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Drogi Czytelniku!

Trzymasz w swych dłoniach kolejną edycję „Seniora w eterze”. 
Z pewnością w bieżącym numerze znajdziesz wiele interesują-
cych Cię artkułów, porad i wskazań, aby Twoja „jesień życia”  na-
brała jeszcze bardziej kolorowych barw.

Nade wszystko pragniemy podziękować Państwu za nadsyłane 
do redakcji listy oraz Waszą troskę o to, by życie i pasje seniorów 
eksponować nie tylko w ramach cyklicznych audycji emitowanych  
w Radio Jasna Góra, ale tutaj, na łamach „Seniora w eterze”.

W przeżywanym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległo-
ści przez nasz kraj, nie zabraknie w „Seniorze” artykułów o treści 
patriotycznej. Świętowanie niepodległości zbiegło się w czasie 
z ustanowieniem przez Sejm RP Roku 2018 Rokiem Arcybisku-
pa Ignacego Tokarczuka. W związku z tym, w naszym „kąciku 
patriotycznym”, heroiczne zmagania się arcybiskup Tokarczuka  
z reżimem komunistycznym. 

W celu bardziej aktywnego włączenia Seniorów w życie bu-
dowanej wokół naszego kwartalnika wspólnoty, powołaliśmy do 
istnienia portal internetowy - www. seniorweterze.pl Mamy na-
dzieję, że jego działalność przyczyni się do aktywizacji środowiska 
seniorów i przyczyni się do wsparcia i przedstawiania realnych 
problemów osób 60+.

Przed lekturą treści zawartych w czasopiśmie pragnę zachęcić 
Ciebie oraz Ci Najbliższe do żywego włączenia się w audycje radiowe 
oraz częstego odwiedzania portalu www.seniorweterze.pl.

Artur Dąbrowski – Redaktor Naczelny
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„Oby naszemu społeczeństwu nigdy nie zabrakło waszego uśmie-
chu i pięknego blasku waszych oczu!”. Słowa papieża Franciszka skie-
rowane do seniorów, najlepiej oddają chęć służenia, niesienia pomocy 
seniorom. Dlatego nasze wsparcie dla osób 60+ realizujemy na wielu 
obszarach egzystencji naszej „dojrzałej młodzieży”.

Służąc osobom w podeszłym wieku wsparciem z zakresu duchowo-
ści, porad prawnych, finansowych i dietetycznych, chcemy zarówno 
uśmiech jak i blask oczu seniorów uczynić jeszcze piękniejszym.

Nasze wyjście w kierunku potrzeb osób reprezentujących seniorów 
wpisują się w koncepcję promocji i krzewienia kultury życia. Żywimy 
nadzieję, że prowadzone od marca porady, uzmysłowią każdej osobie 
60+, „że każda pora życia jest darem Bożym, ma swoje piękno i znacze-
nie, nawet jeśli naznaczona jest słabością”.

Zachęcamy Seniorów do korzystania z Telefonicznych Linii Wsparcia.

Linia wsparcia duchowego 
Tel. 519 759 508
Poniedziałek – godz. 15:00 – 17:00,
Wtorek – godz. 15:00 – 17:00,
Piątek – godz. 11:00 -12:00.

Linia porad prawnych
Tel. 695 087 223
Wtorek – godz. 17:00 – 20:00,
Środa - godz. 17:00 – 20:00,
Czwartek - godz. 17:00 – 20:00.

Linia porad finansowych
Tel. 519 762 198
Poniedziałek - godz. 15:00 – 17:00,
Czwartek - godz. 15:00 – 17:00,
Piątek - godz. 15:00 – 16:00.

