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STEREOTYW RHEINGAU BABCINE
SENIORZY SĄ POGOTOWIE PEM W OSOBY
STARSZE
SZCZĘŚLIWI
Najstarsi, około 90
– letni seniorzy także aktywnie spędzają swój wolny
czas. Grillują nad
Renem, opalają się.

Tak naprawdę życie dla innych jest
również wspaniałym życiem właśnie dla siebie.

Uważa się, iż osoby
starsze nie potrafią
odnaleźć się w szybko zmieniającej się
rzeczywistości.
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MUZEUM
POLSKIE RAPPERSWIL
Do tej chwili siedem tysięcy chorych seniorów zostało wywiezionych
z Niemiec.
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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.
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„...chleba na stole i dachu nad głową
Jan Różak

W wiosce Krekole, gdzie operatorem jest Federacja Inicja- serca. Opowiadała, jak pewnej
działa Stowarzyszenie "Łań- tyw Oświatowych w Warszawie, ciemnej nocy zapukał ktoś do jej
cuch Wzajemności", zajako wolontariusz odwiedzam domu. Była sama, obawiała się
mieszkuje pani Olimpia
panią Olimpię i udzielam jej otworzyć. Chrześcijańska powinPiotrowicz lat 86.
wsparcia. W czasie odwiedzin, ność nakazuje jednak - mówi pani
na wspiera Stowarzy- oprócz pomocy w formie prac fi- Olimpia - "głodnych nakarmić,
szenie, a ono w swojej zycznych, pani Olimpia bardzo spragnionych napoić, nagich
działalności wiele miejsca po- potrzebuje obecności i rozmowy. przyodziać". Okazało się, że był
święca wspieraniu osób w róż- Jak sama mówi, samotność bar- to bezdomny człowiek, który
nym wieku, w ramach tzw. dzo jej dokucza.
wpadł do rowu, przemoczony
pomocy międzypokolenioszukał pomocy. Otrzymał
wej. Szczególne działania
suche odzienie, strawę
kieruje do osób starszych.
i ciepło domowe.
Samo Stowarzyszenie
Pani Olimpia często
powstało w 2004 r. a więc
udzielała i udziela pomow przyszłym roku upłynie
cy głodnym i bezdom10 lat jego działalności,
nym. Jak wspomina - to
która wywarła znaczny
nasz Ojciec Święty Jan
wpływ na rozwój i popraPaweł II mówił: "żeby
wę życia tutejszej społecznikomu w Polsce nie zaności lokalnej.
brakło chleba na stole
Wróćmy jednak do pai dachu nad głową". Ja
ni Olimpii. Pochodzi ona
spełniam jego wolę.
z rodziny szlacheckiej,
O tym jak pomagała
z Jankowszczyzny, z woj.
i jakie zaufanie zdobyła
wileńskiego. Teraz mieszka
przez cały ponad półsamotnie, a będąc w podewieczny okres pobytu
szłym wieku sama potrzew Krekolach, świadczy
buje pomocy, której udziela
fakt, że często była projej rodzina. Pomoc świadszona jako
matka
czą jej również członkowie
chrzestna. Dokładnie nie
Stowarzyszenia i SuperSe- Pani Olimpia z wnuczką i autorem artykułu fot. K. Piotrowicz pamięta, ale grupa jej
niorClubu, do którego rówchrześniaków to pewnie
nież należy pani Olimpia.
Lubi opowiadać swoje osobi- kilkadziesiąt osób.
Pomoc ta polega między in- ste przeżycia. Ostatnie lata na WiReasumując, można bez
nymi na robieniu zakupów, przy- leńszczyźnie były bardzo trudne - przesady powiedzieć, że pani
gotowywaniu opału, wykony- mówi pani Olimpia. Okres wojny Olimpia Piotrowicz to osoba waniu prac porządkowych, zimą to ciągły strach, niepewność jutra. "prawdziwa perełka, z sercem na
uprzątnięciu śniegu z obejścia, Wokół tragedie i szykany. Dlate- dłoni wyciągniętej do potrzebuitp. W ubiegłym roku wspierał ją go zdecydowała się na przyjazd jącego". Życzymy Pani Olimpii,
wolontariusz, który w ramach do Polski wraz z rodziną i za- by cieszyła się dobrym zdrowiem,
projektu "Wolontariat Rozwija mieszkała w Krekolach.
długim życiem i wdzięcznością
Wieś", pracował w StowarzyszeJuż w pierwszych latach po- tych, którym pomagała.
niu "Łańcuch Wzajemności". Ak- bytu zyskała sobie zaufanie
tualnie od 1.03.2013 r. w ramach w środowisku. Pomagała potrze- Autor jest wolontariuszem, który
tego samego projektu, którego bującym, wyróżniała się dobrocią mieszka i działa we wsi Krekole.
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Barbara Kułdo

W Rheingau seniorzy szczęśliwi są

PODRÓŻE

R

W Niemczech rowerzysta musi
mieć kask, w przeciwnym razie
jest ścigany przez policję.
Ważne dla starszych ludzi są
także biegi. Czasami śmiech mój
wzbudza biegnący staruszek z roz-

około 90 – letni seniorzy, także
aktywnie spędzają wolny czas.
W dobrą pogodę grillują nad Renem, opalają się, obserwując płynące statki. Szczęśliwość wypisana jest na ich twarzach.

fot. autorki

Od wiosny przebywam
w miasteczku Eltville, w regionie Rheingau, w Hesji.
egion ten jest częścią
Górnej Doliny Środkowego Renu wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To
jeden z najpiękniejszych obszarów
uprawy winorośli w Niemczech,
słynący z produkcji wina i jego
musującej odmiany - sekty, z pasmem gór Taunus i majestatycznie
płynącym Renem. Eltville nad Renem jest najstarszym miastem
w tym regionie. Zwą je także miastem róż. W od 18 maja do 16
czerwca realizowano tutaj projekt
pod nazwą „500 czerwonych róż
dla Elville”.
Ja podziwiam tutaj nie tylko
„królową kwiatów”, ale także średniowieczne budynki, lawendowe
łączki, aleje platanów, bociany,
śpiewające kosy i drozdy, a także
zielone papugi, które tu się zadomowiły. Swój czas wolny wykorzystuję na codzienne bieganie
promenadą nad Renem. Przemierzam prawie 6 - kilometrową trasę,
która ciągnie się przez teren rezerwatu dzikiego ptactwa, czyli w towarzystwie spacerujących tu
bocianów, pływających łabędzi
i rechoczących od rana do wieczora żab. Mam wówczas także doskonałą okazję do obserwowania
seniorów aktywnie relaksujących
się. Zachwycam się, godną pozazdroszczenia, ich aktywnością.
Starsi ludzie maszerują żwawo
z popularnymi kijkami. Podobno
wzmacniają kondycję swoich mięśni, uprawiając nordic walking
przez cały rok. Do ulubionych
sportów należy także jazda rowerami indywidualnie i grupowo.

Mieszkańcy i turyści chętnie pozowali na tle różanej wystawy w Elville
wichrzoną fryzurą i na cieniutkich
Region, w którym przebynóżkach. Jeszcze większe moje wam, to „kraina winem słynąca”.
zdziwienie wywołał senior na de- Panuje tu najstarsza tradycja proskorolce… Śmignął obok mnie jak dukcji i „próbowania” wina. Słynrakieta – uśmiechnięty od ucha do ne są tzw. Wein Probieren Standt,
ucha, opalony, zadowolony z ży- czyli punkty próbowania różnych
cia. Dla starszych Niemców naj- rodzajów tego trunku. Kiedy
częstszym sposobem rekreacji są sprzyja pogoda, przed miejscem
spacery. Doskonałym miejscem sprzedaży win ustawiają się długie
do tego typu aktywności jest pro- kolejki seniorów, którzy następnie
menada nad Renem. Seniorzy zda- zajmują miejsca przy stolikach
ją sobie sprawę, że spacery nad Renem i degustują rodzime
wpływają dobrze na krążenie krwi, trunki. Punkty sprzedaży przeważdrogi oddechowe, na serce, zaś nie mają kształt ogromnych bezielone tereny są dobre dla oczu.
czek. Nie zauważa się osób
Niemieccy emeryci nie mają pijanych. Ludzie są wyluzowani,
problemów finansowych. Godziwe weseli, zrelaksowani.
emerytury zabezpieczają ich sta- Autorka jest nauczycielką na
rość, a także pozwalają im na wie- emeryturze. Aktywnie działa na
le więcej niż nam. Ci najstarsi, rzecz dzieci, młodzieży i starszych.

Tadeusz Piotrowski

“Sztuka czyści duszę z codziennej warstwy
kurzu” - Pablo Picasso

Nigdy nie jest zbyt późno

rys. autor

T

lepiej, a potem okaże się, ile radości daje samodzielna praca farbami i pędzlami. Powstałe prace
mogą zdobić domy rodziny i znajomych.

