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MŁODOŚCI 
ONI MAJĄ 
WIĘCEJ...

GERIATRA
- PRZYJACIEL
SENIORA

WOLONTA-
RIUSZKA 
I TULIPANY

SUDOKU 
- TRENING 
MÓZGU

„Na starość jest mło-
dość potrzebniejsza 
niż za młodu”. 

Osoby, które 
gimnastykują swój 
mózg, są sprawniej-
sze intelektualnie 
i żyją dłużej. 

Obsługiwanie jako 
kelner, a potem praca 
"na zmywaku" daje 
mu pewien dystans 
do życia.

Aby właściwie 
zdiagnozować 
i ustawić leczenie, 
trzeba skorzystać 
z porady geriatry.

fot. Jadwiga Smółka
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Redakcja zastrzega sobie prawo do 
dokonywania zmian i skracania 
dostarczonych materiałów. Autorzy tekstów 
prezentują swoje własne opinie. Za treść 
ogłoszeń i opublikowanych listów redakcja 
nie odpowiada.

MAGAZYN  ŚRODOWISK  OSÓB  STARSZYCH

BBĄĄDDŹŹ    WWSSPPÓÓŁŁTTWWÓÓRRCCĄĄ  „„GGEENNEERRAACCJJII””
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, tworczość, materiały po-
radnicze i wszystkie te, które sami chcielibyście tutaj przeczytać.

Zainteresowanych współtworzeniem naszego pisma prosimy 
o kontakt  z  redaktorem  prowadzącym,   Krzysztofem  Marusińskim 
tel. 796 140 648, e-mail: generacja@federacjafosa.pl
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Federacja FOSa jest członkiem
Wspólnoty Roboczej Związków
Organizacji Socjalnych WRZOS
oraz partnerem Sieci HEROLD

Czytelniku, jeżeli jeszcze nie przekazałeś swojego 1% 
podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, to zrób to 
teraz. OPP znajdziesz na  stronie www.bazy.ngo.pl

Swój podatek możesz przekazać także na współwydawcę 
Generacji, Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w 
Orzyszu, KRS: Dziękujemy!



W środowisku organizacji poza-
rządowych, temat wolontariatu poru-
szany jest dość często, niestety 
głównie w kontekście jego złej kon-
dycji. Nie ma co ukrywać, Polska 
nie jest przodownikiem w tej dziedzi-
nie. Do roku 2005 obserwowaliśmy 
istotny wzrost udziału Polaków 
w wolontariacie, od 10% udziału 
w 2001 roku, do 23% udziału w ro-
ku 2005. Niestety, w kolejnych la-
tach zaczęto odnotowywać jego 
stopniowy spadek. Sytuacja ta pogłę-
biała się aż do roku 2010, w którym 
odnotowano pierwszy od pięciu lat 
3 procentowy wzrost w porównaniu 
do roku 2009, czyli 16 procentowy 
udział w wolontariacie. Czy to ozna-
cza koniec kryzysu wolontariatu 
w Polsce?

O ile można mówić o nieznacz-
nej poprawie sytuacji wolontariatu 
w skali ogólnopolskiej, to już w przy-
padku województwa warmińsko-ma-
zurskiego wygląda to mniej 
optymistycznie. Brakuje dużych ba-
dań regionalnych dotyczących stric-
te udziału w wolontariacie. Jednak 
jeśli chodzi o poziom zaangażowa-
nia społecznego, w skali badającej 
wrażliwość na dobro publiczne, naj-
niższą  wrażliwość  w  kraju   odnoto-
wano właśnie w naszym 
województwie.  Wszystko to znamy 
z własnego podwórka, tylko gdzie le-
ży przyczyna?

Prawdą jest, że województwo 
warmińsko-mazurskie  jest specy-
ficznym  regionem.   Brakuje   wie-
lopokoleniowych, silnych więzi 
społecznych, chociaż jako ludność 
napływowa ciągle uczymy się je 
tworzyć. Brakuje tradycji wolonta-
riackich, a dodatkowo wolontariat 
dla wielu ludzi to synonim, za prze-
proszeniem, frajerstwa. „Robić coś 
za darmo?” Nie pomaga tu fakt, że 
nasz region ma najwyższy wskaź-
nik   bezrobocia  w   kraju.  Dodatko-
wo, jak w wielu innych 
dziedzinach,  tak  w  przypadku wo-
lontariatu, brakuje współpracy mię-
dzy trzema sektorami, tj. 

instytucjami,  biznesem i organiza-
cjami pozarządowymi. Polska na-
dal pozostaje stosunkowo młodą 
demokracją, co niestety przekłada 
się na słabą kondycję społeczeń-
stwa obywatelskiego.  Niski po-
ziom kapitału społecznego, 
wyrażający się przede wszystkim 
w znikomym poziomie zaufania i ak-
tywności  społecznej,  sprawia, że 
aktywność wolontaryjna i obywatel-
ska Polaków wymaga stałego, syste-
mowego wsparcia.

Próbą  zainicjowania  takich sys-
temowych  działań  jest Program 
Rozwoju   Wolontariatu  w  Woje-
wództwie Warmińsko-Mazurskiego 
na lata  2011-2014. Prace nad progra-
mem rozpoczęły się w sierpniu 
2010 roku. Powstały dwie grupy ro-
bocze (Obszar I: Promocja wolonta-
riatu, Obszar II: Wsparcie rozwoju 
wolontariatu/systemowe podejście 
do wolontariatu), w skład których 
weszli przedstawiciele organizacji 
i instytucji z regionu. Grupy robo-
cze wspierane przez ekspertów praco-
wały nad koncepcją programu 
podczas kilku spotkań stacjonar-
nych oraz kilkudniowych warszta-
tów. W ramach konsultacji 
społecznych nad programem odbyły 
się jak dotąd dwie debaty. W tym ro-
ku planowana jest ostatnia debata, 
podsumowująca  kilkumiesięczną 
pracę zespołu.  Po  niej  Program 
Rozwoju Wolontariatu  zostanie 
przedłożony  do zatwierdzenia przez 
Samorząd Województwa Warmiń-

sko-Mazurskiego i obowiązywać 
ma, jako prawo regionalne.

Program ma charakter interdy-
scyplinarny. Jego wdrażanie wyma-
ga współpracy administracji 
rządowej i samorządowej oraz wie-
lu partnerów: organizacji pozarządo-
wych, jednostek samorządu i ich 
jednostek organizacyjnych, a także 
instytucji kościelnych. W założeniu 
twórców, program ma być „impul-
sem” do wdrażania trwałych, syste-
mowych rozwiązań na rzecz 

rozwoju społeczeństwa obywatel-
skiego w województwie warmińsko-
mazurskim. Jednak to od zaangażo-
wania wspomnianych podmiotów 
w  dużej mierze zależeć będą długo-
falowe efekty zaplanowanych dzia-
łań.

Autorka, z wykształcenia socjolog 
i politolog, jest tłumaczką tekstów 
i koordynatorem projektów w Fede-
racji FOSa,

Prace nad programem koordynują: Fe-
deracja Organizacji Socjalnych Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego 
FOSa, Regionalne Centrum Wolontaria-
tu w Elblągu, Sieć Wolontariat Warmii 
i Mazur oraz Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego. 
Program realizowany jest w ramach 
projektu „FOSa ludzi, idei, działań” fi-
nansowanego z Programu Operacyjne-
go Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
oraz przez Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.



Na początku było skromniej. 
6 lipca 2005 r. odbyło się spotkanie 
założycielskie Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku w Działdowie, na którym 
powołano stowarzyszenie, przyjęto 
statut i wybrano pierwsze władze. 
Prezesem została Kol. Jadwiga 
Trzcińska.  17 listopada 2005 r. odby-
ła się uroczysta Inauguracja Roku 
Akademickiego 2005/2006. UTW li-
czył wtedy 75 słuchaczy. 

2 września 2010 r. nasze UTW 
otrzymało Dyplom Samoakredytacji 
przyznany przez Fundację Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Przejście proce-
su samoakredytacji świadczy 
o wysokim poziomie naszych dzia-
łań i daje nam moralne prawo używa-
nia nazwy "Uniwersytet".

Działalnością bieżącą kieruje 
9-cio osobowy Zarząd, wybierany 
na okres 3-letniej kadencji. Preze-
sem jest obecnie Kol. Krystyna 
Mroczkowska, a wiceprezesami 
Kol. Antoni Furtak i Jerzy Dąbrow-
ski.  Komisja Rewizyjna liczy 5 
osób, a jej przewodniczącą jest Kol. 
Elżbieta Gajtkowska. Sąd Koleżeń-
ski, któremu przewodniczy Kol. Ire-
neusz Tyburski przez 5 lat 
pozostawał „bezrobotny” i nie mu-
siał rozpatrywać żadnych spraw spor-
nych. W strukturach naszego UTW 
działa jeszcze 11 – osobowa Rada 
Programowa z udziałem przedstawi-
cieli uczelni patronackiej, która wy-
tycza kierunki działania oraz 
opracowuje harmonogram wykła-
dów na okres jednego semestru.

W ramach Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku działa aktualnie 18 sekcji 
zainteresowań. Poniżej prezentuje-
my krótką charakterystykę niektó-
rych z nich.

 prowadzony jest od 
2006 r. przez mgr Aleksandrę Oda-
chowską.  12 członków UTW, spoty-

kając się systematycznie w każdy 
piątek, poznaje słownictwo, zasady 
gramatyki, prawidłową wymowę, 
uczy się czytania oraz konstruowa-
nia własnych wypowiedzi. Do tej po-
ry poznali język niemiecki na tyle, 
że postanowili nawiązać współpracę 
z podobnymi organizacjami w Niem-
czech. Potrafią omówić w języku nie-
mieckim sytuacje związane ze 
szkołą, spędzaniem wolnego czasu, 
rodziną, tradycjami świątecznymi. 
Uczą się też kolęd i piosenek w języ-
ku niemiecki, które wykonują pod-
czas różnych spotkań.

 or-
ganizowane są od 2006 roku przez 
Zenobię Bartnicką. Pierwszy turnus 
odbył się jesienią w ośrodku „Flo-
ryn” w Mielnie-Unieściu. Wzięło 
w nim udział 9 osób. W 2007 roku 
z tej formy skorzystało już 36 słucha-
czy, którzy gościli także w Ustce 
oraz w Ciechocinku. Rekordowy 
pod względem frekwencji był 2009 
rok. Na turnusach w Łebie, Ciecho-

cinku oraz w Krynicy Zdrój przeby-
wało 81 słuchaczy.  W 2010 roku 
odbyły się turnusy w Ciechocinku, 
Łebie, Busku Zdroju i Krynicy, 
gdzie leczyło się i wypoczywało bli-
sko 100 słuchaczy UTW.

  prowadzona przez 
Mariana Andrzeja Odachowskiego 
powstała na początku 2007 roku. 
Zaczynaliśmy w gronie kilku osób, 
obecnie grupa amatorów spacerów 
liczy ich 15. Spacerujemy przez ca-
ły rok z wyjątkiem dni mroźnych, 
wietrznych i deszczowych. Spacer 
zajmuje około godziny, a czasem 
dłużej. Pokonujemy trasę liczącą od 
5 do 8 kilometrów. W 2008 roku 
grupa wybrała sobie nazwę „Jędru-
siowe włóczykije” na cześć swego 
kierownika i opiekuna.

