiej” uważa, że jest ona częścią gwary ludowej Ziemi
Chełmińskiej; część znawców sądzi, że powstała ona z połączenia
miejscowego potocznego języka
polskiego (przesyconego naleciałościami z języka niemieckiego)
z gwarą polską używaną przez robotników przybyłych z innych zaborów do pracy w powstałej
cukrowni chełmżyńskiej. Ksiądz
Tyniecki rodowity chełmżanin,

6 września 1939 r. Chełmżę
zajęli hitlerowcy. Podczas drugiej
wojny światowej miasto poniosło
duże straty w ludności, zachowując dotychczasowy potencjał gospodarczy. Eksterminacja ludności polskiej spowodowała, że
większość mieszkańców przyjęła
III i IV grupę „Volkslisty”.
W dniu 24 stycznia 1945 r. Armia
Czerwona zajęła Chełmżę i rozpoczęła się nowa okupacja, nowa
martyrologia – ponad 600 osób
zostało wywiezionych na Syberię
za rzekome sprzyjanie Niemcom.
Wróciło tylko kilka osób. Po
1989 r. rozpoczął się nowy okres
w dziejach miasta. W chwili
obecnej dzięki środkom unijnym
zmieniło ono swój wygląd – odmłodniało, wypiękniało, zmodernizowało bazę turystyczną.
Kietuję rozważania o Chełmży i zapraszam do odwiedzenia
mojego miasta.

fot. archiwum autora

została przeniesiona z Chełmży
do Pelplina. W okresie porozbiorowym Chełmża nie odgrywała
poważniejszej roli gospodarczej,
zachowując jednak polski charakter. Kolejne ożywienie miasta na-

Autor jest emerytowanym nauczycielem historii, badaczem dziejów swojego regionu.
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z powodów finansowych i technicznych (ścisła zabudowa mieszkalna). Takie badanie mogłoby
odpowiedzieć również na pytanie
czy przez Chełmżę biegł rzymski
szlak bursztynowy. Znajdowane
po II wojnie światowej monety
cesarza Trajana pozwalają na postawienie takiej tezy. Około XIV
wieku dokończono również budowę drugiego kościoła, aktualnie
pod wezwaniem Św. Mikołaja.
W XV wieku po bitwie pod
Grunwaldem miasto kilkakrotnie
przechodziło w ręce polskie
i wracało do Krzyżaków. W tym
czasie po raz kolejny miasto spłonęło wraz z katedrą. Nienajlepszy
jest więc stan zachowania chełmżyńskich archiwaliów; np.: najstarsza chełmżyńska księga
ławnicza uległa zniszczeniu
w czasie pożaru miasta w 1531 r.,
a miejscowe statuty cechowe
spłonęły w 1762 r. Obecnie w Archiwum Państwowym w Toruniu
przechowywanych jest jedynie 5
ksiąg rozpraw sądowych oraz 11
ksiąg z posiedzeń chełmżyńskiego sądu ławniczego.
W 1466 r. w wyniku zawartego pokoju z Krzyżakami Pomorze
i Ziemia Chełmińska z Chełmżą
zostały przyłączone do Polski. Do
1772 r. miasto było posiadłością
biskupów chełmińskich. Wojny
(szczególnie potop szwedzki),
liczne pożary spowodowały, że
w 1776 r. w mieście mieszkało
528 ludzi. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowili mieszczanie
zajmujący się uprawą ziemi,
a tylko niewielki ich procent
trudnił się rzemiosłem. W 1772 r.
wraz z całym Pomorzem miasto
zostało zagarnięte przez Prusy,
zsekularyzowane i ogłoszone
miastem królewskim. W 1824 r.
stolica biskupów chełmińskich

Barbara Kułdo

Seniorka
w
podróży
cudze architektury oraz zabytków. Naj- łam „Trinkt, trinkt Bruderchen,

fot. Barbara Kułdo

yczenie „obyś
dzieci uczył” oddaje fakt,
że praca nauczyciela jest ciężka
i bardzo odpowiedzialna. „Cudzym” dzieciom poświęciłam 39
lat mojego życia! Kiedy trzy lata
temu przeszłam na emeryturę, powiedziałam sobie „dość, czas
wreszcie odpocząć”! Odkładanie
drobnych groszy z poborów, a następnie z emerytury nie poszło na
marne. Zawsze marzyłam o wyjazdach poza granice naszego kraju, a wiadomo, że „gdy ktoś
marzy o czymś lub śni, to marzenie spełnia się”. Znam niemiecki,
więc pierwszą podróż zaplanowałam do Niemiec. Jako cel obrałam
Nadrenię Palatynat z takimi perełkami jak Koblencja, Moguncja,
Bad Kreuznach, Bingen.
Okazało się, że wybierając tę
część Europy trafiłam w dziesiątkę. Miasteczka i wioseczki „cudnej urody” zachęcały do spacerów
po wąskich uliczkach, podziwiania

bardziej jednak urzekły mnie góry
i winnice. Wśród winnic, na
wierzchołkach stromych
zboczy, zachwycałam się
starymi, pięknymi zamkami. Podziwiałam niezwykle piękny w tym
miejscu Ren i skałę
z Lorelay. Niemcy
uważają ten region "za
ósmy cud świata". To tereny, gdzie można się
napić wspaniałego wina,
soku z winogron, ale
także korzystać z kąpieli
solankowych. Ludzie tu
żyją spokojnie, raczej
bez problemów finansowych. Są radośni.
W większości to
właściciele winnic i producenci win. Zauważyć należy, że
są także pierwszymi degustatorami
tego napoju. Często więc słysza-

Reńskie Góry Łupkowe

trinkt…”(po polsku: „Pij, pij, pij
bracie, pij…!”).

fot. Barbara Kułdo
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Co tydzień niemieccy seniorzy spotykają się
w restauracjach na wspólnym posiłku popijanym soczkiem lub piwkiem.

Autorka reportażu
Co tydzień niemieccy seniorzy spotykają się w restauracjach.
Najczęściej w tym dniu jest
wspólny posiłek, popijany przez
kobiety soczkiem lub wodą mineralną, przez mężczyzn zaś piwkiem lub wódeczką. Potem jest
gra w karty, wspólne dyskusje na
różne tematy. W tej części Europy
ludzie są długowieczni i dożywają
100 lat! Nie mam pojęcia czy to
wpływ ich charakteru, opieki medycznej, klimatu, czy może…
szlachetnego wina?
Apetyt rośnie w miarę jedzenia - już marzę o Szwajcarii!
Autorka
jest dyplomowanym
nauczycielem na emeryturze.
Aktywnie działa na rzecz dzieci,
młodzieży i osób starszych.

Monika Masłowska
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Istnieją terapie lecznicze, które łączą skuteczność z przyjemnością. Niewątpliwie, do takich
należy muzykoterapia.

MUZYKOTERAPIA - dźwięki, które leczą

nnowacyjne metody lekarskie zazwyczaj nie wywołują pozytywnych skojarzeń,
a wręcz przeciwnie - budzą lęk.
Okazuje się, że czasami jednak
warto skłonić się w stronę nietypowych rozwiązań.
Muzykoterapia - wiele osób
nigdy nie słyszało o tej dziedzinie
terapeutycznej. Jest to metoda,
w której muzykę lub jej elementy
traktuje się jako środek leczniczy
w celu poprawy zdrowia fizycznego lub psychicznego. Muzykoterapia jest metodą wykorzystującą oddziaływanie muzyki na
psychikę człowieka. Łączy w sobie podstawy wielu nauk, m in.
psychologii oraz medycyny. Dzieli się ona zasadniczo na aktywną
oraz receptywną. Ta pierwsza fizycznie angażuje poprzez śpiew,
czy też grę na instrumentach.
Druga natomiast ogranicza się do
słuchania muzyki i relaksacyjnego oddziaływania na wyobraźnię
oraz dalej - psychikę pacjenta.
Bez względu na rodzaj stosowanej terapii najważniejszym środkiem jest szeroko pojęty dźwięk,
który gra rolę wyzwalacza emocji. Śpiewając, wymuszamy jednocześnie prawidłowe oddychanie oraz dotleniamy komórki
mózgowe. Natomiast słuchając
muzyki, uruchamiamy mechanizm, dzięki któremu każda komórka naszego organizmu odbiera fale dźwiękowe. Mózg przekazuje wówczas uzyskane bodźce
po całym ciele. Dlatego tak duży
wpływ na nasze samopoczucie
ma rodzaj słuchanej muzyki.

