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SPOJRZENIE

NA SNY

Wyraźnie uwidacznia 

się wzrost udziału osób 

sędziwych w  populacji 

ludzi starych.

Sny kobiet są 

najczęściej pełne 

emocji i wiele miejsca 

w nich zajmują 

rozmowy. 

Już obecnie około 

miliona Polaków to 

osoby niesamodzielne. 

Co począć, gdy musimy 

się zdać na innych?

Ja też poznałam wspa-

niałego człowieka. 

On mi bardzo dużo 

pomaga, opiekuje się 

mną.

OLSZTYŃSKA

POMOC 

SENIOROM
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Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

FOSa,
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e-mail: fosa.wm@wp.pl 
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e-mail: generacja@federacjafosa.pl

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
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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 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

0

0

0

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

15

16

 

17

18

20

Federacja FOSa jest członkiem

Wspólnoty Roboczej Związków

Organizacji Socjalnych WRZOS

oraz partnerem Sieci HEROLD

Wydanie czasopisma zrealizowano przy 

wsparciu finansowym Samorządu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego



W życiu każdego człowieka, 

po kilkudziesięciu latach pracy zawo-

dowej, przychodzi czas na odpoczy-

nek. Po początkowym okresie 

relaksu, upajania się „wolnością”, 

przychodzi refleksja: co ja będę ro-

bić? Ile można sprzątać, pracować 

na działce? Przecież te czynności 

wykonywało się na co dzień, po po-

wrocie z pracy. Co robić z wolnym 

czasem?

Moim hobby, wręcz miłością, 

od wczesnego dzieciństwa są książ-

ki. Tak szczęśliwie ułożyło się w ży-

ciu, że mogłam swoje hobby 

połączyć z pracą zawodową. Po ma-

turze rozpoczęłam pracę w gminnej 

bibliotece publicznej, którą prowa-

dziłam przez 13 lat.

W tym czasie zdobyłam naj-

pierw średnie, następnie wyższe 

kwalifikacje bibliotekarskie.

W 1983 roku zamieniłam biblio-

tekę publiczną na szkolną, gdzie 

przepracowałam kolejne 22 lata. Pra-

ca w szkole, wbrew powszechnemu 

mniemaniu, nawet w bibliotece jest 

bardzo stresująca. Po 35 latach pra-

cy czułam się zmęczona i wyczerpa-

na. Skorzystałam z możliwości 

przejścia na wcześniejszą emerytu-

rę. Nastąpiło to w 2005 roku. Jak 

wspomniałam, pierwsze tygodnie to 

wypoczynek fizyczny i psychiczny. 

Jednak po pewnym czasie, nadmiar 

wolnego czasu zaczął mi ciążyć. Po-

myślałam, że dobrze byłoby „zapo-

znać się” z komputerem. 

O udzielenie pierwszych lekcji po-

prosiłam syna. Następnie, metodą 

prób i błędów, poznawałam nowe 

możliwości tego „wynalazku”. Gdy 

nauczyłam się pisać, wklejać zdję-

cia itd., zaczęłam opisywać dzieje 

mojej rodzinnej wsi.

Pamiętnik mojej mamy, stare 

zdjęcia, rozmowy z najstarszymi 

członkami rodziny, stały się podsta-

wą monografii. Za namową syna, 

a trochę z własnej ciekawości, zain-

stalowałam Internet. No i zaczęło 

się! Wiadomości, portale społeczno-

ściowe, kontakty z rodziną przez sky-

pe'a. Codziennie odkrywałam nowe 

możliwości: biblioteki cyfrowe, 

w których znajdowałam informacje 

do mojej monografii; programy ge-

nealogiczne do budowy drzew ro-

dzinnych i z ich pomocą 

odnajdywałam bliższych i dalszych 

krewnych. W tej chwili w moim 

drzewie jest 500 osób, najstarsza 

z 1620 roku.

W 2007 roku z ogłoszeń para-

fialnych dowiedziałam się, że pro-

boszcz chce reaktywować 

bibliotekę parafialną i poszukuje 

osoby, która zajęłaby się jej zorgani-

zowaniem.

Zgłosiłam się i... zajęłam się 

tworzeniem biblioteki od podstaw. 

Informacje o niej zamieściłam w In-

ternecie na stronie www.parishbo-

ok.blog.onet.pl.

Znów mogłam robić to, na 

czym się znam i co lubię. Pracuję 

na zasadzie wolontariatu. Niektórzy 

nie rozumieją, jak można pracować 

za “Bóg zapłać”. Czy wszystko trze-

ba przeliczać na pieniądze? Gdyby 

nie biblioteka i udział w Akademii 

Seniora, na pewno nie wyjechała-

bym, w ramach unijnego projektu, 

do Holandii. Pisała o tym Genera-

cja w poprzednim numerze. W wy-

niku tamtego wyjazdu poznałam 

Ridie i Jenny, wolontariuszki z Ho-

landii, które w maju odwiedziły mo-

ja bibliotekę.

Teraz wiem, że przejście na 

emeryturę to nie tragedia, ale wiele 

nowych możliwości. Można żyć 

ciekawie i rozwijać swoje pasje. Ja 

akurat kontynuuję to, co robiłam 

przez całe życie, ale nie ma to już 

nic wspólnego ze stresem w pracy 

zawodowej. Przeciwnie, dostarcza 

tylko samych przyjemności. Tych 

wynikających z obcowania z książ-

ką i radości, że mogę służyć wszyst-

kim, którzy tak jak ja, je kochają.

Od lewej: Jenny, Ridie i autorka, Wanda Białkowska



Sieć seniorska powołana zosta-

ła w październiku 2009 roku. Do jej 

powstania przyczyniły się głosy wie-

lu organizacji i instytucji społecz-

nych, które wskazały na 

konieczność podjęcia wspólnych 

działań na rzecz osób starszych. 

Dwudniowe spotkanie w Lesznie by-

ło okazją do rewizji oraz zaplanowa-

nia dalszych działań Sieci. 

W spotkaniu udział wzięli nie tylko 

dotychczasowi członkowie, ale rów-

nież organizacje i instytucje chcące 

do Sieci przystąpić. Tematem pierw-

szego dnia warsztatów były „Meto-

dy pracy z seniorami na wsi 

i w małych miastach”. Uczestnicy 

rozmawiali na temat sposobów dia-

gnozowania potrzeb osób starszych 

oraz specyfiki pracy z tą grupą. 

W dalszej części spotkania dys-

kutowano na temat planów i kierun-

ków rozwoju Sieci, dotychczasowej 

współpracy z Federacją FOSa oraz 

możliwości współpracy, m.in. 

z Rzecznikiem Praw Osób Star-

szych, w celu podejmowania inter-

wencji w sprawie osób starszych 

czy współpracy z gazetą „Genera-

cja”. Pod koniec pierwszego dnia, 

uczestnicy spotkali się z wolonta-

riuszkami z holenderskiej organiza-

cji Motiva, która jest partnerem 

Federacji FOSa w projekcie między-

narodowej wymiany wolontariuszy 

50+ w ramach programu „Uczenie 

się przez całe życie”, program sekto-

rowy Grundtvig. Spotkanie było oka-

zją do wzajemnej edukacji, 

wymiany doświadczeń oraz przedsta-

wienia dobrych praktyk wolontaria-

tu seniorów w Holandii. 

Pod koniec dwudniowych warsz-

tatów odbyły się wybory do władz 

Sieci na Rzecz Seniorów Warmii 

i Mazur. W wyborach uczestniczyło 

w sumie 14 organizacji i instytucji 

z terenu naszego województwa. 

W wyniku tajnego głosowania wy-

brano 7-osobowy skład Zarządu, któ-

ry po ukonstytuowaniu się, na 

przewodniczącego Sieci wybrał do-

tychczasowgo Przewodniczącego 

Macieja Prażmo ze Stowarzyszenia 

Promujmy Kozłowo Non Omnis Mo-

riar. Wiceprzewodniczącym Sieci 

wybrany został Krzysztof Marusiń-

ski z Mazurskiego Stowarzyszenia 

Aktywności Lokalnej w Orzyszu, 

a na Sekretarza wybrano Tomasza 

Lenkowskiego z Korszeńskiego Sto-

warzyszenia Społeczno-Kulturalne-

go "Otwarte Drzwi".

NOWE OTWARCIE SIECI

O „nowym” świadczą proporcje ilo-

ściowe, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych względem reprezen-

tantów instytucji, w nowo wybra-

nym Zarządzie Sieci. Sześciu 

przedstawicieli NGO w siedmiooso-

bowym składzie ewidentnie wskazu-

je kierunki rozwoju.

Sieć okrzepła. Uaktualniono re-

gulamin. W nowym otwarciu „sta-

rzy” członkowie Sieci, pospołu 

z nowymi, poprzez charakter swo-

ich działań i kompetencji, mogą 

nadać dynamiki kolejnym posunię-

ciom. Na taką aktywność Sieć wcze-

śniej nie mogła sobie pozwolić. 

Teraz za sprawą determinacji i we-

rwy nowych członków - również 

członków Zarządu – może być ina-

czej.

Główny partner Sieci - Federa-

cja Organizacji Socjalnych FOSa, 

po pierwszym otwarciu, precyzyj-

nie określił swoje oczekiwania, wy-

rażając nadzieję na znalezienie 

w Sieci stałego partnera w działa-

niu. Wspólne projekty mogą być ta-

kiej współpracy świetnym 

przykładem.

23 i 24 maja podczas sprawoz-

dawczo-wyborczego spotkania 

w Lesznie wyznaczono kilka głów-

nych kierunków dla Sieci na najbliż-

sze dwa lata.  Pośród wyzwań 

z poprzednich lat, takich jak promo-

cja dobrych praktyk – publikacje, 

biuletyny, media, wspólne z FOSą 

działania w ramach Akademii III 

Wieku czy współpraca z rzeczni-

kiem praw osób starszych, pojawiły 

się nowe postulaty. Tu na szczegól-

ną uwagę zasługuje inicjatywa wy-

chodząca od absolwentów, 

prowadzonej przez FOSę, Szkoły 

Animatorów Społecznych (SAS) 

Uczestnicy spotkania w Lesznie        fot. Jarosław Nogal



działających na rzecz seniorów. 

Sprawa dotyczy wypracowania prak-

tyk pozwalających aktywizować 

osoby starsze z małych miast i wsi. 

Może  to być nowatorska metoda, 

nowoczesne narzędzie pracy służą-

ce także innym jako szablon. 

Ponadto pojawiła się perspekty-

wa rozpoczęcia współpracy zagra-

nicznej, także na zasadzie 

indywidualnej współpracy samych 

członków Sieci. Jest pomysł na kon-

kurs, na najaktywniejszego seniora 

powiatu i województwa. Jako zada-

nie priorytetowe uznano utworze-

nie Wojewódzkiej Rady Seniorów 

jako instytucji rzeczniczej przy Mar-

szałku Województwa.

