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ZA OPIEKĘ AKTYWNOŚĆ SENIORÓW
ZNALAZŁAM ZAPŁACIMY
SENS ŻYCIA CZEKAMI SEKSUALNA
SENIORÓW NOWY CZAS

Nasza życiowa postawa i niezaspokojone ambicje sprawiają, że starość daje nadzieje na przeżycie
drugiej młodości.

Jeśli nie zdobędziemy się na reformę,
to prawo do pomocy
będzie zawężane ze
względów budżetowych.

Oby seks był taki
sam, jak za młodych lat i oby każdy
z nas mógł jak najdłużej spełniać się
w tej sferze.

Nie traktujmy trzeciego okresu naszego
życia jako jakiejś kary, udręki, na którą
jesteśmy skazani.
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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, tel. 796 140 648.

Redakcja

Wydanie publikacji dofinansowano ze
środków Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Urszula Ziemińska

Działajmy i uczmy się z młodymi

fot. archiwum UTW Iława

W

firmy „Tomcolor”. Grupa 15-osobowa biorąca udział w zajęciach
nabyła oraz pogłębiła wiedzę dotyczącą budowy aparatów fotograficznych, ich obsługi oraz
funkcji. Nauczyła się kompozycji obrazu i obróbki zdjęć za pomocą programów komputerowych. Uczestnicy warsztatów
brali też udział w dokumentowaniu przebiegu warsztatów artystycznych i kulinarnych. Efektem
było bardziej profesjonalne posługiwanie się aparatem i poprawa
jakości robienia zdjęć.

Zajęcia w ramach warsztatów
kulinarnych prowadzono w pracowni gastronomicznej na terenie
Zespołu Szkół im. Konstytucji
3 Maja w Iławie. Wszyscy
uczestnicy - starsi i młodsi - brali
udział w przygotowywaniu potraw; tradycyjnym i regionalnym
wypieku ciast i przyrządzaniu deserów oraz dekorowaniu potraw.
Przygotowywanie potraw łączono
z degustacją, a nabyta wiedza
i umiejętności wykorzystane będą do przygotowywania potraw
w domu. W warsztatach tych
wzięło udział 40 osób. Przepisy
na potrawy przyrządzane w ramach zajęć zebrano i wydano
w publikacji pt. „Międzypokoleniowy Kalejdoskop Smaków”.

Podsumowaniem projektu
była konferencja przygotowana
w obiekcie Zespołu Szkół im.
Konstytucji 3 Maja z udziałem
wszystkich uczestników warsztatów i osób współpracujących.
Towarzyszył jej wernisaż obrazów z papieru czerpanego, wystawa zdjęć oraz degustacja
potraw przygotowanych samodzielnie przez uczestników warsztatów kulinarnych.
Poprzez udział w zadaniu
młodzieży z Zespołu Szkół im.
Konstytucji 3 Maja i członków

ORGANIZACJE

O tym, że ważne jest dla
seniorów utrzymywanie ożywionych kontaktów z młodym pokoleniem, nikogo
przekonywać nie trzeba.
iedzą o tym także
słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Iławie, aktywnie uczestnicząc w szeregu zajęć praktycznych organizowanych
w ramach projektu „Na naukę nigdy nie jest za późno - działajmy
i uczmy się z młodymi”.
Przygotowując objęte tym
projektem warsztaty postawiono
sobie za cel zdobywanie nowych
umiejętności, rozwój zamiłowań
i zdolności, a udział młodzieży
pomógł w nawiązywaniu więzi
międzypokoleniowych. Przeprowadzono trzy rodzaje zajęć. Były
to warsztaty artystyczne, fotograficzne i kulinarne.
W ramach warsztatów artystycznych, prowadzonych w galerii „Na Wprost” w Iławie, tworzono obrazy z papieru czerpanego. Pod okiem instruktorki prowadzącej warsztaty uczestnicy
nabyli nowych umiejętności artystyczno – plastycznych. Zapoznali się z techniką robienia obrazów,
a potem samodzielnie je wykonali. Rozwinęli w ten sposób swoje
możliwości twórcze, odkryli
uzdolnienia i zamiłowania. Wytworzone obrazy zostały zaprezentowane podczas podsumowania projektu. W warsztatach
uczestniczyło 15 osób.
Warsztaty fotograficzne prowadzone były w pomieszczeniach
Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie i w studiu fotograficznym

Uniwersytetu III Wieku w Iławie
nastąpił proces wymiany doświadczeń, wzajemnego poznania
się i nawiązywania kontaktów.
Grupy te dobrze współpracowały
i angażowały się w cały przebieg
realizacji zadania.
Projekt, którego celem była
aktywizacja osób starszych,
a także integracja międzypokoleniowa, jako zadanie publiczne
zrealizowano w ramach i współfinansowano ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w ramach
Programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich.
Autorka jest sekretarzem Zarządu
UTW w Iławie.

Barbara Kułdo

W Szwajcari - seniorzy i nie tylko

PODRÓŻE

W

wspaniałość tego miejsca. Podobnie jak Szafuza, miejscowość
ukwiecona jest lawendą i bratkami. Znalazłam tu polskie ślady w kościele katolickim w Meilen
przez 16 lat proboszczem był Polak (katolicy stanowią tu tylko
25% społeczności), zaś w miasteczku Jona jest Muzeum Polskie.
W Szwajcarii, podobnie jak

fot. autorki

Od dawna marzyłam, że
kiedy już będę na zasłużonej
emeryturze, ruszę w świat,
aby zregenerować siły witalne, słowem, aby odnowić się
psychicznie i fizycznie.
Szwajcarii mieszka
znajoma Ruth, która
niejednokrotnie zapraszała mnie
do siebie. Krótki kontakt telefoniczny i po 26 godzinach jazdy autobusem znalazłam się w Zurichu,
skąd z Ruth przemieściłyśmy się
do Schaffhausen. Szafuza, bo tak
brzmi polska nazwa, to miasto lawendowych rabat i ogrodów.
W centrum miasta potężna twierdza Munot, na starówce bogato
zdobione malowidłami fasady domów oraz wąskie, malownicze
uliczki, którymi dochodzi się do
przystani nad Renem. Latem wybrzeże rzeki tętni życiem. Spotykają się tutaj, młodzi i starzy
różnych ras. Nad rzeką są kawiarenki i restauracje. Wzdłuż Renu
biegną ścieżki spacerowe i rowerowe. Skorzystałam z zaproszenia
i odbyłam z Ruth czterogodzinną
podróż statkiem, aż do Jeziora Bodeńskiego. Bóg szczodrze wyposażył Szwajcarię w cuda natury!
Docenił to przed laty Napoleon
III, który wybudował na wyspie
Reichenau zamek. Wyjątkowym
dziełem natury jest Przełom Renu
(Rheinfall), który jest największym wodospadem w Europie.
Znajoma zafundowała mi także podróż do Meilen. Alpy i malowniczo położone miasteczko nad
jeziorem Zurichsee zapierały dech
w piersiach. Nazwiska zamieszkujących w pobliżu Meilen milionerów takich jak tenisista Roger
Federer oraz piosenkarzy Tiny
Turner i Udo Jurgensa podkreślały

godniowo. Przez rok daje to kwotę
9600 franków, która pozwala starszym ludziom na wspólną wycieczkę. Spotykający się seniorzy
to ludzie bardzo wiekowi – od 80
do 100 lat. Poznałam 92-letnią panią Traute K., której bystrości
umysłu i poczucia humoru mogę
tylko pozazdrościć. Kobieta urodziła się w Ornecie. Ze łzami

Na tle spadających milionów hektolitrów wody zrobiłam sobie fotografię
w Niemczech, emeryci nie boryka- wspominała wspaniałe przedwoją się z problemem finansowym. jenne czasy. Prosiła o „pozdrowieŻyją sobie beztrosko, na wszystko nie Ermland” - Warmii.
im starcza, objęci są opieką lekarKiedy nadeszła pora wyjazdu,
ską i socjalną. Są weseli, życzliwi postanowiłam swojej rodzinie zroi chętni do rozmowy. Co tydzień bić prezenty. W centrach handlospotykają się w klubach osiedlo- wych Migros i Coop kupiłam 3
wych z innymi seniorami. Podczas kilogramy czekolady oraz 3 kg sedyskusji lub grania w karty zama- rów twardych i półtwardych, tarwiają w bufecie prowadzonym tych drobno i jeszcze drobniej,
przez 2-3 seniorki - kawę, herbat- ponieważ z tych produktów
kę, piwo lub wodę. Mogą też czę- Szwajcaria słynie w świecie. Jastować się ciastem własnego kież było moje zdziwienie, kiedy
wypieku. Poczęstunek jednak nie w Lidzbarku Warmińskim na rejest gratisowy. Za każdą sztukę gałach w Lux-ie zauważyłam te
trzeba zapłacić po 2,5 franka. Pod same czekolady, zaś w Lidlu idenkoniec spotkania panie dyskretnie tyczne sery tylko, że... tańsze.
podają karteczki z wypisaną kwotą Człowiek całe życie się uczy!
długu. Obliczyłam, że np. podczas Autorka jest nauczycielką na
tzw. Seniorentreffen 20 emerytów emeryturze. Aktywnie działa na
zostawia w klubie 200 franków ty- rzecz dzieci, młodzieży i starszych.

Anna Długozima
Katarzyna Enerlich prowadzi nas do ciekawych mazurskich miejsc nad jeziorami Bełdany, Śniardwy
i Mikołajskim, i do leśniczówki w Śniardewnie.