Tych, którzy na razie nie czują w sobie weny do twórczości
plastycznej, zachęcam do zainteresowania się sztuką, jako widz.
Jeżeli do tej pory nie bywaliśmy
na wystawach, to teraz spróbujmy
przełamać się i zacząć na nie chodzić. Sztuka jest nieprawdopodobnie różnorodna, szczególnie
współczesna, nie każdy artysta
trafi do naszego serca, nie każdy
nas zainteresuje, nie każdy zachwyci czy wzruszy, ale nie należy się zrażać. Prędzej czy później
spotkamy takiego, który nas zauroczy, zafascynuje.
Jak się do tego zabrać? To
bardzo proste. Np. w Olsztynie
mamy Biuro Wystaw Artystycznych, mieści się ono w tym samym budynku, co Planetarium.
Są prywatne galerie, Muzeum
Warmii i Mazur. Wystarczy powiedzieć sobie: odwiedzę każdą
wystawę w BWA. Co tydzień lub
dwa zrobię obchód galerii,

a w niedzielę odwiedzę Muzeum
Warmii i Mazur. Te wizyty w galeriach proponuję traktować jak
wyprawy i wycieczki w świat
sztuki. Po wejściu do galerii nie
śpieszymy się i spokojnie spacerujemy, uważnie oglądamy zgromadzone dzieła.
Jeżeli oglądamy obraz, to radzę stanąć jak najdalej i powoli
się do niego zbliżać, zatrzymując
się co metr i uważnie mu się
przyglądać. Prędzej czy później
trafimy na dzieła, które nami zawładną. Ze sztuką jest tak, jak
z miłością - nie zakochujemy się
w każdej napotkanej osobie.
Tak więc odwiedzamy przybytki sztuki, a dodatkowo czytamy w prasie recenzje z wystaw,
w programie TV wyszukujemy
audycje o malarzach, rzeźbiarzach, rysownikach. W bibliotekach oglądamy albumy i wypożyczamy książki na temat, który coraz bardziej zaczyna nas
wciągać. I jest jeszcze jeden plus
bywania na wystawach. W tych
miejscach można spotkać wielu
ludzi i zapoznać się z “pokrewnymi duszami”. Nawiązanie rozmowy na temat oglądanych prac
może zakończyć się nową, cenną
dla nas znajomością.
Mogę obiecać, że dzięki obcowaniu ze sztuką, życie stanie
się dużo ciekawsze, wejście w jej
świat jest jak wejście do nieznanego pokoju, z którego okien roztaczają się przebogate widoki.

Autor jest artystą malarzem,
ukończył ASP w Warszawie, pracuje jako arteterapeuta z osobami
starszymi i niepełnosprawnymi.

AKTYWNOŚCI

Jestem malarzem. Od
trzynastu lat pracuję ze
starszymi ludźmi, ucząc
ich malarstwa i obcowania
ze sztuką.
e lata dużo mnie nauczyły. Przekonałem
się, że niektóre rozpowszechnione
opinie o seniorach są nieprawdziwe. Na przykład twierdzenie, że
człowiek w podeszłym wieku nie
potrafi nauczyć się czegoś nowego. Wielokrotnie przekonałem się,
że to nieprawda. Ktoś, kto nie rysował i nie malował, po zachętach
i udzieleniu rad technicznych zaczynał samodzielnie tworzyć. Wykonanie własnoręczne jakiejś
pracy ma ogromne znaczenie dla
dobrego samopoczucia człowieka,
który jest na emeryturze. Może to
być praca w ogródku, upieczenie
ciasta, zrobienie czegoś na drutach, ale również może to być rysunek lub praca malarska.
Chciałbym zachęcić seniorów
do malowania. Jak się za to zabrać? To proste. Dowiedzieć się
gdzie działa pracownia gromadząca malarzy amatorów i się do niej
zapisać. Nie należy się bać. Trzeba pamiętać, że każdy z nas, będąc dzieckiem, rysował i malował
chętnie i odważnie. Gry na fortepianie czy skrzypcach trzeba
uczyć się od wczesnego dzieciństwa. Inaczej jest z malowaniem.
Malować można zacząć w każdym wieku, tak jak w każdej
chwili można zacząć pisać wiersze. Początki będą trudne, ale
przy pomocy instruktora oraz słuchając rad koleżanek i kolegów
malarzy poczujemy, że idzie coraz

Jolanta Badyda

Tak naprawdę życie dla innych jest
również wspaniałym życiem dla siebie. Żyj
w myśl zasady: „Rób coś, co jest ważne dla
ciebie i dla innych”.

Babcine pogotowie
Nasza życiowa postawa i niezaspokojone ambicje sprawiają,
że starość daje nam nadzieję na
przeżycie drugiej młodości. Uniwersytet uczy odwagi, otwarcia
na świat, wyrabia w nas pewność
siebie i samodzielność. Zamiast
fotela, kapci i gazety wybraliśmy
uczestnictwo w różnego rodzaju

Nasze panie: p. Helena Sroka, p. Teresa Puchacz, p. Elżbieta
Trambowicz, p. Halina Mroczkowska, p. Ewa Bohużyńska, p.
Anna Szydłowska, p. Halina Wąsowicz, p. Marianna Sosnowska,
p. Zofia Gucajtis, p. Krystyna
Wocial, z przyjemnością idą do
Domu Dziecka i tam organizują

Babcie w działaniu wśród wychowanków Domu Dziecka
esteśmy członkami Uni- ważnych społecznie zajęciach.
różne ciekawe zajęcia, a szczewersytetu Trzeciego WieCiekawym zajęciem, jakie so- gólnie zajęcia kulinarne.
ku w Ornecie. W ramach bie wymyśliliśmy, to spotkania
Dzieci lubią robić sobie różne
działalności UTW w myśl nasze- z dziećmi. Mamy swoje dzieci, smakołyki i jeść dobre potrawy.
go motta: „Jedni są wiecznie mło- swoje wnuki, które bardzo kocha- Robiłyśmy z nimi kopytka, sałatdzi, inni wiecznie starzy, to my, ale to dla nas mało. Postano- kę jarzynową, ptasie mleczko,
kwestia charakteru, a nie kalenda- wiliśmy spotykać się z dziećmi smażyłyśmy naleśniki, robiłyśmy
rzy”, chcemy być wiecznie mło- z Domu Dziecka w Ornecie i chy- jabłecznik. Wszyscy lubimy łakodzi i dlatego działamy. Uczymy ba udało się. Umawiamy się z ni- cie, a szczególnie dzieci przesię, rozwijamy swoje zaintereso- mi na spotkania, chodzimy do padają za nimi. One jednak nie
wania, odpoczywamy, ale w dal- nich, rozmawiamy z nimi i sta- tylko lubią jeść, one chcą sobie te
szym ciągu pragniemy również ramy się choć w małym zakre- potrawy same wykonać. Są barbyć przydatni innym ludziom – sie umilić im trudne i mało dzo chętne do pracy, do działania.
młodszym, ale i starszym.
ciekawe życie.
Oprócz tego, że muszą się uczyć,

J

fot. Helena Sroka

ORGANIZACJE

Tak – jesteśmy babciami,
bardzo kochamy swoje wnuki, ale chcemy w ostatnim
okresie swojego życia podzielić się miłością z dziećmi, które w swoim krótkim
życiu zaznały niewiele tej miłości rodzinnej, a szczególnie babcinej.

Autorka jest emerytowaną
nauczycielką, aktywną działaczką
społeczną, prezeską Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Ornecie

Gramatka

Tym razem w poszukiwaniu dawnych smaków Mazur
zagłębiłam się w lekturze
dziewiętnastowiecznej "Encyklopedii staropolskiej"
Zygmunta Glogera. To jedno
z moich ulubionych zajęć.
"Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest - swoje, obowiązek", takie motto przyświeca
dziełu.

P

rzypomnę o zupie, którą
podobno szczególnie panie upodobały sobie jako rozgrzewające danie, przed pracą
w obejściu. Zastanawiam się tylko jak potem taka praca w obejściu wyglądała.
Ową zupą jest gramatka,
zwana czasem polewką albo farmuszką. Jest to gęsta zupa przyrządzana z gotowanego piwa
z dodatkiem masła, kminku oraz
ośródki czerstwego ciemnego
chleba. dodaje się do tego szczyptę soli, a czasem twaróg.
Zupę tę podawano na stołach
polskich od wieków - w czasie
postu. Była ona bardzo popularna, jako że dawniej, często i bardzo rygorystycznie poszczono.
"Sędziwe niewiasty, pamiętające
jeszcze koniec wieku XVIII, opowiadały piszącemu to, że za ich
młodości powszechnem było
w domach szlacheckich podawanie na post gęstej polewki zwanej
"gramatka", przyrządzanej z pi-

wa, tartego chleba (częściej chleba razowego, niż pytlowego),
masła i soli."
Ciekawa jestem, czy znalazłby się ktoś, kto jeszcze teraz
w poście jada gramatkę. "Mój"
przepis jest odrobinę uwspółcześniony, zatem, na pewno, zupa
będzie wyśmienita.
Składniki:
1 litr jasnego piwa,
1 kubek śmietany,
4 żółtka,
8 łyżek cukru,
1/2 kg białego twarogu,
1 główka czosnku,
1 łyżka masła,
sól do smaku.
Przygotowanie:
Czosnek obieramy z łupin,
większe ząbki kroimy wzdłuż na
dwie części i podsmażamy na
złoty kolor na maśle. W międzyczasie ucieramy żółtka z cukrem,
a następnie dokładnie mieszamy
ze śmietaną. Piwo podgrzewamy
prawie do temperatury wrzenia
i powoli wlewamy jajka ze śmietaną ciągle mieszając.
Wsypujemy na talerz rozdrobniony twaróg (ilość wg
upodobania) i kilka ząbków
czosnku (można lekko posolić).
Wlewamy na ser i czosnek bardzo gorącą zupę - jeżeli ktoś lubi
można dla "wzmocnienia" dać pół
kieliszka jałowcówki. Do tak podanej zupy można dodać grzanki
z pszennego chleba, usmażone na
dobrym maśle. Doskonale smakuje i jeszcze bardziej rozgrzewa.
Jako ciekawostkę podaję, że
o gramatce wspomina również
Adam Mickiewicz w "Panu Tadeuszu" przy okazji opisu śniadania
u Sędziego.