Jednak na samopoczuciu się
nie kończy. Dźwięki, z którymi
obcujemy na co dzień, wpływają
również na nasze zachowania.
Jedno pociąga za sobą kolejne
konsekwencje. Zauważyć to można na prostym przykładzie. Wyobraźmy sobie spacer po lesie.

Słyszymy szum runa leśnego pod
stopami, nad nami szeleszczą kołyszące się gałęzie drzewa,
a w oddali dzięcioł puka dziobem
w konar. Szum, szelest, pukanie...
W pierwszej chwili te onomatopeje nie uspokajają, a wręcz przeciwnie - irytują. Na każdego
jednak leśny spacer wpływa pozytywnie, a nasza psychika zaznaje wtedy ukojenia. Dzieje się
tak, ponieważ dźwięki pochodzące z natury wywołują przyjemne
bodźce. Po takim spacerze mamy
więcej energii i zyskujemy lepszy
humor. Gdy zamiast spędzania
czasu w okolicznościach przyrody
zostaniemy w domu, słuchając
ciężkich brzmień, nasz organizm
automatycznie przepełnia się negatywnymi odczuciami.
Wielu z nas nie wyobraża sobie dnia bez wysłuchania chociażby kilku utworów muzycznych. Tym bardziej warto wybrać
mądrze i postawić chociaż w nie-

wielkim stopniu na muzykę klasyczną, bo ta właśnie według
specjalistów najlepiej sprawdza
się w muzykoterapii. Należy tu
nawiązać do tzw. efektu Mozarta.
Kilkanaście minut słuchania
utworów kompozytora wystarczyło, aby znacznie polepszyć
wyniki rozwiązywanych testów
na inteligencję. Jest to kolejny
dowód na zbawienny wpływ
bodźców dźwiękowych na działanie mózgu. Już w starożytności
ludzie zaczęli zauważać dobroczynny wpływ muzyki na organizm ludzki. Wykorzystywali ją
jako czołowy element ceremoniałów uzdrawiających.
Leczenie muzyką warto stosować nie tylko w przypadku
rozległych zaburzeń psychicznych
czy fizycznych, ale przede
wszystkim jako rodzaj profilaktyki. Zajęcia terapeutyczne zazwyczaj odbywają się w grupie, co
pozwala na integrację oraz komunikację między chorymi.
W terapii uczestniczyć może każdy, bez względu na umiejętności
wokalne, inne zdolności muzyczne czy rodzaj zaburzeń.
Muzykoterapia nie wywołuje
żadnych skutków ubocznych. Od
wieków jest częścią egzystencji
ludzkiej. Czemu więc nie zacząć
traktować jej powszechnie jako
lekarstwa na wiele dolegliwości?
Wszystko przecież zależy od
chęci i inicjatywy ludzkiej.

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

Aniela Pilarczyk
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Smolnik, skąd codziennie wyjeżdżaliśmy do ciekawych miejsc.
Uczestnicy wycieczki podzielili
się na dwie grupy.
Jedna grupa nastawiona była na zwiedzanie. Miłośnicy
wędrówek górskich
zdobywali Połoninę
Wetlińską - 1228 m,
oraz Tarnicę, ten
najwyższy szczyt
Bieszczad - 1346 m.
Wieczory spędzaliśmy na zabawach
i spotkaniach.
W drodze powrotnej zwiedziliśmy Muzeum Historyczne w Sanoku, przeuroczy Sandomierz,
a także mieliśmy okazję podzi-

szczyty”, tak piękne może być
życie człowieka w wieku wczesnej czy późnej jesieni życia. Jego

fot. Aniela Pilarczyk

Rok Akademicki
2011 /201 2 słuchacze UTW
w Morągu zakończyli 31 maja 201 2 r. Jednak myliłby się
ten, kto by twierdził, że nadszedł czas czteromiesięcznego leniuchowania.
ażdy z nas miał różne
plany na spędzenie
wolnego czasu. Jedni cieszyli się,
że więcej czasu poświęcą dzieciom lub wnukom, inni wyjazdom
do wyczekiwanego od lat sanatorium, jeszcze inni podróżom za
granicę. My postanowiliśmy czas
spędzić razem na wypadach w góry lub nad morze. Przygody wakacyjne rozpoczęliśmy Sobótką
nad j. Skiertąg.
W czerwcu 38 - osobowa
grupa skorzystała ze wspólnego
kilkudniowego pobytu nad naszym pięknym Bałtykiem w Łebie. Mieszkaliśmy 50 m od
morza. Pogoda była wspaniała
w związku z tym większą część
dnia spędzaliśmy na plaży. Kto
nie mógł korzystać ze słońca, brał
udział w wypadach na wydmy
czy do latarni morskiej. Wieczorami integrowaliśmy się na tańcach i przy wspólnych ogniskach.
W lipcu i sierpniu spotykaliśmy
się w umówionych miejscach na
kawie, herbacie czy pieczonych
przy ognisku kiełbaskach.
W dniu 31.08.2012 r. rozpoczęliśmy czterodniową wycieczkę
w Bieszczady. Przejazd zaplanowany był nocą, tak, by jak najwięcej czasu pozostało na zwiedzanie. W południe dotarliśmy
nad zaporę solińską. Zakwaterowanie mieliśmy w miejscowości

Wypad na wydmy
przebieg jest w naszych rękach,
trzeba go tylko dobrze rozplanować, no i oczywiście postępować
według naszej, dobrze znanej

fot. Aniela Pilarczyk

Aktywne wakacje

Dobre miejsce do pamiątkowego zdjęcia
wiać ryneczek w Opatowie. Wró- wszystkim maksymy - „oby nam
ciliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi, się chciało chcieć”.
że jeszcze jedną, ciekawą przygoAutorka jest słuchaczką i Honodę mamy za sobą.
I tak jak piękna jest nasza rowym Prezesem Uniwersytetu
Polska cała, ”od Bałtyku po gór Trzeciego Wieku w Morągu.

Stanisław Brzozowski

UCZYMY
SIĘ
CAŁE
ŻYCIE
Słuchacze UTW to ochotnicza portfela Niemców prędko nie doDwadzieścia wydziałów, 7

tysięcy studentów. Właśnie
zaczyna się nowy rok akademicki w Uniwersytetach Trzeciego Wieku.
dy wśród młodzieży
mamy dzisiaj demograficzny niż, u seniorów zapanował
absolutny wyż. O wolne miejsce
na najstarszym i największym
w regionie UTW w Olsztynie, naprawdę trzeba się bić. W Działdowie, Iławie, Morągu, Bartoszycach
i wielu innych miastach listy studentów też dawno są zamknięte.
Warto się przyjrzeć tym studentom. Lat 55+, wyższe przeważnie
wykształcenie, uregulowany stosunek do życia i wojska. Najczęściej także do pracy, co otwiera
całkiem nowe perspektywy.

armia sprawdzonych w boju osób
- w zdecydowanej większości kobiet, ale paru odważnych mężczyzn też się znajdzie - które
mogą wszystko, bo robią tylko to,
co chcą. Wdzięczniejszych słuchaczy trudno szukać. To ludzie, którzy przekonali się, że uczyć się
trzeba całe życie. Z równym zapałem chcą więc poznawać historię
swojego miasta, co technikę porozumiewania się przez Skype’a.
Pragną rozwijać własne artystyczne i sportowe pasje. Z dnia na
dzień przestają pić i palić, siadają
na rower, idą na basen, albo przynajmniej biorą kijki w ręce. Dbają
o zdrowie, bo choć wiedzą, że
standardem życia i grubością

gonią, też marzą, żeby więcej jeździć po świecie. Przede wszystkim
jednak chcą poznawać ludzi.
W codziennym tyglu nie zauważali ich, latami tylko mijając się
na ulicy. Kiedy dzieci odchowane,
raty za mieszkanie spłacone,
a w pracy szef nie wisi już nad
głową, jest czas, żeby odetchnąć
swobodniej, rozejrzeć się wokół
i wreszcie zadbać o siebie.
Dla studentów seniorów bardzo się liczy sama świadomość
wspólnoty. Obecność w grupie
z jednej strony daje poczucie siły,
z drugiej gwarancję bezpieczeństwa. Bo życie nauczyło nas jednego. W razie potrzeby, to ludzie
nam prędzej pomogą niż państwo.