Linia porad dietetycznych
Tel. 519 759 509
Czwartek - godz. 09:00 – 13:00,
Piątek  - godz. 09:00 – 13:00.
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Odmierzając czas do kolej-
nej, piątej edycji sympozjum 
„Dar bycia kobietą”, widzimy jak 
na horyzoncie naszego wspól-
nego wędrowania ku temu 
epizodowi, wyrastają nam dwa 
niezwykłe epizody. Pierwszy  
z nich stanowi świętowanie Dnia 
Kobiet. Drugi najlepiej oddaje  
hasło tegorocznej edycji sympo-
zjum: „Dar bycia dojrzałą kobie-
tą”, które wypadnie 11 marca 
2018 r., dokładnie w 95. roczni-
cę urodzin niezwykłej katolickiej 
myślicielki Alice von Hildebrand.

Dokładnie pięć lat temu, pu-
blikacja Profesor von Hildebrand, 
„Przywilej bycia kobietą”, stała 
się inspiracją do tego, by podjąć 
wysiłek zmierzający w kierunku 
wyartykułowania wielu cennych 
kobiecych walorów, w perspek-
tywie wartości chrześcijańskich. 

Na podję-
ciu decyzji  
zw i ą za n e j 
z organi-
zacją tego 
typu przed-
sięwzięcia, 
z a w a ż y -
ła troska  
o przesłanie 
właściwego 

CZEKAJĄC NA SYMPOZJUM

komunikatu w kierunku społe-
czeństwa, któremu wyeksponu-
jemy wyrastają z Biblii i katolickiej 
antropologii koncepcję kobieco-
ści, którą tak pięknie opisała Alice 
von Hildebrand.

W oczekiwaniu na sympo-
zjum, pochylimy się na moment 
nad kilkoma tekstami Profesor 
von Hildebrand. Wsłuchujemy się  
w to, co ta sędziwa i doświadczo-
na kobieta, ma nam do powie-
dzenia na temat kobiet i samej 
kobiecości. Pierwszorzędnie jed-
nak Alice von Hildebrand uczy 
nas demaskować liczne pułapki, 
które na kobiety i kobiecość za-
stawiły współczesne feministki. 
Naszej myślicielce przyświeca 
świadomość nie tylko wiernego 
trwania przy chrześcijańskich ide-
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ałach. Jest ona przede wszyst-
kim wyrazicielką walki o prawdę  
i wartości, które stanowią podsta-
wę życia społecznego.

Alice von Hildebrand, już na 
samym początku zamka jałową 
dyskusję nad tym, kto w rzeczy-
wistości jest lepszy i mądrzej-
szy - mężczyzna, czy kobieta.  
W tym celu odwołuje się do 
pierwszych stron Biblii. Przywo-
łując opis stworzenia człowieka 
mówi wprost: „Nie można zaprze-
czyć temu, że mężczyzna i kobieta 
są sobie całkowicie równi co do 
godności – obydwoje zostali stwo-
rzeni na obraz i podobieństwo 
Boże”. Oczywiście sam aspekt po-
wołania do życia kobiety w dru-
giej kolejności, nie ma tu żadnego 
znaczenia. Przede wszystkim nie 
oznacza on i nigdy nie może na-
wet sugerować tego, że kobieta 
jest bytem niższym, czy gorszym 
od mężczyzny. Dlatego wszelkie 
formy argumentowania, czy też 
próby dowodzenia niższości ko-
biety, uznaje za chybione.

W opinii von Hildebrand, by-
cie osobą stworzoną z ciała dru-
giego człowieka na obraz i podo-
bieństwo Boga, to coś o „wiele 
bardziej imponującego niż bycie 
stworzonym z prochu ziemi”. Au-
torka „Przywileju bycia kobietą” 
mówi nam wprost, że każda for-

ma poniżania kobiety, wyrasta  
z tragicznej konsekwencji grzechu 
pierworodnego, który w prze-
strzeń ludzkiego bytu wprowadził 
element niewierności i podążania 
drogą antywartości.

„Tragedią świata w którym ży-
jemy jest to, staliśmy się apostata-
mi”, pisze von Hildebrand. Ludzie 
masowo porzucają nadprzyrodzo-
ne skarby, jakie daje nam Obja-
wienie. W takich okolicznościach 
kobieta pada łupem wielu ide-
ologii, które nie tylko okradają 
ją z natury, godności i piękna, 
ale nakazują wręcz konkurować  
z mężczyzną i zwalczając jego do-
minację na wszystkich obszarach 
społecznych i kulturowych.