KULINARIA

rozwijać swoje zainteresowania, to
muszą uczyć się żyć. Dlatego my
postawiłyśmy sobie za zadanie pomóc im w przygotowaniu się do
dorosłego życia. Właśnie te dzieci
mają wiele problemów z lekcjami,
z wiedzą, którą muszą włożyć sobie do tych młodych główek i jeśli
możemy, to chętnie im w tym pomagamy.
W swoich domach dzieci mają
swoje mamy, babcie, starsze rodzeństwo, które może im pomóc
w odrabianiu lekcji, a te, z Domu
Dziecka, skazane są już bardzo
wcześnie na samodzielność.
W miarę naszych możliwości
będziemy się starały i w tej dziedzinie udzielić, choć w niewielkim
stopniu, pomocy fachowej ze strony nauczycieli emerytów.
Zarząd UTW i członkowie stawiają sobie za cel realizację takich
wartości życiowych, które byłyby
wyrazem szacunku i niesienia pomocy ludziom młodszym i starszym, którzy potrzebują pomocy.
Taką szczególną potrzebę miłości ze strony rodziny: matek,
babć czy rodzeństwa odczuwają
właśnie dzieci z Domu Dziecka.
Tym właśnie dzieciom organizujemy formę pomocy babcinej,
chcemy, by i one doznały, choć
w małym stopniu, miłości zastępczej od ludzi starszych, niebędących rodzicami czy babciami.
Trzeba żyć, żyć i cieszyć się
życiem. Żyć należy dla rodziny,
dla dzieci i wnuków, ale też dla
siebie i dla innych – tak z potrzeby
serca. Tak naprawdę życie dla
innych jest również wspaniałym
życiem dla siebie. Żyj w myśl
zasady: „Rób coś, co jest ważne
dla ciebie i dla innych”.

Monika Masłowska

Biblioterapia to leczenie wykorzystujące
odpowiednie zasoby czytelnicze jako pomoc
w medycynie oraz psychologii.

BIBLIOTERAPIA

Czytanie książek jest nie
tylko przyjemnością, ale odgrywa również w życiu człowieka pożyteczną rolę.
oże być kuracją wpływającą w pozytywny
sposób na rozwój czytelnika.
Dowodem na to jest istnienie biblioterapii, którą nazywano także ukierunkowanym czytaniem.
Głównym założeniem tej metody
terapeutycznej jest użycie dzieł
pisanych w celu regulacji systemu nerwowego, a co za
tym idzie psychiki człowieka. Jest ona rodzajem psychicznego wsparcia oraz
sposobu rozwiązywania niektórych problemów osobistych i dążenia do realizacji
konkretnych potrzeb.
Pojęcie biblioterapii posiada swoje korzenie już
w starożytności. W bibliotekach wisiały tablice ze
słowami „Lekarstwo na
umysł”, a do leczenia chorych
psychicznie włączano niektóre
pobożne utwory. Tego terminu
użyto jednak po raz pierwszy
w 1916 roku i wtedy również
określono podstawy tej terapii.
Od wieków już wiadomo, że czytanie jakichkolwiek tekstów ma
korzystny wpływ na organizm
ludzki, ale do tej pory tylko nieliczni wiedzą o możliwości połączenia tej czynności z procesem
medycznym, z leczeniem.
Należy zacząć od podziału
biblioterapii. Dzieli się ona na instytucjonalną, kliniczną i wychowawczą (rozwojową). Pierwsza
korzysta przede wszystkim z litefot. archiwum

ZDROWIE
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ratury dydaktycznej i prowadzą ją
zazwyczaj lekarze. Druga polega
na stosowaniu literatury głównie
wyobrażeniowej i ma pomagać
pacjentom z problemami emocjonalnymi oraz behawioralnymi.
Ostatnia łączy materiały czytelnicze (dydaktyczne i wyobrażeniowe). Dostosowuje się ona do
indywidualnych potrzeb i oczekiwań pacjentów. Rozwiązuje istotne dla nich rozterki. Może
odbywać się właściwie wszędzie.

Biblioterapia ma przekazywać wzorce zachowań, korygować zaburzenia emocjonalne,
integrować osoby nieprzystosowane społecznie, wzmacniać poczucie własnej wartości, także
pomagać w procesie samorozwoju i zmnieszać lęk, strach, czy
agresję. Terapia czytelnicza posiada szeroki zasób elementów leczniczych. Są to między innymi tak
zwane książki łatwe w czytaniu,
książki wyglądem przypominające maskotki, mówione, drukowane pismem Braille'a czy też
edukacyjne programy komputerowe. Jak widać biblioterapia ciągle
sięga po nowe techniki docierania

do chorych. Nie jest przeznaczona
dla ścisłej grupy, bowiem może
z niej skorzystać każdy.
Biblioterapia składa się z kilku etapów. Początkowo specjalista musi postawić diagnozę,
potem powinien dobrać literaturę
odpowiednią dla danej sytuacji
terapeutycznej, a następnie uruchomić skomplikowane postępowanie terapeutyczno-wychowawcze. W tym momencie trzeba zadecydować, gdzie i w jaki sposób
pacjent będzie poddany terapii. Może uczestniczyć
w terapii zarówno grupowej, jak indywidualnej.
Najważniejsze jest dążenie
do oczyszczenia, czyli odreagowania. Sukces jest
blisko, kiedy pacjent nauczy się pomagać sobie za
pomocą literatury. Wymienię podstawowe zasady
standardowych zajęć: dobrowolność uczestnika, dostosowanie tempa terapii do jego
możliwości, integracja oraz bezwzględny zakaz oceniania postaw.
Warto szczególną uwagę
zwrócić na odmianę biblioterapii,
jaką jest bajkoterapia. Jak sama
nazwa wskazuje jest to terapia
opowieściami, zwanymi inaczej
„bajkami-pomagajkami.”
Biblioterapia jest bardzo ciekawą alternatywą wykorzystania
książek. Czytanie było, jest i będzie korzystne dla rozwoju każdego człowieka.

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

Stanisław Brzozowski

STO(również
LAT, 106I CO
DALEJ!
lat), który swoją dziej, lecz generalna tendencja jest

Najszybciej przybywa
nam stulatków! Nie jest ich
jednak zbyt wielu.
Polsce mieszka dziś
około 3 tysiące osób,
które przekroczyły setkę. Procentowo jednak właśnie w tej grupie
wiekowej przyrost jest największy.
W majowym wydaniu magazynu
"National Geographic", który zajmuje się tajemnicą długowieczności, polskich stulatków reprezentuje profesor ze Śląska Antoni
Rosikoń (lat 106), specjalista od
budowy dróg i mostów.
Jego przykład pokazuje, że
oprócz dobrych genów liczy się
też psychika, ciekawość świata
i aktywność, także zawodowa.
Taki na przykład Irving Kahn

W
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pracę w finansach rozpoczął w roku 1928, do dziś przewodniczy
jednemu z nowojorskich domów
maklerskich. W pracy spędza już
tylko pięć godzin dziennie, ale
skoro przychodzi, widać ciągle ma
coś do powiedzenia. Nie trzeba od
razu Nowego Jorku i dolarowej
diety. Kolejny z pokazanych przez
"National Geographic" stulatków
Salvatore Caruso (i on ma 106 lat)
całe życie zajmował się zbiorem
oliwek. "Żadnego wina, tytoniu
i kobiet", radzi Włoch, którego
pasją, odpowiednio do nazwiska,
jest także śpiew.
Z czerstwych stulatków słynna była kiedyś Gruzja. Bywają
miejsca na świecie, gdzie średnio
nadal żyje się dłużej niż gdzie in-

wszędzie taka sama - żyjemy dłużej. Długie życie raz jest triumfem, równie często przekleństwem, ale to fakt. Coraz częściej
przekraczamy osiemdziesiątkę,
rzadziej dziewięćdziesiątkę, ciągle
zupełnie wyjątkowo setkę, ale biblijna granica ludzkiego wieku
("osiemdziesiąt, gdy jesteśmy
mocni") na naszych oczach przesuwa się w górę.
Geriatrzy, gerontolodzy, geragodzy biorąc pod lupę stulatków
zastanawiają się: jak ludziom urodzonym jeszcze przed pierwszą
wojną udało się dożyć naszych
czasów? I jak utrzymać ich w dobrej formie?