W tym roku w Olsztynie
obowiązują nowe stawki
opłat za mieszkania.
iezmieniane były od
pięciu lat, skok taryf
był więc bardzo odczuwalny,
zwłaszcza przez najuboższych.
Podobne podwyżki miały zresztą
miejsce niemal we wszystkich
miastach i gminach regionu.
Dla państwa G. emerytów
mieszkających przy ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie, którzy we
wrześniu zwrócili się do rzecznika
osób starszych po poradę, podwyżka z czterystu na ponad sześćset złotych oznacza konieczność
ograniczenia comiesięcznych wydatków. Państwo G. mają jednak
możliwość ubiegania się o specjalny dodatek mieszkaniowy.
O taki dodatek mogą starać
się najemcy i podnajemcy lokali

komunalnych, mieszkańcy lokatorskich i własnościowych lokali
w spółdzielniach, także właściciele domków jednorodzinnych.
Głównym warunkiem jest niski
dochód. Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na
jednego członka gospodarstwa domowego, uzyskany w okresie
trzech miesięcy poprzedzających
datę złożenia wniosku nie przekracza 175 procent kwoty najniższej emerytury, gdy mieszkanie
zajmuje tylko jedna osoba
(1398,57 złotych) i 125 procent tej
kwoty na osobę w gospodarstwie
wieloosobowym, tj. 998,98 zł.
Prawo do dodatku uzależnione jest też od powierzchni zajmowanego lokalu. Niewielkie przekroczenie wymaganych norm nie
pozbawia możliwości otrzymania

dodatku, może on jednak zostać
częściowo zmniejszony.
Składając wniosek (w Olsztynie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w innych
miastach najczęściej w urzędzie
miasta) należy przedstawić zaświadczenie o dochodach z ostatnich trzech miesięcy (płaca,
emerytura) wszystkich członków
rodziny zamieszkujących dany lokal. Wymagane jest także potwierdzenie wydatków na mieszkanie: czynsz, ogrzewanie, woda
i ścieki, odbiór śmieci, także np.
opłata za antenę zbiorczą itd.
Stanisław Brzozowski
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RZECZNIK INTERWENIUJE

N

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.

Stanisław Brzozowski

SENIORZY WYGRALI Z WŁASNYM WIEKIEM

Ponad tysiąc osób uczestniczyło w zakończonych 1 5
września Warmia Mazury Senior Games.
imprezie zorganizowanej z olimpijskim rozmachem i za niemałe pieniądze
przez Warmińsko-Mazurski Urząd
Marszałkowski w Olsztynie, Iławie,
Lidzbarku Warmińskim i Ornecie
w sportowej rywalizacji wzięli
udział seniorzy młodsi, ci co ledwie
skończyli 45 lat i prawdziwi weterani. Najstarszy uczestnik igrzysk
pływak Lucjan Prządo skończył 82
lata. Zdobywał tylko złote medale
i to nie dlatego, że nie miał konkurencji, ale przede wszystkim za to,
że wygrał z własnym wiekiem.

SPORT

W

zawodów lekkoatletycznych w Lidzbarku Warmińskim nie wystartował jednak w swojej koronnej
konkurencji, lecz (korzystając
z podobieństwa do Tomasza Ma-

gorii wiekowej i tak zdobył
brązowy medal. Marszałek też
zresztą nie tylko wręczał medale.
W Iławie dał się nawet namówić
na partię tenisa.

jewskiego) w pchnięciu kulą. Pierwszy raz w życiu
O pół metra przegrał z samym
Mistrz olimpijski na omedze
- Człowiek uprawiający sport
marszałkiem
województwa
Jac- Zapewniam, że niejeden
już po przebudzeniu czuje się barmłody mocno by się zdziwił, gdy- kiem Protasem, ale w swojej kate- dzo dobrze, fizycznie i psychiczby mu przyszło się ścigać
nie. Sport to życie, nieważne czy
z regularnie biegającym
grasz w tenisa, piłkę, jeździsz rosiedemdziesięciolatkiem.
werem czy biegasz - mówił WiePo prostu coraz więsław Brzeziński z Iławy, który
cej ludzi rozumie, jak
w tenisowej kategorii 50+ doszedł
ważna jest aktywność fiaż do półfinału. Jest byłym piłkazyczna, jak potrzebne jest
rzem, aktywność fizyczna to dla
oderwanie się od coniego codzienność. Zresztą dla
dziennych zajęć. Nie ma
większości uczestników Senior
się co czarować. Czas
Games sport to nie pierwszyzna.
ucieka, sił ubywa. PowinNiektórzy jednak wzięli się jednak
niśmy robić wszystko,
za siebie stosunkowo późno.
żeby ubywało ich jak naj- Pływam i zachęcam wszystmniej. - tak przed zawokich do pływania! Nie siedźcie
dami mówił Jacek Wszoła
w domu, nie zamykajcie się w so(lat 56). Mistrz olimpijski
bie. Idźcie na basen. - tak doraw skoku wzwyż, był amdza ostatnia na 1500 metrów
basadorem i twarzą WarAlicja Cicha Mikołajczyk z Warmia Mazury Senior Gaszawy. Pływać zaczęła po wymes. Zapalił znicz igpadku samochodowym.
rzysk, startował też w paStanisław Wrona, z Warkał
ru dyscyplinach. Podczas
pod Olsztynem ma 73 lata, ale

w zawodach pływackich wziął
udział pierwszy raz w życiu. Do
mety wyścigu na 1500 metrów
przypłynął jako ostatni, ale i tak
ustanowił życiówkę.
Amatorzy i mistrzowie
Pan Stanisław to prawdziwy
amator. Startował dla własnej satysfakcji, wynik był sprawą drugorzędną. Ale w zawodach wzięło
udział wielu byłych sportowców,
niegdyś olimpijczyków, medalistów mistrzostw świata i Europy.
Na przykład olsztynianin Ryszard
Szparak, olimpijczyk z Moskwy
specjalnie na Senior Games odkurzył swoje lekkoatletyczne kolce
i mimo sześćdziesiątki na karku
wygrał swoje 400 metrów.
Twarzą zawodów był też inny
olsztyński olimpijczyk, żeglarz
Tomasz Rumszewicz, ale akurat
on w rozgrywanych na jeziorze
Ukiel w wyścigach w klasie Omega, był "tylko" trzeci.

Rosyjskie orły
W defiladzie podczas ceremonii otwarcia igrzysk seniorów
w olsztyńskiej sali Urania mogliśmy oglądać flagi aż 14 państw.
Podczas zawodów z zagranicz-

nych gości widać było przede
wszystkim Rosjan i to nie tylko
z Kaliningradu, ale np. z dalekiego, leżącego 500 kilometrów od
Moskwy Lipiecka.
- Jechałam dwie doby.
Wszystkie wyjazdy finansuję sama. W zawodach różnego rodzaju
pływam od 20 lat. - mówiła występująca w zawodach pływackich
Lubow Gonczarowa (55+).
Weteranów z Zachodu było
zdecydowanie mniej. Trochę
dziwne, bo pomysł igrzysk seniorów trafił na Warmię i Mazury
z Holandii. Ale jest nadzieja, że
jeśli zawody na stałe wejdą do
kalendarza, ich dobra sława dotrze także do Niemiec, Holandii
i jeszcze dalej. Tam sport dla
zdrowia ma o wiele dłuższą tradycję. Dobrze byłoby się przeko- Wychodzę z założenia, że nać, jak przy nich wyglądamy.
lepiej przeznaczać pieniądze na
Autor jest Rzecznikiem Praw
zmagania sportowe niż na lekarza. - mówiła Grażyna Stefańska, Osób Starszych Województwa Warbyła zawodniczka I ligi z Żyrar- mińsko-Mazurskiego.
dowa, dziś medalistka Warmia
fot. www.seniorgames2012.pl
Mazury Senior Games.
Chyba najbliżsi jej sposobowi
myślenia byli uczestnicy również
rozgrywanych w Lidzbarku Warmińskim zawodów w tenisie stołowym. Albo w badmintonie zawody w tej dyscyplinie rozgrywano w z kolei Ornecie.

SPORT

Większości uczestników zawodów przyświecała życiowa dewiza Janiny Fijałkowskiej
(rocznik 1936), która w Lidzbarku
Warmińskim zwyciężyła w chodzie na 5 kilometrów.
- Trenuję od 1962 roku. Wte-

dy pierwszy raz pobiegłam na
100 metrów. Lekkoatletyka jest
najpiękniejszą dyscypliną sportową na świecie. Nie zamierzam
odpuścić, trenować będę do końca
życia - mówiła pani Janina.