To tylko niektóre plany na dzia-

łania Sieci, bowiem struktura ta 

otwarta jest zarówno na nowe pomy-

sły, jak i nowych członków, goto-

wych do pracy na rzecz osób 

starszych. Przyłączyć się może każ-

dy, komu bliskie są sprawy senio-

rów.

Warte podkreślenia jest to, iż 

nie byłoby mowy o nowych zamie-

rzeniach, gdyby nie powstały nowe 

narzędzia pracy i współpracy. Takie 

narzędzia, jak choćby wspomniana 

już SAS, Rzecznik Praw Osób Star-

szych czy pismo GENERACJA. 

Z tej perspektywy dwuletni okres 

dojrzewania Sieci – zdobywania 

doświadczeń i rozszerzania hory-

zontów – może okazać się niezwy-

kle przydatny.

Nowi członkowie, nowe pomy-

sły i nowe działania wydają się być 

szansą na wzmocnienie Sieci, struk-

tury, którą powołano do życia dwa 

lata temu.

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

w Morągu w ramach swego progra-

mu prowadzi wiele form aktywizują-

cych osoby w wieku 50+. Jedną 

z nich jest poznawanie historii War-

mii i Mazur, a szerzej historii Prus 

Wschodnich przez wykłady histo-

ryczne, wycieczki piesze, rowerowe 

i autokarowe oraz wywiady.

W Stowarzyszeniu UTW pełnię 

rolę koordynatora grupy, która syste-

matycznie uczestniczy w wyciecz-

kach po okolicy. Ponieważ jestem 

pasjonatem historii Prus Wschod-

nich, a nie posiadam wykształcenia 

historycznego,  mogę  o  sobie  po-

wiedzieć,  że jestem  "badaczem 

przeszłości". Z dotychczasowych do-

świadczeń i badań grupy wynika, że 

każda wieś - nie tylko miasta, ma 

swoją bardzo ciekawą, a czasem dra-

matyczną przeszłość.

Najwyżej cenimy sobie w gru-

pie badaczy przeszłości, spotkania 

z osobami, które są z pochodzenia 

Warmiakami. Pomimo starszego wie-

ku, przykrych doświadczeń powojen-

nych, zostali tu i mogą dzielić się 

swoją wiedzą. To od Nich dowiaduje-

my się o ciekawych postaciach histo-

rycznych i ich związkach z tą 

ziemią. To Oni wskazują nam miej-

sca zbiorowych pochówków byłych 

mieszkańców tego terenu, bardzo 

często poza cmentarzami, gdzieś 

w lesie lub w polu. Zdumiewające 

w ich opowieściach jest to, że brak 

upamiętniania ofiar zawieruchy wo-

jennej nie zrzucają na obecnych 

mieszkańców Prus. Wiedzą, że to 

Niemcy hitlerowskie wywołały woj-

nę, a jej skutki dotknęły też samych 

Niemców osiadłych na tych tere-

nach od wielu, wielu pokoleń.

Oprócz wiedzy zdobytej od 

mieszkańców Warmii, korzystamy 

z dostępnych materiałów archiwal-

nych oraz publikacji wydawanych 

przez organizacje zrzeszające by-

łych mieszkańców tej ziemi, a prze-

bywających obecnie w Niemczech 

lub innych krajach. Bardzo wielu 

przesiedleńców z Prus Wschodnich 

nosi polsko brzmiące nazwiska. Wy-

starczy przejść się po starych cmenta-

rzach, żeby stwierdzić, jak wielu 

byłych Warmiaków ma polskie korze-

nie. 

Jeżdżąc po Warmii, ze smut-

kiem obserwujemy popadające w ru-

inę wspaniałe dwory, pałace 

i rezydencje. Coraz rzadziej spotyka-

my stare, charakterystyczne domy 

i zabudowania gospodarcze świad-

czące o zamożności byłych miesz-

kańców. Przebudowuje się je na 

nową modłę, odbiegającą od histo-

rycznej architektury. W rzadko któ-

rej wsi zachowały się jeszcze stare 

kuźnie, tartaki, czy niewielkie cegiel-

nie oraz młyny. Powojennym wład-

com zależało na tym, by ślady 

prywatnych zakładów rzemieślni-

czych zniszczyć w imię chorej ide-

ologii walki z pozostałościami 

kapitalizmu. Bardzo często jedyny-

mi ocalałymi obiektami, które mogą 

świadczyć  o historii tej ziemi są ko-

ścioły. Zachowały one swój  pier-

wotny charakter architektoniczny, 

a czasem też materiały archiwalne 

i księgi parafialne. To tam dowiadu-

jemy się podczas swoich wycieczek 

o wielu ciekawych faktach, osobach 

oraz historii Prus. W tak dużej gru-

pie słuchaczy UTW znalazło się spo-

ro pasjonatów historii, którzy dzielą 

ze mną tę pasję. Odkrywamy wciąż 

nowe fakty  i miejsca, nawet tam, 

gdzie zdawało się, że nic nowego 

nie poznamy. Jest to dla nas naj-

większą nagrodą. Nie muszę doda-

wać, że posiadamy bardzo bogate 

zbiory fotograficzne, które prezentu-

jemy przy okazji różnych wystaw. 

To dzięki tym wycieczkom odkry-

wamy,  że  pozornie  mało interesu-

jący obiekt związany jest 

z ciekawym, a czasem nawet pasjo-

nującym wydarzeniem historycz-

nym.

Polecam gorąco osobom będą-

cym w wieku emerytalnym, mają-

cym czas i wykazującym ciekawość 

świata, tę formę samorealizacji.



Osoby w starszym wieku bar-

dziej niż ktokolwiek potrzebują po-

czucia bezpieczeństwa i bycia 

potrzebnym. Kiedy dzieci zakładają 

swoje rodziny, szczęśliwi dziadko-

wie i babcie z radością witają w swo-

ich progach wnuczęta, otaczając je 

opieką i pomagając w ich wychowy-

waniu. Starszy wiek niesie ze sobą, 

niestety, pogorszenie umiejętności 

prawidłowej oceny sytuacji. A że 

„okazja czyni złodzieja”, niektórzy 

wykorzystują ufność starszych ludzi.

Jak się okazuje, sposobów na 

odebranie ufnym seniorom oszczęd-

ności całego życia jest wiele. Jed-

nym z nich jest podszywanie się 

pod funkcjonariusza policji. Oszust, 

kontaktując się telefonicznie z ofia-

rą, informuje ją o rzekomo planowa-

nej akcji przyłapania naciągacza „na 

gorącym uczynku”. Przekazuje jej 

także „instrukcję” postępowania. Na-

leży dobrowolnie oddać żądaną kwo-

tę, która po zatrzymaniu złodzieja 

wróci do właściciela… w teorii oczy-

wiście. W praktyce akcja zostaje 

przeprowadzona pomyślnie dla oszu-

stów, a pieniądze rozpływają się 

w powietrzu wraz z nimi.

Innym oszustwem, prostym, czę-

sto niebudzącym podejrzeń, jest 

tzw. „metoda na wnuczka”. Ofiara-

mi  tego  typu przestępstw są przy-

padkowe osoby, znalezione 

w książkach telefonicznych. Do na-

mierzonych starszych osób, posługu-

jąc się jakimś popularnym przed 

kilkudziesięcioma laty imieniem, 

dzwoni człowiek podający się za 

ich wnuczka. Oszust opowiada ofie-

rze o swoich długach lub proble-

mach zdrowotnych, prosząc 

o pomoc finansową. Ogarnięci chę-

cią pomocy bliskiej osobie - senio-

rzy, przekazują swoje oszczędności 

wysłanym do nich kolegom „wnucz-

ka”. Tak utracone pieniądze trafiają 

być może do wnuczka, ale nie tego 

oczekiwanego przez oszukanych.

Metoda „na wnuczka” jest ła-

twą do zmodyfikowania, więc czę-

sto jest zmieniana i ulepszana. 

Czasami powodami, dla których fał-

szywi wnuczkowie proszą o pienią-

dze, są także „znakomite okazje” 

dokonania bardzo korzystnych trans-

akcji, niemożność powrotu „wnucz-

ka” do kraju z powodu braku 

funduszy, czy też wybuch pożaru, 

który strawił ich mieszkania. Sło-

wem, każdy powód, który umożliwi 

wyłudzenie dużych kwot, dzięki wy-

korzystaniu uczucia współczucia 

i więzi z rodziną, tutaj się sprawdza.

Oszuści mają w zanadrzu także 

inny sposób, który pozbawia pienię-

dzy zbyt ufnych starszych ludzi. 

Umieszczane w blokach mieszkal-

nych kartki informujące o dacie prze-

prowadzanego przeglądu wentylacji 

lub instalacji elektrycznej także są 

okazją dla złodziei, którzy pukają 

do drzwi swoich ofiar, podając się 

za kontrolerów. Kiedy tylko mająca 

za chwilę stracić pieniądze starusz-

ka zniknie w kuchni, aby zaparzyć 

kawę panu kontrolerowi, jej szufla-

dy zostają przeszukane, a parząca 

akurat kawę pani domu jest okrada-

na z kosztowności.

Niekiedy w mieszkaniu lub do-

mu starszych ludzi pojawiają się 

oszuści, podający się za pracowni-

ków administracji, instytucji pań-

stwowych lub opieki społecznej. 

Kiedy jeden z dwóch wizytatorów 

zajmuje rozmową ofiarę, drugi po-

zbawia ją oszczędności życia, plą-

drując mieszkanie.

Powyższe sposoby to zaledwie 

kropla w morzu możliwości. Metod 

na oszustwa finansowe dokonywa-

ne na seniorach jest nieskończenie 

wiele. Jedynym sposobem na ustrze-

żenie się ich jest ograniczenie zaufa-

nia do obcych czy nowopoznanych 

ludzi. Pukającej do drzwi, nieznanej 

osoby  nie należy wpuszczać do do-

mu, tylko rozmawiać z nią na kory-

tarzu. Nie należy wstydzić się 

legitymowania każdego podającego 

się za urzędnika, montera, elektry-

ka, policjanta. Ostatecznie lepiej 

wyglądać na człowieka skrajnie po-

dejrzliwego, niż mając dobre serce, 

stracić wszystko.



Praca z kombatantami niesie 

wiele satysfakcji. Wspólne spotka-

nia i wyjazdy, niekończące się opo-

wiadania, czasem spory, połączenie 

patosu i humoru...

Wzmocnione poczucie wspólno-

ty, przez ostatnie lata zmieniło mo-

je nastawienie i przekierowało 

energię na działania właśnie na 

rzecz kombatantów.