RZECZNIK INTERWENIUJE
nie wydaje się. Żeby pacjentka nie
zgłodniała osoba jej towarzysząca
musiała iść do sklepu po coś do
jedzenia. - Idźmy lepiej do domu,
powtarzała zdesperowana takim
stanem rzeczy pacjentka.
3. Wózek i wysokie łóżko na izbie przyjęć pacjent zasadniczo czeka na ławce, wózku, dopiero na koniec w łóżku. Szpitalne
łóżka są zasadniczo wysokie.
Wdrapanie się na nie dla 90-letniej kobiety (w dodatku z wypadającym odbytem) to trudne
zadanie. Pielęgniarki raczej nie
pomagają w takiej sytuacji.
4. Lekarz patrzy w kwity analizując wyniki badań i podejmując decyzję o potrzebie (bądź
nie) skierowania pacjentki na oddział szpitalny dyżurny lekarz
(wszystko działo się po godzinie
14,00) rzadko podnosi głowę znad

dokumentacji medycznej.
- A co będzie, jak i ja tu zaraz
padnę – spytała go zniecierpliwiona wielogodzinnym oczekiwaniem opiekunka 90-latki. - Wtedy
będziemy panią ratować – odpowiedział niewzruszony lekarz.
Sprowadzanie osoby pacjenta
do roli mniej czy bardziej
skomplikowanego przypadku medycznego, to jeden z najczęstszych grzechów służby zdrowia.
Sama rutyna nie tłumaczy jednak wszystkiego. 90-letni chory,
to ktoś zupełnie inny niż chory
w sile wieku.
Stanisław Brzozowski

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

INTERWENCJE

Będziemy panią ratować!
ani Janina T. ma ponad
90 lat. Pod koniec kwietnia ze względu na kłopoty z puchnącymi nogami znalazła się
w jednym z olsztyńskich szpitali.
Na izbie przyjęć szczęśliwie towarzyszyła jej o kilkanaście lat
młodsza koleżanka. Bez niej starsza pani nie poradziłaby sobie.
Obie kobiety na własnej skórze
przekonały się jednak, jak dalece
nasza służba zdrowia nie jest
przygotowana do zajmowania się
pacjentem w naprawdę podeszłym
wieku.
1. Badania godzinami - powtarzane i potwierdzane kilka razy badania laboratoryjne, bez
informowania pacjenta po co
i dlaczego tak długo to trwa.
2. Izba przyjęć nie karmi przyjęcie Janiny T. trwało ponad 8
godzin. Posiłków na izbie przyjęć

ostatek

Zapiski na skrawku dysku...

Boże Ciało - święto obchodzone w jedenaście dni
po Zesłaniu Ducha Św., jest
jednym z dziesięciu najważniejszych uroczystości kościoła katolickiego.
ostało ustanowione bullą papieską w 1264 r. jako wyraz wiary w obecność
Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, którą to wiarę umocniły
objawienia i cuda. Pierwszym
z nich była wizja błogosławionej
Julianny. Podczas nabożeństwa
Juliana, która od wielu lat miała
wizje księżyca w pełni z ciemną
plamą pośrodku, ujrzała kapiące
z hostii krople krwi. Kolejny cud
zdarzył się także w XIII wieku.
Ksiądz Piotr z Pragi, pielgrzymujący do Rzymu, zatrzymał się,
aby odprawić mszę św. Podczas
konsekracji hostii na korporał zaczęły spływać krople krwi. Wierni
ujrzeli utworzoną z kropel krwi
postać Jezusa Ukrzyżowanego.
Objawienia te kościół katolicki
zinterpretował w duchu teologii
chrześcijańskiej; podczas mszy
św. następuje rzeczywista przemiana hostii w ciało, a wina
w krew Chrystusa. Widywaną
przez Juliannę tarczę księżyca
uznano za symbol hostii.
W Polsce święto zaczęto obchodzić w roku 1320. Wprowadził je krakowski biskup Nanker.
Święto odstaje od tradycyjnego,
wynikającego z rolniczego rytmu,
cyklu obrzędowego. Jego termin
przypada między Zielonymi
Świętami a dniem Św. Jana, który
jest sygnałem końca wiosennych
przygotowań. Jest częściowym
powtórzeniem obrzędowości Zielonych Świąt, obydwa święta należą do "zielonych".

Świętuje się je w sposób
wskazany przez kościół. Najważniejszym rytuałem jest procesja
wiernych, która wraz z księdzem
obchodzi cztery wybudowane ołtarze symbolizujące Ewangelie.
Ołtarze udekorowane są młodymi
brzózkami i kwiatami. Na trasie
procesji stroi się okna i balkony,
a nawet układa się dywany kwiatowe. I o tych dywanach chciałam
napisać słów kilka.

fot. Arkadiusz Wielgórski

TRADYCJE
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w procesji jest przeżyciem dla
dziewczynek. W komunijnych sukienkach albo w ludowych strojach, idą przed baldachimem,
sypiąc kwiatki lub wykonując taneczne układy i ukłony z szarfami. Inne niosą symbole związane
z uroczystością. Ważna rola przypada także dojrzałym kobietom,
które wynoszą z kościoła figury
świętych i kolorowe chorągwie.
Nie można pominąć udziału miej-

Dywan kwiatowy przed ołtarzem we wsi Skęczniew
Skęczniew, wieś położona scowych orkiestr i straży.
w Polsce centralnej, w dolinie
Uroczystość jest kolejnym
Warty, przy zbiorniku Jeziorsko przykładem liturgii kościelnej,
znanym wodniakom i żeglarzom. która nie trafiając do chłopskiej
W każdym roku kilkukilometro- mentalności, była modyfikowana
wy dywan układany jest przez i uzupełniana przez kulturę ludotrzy pokolenia kobiet: dziewczyn- wą. Nadano temu świętu nowy
ki, matki i staruszki. Kwiaty, li- sens: zaklinanie urodzaju, ochroście, mchy, kora, kłosy zbierane ny pól i domów przed nieszczęsą przez kilka dni. Od świtu roz- ściem. Dzięki tej inwencji
poczyna się układanie polskiej pojawiło się w naszej obyczajomandali... kruchej, nietrwałej, wości wicie i święcenie wianków.
ulotnej i niepowtarzalnej. Żadna Święto i jego oktawa przypada
fotografia nie odda jej piękna, za- w czasie obfitego kwitnienia ropachu, włożonego wysiłku i serca, ślin i ziół leczniczych.
sąsiedzkich i rodzinnych pojednań, bliskości wynikającej ze
Autorka jest aktywną
internautką, stale wypowiadającą
wspólnej pracy.
Możliwość wzięcia udziału się w magazynie Generacja.

„

Anna Długozima

Dziewczynka w zielonym sweterku

T

dzo różne. Zdarzają się historie
śmieszne, humorystyczne, z reguły jednak są smutne, wręcz przerażające. Opowiada np. o urodzeniu dziecka przez jedną
z współuczestniczek niedoli Gienię Weinberg, która poświęciła swojego nowo narodzonego
synka, którego szanse na przeżycie były i tak nikłe, dla dobra innych - jego płacz ściągnąłby
niebezpieczeństwo.

Autorka przez całe życie nie
zapomniała tragicznych chwil
z okresu spędzonego w kanałach.
Jednym z tragicznych przeżyć,
które zapadło w jej pamięci, była
wiosenna fala deszczów (podobna, rok wcześniej zalała ukochanego wujka Krysi – Kubę). Woda
z łoskotem spadała do wnętrza
kanałów, które nie były w stanie przyjmować tak ogromnych
ilości naraz. „Zostaliśmy uwięzieni w samym środku żywiołu opowiada autorka - byliśmy pewni, że się utopimy. Tonęliśmy.
I zdarzył się cud - woda przestała
się podnosić, a później niespo-

dziewanie zaczęła opadać. Byliśmy uratowani.” To traumatyczne
wydarzenie wywarło wpływ na
całe życie autorki. „Przez resztę
pobytu w kanałach panicznie bałam się deszczu. Ten lęk pozostał
mi na całe życie”.
Wielokrotnie w trakcie swoich wspomnień autorka mówi
o polskich kanalarzach, którzy
robili wszystko, by uratować ich
życie. Zdaje sobie sprawę z tego,
jak wiele im zawdzięcza, nie waha się stwierdzenia, że zawdzięcza im życie, nie tylko własne.
Leopold Socha i dwaj pozostali
Polacy niejednokrotnie narażając
własne życie nieśli pomoc Żydom. Co prawda robili to za pieniądze, ale nie umniejsza to ich
poświęcenia. Choćby właśnie
dlatego warto sięgnąć po tę
książkę i przekonać się, że wielu
Polaków niosło pomoc Żydom.
Życie w kanałach wśród dużych rudych szczurów, które
„przebiegały jak kury”, insektów,
odoru… było nie do zniesienia.
„Wy tu żyjecie jak zwierzęta”mówił Tola - młody Ukrainiec,
który pewnego dnia trafił do kanałów i natychmiast chciał stamtąd wyjść. Oni nie mogli tego
zrobić - kanały albo śmierć.
Autorka często wspomina
swój ulubiony zielony sweterek,
świadek wielu radości, ale częściej smutków. Istnieje on do dziś
i jest eksponatem w Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie.
Na podstawie książki Agnieszka Holland nakręciła przejmujący film pt. „W ciemności”.
Autorka, emerytowana nauczycielka, jest wierną czytelniczką literatury - regionalnej i światowej.