Ewelina Warnel

Oblicza
Wolontariatu
temat współpracy, zwłaszcza także temat integracji międzypo-

„Oblicza wolontariatu” to
coroczne spotkania organizacji socjalnych z Warmii
i Mazur, które od kilku lat są
organizowane przez Federację Organizacji Socjalnych
FOSa z Olsztyna. W tym roku takie spotkanie odbyło
się w Bartoszycach.

w obszarze wolontariatu i społecznego zaangażowania osób
z grupy 50+.
Pierwszy dzień spotkania zo-

koleniowej, mającej na celu
wzmacnianie porozumienia między młodzieżą, a osobami starszymi, seniorami.

fot. Daniel Ziemacki, NORA
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omysł na tego typu coroczne wydarzenie zrodził się w wyniku potrzeby
stworzenia przestrzeni do zapoznania się z metodami stosowanymi przez organizacje, dyskusji
i planowania wspólnych działań,
prezentacji osiągnięć, a także promocji wolontariatu, który wciąż
jest niewystarczająco obecny
w społeczeństwie i mediach.
W Bartoszycach przez dwa
dni przedstawiciele organizacji
pozarządowych, władz lokalnych,

fot. Daniel Ziemacki, NORA

Przy stole prezydialnym od lewej: Bartłomiej Głuszak, Joanna Glezman
stał zaplanowany jako seminaW drugiej części spotkania
rium otwarte, na którym w trzech grupach, przedstawiciele
prezentowane były różne aspekty Sieci na Rzecz Seniorów Warmii
i Mazur i Uniwersytetów III Wieku, Sieci Wolontariat Warmii
i Mazur, Sieci Organizacji Paliatywnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego poszukiwali
sposobów na angażowanie wolontariuszy do swoich działań,
wypracowywali nowe metody,
dyskutowali o współpracy.
W godzinach popołudniwych
odbył się festyn organizacji sojalnych, na którym prezentowały
one stoiska ze swoimi pracami,
np. wyrobami rękodzielniczymi.
Podczas festynu miały miejsce
także występy artystyczne młoObrady trwają...
osób starszych i niepełnosłuchacze Uniwersytetów Trze- działania pozarządowych organi- dzieży,
sprawnych,
z którymi pracują na
ciego Wieku i specjaliści z obsza- zacji socjalnych na rzecz osób co dzień te organizacje.
ru III sektora, wymieniali się 50+, a także tworzenia współpraDrugiego dnia spotkania
doświadczeniami, dobrymi prak- cy w celu rozwiązywania proble- trwały
warsztaty wewnętrzne potykami, promowali swoje dokona- mów społecznych. Poruszono zarządowych
organizacji socjalnia i podejmowali dyskusję na

Autorka jest pracownikiem Federacji FOSa, absolwentką Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Anna Książak-Gregorczyk

Aktywizacja
zawodowa
i kształcenia osób dorosłych.
Aktualnie obowiązujące

przepisy nakładają na Urzędy Pracy obowiązek prowadzenia działań aktywizacyjnych skierowanych również do osób 50+.
ednym z ważniejszych
dokumentów dla rynku
pracy, zarówno dla pracodawców,
pracowników, a także osób bezrobotnych jest ustawa o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy. Niewątpliwie jedną z ważniejszych kwestii tam zawartych
jest ustalenie, że każdemu zarejestrowanemu bezrobotnemu 50+,
w ciągu 6 miesięcy od daty rejestracji pracownicy Urzędu Pracy
powinni przedstawić propozycję
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Jeżeli taka oferta nie
pojawi się, urząd powinien zaproponować staż, szkolenie zawodowe dla dorosłych, zatrudnienie
w ramach prac interwencyjnych
lub robót publicznych.
Staż jest ważnym instrumentem wspierającym adaptację
i uczenie się w miejscu pracy.
Pozwala na zdobycie doświadczenia zawodowego na stanowisku pracy, a osobom powyżej 50.
roku życia – na przejście procesu
adaptacji lub readaptacji do
środowiska pracy i stanowiska.
Organizacja szkoleń oraz kierowanie odpowiednich osób na
szkolenia odbywa się zgodnie
z zasadą równości, między innymi ze względu na wiek. Nie można zatem ograniczyć dostępu do
szkoleń osobom 50+ nawet
w okresie przedemerytalnym.
Przygotowanie zawodowe
dorosłych jest kolejnym instrumentem rozwoju zawodowego

J

W odniesieniu do osób 50+ ten
instrument można polecić szczególnie tym, którzy nie mają żadnego zawodu, wstępują na rynek
pracy po raz pierwszy, są zagrożeni wykluczeniem społecznym
ze względu na inne dodatkowe
czynniki lub podjęły decyzję
o zmianie wykonywanego dotychczas zawodu.
Prace interwencyjne wspierają zatrudnienie w sytuacji, gdy
brakuje odpowiedniej propozycji
pracy dla osoby bezrobotnej. Zazwyczaj trwają one do 6 miesięcy, a w przypadku refundacji co
drugi miesiąc, do 12 miesięcy.
W stosunku do osób powyżej 50.
roku życia okres zatrudnienia
może zostać wydłużony do 24
miesięcy lub nawet 4 lat, gdy refundacja będzie dokonywana co
drugi miesiąc. Ze względu na
przepisy o pomocy publicznej
i ograniczenia dotyczące intensywności tej pomocy, im wyższe
wynagrodzenie będzie wypłacał
50-latkowi pracodawca w ramach
umów, tym wyższą refundację
może otrzymać.
W ostatnim czasie bardzo
dużo mówi się o „uczeniu się
przez całe życie”, którego założenia starają się realizować
w praktyce urzędy pracy, instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia i inne, zajmujące się
problemami osób 50+. Wyżej
wymienione instrumenty oraz
zwiększająca się ich dostępność
dla osób 50+, prowadzą do
zwiększenia aktywności tych
osób na rynku pracy.

Autorka pracuje w Federacji Organizacji Socjalnych FOSa.

PRACA

nych. Zostały zaprezentowane
działania realizowane przez Federację FOSa. Następnie odbyły się
trzy równoległe panele dyskusyjne.
Pierwszy na temat ekonomizacji
organizacji pozarządowych prowadzony przez przedstawicieli Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych ESWIP,
Nowatorskiego Ośrodka Rozwoju
Artystycznego NORA i Spółdzielni
„Ruczaj”. Na drugim, omawiano
metody aktywizacji osób 45+,
a moderatorem dyskusji byli
przedstawiciele Federacji FOSa
oraz Elbląskiego Stowarzyszenia
Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS. Tematem trzeciego był wolontariat w nawiązaniu do Wojewódzkiego Programu
Rozwoju Wolontariatu prowadzony
przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego i Regionalnego Centrum Wolontariatu
w Elblągu. W kolejnych godzinach
prowadzono interesującą dyskusję
na temat aktywności osób starszych, wsparcia osób niepełnosprawnych i zlecania organizacjom
zadań przez samorządy.
Na koniec spotkania jego
uczestnicy mieli możliwość odbycia wizyty w Nowatorskim Ośrodku Rozwoju Artystycznego NORA,
które ma swoją, ciekawie przygotowana siedzibę w piwnicach bartoszyckiej kamienicy.
Wydarzenia o takim charakterze są bardzo istotne dla rozwoju
społecznego naszego regionu, bowiem są one przyczynkiem do popularyzacji idei wolontariatu
i zachętą dla mieszkańców Warmii
i Mazur do włączenia się w działania społeczne.

Jadwiga Brzozowska

Podziwialiśmy
uroki
Dalmacji
„Perła Adriatyku” – DubrowOstatniego dnia, jakby na deym razem była to wy-

nik – to piękne, jedyne w swoim ser naszej podróży, podziwialirodzaju miasto, zwiedzaliśmy ca- śmy Jeziora Plitwickie w parku
ły dzień. Byliśmy zachwyceni je- narodowym – umieszczone na

fot. Urszula Ziemińska

cieczka do Chorwacji.
Pierwszym miastem na naszym
szlaku był Zadar - zabytkowy
gród, którego początki sięgają IX
w. p.n.e. Ciekawostką są tu jedyne na świecie organy morskie,
które wydają dźwięki podczas
wiatru wiejącego od morza.
Kolejny dzień to wycieczka
do parku narodowego rzeki Krka,
gdzie zaskoczył nas kalejdoskop
cudownych wodospadów rzeki
płynącej przez wąwozy. To było
wielkie przeżycie. W drodze powrotnej zwiedziliśmy miasteczko
Szybenik, jego starówkę i jeden
z najpiękniejszych kościołów
Dalmacji – katedrę św. Jakuba.
Nowy dzień i znów miejsce
godne podziwu – to Trogir – średniowieczne miasto, pięknie
ukwiecone, z ogromną ilością
roślinności śródziemnomorskiej.
Zwiedziliśmy również Split – największe miasto Dalmacji, które
zachwyciło nas nadmorskim deptakiem z palmami i pozostałościami Pałacu Dioklecjana.
Po intensywnym zwiedzaniu
był dzień wypoczynku - Fish Piknik na jednej z urokliwych wysepek, na którą dopłynęliśmy
statkiem. Tu niespodzianka smaczna ryba, wino, muzyka,
śpiew i kąpiel w morzu. Następnego dnia – przejazd Magistralą
Makarską. Znów była niespodzianka! Poza planem wycieczki
zwiedziliśmy sanktuarium Matki
Bożej Makarskiej, położone
u podnóża gór, przypominające
słynne sanktuarium w Lourdes.