Prowincja pełna słońca
ka polskiego, pracuje… i żyje.
A co z Ludką? Ano po rozwodzie zakochuje się ponownie,
w człowieku z lasu, naukowcu

P

Wojtku, o którym śmiało można
powiedzieć „dziwak”. Z nim chodzi szukać pierwszych oznak wiosny, dowiaduje się, że „miłość jest
rzeczą normalną w przyrodzie, jak
u ludzi - na sianie lub w trawie”,
gdy zauważa, jak „okruszek lub
szczeciowłos uprawia na śniegu
miłość”. To od Wojtka dowiaduje
się, że opieńka, chociaż to grzyb
jadalny, jest też leśnym intruzem.
Wywołują one tzw. opieńkową
zgniliznę korzeni i mogą zniszczyć drzewo. Ciekawe prawda?
„Prowincja pełna słońca” to
w jakimś sensie taki mały przewodnik turystyczny po wschodnich i południowych obrzeżach

Polski. Podobno marszałek Piłsudski mawiał, że „Polska jest jak
obwarzanek, najpiękniejsza po
brzegach” i w taką właśnie „obwarzankową podróż” dookoła
Polski Wojtek zabiera Ludmiłę.
Swoją wycieczkę zaczynają od
Tykocin, miasteczka dwóch kultur, zwiedzają Białowieżę, Świętą
Górę Grabarkę - taką prawosławną Jasną Górę, z „lasem krzyży
niczym wielkie cmentarzysko”.
Nocą kąpią się w Bugu. Później
są kolejne miejscowości, jest Kazimierz, Przemyśl, Cieszyn…
O każdym miejscu można się
czegoś dowiedzieć, obejrzeć nieco zdjęć i może zaplanować podobną „obwarzankową podróż”.
I znów chciałoby się powiedzieć: cudze chwalicie, swego nie
znacie. Ale taka jest prawda. Często wyjeżdżamy na zagraniczne
wczasy, nad ciepłe morza, do
znanych kurortów nie tylko europejskich, a nie znamy własnego
kraju. Czy to tak wypada, czy
może chcemy być lepsi od naszych kolegów, znajomych i jechać dalej niż oni? Snobizm?
Polska to naprawdę piękny i ciekawy kraj, co potwierdzają turyści obcokrajowcy, coraz częściej
odwiedzający naszą ojczyznę.
Myślę, że „Prowincja pełna
słońca” znajdzie wielu chętnych
czytelników. Także wśród was?
Autorka jest wierną czytelniczką
literatury regionalnej.

PRZECZYTAJ

Polecam kolejną pozycję
Katarzyny Enerlich, „ Prowincję pełną słońca”. Sądzę,
że tych, którzy przeczytali
„Prowincję pełną marzeń”,
nie trzeba do tego zachęcać,
mimo to, namawiam ponownie do sięgnięcia po powieści pani Enerlich.
Naprawdę warto.
rowincja pełna słońca to
dalsze losy Ludmiły
Gold, a także jej maleńkiej córeczki, Zosi. Bohaterka znów jest
singielką, bo ukochany Martin
odchodzi do innej. Kiedyś będzie
tego żałował, jak to w życiu bywa, ale teraz mówi: „Zostawmy
na razie nas.” Kobieta zostaje sama, bez pieniędzy, bez stałej pracy, za to z kredytem zaciągniętym
na budowę domu.
Czy sobie poradzi? No pewnie. Wyjedzie „na saksy” do
Włoch, jak to zrobiło wielu Polaków, by tam ciężko pracować
w hotelu nad Adriatykiem. Poznaje trochę obyczaje i kulturę Włochów (chociaż nie tylko), ale
spotyka się też z problemami innych ludzi, którzy wymagają pomocy. Taką osobą jest Amina piękna Marokanka, bardzo nieszczęśliwa z wielu powodów; tym
najpoważniejszym jest mąż – muzułmanin i tyran. Ludmiła współorganizuje ucieczkę Aminy od
męża. Przywozi ją do Polski
i ukrywa wśród mazurskich jezior
i lasów. Marokanka znajduje tu
nowych przyjaciół, uczy się języ-

Jolanta Badyda

Znalazłam swoj sens życia

estem już 13 lat na emeryturze. 37 lat przepracowałam w Szkole Podstawowej Nr
2 w Ornecie, 20 lat jako nauczycielka i 17 lat jako dyrektor tej
szkoły. Mimo tych wielu lat spędzonych na emeryturze wciąż
trudno mi zachować dystans do
minionego czasu, spraw związanych ze szkołą.
Całe swoje dorosłe życie
dzieliłam między dom i szkołę.
To właśnie szkoła wyznaczała mi
czas pracy i czas odpoczynku, nadawała memu życiu rytm, wypełniała je dzwonkami i dziennikami,
i przede wszystkim twarzami moich podopiecznych – uczniów. Po
odejściu na emeryturę nie bardzo
umiałam się odnaleźć, ciągle szukałam swojego miejsca.
W 2010 r. znalazłam to swoje
miejsce, w ktorym potrafię się dalej realizować, gdzie znalazłam
radość i chęć do życia. Miejscem
tym jest Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Ornecie.
Jestem prezesem Uniwersytetu, od początku jego powstania tj.
od 2010 roku. Nasze motto brzmi:
„Jedni są wiecznie młodzi, inni
wiecznie starzy, to kwestia charakteru, a nie kalendarzy”. Są to
słowa Jana Sztaudyngera, ale są
one cały czas, a w szczególności
dla nas, bardzo aktualne. Postępujemy ciągle w myśl zasady – nie
starzeje się tylko ten, kto nie ma
czasu. Właśnie my, członkowie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
emeryci, renciści i osoby niepeł-

nosprawne nie mamy czasu na leniuchowanie, na leżenie, czy
ciągłe oglądanie telewizji. Zamiast fotela z kapciami i gazetą
wybraliśmy uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach.

fot. Helena Sroka

ORGANIZACJE

J

„Ech ptaku mój, ty nie wiesz sam, jak
chciałbym twe skrzydła mieć, jak chciałbym
wśród chmur twych żyć, jak chciałbym twe
oczy mieć, nie widzieć łez i zła”.
buntujemy się i staramy się zatrzymać młodość za wszelką cenę. Udaje się to nam, gdyż
spotkania, wykłady i różne uroczystości, które organizujemy
zgodnie z kalendarzem, dają nam

Marzena Ołtuszewska z zespołem
Nasza życiowa postawa i nie- tyle radości i chęci do życia, że
zaspokojone ambicje sprawiają, z ogromną przyjemnością lecimy
że starość daje nadzieje na prze- na wszystkie spotkania i zajęcia.
życie drugiej młodości. Uniwersy- Nasz uniwersytet jest autentycztet uczy nas odwagi, otwarcia na nie żywy, radosny i ciągle otwarty
świat, wyrabia w nas pewność na nowych seniorów.
siebie i samodzielność.
Organizujemy w Ornecie uroW ludziach starszych wyzwa- czystości takie jak: Walentynki,
lają się różne zainteresowania. Dzień Kobiet, Dzień Matki, FestiUczestniczymy w pracach wielu wal piosenki patriotycznej – 11
sekcji takich jak: sekcja języko- listopada, Andrzejki, spotkania
wa, sekcja informatyczna, sekcja opłatkowe, Mikołajki, Dzień Pagimnastyki rehabilitacyjnej, sek- pieski. Występem słowno-mucja teatralno-wokalna, sekcja kuli- zycznym „Musicie od siebie
narna oraz sekcja Latino Solo.
wymagać, nawet gdyby inni od
Starość to najczęściej: choro- was nie wymagali” uczciliśmy
by, ból, niedołężność, cierpienie Beatyfikację Jan Pawła II w Koi samotność. Dlatego tak bardzo ściele Parafialnym. 15 sierpnia

Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej
na Warmii i Mazurach w 2012 r.
w Olsztynie. Nasza sekcja wokalna była zaproszona przez
Urząd Miasta oraz Klub Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
w Morągu na obchody Światowego Dnia Inwalidy. Uczestniczyliśmy w Górowie Iławeckim,
w Szpitalu Rehabilitacyjnym,
w obchodach Święta Osób Niepełnosprawnych. Sekcja teatralno-wokalna pracuje pod kierownictwem p. Marzeny Ołtuszewskiej od początku istnienia nasze-