PRZECZYTAJ

Powyższy tytuł nosi
książka Krystyny Chiger
i Daniela Paisnera, którą gorąco polecam.
ytułowa dziewczynka to
autorka, w tamtym czasie ośmioletnia Krysia Chiger,
która z grupą żydowskich uciekinierów, w tym z czteroletnim braciszkiem Pawełkiem i rodzicami
Ignacym i Pauliną, przeżyła 14
miesięcy w kanałach we Lwowie.
Obecnie doktor Krystyna Chiger Keren, emerytowana stomatolog,
mieszkanka Nowego Jorku, przez
2 lata pisała swoje wspomnienia.
Żydzi zeszli do kanałów 1
czerwca 1943 roku i spędzili
w nich 14 miesięcy. Aby jednak
przeżyć, musieli trafić na dobrych
ludzi, którzy im w tym pomogli.
Ci, o których opowiada autorka,
to Polacy - kanalarze mieszkający
we Lwowie: Leopold Socha, nazywany często Poldziem, Stefan
Wróblewski i Jerzy Kowalów.
„Byli dla nas bardzo dobrzy. Codziennie od pierwszego dnia
przynosili nam czarny chleb
i margarynę” oraz wiele innych
rzeczy niezbędnych do przetrwania pod ziemią.
Przed wybuchem wojny ojciec Krysi był prywatnym przedsiębiorcą i rodzina Chigerów
wiodła dostatnie życie. Okupacja
sowiecka, później niemiecka,
przewróciła ich świat do góry nogami. Najpierw byli w getcie,
a kiedy Niemcy rozpoczęli likwidację getta, grupa 21 Żydów postanowiła zejść do kanałów.
Przeżyło 10 z nich. Wyszli 27 lipca 1944 roku - oślepieni światłem, chorzy, pogarbieni, ale
jednak wolni.
Wspomnienia autorki są bar-

Anna Saracen-Wójcik

Aktywność społeczna osób starszych
w województwie warmińsko-mazurskim

Chcąc szerzej poznać
uwarunkowania społeczne
i zdrowotne do podejmowania aktywności przez osoby
starsze przeprowadzono badania ankietowe.

AKTYWNOŚCI

W

ykonało je Obserwatorium Integracji Społecznej, funkcjonujące w Regionalnym
Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a celem badania było m.in. ukazanie rodzajów aktywności społecznej, jakie podejmują osoby
w wieku 60 lat i więcej. Próbę badawczą stanowiło 296 osób z 25 instytucji i podmiotów organizujących
zajęcia dla osób starszych (m.in. uniwersytetów i akademii trzeciego
wieku, klubów seniora, kół gospodyń
wiejskich). Najważniejsze wyniki
i wnioski z tego badania pokazują,
jak bardzo różnorodna jest sfera aktywności społecznej seniorów w naszym województwie.
Seniorzy, wskazując najczęściej
podejmowane przez nich aktywności
społeczne, wymienili wyjazdy na
grupowe wycieczki (66,2% badanych). Na drugim miejscu znalazło
się dokształcanie, które wskazało
41,9% badanych. Miejsce trzecie to
grupowe zajęcia sportowe, w których
uczestniczyło 26% badanych. Następnie badani wskazali aktywność
podczas organizowania imprez dla
innych osób (m.in. dla dorosłych,
młodzieży, dzieci) – 24% badanych.
Udział w zespole muzycznym, tanecznym lub chórze zadeklarowało
23% badanych. (Tabela nr 1.)
Wśród instytucji i organizacji,

w ramach których badani podejmują
aktywność społeczną, były głównie
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(65,5%). Do Kół Rencistów lub
Emerytów należało 27% badanych,
a do Klubów Seniora 23,6%.

(8,4%, 25 osób), wśród których badani wymieniali głównie: Internet (7
wskazań), Stowarzyszenie (3 wskazania), ogłoszenia lokalne (3 osoby),
zajęcia na UTW (3 wskazania) oraz
gminny ośrodek kultury czy biblio-

Spora część osób (18,2%) wskazała inny rodzaj instytucji, tj.: stowarzyszenia (12 osób), PTTK (4
osoby), Rodzinne Ogrody Działkowe
(3 osoby), a także Ochotniczą Straż
Pożarną, kluby sportowe czy Towarzystwa Miłośników Miasta. 9,1%
badanych udzielało się w organizacjach kościelnych lub parafialnych,
po 7,4% we wspólnotach lub spółdzielniach mieszkaniowych oraz
Kołach Gospodyń.
Źródłem informacji, z którego
badane osoby dowiedziały się
o możliwościach uczestnictwa w aktywności społecznej, byli najczęściej
znajomi (68,9%, 204 osoby). Na drugim miejscu znalazły się ogłoszenia
w prasie (18,2%, 54 osoby). Kolejnym źródłem informacji była rodzina
(11,1%, 33 osoby) i inne źródła

tekę (po 1 wskazaniu).
Głównym powodem, dla którego osoby podejmują aktywność społeczną, to chęć przebywania wśród
ludzi – 77,4% respondentów. 64,5%
badanych czuło konieczność pożytecznego spędzenia swojego czasu,
a 60,5% badanych odczuwało potrzebę dowiedzenia się bądź nauczenia nowych rzeczy. Podejmowanie
aktywności dla dobrego samopoczucia wskazało 49,7% badanych. Kolejne powody to: rozwijanie swoich
zainteresowań i pasji (49,7% badanych), chęć poznania ludzi w swoim
wieku (46,6% badanych), czucie się
potrzebnym (44,3% badanych), spędzenie swojego czasu poza domem
(35,5% badanych) oraz chęć zrobienia czegoś pożytecznego dla innych
(31,4% badanych). (Tabela nr 2.)

95 osób (32,1% badanych)
chciałoby uczestniczyć w jakiejś innej aktywności społecznej, ale obecnie nie ma takich możliwości.
Najczęściej wymieniane były wycieczki, zajęcia sportowe, kulturalne,
spotkania z ciekawymi ludźmi.
Głównym powodem, dla którego seniorzy nie uczestniczyli we
wskazanych przez siebie aktywnościach, był ich brak w miejscu zamieszkania (55,8% badanych).
Kolejną przyczyną był brak pieniędzy (50,5% badanych). Zły stan
zdrowia nie pozwalał na aktywność
37,9% badanych osób, a brak czasu
był powodem nieuczestniczenia
34,7% osób.
54 osoby (20,1% badanych) zaproponowały pomysły na nowe działania bądź zajęcia w swojej okolicy,
które mogłyby być atrakcyjne dla
osób starszych.

szych. Zapytano, jakie kanały informacji w pierwszej kolejności
wskazaliby jako skuteczne lub oczekiwane przez osoby starsze. Za najskuteczniejsze w dotarciu do osób
starszych i najbardziej przez nich
oczekiwane, osoby badane uznały
ogłoszenia w prasie (61,1%). Na
drugim miejscu znalazły się ulotki
wkładane do skrzynek pocztowych
(55,7%), a na trzecim ogłoszenia
w kościele (53,4%). Stosunkowo dużo respondentów wskazało również
ogłoszenia wywieszane w blokach
(48,6%). Kolejno osoby badane
wskazały ogłoszenia w Internecie
(28%), telefonowanie (27,7%) oraz
ogłoszenie w ośrodku pomocy społecznej (14,5%). Wysyłanie smsów
z informacjami wskazało, jako oczekiwane i skuteczne, 28 osób (9,5%).
Podejmowanie wszelkich inicjatyw przez osoby starsze, w tym
szeroko rozumianej aktywności społecznej, pomaga w promowaniu idei
aktywnej starości. W związku z tym,
należy te działania aktywnie upowszechniać i promować.
Powyższe wnioski są tylko częścią obszernego raportu, który dostępny jest na stronie internetowej:
http://wrota.warmia.mazury.pl, na
podstronie: Polityka Społeczna,
w zakładce: Obserwatorium Integracji Społecznej, w dziale: Badania
i analizy. Zachęcamy do lektury.
Obserwatorium Integracji Społecznej funkcjonuje w ramach Projektu 1.16 pn. Koordynacja na rzecz
aktywnej integracji, Działanie 1.2
Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna PO KL 2007-2013.
Autorka jest pracownikiem Obserwatorium Integracji Społecznej
przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