25 kwietnia 2009r patrol „Ję-
drusiowe włóczykije” pod kierun-
kiem Agaty Pstrągowskiej wziął 
udział w Harcerskim Rajdzie Marty-
rologii w okolicach Lidzbarka. Na-

Grupa wolontariuszy UTW wraz z podopiecznymi        fot. Jadwiga Smółka



sza grupa została wyróżniona w ka-
tegorii seniorów za przygotowanie 
materiałów na temat gen. Władysła-
wa Andersa oraz sprawność i roz-
wiązywanie zadań rajdowych na 
trasie.

 kierowa-
na jest przez Mariana Andrzeja 
Odachowskiego oraz Zarząd w skła-
dzie: Lucyna Sobiecka, Wanda Stan-
kiewicz i Ludwik Wierzbowski.

Zapraszając wszystkich chętny-
ch, organizuje ona spacery historycz-
ne po Działdowie, rajdy piesze po 
najbliższej okolicy Działdowa, raj-
dy rowerowe wokół Działdowa, wy-
cieczki piesze po terenie powiatu 
działdowskiego, spływy kajakowe 
po Działdówce oraz Welu, kilku-
dniowe wycieczki autokarowe.

Do tej pory miło i sympatycz-
nie wspominane są wycieczki do 
Mławy, Lidzbarka, Olsztynka, Sierp-
ca i Bieżunia. Niezapomnianych 
wrażeń dostarczyły wycieczki na tra-
sie: Golub Dobrzyń – Szafarnia – 
Płonne – Obory, 2-dniowy wypad 
do Białowieży, szlakiem zamków 
gotyckich oraz 4-dniowa wyprawa 
do Szczecina z wypadem autokaro-
wo-promowym do Kopenhagi.

 prowa-
dzi Agnieszka Smolicz przy współ-
pracy Stanisława Pokrzywnickiego. 
Powstał on w 2005 roku jako sek-
cja „Wspólne Śpiewanie”. Obecnie 
chór liczy ponad 40 osób, a chęt-
nych do śpiewania wciąż przyby-
wa. Zajęcia odbywają się w każdą 
środę w Miejskim Domu Kultury, 
podczas których wykonywane są 
piosenki patriotyczne, biesiadne, tu-
rystyczne i ludowe. Przed świętami 
Bożego Narodzenia śpiewamy zna-
ne kolędy i uczymy się nowych. Pra-
cujemy także nad ambitniejszym 
repertuarem, trudniejszym wokal-
nie i rytmicznie z podziałem na 
dwa głosy. Występujemy przed wła-
sną publicznością na inauguracji 
i zakończeniu roku akademickiego, 
na spotkaniach opłatkowych, biesia-
dach, rajdach oraz przeglądach arty-
stycznych chórów. Odwiedzamy 
także przedszkole, gdzie wspólnie 

z dziećmi śpiewamy kolędy i bawi-
my się.

 powołana w dniu 
16.12.2007 r. prowadzona jest 
przez Jerzego Giezka. Pierwszy wy-
jazd na pływalnię nastąpił 11 stycz-
nia 2008r. Wzięło w nim udział 27 
członków UTW. Obecnie wyjazdy 
odbywają się co drugi piątek.  Sek-
cja pływacka „Delfin” od początku 
istnienia do końca 2010 roku uczest-
niczyła w 70 wyjazdach do pływal-
ni, w których wzięło udział łącznie 
blisko 1500 słuchaczy UTW. Sek-
cja liczy obecnie 107 członków – 
słuchaczy UTW.  Sekcja posiada 
własny sprzęt do nauki pływania.

 pod opieką mgr Agaty 
Pstrągowskiej funkcjonuje na pod-
stawie porozumienia zawartego 
z Caritasem w styczniu 2006 r. Doty-
czyło ono współpracy w zakresie 
udzielania korepetycji dzieciom 
i młodzieży przez nauczycieli -eme-
rytów, członków UTW. W okresie 
od stycznia 2006r. do czerwca 
2009r. wolontariusze odbyli kilka-
set zajęć dwugodzinnych, w czasie 
których udzielali dzieciom i mło-
dzieży korepetycji z następujących 
przedmiotów; j. polskiego, historii, 
wos-u, j. angielskiego, j. niemieckie-

go, fizyki, biologii, matematyki, 
chemii. Ponadto służyli pomocą 
uczniom kl. I - III, mającym proble-
my w pisaniu, czytaniu i liczeniu.

, którą kieruje Jerzy Gie-
zek rozpoczęła działalność w 2005 
roku z chwilą zarejestrowania Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 
w Działdowie.  Członkowie Sekcji 
spotykają się w każdy pierwszy 
i trzeci poniedziałek miesiąca.

Obecnie do sekcji należy 20 
członków.  Do najistotniejszych 
przedsięwzięć realizowanych przez 
Sekcję i jej członków należy zali-
czyć: pełnienie dwuosobowych dy-
żurów podczas wykładów i innych 

uroczystości UTW, pomoc, wspar-
cie  i  opieka  nad  chorymi  i nie-
pełnosprawnymi słuchaczami, 
poradnictwo prawne i upamiętnie-
nie jubileuszy słuchaczy UTW.

Więcej informacji o naszym 
Uniwersytecie znaleźć można na 
naszej strony internetowej: www.u-
twdzialdowo.eu

Autor jest historykiem, człon-
kim Zarządu UTW, a jednocześnie 
opiekunem dwóch Sekcji.

Sekcja Nordic Walking - "Jędrusiowe Włóczykije" podczas spaceru 
w lasach wokół Działdowa                                             fot. Jadwiga Smółka



Wyjazd wolontariacki odbywał 
się w dniach 28.11. – 18.12. 2010r., 
w Amersfoort w Holandii, a skiero-
wała nas tam Federacja Organizacji 
Socjalnych Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego FOSa z Olsztyna.

Z moją współtowarzyszką „doli 

i niedoli” wolontariackiej Wandą 
Białkowską, wolontariuszką z Nowe-
go Miasta Lubawskiego, poznały-
śmy się tydzień przed wyjazdem. 
Współpraca między nami jak i z wo-
lontariuszami z Holandii przebiega-
ła bardzo dobrze. Podobnie jak 
współpraca z FOSą, na której po-
moc i opiekę mogłyśmy liczyć od sa-
mego początku.

Szkolenie w Amersfoort, w mie-
ście wielkości Olsztyna, było bar-
dzo interesujące i wartościowe. 
Podczas pobytu tam brałyśmy 
udział w różnych formach wolonta-
riatu takich jak: pakowanie prezen-
tów dla dzieci z ubogich rodzin 
z okazji dnia Św. Mikołaja, przygoto-
wywanie kawy, herbaty, kanapek 
dla biednych i bezdomnych, gotowa-
nie dla nich zupy np. naszego roso-
łu. Tutaj mała dygresja - ugotowany 
przez nas rosół w Domu Seniora 

sprzedawał się jak „świeże bułecz-
ki”, a nawet niektórzy kupowali go 
na wynos. Niemniej ważnym aspek-
tem naszego pobytu było zapozna-
nie się z funkcjonowaniem 
organizacji działających w obszarze 
pomocy społecznej jak Motiva, 
MOB, DAC, Food Bank.

Motiva - partner Federacji FO-
Sa w tym projekcie - to organizacja, 
której celem jest wszechstronna po-
moc ludziom bezdomnym i ubogim. 
Skupia ona wolontariuszy w róż-
nym wieku, którzy przychodzą co-
dziennie, aby ugotować zupę, 
przygotować kawę, herbatę i kanap-

ki  dla  bezdomnych lub po prostu 
dotrzymać im towarzystwa i poroz-
mawiać. Godziny „odwiedzin” bez-
domnych są ściśle określone, aby 
nie dezorganizować pracy innym wo-
lontariuszom - zwykle studentom. 
Ta grupa wolontariuszy, z reguły stu-
diująca nauki socjalne, odbywa 
w Motivie praktyki. Pomagają oni 
w pisaniu podań, wypełnieniu formu-
larzy i załatwianiu różnych spraw 
przez telefon. Bardziej skomplikowa-
nymi sprawami zajmują się tak zwa-
ni „adwokaci uliczni”. Jednym 
z nich jest organizator Motivy Rene 
Slotboom – człowiek, który całym 
sercem oddany jest swojej pracy i do-
brze zna potrzeby bezdomnych, 
gdyż jak nam powiedział sam nim 
był.

Pracując przez trzy tygodnie ja-
ko wolontariuszka w Amersfoort 
przekonałam się, jak dużo praca ta 

daje satysfakcji, jak dumny jest 
człowiek z siebie, kiedy widzi 
uśmiech dziecka czy wdzięczność 
w  oczach ludzi starszych. W Holan-
dii wolontariat jest bardzo popular-
ny, zarówno wśród osób dorosłych 
jak i młodzieży, wśród ludzi boga-
tych i tych biedniejszych. Kierow-
niczka Food Banku (Banku 
Żywności) mówiła nam, że jest wię-
cej chętnych do pomocy przy roz-
dzielaniu żywności dla ubogich niż 
ona potrzebuje, pomimo, że pracuje 
się w nieogrzewanym pomieszcze-
niu na stojąco.

W trakcie naszego pobytu były-

śmy świadkami, jak sponsorzy - 
przede wszystkim właściciele firm  -
nie tylko zasponsorowali wystawny 
Christmas Dinner (świąteczny 
obiad) dla ponad 100 ubogich oby-
wateli Amersfoort, ale także osobi-
ście podawali do stołów, serwowali 
wina, a na koniec pozmywali naczy-
nia.  Rozmawiając z jednym ze 
sponsorów - właścicielem firmy bu-
dowlanej - usłyszałam, że tego typu 
spotkania utwierdzają go w przeko-
naniu, że warto pomagać finansowo 
takim organizacjom, kiedy się widzi 
i słyszy, jak wiele mogą zdziałać do-
brego. Obsługiwanie biesiadujących 
jako kelner, a potem praca „na zmy-
waku” daje mu pewien dystans do 
życia.

W Drietand, która jest dzielnicą 
Amersfoort, znajduje się prężnie 
działający Dom Seniora, prowadzo-
ny przez jedną z naszych opiekunek 

 Autorka w chwili relaksu Autorka, Rene i Wanda Białkowska podczas pracy



Utrwalony przez dziesięciole-
cia pogląd, że po okresie niemowlę-
cym w mózgu nie tworzą się żadne 
nowe neurony, musiał z hukiem wy-
lądować w lamusie. W 1998 r. na-
ukowcy odkryli istnienie w mózgu 
osób starszych wiekiem, tzw. komó-
rek prekursorowych, z których co-
dziennie tworzą się nowe komórki. 
Badania trwają, ale jedno jest pew-
ne – nie  powstają  one na próżno. 
Ponadto,  najnowsze badania wyka-
zują, że mózg, jako centrum dowo-
dzenia wszystkimi funkcjami 
życiowymi, jest bardzo dobrze chro-
niony przed spadkiem kondycji i po-
winien być sprawny do końca 
życia. Jeśli coś jest nie tak, to odpo-
wiedzialne za to są choroby, a nie 
“starość” mózgu.