Zespół UTW koncertuje w czasie Dni Ornety
społeczność lokalną, a w tym fe- go Uniwersytetu i przygotowuje
stiwal piosenki patriotycznej. In- swoje wystąpienia z różnych okane realizowane ostatnio zadnie to zji. Członkowie tego zespołu
„Działanie na rzecz osób w wieku z wielką przyjemnością uczestniemerytalnym – Działanie wokal- czą w spotkaniach – próbach, któno-teatralne orneckiego seniora”. re dają nam ogromną satysfakcję.
Współpracujemy z innymi W pracach tej sekcji bierze czynUniwersytetami Trzeciego Wieku ny udział pan Mirosław Bieliński,
np. z Pasłęckim Uniwersytetem który akompaniuje zespołowi.
Trzeciego Wieku i WarmińskoW 2012 r. przystąpiliśmy do
Mazurskim Uniwersytetem Trze- realizacji projektu realizowanego
ciego Wieku w Olsztynie. Brali- przez Mazurskie Stowarzyszenie
śmy udział w Iławskim Prze- Aktywności Lokalnej z siedzibą
glądzie Chórów Uniwersyteckich, w Orzyszu, reprezentowanego
uczestniczyliśmy w Wojewódz- przez pana Krzysztofa Marusińkiej Konferencji w ramach ob- skiego. Przez realizację tego prochodów Europejskiego Roku jektu zyskaliśmy nowych człon-

ków naszego Uniwersytetu. Nową
formą naszej działalności jest
„Babcine pogotowie”. Pomogliśmy w zagospodarowaniu czasu wolnego dzieciom podczas
ferii zimowych. Zorganizowaliśmy w MDK zajęcia rękodzielnicze prowadzone przez nasze
panie. Obecnie współpracujemy
z Domem Dziecka w Ornecie.
Tamtejszym dzieciom organizować będziemy różne zajęcia, takie
jak: pomoc w odrabianiu lekcji,
czytanie książek, przygotowywanie smacznych potraw, pieczenie
ciast oraz inne działania zgodnie
z potrzebami dzieci. Nie marnujemy swojego czasu. Chcemy być
potrzebni nie tylko naszym dzieciom i wnukom, ale również
i dzieciom, które zostały pokrzywdzone przez los.
Reasumując, „tętnimy życiem”, rozwijamy swoją osobowość, kształcimy się, rozbudzamy
postawy twórcze, łączymy przeszłość z teraźniejszością. Jestem
dumna z tego, że moja trzyletnia
praca, praca mojego zarządu
i wielu osób współpracujących
z nami, nie poszła na marne.
Jesteśmy z każdym dniem
mądrzejsi i pewniejsi w swoich
działaniach. Napotykamy na swojej drodze bardzo wiele trudności,
które staramy się pokonywać
z godnością. Sukcesy, które osiągamy mimo tych przeciwności,
dodają nam skrzydeł do dalszej
pracy. Tak jak w Balladzie Peruwiańskiej, którą śpiewamy; „Ech
ptaku mój, ty nie wiesz sam, jak
chciałabym twe skrzydła mieć,
jak chciałabym wśród chmur
twych żyć, jak chciałabym twe
oczy mieć, nie widzieć łez i zła”.
Autorka jest emerytowaną nauczycielką, prezeską Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Ornecie.

ORGANIZACJE

fot. Helena Sroka

2012 r. w Sanktuarium Maryjnym, w Krośnie koło Ornety zorganizowaliśmy Konferencję Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa warmińsko - mazurskiego. W konferencji uczestniczyły uniwersytety z Olsztyna,
Pasłęka, Lidzbarka Warmińskiego, Bartoszyc, Morąga i Sopotu.
Przygotowujemy i realizujemy różne inne projekty. Realizowaliśmy zadanie pn. „Działalność
wspomagająca rozwój i integrację
wspólnot i społeczności lokalnych”, które polegało na zorganizowaniu spotkań integrujących

pan rowerek

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

ZDROWIE

KOŁA SĄ OKRAGŁE, A OŚKI SĄ DWIE (3)

Jeżeli już wcześniej nie
rozpoczęliście sezonu rowerowego, to aktualnie jest dobry czas, aby go "otworzyć".
a zacząłem jeździć w lutym. Było kilka dni cieplejszych, w których asfalt na
bocznych drogach był odsłonięty.
Jest początek.
Co zrobić jednak, aby wytrwać w rowerowaniu na dłużej?
To, czy nam się uda, zależy zarówno od nas samych, jak i od
naszego otoczenia. Myślę tutaj
o najbliższych. Musimy liczyć się
z tym, że będą nas trochę żałowali. Będą martwili się, że zmoczy nas deszcz, że się przeziębimy, że będzie nam ciemno jechać, że zmęczymy się za bardzo,
a w końcu, że rozjedzie nas samochód. Zatem nasza potrzeba
wyjechania rowerem w czasie nie
całkiem ładnej pogody, przed
wieczorem, trasą o niemałym nasileniu ruchu drogowego, czy
zbyt często w ciągu tygodnia,
może spotkać się z „oprotestowaniem” i narazić nas na konieczność tłumaczenia się, uspokajania
i zapewniania, że nic nam się nie
stanie, że będziemy ostrożni. Jeżeli jednak nasze motywacje są
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odpowiednio mocne, wsparte niezgorszym rozsądkiem, to podejmiemy właściwą decyzję.
Gorzej, gdy nasze własne
motywacje są chwiejne. W takiej
sytuacji musimy podjąć pewne
działania, które sprawią, że nasze
rowerowanie będzie przyjemne,
pożyteczne i systematyczne. To
wzmocni nas i pomoże wytrwać.
Sprawa pierwsza. Poza samą
jazdą na rowerze realizujmy jakiś
program krajoznawczy. Trasy
przejazdu planujmy w taki sposób, aby poznać okolicę w takim
zasięgu, w jakim jesteśmy w stanie dojechać. Niewątpliwie pomoże to nam poznać najciekawsze, ale i jedynie - warte
obejrzenia miejsca. Pewnie poznamy w ten sposób wszystkie
drogi w naszej okolicy. Wszystkie
zabytki historyczne. Ciekawe budowle, miejsca po byłych osadach
i osiedlach, pomniki przyrody,
uroczyska leśne, jeziorka, stawy,
żwirownie, umocnienia wojskowe
i miejsca bitew, i potyczek. Specjalną grupą miejsc wartych dokładnego poznania są cmentarze.
Tych na Mazurach jest bardzo
wiele, boć przecież przy każdej
miejscowości funkcjonował niegdyś mały cmentarzyk. Może wyjazdy zaowocują ciekawymi mapkami z naniesionymi naszymi odkryciami? Może zrobimy opisy
nowych tras rowerowych, a nawet
jeżeli tylko je zaktualizujemy, to
i tak warto się temu poświęcić.
Sprawa druga. Czas spędzony
na rowerze możemy dodatkowo
wykorzystać na „czytanie” książek. No, może niedokładnie czy-

tanie, ale warto zapewne słuchać
audiobooków (audiobuków), czyli
książek dźwiękowych. Do tego
potrzebny będzie „sprzęt” w postaci odpowiedniego telefonu komórkowego lub przenośnego
odtwarzacza plików dźwiękowych, czasami nazywanych "emptrójkami". Audiobooki to pliki
dźwiękowe z zapisem lektora
czytającego książki. Można je
kupić w księgarniach internetowych, ale można też wypożyczyć.
Audiobooków słuchają osoby
niewidome. Warto więc porozmawiać z takimi, zaprzyjaźnionymi
osobami. Może kiedyś zrewanżujemy się czytając im książki, które chcieliby poznać?
Sprawa trzecia. Rejestrujmy
nasze treningi, nasze przejazdy
rowerowe. Możemy robić to
ołówkiem na papierze, ale wygodniejsze i efektywniejsze będzie rejestrowanie wyczynów za
pomocą specjalnych aplikacji zainstalowanych w naszych smartfonach, czyli nieco bardziej
wypasionych telefonach komórkowych. Ważne jest tutaj, aby telefon zawierał funkcję GPS
(dżipies), czyli możliwość elektronicznego lokalizowania w terenie naszego miejsca pobytu.
Włączając w naszym telefonie
odpowiedni program, uruchamiamy automatyczny, graficzny zapis
na mapie trasy przejazdu, ale także rejestrujemy czas, prędkość
przejazdu, ilość spalanych kalorii
itp. Wszystko to jest dla nas zapisywane na stronie w internecie endomondo.com.
A więc, na rowery!

Stanisław Brzozowski
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W
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flacji, ale też reformy wieku emeByle do wiosny! Stare jak dożyć sędziwego wieku.

świat hasło rozgrzewa nas
wszystkich.
merytów rozgrzewa podwójnie, boć przecież
1 marca mieliśmy waloryzację.
W tym roku nierówno dla wszystkich, po peerelowsku, ale procentowo (4,48), czyli po kilkadziesiąt
złotych do kwoty, którą każdy sobie tam kiedyś wypracował. Ma
z tego (średnia emerytura to dziś
nieco ponad 1500 złotych) starczyć
na gaz, prąd, wodę, lekarstwa i coś
tam jeszcze do garnka. Nie czarujmy się, nie na wszystko będzie,
choć marcowa waloryzacja rent
i emerytur oznacza także podwyżkę wszystkich pobieranych dodatków. Także pielęgnacyjnego, gdy
delikwentowi szczęśliwie uda się

No właśnie! Nadal co trzeci
Polak w ogóle nie dożywa emerytury, chodzi zwłaszcza o mężczyzn. A potem też nie zawsze
bywa wesoło. Aż 68 procent Polaków, którzy przekroczyli 65. rok
życia skarży się na mniej czy bardziej poważne dolegliwości. Widzimy ich, jak cierpliwie czekają
przed gabinetami lekarzy specjalistów. A potem - z braku pieniędzy
- odkładają wypisane przez nich
recepty. Oni naprawdę się cieszą,
gdy uda się im doczekać kolejnej
wiosny i wyjść na słoneczko.
A są jeszcze dodatkowe schody. Zachwyceni marcową waloryzacją emerytur, mogliśmy nie
zauważyć nie tylko pełzającej in-

rytalnego. Tymczasem i paniom,
i panom - tym, którzy mimo siwych włosów, muszą jeszcze pilnować swoich etatów - od
początku 2013 roku niepostrzeżenie przybył dodatkowy miesiąc do
obowiązkowej wysługi lat. Niby
nic, ale ZUS (i KRUS dla rolników) już chwalą się efektami.
Zresztą od samego straszenia, że
niedługo nie będzie miał kto pracować na emerytów, ich liczba
spadła. Państwo zaoszczędziło na
tym parę miliardów. Za jakiś czas
dowiemy się, czy przypadkiem nie
kosztem naszego zdrowia?
O nie, o nasze zdrowie, tak
czy owak, należy wiosną zadbać.