AKTYWNOŚCI

Najczęściej zgłaszanymi były:
organizacja spotkań towarzyskich,
wycieczek i wyjazdów, utworzenie
UTW lub Klubu Seniora, różnorodne
zajęcia sportowe dla seniorów, zajęcia kulturalne (kino, teatr) i edukacyjne (językowe, komputerowe itp.).
Respondenci wskazali, że w ich
otoczeniu były osoby starsze, które
nie podejmowały aktywności w swoim codziennym życiu. Najczęściej
wskazywaną przez badanych grupą

były osoby, które: nie wychodziły na
koncerty lub do kina (43,6%, 129
wskazań), nie wychodziły do kawiarni lub restauracji (42,9%, 127 wskazań) oraz nie podejmowały żadnej
aktywności fizycznej (40,5%, 120
wskazań). Powodami nieuczestniczenia w wymienionych wyżej zajęciach
były: zły stan zdrowia (52,7%), brak
pieniędzy (31,4%) oraz brak możliwości w miejscu zamieszkania.
Osoby biorące udział w badaniu
poproszono o poradę, co mogliby
zrobić seniorzy, którzy chcą być aktywni i mogą wychodzić z domu.
Propozycje na aktywność to: otworzenie się na ludzi, częstsze spotkania ze znajomymi, nowe przyjaźnie
(44 wskazania), aktywność fizyczna
(37 wskazań) czy uczestniczenie
w różnorodnych zajęciach podmiotów i instytucji oferujących zajęcia dla osób starszych, m.in. UTW,
ATW, Klub Seniora, stowarzyszenie, koło zainteresowań
i inne.
Aby móc
uczestniczyć
w jakichkolwiek
zajęciach i podjąć aktywność
społeczną, trzeba
wiedzieć gdzie
i jak to zrobić.
Istotną, a nawet
nadrzędną rolę
w naszym funkcjonowaniu odgrywają różnorodne kanały informacji, pozwalające na dotarcie danej
wiadomości do określonej grupy
osób. Korzystając z doświadczenia
badanych osób, poproszono ich
o wyrażenie opinii na temat informacji, które docierają do osób starszych. Informacje mogłyby dotyczyć
szeroko rozumianej oferty dla osób
starszych np. zajęć, badań lekarskich,
dyżurów Rzecznika Praw Osób Star-

Paulina Dobrzańska

Stereotypem w osoby starsze

Społeczeństwo spostrzega osoby starsze przez pryzmat określonych
uprzedzeń, nadmiernych
uogólnień i stereotypów.
iększość takich stereotypów nie jest wynikiem doświadczenia, a po prostu
przypuszczeń lub zasłyszanych
opinii. Człowiek podlega presji
kulturowej, która nastawiona jest
na tzw. oszczędność poznawczą.
W związku z tym zamiast starać
się poznać daną grupę osób lub
daną jednostkę, wysuwa na jej temat określone opinie, nie posiadając często żadnego ich potwierdzenia. Posługiwanie się stereotypami ułatwia orientację
w zawiłej rzeczywistości, pozwala
zaoszczędzić jednostce energię,
którą zużyłaby na poznanie danego zjawiska. Stereotypy są zatem
najszybszą i najuboższą drogą dla
tworzenia się na dany temat określonych opinii.
Jednym z najczęściej pojawiających się stereotypów na temat osób starszych jest ten, który
starość stawia na równi z chorobą,
zakładając, że każdą osobę starszą
charakteryzują problemy zdrowotne. Przeciętny obywatel sądzi, iż
wszyscy ludzie starzy są chorzy,
niedołężni, posiadają bezużyteczne umiejętności i wiadomości.
Uważa się ponadto, iż osoby starsze nie potrafią dostosować się do
zmiennej rzeczywistości, wyrażając dawno już nieaktualne wartości i idee. Ludzi starych postrzega
się jako niesprawnych, niepewnych, zdziwaczałych, zdziecinniałych oraz zniedołężniałych.
Zniedołężnienie nie jest jednak dominującą właściwością ludzi w wieku starszym. Procesy
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DEMOGRAFIA

W

starzenia się nie obniżają tak
w znacznym tempie sprawności
zdrowego organizmu. To raczej
choroba, nie zaś samo starzenie
się powoduje obniżenie możliwości, zarówno fizycznych, intelektualnych, jak i społecznych.
W naszej kulturze człowiek
starszy nie powinien np. publicznie okazywać uczuć, ubierać się
w sposób wyzywający czy też podejmować pewnych przedsięwzięć
zarezerwowanych dla osób z innej
kategorii wiekowej. Istnieją nieformalne normy wiekowe, które
tworzą specyficzną sieć kontroli
społecznej. Wiek jest właściwo-

stość nie potwierdza tej opinii,
zdążyła się ona zakorzenić na stałe w społecznej świadomości.
Istnieją cztery podstawowe
stereotypy odnoszące się do starszych generacji:
1. Człowiek stary jako osoba
schorowana i zniedołężniała –
osoba starsza jawi się społeczeństwu jako ktoś, komu zdrowie nie
pozwala już na wypełnianie codziennych ról społecznych. Starość jest w opinii społeczeństwa
okresem utraty zdrowia psychicznego i sił fizycznych, okresem
ułomności i niedołęstwa, a przez
to zależności od innych.

ścią, która służy do przyporządkowania ludziom określonych cech,
predyspozycji, ról.
Mity na temat ludzi starych
przedstawiają ich jako wyizolowanych, w ogóle nieopuszczających
swoich domów, obawiających się
napadów, ataków, kradzieży, samotnych, czy też zdziwaczałych.
Znaczna część społeczeństwa
przypisuje osobom starszym ograniczenie intelektualne. Starość
oznacza dla nich utratę zdolności
umysłowych. Mimo, iż rzeczywi-

2. Człowiek stary jako osoba
niesamodzielna i wymagająca
opieki – osoby starsze nie są
w stanie samodzielnie załatwić
nawet podstawowych spraw, mają
trudności w wykonywaniu najdrobniejszych czynności, nie potrafią samodzielnie się ubrać,
przygotować posiłku, posprzątać
mieszkania, są obciążeniem dla
otoczenia, które musi sprawować
nad nimi opiekę.
3. Człowiek stary jako osoba
żyjąca na skraju ubóstwa – su-

Autorka studiuje na V roku
Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Gdańskiego.

Plastycyz UTWw Mrągowie

Sekcja Plastyczna Mrągowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku działa od
października 2007 r., angażując się w życie artystyczne uniwersytetu, miasta,
regionu i województwa,
a nawet dalej.
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Nagrodzony obraz Haliny Kniahnickiej

rzy tym szczyci się wieloma sukcesami. Dowodem tego jest konkurs plastyczny
UTW w Toruniu, gdzie nasza reprezentantka Halina Kniahnicka
zdobyła III nagrodę za obraz Zioła. Wielkie gratulacje!
Innymi sukcesami naszej sekcji są zdobyte nagrody i wyróżnienia na przeglądach wojewódzkich i konkursach regionalnych przez:
Halinę Kniahnicką (1 regionalna, 1 międzywojewódzka)
Halinę Borowską ( 3 wojewódzkie, 2 regionalne)
Zofię Pałdynę (1 wojewódzka)
Krystynę Zyśk (2 regionalne)
Grażynę Markowską (1 regionalna)
Bożenę Bursztynowicz (1 regionalna)

Elżbietę Dołgosz-Cegłowską
(1 wojewódzka, 1 regionalna).
Prace malarskie członków
Sekcji prezentowane były na wystawach w Olsztynie (Galeria
ZPAP), w Kętrzynie (Galeria
Equus), w Mrągowie (Galeria
CKiT), w Mikołajkach (Centrum

fot. arch. Biblioteka Mrągowo

Kultury Kłobuk) i w Pieckach
(GOK Pegaz).
Nasi plastycy przekazali wiele swoich prac dla Domu Pomocy
Społecznej, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Mrągowie,
Domu Seniora w Ulesie koło Nidzicy oraz na aukcje Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego
w Giżycku i Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Poza tym
wyjeżdżamy na plenery, wystawy
i wernisaże. Działamy prężnie
i ciągle rozwijamy się. Zapraszamy na zajęcia!
Józef Jabłoński

Autor jest opiekunem sekcji Plastycznej mrągowskiego UTW
i znanym rysownikiem przedstawianym na łamach poprzedniego
wydania naszego magazynu.
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biektywna opinia społeczna
wskazuje na niedostatek materialny osób w podeszłym wieku. Łączy się to z niemożnością
realizacji zadań zawodowych
oraz z niskimi świadczeniami
emerytalnymi i rentowymi. Ludzie starzy należą z pewnością do
tej grupy, która nie ma już na
czym oszczędzić, a jeżeli tak, to
jest ono związane z poważniejszymi ograniczeniami potrzeb.
4. Człowiek stary jako osoba
samotna, osamotniona – większość osób starszych nie ma przyjaciół, znajomych, nie kontaktuje
się z rodziną. Opinia społeczna
potwierdza wysoką zależność pomiędzy wiekiem a samotnością
i osamotnieniem. Osoby starsze
prawie zawsze czują się osamotnione. Na los ten skazane są
zwłaszcza kobiety, które żyjąc
dłużej od swoich mężów, pozostają same po śmierci małżonka.
Należy jednak potwierdzić, że
seniorzy realizują częstokroć
kontakty z rówieśnikami lub
z członkami rodziny, w związku
z czym samotność nie jest
przypadłością wszystkich osób
w sędziwym wieku.
Poprawa warunków zdrowotnych zmieniała nieco owe
poglądy w ostatnich latach. Nie
przyczyniło się to jednak do
całkowitego zaniku stereotypu
człowieka starego. Nadal funkcjonuje wiele nieprawidłowych
przekonań na temat właściwości
osób starszych.
Niekorzystny dla opinii na
ich temat jest fakt, iż raz sformułowany stereotyp jest odporny na
wszelkiego rodzaju zmiany, nawet pod wpływem nowych informacji popartych doświadczeniem.