Postrzeganie kobiety i kobie-
cości, przez pryzmat sekularyzmu, 
niesie ze sobą bezpardonową 
dominację feministycznego w za-
kresie postrzegania kobiety i jej 
miejsca w kulturze. Taki rodzaj 
feminizmu podcina wprost eks-
ponowaną przez wieki katolicką 
koncepcję kobiety. Alice von Hil-
debrand podkreśla przy tym, że 
feminizm „został zapoczątkowa-
ny w krajach protestanckich, z tej 
prostej przyczyny, że odwróciły się 
one od Matki Chrystusa, przez co 
Zbawiciel poczuł się pozbawiony 
czci oddawanej Jego ukochanej 
Matce”. W końcu Maryja jest ta-
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kim modelem kobiety, w której 
delikatność, kruchość, piękno  
i miłość, jest nieustannie przemie-
niane przez łaskę, której matka 
Chrystusa jest po prostu pełna. 
„Zwracając się do Niej, modląc się 
do Niej i kontemplując Jej cnoty, 
kobieta odnajdzie drogę powrotną 
do piękna i godności swojej misji”.

Feminizm w miejsce zajmowane 
dotychczas przez wrażliwość religij-
ną, przynosi ze sobą tzw. „usposo-
bienie sekularystyczne”, czyli kiero-
wanie się filozofią życia, która swym 
przesłaniem skupia się jedynie na 
problemach człowieka i podpowia-
da mu, że w życiu liczy się jedynie 
tylko, co jest „tu i teraz”. Jednocze-
śnie koncepcja ta wyklucza osobę 
z wszelkich form relacji z Bogiem.  
I tak w miejsce wartości duchowych, 
wśród których prym wiodą uwrażli-
wianie na kwestie nadprzyrodzone, 
celebracja właściwie rozumianego 
piękna i godności, wprowadza się 
aksjologia bez odniesienia do sfery 

ducha. Takiemu podej-
ściu towarzyszy lansowa-
nie tezy, że jedynie pielę-
gnowanie usposobienia 
sekularystycznego może 
być trendy. 

Takie damy dały się 
przekonać, że kobiecość 
w rzeczywistości je osła-
bia. W związku z tym, 
„zaczęły patrzeć z góry 

na cnoty – takie jak cierpliwość, 
bezinteresowność, oddanie, czu-
łość – i zapragnęły stać się w tych 
kwestiach takie jak mężczyźni”. 
Niektóre z nich są przekonane  
o tym, że powinny jako tzw. „sil-
na płeć”, wyzbyć się swej krucho-
ści i delikatności i używać niezbyt 
uprzejmej formy przekazu. I tak 
„kobiety, które wpadły w pułapkę 
feminizmu, które chciały stać się, 
w każdym obszarze, takie jak męż-
czyźni, sprzedały swoje przyro-
dzone prawa za miskę soczewicy”.

Kobiety i mężczyźni chociaż są 
równi co do godności, to jednak 
są całkowicie odmienni. Są różni, 
ale komplementarni. Istotą ko-
biety jest piękno, które zawiera się 
i wyraża w połączeniu dwóch spe-
cyficznych elementów znamionu-
jących kobiecość: psychiki i serca.  
To właśnie te dwa wskazane przed 
chwilą detale, ze względu na swe 
relacyjne odniesienie i ukierunko-
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wanie na drugiego człowieka, które 
zawiera w sobie skupienie uwagi na 
przeżywaniu wartości osoby, pod-
kreślają znaczenie uczuć oraz emo-
cji w życiu każdej kobiety. Niniejsza 
koncentracja na uczuciach jest przy-
czyną bezpośredniego wystawienia 
swej egzystencji na zranienia. 