Tadeusz R. (lat 71 ) z Kętrzyna zgłosił się do rzecznika osób starszych z pytaniem jak przeprowadzić wydziedziczenie syna.
odał, że obecnie jest
wdowcem (postępowanie
spadkowe po śmierci żony zostało przeprowadzone z udziałem
wszystkich dzieci) i nie chce, żeby
jeden z jego synów cokolwiek po
nim dziedziczył. Dodał, że
w przeszłości ten właśnie syn źle
się do niego odnosił. Policja wszczęła nawet sprawę o znęcanie się
(par 207 k.k.) ale pan R. zdecydował się ją ostatecznie wycofać i do
sprawy sądowej nie doszło. Jak
podaje, jednak zachowanie syna
nie zmieniło się, stąd chęć odsunięcia go od spadku.
Wydziedziczenie według polskiego prawa dopuszczalne jest

w sytuacji, gdy mimo upomnień
ze strony spadkodawcy przyszły
spadkobierca ciągle i w dłuższym
okresie czasu zachowuje się niezgodnie z zasadami przyjętymi
w społeczeństwie. Na przykład:
jest uzależniony od alkoholu bądź
narkotyków, jest rozrzutny, uprawia hazard, źródłem jego utrzymania jest działalność przestępcza, notorycznie uchyla się od
pracy, żyje na cudzy koszt, wyłudza zasiłek, prostytuuje się.
Do wydziedziczenia nie wystarcza proste pominięcie danej
osoby w sporządzanym przez
spadkodawcę testamencie. Należy
bowiem pamiętać, że takiej pominiętej osobie zgodnie z prawem
przysługuje tzw. zachowek.
Zachowek ma chronić najbliższych członków rodziny i zapew-

nić im udział w majątku
spadkowym niezależnie od woli
wyrażonej przez spadkodawcę.
Osoby uprawnione do zachowku (art. 991 k.c.) to w pierwszej kolejności spadkobiercy
z I grupy uprawnionych, a więc
małżonek i tzw. zstępni spadkodawcy (dzieci, a gdy któreś z nich
nie dożyło otwarcia spadku - jego
dzieci, czyli wnuki spadkodawcy).
Sądowe przeprowadzenie wydziedziczenia jest więc de facto pozbawieniem prawa do zachowku.
Stanisław Brzozowski
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RZECZNIK INTERWENIUJE

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

INTERWENCJE
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Zapiski
na
skrawku
dysku...
Kilka lat temu zaintereso- cienne szaty, na głowę wkładano ich owocowania, a zwierzęta za-

wał mnie kalendarz słowiański, który opierał się na
cyklu księżycowym. Rok
składał się z trzynastu miesięcy. Ten trzynasty miał
charakter wyrównawczy, aby
cykl roczny pokrywał się
z cyklem przyrody.
iałczyński podaje nazwę tego miesiąca: świcień, prosweteń. Pamiętam opowieści sąsiadów i ich określenie:
miesiączek. Nazwa zdrobniała,
ale też miesiąc krótszy. Miejsce
w kalendarzu to samo - luty. Narodziny Nowego Światła, z pierwszym dniem Wiosny-Jaruny.
Wszystkie wielkie święta
wiązały się z pełnią Księżyca.
Każde ważne działanie, jeśli miało się powieść, powinno być podejmowane na młodym, wzrastającym Księżycu. Według takiej
miary czasu wiosna nie zaczynała
się 21 marca, a w pełnię równonocy wiosennej, kiedy przybywającego dnia było już tyle samo, co
ustępującej nocy. Więc kiedy topić Marzannę i światełko przodkom zapalać w Dziady Wiosenne?
Gody Jare, Święto Jaryły,
przypadają na pierwszą niedzielę
po równonocnej pełni Księżyca
(równonoc, pełnia, pierwsza niedziela - zupełnie jak chrześcijańska Wielkanoc). Były dla naszych
przodków wiosennym świętem
Matki Ziemi.
Pierwszym rytuałem było
przepędzanie zimy czyli topienie
słomianej kukły, zwanej Marzanną. Jan Długosz pisał o niej, że
jest boginią personifikującą zimę,
śmierć i choroby.
Odziewano kukłę w białe płó-
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koronę z gałązek głogu, po czym
obnoszono wokół wioski śpiewając, wyśmiewając zimę, machając
gałązkami jałowca i przyzywając
wiosnę. Śpiewom towarzyszyło
trzaskanie z batów, klekotanie
grzechotek oraz ogólne czynienie
hałasu i zamieszania. Następnie
kukłę topiono albo palono.
We współczesnym folklorze
Marzanna topiona jest w pierwszy
dzień wiosny, w tym samym celu
tj. przyspieszenia odejścia zimy
i powrotu wegetacji.
Chrześcijaństwo próbowało
wykorzenić zwyczaj. W 1420 roku Synod Poznański nakazywał
duchowieństwu: "Nie dozwalajcie, aby w niedzielę odbywał się
zabobonny zwyczaj wynoszenia
jakiejś postaci, którą śmiercią nazywają i w kałuży topią." Zakazy
jednak nie były skuteczne, postanowiono więc podjąć próby włączenia święta do obrządku
kościelnego. Na przełomie XVII
i XVIII wieku starano się zastąpić
starosłowiański zwyczaj topienia
Marzanny zrzucaniem z wieży
kościelnej w środę przedwielkanocną kukły, mającej wyobrażać
Judasza. Na szczęście próby te się
nie powiodły. Przez przeszło tysiąc lat chrześcijaństwa topimy/palimy Marzannę, śpiewając
przy tym: "Marzanno, Marzanno
ty zimowa panno, w wodę cię
wrzucamy, bo wiosnę witamy."
Po śpiewach, tańcach i korowodach następował pierwszy
siew, a święto kończyło się radosną ucztą. Świat roślin i zwierząt
został obudzony, rośliny wyrosną
i zakwitną, co jest zapowiedzią

czną się rozmnażać. Życie powróciło, przyroda jeszcze raz, kolejny, zmartwychwstała.
Kończy się słowiański rok,
a z nim cykl: Sobótka, Dziady Jesienne (Zaduszki), Szczodre Gody, Święto Jaryły. Kalendarz
kościelny jest także oparty na
dniach rozpoczynających kwartały: Boże Narodzenie - 25 grudnia,
zwiastowanie Najświętszej Marii
Panny - 25 marca, narodziny Jana
Chrzciciela - 24 czerwca i dzień
Archanioła Michała - 29 września. W średniowieczu Święto
Zwiastowania było początkiem
oficjalnego roku, a archanioł Michał rozpoczynał jesień.
Słowiańscy bogowie o czterech twarzach reprezentowali bóstwo słonecznego światła. Znano ich jako Swaróg: Jarowit wiosenne słońce, Porowit - letnie, Świętowit - żniwno-jesienne
i Swarożyc - zimowe. Wit znaczy
pan. Jarowit był więc Panem
Wiosny i wiosennej siły, Porowit
Panem Pory Letniej, Świętowit
Panem Mocy, a Swarożyc, syn
Swaroga - Mocą Ognistą.
Pamiętamy domy rodzinne,
ich głosy, smaki, zapachy. Powtarzając bezwiednie stare obrzędy,
nie myślimy o najdawniejszych
przodkach. Zapalam więc światło
dla nich. Zgodnie z kalendarzem
lunarnym, w niedzielę, choć
w niektórych regionach rytualne
palenie ognisk zaczyna się od
Wielkiej Środy. Żywy ogień. Pamięć Godów Jarych, Święta Jaryły/Jaruny/Wiosny.
Autorka jest aktywną internautką, stale wypowiadającą się
w magazynie Generacja.