Obowiązkowe ujęcie przy wodospadzie
go starówką i panoramą. Czas Liście Światowego Dziedzictwa
wolny był okazją do indywidual- UNESCO. Panorama, woda
nego zwiedzania tego, co w Du- w kolorze turkusu, 92 wodospady
browniku jest najpiękniejsze.
– wzbudziły w nas zachwyt!
Będąc w Chorwacji nie możPełni wrażeń i wspaniałych
na pominąć Medjugorje – słynne- przeżyć wróciliśmy do Iławy.
go miejsca kultu Maryjnego Warto było odwiedzić Dalmację.
i Mostaru – znanego z zabytkowego mostu i starówki z atmosfe- Autorka jest słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Iławie.
rą tureckiego miasta.

Dalmacja zauroczyła nas, ale i my chyba dobrze się prezentujemy...

fot. Urszula Ziemińska
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Seniorzy, członkowie UTW w Iławie chętnie
uczestniczą w różnych formach wypoczynku połączonego z poznawaniem najpiękniejszych zakątków naszego kraju i Europy.

Daria Zychowicz

Kiszoną kapustę jadało się chyba wszędzie,
od Alzacji po rosyjskie stepy. W Prusach
Wschodnich mówiono na nią "kumst".

D

KAPUSTA NA MAZURSKIM STOLE

fot. archiwum autorki

opóki znajdowała się
w beczce, miała szczególną właściwość przepędzania
wszystkich z pomieszczenia, gdzie
beczkę tę stawiano. Tak przynajmniej twierdzili dawni Mazurzy.

Do zup mazurskich najulubieńszych, obok: barszczu, krupniku, rosołu, czerniny i grochówki,
należał kapuśniak. Dawni mieszkańcy Mazur lubili potrawy
kwaśne. Kapuśniak gotowano
z kapusty kwaszonej lub ze słodkiej, uszatkowanej i "kwasem nalanej". Musiał być on zawiesisty
z dużą ilością kapusty, ze świniną,
słoniną lub kiełbasą. Zwykle podawano do niego groch prużony czyli sypki, który mieszano razem.
Stąd też powstało wyrażenie przysłowiowe, gdy coś bez ładu było
zmieszane, że "jak groch z kapustą." Mawiano także, jako o potrawie gospodarskiej najlepszej:
"Groch z kapustą: kwaśno, słono

i tłusto." Syrenjusz za czasów
Zygmunta III pisze: "Kapusta
przed innemi potrawami używana”, z czego wnosić należy, że już
w XVI w. był zwyczaj (do naszych czasów po domach staropol-

1kg kiszonej kapusty,
1 łyżeczka kminku,
1/8 l śmietanki lub mleka skondensowanego,
1 obrany ziemniak lub mąka
ziemniaczana,
sól, cukier.

Sposób przyrządzenia
Mięso i wędzonkę zalać wodą,
włożyć całą obraną cebulę, dobrze
odciśniętą kapustę (nie należy jej
płukać żeby nie straciła wartościowych składników) i kminek.
Gotować 1 godzinę. Ugotowane mięso wyjąć, do kapusty dodać śmietanę, zaciągnąć mąką albo
- bardziej po staromazursku - utartym surowym ziemniakiem. Przyprawić cukrem i solą. Podawać
z gotowanymi ziemniakami.
Dawniej na stole obok tego
skich przechowany) rozpoczynania obiadu od bigosu. Tenże autor dania podawano duże jasne piwo.
w innym miejscu objaśnia, że różne bywają rodzaje kapusty. "U nas Pokaż mi co jesz, a powiem ci
w Polszcze przed kilkunaścią lat kim jesteś. Co można powiedzieć
tylko dwie znaliśmy: składaną al- o Warmiakach i Mazurach przebo głowiastą, a czarną drugą Brzo- glądając stare zapiski kulinarskwią ogrodną zowią" (dzisiaj ne? Chcąc bliżej ich poznać
przypomnijmy, co jedli. Wpronazywamy tę kapustę jarmużem).
Dla wielbicieli tego jakże za- wadźmy ich potrawy do swojej
cnego warzywa podaję przepis kuchni i na stół. Poznamy ich
godny podniebienia króla. Prosty gusta, smaki, zwyczaje. Poznato przepis, bowiem często proste my ich kulturę, która może przez
to przetrwa w nas i w kolejnych
dania są najlepsze.
pokoleniach.
Wieprzowina z kiszona kapustą
500 g świeżej wieprzowiny,
500 g wędzonki wieprzowej,
1 cebula,

Zapraszamy do dzielenia się
regionalnymi przepisami na łamach GENERACJI.
Redakcja

ostatek

Zapiski na skrawku dysku...
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dopodobnie nie chodziło o ich
wiek, ale o kolejność przystępowania do grona apostołów.
Św. Jakub Młodszy był bratem św. Judy Tadeusza i niewykluczone, że również bratem
Jezusa. Pod koniec życia - biskupem Jerozolimy; tam został ukamienowany ok. 62 r. Przedstawiany jest z księgą symbolizującą Pi-

niają miejscowości, z której pochodzili; może z Betsaidy,
podobnie jak św. Piotr, Andrzej
i Filip (J. 1, 44).
Jakub należał do ulubionych
uczniów Jezusa; był świadkiem
wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia na górze Tabor oraz
modlitwy w Ogrójcu.
Stracono Go w 44 r. bez procesu. Został ścięty w jerozolimskim więzieniu.
Euzebiusz z Cezarei,
pierwszy historyk Kościoła pisze, że św. Jakub
ucałował swojego kata,
czym go tak wzruszył, że
ten wyznał Chrystusa
i poniósł za to męczeńską
śmierć. Święty jest patronem Hiszpanii i Portugalii, zakonów rycerskich
walczących z islamem,
hospicjów, szpitali, pielgrzymów, sierot. Przedstawiany jest jako pielgrzym w opończy i kapeluszu. Jego atrybutami są:
bukłak, kij pielgrzymi,
księga, muszla, miecz,
torba, zwój.
Jakub był pierwszym
wśród apostołów, a drugim po św. Szczepanie,
męczennikiem Kościoła
(zgodnie z przepowiednią
Chrystusa - Mk 10, 39).
Wg legend Jakub Większy
prowadził działalność misyjną
wśród Celtów zamieszkujących
Półwysep Iberyjski. Jego grób
został zapomniany już w III w.
W 813 r. szczątki apostoła zostały
odnalezione przez eremitę Pelayo,
fot. autorki