Dlaczego? Czas ucieka. Środo-

wiska kombatanckie to praktycznie 

w całości osoby starsze, którym 

w obecnej rzeczywistości trudno 

się odnaleźć.  Dzieje się tak na sku-

tek szybko następujących zmian, 

„kultu młodości”, braku zaintereso-

wania historią i patriotyzmem - 

zmiany  obyczajowe  i  moralna  re-

wolucja. Do  tego  ten  nieuchron-

nie tykający, biologiczny zegar, 

nakazujący wręcz spieszyć się, że-

by zdążyć przekazać, opowie-

dzieć… Poza tym wszechobecna 

dominacja „mieć” nad „być”. Oni 

pamiętają inny świat – świat zasad 

i wartości, świat honorowych zacho-

wań i trudnych życiowych wybo-

rów. To świat ich młodości, 

budowania ich osobowości, tożsa-

mości.

To właśnie z tego powodu chcia-

łem się z nimi spotykać – by czer-

pać z nich, póki jeszcze są z nami. 

Aby jednak zwiększyć dostęp do 

tej unikatowej, w swoim charakte-

rze, wiedzy i ułatwić go innym, po-

stanowiłem rozszerzyć swoją 

działalność na województwo. Chcia-

łem także, by inni mogli się zainspi-

rować podobnie jak ja. Tak zrodził 

się pomysł spotkań ludzi ze środo-

wisk kombatanckich z  członkami 

organizacji, samorządowcami, pra-

cownikami szkół, instytucji publicz-

nych. Spotkań nieco mniej 

formalnych niż zwyczajowe święta 

narodowe czy szkolne prelekcje. 

Tak zrodził się pomysł projektu pn. 

„Łączy nas patriotyzm”.

Działania na szerszą skalę wy-

magają jednak nakładów i projekto-

wego „patronatu”. Okazja do 

pozyskania środków i wyjścia poza 

swój powiat nadarzyła się pod ko-

niec 2009 roku. To wtedy moje sto-

warzyszenie złożyło ofertę 

w konkursie na zadania publiczne 

Samorządu Województwa Warmiń-

sko Mazurskiego w zakresie – inte-

gracja środowisk kombatanckich. 

I udało się.

Dotacja pozwoliła zorganizo-

wać spotkania w pięciu powiatach 

– iławskim, szczycieńskim, ełckim, 

ostródzkim i nidzickim. To w ich 

trakcie mogliśmy, inspirując się na-

wzajem, znaleźć wspólny język mię-

dzy pokoleniami. Tą częścią 

wspólną jest ojczyzna i patriotyzm. 

Jest nią też wspólna historia i war-

tości stanowiące o jakości naszej 

wspólnoty narodowej, a tym sa-

mym jej kondycji lokalnej.

To na takich spotkaniach opo-

wiadania kombatantów przekładały 

się na dumę młodych, a prezentacje 

działań młodszych dawały star-

szym pewność, że ich wysiłki 

sprzed lat nie poszły na marne. Spo-

tkania upewniały, że następcy 

w pełni zadbają o rozwój ojczyzny. 

Wprawdzie już bez walki, ale prze-

cież będzie to kontynuacja ich dzie-

ła.

Cieszyła obecność młodych lu-

dzi na spotkaniach, których pytania 

i wypowiedzi świadczyły o żywym 

zainteresowaniu tematem. Cieszyło 

spotkanie tradycji ze współczesno-

ścią. Potrzeba kontynuacji inicjaty-

wy stała się oczywista. Szereg 

kontaktów w województwie uła-

twiało organizacyjne przygotowa-

nie kolejnych wydarzeń przy 

ogólnej akceptacji i partnerskim 

udziale wielu osób i podmiotów. 

Rok 2011 przyniósł kolejną odsło-

nę pomysłu i kolejne cztery spotka-

nia w powiatach braniewskim, 

piskim, oleckim i działdowskim. 

Tym samym obszarowo działania 

objęły ok. połowę województwa. 

Same wydarzenia, ich efekty i re-

fleksje po nich następujące powo-

dują, że kolejne edycje pomysłu 

stają się jedynie „kwestią czasu”, 

że powrórzyć to trzeba. Mnie naj-

bardziej satysfakcjonuje to, że dzię-

ki tym wydarzeniom spotkały się 

setki ludzi w różnym wieku, by roz-

mawiać. Ludzi, których łączy 

wspólna nam wszystkim wartość – 

patriotyzm.



Prognozuje się, że w roku 

2030 liczba osób po 60 roku 

życia w naszym województwie 

wzrośnie o prawie połowę. W ca-

łej Polsce liczba osób starszych 

wzrośnie z 7,5 mln w 2010 roku 

do 10,3 mln osób w 2030 roku.

Z badania ankietowego prze-

prowadzonego w czerwcu 2010 

roku przez Obserwatorium Inte-

gracji Społecznej w Olsztynie 

wśród dyrektorów i kierowni-

ków ośrodków pomocy społecz-

nej z terenu województwa 

warmińsko-mazurskiego wyni-

ka, że oferta niektórych usług 

skierowanych do osób starszych, 

takich jak usługi opiekuńcze, so-

cjalne, prawne czy kulturalne, wy-

maga ciągłego uzupełniania. Mimo 

realizacji szeregu działań na rzecz 

ludzi starszych przez samorządy 

oraz organizacje pozarządowe, z ro-

ku na rok potrzeby rozrastającej się 

grupy seniorów są coraz większe.

Spośród wyodrębnionych na po-

trzeby  badania  89  rozmaitych 

usług i działań, największym wy-

zwaniem w naszym województwie, 

jak i w całej Polsce, jest zapewnie-

nie seniorom usług opiekuńczo-pie-

lęgnacyjnych w domu. Realizację 

tego typu działań na terenie gmin de-

klaruje 88% dyrektorów i kierowni-

ków, ale równocześnie 92,6% 

z nich zgłosiło zapotrzebowanie na 

takiego rodzaju usługi. Wojewódz-

two warmińsko-mazurskie pod tym 

względem jest jednym z pięciu woje-

wództw (ponad 80% wskazań) naj-

częściej realizujących tego typu 

działania.

Inaczej wygląda sytuacja w ob-

szarze istnienia instytucji wypoży-

czających sprzęt ułatwiający 

pielęgnację przewlekle chorej oso-

by starszej w domowych warun-

kach. W tym przypadku istnienie 

takich instytucji na terenie gmin za-

deklarowało 37% dyrektorów i kie-

rowników, przy równoczesnym 

wskazaniu tego typu instytucji jako 

brakujących przez 73,1% bada-

nych. Co zaskakujące, okazuje się, 

że nasze województwo jest drugim 

z kolei województwem, w którym 

najczęściej istnieje możliwość wypo-

życzenia takiego sprzętu. Niski odse-

tek realizacji usługi, przy 

równoczesnym dużym zapotrzebo-

waniu, zauważa się również w przy-

padku porad prawnych dla osób 

starszych z zakresu prawa spadko-

wego, rodzinnego itp. W naszym wo-

jewództwie zapotrzebowanie na tę 

usługę zasygnalizowało 72,2% dy-

rektorów i kierowników, przy wska-

zaniu realizacji takich działań przez 

44,4% badanych. Okazuje się, że 

jest to najwyższy odsetek wskazań 

realizacji tego rodzaju usług spo-

śród wszystkich województw. 

W przypadku zajęć ruchowych dla 

seniorów (37% wskazań realizacji 

i 68,5% wskazań zapotrzebowania) 

oraz  usuwaniu  barier w otoczeniu 

fizycznym osób starszych (np. 

w mieszkaniach), służące bezpie-

czeństwu i utrzymaniu samodzielno-

ści życiowej seniorów (36,1% 

wskazań realizacji i 66,7% wska-

zań zapotrzebowania), nasze woje-

wództwo również plasuje się 

w grupie województw najczęściej 

realizujących tego typu działania. 

Każda osoba ma inne problemy 

i potrzeby. Starzenie się również 

u każdego przebiega inaczej. Jed-

nak chcąc uogólnić, można powie-

dzieć, że nasz region jest jednym 

z kilku województw, w którym 

usługi i działania są w dużej części 

dostosowane do potrzeb seniorów.

Na dzień dzisiejszy, chcąc po-

dejmować działania na rzecz lep-

szego życia seniorów, warto zająć 

się rozwojem wolontariatu na rzecz 

osób starszych. Z badania wynika, 

że tego typu działania podejmowa-

ne są jedynie w 15,7% gmin nasze-

go województwa, natomiast 

zapotrzebowanie na tę usługę oce-

niono na poziomie aż 78,7% gmin. 

Świadczy to o wysokiej świadomo-

ści kadry zarządzającej ośrodków 

pomocy społecznej znaczenia roli 

wolontariuszy w zapewnieniu po-

mocy seniorom. Problem tkwi 

w małym poziomie zainteresowa-

nia potencjalnych wolontariuszy tą 

formą aktywności. Brak natychmia-



Spotkanie  przebiegło  w serdecz-

nej, sympatycznej atmosferze, łączy 

nas bowiem wspólna sprawa – pra-

ca na rzecz ludzi starszych w swo-

ich środowiskach.   Goście  byli 

zainteresowani organizacją pracy 

w strukturach UTW oraz naszą 

współpracą z władzami samorządo-

wymi. Dzieliliśmy się doświadcze-

niem, porównywaliśmy warunki, 

w jakich pracują wolontariusze oby-

dwu krajów.

Ja się okazuje, w Holandii wo-

lontariat jest zjawiskiem powszech-

nym i bardziej popularnym niż 

w Polsce.  Już w szkole dzieci i mło-

dzież przygotowuje się do pracy na 

zasadach wolontariackich. Władze 

samorządowe stwarzają wolontariu-

szom warunki do pracy, gdyż ich 

działalność jest znaczącym elemen-

tem opieki społecznej w tym kraju. 

Opieką wolontariuszy są objęte róż-

ne środowiska: przytułki dla bez-

domnych, świetlice środowiskowe 

dla dzieci z rodzin patologicznych, 

hospicja, szpitale oraz osoby star-

sze.

Powszechność wolontariatu 

w Holandii wynika też z innego mo-

delu rodziny niż u nas. Tam więzy 

rodzinne, międzypokoleniowe słab-

ną z chwilą usamodzielnienia się 

dorosłych dzieci.  Dziadkowie 

i babcie nie zajmują się wychowy-

waniem wnuków. Ich spotkania są 

raczej okazjonalne i bez zobowią-

zań, ograniczają się często do uro-

czystości rodzinnych. Większość 

ludzi starszych, po przejściu na 

emeryturę, automatycznie włącza 

się do pracy w wolontariacie. Nato-

miast osoby starsze, które potrzebu-

ją opieki, zawsze mogą liczyć na 

pomoc wolontariuszy. Optymistycz-

ne jest to, że w tym, coraz bardziej 

konsumpcyjnym świecie, nie braku-

je ludzi, dla których istnieją inne 

wartości. Wolontariuszy na całym 

świecie łączy bowiem, chęć niesie-

nia bezinteresownej pomocy in-

nym. Po spotkaniu goście 

odwiedzili wystawę malarstwa ho-

lenderskiego w naszym muzeum.

stowych korzyści z wolontariatu oraz 

niedocenianie roli doświadczenia ży-

ciowego, jest główną przyczyną nega-

tywnej postawy Polaków wobec 

świadczenia usług wolontariackich.