Leszek Głuszak

To muzeum w Rapperswil jest małe, ale
bogate. Polacy, którzy tu trafiali, zostawiali to,
co mieli najcenniejszego: monety, medaliki,
modlitewniki.

PODRÓŻE

Muzeum Polskie w Rapperswil

Trochę w swoim życiu
podróżowałem po Europie.
Służbowo w Nadrenii i Estonii, wycieczki szkolne do
Wiednia, Pragi, Berlina, rodzinne wizyty w Anglii.
statnio miałem możliwość zwiedzenia cząstki Szwajcarii. Dwutygodniowy
pobyt w ostatnich dniach minionego roku w ojczyźnie Wilhelma
Tella dostarczył mi wiele nowych,
niezapomnianych wrażeń. Bogaty,
czysty kraj – praktycznie nie widziałem zanieczyszczonych ulic
ani podpitych zwolenników Bachusa. Na ulicach Zurychu pełno
turystów okupujących bary, kafejki itp. Dawno nie czułem takiego
zadowolenia, spokoju i poczucia
bezpieczeństwa, płynącego od napotykanych tutaj ludzi.
Wśród tych wrażeń niezapomniane chwile przeżyłem w Muzeum Polskim w Rapperswil. To
piękne miasteczko, a muzeum
znajdowało się tylko o 10 minut
jazdy samochodem od miejsca naszego zamieszkania. Wdrapaliśmy się (z zadyszką) na wzgórze
zamkowe; przed wejściem przywitał nas napis na Kolumnie Barskiej: MAGNA RES LIBERTAS
(wolność to wielka rzecz).
Sądziliśmy, że zwiedzanie zaczyna się od parteru, ale nie doceniliśmy Szwajcarów, parter przystosowali na potrzeby ekskluzywnej restauracji. Windą wjechaliśmy na I piętro; w recepcji
muzeum przywitała nas panienka
nie znająca ani słowa po polsku,

O

ani po angielsku. Po kupieniu biletów (7 franków za bilet) rozpoczęliśmy właściwe zwiedzanie.
Wrażenie było niepospolite – włączona automatycznie cicha muzyka Chopina i otaczająca nas
historia Polski.

Simmler – produkowali meble
w stylu Ludwika Filipa, zwane
później „simmlerami”.
Następną salę poświęcono
emigrantom polskim XIX i XX w.
Wystawione tu pamiątki obrazują

Muzeum znajduje się w XIII wiecznym zamku, położonym na wzgórzu nad miastem, nad Jeziorem Zuryskim

Pierwsza sala poświęcona
związkom Szwajcarii z Polską.
Nie zdawałem sobie sprawy, jak
silne i różnorodne były powiązania naszych krajów. Już w XV
wieku dom handlowy Watta
utrzymywał w Krakowie filię,
która służyła również szwajcarskim studentom jako bursa.
Szwajcar Giovanni Battista di Quadro – architekt, był autorem ratusza w Poznaniu. Lekarzem
przybocznym króla Stanisława
Augusta był Szwajcar Johann
Friedrich Herrenschwand – otrzymał indygent (szlachectwo).
W XIX w. bardzo znana była
w Polsce szwajcarska rodzina

tragiczne momenty naszej historii; upadek powstania listopadowego, styczniowego, martyrologię deportowanych na Syberię,
jeńców wojennych i więźniów
obozów koncentracyjnych. Na
uwagę zasługuje tu wystawiona
w witrynach prasa emigracyjna
z całego świata.
W przejściu do następnej sali
zobaczyliśmy 108 miniatur autorstwa nadwornego malarza króla
Stanisława Augusta – Wincentego
de Lesseur’a. W gablotach dużo
pamiątek z XIX w : zegarki firmy
Patek, gemmy i biżuteria żałobna
po powstaniu styczniowym. Idąc
dalej dotarliśmy do pomieszcze-

nia przeznaczonego na dokumentację związaną z pobytem i działalnością Polaków w Szwajcarii,
w okresie zaborów. Szczególnie
interesująca jest tu wystawa zwią-

przy okazji do pokazania osiągnięć innych wielkich Polaków:
Mikołaja Kopernika, Marii CurieSkłodowskiej, Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta,

zana z pierwszym Muzeum Naro- Czesława Miłosza. Część wnętrza
dowym Polskim (1827 – 1927). urządzona w stylu salonu dzieNa tablicy umieszczono nazwiska więtnastowiecznego, poświęcona
została Fryderykowi Chopinowi i Adamowi Mickiewiczowi. Duże wrażenie
zrobiła na nas ekspozycja
poświęcona walce Polaków
o niepodległość. Na lewo
od wejścia mamy fragment
ekspozycji poświęconej bitwie pod Wiedniem. Dalej
widzimy oryginalny list Tadeusza Kościuszki. Powstania z 1830 i 1863 r. przybliża kolekcja 16 tabakier.
Pamiątki i rękopisy Romana
Dmowskiego przypominają
o naszych walkach w 1920r.
Po upadku Francji w 1940
r, około 13 tysięcy żołnieZabytki medalierstwa i monet polskich
rzy polskich internowano
Polaków, zasłużonych dla Szwaj- w Szwajcarii – wzruszają ręcznie
carii (np. Ignacy Paderewski był wykonane upominki dla przyjahonorowym obywatelem miast: ciół Szwajcarów. Zamykającym
Morges, Fribourg, Vevey ).
ogniwem jest „Solidarność”, poTwórcy muzeum pokusili się wstała w Stoczni Gdańskiej

Autor jest emerytowanym nauczycielem historii, badaczem
dziejów swojego regionu i kraju.

PODRÓŻE

Zbiory biblioteki pochodzą wyłącznie z darowizn

w 1980 roku.
W Sali Polskiej mieliśmy
przyjemność oglądać malarstwo
polskie z ostatnich 150 lat. Obrazy Wyczółkowskiego, Brandta,
Fałata, Kossaka, ale także rzemiosło, grafika, starodruki. Bardzo wzruszyła nas fotografia pary
prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich, ustawiona na gablocie
pod obrazami. Poszliśmy dalej,
coraz bardziej zafascynowani bogactwem i różnorodnością artefaktów. W przejściu znów piękne,
oryginalne zabytki: pasy konturowe z końca XVIII i XIX w. oraz
porcelana z polskich manufaktur
w Korcu i Baranówce oraz Miśni.
Przed końcowym etapem zwiedzania (wejściem na wieżę) dotarliśmy do ganku, w którym
eksponowane są pamiątki poświęcone polskim męczennikom:
Januszowi Korczakowi, Maksymilianowi Kolbe, oficerom zamordowanym w Katyniu.
Trochę zmęczeni, wdrapaliśmy się na ostatnie piętro wieży
obronnej. Siedząc na wykuszu
okna, popatrzyłem na przepiękny
widok miasteczka i Jeziora Zurichskiego, i zadumałem się trochę. Nasze muzea są w zasadzie
ubogie – więcej poloniców można
znaleźć w Szwecji, Rosji niż
w kraju. To muzeum w Rapperswil jest małe, ale bogate. Polacy,
którzy tu trafiali, zostawiali to, co
mieli najcenniejszego: monety,
medaliki, modlitewniki. W tych
przedmiotach zostawiali również
coś więcej – miłość i tęsknotę do
Ojczyzny.
Wdzięczny jestem losowi, że
mogłem to zobaczyć i odczuć.
Fot. Leszek Głuszak

Krzysztof Marusiński
Z końcem maja zmienił
się Zarząd jednej z sieci
zrzeszającej organizacje pozarządowe i instytucje województwa warmińsko mazurskiego.
związku z upływającą kadencją dokonano
wyboru władz Sieci na Rzecz
Seniorów Warmii i Mazur. Do nowego Zarządu wybrano: wiceprzewodniczącą Grażynę Grejner
– Centrum Edukacji i Inicjatyw
Kulturalnych w Olsztynie, sekretarz Edytę Karpińską – Stowarzyszenie "Pasarga" w Wilczętach,
przewodniczącego
Krzysztofa
Marusińskiego – Mazurskie Sto-

starszych, które przystępują do
Sieci, przyjmując deklarację
współpracy i regulamin pracy
Sieci. Misją tej grupy organizacji
instytucji jest tworzenie warunwarzyszenie Aktywności Lokalnej ików
pogodnej i godnej starow Orzyszu, Mariana Nadziejko - ści nadoWarmii
i Mazurach.
Stowarzyszenie Opieki Paliatywno - Hospicyjnej i Długotrwale
Unieruchomionych
"Pomocna
Dłoń" w Braniewie, Ryszarda
Przytułę - Stowarzyszenie "Łańcuch Wzajemności" w Krekolach.
Sieć tworzona jest przez organizacje pozarządowe i instytucje z terenu województwa
warmińsko-mazurskiego, działające z i na rzecz środowisk osób
Organizacje członkowskie Sieci na Rzecz tyki Społecznej w ramach programu ASOS - AktywiSeniorów Warmii i Mazur realizują działania, zacja społeczna Osób Starszych.
w których udział biorą inne organizacje z tej Fot. Krzysztof Marusiński
Sieci, a także organizacje zrzeszające osoby
starsze spoza Sieci.
roku ubiegłym w działaniu "Seniorzy
w Sieci", dofinansowanym ze środków
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, uczestniczyły
organizacje: z Dźwierzut, z Giż, z Korsz, z Elbląga
i z Orzysza.
W zeszłym i w obecnym roku realizowane jest
działanie "Akademia Seniorów Warmii i Mazur",
w którym brali i biorą udział seniorzy z Rozog, Młynar, Ornety, Rynu, Mrągowa, Pogobia, Stradun, Starych Juch, z Miłek i z Orzysza. To działanie
dofinansowane jest przez Ministerstwo Pracy i PoliSzkolenie z pozyskiwania środków finansowych