Wreszcie. Wydziergałam
go. Anioła pielgrzymich szlaków św. Jakuba, Pola
Gwiazd, Drogi Mlecznej. Jego
wyjątkowość mieści się
w opuszczonych skrzydłach,
bliskich ziemi, symbolizujących opiekę nad wędrowcem
w trudnej drodze, koralikach
udających gwiazdy i kapeluszu pielgrzymim.
omysł wydziergania anioła drogi
narodził się bardzo dawno,
po przeczytaniu "Pielgrzyma" P. Coelho i zawsze
czegoś brakowało... nie
byłam gotowa.
W średniowieczu były
trzy znane szlaki pielgrzymie. Pierwszy z nich to
Rzym - grób św. Piotra.
Pielgrzymujących, z krzyżem, nazywano romeros.
Drugi - Jerozolima - Ziemia Święta, grób Chrystusa. Tam szli palmeros; ich
symbolem była palma.
I trzeci - Santiago de
Compostella. Do grobu
apostoła Jakuba wędrowali
peregrinos iacobitas, pielgrzymi z muszlą, a szlak
nazywano Drogą Mleczną.
Nocą właśnie nasza galaktyka wskazywała kierunek.
Imię Jakub pochodzi
z hebrajskiego - skeb, co znaczy
pięta. Kiedy Jakub, wnuk Abrahama, rodził się jako bliźniak z Ezawem, miał go trzymać za piętę
(Rdz. 25, 26).
Wśród apostołów było dwóch
Jakubów: Większy i Mniejszy, albo też Starszy i Młodszy. Praw-

smo Święte i pałką foluszniczą.
Św. Jakub Większy został powołany przez Jezusa, razem ze
swym bratem Janem, jako jeden
z pierwszych uczniów (Mt. 4, 2122). Byli synami Zebedeusza
i Salome. Ewangelie nie wymie-

który zobaczył deszcz gwiazd spadających na pobliskie wzgórze.
Powiadomiony o tym biskup
Teodomir z Iria, odkrył kamienny
grobowiec. Wybudowano tam kościół, a nazwa Compostela (łac.
campus stellae – pole gwiazd),
przypomina cudowne wydarzenie,
choć może wywodzić się także od
słów compositum tellus - cmentarz,
bo grobowiec znaleziono na starym
rzymskim cmentarzu. Może warto
wiedzieć, że nazwa Santiago znaczy święty Jakub.
Niewątpliwą atrakcją katedry
jest Botafumeiro (XIX w.) - trybularz okadzający wnętrze kościoła
podczas najważniejszych nabożeństw. Galicyjska nazwa Botafumeiro oznacza wydzielający dym,
kadzielnica. Waży 80 kg i ma
1,60 m wysokości. Wykonana jest
z posrebrzonego mosiądzu i brązu.
A muszla? Niektórzy nie kończą swojej wędrówki w Santiago
de Compostela, ale podążają jeszcze dalej, na wybrzeże Atlantyku,
do Fisterra (łac. finis terrae - koniec ziemi). Tutaj obmywają się
w oceanie i palą pielgrzymie szaty,
zostawiając za sobą grzeszne życie i rozpoczynając nowe. Stąd też
pochodzi symbol Drogi św. Jakuba
- muszla. Jako dowód przebytej
drogi pątnicy zabierali muszle,
znajdowane na piaszczystych plażach Zatoki Biskajskiej.
Jeśli ktoś nie czytał jeszcze
"Pielgrzyma", to może pora pójść
do biblioteki; spacer dla zdrowia
i książka na deszczowy dzień, a lubiących szydełko zapraszam do
dziergania aniołów.
Załączone zdjęcie jest dowodem, że nie łżę jak... Anioł istnieje
naprawdę, "mieszka" w Krakowie
u netowej przyjaciółki.

Autorka jest aktywną internautką,
wypowiadajacą się w Internecie
i w. . . GENERACJI.
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O babci Mleczkowej
i duchach w kominie

ziało się to w parę lat
po utworzeniu rezerwatu przyrody "Nietlickie Bagno".
Rezerwat utworzono dla ochrony
żurawi, cietrzewi i przepięknych
łąk. Na wiosnę zjeżdżaliśmy całą
grupą ornitologów w okolice Zastrużnego i Cierzpięt na wiosenne
liczenie ptaków. Wszyscy starzy
znajomi. Ale tym razem przywieźliśmy nowicjusza - Bogusia. Boguś był szczuplutkim studentem
w okularach, okropnie rozkochanym w ptakach.
Jednego razu wróciliśmy późnym wieczorem z Nietlic, ubłoceni, zmęczeni, głodni jak wilki
i szczęśliwi. Po kąpieli i zmianie
ubrań rozsiedliśmy się przy stole,
który nasi gospodarze suto zastawili. Przy herbacie i doskonałym
cieście drożdżowym, który upiekła
gospodyni, zaczęły się opowieści.
Zazwyczaj gromadzono się wtedy
przy rozpalonym kominku, ale
tym razem okazało się to niemożliwe, ze względu na kawczą rodzinę, która zagnieździła się
w kominie. Gospodarze mówili,
że na jesieni założą specjalną kratkę na wylocie komina, żeby
w przyszłości uniknąć takich
uciążliwych lokatorów. Chyba
przy okazji rozmów o sowach, pojawił się temat mazurskich duchów. Każdy znał jakąś opowieść
z tej dziedziny, a i gospodarze dorzucili swoje.
Otóż Babcia Mleczkowa ciągle im przykazywała: "dom od
złego odczynić". Chodziło o to, że
zanim nasi gospodarze ten dom
kupili, stał on przez parę lat niezamieszkały. A w taki opuszczony

dom to się "złośliwy kłobuk wdaje" w postaci czarnego psa lub, co
gorzej, czarnej kury skrzeczącej
strasznym głosem. Już nawet dla
świętego spokoju chcieli odczynić,
ale nie mogli nikogo znającego się
na rzeczy znaleźć. W dodatku nic
złego się nie działo, więc zostało
jak było. Babcia Mleczkowa mruczała, że złe się przyczaiło i tylko
czeka na okazję no, a wtedy...
Uśmieliśmy się wszyscy i rozeszli do pokoi, bo następnego
dnia trzeba było wcześnie wstać
i iść w teren. Rano obudził nas
rozpaczliwy krzyk Bogusia. Znaleźliśmy go, z przerażeniem wpatrującego się w kominek
i bełkoczącego coś o duchach,
smętkach i kłobukach. Rzeczywiście z kominka dobywały się jakieś
nieziemskie
bulgoty,
połączone z diabolicznymi chichotami. Potem coś z szumem
i łomotem zaczęło zjeżdżać w dół
komina. Boguś jęcząc rozpaczliwie rzucił się do ucieczki. Jak na
komendę ryknęliśmy śmiechem.
Wytłumaczyliśmy nieszczęśnikowi, że ten bulgoczący koszmarny
chichot to głodne młode kawki,
a szumiący łomot w kominie, to
ich rodzice lecący ze "śniadaniem". Pocieszyliśmy zawstydzonego Bogusia, że nie jego
pierwszego odgłosy kawczego życia rodzinnego omal nie przyprawiły o atak serca, z przerażenia.
Boguś został stałym uczestnikiem
naszej grupy odwiedzającej Nietlice, ale na kominek już zawsze
spoglądał nieufnie.

Autorka mieszka nad Nietlickimi
Bagnami.

Marie "Kutira" Balzer

RUNY NA CMENTARZU

Spacerując po ewangelickich cmentarzach naszej
gminy, dostrzegłam pewien
szczegół, który pewnie odnaleźć można na wielu
cmentarzach z terenu byłych
Prus Wschodnich.
akich detali budzących
refleksje, głównie tych
smutnych, dotyczących przedwojennych cmentarzy, jest oczywiście bardzo dużo, ale teraz chcę
omówić tylko ten jeden, konkretny. No i słowo "spacerując",
w zestawieniu z niektórymi cmentarzami, należy traktować jako
eufemizm i czytać: "przedzierając
się przez chaszcze" czy "błąkając
w zaroślach". No, ale przecież nie
o tym chciałam...
Uważny czytelnik inskrypcji,
które zachowały się na niektórych
cmentarnych nagrobkach, zapewne dostrzegł dwa dominujące sposoby oznaczeń używanych przed
datami urodzenia i śmierci zmarłych, byłych mieszkańców Mazur.
Najczęściej przed datą urodzenia występuje symbol sześcioramiennej lub mniej często, ośmioramiennej "gwiazdki",
a przed datą śmierci symbol krzyża łacińskiego. Drugi sposób,
który wydaje się być starszy, to
skrót "geb." przed datą urodzenia
i "gen." przed datą śmierci. Skróty te pochodzą od niemieckich
słów geboren - urodzona, urodzony i gestorben - zmarła, zmarły.
Czasem na nagrobkach można zobaczyć właśnie te pełne słowa,
a nie skróty. Zdarza się, szczególnie na mogiłach żołnierskich, że
przed datą śmierci jest użyty skrót
"gef." od gefallen - poległy. Jest

jeszcze jeden - dla mnie intrygujący - sposób oznaczeń, występujących przed datą urodzenia lub
śmierci. To sposób bardzo rzadki.
Na terenie gminy Orzysz uda-

życia różne modyfikacje, związane z miejscem i czasem jego używania. Zwany jest też futharkiem,
od pierwszych sześciu znaków
w nim występujących. Alfabet ru-

ło mi się dostrzec cztery nagrobki
tak oznaczone. Jeden z nich znajduje się na orzyskim cmentarzu.
Pomnik z czerwonego kamienia
upamiętnia grób małżonków
Fisch, Berty z domu Ludewig i jej
męża Roberta Gustawa. Obydwoje zmarli pod koniec lat trzydziestych ubiegłego wieku.