Dywagacje nad sceną stworze-
nia człowieka prowadzą Alice von 
Hildebrand do przemyśleń na te-
mat kobiecego powołania. W tym 
kontekście sędziwa seniorka nie 
zawaha się powiedzieć, że: „Bóg 
rzeczywiście stworzył kobietę, 
aby zachwycała swym pięknem”. 
Dlatego to nieodparty czar kobie-
cego wdzięku i piękna, w nieod-
party sposób przyciąga mężczyzn. 
I jak podkreśla nasza Filozof, w ta-
kim stanie rzeczy „nie ma w tym 
nic niewłaściwego”. Kluczowym 
aspektem do zrozumienia takiego 
stanowiska, jest dotarcie do ob-
szaru newralgicznej prawdy, jaka 
płynie z jej przesłania, a która wy-
raża się w przesłaniu, że poprzez 
piękno widzialne dochodzi się do 
wartości niewidzialnych. 

W pięknie kobiety Alice osadza 
jej misję twierdząc wprost, że to 
właśnie panie „w pewnym sensie 
mają klucz do świętości – pierw-
szy krok w kierunku nawrócenia”. 
Może warto zapytać Profesor von 
Hildebrand, dlaczego akurat kobie-

ty dzierżą wspomniany klucz do 
świętości? Odpowiedź w tej ma-
terii, przedstawia się następująco: 
„Ponieważ kiedy prawdziwie rozu-
mieją swoją rolę i misję, ich wpływ 
na mężczyzn jest olbrzymi. Cały 
czas słyszę księży mówiących, że 
swoje powołanie zawdzięczają ma-
mom lub babciom. Święta Monika,  
we współpracy z Bogiem, przypro-
wadziła do Niego swojego krnąbr-
nego syna. Matka św. Bernarda, 
matka św. Franciszka Salezego (była 
od niego jedynie 15 lat starsza) czy 
matka św. Jana Bosko, były kluczo-
wymi czynnikami w ich duchowej 
drodze do świętości”.

Przygotowując się do sympo-
zjum, które wpisuje się w całą pale-
tę życzeń dla każdej pięknej kobiety, 
pragniemy poprzez formę prelekcji 
wyrazić wdzięczność wszystkim pa-
niom, mamom, babciom, czy też 
dorastającym dziewczynom, za ich 
zaangażowanie w nasze życie reli-
gijne. Skoro naszemu sympozjum 
patronuje poniekąd, żona wielkie-
go niemieckiego filozofa Dietricha 
von Hildebranda – Alice, to warto 
zakończyć naszą intelektualną wę-
drówkę słowami naszej sędziwej 
myślicielki: „Dopóty, dopóki kobie-
ty dochowują wierności swemu 
religijnemu powołaniu, świat pozo-
staje bezpieczny”.

Artur Dąbrowski
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SYMPOZJUM POZA NAMI
Piąta, jubileuszowa edycja 

sympozjum „DAR BYCIA KOBIE-
TĄ”, które zrodziło się z inspiracji 
i przemyśleń filozoficznych Alice 
von Hildebrand, już poza nami. 
Każdego roku staramy się pro-
mować piękno kobiety w oparciu  
o wartości wypływające z tradycji 
chrześcijańskiej. Tegorocznej edy-
cji, towarzyszyło hasło: „DAR BY-
CIA DOJRZAŁĄ KOBIETĄ”. 

W założeniu, wyartykułowana w 
zapisie tematu sympozjum proble-

matyka, zwraca uwagę na wszech-
obecny proces starzenia się społe-
czeństwa. Pierwszorzędnie jednak, 
poprzez sympozjum, zwróciliśmy 
uwagę na piękno kobiety. Podkre-
śliliśmy jego istotę na tym etapie 
ludzkiej egzystencji, który zwykło 
się określać „jesienią życia”. Oczy-
wiście istotę piękna dojrzałej kobie-
ty ukazaliśmy w kontekście naucza-
nia tradycji Kościoła katolickiego.