Piotr Czostkiewicz

Za
opiekę
zapłacimy
czekami
W połowie maja, w parla- cia. Zainteresowanych szczegóła- prawo do pomocy będzie zawęmi odsyłam na stronę: www.niesamodzielnym.pl
Zapyta ktoś: skąd wziąć na to
pieniądze? Zwłaszcza, gdy nasze
państwo jest zadłużone na 830
miliardów złotych. Trzeba będzie
wstrzymać przyznawanie wsparcia socjalnego dla osób starszych,
zwanego dodatkiem pielęgnacyjnym, które automatycznie otrzymywał każdy obywatel po
ukończeniu 75. roku życia. Nie
oznacza to oczywiście, że osoby,

zheimera i inne zmiany otępienne) przyznać pomoc państwową.
Przede wszystkim mają to być
czeki opiekuńcze, które będzie
można realizować, korzystając
z usług firm wpisanych do rejestrów powiatowych urzędów, starosty lub wojewody. Zależnie od
stopnia niesamodzielności mają
to być czeki na 1000, 850 lub 650
zł miesięcznie. Przy czym nie
obowiązywałyby w tym przypadku progi dochodowe. Do tego doszłyby jeszcze bezpłatne szkolenia osób bliskich chorym, także
urlop wytchnieniowy oraz teleopieka, czyli tak zwany guzik ży-

które mają przyznane takie
świadczenie, utracą je. Prawo nie
działa wstecz. Senator Augustyn
nie powiedział tego wprost, ale
w dobie kryzysu los dodatku pielęgnacyjnego jest przesądzony.
Zresztą, to już się dzieje.
- W przypadku osób dorosłych prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zostanie w ciągu
pół roku ograniczone do osób
niezamożnych i wynosić będzie
jedynie 520 zł. Dotknie to ok.
100 tys. osób. To pokazuje, że jeśli nie zdobędziemy się na reformę systemu, to zamiast obejmować opieką coraz więcej osób,

żane, ze względów budżetowych
- mówił senator Augustyn.
Stawka jest niebagatelna. Gra
toczy się o 10 miliardów złotych
(0,9 PKB). Ta kwota może służyć
osobom chorym i niesamodzielnym, których ciągle będzie przybywać. Dość powiedzieć, że
w 2060 roku Polska będzie najstarszym krajem Europy. Powtórzę: 10 mld zł może być przeznaczone na pomoc albo… na łatanie dziury budżetowej.
Zaletą projektu jest to, że
jest. Nie oznacza, że nie budzi on
wątpliwości. - Niestety nie przekonuje mnie budowanie "nakładki" do istniejącego systemu,
regulowanego przez rozproszone
ustawy, rozporządzenia leżące
w gestii różnych ministerstw.
Czy czek opiekuńczy nie zwiększy dochodu i nie spowoduje redukcji dofinansowania z MOPS
i PFRON, które dofinansowują
na podstawie kryterium dochodowego? - pyta pani Marzena Wójcicka, uczestniczka spotkania.
Na koniec jedna uwaga. Nasz
projekt wzorowany jest na ustawie niemieckiej. U naszych zachodnich sąsiadów były problemy
ze znalezieniem wystarczających
źródeł finansowania państwowej
pomocy opiekuńczej. Co zrobili
Niemcy? Zdecydowali, że zrezygnują z jednego dnia wolnego
w roku, aby dać na niesamodzielnych. Czy Polacy byliby gotowi
zrobić coś takiego?

Autor jest pomysłodawcą „ Przystanku Alzheimer” – nieformalnej
grupy organizującej spotkania dla
rodzin i bliskich osób chorych.

ZDROWIE

Stojący prof. dr hab. Tadeusz Parnowski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie pytał senatora Mieczysława Augustyna, czy zrobiono badania,
jaki model opieki jest najbardziej powszechny w naszym kraju

fot. Joanna Mielczarek/mbU

mencie zostanie zaprezentowany projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. Pomysłodawcą tej
inicjatywy jest senator Mieczysław Augustyn.
Trudno przedstawiać tutaj
szczegóły projektu tej ustawy,
bowiem liczy on 130 artykułów.
W największym skrócie chodzi
o to, by osobom starszym, które
są niesamodzielne fizycznie bądź
intelektualnie (vide choroba Al-

Anna Saracen-Wójcik

AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA SENIORÓW

W dzisiejszych czasach
temat seksu jest obecny
nieomal wszędzie.
eklamy na szklanym
ekranie, w radiu, gazetach czy specjalne kanały erotyczne ogarniają nasze otoczenie
niczym pajęcza sieć. Chcąc
czy nie chcąc, nie możemy się
z niej wyplątać – wszędzie
natkniemy się na obrazy
przesycone erotyką. I mimo
tych wszystkich scen, temat
seksu jest nadal jakby tematem „tabu”. Unika się rozmawiania o nim, dyskusji,
a przede wszystkim wzbrania
się od poznania, jaki on naprawdę jest. Do tego jeszcze
brakuje nauki o życiu seksualnym
– przez wstydliwość, nieumiejętność czy wieczne przekonanie, że
każdy dba sam o swoją wiedzę.
Tak naprawdę, jeśli tylko pozwala nam na to zdrowie, możemy być aktywni seksualnie do
późnej starości. Często jednak
różnego rodzaju choroby czy dysfunkcje nam w tym przeszkadzają. Sprawność na tym polu może
również ograniczać długotrwałe
palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, ale także depresja czy
branie leków. W wieku kojarzonym z samotnością, przemijaniem, odrzuceniem, bardzo ważna
jest bliskość, przebywanie z drugim człowiekiem.
Seniorzy – pomimo odmiennych opinii niektórych osób –
również pragną być kochani
i traktowani z czułością. Miłość
i seks są w tym przypadku niezastąpionym lekiem i skuteczną terapią odmładzającą.

ZDROWIE
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W zaawansowanym wieku
potrzeby seksualne kobiet i mężczyzn stają się do siebie bardziej
podobne – ludzie starsi lepiej się
rozumieją, są bardziej świadomi
swoich potrzeb, mają wspólny język, który wypracowali przez

długie lata. Podobieństwo to sprawia, że pary w starszym wieku
mają większą szansę na zrozumienie siebie. Czasami również
seks zaczynamy uważać za atrakcyjny dopiero na tym etapie życia, kiedy mamy wreszcie więcej
czasu, nikt nam nie przeszkadza
i nie wstydzimy się mówić
o swoich pragnieniach.
Podczas stosunku seksualnego w mózgu uwalniają się endorfiny, które działają jak naturalne
środki przeciwbólowe. Uprawianie seksu w starszym wieku może
też złagodzić dolegliwości związane ze schorzeniami reumatycznymi, wzmacnia mięśnie całego
ciała, wspomaga odporność na
zmęczenie. Seks wpływa więc
korzystnie nie tylko na stan naszego zdrowia, ale też na kondycję fizyczną i psychiczną.
Aby z seksu cieszyć się
w ciągu całego życia, powinniśmy trzymać się kilku zasad:

Rozmawiać otwarcie o seksie ze swoim parterem/partnerką. Dla wielu starszych osób,
takie rozmowy często jeszcze są
tematem tabu, warto jednak przełamywać swoje bariery. Szczera
rozmowa o potrzebach, pragnieniach i obawach zbliża
i pozwala bardziej cieszyć
się ze współżycia.
Rozmawiać z lekarzem. Lekarz może pomóc
poradzić sobie z dolegliwościami, które wpływają na
komfort życia seksualnego,
przepisując odpowiednie leki lub zabiegi. Należy wybrać się do specjalisty
(androloga, urologa, seksuologa
czy endokrynologa), zastosować
się do jego poleceń oraz systematycznie wykonywać badania.
Być otwartym na nowe pomysły. Proszę pamiętać, że teraz
już „wszystko Państwu wypada”,
dlatego proszę się nie bać doświadczania nowych rzeczy.
Zmienić przyzwyczajenia.
Proste zmiany mogą poprawić
życie seksualne. Może warto zacząć od romantycznej kolacji?
Dbać o zdrowie. Jest ono
kluczowe dla korzystnego życia
intymnego. Jak je osiągnąć? Być
aktywnym fizycznie, zdrowo się
odżywiać, rzucić nałogi – to może pomóc sprawności seksualnej.
Oby seks na emeryturze był
taki sam, jak za młodych lat i oby
każdy z nas mógł jak najdłużej
spełniać się w nim.

Autorka jest absolwentką pedagogiki opiekuńczej, dziennikarką
współpracujacą z GENERACJĄ.

Monika Masłowska

Klimatoterapia to rodzaj terapii stosowanej w leczeniu uzdrowiskowym, wykorzystujący działanie
naturalnych czynników klimatu lokalnego.

KLIMATOTERAPIA
takie jak: wody mineralne, wody w pobliżu skał wulkanicznych,
Decydując się na urlop,
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termalne, borowina, ozon, radon,
sole mineralne oraz inne czynniki
biofizyczne środowiska, wywierające korzystny wpływ na organizm człowieka.
Warto klimatoterapię traktować także jako formę uzupełniającą prowadzone podstawowe leczenie i w miarę możliwości jak
najczęściej organizować sobie tego rodzaju kuracje. Oczywiste

jest, że regularne korzystanie z tej
terapii, może zapobiec pojawieniu
się wielu chorób.
Klimatoterapia już w starożytności znana była jako metoda
wzmacniająca odporność i zapobiegająca infekcjom. Jest ona rodzajem fizykoterapii, z której wydzielić można np. helioterapię –
kąpiele słoneczne, czy też aeroterapię – kąpiele powietrzne, kąpiele morskie, zabiegi powietrznoruchowe i inhalacje.
Istnieją też inne, nietypowe
rozwiązania klimatoterapeutyczne, jak np. wulkanoterapia. Polega ona na intensywnym nasłonecznianiu w specyficznych warunkach lub na przebywaniu

wspierających leczenie astmy.
W Polsce funkcjonują obecnie dwa podziemne sanatoria.
W Wieliczce leczy się głównie
alergie, dychawice oskrzelowe,
rozedmy płuc oraz choroby układu trawiennego. W okolicy Kowar, w dwóch sztolniach, prowadzone jest leczenie nadciśnienia
tętniczego oraz choroby niedokrwiennej serca.
Klimatoterapia może
przyjmować również inne
formy. Świetne efekty
przynosi terapia w lasach.
W tej kwestii wypowiadają się aromatoterapeuci.
Uważają oni, że bukszpan, czeremcha i jaśmin
korzystnie wpływają na
układ nerwowy, a zapach
wierzby i brzozy ma działanie antydepresyjne. Praktykuje się też terapię nad jeziorami. Warto uświadomić sobie, że
właściwie każde miejsce wolne
od zanieczyszczeń, sprzyja zdrowiu zarówno fizycznemu, jak
i psychicznemu.
Klimatoterapia jest właściwie
leczeniem, które zaaplikować
może sobie każdy z nas. Wystarczy odrobina chęci, aby spędzić
czas w ciekawy i korzystny dla
zdrowia sposób. Jeśli wybieramy
się na wczasy, pomyślmy o miejscach, które mogą ofiarować nam
pozytywne bodźce i poprawić
kondycję zdrowotną.