W

ORGANIZACJE

SENIORZY
W SIECI

W

Warsztaty "Leczenie pięknem kwiatów"

Warsztaty kurpiowskich kwiatów z bibuły

Piotr Czostkiewicz

Niemcy pozbywają się swoich babć i dziadków

T

emerytury, a jeśli nie wystarcza,
to dokłada się rodzina. I znów, dla
porównania, jak to wygląda
w Polsce: na poczet pobytu
w DPS-ie zabiera się 70 procent
emerytury chorego Do tego dochodzą pieniądze od krewnych
w prostej linii - na których ciąży
obowiązek alimentacyjny, a resztę
dopłaca właściciel DPS, przeważnie jednostka samorządowa.
W historii Centrum Alzheimera
był jeden pensjonariusz, którego
emerytura wystarczyła na pokrycie całych kosztów pobytu, bez
konieczności dopłat. Był to wielce
zasłużony, emerytowany wojskowy z armii gen. W. Andersa.
Wróćmy jednak do Niemców.
Nie każdego niemieckiego seniora
stać na pobyt w domu opieki.
Średnia emerytura to 1100 euro
(4719 zł - według kursu jw.).
Przybywa też osób, które żyją poniżej progu ubóstwa ustalonego
na 780 euro (3346 zł).
W Niemczech istnieje alternatywa dla oddania swojego ukochanego staruszka do domu
opieki. Bliski może wziąć w pracy dwuletni urlop na opiekę nad
niedołężną matką lub ojcem.
W tym czasie jego czas pracy zostaje skrócony z 40 do 15 godzin
tygodniowo, a pensja pozostaje
niemal ta sama. Niewiele osób
jednak z tego korzysta. Wysłanie
chorego do jednego z krajów byłej demokracji ludowej jest prostszym i coraz częściej wybieranym
rozwiązaniem. W tej chwili już
siedem tysięcy chorych seniorów
zostało wywiezionych z Niemiec.
Część trafiła na Słowację, gdzie
na przykład w ośrodku Zlatna na
Ostrove koszt pobytu to 1052 eu-

ro miesięcznie. W tej sytuacji za
wszystko płaci państwo. Dzieci
mają problem z głowy i mogą
spokojnie zająć się pracą i zarabianiem pieniędzy. Czy jednak
nie dręczą ich wyrzuty sumienia?
Dla Niemców umieszczenie
swojego bliskiego w domu opieki
nie jest tak trudną decyzją jak dla
Polaków. U nas nadal obowiązuje
model opieki w domu. Dość powiedzieć, że w naszym kraju 92
procent chorych na alzheimera
i inne otępienia do końca przebywa w domu. Niemieckie dzieci
tłumaczą, że chorym na demencję
w ostatnim stadium choroby jest
wszystko jedno, gdzie są, bo i tak
nie rozpoznają miejsca. Na pewno
jednak rozpoznają bliskich. Nie
potrafią ich nazwać, ale reagują
na dotyk, ton głosu. Sam czasami
doradzam bliskim, którzy są już
w bardzo głębokiej depresji, rozważenie umieszczenia męża czy
ojca w DPS-ie. Zawsze jednak
mówię: „Dla chorego będzie lepiej jak przyjdzie pani na kilka
godzin uśmiechnięta, wypoczęta,
wyspana, niż gdy widzi panią
przez 24 godziny, ale zmęczoną,
sfrustrowaną, rozgoryczoną”. Nigdy nie pochwalam oddania chorego i odwiedzania go tylko przy
okazji Bożego Narodzenia lub nie
przyjeżdżania w ogóle. A tak to
wygląda, gdy wywozi się bliskiego za granicę. To jest nie fair.
A co Państwo myślicie, o budowaniu w Polsce ekskluzywnych
domów opieki dla niemieckich
seniorów? Proszę o listy.

Autor jest pomysłodawcą „ Przystanku Alzheimer” – nieformalnej
grupy organizującej spotkania dla
rodzin i bliskich osób chorych.
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Czy wywożenie z Niemiec do innych krajów
zniedołężniałych starców
jest szansą dla Polski?
amtejszych seniorów
przyjmują już Słowacy,
Czesi i Węgrzy. Tylko patrzeć, jak
w Polsce powstanie pierwszy dom
opieki, w którym pensjonariuszami będą bardzo chorzy seniorzy
z Niemiec. I nie przyjadą oni tutaj
na jakiś turnus rehabilitacyjny,
tylko z biletem w jedną stronę.
Czy tu będzie ostatni przystanek
ich życia?
Z ekonomicznego punktu widzenia to może być bardzo dobry biznes. Pewne, całkiem niemałe pieniądze gwarantowane
przez niemiecki, państwowy system opieki. Stworzenie nowych
miejsc pracy. Promocja polskich
miejscowości, podniesienie jakości usług opiekuńczych. Zasada
„jest popyt, jest podaż” może stać
się decydująca. Pozostaje jedynie
moralna rozterka: czy ludzi, choćby najciężej chorych, można traktować jak przedmioty? Zanim
spróbuję poszukać odpowiedzi na
to pytanie - kilka faktów.
Niemieckie domy opieki nie
należą do tanich. Miesięczny pobyt osoby całkowicie niesamodzielnej kosztuje nawet 2900 euro
(według kursu z 1 czerwca 2013
jest to 12441 zł). Dla porównania
najdroższy chyba w kraju Dom
Pomocy Społecznej – Centrum
Alzheimera w Warszawie - średnio bierze 6000 zł za pensjonariusza. U naszych zachodnich sąsiadów państwo pokrywa około
połowy kosztów pobytu chorego
w zakładzie opiekuńczym. Pozostałą kwotę płaci chory ze swojej

PIEROGI, KULINARIA
I MOSKWA W UTWION

PIEROGI WCZORAJ I DZIŚ
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku
i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu stanęli
w szranki z uczniami Zespołu Szkół Gospodarczych w ramach konkursu „Pierogi wczoraj
i dziś”. Uczestniczyło w nim sześć pań seniorek i siedmioro uczniów. W ciągu tylko półtorej godziny, każdy musiał przygotować po 30
pierogów według swojego przepisu. Jury
I miejsce w kategorii seniorów przyznało Mirosławie Bednarczyk za pierogi z pieczarkami,
a w kategorii uczniów Dariuszowi Szczepłockiemu za pierogi z wędzonym łososiem, szpinakiem i sosem serowym. Nagrodę publiczności zdobyła seniorka Jadwiga Buława za
pierogi z mięsem i pieczarkami oraz uczeń
Piotr Trojanowski za pierogi gruzińskie.
Pierogi okazały się wyśmienite, co widać po zadowolonych buziach
SPOTKANIE KULINARNE
Tym razem spotkanie słuchaczy UTWiON
z młodzieżą Zespołu Szkół rozpoczęło się
wykładem na temat zdrowego żywienia osób
starszych, który prowadziła mgr Alina Godlewska – kierownik szkolenia praktycznego
w ZSG. W części praktycznej spotkania miała
miejsce degustacja takich potraw, jak: ryba zapiekana w sosie greckim, rolada z kurczaka
z drobiową masą mieloną, galaretka drobiowa,
szyneczki berlińskie, różne sałatki i ciasta,
które przygotowały wcześniej grupy seniorów
i uczniów. Wymieniano przepisy, doświadczenia i prezentowano swoje upodobania i nawyki
kulinarne. Oba spotkania dofinansowano ze
środków MPiPS FIO w ramach projektu
Degustacja oczywiście miała wymiar edukacyjny
„Wspólne działania, wspólne korzyści”.
WYKŁAD ROBERTA MOSKWY
Popularny aktor – lekarz z serialu „M jak
miłość’’- przeprowadził wykład dla słuchaczy
UTWiON na temat bezpieczeństwa osobistego.
Jak się okazuje, jego pasją oprócz aktorstwa są
wschodnie sztuki walki, zafascynowany jest
kulturą, tradycją i medycyną wschodu. W czasie wykładu aktor zapoznał zebranych ze sposobami samoobrony, przepisami prawa
określającymi moment przekroczenia obrony
koniecznej, wykorzystania przedmiotów codziennego użytku oraz znajomości psychologii
do skutecznej obrony przed napastnikiem.
teksty Joanna Szmidt fot. Maria Muzińska
Po wykładzie były autografy