Poszukując słowa, które naj-
lepiej odda „klimat” panujący na 
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sympozjum, moje myśli zwraca-
ją się w kierunku jakże prostego 
terminu: „spotkanie”. Na niniej-
sze słowo spoglądam przez pry-
zmat spuścizny pozostawionej 
nam przez ks. J. Tischnera, pozo-
stawionej nam w „Myśleniu we-
dług wartości”. To właśnie tutaj  
ks. Tischner napisał, że: „Ten tyl-
ko, kto doświadczył spotkania, 

może mówić, że doświadczył 
źródłowo jakiegoś konkretnego 
dobra”. W ten sposób można po-
wiedzieć, że licznie przybyli słu-
chacze, a zwłaszcza seniorki, do-
świadczyły konkretnego dobra, 
które urzeczywistniło się w treści 
wypowiedzi prelegentów.

W problematykę wykładów 
wprowadził nas znany z ekranów 
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telewizyjnych i kinowych aktor, Da-
riusz Kowalski. Dobór tekstów zwią-
zanego z Teatrem Nowym w Łodzi 
aktora uzmysłowiły niejednemu  
z nas, że polityka ta w wymiarze na-
rodowym, czy europejskim, wnosi 
w przestrzeń społeczną i prawną 
różnego rodzaju aksjologie, które 
nie zawsze służą dobru człowieka.

Jeżeli przeanalizujemy treść 
wykładów Minister Elżbiety Bo-
janowskiej i Europoseł Jadwigi 

Wiśniewskiej, z którymi można 
zapoznać się na seniorweterze.
pl, to z pewnością dostrzeżemy 
w ich treści pewną formę reflek-
sji nad obecną sytuacją kobiet  
w podeszłym wieku w Polsce i Unii 
Europejskiej. Nade wszystko, we 
wspomnianych wystąpieniach, od-
najdziemy podzielenie się osobi-
stym świadectwem, które wynika 
z pewnością, z osobistego  zaan-
gażowaniem wspomnianych Pań,  
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w kształtowanie ładu społecznego  
w oparciu o wartości chrześcijańskie.

O wspomnianym przeżywaniu 
spotkania z drugim człowiekiem, 
a w zasadzie ze świętą kobietą - 
św. Hildegardą z Bingen, mówiła 
nam znana z telewizyjnego ekranu 
dziennikarka, Elżbieta Ruman. Pre-
legentka zwróciła uwagę nie tylko 
na geniusz i aktualność orędzia św. 
Hildegardy z Bingen, ale zwróciła 
również uwagę na kwestię ducho-
wości jaką wypracowała niemiecka 
anachoretka. Pani Ruman podkre-
ślała znaczenie pozytywnych aspek-
tów korzystania z diety orkiszowej. 

W kwestii wykładu kończące-
go sympozjum, który poprowadził 
referent z  Europejskiego Centrum 
Kontynencji w Karpaczu, doktor 
Leszek Kłyszejko, można śmiało 
powiedzieć, że w tej części zajęć, 
w sposób przystępny omówiono 
niezwykle trudne i wstydliwe za-
gadnienia dotyczące problematy-
ki dróg moczowych.

Piąta edycja „DARU BYCIA KO-
BIETA” pozwala nam z nadzieją pa-
trzeć w przyszłość i za Benedyktem 
XVI powtórzyć nie tylko naszym se-
niorkom, ale każdemu człowiekowi, 
który wszedł w okres wieku pode-
szłego: „Jesteście bogactwem dla 

społeczeństwa, także w cierpieniu 
i chorobie”. Doświadczając spotka-
nia z wami, możemy powiedzieć, że 
nie tylko doświadczyliśmy konkret-
nego dobra, ale nade wszystko, wa-
szej obecności i bycia.