Codzienność to potwierdza - 
przecież większość ludzi zachowuje 
doskonałą formę umysłową bez 
względu na wiek i właśnie taka sytu-
acja jest normą. Nie ulega nato-
miast wątpliwości, że niezmiernie 
ważna jest aktywność. Wiedzą 
o tym nie tylko nauczyciele, że na-
wet bardzo młody człowiek, który 
ma dłuższą przerwę w nauce, bę-
dzie musiał “nabrać rozpędu”, aby 
dorównać tym, którzy uczą się bez 
przerw. I wcale nie chodzi o to, co 
się pamięta, a co uleciało, tylko 
o wprawę.

Zapewne każdy pamięta, ile po-
trafił nauczyć się przez jedną noc, al-
bo nawet na przerwie przed lekcją. 
Ale na takie “osiągi” trzeba było sys-
tematycznie trenować ładne parę, 
a nawet paręnaście lat. W wieku se-
nioralnym takie ekstrema już raczej 

nikomu nie grożą, ale, aby nie zgnu-
śnieć, nie “zardzewieć” trzeba się 
uczyć ustawicznie, być otwartym 
na wiedzę i nowinki.

Istotę kształcenia ustawiczne-
go pięknie zdefiniowało UNESCO 
(Organizacja Narodów Zjednoczo-
nych do Spraw Oświaty, Nauki 
i Kultury), jako proces uczenia się, 
obejmujący całe życie człowieka 
i służący jego rozwojowi. Głów-
nym  zadaniem   edukacji   usta-
wicznej w tym ujęciu jest 
wychowywanie nowego typu czło-
wieka, charakteryzującego się twór-
czym i dynamicznym stosunkiem 
do życia i kultury. Człowieka, który 
potrafi się doskonalić oraz zmie-
niać warunki życia i ulepszać je dla 
dobra społeczeństwa.

Ludzie starsi posiadają ogrom-
ną wiedzę zdobytą poprzez eduka-
cję szkolną, studia, kursy, 
szkolenia, doświadczenie zawodo-
we, a także rozwijanie zaintereso-
wań i uprawienie hobby; ponadto 
dysponują solidnym doświadcze-
niem życiowym. Jako tacy, są jak 
najbardziej predysponowani, aby 
“zmieniać warunki życia i ulepszać 
je dla dobra społeczeństwa”. Jed-
nak by tego dokonać, trzeba się 
wpisać także w tę część definicji, 
która wymaga “dynamicznego 
i twórczego stosunku do życia”. 
Więc - to proste - nie można się za-
trzymać, trzeba być na bieżąco.

Nie chcę obrażać inteligencji 
czytelników przytaczając przykła-
dy działalności wiekowych, wybit-
nych postaci takich, jak Leszek 
Kołakowski, Władysław Barto-
szewski, Czesław Miłosz, Zygmunt 
Bauman, Jan Paweł II i wielu in-
nych.

Autorka jest redaktor naczelną 
miesięcznika „Razem z Tobą” i 
skarbnikiem ERKON.

- Hennie. Ta forma wolontariatu naj-
bardziej przypadła mi do gustu i po-
dobne rozwiązania chciałabym 
wprowadzić na grunt polski. Dom 
Seniora otwarty jest od 9 do 18. 
Znajduje się tu duża sala z bufetem, 
w którym przygotowuje się lunch, 
a w godzinach popołudniowych, za 
kilka euro, można zamówić kieli-
szek wina. W trzech niewielkich sa-
lach odbywają się różne, zgodne 
z wcześniej ustalonym harmonogra-
mem, zajęcia dla 55+ jak: gimnasty-
ka dla starszych, nauka tańców 
ludowych, lekcje gry w szachy, bry-
dża, malowania, obsługi komputera 
i inne. Zajęcia prowadzą wolonta-
riusze, bądź specjaliści za symbo-
liczną opłatą. W ramach projektu, 
oprócz gotowania zupy, brałyśmy 
udział w ćwiczeniach pilates, malo-
waniu i lekcjach holenderskiego. 
Po zajęciach, przy kawie, odpowia-
dałyśmy na pytania o Polsce nowo 
poznanym koleżankom Holender-
kom.

Przed wyjazdem do Holandii 
większość moich znajomych mówi-
ła:  „A  po co ty tam jedziesz?”, 
„Będziesz pomagać ludziom niedo-
łężnym?” itp. Takie pytania mogą 
świadczyć o tym, że w naszym spo-
łeczeństwie jest niska świadomość 
różnorodności form pracy, jaką mo-
że wykonywać wolontariusz. 

Wolontariat to nie tylko pomoc 
ludziom chorym i potrzebującym 
specjalistycznej pomocy, to także 
pomoc osobom oczekującym inne-
go rodzaju wsparcia. Ze zrozumia-
łych względów najliczniejszą grupą 
potrzebującą są ludzie starsi, ale 
owi seniorzy to również ogromna 
rzesza potencjalnych wolontariuszy, 
którzy chętnie podzielą się swoją 
wiedzą i doświadczeniem. Trzeba 
im tylko stworzyć do tego warunki, 
pokierować, pomóc w realizacji po-
mysłów.

Autorka uprawia Feng Shui, jest 
wolontariuszką w schronisku dla 
psów, miłośnikiem podróży i języ-
ków obcych.



W okresie od grudnia 2009 do 
sierpnia 2010 roku trwała Szkoła 
Animatorów Społecznych pracują-
cych w środowisku osób starszych. 
Federacja Organizacji Socjalnych 
Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego FOSa we współpracy ze Sto-
warzyszeniem CAL (Centrum 
Wspierania Aktywności Lokalnej), 
opracowały cykl szkoleń, mających 
pomóc animatorom w pracy z i na 
rzecz osób starszych.

Federacja FOSa od kilku lat 
tworzy Akademię III Wieku Warmii 
i Mazur. Akademia jest jednym z za-
pisów Wojewódzkiego Programu 
na Rzecz Osób Starszych; to płasz-
czyzna edukacji osób starszych, ale 
przede wszystkich osób pracują-
cych z seniorami.

Uczestnicy Szkoły to 16-osobo-
wa grupa fantastycznych ludzi, któ-
rych różni prawie wszystko. Są w 
różnym wieku, pracują w różnych 
sektorach. Są wśród nich nie tylko 
przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych, ale i instytucji. Pochodzą 
z dużych miast, jak Olsztyn, El-
bląg, powiatowych, jak Iława czy 
Kętrzyn, gminnych, jak Orzysz, Lu-
bawa, ale też małych wsi. SASowi-

cze są  na różnych etapach pracy 
zawodowej. Jedni dopiero zaczyna-
ją przygodę z animacją, inni to oso-
by z długoletnim doświadczeniem 
w pracy społecznej. Mamy w gru-
pie sołtysów, pracownika wojska, 
członkinię zespołu „Babskie Oleka-
nie”, liderów Uniwersytetów III 
Wieku i in. To, co ich wszystkich łą-
czy, to ogromny entuzjazm i chęć 
pracy na rzecz swoich społeczności 
lokalnych. 

Do czerwca 2010 roku w ra-
mach SAS odbyły się warsztaty 
szkoleniowe dotyczące diagnozy śro-
dowiska lokalnego, projektowania 
zmiany społecznej w środowisku 
osób starszych, sposobów promocji 
własnej działalności w środowisku 
lokalnym czy metodyki pracy z oso-
bami starszymi i grupami wielopo-
koleniowymi, w oparciu o metody 
aktywizujące.

Uczestnicy SAS uczyli się or-
ganizowania i prowadzenia spo-
tkań, mediacji i rozwiązywania 
konfliktów czy tworzenia part-
nerstw i koalicji wokół problemów 
osób starszych w środowisku lokal-
nym. 

ż
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SASowicze mają też za sobą 
wspólne przeżycia, jak udział w I 
Ekumenicznych Spotkaniach Osób 
Starszych czy bal przebierańców, a 
przed nimi wyjazd na ogólnopol-
skie Forum Animatorów. Forum bę-
dzie nie tylko okazją do wymiany 
doświadczeń oraz podładowania 
akumulatorów do codziennej pracy, 
ale i sprawdzianem animacyjnych 
umiejętności SASowiczów – wraz 
z animatorami z całego kraju, po-
prowadzą wspólne warsztaty.  Jed-
ną z największych wartości 
stanowią więzi, jakie zawiązały się 
w Szkole. To grupa osób, którą po-
łączyły przyjaźnie, ale też wspólne 
doświadczenia.



Nadzieja

Nie pytaj wiatru skąd wieje!
Nie szukaj dzisiaj znaków zaszłości!
Wszak słońce, gdy rankiem wstaje,
Nie śpiewa pieśni przeszłości!

Rozkwita na nowo każdego ranka
Czarując świat swej krasy urodą.
Rozbudza w Tobie nową nadzieję,
Że wszystko najlepsze
Jest jeszcze przed Tobą!

Emeryt
Jestem emerytem
Wielu mi zazdrości
Choć nie zawsze uśmiech
Na mej twarzy gości

Nie ma jak emeryt
Nie orze nie kosi

Co miesiąc listonosz
Rentę mu przynosi

Abonament światło
I czynsz za mieszkanie
Gdy wszystko opłacę
Niewiele zostanie

Inni podróżują 
Dookoła świata
A ja  nad jezioro

Jak doczekam lata
Niech pogoda ducha
Czy marzec czy wrzesień
Zawsze z nami będzie
Kiedy życia jesień 

Podczas trwania Szkoły, poza 
cyklem szkoleń, uczestnicy opraco-
wali indywidualne mapy zasobów i 
potrzeb swoich środowisk lokal-
nych. W oparciu o wynikające z 
map diagnozy problemu, przygoto-
wali własne projekty animacyjne, 
które aktualnie realizują w swoich 
środowiskach. Projekty te są najlep-
szym przykładem na to, jaką drogę 
przeszli uczestnicy. W Małdytach 
powstaje partnerstwo na rzecz osób 
starszych. W Kętrzynie seniorzy 
przygotowują dzieci z domu dziec-
ka do Pierwszej Komunii Świętej. 
W Orzyszu rusza „międzypokolenio-
wa integracja kulinarna”. W małej 
wsi powstał Klub Seniora, osoby 
starsze aktywnie włączają się w ży-
cie społeczne. Połączenie wiedzy 
teoretycznej z praktyką (diagnozy, 
projektów animacyjnych) przynio-
sło rezultaty.

,
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Szkoła to pierwszy tego typu 
cykl szkoleniowy, w sposób syste-
mowy podchodzący do pracy z oso-
bami starszymi. Dowodem na 
potrzebę takiej edukacji jest bardzo 
duże zainteresowanie udziałem w 
podobnej szkole przedstawicieli or-
ganizacji i instytucji z innych woje-
wództw. Podczas spotkania 
uczestników Szkoły z uczestnikami 
wizyty studyjnej z województwa ku-
jawsko-pomorskiego uruchomienie 
takiego cyklu szkoleniowego było 
jednym z głównych postulatów.