Autorka jest studentką Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
na Uniwersytecie W-M.
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warto zastanowić się gdzie
go spędzić, dobierając miejsce wypoczynku w taki sposób, aby pobyt sprzyjał
naszemu zdrowiu.
ierując się takim kryterium, świadomie skorzystamy z metody terapeutycznej, jaką jest klimatoterapia, czyli
leczenie klimatyczne. Ten sposób
leczenia bowiem polega na celowym wykorzystywaniu konkretnych bodźców, związanych z klimatem miejsca pobytu - w celu polepszenia
zdrowia pacjenta. Czynniki
klimatycz-ne mogą bowiem
wspomagać leczenie zachodzących w organizmie zmian
czynnościowych, metabolicznych, morfologicznych.
W Polsce leczenie klimatyczne sprowadza się głównie
do leczenia sanatoryjnego.
Sanatoria zlokalizowane są
zazwyczaj w miejscowościach
uzdrowiskowych o szczególnych
walorach przyrodoleczniczych
oraz specyficznym klimacie, który może mieć dobroczynny
wpływ na niektóre choroby. Dla
przykładu, klimat morski działa
sprzyjająco na osoby z wysokim
ciśnieniem oraz niedoczynnością
tarczycy, klimat górski pomaga
cierpiącym na chorobę wieńcową,
nadczynność tarczycy, natomiast
klimat nizinny sprzyja ''sercowcom''. Ponadto funkcjonujące
w sanatoriach zakłady medyczne
prowadzą leczenie, wykorzystując
do tego miejscowe walory rekreacyjne, przyrodnicze i naturalne,

Paulina Dobrzańska

Seniorów
nowy
czas
konstruktywne pomysły na życie? rozwój
Wiek XX i XXI jest okre-

sem pozytywnych przemian,
dobrze służących osobom
po 50. roku życia.
rzemiany te zauważalne
są na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim jednak
ludzie coraz dłużej żyją, a w zaawansowanych latach swojego życia cieszą się coraz lepszą
sprawnością fizyczną i intelektualną. Fakt ten jest iście budujący.
Nawet perspektywa nie najwyższych emerytur nie rujnuje całkowicie dobrego samopoczucia.

Zwłaszcza po 50., 60. roku życia,
czyli w okresie, który przez otoczenie zewnętrzne, głównie media, przedstawiany jest jako nudny
i negatywny. Warto pamiętać, że
przedłużająca się aktywność społeczna osób starszych oddala perspektywę popadnięcia w stan
melancholii i poczucia bezsensowności. Dłuższy okres trzeciego
etapu życia pozwala zrealizować wcześniej niespełnione powinności i pasje.

oraz możliwości ludzi
starszych. Zauważono bowiem
w nich potencjał i umiejętności,
mające wiele szerokich zastosowań. W końcu ludzie starsi zaczęli być dostrzegani. Odzwierciedla
się to chociażby w dostosowywaniu do potrzeb starszego wieku
niektórych produktów rynkowych.
Mowa tu na przykład o wycieczkach dla seniorów, dancingach organizowanych dla takich osób,
specjalnego przy- stosowania
elektroniki użytkowej np. w po-
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Współczesny świat ma dla ludzi starszych spory wachlarz różnorodnych ofert. Oprócz popularnych ostatnio Uniwersytetów
Trzeciego Wieku, proponuje się
seniorom zajęcia o charakterze rekreacyjnym, zawodowym, artystycznym i społecznym.
Świat zaczyna dostrzegać grupę społeczną, którą są seniorzy.
Proponuje im różnego rodzaju
atrakcyjne oferty, traktując ich
z godnością i poszanowaniem,
które niewątpliwie się im należą.
Nie bez przyczyny położono
w ostatnim czasie duży nacisk na

staci telefonów komórkowych
z odpowiednio dużymi znakami
i klawiszami. Chociaż, jeżeli chodzi o te ostatnie, to zapewne za
kilka dekad nie będą one już tak
niezbędne, bowiem wzrok oraz
motoryka osób starszych nie będą
różniły się znaczne od możliwości
osób w średnim wieku.
Społeczeństwo zaczęło lepiej
się odżywiać i podejmować bardziej aktywny tryb życia.
W ostatnim czasie wśród seniorów stał się bardzo popularny
nordic walking. Nie jest
odkryciem, iż aktywność fizyczna
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Nie traktujmy trzeciego okresu życia jako kary, udręki, na
którą jesteśmy skazani. Ludzie
przecież starzeją się od zawsze. Warto w związku z tym dla
własnego spokoju i zdrowia psychicznego pogodzić się z procesem, którego przecież odwrócić
nie jesteśmy w stanie.
Starzejemy się od pierwszych
chwil życia, a przy tym starość
jest nieunikniona. Czy nie warto
więc podejmować próby przekształcania negatywnych uczuć ze
starością związanych w jakieś

Autorka studiuje na V roku
Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Gdańskiego.

Józef Jabłoński

Wykładowca Sekcji Plastycznej UTW w Mrągowie,
rysownik, malarz, karykaturzysta, nauczyciel.

satyrycznym, a także projektowaniem graficznym i reklamą.
Jego prace rysunkowe publikowano w prawie 20 tytułach
prasowych, m.in. w Karuzeli,
Magazynie Polskim, Gazecie
Olsztyńskiej, Tygodniku Kulturalnym, Sztandarze Młodych.
Był uczestnikiem wielu plenerów, konkursów i wystaw zbio-
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ózef Jabłoński jest absolwentem Wyższej Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, magistrem wychowania plastycznego z II stopniem specjalizacji. Należy do
Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury, Stowarzyszenia
Edukacji Plastycznej i Związku

Polskich Artystów Plastyków.
Przez wiele lat był nauczycielem
plastyki w kętrzyńskich szkołach.
Zajmuje się malarstwem, karykaturą portretową, rysunkiem

OSOBY

hamuje negatywne konsekwencje
starzenia się, warto zatem
zaopatrzyć się w spacerowe kijki
i ruszyć... zapewniając tym sobie
sprawniejszą przyszłość.
Aktywność osób starszych
zauważalna jest w każdym aspekcie społecznego funkcjonowania.
Seniorzy biorą swój los we własne ręce i nie patrząc na opinię
społeczną (nie do końca jeszcze
pozytywnie ukierunkowaną), zaczynają działać.
Są członkami organizacji,
sprawnie realizując ich działania, zabierają głos we wszystkich ważnych dla społeczeństwa
debatach, aktywnie uczestniczą
w działaniach, organizowanych
na rzecz społeczności lokalnej.
Kształcą i wychowują młode pokolenia, ukazując im ponadczasowe wartości. Mają wspaniałe
pomysły, dużo charyzmy i pozytywną energię. Gotowi są przedstawić światu swoje potrzeby
i walczyć o ich realizację.
Ostatnie czasy przyniosły
społeczeństwu dużą zmianę. Dotyczy ona postrzegania osób
w wieku starszym, jako aktywnych i mających jeszcze wiele do
powiedzenia. Zmianę tę porównać można do przeobrażeń, jakie
miały miejsce pod koniec lat 50.,
kiedy to młode dziewczęta postanowiły ubrać krótkie spódniczki
i wyzbywając się uprzedzeń, wyszły na ulicę, przedstawiając
światu swoją indywidualność
i własne upodobania.
Dzisiaj ci sami ludzie, jakże
silni i pewni siebie, jakże zdeterminowani i ambitni, udowadniają,
że i starsi mają swój głos i warto
tego głosu wysłuchać.

rowych na terenie kraju i za
granicą, m.in. w Belgii, Holandii,
Turcji, Niemczech, Włoszech, na
Ukrainie, Tajwanie, Kubie. Zdobył 12 nagród oraz wyróżnień
krajowych i zagranicznych (Tajwan). Wiele jego prac znajduje
się w zbiorach instytucji i osób
prywatnych, m.in. Małgorzaty
Niezabitowskiej, Tadeusza Mazowieckiego, prof. Helmuta Wagnera, Klausa J. Birknera.
Krzysztof Marusiński