niczny zawsze kojarzył się
z czymś bardzo tajemniczym. Być
może dlatego, że wiele zapisów
w nim zachowanych dotyczyło
spraw kultu i religii. Być może
dlatego, że każdemu ze znaków
alfabetu przypisywane było inne
znaczenie i właściwości magiczne. A być może dlatego, że
wszystko, co wydaje się tajemnicze, z biegiem czasu dodatkowo
obleka się w kolejne tajemnice,
wraca nowymi znaczeniami, wykorzystywanymi przez następne
pokolenia, do swoich równie tajemniczych celów.
Znak użyty przed datą urodzenia, na wspomnianym przeze
mnie nagrobku, to runa algiz,
piętnasta runa tzw. futharku starszego. W swoim znaczeniu najczęściej kojarzona z... łosiem. Łoś
był onegdaj zwierzęciem bardzo
związanym z magią. Tajemniczy
stwór mieszkający na bagnach,
sprawiający wrażenie niezgrabnego, a przy tym bardzo szybki
i odważnie stawający w obronie

fot. autora
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To, że oznaczenia dotyczą
czasu narodzin i śmierci jest
oczywiste, ale skąd wzięły się na
nagrobku akurat takie symbole?
Żeby to zrozumieć, musimy
w naszej wyobraźni przenieść się
tysiąc, do dwóch tysięcy lat
wstecz, kiedy to ludy germańskie
używały alfabetu runicznego.
Przechodził on w czasie swojego

swojego potomstwa, przed wiekami miał właściwości magiczne.
Runa algiz, to runa o mocnym
znaczeniu ochronnym, wizualnie
przedstawiająca łopaty łosia. Być
może użycie jej jako symbolu
urodzenia, miało dawać siłę
i ochronę na całe życie? A cóż
oznacza ten symbol przed datą
śmierci? Przecież nie ma takiej
runy... A jednak! To odwrócona
runa algiz. Symbol śmierci, jako
odwrócenie symbolu życia wydaje się czymś logicznym.
Pozostaje jeszcze odpowiedź
na pytanie, dlaczego starogermańskie runy odżyły nagle na mazurskich nagrobkach pochodzących
z końca lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku? I tu musimy
przejść do ciemnej stro-ny tej, nie
tak odległej historii. Ideologia nazistowska czerpała przecież swoją
„siłę” zarówno z mitów staroger-

mańskich, pogaństwa, jak i okultyzmu. Zaczynając od teorii
Guido von Lista, poprzez działania Thule Gesellschaft, aż po realizację szaleń- czych wizji
działaczy NSDAP, które doprowadziły do największej tragedii
ubiegłego wieku. To przecież, kolejną po algiz, podwójną runą
sowilo symbolizowała się zbrodnicza SS.
Runy w znaczeniu życia
i śmierci występują prawdopodobnie na nagrobkach tych osób,
które zachłysnęły się w tamtych
czasach ideologią nazistowską,
ewentualnie modą na starogermańskie mity. Trudno jednak mówić o poglądach kilkumiesięcznego Jürgena Kunze pochowanego na cmentarzu wiejskim
w Ubliku. To pewnie jego rodzice
zdecydowali o takim "naznaczeniu" nagrobka. Można z kolei

przypuszczać, że nie bez kozery
znalazły się runy na kamiennej
steli leutnanta Fritza Baginskiego,
którego symboliczny grób znajduje się na cmentarzu we wsi
Czarne. On sam spoczywa gdzieś
pod Leningradem, gdzie poległ
"für Führer und Volk" w grudniu
1941 roku. Czwarty nagrobek
z runami, który znajduje się
w naszej gminie, stoi, a w zasadzie leży połamany, na cmentarzu w Mikoszach. Spoczywają
pod nim córka z ojcem, Gretel
i Gustav Groß.
Autorka, poprzez zanikający świat
mazurskich nekropolii, stara się
poznawać historię swojej małej
ojczyzny i jej byłych mieszkańców.
Swoje sepulkralne (cmentarne)
zapiski publikuje pod pseudonimem pochodzącym z mazurskich inskrypcji nagrobnych.

POECI SĄ WŚRÓD NAS

Wiesław Janusz Mikulski

Jesień

Żonie

Wczesna jesień
wizerunek dojrzałej kobiety
Obciążonej bagażem przeżyć,
gamą ciągłych trosk
Ozdobiona diamentami nowego życia
Łzami polnej rosy i cichych westchnień
Utkanych z nici pajęczyn "babiego lata"
Wczesna jesień dostojna dama
Otulona oddechem wrzosów
i płatkami malw
Pełna sił witalnych
i chęci dalszej egzystencji
Gorącej miłości,
pachnącej koralami jarzębin
Która kocha i chce być kochana

Ten cichy jesienny liść
weź ode mnie i przytul
ja też tak spadnę jak liść
wichrem porwany błękitu

Katarzyna Błońska, Rozogi

Wiesław Janusz Mikulski

Ten cichy jesienny liść
który włożyłaś do Biblii
niech Ci jej miłość gra
i niech Cię w sen uskrzydli
A gdy go wyjmiesz z tych kart
nie dozwól by się skruszył
bo w nim me życie drga
- niebieski odlot duszy ...

TWÓRCZOŚĆ

***

ptaki nad ziemią fruną
nisko
ptaki tak nisko
gdy pełno chmur
idziemy w kłębach
jesiennych liści
idziemy w rosie
i chłodzie chmur
ściemnia się
wiatr w koło pędzi
wiatr pędzi w koło
i drzewa gnie
idziemy w strugach
ziemskiego deszczu
na drugą stronę
na drugi brzeg ...

pan rowerek

Życie jeździ na rowerze - spadniemy tylko wtedy,
gdy przestaniemy pedałować. Frederic Bonomelli

KOŁA SĄ OKRAGŁE, A OŚKI SĄ DWIE cz. 2

J

esień nie jest wymarzoną
porą na rowerowanie. Jest
chłodniej, trzeba się lepiej ubierać, no i te deszcze, mgły, wilgoć.
Jednak nam, dbającym o kondycję, wagę ciała i dobre samopoczucie (nie będzie dobrego
samopoczucia, gdy odpuścimy,
gdy uzmysłowimy sobie, że nie
stać nas na regularne treningi) aura nie może przeszkodzić w raz
wytkniętym celu.
Aktualnie, nasze wypady – ze
względu na niepewną pogodę –
nie mogą być zbyt odległe. Początkujący nie powinni wyjeżdżać zbyt daleko. Myślę, że
dystans 10 km dla adeptów
i 20 km dla „zaawansowanych”
jest wystarczający na tę porę
roku. Dla osób, które nie są pewne swojego roweru, 10 km w jedną stronę, to bezpieczna
odległość. W razie awarii można
wrócić do domu - prowadząc rower - w rozsądnym czasie.
Na początku naszego rowerowania ten podstawowy sprzęt nie
musi być najlepszy. Na ten nasz
wymarzony przyjdzie czas, kiedy
nieco potrenujemy, kiedy sprawdzimy, że wytrwamy w naszych

treningach, kiedy będzie pewne,
że nasz sprzęt będzie nam służył
w miarę często, że nasz zapał nie
będzie słomiany.
Jaki więc ma być ten nasz rower na początek? Każdy! Zaczynając, nie ma potrzeby zaopatrywać się w dobry rower. Powinien mieć dwa koła z ogumieniem niezbyt starym tak, aby
awarie dętek i opon nie zdarzały
się zbyt często. Zawsze jednak
dętka może utracić swoją szczelność. Warto więc w naszych podróżach mieć przy rowerze
pompkę, zapasowy wentylek, łatki, klej i łyżki do zdejmowania
opon. Komplet nawet trzech łyżek można kupić za kilkanaście
złotych, a i pozostałe materiały to
suma kolejnych kilkunastu złotych. Jeżeli nawet zakup ten nie
przyda się w najbliższym czasie,
to przecież komfort psychiczny,
że z naprawą damy sobie radę,
też jest coś wart.
Nasz rower „na początek” nie
musi mieć wspaniałych przerzutek. Jeżeli nie wyjeżdżamy daleko, to nie zależy nam na szybkiej
jeździe. Właśnie, jeżeli nie planujemy jechać daleko, to aby nasz
trening był owocny, powinniśmy
odpowiednio obciążyć wysiłkiem
nasz organizm. Jeżeli wrócimy do
domu nie odczuwając wyraźnego
zmęczenia, to nasz trening nie był
dobry. Owszem, poprawimy sobie
samopoczucie i dowartościujemy
się, ale dla naszej kondycji nie
będzie to czas dobrze wykorzystany. Jeżeli nasz rower posiada
dobre przerzutki, to ustawiamy je