Ostatnie sierpniowe szkolenie 
o tematyce historycznej, dotyczące 

wpływu osób starszych na kształto-
wanie tożsamości społeczności lo-
kalnych, było również okazją do 
podsumowania całej Szkoły oraz 
do omówienia planów na przy-
szłość. Uczestnicy  zadawali sobie 
pytanie co dalej? Co zrobić, żeby 
nie zaprzepaścić tej siły i chęci, któ-
re tkwią w SASowiczach. Stopnio-
wo zaczęły pojawiać się pomysły 
na temat kierunków współpracy, 
wypracowania modeli animacji, 
warsztatów pracy z seniorami, prze-
prowadzenia badań w swoich śro-
dowiskach. Jak dotąd powstało już 
kilka wspólnych projektów. Uczest-
nicy SAS włączają się wzajemnie 
w działania swoich organizacji i in-
stytucji. Mamy nadzieję, że zawią-
zane podczas Szkoły przyjaźnie, 
pozwolą na jeszcze wiele innych 
wspólnych działań. Wszystko to 
przed nami.

,

Szkoła Animatorów Społecznych pracujących w środowisku osób starszych dofinansowana została w ramach projektu Akademia III Wieku Warmii i Mazur, 

realizowanego przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodar-

czego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz w ramach 

projektu Strażnicy Pamięci finansowanego z Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Miłość
 

Miłość nie dostrzega zmarszczek,
ma różowe okulary.

Miłość Cię dopadnie zawsze, 
nawet kiedy będziesz stary.

W myślach naszych coś poplącze, 
serce stare rozkołacze.

Da nam siły na szaleństwa, 
na spełnienie naszych pragnień.



Leokadia F. ze Szczytna w ubie-
głym roku sprawiła sobie aparat słu-
chowy. Faktura wystawiona 17 
maja 2010 opiewa na 2229 złotych. 
Część kwoty — 560 złotych — re-
fundował NFZ, resztę kobieta zapła-
ciła sama. To dla niej ogromny 
wydatek, jej miesięczna renta wyno-
si mniej niż tysiąc złotych.

Wniosek o dalsze dofinansowa-
nie, który Leokadia F. złożyła (tak-
że w maju 2010) do Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Szczyt-
nie, został jednak odrzucony. Uzasad-
nienie: pieniądze na ten cel zostały 
już wcześniej wydane. Dodatkowe 
uzasadnienie: kobieta w 2010 roku 
korzystała z innych form pomocy 
(dopłata do turnusu rehabilitacyjne-
go, wycieczki).

Dyrektor PCPR w Szczytnie Elż-
bieta Drozdowicz, odsyłając 74-let-
niej kobiecie fakturę na aparat 
słuchowy poinformowała ją jedy-
nie, że ten wydatek może sobie odli-
czyć od podatku.

Na aparat słuchowy "na prze-
wodnictwo powietrzne" (zwykły) do-
finansowanie przysługuje każdej 
osobie ubezpieczonej w NFZ.

Limit dopłaty ustanowiony 
przez NFZ wynosi 800 złotych. Eme-
rytom i rencistom przysługuje 70 
procent refundacji (560 złotych), in-
walidom wojennym 100 procent.

Dofinansowanie z NFZ przyzna-
wane jest raz na 5 lat.

Żeby je uzyskać należy:
– udać się do lekarza rodzinne-

go w celu otrzymania skierowania 
do lekarza laryngologa

– podczas wizyty u laryngologa 
poprosić go o wypisanie zlecenia na 
aparat słuchowy 

– wysłać do oddziału NFZ wnio-
sek uzyskany od laryngologa wraz 
z audiogramem (wynikiem badania 
słuchu)

– po otrzymaniu pocztą wnio-
sku z przyznanym dofinansowa-
niem udać się do firmy oferującej 
aparaty słuchowe i mającej podpisa-
na umowę z NFZ.

Część osób, pod takimi samy-
mi warunkami jak od NFZ,  może 
dodatkowo otrzymać dofinansowa-
nie z Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej bądź Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie, które korzy-
stają ze środków Państwowego 
Funduszu Osób Niepełnospraw-
nych.

Kwota dopłaty do aparatu słu-
chowego jest różna w poszczegól-
nych powiatach i wynosi zazwyczaj 
do 150 procent limitu ceny określo-
nego przez NFZ. Refundacja przy-
sługuje wyłącznie osobom poniżej 
określonego progu dochodów na 
osobę. Maksymalna kwota przysłu-
gująca rencistom i emerytom wyno-
si 1200 złotych.

Rzecznik Praw Osób Starszych 
Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego.
Biuro federacji FOS-a: ul. Artyleryj-
ska 34, 10-165 Olsztyn, telefon (89) 
523-60-92. Dyżury rzecznika w po-
niedziałki w godz. 9.00-11.00.

Emeryt na swoją emeryturę zaro-
bił. Takiego zdania nie ma w Konsty-
tucji Rzeczpospolitej, a powinno 
być. Zbyt często się ostatnio słyszy 
ostrzeżenia, że system pęka 
w szwach. Gdy na zapychanie dziu-
ry w budżecie nie starczy pieniędzy, 
jakie rząd zdobył ograniczając pra-
wo do wcześniejszych emerytur, ani 
tych, jakie odebrał właśnie otwar-
tym funduszom emerytalnym, podob-
no trzeba będzie ciąć!
A co z pieniędzmi, które przez 30-
40 lat, każdy dzisiejszy emeryt uczci-
wie wpłacał do ZUS-u? Nie miał 
przecież wyboru. Nie mógł odkła-
dać do pończochy. Oddawał się pod 
opiekę państwu, a ono ryzykowało, 
spekulując na emerytalnych skład-
kach i sztukując nimi, co się da.

A teraz słyszymy zewsząd, że 
przede wszystkim sami jesteśmy so-
bie winni, bo na przykład, za krótko 
pracujemy. Wychodzi na to, że żeby 
to naprawić i nie narażać ZUS-u na 
niepotrzebne koszta, najlepiej było-
by  umrzeć zaraz po przejściu na 
emeryturę. A gdybyśmy, mimo 
wszystko, uparli się żyć dłużej, to 
na garnuszku u własnych dzieci. Jed-
nym słowem, wraca system plemien-
ny i wolna amerykanka. Wieki 
walki o prawa pracownicze i socjal-
ne zabezpieczenie poszły na marne.
– Wysoki sądzie, zbliżam się do 
sześćdziesiątki. Gdybym w tym wie-
ku nie miał dość pieniędzy, moje ży-
cie należałoby uznać za przegrane – 
tak na pytanie o stan majątkowy od-
powiedział kiedyś w olsztyńskim są-

dzie jeden bardzo wygadany 
oskarżony. Rzeczywiście miał tyle 
forsy, że na starość spokojnie pora-
dziłby sobie bez ZUS-u. Za podwój-
ne zabójstwo i handel narkotykami 
dostał jednak aż 25 lat więzienia, 
słońca wolności już nie zobaczy. Je-
mu, czekającemu na nawrócenie 
złoczyńcy, byt na starość państwo 
zapewniło, 76 złotych dziennie 
kosztuje dziś podobno utrzymanie 
jednego więźnia. Dziewięćdziesię-
ciu dziewięciu sprawiedliwych eme-
rytów, o takich pieniądzach może 
tylko marzyć.

Mamy prawo do pracy, nawet 
do setki. Ale nie za karę! Jeśli zaś 
dosłużyliśmy się emerytury, bez ła-
ski, zarobiliśmy na nią!





Zuzanna zmarła we śnie. Nie-
którzy nazywają to „dobrą śmier-
cią”. Wtedy w momencie 
przekroczenia progu wieczności 
nic nie dokucza, nic nie boli. Było 
się tu, a jest się tam - w Domu Pa-
na. A ona jako Dobry Człowiek za-
pewne zasłużyła sobie na godne 
miejsce u góry. Z pewnością życzli-
wie się stamtąd uśmiecha. Do Cie-
bie i do mnie. Także do nas, 
z Telefonu Zaufania, z którymi tyle 
lat dzieliła troskę o samotnych, od-
rzuconych. Ale także do tych, któ-
rzy sięgali po słuchawkę by 
usłyszeć, że po drugiej stronie jest 
ktoś bliski, choć anonimowy.

Na naszych comiesięcznych 
szkoleniach zawsze siadała w pierw-
szej sali, po lewej stronie, przy stoli-
ku w rogu. I słuchała. Bardzo 
rzadko zadawała pytania.  Może 
wiedziała… Wiedza dyżurnych TZ 
oparta jest na zasadach, które są jak 
powtarzane części modlitwy-litanii.

Zuzanna przede wszystkim słu-
chała i to okazywała całą swoją po-
stawą. Właśnie to słuchanie może 
oferować dyżurny TZ dzwoniące-
mu, gdy słyszy go pierwszy raz. 
Do tego kilka zaledwie niezgrabnie 
powiedzianych słów.

Dzwoniący na początku nie 
wie, czy może zaufać, choć placów-
ka ma to słowo w nazwie. Boi się 
i próbuje odgadnąć, czy się zwyczaj-
nie, po ludzku nie sparzy, gdy otwo-
rzy się i opowie o swoich 
najintymniejszych sprawach.

Zuzanna miała niezwykle łagod-
ny głos. Aksamitny. Właściwie to 
mówiła całą sobą, gdy wypowiada-
ła: „Słucham, Telefon Zaufania”. 
A gdy mówiła całym swoim ser-
cem, to wtedy otwierało się serce 
po drugiej stronie kabla.

Z początku dzwoniący jeszcze 
nie wie, że potrzebna mu, w pierw-
szym rzędzie, terapia wyrzucenia 
z siebie problemów, trosk i bólu. 
By mógł to uczynić, bardzo ważne 

jest ciepło zawarte w zapowiedzi 
„Słucham...”. Zuzanna tego ciepła, 
wspartego pięknem swej duszy, mia-
ła przeogromnie dużo.  To pozwala-
ło jej tak dobrze słuchać innych. 
A terapia słuchania to najważniej-
sza rzecz dla dzwoniącego. Nawet 
te kilka słów zapowiedzi daje mu 
poznać, że ktoś będzie go słuchał. 
Nie będzie go oceniał. Nie będzie 
zarzucał, że zrobił źle, bo zranił dru-
gą, często najbliższą osobę. Dzwo-
ni do życzliwego człowieka, zdając 
się mówić: „zajrzyj do mojej duszy, 
bo mnie boli i nie wiem, co mam 
ze sobą zrobić”.

Na co jeszcze dzwoniący cze-
ka? Może na dobroć, o której pisał 
C. K. Norwid: z rzeczy świata tego 
zostaną tylko dwie, Dwie tylko : po-
ezja i dobroć...i więcej nic... Dzwo-
niący chce, by ktoś się z nim 
zaprzyjaźnił, dał choćby odrobinę 
serca, odrobinę z siebie. Oczekuje, 
że zostanie zaakceptowany. Takim 
jaki jest, z tym całym, swoim tak po-
ranionym jestestwem. I to jest za-
przyjaźnianie się. To jest jak część 
litanii. Tej, którą wyznawała Zuzan-
na. I ci, którzy byli obok Niej 
i z Nią w TZ. Dzwoniący nie spo-
dziewa się, że dostanie aż tyle, że 
ktoś odda mu swoje serce.