Anna Długozima

ORGANIZACJE

Wigilia inna niż wszystkie

O wieczerzach wigilijnych, tych pracowniczych,
gminnych, w grupach rówieśniczych i innych, odbywających się w okresie świąt
Bożego Narodzenia, powiedziano już chyba wszystko,
no w każdym razie niezmiernie dużo. I chociaż bliżej
nam już do Świąt Wielkanocnych i o wigiliach wszyscy już zapomnieli, to czasem warto wrócić do
wspomnień.
igilia, do której
ośmielam się powrócić, była jedyna w swoim rodzaju,
niepowtarzalna, wyjątkowa. Mówię o Wigilii, która odbyła się 12
grudnia 2012 roku w Pawilonie
Artystycznym orzyskiego Domu
Kultury, a której głównym organizatorem było Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej
w Orzyszu.
Pod czujnym okiem pani Reginy Marusińskiej przygotowano
wszystko, co na tak wyjątkowy
wieczór przygotować należało.
Stoły przykryte śnieżnobiałymi
obrusami, świece, pięknie ułożone
serwetki, no i tradycyjne potrawy
wigilijne. Na czołowym miejscu,
jak każe tradycja, opłatek, następnie kapusta z grzybami, barszcz,
pierogi, ryby pod różnymi postaciami…, czego tam nie było.
„Bo jak MSAL coś organizuje, to
musi być doskonałe. Oni są perfekcjonistami.” - mówi jedna
z uczestniczek spotkania, zupełnie
z MSAL-em niezwiązana.
Wigilię rozpoczęli: prezes
MSAL Krzysztof Marusiński

i przewodnicząca koła Związku
Emerytów i Rencistów w Orzyszu
Danuta Wikiera, serdecznie witając zgromadzonych gości, wśród
nich wiceburmistrz Orzysza Ewę
Polkowską-Krupa. Na wieczerzę
przybyło ok. 60 osób, z czego tyl-

wództwa warmińsko-mazurskiego, a jedną z nich jest Orzysz.
Wykład inauguracyjny pt. „Teatr po obu stronach sceny” wygłosiła
jedna z uczestniczek spotkania.
Mówiła o historii teatru, począwszy od czasów najdawniejszych,
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Gościom podobały się odświętnie przystrojone stoły
ko nieliczni to członkowie stowarzyszenia, przeważająca większość to emeryci i renciści, członkowie koła z Orzysza.
Po raz pierwszy w tym roku i,
miejmy nadzieję, nie ostatni,
spróbowano połączyć te dwie grupy, organizując wspólną wieczerzę wigilijną. Wszystko udało się
znakomicie, wszyscy byli zadowoleni, zwłaszcza ludzie samotni,
spragnieni kontaktów z innymi.
I to pierwszy powód, dla którego
nazywam tę Wigilię wyjątkową.
A drugi? Otóż spotkanie to
zainaugurowało Akademię Seniorów Warmii i Mazur, której organizatorem jest MSAL w Orzyszu.
Akademia obejmuje swym zasięgiem 9 miejscowości z woje-

od starożytnej Grecji, o wielotysięcznych tłumach gromadzących
się na dionizjach - uroczystościach na cześć Dionizosa - boga
wina i urodzaju. Wspomniała
o teatrze rzymskim z udziałem
akrobatów, błaznów cyrkowych,
a później także dzikich zwierząt,
który oprócz rozrywki miał dostarczyć widzom mocnych wrażeń. Z wykładu dowiedzieliśmy
się np., że w starożytności aktorami byli wyłącznie mężczyźni i na
scenie występowali w maskach.
W średniowieczu natomiast królował dramat liturgiczny, w którym i aktorami, i widzami jednocześnie byli uczestnicy nabożeństw. Prelegentka mówiła też
o teatrze cieni, teatrze gestu, krót-

ko mówiąc o zabawie w teatr, magicznej rozrywce, podobno bardzo wciągającej, pozwalającej na
wygłupy, ale i na prawdziwą pracę zespołową. Taki teatr ujawnia
talenty, daje niezapomniane przeżycia po obu stronach kurtyny zapewniła prelegentka.
Tę część spotkania zakończyła scenka, przygotowana przez
członków MSAL, oparta na tekście utworu Józefa Ignacego Kraszewskiego „Dziad i baba”.
Bardzo profesjonalnie podeszli do
swoich ról aktorzy - amatorzy,
a śmierć pojawiła się na scenie
z własnoręcznie przygotowaną
kosą. Wszyscy bawili się doskonale i aktorzy, i widzowie. Oby
jak najwięcej takich ciekawych,

energetyzujących przedstawień.
Pomysł połączenia wieczerzy
ze sztuką wydaje się doskonały.
Przecież słynne obiady czwartkowe u króla Stasia także łączyły te
dwie strony życia, a gośćmi byli
tak znakomici ludzie polskiego
oświecenia, jak Ignacy Krasicki
czy Stanisław Trembecki.
Po króciutkiej przerwie przystąpiono do dzielenia się opłatkiem i przyszedł czas na życzenia,
a tym nie było końca. A ponieważ
większość zebranych to seniorzy,
ludzie 60+, to głównie życzyliśmy
sobie nawzajem zdrowia, pociechy z wnucząt i do siego roku.
Jak na prawdziwą Wigilię
przystało, na spotkaniu nie mogło
zabraknąć kolęd, staropolskich

Emerytura znaczy aktywność

J

korzystam z sanatoriów, gdzie
mogę „naprawić” swoje zdrowie
i siły. Uważam, że na emeryturze
można oddać się bez reszty robieniu czegoś, co daje nam przyjemność i satysfakcję.
Moją pasją jest ogród. Uwielbiam zajmować się nim, sadzić
i pielęgnować rośliny, przycinać
krzewy... Jestem dumna, gdy słyszę, jak ludzie podziwiają mój
ogród. Lubię też wykonywać różne dekoracje, które ozdabiają mój
dom. Mam samochód i prawo
jazdy więc bardzo często jeżdżę
do miasta, robię zakupy. Z pewnością nie oprę się, by kupić drobiazgi dla prawnuków.
Nie zapominam też o sobie.
A z racji tego, że mam teraz bardzo dużo wolnego czasu, szczególnie zimą, gdzie nie można nic
robić w ogrodzie, odwiedzam
swoich znajomych, podtrzymuję
kontakty z ludźmi, z którymi pra-

Autorka jest współorganizatorką
wielu działań wspomagających
społeczność lokalną.

cowałam. Należę do Mazurskiego
Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej w Orzyszu, gdzie często
korzystam z różnych kursów integracyjnych. Oczywiście jak
każda babcia i prababcia spędzam
dużo czasu w otoczeniu moich
wnuków i prawnuków. W razie
problemów mogą na mnie liczyć.
Emerytura jak wiadomo
sprzyja życiowym podsumowaniom, rachunkom sumienia, refleksjom, na które nie było czasu
wcześniej. Ale staram się nie
marnować czasu wyłącznie na
rozmyślania, wolę posurfować po
internecie lub porozmawiać przez
Skypa z córką, lub ze znajomymi
z Holandii. Jestem osobą pełną
optymizmu i uważam, że emerytura jest wspaniałym okresem,
w którym warto czerpać radość
z życia. Aktywnym i szczęśliwym
można być w każdym wieku.
Irena Arnista

Autorka jest aktywną emerytką
mieszkającą nad brzegiem pięknych Śniardw.

OSOBY

Seniora często postrzega się jako osobę, która najlepsze lata życia ma już za
sobą. Nie zgadzam się
z tym.
estem emerytką od 10 lat.
Mam pięcioro wnucząt
i troje prawnucząt. Nie jestem
jednak babcią w bujanym fotelu,
z chustką na głowie i w haftowanym fartuszku.
Uważam się za osobę bardzo
aktywną, uprawiam sport, dbam
o siebie, śledzę najmodniejsze
trendy, surfując w internecie. Zamiast siedzieć w domu i dziergać
sweterki na drutach, spełniam
swoje marzenia, na które nie miałam czasu za młodu, pracując
i wychowując dzieci.
Uwielbiam podróże i gdy tylko nadarzy się okazja, pakuję się
i wyjeżdżam. Zwiedziłam już bardzo dużo miejsc w kraju i za granicą. Przynajmniej raz do roku

pieśni bożonarodzeniowych, takich jak: „Wśród nocnej ciszy”,
„Lulajże Jezuniu”…, które jednym głosem śpiewali wszyscy
zebrani, seniorzy i goście.
Dla zgromadzonych seniorów wolontarystycznie zagrał
zespół młodzieżowy Captum, prezentując kilka współczesnych kolęd i pastorałek, za co otrzymał
gromkie brawa od biesiadników.
Wigilia dobiegła końca i rozeszliśmy się do swoich domów. Z utęsknieniem będziemy czekać na
kolejne tego typu spotkania. Może nie tylko wigilijne.

Izabella Pytel

Aktywność
Społeczna
Osób
Starszych
Wycieczka do Torunia rówwyjazdy edukacyjne: do WarszaTurystyka, wycieczki,

zwiedzanie ciekawych miejsc
to znakomite, aktywne formy
zdobywania wiedzy, wykorzystywane także przez
ośrodki kształcenia osób dorosłych i starszych.
nane wszystkim seniorom Uniwersytety Trzeciego Wieku, Akademie Seniorów
chętnie wykorzystują te formy, realizując w ten sposób przejęte
przez siebie cele dydaktyczne.
Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Morągu realizuje projekt skierowany do osób po 60. roku życia.
W ramach zadania przygotowane
i przeprowadzone zostały dwa

Morążanie przy choince, pod Zamkiem Królewskim w Warszawie

fot. Krystyna Pilarczyk

ORGANIZACJE

Z

wy i Torunia. Były one związane
z życiem i działalnością naukową
wielkiego polskiego astronoma
Mikołaja Kopernika.
W programie wycieczki do
Warszawy znalazło się zwiedzanie
Muzeum Powstania Warszawskiego. Wiele interesujących, naukowych osiągnięć i ciekawostek
poznaliśmy w Centrum Edukacji
Mikołaja Kopernika. Następnie
zwiedziliśmy Warszawę, w tym:
Łazienki, Nowy Świat, Starówkę.
Wieczór spędziliśmy w teatrze
„Buffo” na spektaklu „Wieczór
bałkański” z udziałem J. Józefowicza, J. Stokłosy, N. Urbańskiej.

nież miała charakter edukacyjny.
Wędrowaliśmy śladami Mikołaja
Kopernika, który się tu urodził.
Zwiedziliśmy Starówkę, Muzeum,
Dom Kopernika, a także Muzeum
Żywego Piernika. Wieczór spędziliśmy w Teatrze Wilama Horzycy na koncercie poświęconym
twórczości Kazika Staszczyka.
W drodze do Torunia zatrzymaliśmy się w Zamku Krzyżackim
w Gołubiu-Dobrzyniu.
W drodze powrotnej zwiedziliśmy miasto Chełmżę oraz zabytkową katedrę chełmżyńską.
W bierzącym roku będzie realizowany drugi etap projektu,
w tym lektoraty z języków obcych
(angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego), wykłady, prelekcje,
zajęcia komputerowe oraz warsztaty tematyczne: teatralne, malarskie, fotograficzne, literackie.
Całość działań sfinansowano
ze środków Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w ramach
Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych.