tak, aby wysiłek naciskania na
pedały był odczuwalny.
Jaka odzież na te krótkie, jesienne wypady? Okrycie przeciwdeszczowe złożone na
bagażniku. Ubranie na lekką cebulkę, z możliwością zdjęcia jednej, dwóch warstw i złożenia ich
na bagażniku. Zaczynając treningi
starajmy się jeździć za dnia, przy
dobrej widoczności. Nawet jednak, jeżeli planujemy wrócić do
domu przed zmierzchem, to zadbajmy o przednie i tylne oświetlenie roweru. Zawsze może
wystąpić jakaś mgła, albo nie
zdążymy wrócić do domu i na
trasie zastanie nas zmierzch.
Nasze trasy w gorszych warunkach pogodowych i widoczności lepiej planować na drogach
nieutwardzonych lub takich
z bardzo małym ruchem kołowym. I jeszcze jedna prawa – zabierzmy ze sobą telefon do kontaktowania się z bliskimi i podajmy planowaną trasę. Bliskich
mamy po to, aby o nas myśleli
i zadbali w razie jakiejś potrzeby.
Na zakończenie jedna sprawa, która mi się czasami "rzuca
na oczy". Nie jeźdźijmy rowerem
z przymocowaną do bagażnika
plastikową skrzynką po pomidorach. Nawet kiedy jedziemy na
działkę, to nie wygląda to najlepiej. Dbajmy o nasz wygląd, estetykę, powierzchowność. Łatwiej
nam będzie kontaktować się
z otoczeniem, będziemy skuteczniejsi w załatwianiu spraw i rozwiązywaniu naszych problemów.

Autor jest. . .

Danuta Kuchcińska

RODZINNE
LEGENDY,
ZBIORY
I
PAMIĄTKI
pudełko na kawę z 1816 roku, pieczenia chleba - dzieżę i łopatę
"RODZINNE LEGENDY,
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które w rodzinie służyło do przechowywania codziennych, drobnych przedmiotów.
Kazimiera
Klobuszeńska,
Sołtys Popowej Woli opowiedzia-

ła historię rodziny rozdartej zmianami granic i mieszkańców jej
wsi po II wojnie światowej.
Przedstawiła też przedmioty do

oraz ubrania codziennego użytku
dla gospodyń - fartuchy i chusty.
Dekorację sceniczną tworzyły
zdjęcia kółka fotograficznego
działającego przy GOK w Dźwierzutach w latach 1985-1989.
Przedstawiały one scenki
z życia Gminy, budowę nowego ośrodka kultury, budynki użyteczności publicznej oraz zabytki miejscowości. Wzrok widzów przyciągała również wystawa barwnych makatek zdolnej
Warmianki z Biskupca.
Wystawa i opowieści
"smakowały" bardziej przy
domowych wypiekach i specjałach. Były pączki pań Orłowej i Karło, sernik,
jabłecznik, smalec, słoninka,
chleb, kartoflak, kwas chlebowy i podpiwek. A na deser
koncerty: zespół Wrzosy
w nowych stylizacjach
i z nowym "starym" repertuarem pieśni swojej młodości.
Był to niezwykły pokaz
piękna, ukazujący jak zwykłą
codzienność małych miejscowości można "zaczarować" pasją i talentem.
Sobotni wieczór pokazał,
jak ciekawie i niecodziennie
może być i jest w naszej codzienności. Dowiódł, że tylko od nas zależy czy chcemy
tę codzienność "udekorować"
tajemnicą, przybrać barwą
naszej wyobraźni i marzeń.

Autorka tekstu oraz zdjęć pracuje
w Dżwierzutach jako Dyrektorka
Gminnego Ośrodka
Kultury,
Sportu i Turystyki.

ORGANIZACJE

ZBIORY I PAMIĄTKI", czyli
"Tajemnice codzienności"
zaprezentowali mieszkańcy
Gminy Dźwierzuty w sobotni
wieczór 29 września.
łównymi uczestnikami spotkania
byli członkowie Koła Emerytów i Rencistów z Dźwierzut, ale nie brakowało też
dzieci i młodzieży, bowiem
spotkanie miało charakter
międzypokoleniowy. Sala
widowiskowa ośrodka zamieniła się w salę wystawową, gdzie na scenie zgromadzono cenne rodzinne pamiątki. Każda z nich ma
swoją historię i o tym opowiadali wystawiający.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiła księgozbiór o tematyce historii gminy i regionu, podzieliła się też historią swojej rodziny opisanej
w książce przez kuzyna.
Opiekunka Muzeum Regionalnego w Sąpłatach, Zofia
Kubicka przywiozła ze sobą
"drobiazgi" wiele znaczące
dla ich właścicieli. Była tam
tabakiera z Syberii, prostownica do włosów, wielkanocna
kołatka, kantyczka, czyli modlitewnik i przede wszystkim
emocje, uczucia i myśli dawnych mieszkańców tej ziemi na stale spojone z tymi
przedmiotami. Kierownik zespołu Wrzosy, Bogumiła Siedlecka zaprezentowała wiele
rodzinnych zbiorów - fajerka
z paleniska znaleziona na rodzinnej roli, nosidła na wodę, lampę,

XVIII Spotkanie Artystyczne Olsztyńskich
Ośrodków
Wsparcia
dział Warmińsko - Mazurski.
udział w występach otrzymały
W sali widowiskowej

I

mprezę organizuje rokrocznie (w tym roku 10-11
paźdz.) Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Olsztynie, a od kilku lat współpracując z Polskim
Związkiem Niewidomych, Od-

fot. archiwum autorki

Polonia w Austrii wzorem
polskich kolegów tworzy Uniwersytet Trzeciego Wieku.
olonijni seniorzy, chcąc
być aktywnymi, pragną

P

W spotkaniu wzięło udział
około 300 osób, w tym 213 osób
niepełnosprawnych. W kilkuminutowych programach wystąpiły reprezentacje 13 olsztyńskich oś-

upominki, kierownicy placówek
zaś pamiątkowe statuetki. Efektem
wielkiego zaangażowania i wielogodzinnych prób był wysoki poziom artystyczny. Spotkania Artystyczne od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród
uczestników ośrodków wsparcia.
Przynoszą radość starszym
i młodszym artystom oraz ich odbiorcom. Dla wielu osób niepełnosprawnych jest to jedyna forma
zaprezentowania swoich możliwości, umiejętności, talentów,
podniesienia poczucia własnej
wartości oraz integracji społecznej
z osobami pełnosprawnymi.
Na Spotkaniach zawsze są
obecne władze Olsztyna oraz
przedstawiciele lokalnych mediów, co umożliwia promocję
rodków wsparcia. Uczestnicy sami i upowszechnienie tej inicjatywy.
opracowali i przygotowali programy artystyczne w wielu różnorod- Autorka jest Kierownikiem Dziennych formach - scenek kaba- nego Domu Pomocy Społecznej
retowych, bajek, pokazów tańca, Osób Chorych na Cukrzycę
występów chóru. Osoby biorące w Olsztynie.
fot. Jolanta Bielska

Centrum Edukacji i Inicjatyw
Kulturalnych w Olsztynie odbyło się kolejne Spotkanie
Artystyczne Olsztyńskich
Ośrodków Wsparcia.

UTW W AUSTRII
rozwijać swoje zainteresowania
i pogłębiać wiedzę. Przez Polonię
austriacką została podjęta inicjatywa utworzenia Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Austrii.
Słuchaczem UTW
może zostać tam każda
osoba w wieku dojrzałym (w szczególności
emeryci lub renciści)
bez względu na poziom
wykształcenia. Program
Uniwersytetu dostosowany będzie do potrzeb
i zainteresowań słucha-

czy. Zajęcia odbywać się będą
w języku polskim, w budynku
Stacji Naukowej PAN, Boerhaavegasse 25, 1030 Wiedeń, gdzie
uczestnicy mają wstęp wolny.
Projekt wspiera redakcja miesięcznika Polonii austriackiej "Polonika", my zaś w Polsce czekamy
na informacje o rodzaju zajęć, jakie preferują polonijni seniorzy
w Austrii.

Autorka jest redaktorką miediów
proekologicznych i polonijnych.