Trudno czasami zrozumieć, dla-
czego w momencie największego 
kryzysu, gdy odechciewa się nam 
żyć, najbardziej może pomóc drugi 
człowiek swoim ciepłem. Jak pisał 
pięćdziesiąt osiem lat temu Chad Va-
rah, anglikański pastor, pomóc mo-
gą ludzie o dobrych sercach. 
I Zuzanna i ci, którzy zasiadają po 
drugiej stronie słuchawki, by powie-
dzieć „Słucham, Telefon Zaufania”, 
mają te dobre serca. Życzliwość mo-
że najwięcej, bo jest w stanie urato-
wać ludzkie życie.

Każdy z nas pragnie mieć przy 
sobie drugiego, życzliwego człowie-
ka. Nawet jeśli tego głośno nie mó-
wi, przecież jednak to czuje. Może 

chce zrzucić na niego część swojej 
odpowiedzialności?  Może chce, 
by ten ktoś zwyczajnie podał mu 
rękę, zrozumiał go? Empatia, umie-

jętność wczuwania się w sytuację 
drugiej osoby i chęć towarzyszenia 
jej, gdy pod stopami mokre kamie-
nie i tak łatwo upaść, to kolejna 
część litanii. Dyżurny TZ chce po-
usuwać te kamienie i, jak śpiewał 
piosenkarz, „przeprowadzić przez 
burzliwe wody”. Empatia, tak waż-
ne słowo, a tak rzadko słyszane. 
Tak rzadka i trudna jest umiejęt-
ność tym słowem określana. Bar-
dzo trudna. Zuzanna  wiedziała, że 
jednak potrzebna. I dlatego przy-
chodziła na szkolenia, zajmowała 
miejsce przy stoliku po lewej stro-
nie. A potem szła do placówki, by 
zacząć rozmowę z szukającym ser-
ca, by podnieść go słowami „Słu-
cham, Telefon Zaufania”.

Zuzanno, choć jesteś w Domu 
Pana, po drugiej stronie, uśmiechaj 
się do tych porzuconych przez lu-
dzi i nadzieję. I zrób tak, by wie-
dzieli, że nawet gdy najbardziej 
stromo i szczytu nie widać, ktoś na 
nich czeka dzień i noc... Ta Twoja 
litania jest teraz naszą litanią do 
Ciebie.

Autor jest członkiem 
Olsztyńskiego Stowarzyszenia 
Pomocy Telefonicznej, które 
wspiera działalność całodobowego 
Telefonu Zaufania "Anonimowy 
Przyjaciel" nr tel. 19288 i 89/527-
00-00



Lek. med. Monika Jabłońska: 
Seniorzy najczęściej chorują na cho-
roby układu sercowo-naczyniowego 
oraz układu oddechowego. W tej 
pierwszej  grupie występują takie 
choroby jak: nadciśnienie tętnicze, 
choroba niedokrwienna serca, niewy-
dolność krążenia i zaburzenia rytmu 
serca. W drugiej głównie przewle-
kła obturacyjna choroba płuc (ograni-
czenie przepływu powietrza przez 
drogi oddechowe) prowadząca do 
niewydolności oddechowej. Oprócz 
tego występują choroby centralnego 
układu nerwowego, takie jak: udar 
mózgu oraz zmiany zwyrodnienio-
we, zespoły otępienne, choroba Al-
zheimera oraz choroby 
neurologiczne (padaczka, choroba 
Parkinsona).

Problem zdrowotny stanowią 
również    choroby   endokrynolo-
giczne: jak cukrzyca, niedoczyn-
ność i nadczynność tarczycy. 
Kolejnym problemem są choroby na-
rządu ruchu: zmiany zwyrodnienio-
we stawów, osteoporoza, złamania. 
Bardzo istotny problem seniorów sta-
nowią również problemy psychicz-
ne.

Oceniając proces starzenia się 
osoby  należy  wziąć  pod  uwagę 
bardzo wiele czynników np.: ilość 
przeżytych lat, stan biologiczny 
i psychiczny osoby. Nadrzędnym ce-
lem opieki nad osobą w wieku pode-
szłym jest więc poprawa zdrowia 
i poprawa jakości życia osoby star-
szej. Wiek podeszły ma to do siebie, 
że związany jest z różnorodną gamą 
chorób. Organizm starzeje się, więc 
dochodzi do bardzo wielu zmian. 
Zmian tych niestety nie da się zatrzy-
mać, a jedynie można je ograniczyć, 
w celu poprawy ogólnej witalności. 

Wraz z upływem lat zaczynają się za-
burzenia łaknienia, wodno-elektroli-
towe, termoregulacji, utrata masy 
ciała, omdlenia, trudności w porusza-
niu się, upadki, ograniczenie spraw-
ności ruchowej, nietrzymanie 
moczu, ból, kłopoty ze snem, zabu-
rzenia psychiczne itd.

Starość jest naturalnym proce-
sem w życiu każdego człowieka 
i nie jest ona chorobą. Jednak towa-
rzyszące jej odstępstwa od normy 
np. pogorszenie stanu wydolności or-
ganizmu można hamować i opóź-
niać. Skutkuje to poprawą jakości 
życia seniora i z tego wynika potrze-
ba roztoczenia dobrej opieki zdro-
wotnej nad nim.

U osób w wieku podeszłym ma-
my do czynienia z charakterystycz-
nym przebiegiem wielu chorób, 
koniecznością dostosowania dawek 
leków do zmienionego metabolizmu 
i zmienionej wrażliwości narządów 
na leki. Brak refleksji związanej 
z odrębnościami fizjologii i patolo-
gii u osób  w  wieku  starszym skut-
kuje interakcjami lekowymi, 
zwiększoną częstością działań niepo-
żądanych leków. Leczenie farmako-
logiczne w wieku podeszłym ma 
swoją specyfikę, uwzględniającą 
zmiany starcze ustroju, funkcjonowa-
nie ważnych dla życia narządów, 
w tym nerek, wątroby oraz potencjal-
ne interakcje leków.

Aby poukładać całokształt dole-
gliwości osoby w wieku podeszłym 
oraz właściwie zdiagnozować i usta-
wić leczenie trzeba skorzystać z po-
rady lekarza geriatry.

Geriatria to medycyna wieku po-
deszłego obejmująca leczenie osób 
starszych. Starzenie się organizmu, 
odrębności kliniczne chorób w wie-
ku podeszłym, wielochorobowość 
wymagają całościowej opieki nad 

osobami starszymi, którą w sposób 
profesjonalny mogą zapewnić leka-
rze geriatrzy.

Obecnie istnieje konieczność 
zintensyfikowania działań na rzecz 
rozwoju opieki geriatrycznej. 
W kraju jest około 100 specjalistów 
w zakresie geriatrii. Na terenie wo-
jewództwa warmińsko – mazurskie-
go obecnie pracuje 8 specjalistów 
w zakresie geriatrii i stwierdzić na-
leży, że jest to bardzo mała ilość. 
W latach 2009 i 2010 jedynie trzech 
lekarzy zgłosiło chęć podjęcia spe-
cjalizacji w tym zakresie.

Obecnie na terenie wojewódz-
twa warmińsko – mazurskiego dzia-
ła jedyna poradnia geriatryczna 
utworzona przy ZOZ w Nidzicy.

Być może alternatywę działań 
rozwoju geriatrii na terenie Warmii 
i Mazur stanowiłoby nawiązanie 
współpracy z władzami Uniwersyte-
tu Warmińsko – Mazurskiego, ce-
lem rozważenia możliwości 
utworzenia w Szpitalu Uniwersytec-
kim  akredytowanego  oddziału, 
pododdziału geriatrycznego, specja-
listycznej poradni (lub utworzenie 
takowych placówek zamiejsco-
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Chcę tutaj skonfrontować opi-
nię, jakoby preparaty homeopatycz-
ne były popularne, a tym bardziej 
przynosiły zyski dla producentów 
preparatów farmaceutycznych. Jako 
preparaty pochodzenia roślinnego 
i mineralnego nie potrzebują obrób-
ki chemicznej, co daje możliwość 
przygotowania ich przez każdego 
w domowych warunkach. Pozostaje 
tajemnica składu i procedury ich 
przygotowania, która paradoksalnie 
też nie jest kluczowa. Ważny jest do-
bór odpowiedniego preparatu do 
konkretnej osoby, a nie do rodzaju 
schorzenia. Jedynie wyspecjalizowa-
ny homeopata, po rozpoznaniu cech 
osobowości konkretnego człowie-
ka, potrafi tego dokonać.
Rozszerzając temat, warto podkre-
ślić kilka innych istotnych kwestii, 
dotyczących tej niekonwencjonal-
nej metody leczenia. Prawdą jest, 
że homeopatia pospolicie kojarzy 
się z czarami, magią czy zwykłym 
oszustwem wykorzystującym obiet-
nicę cudownego wyzdrowienia. 
Przychylam się do opinii, iż niekon-
wencjonalne metody leczenia to kon-
trowersyjny temat. Przyczyną tego 
stanu rzeczy jest po pierwsze brak lo-
gicznego wytłumaczenia skuteczno-
ści tej metody, a po drugie częste 
wykorzystywanie kwestii braku ja-
sno wytłumaczalnego charakteru ho-
meopatii przez pseudoznachorów.

Autorka artykułu przedstawia-
jąc różne przypuszczenia na temat 
mechanizmów działania preparatów 
homeopatycznych zauważa bardzo 
istotny kierunek interpretowania me-
chanizmów homeopatii: „być może 
to siła woli i wiary pobudza orga-

nizm do walki” – pisze. Siła woli 
i wiary, jeżeli się pojawia, zawsze 
pobudza organizm do działania, nie-
zależnie od choroby czy sposobów 
jej leczenia. Homeopatia daje czło-
wiekowi coś więcej – podstawę do 
tej wiary. Poprzez trudnodostęp-
ność oraz w pewnym sensie tajem-
niczy, zgodny z naturą, sposób 
działania preparatów homeopatycz-
nych, człowiek jest skłonny uwie-
rzyć w cudowne uzdrowienie. 
Szczególnie w przypadku, gdy 
wszystkie inne dobrze znane sposo-
by zawodzą! W efekcie takiego po-
zytywnego nastawienia  zaczyna 
działać samospełniająca się przepo-
wiednia. Z psychologicznego punk-
tu widzenia jest więc to metoda 
dużo bardziej wartościowa niż tra-
dycyjny sposób podejścia do chore-
go.

Biorąc pod uwagę powyższe, 
bezpiecznie jest po prostu trakto-
wać preparaty homeopatyczne jako 
uzupełnienie konwencjonalnego 
sposobu leczenia. Zaś chcących po-
głębić temat zachęcam do lektury 
książki Tiziano Terzaniego „Nic nie 
zdarza się przypadkiem”, gdzie au-
tor opisuje swoje doświadczenia 
związane z ciężką chorobą i sposo-
bami znalezienia wewnętrznego 
spokoju. Życzę dużo zdrowia!

Autorka jest absolwentem pe-
dagogiki społecznej oraz dzienni-
karstwa i komunikacji społecznej, 
interesuje się komunikacyjnymi 
i psychologicznymi aspektami ży-
cia społecznego. 

wych), w których mógłby przebie-
gać proces dydaktyczny, a personel 
medyczny miałby możliwość reali-
zacji programów szkolenia specjali-
stycznego. Inne uczelnie medyczne 
posiadają w swojej strukturze klini-
ki, oddziały,  pododdziały, poradnie 
geriatryczne. Przecież specjalizacja 
w zakresie geriatrii została uznana 
przez Ministerstwo Zdrowia za dys-
cyplinę priorytetową.