Tymczasem wolontariat zaspoka-

ja chęć bycia potrzebnym, docenio-

nym oraz pozwala na nawiązanie 

ciekawych relacji i zdobycie wiedzy, 

chociażby historycznej! Rozwój wo-

lontariatu na rzecz osób starszych 

może równocześnie być odpowiedzią 

na duże zapotrzebowanie w obszarze 

pozostałych usług i działań skierowa-

nych do osób starszych. Poprzez 

częstszą pomoc na przykład w zaku-

pach starszemu sąsiadowi, czy wyj-

ście na spacer z babcią, może 

wkrótce okazać się, że już nie potrze-

ba instytucjonalnych rozwiązań do 

tak prostych zadań. Niewątpliwie na-

leży poświęcić trochę czasu i energii 

promocji wolontariatu i częściej pod-

kreślać korzyści z tego płynące. Z ba-

dania wynika, że obszarem, który 

również odgrywa znaczącą rolę na 

tym polu, a który warto rozwijać, jest 

działalność w zakresie usług skiero-

wanych wyłącznie do osób starszych, 

świadczonych przez instytucje pry-

watne.

Autorka jest absolwentką peda-

gogiki społecznej oraz dziennikar-

stwa i komunikacji społecznej, 

interesuje się komunikacyjnymi i psy-

chologicznymi aspektami życia spo-

łecznego. 



Jadwiga B. mieszka w Szczyt-

nie przy ulicy Sikorskiego. Mieszka 

ze swoim byłym zięciem, który nie 

dość, że ma nakaz eksmisji, to jesz-

cze wyrok za znęcanie się nad teścio-

wą. Dariusz Ch. nakaz eksmisji 

otrzymał już w 2007 w momencie 

rozwodu z córką p. B., która założy-

ła już obecnie nową rodzinę i wraz 

z młodszym synem, przebywa obec-

nie za granicą. Jadwiga B. została 

w mieszkaniu z obcym właściwie 

mężczyzną. W marcu 2010 roku zo-

stał on przez Sąd Rejonowy 

w Szczytnie skazany na karę więzie-

nia w zawieszeniu, za znęcanie się 

nad kobietą.

Wielomiesięczne starania i oso-

biste wizyty p. B. w Urzędzie Mia-

sta Szczytna nie przyniosły dotąd 

efektu. Powtarzająca się odpowiedź 

burmistrz Danuty Górskiej sprowa-

dza się do stwierdzenia: w mieście 

brak odpowiedniej liczby lokali so-

cjalnych, na eksmisję oczekuje kilka-

dziesiąt osób. Trzeba czekać swojej 

kolejki.

Paradoksalnie ledwie kilkaset 

metrów od mieszkania byłej teścio-

wej w Szczytnie mieszka matka Da-

riusza Ch. Jej lokal jest większy niż 

mieszkanie pani B.

Sądowy nakaz eksmisji Dariu-

sza Ch. z mieszkania Jadwigi B. 

przy ulicy Sikorskiego nałożył na 

burmistrza miasta Szczytno obowią-

zek znalezienia mu lokalu socjalne-

go. Egzekucja eksmisji to zadanie 

komornika sądowego.

Na opieszałość i bezczynność 

urzędu przysługuje skarga do Woje-

wódzkiego Sądu Administracyjne-

go.

Na czynności (także bezczyn-

ność) komornika przysługuje oby-

watelowi skarga do sądu, który 

nakazał egzekucję.

Prawo obywatela do rozpatrze-

nia sprawy w "rozsądym terminie" 

(także wykonania wyroku sądowe-

go) gwarantuje Karta Praw Człowie-

ka. Najwięcej spraw jakie  Polska 

przegrywa przed Trybunałem 

w Strasburgu, wynika z łamania 

właśnie tego prawa.

Osiem i pół miliona osób po 

sześćdziesiątce piątce. Tak wygląda 

demograficzna perspektywa Polski 

na rok 2035. Niech każdy sam odpo-

wie sobie, ile będzie wtedy miał lat? 

I w jakiej będzie formie!

Już obecnie około miliona Pola-

ków to osoby niesamodzielne. Musi-

my się zgodzić, że naturalną koleją 

rzeczy z wiekiem stajemy się mniej 

sprawni i mniej samodzielni. Co po-

cząć, gdy musimy się zdać na in-

nych?

Dziś osoby starsze liczyć mogą 

przede wszystkim na rodzinę. Tysią-

ce anonimowych osób, w Olsztynie 

i Elblągu, Nidzicy i Węgorzewie, po-

święca się dla swoich starych rodzi-

ców. Według prowizorycznych 

szacunków, w całym kraju nawet 

200 tysięcy osób pomaga bliskim 

Zwalniają się z pracy, ograniczają 

swoje inne zajęcia. W państwowych 

i prywatnych domach pomocy spo-

łecznej nie dla wszystkich starcza 

miejsca. To są zresztą przede wszyst-

kim placówki dla osób, których nie-

samodzielność wynika z innych 

przyczyn niż wiek. Gdy osiągniemy 

75 lat, państwo gwarantuje nam te-

raz miesięcznie 190 złotych zasiłku 

pielęgnacyjnego. Możemy też ewen-

tualnie liczyć na 153 złote takiego sa-

mego zasiłku z opieki społecznej, 

jeśli MOPS czy GOPS ma na to pie-

niądze. Mało, o wiele za mało, zwa-

żywszy na wysokość naszych rent 

i emerytur.

Ratunkiem na problemy ze sta-

rzejącym się społeczeństwem ma 

być bon opiekuńczy. Nad projektem 

ustawy w tej sprawie pracuje senac-

ka komisja do spraw rodziny i polity-

ki społecznej, której szefem jest 

senator Mieczysław Augustyn z Piły.

Bon opiekuńczy – według pro-

jektu 800-1200 złotych miesięcz-

nie, zależnie od stopnia 

niesamodzielności – pozwalałby se-

niorowi na wybór i korzystanie z ta-

kiej formy pomocy, jaka 

indywidualnie byłaby dla niego naj-

lepsza. Ważne, że osobom bądź fir-

mom świadczącym usługi 

pokrywane z bonów opiekuńczych, 

państwo opłacałoby m.in. ubezpie-

czenie. To dzisiaj zmora stowarzy-

szeń i fundacji zajmujących się 

opieką długoterminową, także w na-

szym regionie.

Co z tych planów wyniknie, zo-

baczymy. Potrzeba jest pilna. Wy-

datki na "długoterminowych" 

pacjentów to dziś, szacunkowo, po-

dobno nawet 10 miliardów złotych. 

Nie spodziewajmy się jednak, że 

bon pielęgnacyjny załatwi wszystko 

i państwo zdejmie z nas obowiązek 

opieki nad starą matką i ojcem.

Rzecznik Praw Osób Starszych 

Województwa Warmińsko-Mazur-

skiego.

Biuro federacji FOS-a: ul. Artyle-

ryjska 34, 10-165 Olsztyn, telefon 

(89) 523-60-92. Dyżury rzecznika 

w poniedziałki w godz. 9.00-11.00.





Praca z dziećmi dawała jej wie-

le satysfakcji i radości. Były oczywi-

ście chwile trudne, kiedy miała 

serdecznie wszystkiego dosyć, ale 

szybko się o tym zapominało. Zresz-

tą,  złych  rzeczy  nie  ma co wspo-

minać, tych dobrych było 

zdecydowanie więcej. Uśmiech dzie-

ci powodował, że na nowo, z jesz-

cze większą determinacją 

przystępowała do pracy. Jako mło-

da nauczycielka, bywało, nie mogła 

doczekać się końca wakacji, aby 

znów pójść do pracy, do szkoły.

Mówi, że praca nauczyciela, 

szczególnie polonisty jest niesłycha-

nie czasochłonna. Dlatego miała nie-

wiele wolnego czasu, np. na 

realizację własnych zainteresowań. 

Zawsze lubiła czytać, więc jak tyl-

ko została nowo upieczoną emeryt-

ką, zaczęła nadrabiać zaległości 

w lekturze. Pochłaniała wprost książ-

ki, ale nie chce aby pytać ją jakie to 

były, bo czytała wszystko co tylko 

wpadało jej w ręce. Czyni to zresz-

tą nadal.

- Dzieci obecnie zbyt mało czy-

tają – mówi – wciąż „wychodzi” 

z niej nauczycielka – przez to mają 

trudności w czytaniu ze zrozumie-

niem, z doborem słów wynikają-

cym z małego ich zasobu.

Spytana o konkretną książkę, ja-

ką może polecić osobom takim jak 

ona, jednak odpowiada: Janusza Iwa-

nowskiego Pineiro, „Po drugiej stro-

nie lustracji”. Książka poświęcona 

jest braciom Kaczyńskim i Porozu-

mieniu Centrum, a po trosze także 

PiSowi. Jest to inne, niż ogólnie zna-

ne, spojrzenie na lata dziewięćdzie-

siąte.

Lubi posiedzieć nad krzyżówka-

mi różnego typu, głównie rozwiązu-

je jolki. Mówi, że sprawia to jej 

dużo przyjemności. Oprócz tego, 

jak każda kobieta prowadząca dom, 

pracuje na działce przy domu. Co 

najbardziej lubi w ogrodzie? – Naj-

bardziej lubię odpoczywać – śmieje 

się - ale tylko wtedy gdy mam ład-

nie wypielone i uporządkowane. 

Nie jest pasjonatem ogrodnictwa, 

ale dobrze orientuje się w sprawach 

swoich roślin. Jej drzewa w tym ro-

ku nie będą najlepiej owocowały. 

Jest też jakaś zaraza na wiśniach…

Jeździ na rowerze, spaceruje, 

uprawia Nordic Walking, trochę ma-

luje.

Lubi malować ikony. Obudziła 

się w niej artystyczna dusza. Odpo-

czywa przy tym. Uważa, że to ją wy-

cisza, a jednocześnie pobudza jej 

estetyczne potrzeby. Sprawdza się 

w ten sposób w innych płaszczy-

znach. Nigdy nie miała czasu i moż-

liwości na takie malowanie. Cieszy 

się, że jest taka możliwość. Trochę 

to dzięki Marioli Mikusek, która pro-

wadzi takie zajęcia w Domu Kultu-

ry, a trochę dzięki Asi Gontowskiej, 

która zaproponowała jej to na jed-

nym ze spacerów.