Autorka jest wiceprezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morągu, pełni też funkcję szefowej
Rady Programowej w Stowarzyszeniu. Inicjatorka wielu działań
na rzecz osób starszych.

Mieszkam
w
Wiartlu,
bo
tu
spokój
Nie wiedziałam, co wywołam,
Subwoofery w samochodach
Odjeżdżali zachwyceni
gdy rzucałam, ot tak, w przestrzeń: wzdęły brzuchy w rytmie disco,
przyjeżdżajcie! cisza, spokój,
na co kogut, gubiąc pióra,
czysta woda i powietrze.
do sąsiadów, przez płot, prysnął,
Na poważnie wzięli słowa
i przedwczoraj, przed budzikiem,
przyjechali w cztery fury,
sprawdzić, co tam u puszczyków.

Pies się ukrył za wygódką,
kot z kanapy dał drapaka.
Mąż się zaszył na poddaszu
i jak małe dziecko płakał.

obiecując, że powrócą.
Mąż już obsechł,
pies wyć przestał.
Ciągle nie wiem,
gdzie jest Mruczuś.

Krystyna Bandera, Wiartel

Roj

O Babci Mleczkowej i świętojańskich skarbach

A

ściwie noc, Noc Świętojańską.
Punktualnie o północy "złe" moc
traci i jak się wtedy zobaczy taką
pojedynczą dużą paproć, co jeden, ale za to wielki kwiat będzie
miała, to pod nią kufer ze skarbem wykopać można.
Podśmiewali się wszyscy
z babci Mleczkowej, że w takie
bajdy wierzy... aż do tej historii
z Michałem, trzy lata temu. Było
to dzień przed Nocą Swiętojańską. Michał akurat miał urodziny.
Zeszli się chłopaki, jedno piwko,
drugie. Znowu zaczęli o tych
skarbach gadać. Wtedy jeden
przypomniał sobie, że obok
w niewielkim lasku, są jakieś stare kamienne fundamenty, zapadnięte w jednym kącie i zawsze
tam taka wielka, pojedyncza paproć rośnie. Rzucili się z łopatami. Kopali pod tą paprocią, jak
szaleni i... faktycznie kufer stareńki, cały obity blachą, na solidny zamek zamknięty, znaleźli.
A ciężki był! Ledwo go do domu

dotaszczyli, a że zamek nie puszczał, siekierą rozwalili. Patrzą,
a tam w środku...pusto. A właściwie to nie pusto. Leżał tam kieliszek, taki wielki, stary, z grubego
szkła we wzory rżnięty, wyszczerbiony przy brzegu.
Cała wieś się następnego dnia
zleciała, ten kufer oglądać.
A babcia Mleczkowa powiedziała: ty Michał to głupi jesteś. Wypity byłeś i skarb świętojański
znaleźć chciałeś!? To wiadomo,
że jak "złe" piwo albo coś mocniejszego poczuje, to moc odzyskuje. Przyleciało i skarb
schowało, a tobie Smętek na pośmiewisko wyszczerbiony jeno
kieliszek zostawił.
Kufer kupił jakiś "warszawiak" z tych domków letniskowych koło Gór. Kieliszek Michał
ze złości w pokrzywy wyrzucił,
ale ponoć od tego czasu apetyt na
piwo zupełnie stracił.

Autorka mieszka na Mazurach,
nad Nietlickimi Bagnami.

Wielkanocny żurek

P

miejscu na trzy dni.
By przygotować właściwy
żurek, do garnka wlej 4 szklanki
wody, dodaj podsmażoną cebulę,
czosnek i sól. Włóż kiełbasę i bo-

fot. www.wrotkaonline.blox.pl

Żurek jest zupą, której
smak znają niemal wszyscy. Przy tym, często podawany jest na stół w czasie
Świąt Wielkanocnych.
roponuję przygotować
go na sposób mazurski.
Warto samemu przyrządzić
zakwas, który jest podstawą przygotowania tej zupy.
Dwie szklanki żytniej mąki
zalej letnią wodą i rozmieszaj do
konsystencji śmietany, a następnie włóż skórkę chleba razowego.
Niektórzy dodawali do zakwasu
czosnek, by poprawić jego smak.
Następnie zostaw go w ciepłym

czek. Gotuj na małym ogniu
do miękkości. Dodaj liść laurowy, ziele angielskie i pieprz.
Ugotowaną kiełbasę pokrój
w drobne krążki, a potem włóż
z powrotem do zupy. Wlej zakwas, wsyp majeranek do smaku
i zagotuj. Zdejmij z ognia i połącz
wszystko ze śmietaną.
Ugotuj jajka i pokrój je na
cząstki, rozłóż na talerzach i zalej
zupą. Możesz też ugotować
ziemniaki, przełożyć je do oddzielnej miseczki, polać tłuszczem ze skwarkami i zaserwować
razem z żurkiem.
Daria Zychowicz

TWÓRCZOŚĆ

O skarbach to się tutaj
w naszej okolicy mówiło
chyba od zawsze.
to, że Niemcy jak wyjeżdżali po wojnie to
coś zakopywali. Ponoć były też
skarby z I wojny światowej, a nawet wojska napoleońskie tędy
niedaleko ciągnęły i coś tam były,
w ziemi zakopywały.
Kolejne pokolenia chłopaków, jak tylko dorosły do łopaty,
to zaraz zaczynały po okolicznych lasach latać, ryć w bunkrach
nad Buwełnem i w tych koło
Cierzpięt. Najbardziej zawzięci to
się nawet na tę górę samotną koło
Paprotek, gdzie cmentarz żołnierzy z I wojny światowej jest, z łopatami wyprawiali.
Babcia Mleczkowa tylko ręką
machała i mówiła, że nic nie
znajdą, bo skarbów zakopanych
"złe" pilnuje, a takich większych,
to ponoć nawet sam Smętek. Taki
skarb można znaleźć tylko w jeden, jedyny dzień w roku, a wła-

BAL SENIORA

W czasie minionego karnawału seniorzy z Prostek
bawili się w Gminnym Ośrodku Kultury.
ozpoczynając „Bal Seniora” Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury Ewa Ratkiewicz przywitała uczestników i gości,
życząc wszystkim miłej, udanej zabawy. Bawiono się przy muzyce
z lat 80. i 90. oraz przy muzyce biesiadnej. Podczas imprezy przeprowadzono konkursy i zabawy np. taniec na gazecie w parach, taniec z balonami itp., w których wszyscy brali czynny udział.
Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych i przysporzyła wiele radości bawiącym się.
Wszystkim uczestnikom balu dziękujemy za przybycie i bardzo
miłą atmosferę.
rew

Po 7-ej śniadanie. Po nim
herbata, kawa - od 10 lat jestem
emerytką, więc nie muszę już
spieszyć się do pracy - wypijam
je, oglądając program TV.
Potem następuje najmniej lubiany przeze mnie fragment dnia
- trzeba pomyśleć o obiedzie. Co
prawda, obiad robię tylko dla
mnie i męża, ale jednak trzeba go
przygotować. Przy obiedzie rozmawiamy z mężem o codziennych sprawach.
Po południu moja ulubiona
część dnia, telewizja, radio, dobra
książka. Nie mogę żyć bez książek, dlatego często odwiedzam
miejscową bibliotekę. Każde
wtorkowe i piątkowe przedpołudnie spędzam ze znajomymi
w Kole Emerytów i Rencistów,
rozmawiając na tematy polityczne, rodzinne, społeczne. Sporo
wolnego czasu spędzam przed
komputerem, przeglądając portale
społecznościowe, czytając informacje prasowe.
Latem, wieczorami chodzimy
z mężem na działkę. Bardzo lubię
swój ogród, spacery do lasu, rowerowe wycieczki do pobliskich
miejscowości. Posiadam samochód i prawo jazdy, więc mimo
tego, że mieszkam w małej miejscowości, w której występuje problem z komunikacją autobusową,
nie czuję się odcięta od świata.
Czasami z przyjaciółmi w wolnych chwilach jeździmy nad morze. Mieszkam w domku jednorodzinnym, więc mogę sobie pozwolić na posiadanie sporej ilości
kotów, psów, kur, królików. Muszę poświęcać im sporo czasu, ale
sprawia mi to przyjemność.
Dajemy wnuczkom dobry przykład dbając o kondycję...
Maria Kuegler
rys. Dagmara Szabłowska

R
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JAK CO DZIEŃ

JAK BYĆ DOBRĄ BABCIĄ, DZIADKIEM...