Strach przed lekarzem jest 
u osób starszych zjawiskiem nie-
rzadkim, dobrze jest więc rozma-
wiać na temat ich zdrowia. 

Kierownik biura FOSy w Olsztynie

P. S. Jakiś czas temu brałam 
udział w konferencji na temat dzia-
łalności pomocy społecznej w kra-
jach sąsiadujących z Polską. 
Szczególną uwagę zwróciłam na 
model struktury niemieckiej, gdzie 
funkcjonują tzw. „Poradnie senio-
rów”. Dlatego też mając na myśli 
doświadczenia innych  krajów oraz 
nasze zasoby wiedzy, doświadcze-
nia, bazę techniczno-medyczną, za-
stanawiam się na ile realne byłoby 
funkcjonowanie tego typu poradni 
specjalistycznych w naszym woje-
wództwie? Może jednak warto było-
by przygotować kadrę i ofertę 
przychodni w ten sposób, aby senio-
rzy mogli skorzystać z pomocy 
ukierunkowanej, różnorodnej, do-
stosowanej do szeroko zdiagnozo-
wanych problemów zdrowotnych. 
Określenie: „Geriatra przyjacielem 
seniorów” to dzisiaj jeszcze tylko 
wizja, do realizacji której nadal mu-
simy dążyć w codziennym życiu, 
Dlatego uważam, iż istnieje potrze-
ba konstruktywnej rozmowy na ten 
temat osób ze środowisk nauko-
wych, lekarskich oraz osób mają-
cych wpływ na podejmowanie 
decyzji administracyjnych.  

Czy podzielacie Państwo tę opi-
nię? Także tym razem zapraszam 
do    dyskusji   na   łamach   nasze-
go kwartalnika, dziękując za 
dotychczasowe listy.



Niby powinnam mieć dużo cza-
su, bo jestem na emeryturze. Zawo-
dowo nie pracuję, ale dni lecą mi 
jak szalone. Emerytura jaka jest, to 
większość z nas wie – niestety cią-
gle na wszystko brakuje. Same opła-
ty pochłaniają osiemdziesiąt procent 
miesięcznego przychodu z tego tytu-
łu. A tu jeszcze apteka czeka na swo-
je dwieście złotych miesięcznie. 
Pozostaje pytanie, z czego żyć? Ale 
jakoś się nie poddaję. Szukam 
wyjść awaryjnych. Tu ktoś potrzebu-
je pomocy w załatwieniu czegoś za 
parę złotych, tam też ktoś prosi o za-
łatwienie za drobną kwotę jakiejś 
sprawy i jakoś tak łatam dziury. Nie 
jest tego za wiele, jednak dla mnie 
na bardzo skromne przeżycie wystar-
cza. Gorzej z moimi szkrabami, któ-
rym babcia nie zawsze może kupić 
coś drobnego, dla nich atrakcyjnego.

Mam dwóch wspaniałych wnu-
ków. Starszy za kilka dni skończy 5 
lat, a młodszy ma 2 i pół roku. Bab-
cia ma dla nich niestety bardzo ma-
ło czasu. Ciągle coś robi, gdzieś 
biega, coś załatwia.

Babcia jest aktywną działaczką 
w Stowarzyszeniu. Praca w nim da-
je jej wiele satysfakcji i wewnętrzne-
go spełnienia. Od kilku lat 
uwielbiam robić coś potrzebnego 
dla innych. Mam satysfakcję z tego, 
że to się podoba, a zarazem jest bar-
dzo potrzebne. Działalność w organi-
zacji to czas poświęcony dla 
innych, to często duży stres i nerwy, 
bo nie wszystko wychodzi tak, jak-
by się chciało. Często ten trud jest 
nawet niezauważany i niedoceniany 
przez osoby, dla których jest poświę-
cony.

Zorganizowanie zajęć rehabilita-
cyjnych dla grupy amazonek i aktyw-
ne w nich uczestnictwo to moje 
marzenie, do którego dążyłam przez 
kilka lat. Maszerowanie wieczorami 
z kijkami, z coraz większą grupą 

chętnych, to sama frajda.
Niestety nie wszystko jest tak 

cudowne. Wiek ma już swoje pra-
wa. Tu strzyka, tam boli, tu sterta pa-
pierzysk do zrobienia. Do tego 
jakieś sprawozdania, to znowu pro-
jekt do napisania i tak w kółko. No 
i jak tu zająć się kochanymi wnuka-
mi? Po każdym spotkaniu z Babcią 
to samo pytanie od młodszego: „Bab-
cia psyjdzies? Jutjo? O jedenastej?” 
No i co takiemu szkrabowi odpowie-
dzieć?

Prezes Kętrzyńskiego
Towarzystwa "AMAZONKI"

"Dzień jak codzień, zwykły 
dzień jak codzień, drzwi skrzypnę-
ły, zaśpiewał ptak w ogrodzie"... Zu-
pełnie jak w tej piosence, tylko że 
nie zaśpiewał ptak, bo to połowa lu-
tego i drzwi też nie skrzypnęły, bo 
ciągle pracujący mąż wychodzi ci-
chutko. Ale dzień jak co dzień tej 
dziwnej zimy, a właściwie już przed-
wiośnia, bo nawet Mazury na plusie 
w skali pana C.

Po 8-ej jak zwykle śniadanie. 
Przy tym celebra herbaciana - tylko 
taka herbata, tylko w takiej filiżance 
(oj! to już babcine nawyki!). Wypi-
jam przy "sygnałach dnia", bo nie 
muszę już spieszyć się do szkoły, 
nie pogania mnie dzwonek. Potem 
następuje najmniej lubiany frag-
ment dnia, trzeba pomyśleć o obie-
dzie, co prawda tylko dla 2 osób, 
ale jednak...

Lubię przedpołudniowy spacer 
nad jezioro, z zahaczeniem o sklep 
po konieczne wiktuały. Tej zimy zwa-
ły śniegu, którego nam niebo nie 
szczędziło, utrudniają spacerowanie 
i właściwie wymuszają trasę udepta-
ną w śniegu. Jaki piękny jest 
świat… Szadź na krzakach i drze-
wach, a gdy pokaże się słońce, to 
skrząca biel jeziora po prostu ośle-

pia. Cóż za „powidoki” pojawiają 
się wtedy pod powiekami.

Przy obiedzie wymiana zdań 
z moją drugą połową na najróżniej-
sze tematy: aktualia polityczne, co 
u dzieci i wnuków, przysłowiowe 
5 min dla bliźnich.

Po jedzeniu sjesta, mój ulubio-
ny czas dnia, akwarele i sztalugi al-
bo czytanie. Nie mogłabym żyć bez 
książek, dlatego z entuzjazmem 
uczestniczę w spotkaniach Dysku-
syjnego Klubu Książki. To napraw-
dę frajda rozmawiać o przeczytanej 
lekturze z osobami równie jak ja ko-
chającymi książki, dociekliwymi 
czytelnikami.

No, a gdzie popołudniowa her-
bata? Jest między szesnastą a sie-
demnastą, w zależności od planów 
na wieczór. Te bywają różne: spo-
tkania w stowarzyszeniu amazoń-
skim o 17.00, gimnastyka grupowa 
w poniedziałek o 18.00, dwa razy 
w tygodniu o 20 aqua aerobik 
w pływalni. Wolny wieczór weeken-
dowy to zabawy z wnukiem, przyja-
cielskie spotkania przy czerwonym 
winie i małym „co nieco”.

Nie mam czasu na nudę, na 
wsłuchiwanie się we własny orga-
nizm - czy przypadkiem coś nie za-
boli. Oczywiście, że czasem zaboli, 
ale to nie koniec świata. To dowód, 
jak mówi moja przyjaciółka, że jesz-
cze żyjemy!

Bo najważniejsze, kiedy liczy 
się już kolejne "siątki", to stworzyć 
sobie na emeryturze drugie, pełne 
życie. Choć brzmi to jak truizm, po-
wtórzę: nie egzystować w samotno-
ści, lecz być wśród ludzi i dla nich. 
I nie zapominać o sobie. Trochę 
asertywności każdemu z seniorów 
się przyda.

Pozdrawiam.

Prezes Giżyckiego
Stowarzyszenia "AMAZONKI”



W hotelu zamkowym w Rynie 
odbył się niecodzienny, pięciodnio-
wy kurs. To były piękne dni, pełne 
wzajemnej sympatii, uśmiechów 
i życzliwości. Jako że były przepeł-
nione wykładami, mijały bardzo 
szybko. Mogło tak być  przede 
wszystkim dlatego, że wytworzyła 
się specyficzna więź między bardzo 
młodymi wykładowcami, a nami, 
ludźmi po 60-dziesiątce. My, osoby 
biorące udział w tym szkoleniu, po 
odejściu na emeryturę, nie pogodzili-
śmy się z poglądem ogółu, że nasze 
miejsce jest na marginesie życia spo-
łeczno – zawodowego. Działając 

w swoich środowiskach próbujemy 
tej opinii czynnie zaprzeczać. Chy-
ba taka postawa doprowadziła do 
spotkania naszej grupy w pięknym 
ryńskim zamku.

Te pięć wspólnie przeżytych 
dni wykazało, że nie tylko każdy 
z nas ma ogromny dorobek w pracy 
dla innych, ale i to, że mamy chłon-
ne umysły i niekończącą się chęć po-
znawania nowych treści.

Wszystko to mogło się zdarzyć 
dzięki ludziom, którym zechciało 
się napisać projekt dla seniorów 
i zorganizować jego realizację 
w tak pięknym miejscu. Sposób pro-

wadzenia zajęć i stosunek tych mło-
dych ludzi do nas – seniorów był 
tak ciepły, że stworzyła się niepo-
wtarzalna, rodzinna atmosfera.

Dziękuję Wam Łukaszu, Mać-
ku, Dawidzie, Małgosiu. Była to 
współpraca i spotkanie pokoleń, 
które spowodowało, że obie strony 
wyjechały wewnętrznie bogatsze 
o wiedzę, nowe przemyślenia i dal-
szą chęć działania w swoich środo-
wiskach.

 uczestniczka szkolenia
z Lidzbarka Welskiego

Chciałoby się zacytować K. I. Gał-
czyńskiego:

Po szkoleniu pn. „Senior - lide-
rem społecznym”, myślałem, że włą-
czę się w działania społeczne 
i wykorzystam zdobytą wiedzę 
i umiejętności. Rzeczywistość jed-
nak zagrała mi na nosie. Myślę, że 
nie jest trudno napisać projekt wte-
dy, gdy ma się grupę osób gotową 
do wykonania jakiegoś przedsięwzię-
cia. Tak było z działkowcami, kiedy 
szukali rozwiązania problemu zasila-
nia ogrodów w tanią wodę do podle-
wania. Była grupa beneficjentów, 
był pomysł, napisałem projekt. Dota-
cję otrzymaliśmy. Z bagienka zrobili-
śmy staw, wstawiliśmy pompę 
i podłączyliśmy do sieci ogrodowej. 
Jest woda kilkakrotnie tańsza niż 
z wodociągu miejskiego. Jesteśmy 
wdzięczni Fundacji Wspomagania 
Wsi, która dofinansowała projekt.