Jest babcią trojga wnucząt i sta-

ra się spędzać z nimi jak najwięcej 

czasu. Po chwili jednak okazuje się, 

ze najmłodszego wnuka jeszcze nie 

widziała. Wnusio ma tylko ty-

dzień… Uważa, że właśnie do tego 

są babcie, aby opiekować się wnu-

kami i rozpieszczać je. Z żalem 

wspomina, że dla  własnych dzieci 

nie zawsze starczało tyle czasu, ile 

chciało się im poświęcić. Sprowo-

kowana pytaniem: które z wnucząt 

najbardziej kocha, smieje się i cier-

pliwie tłumaczy, że tak jak swoje 

dzieci, wszystkie wnuki kocha się 

jednakowo. Często bywa w Warsza-

wie. Lubi tam jeździć, ale pociąga-

ją ją wnuki, a nie samo 

miasto. Tam mieszkają 

wszystkie jej dzieci. Zimą 

tam, u nich spędza więcej 

czasu niż w Orzyszu. Latem 

jednak więcej czasu poświę-

ca Orzyszowi. Działka, moż-

liwość większej aktywności 

ruchowej, wszędzie blisko…

Wspomina, że bała się 

przechodząc na emeryturę. 

Obawiała się, że nie będzie 

wiedziała, co zrobić z nad-

miarem wolnego czasu. Te-

raz, po prawie trzech latach, 

stwierdza, że obawy te były 

całkiem niepotrzebne. Ow-

szem, pozwala sobie czasami 

na dłuższy odpoczynek, na 

prowadzenie codziennych spraw 

bez pośpiechu, bez ciągłego zerka-

nia na zegarek, ale zapewnia, że się 

nie nudzi. Nie narzeka, że nie ma 

co robić z wolnym czasem. 

- W znacznej mierze stało sie 

tak za sprawą Akademii Trzeciego 

Wieku organizowanej przez 

Mazurskie Stowarzyszenie 

Aktywności Lokalnej w Orzyszu. 

To wtedy zrozumiałam - mówi - że 

można zrobić coś dla siebie, robiąc 

też dla innych. Taka aktywność daje 

dużo korzyści.

Jak widzi przyszłość? Z pew-

nością kontynuować będzie aktyw-

ny tryb życia. Oczywiście na tyle, 

na ile pozwoli zdrowie.



Jedną z ciekawszych inicjatyw 

w tym zakresie było zebranie i opu-

blikowanie legend wiążących się 

z terenem gminy Orzysz. Teksty le-

gend powstały w czasie warsztatów 

pisania bajek prowadzonych przez 

ełckiego nauczyciela języka polskie-

go i scenarzystę Zbigniewa Czale-

ja. Warsztaty owe były jednym 

z działań projektu realizowanego 

przez Mazurskie Stowarzyszenie Ak-

tywności Lokalnej w Orzyszu.

Dotychczas ukazały się dwa wy-

dania tomiku pt. „Legendy orzy-

skie” Pierwsze wydanie zostało 

przygotowane, jako Inicjatywa Spo-

łeczna Seniorów pn. "Legendy orzy-

skie pod choinkę wnukom 

i mieszkańcom Orzysza” w ramach 

„Dziennikarskiej Akademii Trzecie-

go Wieku w Orzyszu". Wydanie le-

gend w ilości 500 szt. w 2010 r. 

współfinansowane było ze środków 

Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-

łecznej w ramach Programu Opera-

cyjnego Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich.

Drugie wydanie wyszło 

w czerwcu 2011 r. w ilości 300 szt. 

Dofinansował je Samorząd Gminy 

Orzysz w ramach realizacji zadania 

publicznego pn. „Kulturalnie i trady-

cyjnie w naszej małej ojczyźnie”. 

W ramach tego samego zadania za-

planowano także czytanie legend 

przez samych autorów w bibliote-

kach na terenie gminy Orzysz. Te 

spotkania autorów z mieszkańcami 

przeprowadzone będą wspólnie 

z  orzyskim Domem Kultury.

Na tomik złożyło się 9 legend 

spisanych przez mieszkańców i sym-

patyków Orzysza: Wyspa Róż -Zbi-

gniewa Czaleja i Ireny Dudzin, 

Karpik, który potrafił wszystko ro-

bić sam - Elżbiety Darmofał, Okrą-

glak nad Orzyszą - Anny 

Długozima, Zamek duchów - Tere-

sy Filipkowskiej, Biała Dziewica 

Karoliny Hańczyc, Złota Zatoka - 

Reginy Marusińskiej, Legenda o po-

wstaniu Orzysza - Dariusza Morsz-

tyna, Or i Zysz - Anny Undro 

i Legenda o przeklętych talarach 

z Jeziora Sajno - Krzysztofa Maru-

sińskiego.

Wydawcą obu wydań było Ma-

zurskie Stowarzyszenie Aktywno-

ści Lokalnej w Orzyszu, teksty pod 

względem literackim konsultowano 

ze Zbigniewem Czalejem, korektę 

tekstów przeprowadziła Anna Dłu-

gozima, a redaktorem wydań był 

Krzysztof Marusiński.

Na wysokiej górze Sajno, któ-

ra piętrzyła się pomiędzy wioską 

zwaną niegdyś Nową Wsią, a osa-

dą Mikosze, stało stare zamczysko. 

Mieszkała w nim zła Pani, do któ-

rej należały wszystkie okoliczne 

pola i lasy. Była ona bardzo chci-

wa. Ciężko było okolicznym miesz-

kańcom, których niezmiernie 

wyzyskiwała. Często przymierali 

głodem, gdyż niemal wszystko, co 

wyhodowali na swoich poletkach, 

każdą zwierzynę, którą upolowali 

w lesie, cały miód, który wybrali 

z barci, musieli oddawać złej Pani.

Ta sprzedawała towary, a tala-

ry gromadziła w żelaznej skrzyni.

Widział złe uczynki Pani z za-

mczyska Sajno wielki bóg Perkun 

i ulitował się nad mieszkańcami. 

Pewnego dnia rzucił grom, który 

uderzył w górę, na której wznosiło 

się zamczysko. Zagrzmiało, ziemia 

się rozstąpiła, a zamek wraz z górą, 



Bardzo dziękuję za życzenia 

z okazji Dnia Matki. Jesteście dale-

ko, bardzo tęsknię i tak bym chcia-

ła, żeby szczęście u Was kwitło. 

Mimo że jesteście wśród obcych lu-

dzi, życzę Wam, żebyście byli oto-

czeni samymi dobrymi i mądrymi 

ludźmi, bo prawdziwa mądrość po-

trafi odnaleźć radość każdego dnia 

i umie cieszyć się z drobiazgów. 

Dzielcie się z innymi swoją wie-

dzą, swoimi umiejętnościami, bo 

serce rozwija się podczas dawania 

i budzi drugie serce. Ale co tam, mo-

że Was zanudzam tymi swoimi prze-

myśleniami.

Teraz u nas świeci słońce i jest 

ciepło. Wcześniej padało i rzeki wy-

lały, była straszna powódź. Są oso-

by, które bardzo aktywnie 

pomagały innym, z wielkim poświę-

ceniem ratowali ludzi w wielu miej-

scach. Nie bali się ryzykować 

własnego życia, aby dotrzeć do lu-

dzi, którzy potrzebowali wody pit-

nej i chleba.

Ja też poznałam wspaniałego 

człowieka, gdy byłam na turnusie re-

habilitacyjnym. Jest on bardzo cho-

ry, po dwóch wylewach i po 

trepanacji czaszki. Gdy powiedzia-

łam mu, że jestem chora na stward-

nienie rozsiane i nie chcę się 

wiązać, odpowiedział mi słowami: 

„Nikt nie jest dość silny, aby nigdy 

nie potrzebował pomocy. Nikt nie 

jest dość słaby, aby nie mógł dru-

giemu pomóc”.

na której stał, zapadł się tak głębo-

ko, że nawet wysoka wieża, w któ-

rej gromadzone były talary, skryła 

się całkowicie. W ciemną otchłań, 

wraz z zamczyskiem, zapadła się 

zła Pani i słuch o niej zaginął. Nie 

szkodziła już ona więcej swoim pod-

danym. Zapadlisko zapełniło się wo-

dą i z woli Perkuna zaczęło zarastać 

tak, by ślad po nim nie pozostał. Za-

rastanie jeziora wciąż trwa i jest wi-

doczne także obecnie.

W jeziorze, które od tej pory no-

si nazwę Sajno, rozmnożyły się roz-

maite ryby. Stary rybak, na którego 

ludzie wołali Arys, często wypływał 

tam na połów. Pewnej burzliwej no-

cy musiał wyruszyć na jezioro, aby 

zebrać zastawione wcześniej sieci 

i w ten sposób uchronić je przed 

zniszczeniem. Gdy wyciągał jedną 

z sieci, ta zahaczyła o coś ciężkie-

go. Wyciągnął ją z wielkim trudem, 

a wtedy okazało się, że jest w niej ol-

brzymi, okuty metalowymi sztaba-

mi kufer. Na brzegu zajrzał do 

niego. Jego oczy olśnił blask tala-

rów. Znając historię o złej Pani do-

myślił się, że pochodziły one 

z wyzysku okolicznych mieszkań-

ców, postanowił więc rozdać je 

tym, którzy swoją ciężką pracą przy-

czynili się do uzbierania tego wiel-

kiego majątku.

Skrzynia była bardzo duża. 

Gdy ciągnął ją po kamieniach w kie-

runku wsi, z dna kufra obluzowała 

się jedna ze sztab i talary zaczęły wy-

sypywać się na ziemię. Dobry Per-

kun sprzyjał jednak wieśniakom. 

Z jego woli monety, które wypadały 

na ziemię, zamieniały się w orze-

chy, a te wypuszczały korzenie 

i z czasem wyrastały z nich krzewy 

leszczyny, obficie rodzące orzechy. 

Tak to Perkun postanowił pomóc 

mieszkańcom, by nigdy już nie cier-

pieli głodu. Od wielkiej ilości lesz-

czynowych krzewów i obfitych 

zbiorów orzechów miejscowość za-

częto nazywać Orzeszem, a w koń-

cu Orzyszem.

Nie wszystkie talary jednak 

wysypały się z żelaznego kufra. 

Część z nich dociągnął Arys do wsi 

i rozdał mieszkańcom. Jakież jed-

nak było zdziwienie ludzi, gdy na 

monecie odczytać mogli imię ryba-

ka, który tymi talarami ich obdaro-

wał.

Niektóre odnajdywane są po 

dziś dzień zagubione w starych do-

mostwach i na polnych traktach. 