Na razie szukam grupy, która 
chce zrobić coś pożytecznego, coś 
co mieścić się będzie w zakresie 
działań jakiegoś programu czy funda-
cji, ogłoszonego konkursu, itp.

Prywatnie nie narzekam, bo ze 
zdrowiem nie jest najgorzej. Jest za 
to wiele rzeczy na tym świecie, któ-
re mnie interesują. Z  tego względu 
zawsze mam jakieś zajęcie. Każde 
wtorkowe popołudnie spędzam w ko-
leżeńskim gronie zespołu śpiewacze-
go, na próbach. Dużo czasu 
spędzam przed komputerem; uczę 
się wszystkiego, co jest związane 
z działaniem rynków finansowych, 
by w przyszłości spróbować zarobić 
co nieco w tej dziedzinie. Zima jest 
takim czasem, kiedy niepokoi mnie 
wzrost BMI (Body Mass Index), ale 
wiele razy już sprawdziłem, że z wio-
sną wraca ten index do normy.

Wkrótce rozpocznę naukę języ-
ka angielskiego. Kupiłem interaktyw-
ny program komputerowy i kiedy 
rozwiążę problem z jego instalacją, 
wtedy przystąpię do nauki.

Przez dwa najbliższe tygodnie 
będziemy mieli z żoną „pełne ręce 
roboty”. Będzie ona polegała na opie-
ce nad dwojgiem wnucząt, których 
rodzice wyjeżdżają za granicę.

Aktywny senior, emeryt z Góro-
wa Iławeckiego, współpracownik 
prasy lokalnej.

Mam 60 lat, a od 24 jestem 
mieszkanką niedużej, otoczonej la-
sami, wioski Jagoczany. Do najbliż-
szego miasta jest 13 km, ale mam 
samochód i prawo jazdy, więc nie 
czuję się „odcięta od świata”. Po la-
tach pracy, odchowaniu dwójki 
dzieci, mogę wreszcie przystopo-
wać i mieć czas dla siebie. Mam 
sporo zwierząt (4 psy, 6 kotów, ko-
za), więc oprócz zajmowania się do-
mem, muszę mieć trochę czasu dla 
swoich współmieszkańców. Latem 
chodzę na długie spacery po lesie, 
fotografuję przyrodę i wdychając 
zapach żywicy, czuję się szczęśli-
wa. Wiosną pracuję na działce, 
a kiedy słońce przypieka, mogę po-
jechać nad ukochane jezioro. 
W wolnych chwilach czytam książ-
ki, spisuję wspomnienia z młodych 
lat, a czasem skrobnę jakiś wier-
szyk. Jedyne czego mi brakuje, to 
moich starych przyjaciół i rodziny, 
bo oni zostali w Łodzi. Myślę, że 
z odrobiną optymizmu, wszędzie 
można czuć się dobrze i znaleźć so-
bie swoje miejsce w ciągle zmienia-
jącym się i trochę już nie naszym 
świecie.

mieszkanka wsi Jagoczany



Mogło to mieć związek ze zda-
rzającymi się tu częściej niż gdzie 
indziej klęskami nieurodzaju i okre-
sami głodu spowodowanymi najaz-
dami obcych wojsk.

Niegdyś na Mazurach nie było 
domu, w którym gospodyni nie pie-
kłaby chleba. O kupowaniu nie by-
ło wtedy mowy. Chleb przeważnie 
pieczono w sobotę, aby na niedzie-
lę był świeży. Taki chleb dobrze 
smakował przez cały tydzień.

Niektóre mieszkanki Orzysza, 
a więc współczesnych Mazur, posta-
nowiły powrócić do wypiekania 
chleba według receptur tradycyj-
nych.  W ramach Akademii Trzecie-
go Wieku prowadzonej przez 
Mazurskie Stowarzyszenie Aktyw-
ności Lokalnej w Orzyszu przepro-
wadzono cykl warsztatów wypieku 
chleba. Metodę wypieku przystoso-
wano do urządzeń dostępnych 
w każdej współczesnej kuchni, ale 
posługiwano się recepturą stosowa-
ną przez tutejsze gospodynie co naj-
mniej dziesiątki lat temu.

Wcześniej, zainteresowane pa-
nie,   zapoznały  się z  przebiegiem 
wypieku w domach mazurskich, 
w piecach chlebowych. Pomogła 
w tym  wizyta  studyjna w Mu-
zeum Rolnictwa w Ciechanowcu, 
w czasie tamtejszego Święta Chle-
ba. Między innymi wysłuchano 
tam wykładu Zbigniewa Dereweń-
ki na temat wypieku chleba. Prak-

tycznie przebiegał on jak poniżej. 
Mąkę na chleb należało prze-

siać przez przetacek, czyli sitko, 
a gdy wygrzała się, robiło się za-
czyn. W tym celu z poprzedniego 
pieczenia, zostawiało się dobrą 
garść ciasta chlebowego, którą nale-
żało rozmieszać w letniej wodzie 
i dobrze wymieszać z mąką. „Zaczy-
na” zrobiona na noc była rano goto-
wa do zarabiania ciasta. Dodawało 
się do niej trochę soli i taki chleb 
trzeba było dobrze wyrobić. Kiedy 
ciasto urosło drugie tyle, rozpalało 
się w piecu chlebowym. Niedługo 
po zapaleniu w piecu ciasto nakłada-
ło się do opałek obsypanych mąką, 
aby ciasto się do nich nie przylepi-
ło. Gdy piec był już „biały”, a cia-
sto w opałkach podrosło, można 
było resztki ognia z pieca wygar-
nąć. Ciasto z opałek kładło się na ło-

patę i należało zsunąć je w piecu 
na właściwe miejsce, tak żeby 
wszystkie chleby zmieściły się 
i nie posklejały się jeden z drugim. 
Przed zamknięciem drzwiczek ro-
biono ręką znak krzyża, aby chleb 
się wydarzył. Po wyjęciu chleba 
z pieca pukało się palcem w spód. 
Gdy odgłos był mocny, to wiado-
mo było, że chleb jest dobrze upie-
czony. Spód chleba obmywało się 
zmoczoną szmatą, a wierzch ręką. 
Wyjęte chleby układano na stole 
i przykrywano czystym ręcznikiem 
lnianym, żeby skórka zmiękła.

W Orzyszu pierwsze warsztaty 
wypieku chleba przeprowadzone 
zostały  dla  słuchaczek  samej 
Akademii. Uczestniczki poznały 
zasady wypieku chleba żytnio-
pszennego na zakwasie i drożdżach 
wg przepisu, który tutaj określa się 
jako „Chleb orzyski 400”. Jest to 
przepis  na    dwa chlebki pieczone 
w foremkach   typu  „keksówki” 
z uproszczonymi, łatwymi do zapa-
miętania proporcjami składników. 
Do wypieku potrzeba po 400 g za-
kwasu żytniego, wody, mąki żyt-
niej, mąki pszennej i po 1,5 dużej 
łyżki soli, cukru, oleju oraz 1,5 dag 
drożdży.

Kolejne zajęcia prowadziły już 
same słuchaczki. Trzyosobowe ze-
społy składające się z trenera cyklu 
Krzysztofa Marusińskiego, oraz 
dwóch adeptek uczyły praktyczne-
go wypieku chleba w miejscowo-
ściach: Nowe Guty, Pianki, Góra, 
Dąbrówka, a także w Ogrodach 
Działkowych i dla lokatorów Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Orzyszu. 
W sumie, w czasie warsztatów 
upieczono 14 bochenków chleba 
żytnio-pszennego, częściowo z mą-
ki mielonej z miejscowego zboża. 
Każdy z chlebków pięknie pach-
niał, a wyglądał... Sami popatrzcie. 
A jak smakował!

Autorka jest animatorem spo-
łecznym środowisk osób starszych 
i członkiem MSAL w Orzyszu.



Granie w Sudoku, jak wskazują 
badania, usprawnia pamięć i zwięk-
sza klarowność myślenia.  Niektó-
rzy naukowcy zalecają regularne 
granie w ramach codziennych zajęć.

SUDOKU to diagram 9x9 kra-
tek z częściowo już powpisywany-
mi cyframi od 1 do 9. Cyfry owe 
sugerują, że mamy tu do czynienia 
z zadaniem matematycznym. Nic 
bardziej mylnego! Tu matematyka 
niepotrzebna – wystarczy logiczne 
myślenie, którego przecież nikomu 
z  nas  nie  brakuje.  No,  przyda 
się jeszcze nieco cierpliwości, 
a w przypadku trudniejszych 
diagramów nieco więcej niż tylko 
„nieco”.

SUDOKU to najnowsza rozryw-
ka, która zdobywa świat XXI wieku 
zaczynając od Azji, poprzez Amery-
kę, do Europy. Nad rozwiązaniem za-
dania trudzą się i młodsi, i starsi - 
bez względu na wykształcenie. Ce-
chą charakterystyczną tej gry jest 
prostota zasad, których jest tutaj nie-
wiele.

Kwadratowy diagram gry po-
dzielony jest na 9 identycznych kwa-
dratów. Każdy z nich jest 
podzielony na 9 kolejnych. W grze 
chodzi o to, żeby wypełnić planszę 
w ten sposób, aby w każdym wier-
szu oraz w każdej kolumnie i w każ-
dym dziewięciopolowym kwadracie 
3 x 3 znalazły się cyfry od 1 do 9. 
Należy jednak pamiętać, że w każ-
dym rzędzie i każdej kolumnie dana 
cyfra może wystąpić jedynie raz. Cy-
fry  te  nie mogą powtarzać się 
w żadnym wierszu, kolumnie i dzie-
więciopolowym kwadracie.

Podczas wypełniania planszy na-
leży wpisywać tylko te cyfry, któ-
rych miejsca jesteśmy pewni, gdyż 
jeden błąd czyni grę nierozwiązywal-
ną.

Rozpoczynając uzupełnianie dia-
gramu SUDOKU sprawdzamy naj-
częściej jedną z cyfr czy wpisana 
jest w poszczególnych rzędach, ko-
lumnach i kwadratach. Jeśli okaże 
się, że nie możemy jednoznacznie 
określić, w którym miejscu można 

wpisać daną liczbę, sprawdzamy 
kolejną. Czasem okazuje się, że nie 
potrafimy wpisać następnej liczby. 
Zdarza się. Warto wtedy poszukać 
liczb do wpisania w kwadraty 3x3 
lub uzupełniać rzędy czy kolumny, 
w których jest najmniej wolnych 
miejsc. Bywa, że na poszukiwanie 
jednej liczby stracimy kwadrans, 
a następne „odnajdą” się same.

To niezwykle prosta rozrywka, 
wymagająca „logicznej siłowni” 
dla naszego mózgu. I każdy może 
sobie z nią poradzić – oby tylko się 
nie denerwował za szybko. 

Może ją rozwiązywać grupa 
kolegów, ale i rodzice z dziećmi 
czy dziadkowie z wnukami. To po-
mysł na rozwijanie sprawności 
umysłu, przy czym nie jest potrzeb-
na sprawność manualna czy znajo-
mość komputera.

Autor jest nauczycielem Zespo-
łu Szkół im. Michała Kajki w  Dą-
brówce, powiat Pisz.

Diagram przed wypełnieniem Diagram "rozwiązany"



W 1999 roku przy Elbląskiej 
Radzie Konsultacyjnej Osób Niepeł-
nosprawnych powstała uczelnia dla 
seniorów, która przyjęła nazwę 
Wszechnica. Szybko jednak podję-
to  decyzję  o  przyjęciu formuły uni-
wersytetu trzeciego wieku 
i zmianie nazwy na Uniwersytet 
Trzeciego Wieku i Osób Niepełno-
sprawnych (UTWiON) w Elblągu. 
Przez lata wypracowano standardy 
dla uczelni kształcenia ustawiczne-
go, której słuchaczami są seniorzy. 
Przyjęto, że celem nadrzędnym bę-
dzie aktywność i rozwój intelektual-
ny, psychiczny oraz fizyczny, 
poprawiający jakość życia.

Po 11 latach funkcjonowania 
UTWiON poszczycić się może bli-
sko 400 osobową rzeszą studentów 
– seniorów. Każdy z nich z pewno-
ścią wybierze z bardzo bogatej ofer-
ty uczelni coś interesującego dla 
siebie. 

Prowadzone są cotygodniowe 
wykłady w Elbląskiej Uczelni Hu-
manistyczno – Ekonomicznej z za-
kresu historii, zdrowia, muzyki, 
geografii, literatury, fizyki, sztuki, 
etyki, psychologii i filozofii. Także 
w sposób ciągły odbywają się zaję-
cia lektoratów języków obcych, sek-
cji sportowych i gimnastycznych, 
a także tanecznych, rękodzieła i ma-
larstwa oraz komputerowe.  Organi-
zowanie tak dużej i różnorodnej 
ilości   zajęć  możliwe  jest  dzięki 
finansowaniu Uniwersytetu przez 
Prezydenta Miasta Elbląga, czesne 
słuchaczy, granty z dotacji i 
prywatnych sponsorów.

1 października to Międzynaro-
dowy Dzień Osób Starszych. Od 
wielu lat jest to dzień Inauguracji 
Roku Akademickiego naszych senio-
rów, ale od 2008 roku stał się 
dniem szczególnym za sprawą SE-
NIORIADY. Jest to impreza kultu-
ralno – artystyczna, jedyna tego 

rodzaju w Polsce, organizowana 
przez UTWiON pod honorowym pa-
tronatem Prezydenta Miasta Elblą-
ga. Do uczestnictwa w niej 
zapraszane są wszystkie związki 
i organizacje seniorskie działające 
w Elblągu. Tak więc odbiorcami są 
starsi mieszkańcy miasta i okolic - 
ogółem ponad 500 osób.

Pierwsza Senioriada, ta z 2008 
roku, rozpoczęła się przemarszem 
uczestników ulicami Elbląga z cha-
rakterystycznymi rekwizytami ja-
kie stanowiły… parasole. Idącej 
kolumnie towarzyszyła grupa mło-
dych  ludzi  –  bębniarzy  i  szczu-
dlarzy z Zespołu Szkół 
Techniczno-Informatycznych z El-
bląga. Było wesoło i kolorowo. Za 
organizację tej pierwszej Senioria-
dy UTWiON zdobył I miejsce 
w Konkursie im. dr Aleksandry Ga-
brysiak za najlepszą inicjatywę orga-
nizacji pozarządowych w Elblągu.

Każdego roku Uniwersytet, ja-
ko główny organizator, stara się 
uatrakcyjnić imprezę odmiennym, 
ciekawym punktem programu. Dru-
ga Senioriada to... konkurs na kape-
lusze. Atrakcją Senioriady 2010 
były „stroje z epoki” i bezpłatna lo-
teria fantowa, w której co drugi los 

wygrywał. Każdej takiej imprezie 
towarzyszy wykonanie wspólnego, 
„gigantycznego” zdjęcia wszyst-
kich seniorów.

W 2010 roku spotkanie odbyło 
się na Placu Kazimierza Jagielloń-
czyka w Elblągu, gdzie seniorzy 
wysłuchali także koncertu orkie-
stry wojskowej 16 Pomorskiej Dy-

wizji Zmechanizowanej w Elblągu.
Część oficjalna uroczystości 

miała miejsce w Teatrze im. Alek-
sandra Sewruka w Elblągu, który 
jak co roku pękał w szwach.

Po odśpiewaniu hymnu stu-
denckiego „Gaudeamus igitur”, dy-
rektor UTWiON mgr Iwona 
Orężak przedstawiła wielostronną 
działalność słuchaczy uniwersyte-
tu. Miały miejsce również wystą-
pienia zaproszonych gości. Wykład 
inauguracyjny pt. „Edukacja a ja-
kość życia osób wcześniej urodzo-
nych” wygłosiła dr Danuta 
Oleksiak. Atrakcyjną część arty-
styczną rozpoczęła grupa taneczno-
muzyczna UTWiON i młodzież 
z Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 
i Szkoły Muzycznej w Elblągu pod 
kierunkiem Krystyny Bary.Wiel-
kim powodzeniem cieszyły się wy-
stępy chórów. 

Senioriada 2008 - przemarsz seniorów ulicami Elbląga.    fot. archiwum UTWiON



Z Klubów Seniora wystąpił „Jar”, 
„Zakrzewo” i „Sielanka”, ze Środo-
wiskowego Domu Seniora „Traugut-
ki”, a z Domu Pomocy Społecznej 
„Niezapominajka”. Zaśpiewały tak-
że dzieci z Ośrodka Wsparcia dla 
Dzieci i Młodzieży w Elblągu. 

Gwiazdą koncertu był rosyjski Ze-
spół Folklorystyczny z Kaliningra-
du.

Prace organizacyjne nad przy-
gotowaniem Senioriady, którym 
przewodzi UTWiON, angażują i ak-
tywizują środowiska seniorskie na 

kilka miesięcy przed tym artystycz-
nym wydarzeniem. To olbrzymie 
przedsięwzięcie nie byłoby możli-
we bez wsparcia ludzi dobrej woli. 
Od 3 lat są to te same placówki i or-
ganizacje, a więc: Fundacja Elbląg, 
Roman Badysiak – Kawiarnia 
„U Aktorów”, Zakład Poligraficz-
ny „ Elgraf”, Hurtownia Słodyczy 
„ Lukrus”, Hurtownia Napojów „ 
Big”, Andrzej Bobkowski PPH 
Branży Skórzanej Spółka 
z o.o. W 2010 roku dołączyli do 
nas: Grupa „ Żywiec”, Zakład 
Szklarski „ Art – Miś”, Zaoczna 
Szkoła Policealna ”Cosinus”, Hur-
townia Świec „Rak”, Stowarzysze-
nie Kongresu Kobiet Warmii 
i Mazur Oddział w Elblągu, Sklep 
ze Zdrową Żywnością oraz osoby 
indywidualne.

Patronat medialny zawsze 
chętnie obejmują: „Dziennik Elblą-
ski”, Telewizja Elbląska, Telewizja 
Olsztyn, Radio EL i „Tydzień w El-
blągu”. Wszystkim serdecznie dzię-
kujemy, licząc na dalszą 
współpracę.

Przed elbląskimi seniorami no-
we pomysły i projekty, bo przecież 
już niedługo kolejna… Senioriada.

Jak mawiał Hugo Dionizy Ste-
inhaus: „Na starość jest młodość 
potrzebniejsza niż za młodu”. Wy-
daje się, że elbląscy seniorzy mło-
dością są przepełnieni.

Autorka jest etnografem, 
wolontariuszem i sympatykiem 
UTWiON w ELbląguSenioriada 2010 - w Teatrze Sewruka                                     fot. Tadeusz Łaniec

Senioriada 2010 - wspólne zdjęcie                                          fot. Tadeusz Łaniec

Senioriada 2010 - tańczą seniorzy            fot. Tadeusz Łaniec Senioriada 2010 - w strojach z epoki      fot. archiwum UTW



Malownicze położenie hotelu, 
to  tylko  jeden  z  jego  wielu atu-
tów. Kameralne, eleganckie i przy-
tulne wnętrza zachęcają do 
częstych odwiedzin. Restauracja ser-
wująca wyśmienite dania przygoto-
wywane z regionalnych produktów 
rozsławia Kadyny w całym kraju 
i za granicą. Do hotelowego kom-
pleksu należy również 
stadnina koni i prywat-
na plaża Srebrna Ri-
wiera.

Największą zaletą 
hotelu Srebrny Dzwon 
jest jego otoczenie, bli-
skość nieskażonej ni-
czym przyrody, cisza 
i spokój. Idealnym 
miejscem na odpoczy-
nek, chwilę zadumy 
lub spacer jest zarów-
no pełen zieleni hotelowy ogród, po-
bliska plaża, jak i otaczające 
okolicę lasy. Piękne okolice Kadyn 
można zwiedzić podczas przejażdż-
ki bryczką.

Wykazując szczególną troskę 
o osoby w starszym wieku hotel 
przygotowuje pakiety promocyjne 
i oferty specjalne, pozwalające na 
pełen  wypoczynek i poprawę kon-
dycji.  Już  teraz  na  seniorów  cze-
kają regenerujące masaże 
i relaksujące seanse w saunie. Już 
wiosną otwarty zostanie nowocze-
sny kompleks odnowy biologicz-
nej, w którym można będzie 
korzystać z basenu z hydromasaża-
mi i przeciwprądami, jacuzzi, 
trzech rodzajów saun (parowej, su-
chej i na podczerwień). 

Wszelkie zabiegi kosmetyczne 
twarzy i ciała oraz masaże dostoso-
wane będą do potrzeb gości w każ-
dym wieku. Będą to ceremoniały 
poprawiające koloryt i napięcie skó-

ry, dodające witalności, zdrowia 
i   urody,   specjalistyczne   zabiegi 
przeciwzmarszczkowe, nawilżają-
ce i liftingujące.

Na życzenie grup zorganizo-
wanych Hotel Srebrny Dzwon za-
proponuje Państwu  wypoczynek 
w   formie  wieczorków tanecz-
nych czy wycieczek (dysponujemy 
16-osobowym busem).

KONKURS

Wśród czytelników, którzy 
nadeślą odpowiedź na powyższe 
pytanie, rozlosowana zostanie na-
groda: pobyt weekendowy w ho-
telu dla 2 osób.

Pisemne odpowiedzi  prosimy 
przysyłać na adres: Redakcja Gene-
racji, ul. Artyleryjska 34, 10-165 
Olsztyn w terminie do 30 maja 
2011 r. z dopiskiem "Konkurs Ge-
neracji". Zwycięzców wyłonimy 
w drodze losowania. Wyniki zosta-
ną ogłoszone do 15 czerwca br. na 
stronie www.federacjafosa.pl oraz 
w kolejnym wydaniu naszego cza-
sopisma.

przyjmuje interesantów w Elblągu, w biurze przy 
ul. Zw. Jaszczurczego 17,  tel. 55 236-27-16. 
Dyżury we wtorki i w czwartki w godz. 12.00 - 
15.00

przyjmuje interesantów w biurze przy Federacji 
FOSa w Olsztynie, ul. Artyleryjska 34, tel. 89 523-
60-92 lub tel. kom. 601 558-143. Dyżury w ponie-
działki od godz. 9.00 - 11.00