Miejscowi zwą je orzyskimi talara-

mi lub talarami Arysa, bowiem 

przeklęte niegdyś monety noszą te-

raz na swej powierzchni wybite 

imię starego rybaka.

Autorka.



Znam go już dosyć długo, nie 

martwcie się o mnie, on mi bardzo 

dużo pomaga, opiekuje się mną. 

Cięższe zakupy robi sam, w wolne 

dni przynosi mi obiad, albo poma-

ga gotować. Jak jestem w szpitalu, 

odwiedza mnie, opiekuje się moim 

domem. Jeżeli mam jakiś problem, 

dzwonię do niego, zawsze mam 

wsparcie. Przy nim mam poczucie 

bezpieczeństwa. Jasiu, bo tak ma 

na imię, wcześniej pomagał starsze-

mu, samotnemu panu aż do jego 

śmierci. On pomaga, ponieważ po-

moc wynika z potrzeby jego serca. 

Papież Jan Paweł II powiedział: 

„Człowiek jest wielki nie przez to, 

co posiada, lecz przez to, kim jest, 

nie przez to co ma, lecz przez to, 

czym dzieli się z innymi”.

Kochane dzieci życzę Wam, że-

byście na swojej drodze napotkały 

takich ludzi. Dobrzy ludzie są dla 

nas niezbędni, są oni zwykłymi ludź-

mi, którzy widząc cierpiącego - po-

magają. Dla tych ludzi jest to czyn 

najzwyklejszy, nie traktują go jako 

wielkiego poświęcenia, dla nich to 

zwykły ludzki gest.

Droga Karolinko i Szymonku, 

poznajcie dobrze ludzi, bo są też ta-

cy, którzy potrafią pięknie i szlachet-

nie mówić i załamywać ręce nad 

dzisiejszym nieczułym światem, 

ale gdy widzą cierpienie – przecho-

dzą obok.

Dzieci moje, mimo, że nie pra-

cuję, nie nudzę się. Codziennie cho-

dzę na ćwiczenia do Dziennego 

Domu Pomocy Społecznej. Walczę 

z chorobą, pomagają mi ludzie tam 

zatrudnieni, którzy starają się, by 

osoby niepełnosprawne były po-

strzegane jako pełnowartościowe. 

W ośrodku jest czas nie tylko na 

dbanie o swoje zdrowie, ale także 

na zabawę, rozmowę oraz spotka-

nia z osobami o podobnych proble-

mach. To miejsce, gdzie można się 

wygadać i uzyskać ogromne wspar-

cie. Na dowód przesyłam Wam zdję-

cie wykonane podczas jednej 

z zabaw organizowanych w na-

szym ośrodku.

Pracownicy są mili, angażują 

się w to, co robią. Mają wielkie ser-

ca i realizują „miłość czynną”, o któ-

rej mówił Ojciec Święty Jan Paweł 

II.

Praca w ośrodku jest niełatwa, 

gdyż dotyczy najgłębszych ludz-

kich problemów, walki z chorobą, 

walki z niepełnosprawnością. Po-

moc osób tu zatrudnionych jest dla 

nas konieczna, starają się pomóc 

nam przezwyciężyć pretensje, żale 

i rezygnację. Oni nie zapominają 

o człowieku, który tak bardzo cze-

ka na wsparcie. Dzięki tym lu-

dziom czerpiemy siły, aby być, 

dlatego oczekujemy jutra z nadzie-

ją. Ojciec Święty Jan Paweł II mó-

wił: „Nie byłoby mnie, gdyby nie 

było ciebie”.

Och! Jak bardzo bym chciała, 

żeby dobrych ludzi było więcej. 

Nie byłoby wojen, zatargów, spo-

rów. Życie byłoby łatwiejsze, rado-

śniejsze. Silniejszy pomagałby 

słabszemu, zdrowy choremu.

Autorytetem dla nas powinna 

być Matka Teresa z Kalkuty, która 

jest symbolem poświęcenia. Wy-

trwale pomagała innym, nie doma-

gała się sławy, uznania i rozgłosu. 

Całe życie oddała potrzebującym, 

docierała do tych, którym było naj-

ciężej. Gdy ta jej dobra działalność 

przyniosła rozgłos, zachowała wie-

le pokory i skromności. Matka Te-

resa dała nam przykład, jak 

postępować, jak kierować się ser-

cem. Taką też ważną rolę spełnia 

pani Ochojska, która pomaga ofia-

rom kataklizmów, wojen, organizu-

jąc zbiórki i pomoc finansową. 

Jurek Owsiak, od wielu lat organi-

zujący Wielką Orkiestrę Świątecz-

nej Pomocy, dzięki swojej 

postawie i zaangażowaniu wpływa 

na miliony ludzi, którzy bezintere-

sownie wspomagają jego akcję.

Arcybiskup Edmund Piszcz 

powiedział: „Powołaniem każdego 

człowieka jest iść i podnosić dru-

giego”.

Tacy ludzie – samarytanie, są 

nam bardzo potrzebni, bez nich ży-

łoby się bardzo ciężko. Upadając 

nie mielibyśmy żadnej nadziei, że 

ktoś pomoże nam wstać. Bez nich 

świat stałby się zimny i cyniczny. 

Samarytanie potrzebni są nam 

wszystkim, kiedy nadrzędną warto-

ścią stał się sukces nieodłącznie 

związany z pieniądzem. Każdy 

chrześcijanin powinien kochać 

i służyć ludziom, i nie omijać czło-

wieka potrzebującego pomocy. Ale 

ludzi, którzy chcieliby się poświę-

cić dla innych, jest teraz niewielu.

„Człowiek nie jest sam, żyje 

z drugimi, przez drugich i dla dru-

gich. Cała ludzka egzystencja ma 

właściwy sobie wymiar wspólnoty 

i wymiar społeczny” - Jan Paweł II.

Kończę już. Bardzo Was ko-

cham, myślę o Was. 

Pozdrawiam. Napiszcie co 

u Was. Buźka!



Starzenie organizmu ludzkiego 

jest procesem, w wyniku którego 

stopniowo dochodzi wewnątrz ko-

mórek    do    nagromadzenia   nie-

odwracalnych mikrouszkodzeń. 

Z biegiem czasu zmniejszają się też 

zdolności samonaprawcze komó-

rek. Dochodzi  do utraty równowa-

gi wewnętrznej organizmu, 

wywołującej  upośledzenie funkcjo-

nowania komórek, tkanek, narzą-

dów i układów,  co  w  efekcie 

zwiększa podatność na choroby. 

Charakterystycznymi objawy 

starzenia jest: utrata masy mięśni 

i kości, zmniejszenie elastyczności 

skóry, pogorszenie ostrości wzroku 

i słuchu, wydłużony czas reakcji.

Badaniem zjawiska starzenia 

zajmuje się gerontologia. Nie nale-

ży jej mylić z geriatrią, która jest na-

uką o chorobach wieku podeszłego. 

Gerontolodzy udowadniają, iż 

wpływ środowiska może znaczenie 

zmienić długość życia większości 

organizmów. Usunięcie negatyw-

nych czynników z otoczenia może 

znacznie wydłużyć czas życia. Po-

twierdzeniem tej tezy jest fakt dłuż-

szego życia ludzi w XX wieku.

Niektóre z organów i tkanek 

człowieka są szczególnie mocno 

narażone na działanie czasu. Inne 

starzeją  się wolniej, ale tylko nie-

liczne zachowują dobrą formę do 

końca naszych dni. Wiedza i  świa-

domość  tych procesów może mieć 

wpływ na przebieg naszego życia. 

Niewątpliwie decydujący wpływ 

na  ten  przebieg  mają  nasze  ge-

ny,  jednak nie  należy  lekceważyć 

czynników środowiskowych. 

Przyjrzyjmy się więc bliżej fizjolo-

gii i zachodzącym procesom starze-

nia się, dotyczącym różnych 

organów człowieka.

Składa się ona z trzech warstw 

tj. naskórka, skóry właściwej i tkan-

ki podskórnej. Naskórek ulega złusz-

czaniu się, co oznacza, że jego 

zewnętrzne, martwe komórki zastę-

powane są przez żywe, leżące głę-

biej.  Policzono, iż przez całe życie 

tracimy średnio 20 kg naskórka. 

Jednak proces ten zaczyna 

stopniowo ulegać spowolnieniu. 

Komórek jest coraz mniej, są go-

rzej zorganizowane i  przybierają 

nieregularne kształty.

Skóra właściwa zawiera włó-

kienka kolagenowe i sprężyste, któ-

rych gęsta siateczka nadaje skórze 

elastyczność i rozciągliwość. Włók-

na te z czasem się przerywają i kru-

szeją. Dochodzi do mniejszej 

produkcji kolagenu. Tkanka pod-

skórna działa jak klej spajający skó-

rę z mięśniami. Jest pokładem 

komórek tłuszczowych, którego gru-

bość - w miarę upływu lat - maleje 

i coraz trudniej pokonywać jej siłę 

grawitacji.

Starzeniu ulegają też gruczoły 

potowe i łojowe, pokrywające skó-

rę warstwą ochronnego tłuszczu. 

W efekcie końcowym skóra staje 

się cieńsza, bardziej sucha, mniej 

elastyczna i rozciągliwa, co 

uwidacznia się gęstniejącą 

siateczką zmarszczek.

Aby łagodzić skutki starzenia 

można:

- Zapewniać odpowiednie 

nawilżanie skóry poprzez 

stosowanie kremów. Najlepiej z fil-

trem UVA i UVB, ponieważ słońce 

niszczy kolagen.

- Nawadniać organizm – co-

dziennie spożywać odpowiednią 

ilość płynów (woda, herbata zioło-

wo-owocowa). Dużym problemem 

osób starszych jest to, że często 

„zapominają” o piciu właściwej ilo-

ści wody. Jednakże trzeba też pa-

miętać, iż zbyt duże spożycie 

płynów obciąża serce i nerki, co 

może skutkować obrzękami. 

Spożywajmy ich nie za mało, ale 

i nie za dużo.

- Stosować masaż skóry pobu-

dzający jej ukrwienie.

- Racjonalnie odżywiać się po-

karmami lekkostrawnymi - białe 

mięsa, warzywa, owoce.

Produkowane są przez mieszki 

włosowe, których każdy człowiek 

ma w sumie 5 mln, z czego tylko 

120 tys. mieści się na głowie. Każ-

dy mieszek kryje melanocyty, nada-

jące włosom kolor np. czarny, 

brązowy, rudy. Z czasem melanocy-

ty przestają działać, a wtedy wy-

chodzące z mieszków włosy stają 

się siwe. Sprawne mieszki są w sta-

nie uzupełniać dzienne ubytki wło-

sów, nawet do 100 sztuk, potem 

ich wydajność słabnie. Podobnie 

osłabiają się same włosy, stają się 

delikatne, często przypominają me-

szek.

Co można robić aby łagodzić 

skutki starzenia?

- racjonalnie odżywiać się – 

pamiętać o dostarczaniu organi-

zmowi mikroelementów,

- pielęgnować włosy stosując 

odżywki i nawilżając skórę głowy,

- stosować w diecie witaminę 

A i E.



W ostatnim czasie, obok licz-

nych przepowiedni zapowiadają-

cych nadejście końca świata, 

zwiększa się także ilość wróżek, któ-

re rzekomo są w stanie przewidzieć 

ludzką przyszłość czy wytłumaczyć 

to wszystko, co dla człowieka wyda-

je się niezrozumiałe.

W księgarniach czy sklepach in-

ternetowych pojawia się też dużo 

senników, których zadaniem jest ana-

lizowanie ludzkich snów i przekłada-

nie ich treści na rzeczywistość. Ileż 

to razy słyszeliśmy od znajomych 

opowieści o tym, co im się w nocy 

przyśniło. Ileż razy sami, zlani po-

tem, budziliśmy się w środku nocy 

i długo nie mogliśmy pozbyć się 

emocji, które wywołał zły sen. Nie-

którzy twierdzą, że nie mają snów. 

Jest to nieprawdą. Śni każdy, tylko 

nie każdy zapamiętuje treści, które 

pojawiają się w nocnych widze-

niach.

Sen od dawna pasjonował bada-

czy. Tajemniczość i niezrozumia-

łość obrazów, jakie pojawiały się 

od wieków w trakcie snu przykuwa-

ły uwagę wielu naukowców. Nie ła-

two było badać sny, bo przecież nie 

ma takich urządzeń, by móc zoba-

czyć to wszystko, co powstaje 

·w głowie osoby śpiącej. Nie ma ta-

kiej możliwości, by wejść w czyjś 

sen, stanąć z boku i jako obserwator 

przyglądać się przygodom śpiące-

go. Sensownym rozwiązaniem wyda-

je się więc budzenie osoby, która 

śni i zdobywanie jak największej in-

formacji na temat sennych obrazów. 

Ale nawet wtedy zyskujemy wgląd 

niedoskonały, bo przecież słowa nie 

są w stanie oddać tego wszystkiego, 

co dzieje się z nami w trakcie snu. 

Mimo wszystko, próbowano. Zapra-

szano do badań najróżniejsze oso-

by, i te, które sypiały „normalnie”, 

ale też takie, które twierdziły, że nie 

potrzebują dużej ilości snu, że potra-

fią doskonale funkcjonować, śpiąc 

zaledwie ok. 3 godzin na dobę. Bada-

ni przebierali się w piżamy, nalepia-

no na ich ciała mnóstwo elektrod 

i zamykano w dźwiękoszczelnym po-

mieszczeniu, życząc „dobrej nocy”. 

Eksperymenty te pozwoliły ustalić 

kilka faz snu oraz powiększyły wie-

dzę na temat marzeń sennych.

Zasypiając, człowiek traci kon-

trolę nad swoimi myślami. O ile 

przed snem leżący w łóżku może błą-

dzić myślami i przerzucać je z jedne-

go wątku na drugi, w trakcie 

zasypiania myśli te uciekają spod 

wpływu woli i obierają zupełnie in-

ne drogi. Oddech się spowalnia, ci-

śnienie spada. Człowiek przenosi 

się do świata snu. W trakcie większo-

ści snów pojawia się w nich przynaj-

mniej jedna osoba, która znana jest 

śpiącemu. Rzadko śnimy o codzien-

nie wykonywanych, rutynowych 

czynnościach, takich jak: sprząta-

nie, mycie naczyń, szycie itp. Treść 

większości snów jest przykra i smut-

na. Odczucia radości i zadowolenia 

pojawiają się w snach zdecydowa-

nie rzadziej. Treść snów jest różna 

także w zależności od płci śniącego 

i jego wieku. Kobiety mają częściej 

sny, które dzieją się we wnętrzach 

pomieszczeń, wśród osób, które do-

brze znają. Sny kobiet są najczę-

ściej pełne emocji i wiele miejsca 

w nich zajmują rozmowy. Mężczyź-

ni natomiast śnią często o przy-

krych sytuacjach, przeżywają 

agresję, bohaterami tych opowieści 

stają się najczęściej inni mężczyźni.

Wraz z wiekiem zmienia się za-

potrzebowanie na sen. Noworodek 

potrzebuje ok. 18 godz. snu na do-

bę, podczas gdy człowiekowi star-

szemu wystarczy zaledwie kilka 

godzin, by czuć się wsypanym. Po-

dobnie jest także w świecie zwie-

rząt. Niektóre gatunki, jak np. 

nietoperze śpią ok. 20 godz. na do-

bę, podczas gdy żyrafie wystarczą 

jedynie 2 godziny snu. Zdarzają się 

także takie zwierzęta, u których 

mózg  funkcjonuje  dość   zaskaku-

jąco. Aby stale znajdować się 

w stanie czuwania i w razie niebez-

pieczeństwa móc szybko i sprawnie 

zareagować, niektóre gatunki potra-

fią spać tylko połową mózgu i za-



Życie

Zwariowane życie, kroczysz wciąż 

krętą ścieżką przeznaczenia, 

dolewając do mieszaniny zwanej 

istnieniem - gorycz i szczęście. 

Biegniesz latami rozpaczy, by 

w ostatniej sekundzie życia dać nam 

odczuć radość z tego, że jesteśmy.

Jesteś nieuchwytnym 

sprzymierzeńcem wszystkiego, co 

żyje na tej ziemi i nie możemy cię 

porzucić w połowie drogi do starości.

Żyjemy niezależnie od tego, co 

dzieje się wokół, jeśli tylko nasz 

sługa, serce, pozwala krążyć 

życiodajnej krwi.

Dzień majowy

Dziś dzień piękny, bo majowy

Wszystko budzi się do życia,

Już zakwitły drzewa w sadzie,

Piękny zapach się rozchodzi.

    Dzieci gwar się wkoło słyszy,

    Na ulicy, w piaskownicy,

    W parku, w lesie i na łące,

    Tam, gdzie świeci ostre słońce.

Starsi też powychodzili,

Na ławeczek rządek mały.

Ogrzać swoje stare kości,

Pogawędzić o młodości,

Powspominać wszystkie lata,

I zapomnieć o starości.

    Wszystko wokół się zieleni,

    Chmurki tylko jakiejś brak,

    Aby podlać cały sad.

    Żeby plony dobre wydał,

I owoców dużo miał,

By na zimę w mej piwniczce,

Było wszystko, cały raj.

mykają wtedy tylko jedno oko.

Sny mogą pojawiać się jako 

czarno-białe, ale mogą także obfito-

wać w kolory. Śnią nie tylko osoby, 

które widzą. Także ci, którzy kie-

dyś widzieli, a następnie na skutek 

różnych sytuacji stracili wzrok, no-

cą mają sny pełne obrazów. Osoby 

niewidzące od urodzenia nie widzą 

w trakcie snów obrazów, ale mają 

poczucie aktywności innych zmy-

słów: czują zapachy, słyszą głosy, 

mogą także dotykać różnych przed-

miotów.

Większość z osób, sięgających 

do senników stara się w nich zna-

leźć wytłumaczenie wyśnionego wy-

darzenia czy symbolu. Ileż razy 

tłumaczono nam, co oznacza woda 

czy wypadające zęby. Niektórzy 

twierdzą, że mają sny prorocze, że 

sytuacje, które się przyśnią, zdarza-

ją się potem w rzeczywistości. Inni 

twierdzą, że sny tłumaczyć należy 

zupełnie na odwrót: jeśli przyśni ci 

się  dużo  pieniędzy, to znaczy, że 

cały swój majątek stracisz. W nie-

których kulturach istnieje przekona-

nie, że poprzez sen człowiek łączy 

się ze światem zmarłych. Zygmunt 

Freud  twierdził, że w snach poja-

wiają się nasze pragnienia i ukryte 

żądze, które istnieją także w rzeczy-

wistości, ale skutecznie tłumione 

są przez moralność, wychowanie, 

wzorce społeczne. Freud dopatry-

wał się w snach symboli męskich 

i żeńskich narządów płciowych 

oraz samego aktu współżycia. Dłu-

gopisy, krawaty, parasole i inne dłu-

gie przedmioty miały, jego 

zdaniem, symbolizować genitalia 

męskie, zaś pudełka, szuflady, 

skrzynki – genitalia żeńskie. Marta 

Koukkou i Dietrich Lechmann uwa-

żają,  że  w snach pojawiają się 

wspomnienia  z czasów dzieciń-

stwa i mieszają się one ze współcze-

snymi  śniącemu  wydarzeniami. 

Specjaliści z zakresu biologii mole-

kularnej Francis Crik oraz Grane 

Mitchison twierdzą natomiast, że 

sen spełnia rolę swego rodzaju 

„oczyszczalni”, w której degradacji 

ulegają zbędne dla mózgu informa-

cje.

Pewne jest to, że nie możemy 

zaprojektować swojego snu i mieć 

wpływu na to, co się danej nocy 

w nim pojawi. Symbole obecne we 

śnie mają nierozerwalny związek 

z naszym życiem, jednak nie moż-

na ich tłumaczyć dosłownie. Zrozu-

mienie tematyki i symboliki snu 

jest możliwe jedynie wówczas, gdy 

będzie się posiadało pełną wiedzą 

o życiu śniącego. Analizowanie 

snów odgrywa jednak istotną rolę 

w niektórych formach psychotera-

pii. Skoro w świecie snu spędzamy 

średnio 1/3 naszego życia, warto 

jest zadbać o jego dobrą jakość. 

A wszystkie senniki wyrzućmy do 

kosza!

magdalena.mazur777@wp.pl

Moje miejsce

Moje miejsce na ziemi,

Mój czarodziejski świat,

Gdzie dzień radosnym słońcem 

się budzi

I rosą srebrzy się kwiat.

Tu dąb stuletni rozłożył ramiona,

Jak senior rodu, gdy snuje 

wspomnienia

O dawnych dziejach, o czasach 

Herdera.

O tych, co za wolność naszą 

walczyli

I z odzyskaną w Bogu nadzieją

Do „Obiecanej Ziemi” przybyli.

Moje miejsce na ziemi,

Małej Ojczyzny świat,

To ukochany mój dom rodzinny.

Tutaj zostawię swój życia ślad.



Również w Olsztynie jednym 

z priorytetowych zadań Strategii roz-

wiązywania problemów społecz-

nych Miasta Olsztyn do 2015 r. jest 

ochrona standardu życia i poprawa 

funkcjonowania osób starszych. 

Ważnym i spójnym ze Strategią do-

kumentem opracowanym we współ-

pracy z Federacją Organizacji 

Socjalnych Województwa Warmiń-

sko-Mazurskiego Fosa, a dotyczą-

cym wyłącznie problematyki osób 

w podeszłym wieku jest przyjęty 

we wrześniu 2010 r. uchwałą Rady 

Miasta Olsztyn Program dla osób 

starszych Miasta Olsztyna na lata 

2010-2015.

Pomoc społeczną na rzecz lu-

dzi starszych i ich rodzin w Olszty-

nie niosą służby socjalne 12 

Punktów Pomocy Społecznej, podle-

głych Miejskiemu Ośrodkowi Pomo-

cy Społecznej. Pracownicy tych 

Punktów podejmują różnorodne 

działania mające na celu zaspokoje-

nie niezbędnych potrzeb właści-

wych dla wieku i stanu zdrowia. 

Między innymi przyznają świadcze-

nia pieniężne i pomoc rzeczową, or-

ganizują usługi opiekuńcze 

i poradnictwo specjalistyczne oraz 

socjalne, służą informacją.

Intensyfikuje się i rozwija no-

we formy pracy socjalnej na rzecz 

osób starszych. Wśród pracowni-

ków podnoszone są umiejętności 

diagnozowania rodziny i środowi-

ska lokalnego. Czyni się to w celu 

tworzenia odpowiednich warunków 

do jak najdłuższego zachowania sa-

modzielności i niezależności osób 

starszych w ich miejscu zamieszka-

nia.

Miejski Ośrodek Poradnictwa 

Specjalistycznego i Socjalnego 

MOPS świadczy nieodpłatną po-

moc psychologiczną i pedagogicz-

ną, a także doradztwo prawne. 

W sytuacjach szczególnych specjali-

ści  Ośrodka  udzielają  wsparcia 

bezpośrednio w domach podopiecz-

nych. Właśnie tam świadczy się 

usługi opiekuńcze ok. 712 mieszkań-

com Olsztyna, a poziom tych usług 

stale wzrasta.

W 2009 roku wprowadzono in-

nowacyjną  -  pierwszą  w  woje-

wództwie - formę wsparcia. 

Uruchomiono 2 rodzinne domy po-

mocy,  świadczące  całodobowe 

usługi opiekuńcze i bytowe olsztyń-

skim seniorom. Obecnie funkcjonu-

ją 4 takie domy, w których 

przebywają 22 osoby starsze. Ro-

dzinne domy pomocy zapewniają 

odpowiednie warunki lokalowe, wy-

żywienie, pomoc w podstawowych 

czynnościach życia codziennego, or-

ganizację czasu wolnego, pielęgna-

cję w chorobie oraz pomoc 

w korzystaniu ze świadczeń zdro-

wotnych.

Olsztyn może się poszczycić 

dobrze rozwiniętą infrastrukturą po-

mocy społecznej. Wśród 17 placó-

wek MOPS, na rzecz osób 

starszych, chorych, samotnych 

i ubogich działa 8 dziennych do-

mów pomocy społecznej. W 2010 

roku z ich usług skorzystało 550 

osób.

Domy proponują szeroką ofer-

tę pomocową przy niewielkiej od-

płatności, utrzymującej się od lat 

na poziomie kosztów wyżywienia. 

Urozmaicona terapia zajęciowa, re-

habilitacja lecznicza, często opieka 

pielęgniarska, a także zajęcia kultu-

ralne i rozrywkowe mają decydują-

cy wpływ na mobilizowanie 

seniorów do aktywnego trybu ży-

cia.

W dwóch placówkach dla 

osób niepełnosprawnych szeroko 

prowadzone są usługi rehabilitacyj-

ne: usprawniająca gimnastyka gru-

powa, rehabilitacja lecznicza, 

kinezyterapia, fizykoterapia, masaż 

leczniczy oraz terapia zajęciowa, 

Spotkanie Artystyczne Olsztyńskich Ośrodków Wsparcia



ukierunkowana na zwiększenie moż-

liwości ruchowych osób niepełno-

sprawnych. Wyposażenie placówek 

w nowy specjalistyczny sprzęt reha-

bilitacyjny znacznie poprawiło ja-

kość i skuteczność leczenia.

Osoby mające trudności z samo-

dzielnym poruszaniem się są dowo-

żone przez MOPS do placówek 

specjalnie przystosowanymi do te-

go celu samochodami.

Podopieczni Domów uczestni-

czą w imprezach turystycznych, re-

kreacyjnych i  kulturalnych. Biorą 

udział w majówkach, piknikach, wy-

cieczkach, biwakach, ogniskach, 

prelekcjach, pogadankach i wieczor-

kach autorskich. Wychodzą do te-

atru, kina i filharmonii.

Terapia zajęciowa, grupy te-

atralne i muzyczne poprawiają kon-

takty interpersonalne, zwiększając 

wiarę we własne możliwości. Zaję-

cia w różnego typu pracowniach po-

zwalają rozwijać i podtrzymywać 

zainteresowania, zdolności i talenty 

seniorów. Organizowane konkursy, 

wystawy prac, występy artystyczne 

zapewniają rehabilitację społeczną 

i czynny udział w życiu lokalnego 

środowiska.

Rokrocznie od 17 lat organizo-

wane  są Spotkania Artystyczne 

Olsztyńskich  Ośrodków  Wspar-

cia, które dofinansowuje PFRON. 

Spotkania stwarzają możliwości za-

prezentowania umiejętności wokal-

nych, tanecznych, recytatorskich 

i aktorskich przez podopiecznych 

placówek. Dzięki organizowaniu 

wystaw gobelinów, serwet, maka-

tek,  rzeźb, obrazów i różnych 

ozdobnych przedmiotów użytku co-

dziennego, podopieczni mogą wyka-

zać się także umiejętnościami 

manualnymi. Przeciętnie w Spotka-

niach uczestniczy ok. 200 osób star-

szych.

Placówki co roku angażują się 

także w organizację Dni Rodziny. 

Tegoroczne XIII Warmińsko-Mazur-

skie Dni Rodziny odbyły się pod ha-

słem „Rodzina najważniejsza! – 

Postaw na rodzinę”.

Jest też wiele innych form po-

mocy świadczonej seniorom przez 

MOPS. Są nimi mieszkania rówie-

śnicze, które zapewniają schronie-

nie osobom starszym, samotnym 

i ubogim, pozostającym w konflik-

cie z rodziną. Ogółem w 5 mieszka-

niach zamieszkuje 21 osób.,

Prowadzone jest Centrum Wo-

lontariatu, którego wolontariusze 

świadczą pomoc dla osób star-

szych. Wydawane są bezpłatne bile-

ty na imprezy miejskie w ramach 

Programu włączania najuboższych 

mieszkańców Olsztyna w życie kul-

turalne, oświatowe, sportowe i re-

kreacyjne miasta.

Od września 2009 r. funkcjo-

nuje Punkt Informacji dla Senio-

rów. Służy on kompleksową 

informacją o lokalnych możliwo-

ściach rozwiązywania problemów 

starszych mieszkańców Olsztyna. 

Informacje dotyczą usług, świad-

czeń, porad specjalistycznych, ulg, 

form wsparcia udzielanego w ob-

szarze pomocy społecznej i ochro-

ny zdrowia. Informuje także 

o możliwościach samorealizacji 

i rozwoju zainteresowań seniorów 

w naszym mieście. Działania Punk-

tu skierowane są do osób star-

szych, ich rodzin, opiekunów 

i przyjaciół.

Na bieżąco monitorowana jest 

realizacja Strategii rozwiązywania 

problemów społecznych Miasta 

Olsztyn. Prowadzi się analizy pro-

blemów osób w podeszłym wieku. 

Opracowuje  się  raporty,   m.in. 

dotyczące potrzeb w zakresie two-

rzenia  klubów seniora na osie-

dlach Olsztyna, a także sytuacji 

osób starszych. Uzyskane wyniki, 

wnioski i posiadane doświadczenie 

umożliwiają wprowadzanie no-

wych rozwiązań, odpowiadających 

potrzebom olsztyńskiego środowi-

ska i ułatwiających osobom star-

szym społeczne funkcjonowanie.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Chorych na Cukrzycę



Grupa teatralna "Post scrip-

tum" działa przy Uniwersytecie 

Trzeciego Wieku w Morągu od 

2008 roku. Animatorem i do-

brym duchem zespołu jest Pani 

Krystyna Horbacz.

Zaczynaliśmy od warszta-

tów   teatralnych:   ćwiczeń   ge-

stykulacyjnych, fonetycznych, 

mimicznych i innych. Praca nad 

dykcją jest przedmiotem naszych 

systematycznych  ćwiczeń  pod-

czas cotygodniowych zajęć. 

W swoim dorobku artystycznym 

mamy już spore osiągnięcia.  De-

biutowaliśmy na scenie morą-

skiej trzema jednoaktówkami - 

„Bajka o Czerwonym Kapturku", 

"On i Ona” oraz „Śpiąca Królew-

na”.

Premierowy występ odsłonił 

prawdziwe talenty aktorskie. Wi-

dzowie byli zachwyceni wyso-

kim poziomem gry i nagrodzili 

artystów brawami na stojąco. Wy-

stęp ten dodał nam skrzydeł 

i wkrótce wystawiliśmy nową 

sztukę pt.- "Pan Inspektor"- wg. 

Pierra Grippari.

Przedstawienie to otrzymało 

bardzo dobre recenzje i cieszyło 

się wielkim uznaniem środowi-

ska.  Otrzymaliśmy  wiele propo-

zycji zaprezentowania sztuki 

w sąsiednich gminach. Wystąpili-

śmy gościnnie także w Elblągu. 

Przygotowujemy średnio dwie 

sztuki w ciągu roku. Występy na-

sze uświetniają wszystkie więk-

sze uroczystości miejskie 

w Morągu i okolicznych gmi-

nach.  Hitem  były  nasze   Jaseł-

ka pt. "Betlejem polskie” wg. 

Lucjana Rydla. Wystawialiśmy 

je kilkakrotnie, gościnnie i chary-

tatywnie, także dla TPD w Morą-

gu oraz podczas Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Ostatnio prowadzone były 

próby  do  nowej sztuki pt. "Ma-

ły Książę”, którą wystawiliśmy 

w czerwcu, z okazji XIII Warmiń-

sko - Mazurskich Dni Rodziny. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

jest bowiem współorganizatorem 

corocznych obchodów Dni Ro-

dziny w Morągu.

Przygotowując się do spek-

takli i wystawiając je spotykamy 

się także z ludźmi teatru, którzy 

wprowadzają nas w arkana praw-

dziwej sztuki teatralnej.

Inicjatywę i nasze działania 

popiera i wspiera finansowo Bur-

mistrz Morąga Tadeusz Sobieraj-

ski – bardzo dziękujemy Panie 

Burmistrzu.

              bardzo łatwe                                              łatwe                                                 trudniejsze