W imieniu Zarządu Akcji Kato-
lickiej, wraz z Księżmi Asystentami 
Jackiem Michalewskim i Rado-
sławem Rychlikiem, dziękuję ser-
decznie Wszystkim uczestnikom 
sympozjum. W sposób szczególny 
dziękuję J. E. Metropolicie Często-
chowskiemu, arcybiskupowi Wa-
cławowi Depo, Minister Elżbiecie 
Bojanowskiej, Europoseł Jadwidze 
Wiśniewskiej, aktorowi Dariuszo-
wi Kowalskiemu, dziennikarce 
Elżbiecie Ruman oraz doktorowi 
Leszkowi Kłyszejko, za wsparcie 
i zaangażowanie na rzecz osób 
w podeszłym wieku. Szczególne 
wyrazy uznania kieruję w stronę 
„MIODÓW POLSKICH”, za wsparcie 
sympozjum i miodowe „osłodze-
nie” atmosfery panującej na Sym-
pozjum. Dziękuję również relacjo-
nującym spotkanie mediom: TVP 3 
KATOWICE, Radio Jasna Góra, Ra-
dio „FIAT”, „Niedzieli” oraz zespo-
łowi redakcyjnemu naszego kwar-
talnika „SENIOR W ETERZE”.

Artur Dąbrowski 
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NIEPODLEGŁOŚĆ DUCHA –  
ROK ARCYBISKUPA TOKARCZUKA

Ustanowienie przez Sejm RP 
Roku 2018 Rokiem Arcybiskupa 
Ignacego Tokarczuka, pięknie ko-
reluje z celebrowaną w naszej Oj-
czyźnie setną rocznicą odzyskania 
niepodległości. W związku z tym, 
w naszym „kąciku patriotycznym” 
pragnę przypomnieć seniorom 
postać bezkompromisowego czło-
wieka, jakim był bez wątpienia ar-
cybiskup Ignacy Tokarczuk.

Eksponując spuściznę intelektu-
alną księdza arcybiskupa Ignacego 
Tokarczuka pragnę szczególną uwa-

gę zwrócić na fakt demaskowania 
przez duchownego ateistycznych 
przesłanek zawartych w narzuco-
nym siłą Polsce komunizmie. Na-
stępnie wykażę obszar konfrontacji 
na którym myśl, słowo i czyn, oraz 
posługa duszpasterska metropolity 
przemyskiego, konfrontowała się   
z wprowadzoną wraz z Armią Czer-
woną ateizacją Polski. 

W związku z takim stanem 
rzeczy, za kwestię niezbędną na-
leży uznać wyeksponowanie kilku 
istotnych faktów z myśli mark-
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sistowskiej, którą w praktyce sto-
sowali rosyjscy komuniści. Jedno 
o co chciałbym mimo wszystko 
prosić odbiorcę tekstu, to kwestia 
świętej cierpliwości dla wyeks-
ponowanych tu przemyśleń. Bez 
przebrnięcia przez gąszcz przy-
taczanych tutaj tekstów źródło-
wych, trudniej byłoby zrozumieć 
zmagania arcybiskupa Tokarczuka  
z tym nieludzkim systemem, jaki 
wraz z Armią Czerwoną przybył 
do kraju nad Wisłą. wprowadza-
nym z przemocą sowieckim ko-
munizmem.

Chciałbym, ażeby lekturze tek-
stu wyeksponowanego w czte-
rech odsłonach, towarzyszyła 
nieustanna świadomość tego, że 
w ostatnim, czwartym numerze 
„Seniora”, naszym oczom, ukaże 
się osoba i dzieło człowieka, któ-
ry miał świadomość bycia narzę-
dziem w rękach Bożej Opatrzno-
ści. Zobaczymy człowieka, który 
w „godzinie próby” zapisał się na 
kartach polskiej historii jako nie-
złomny obrońca wiary, prawdy 
i godności człowieka. W osobie 
arcybiskupa Tokarczuka rozpozna-
my z pewnością nie tylko wielkie-
go patriotę, który wierzył w odro-
dzenie się niepodległości Polski. 
Dostrzeżemy nade wszystko wy-
trwałą i precyzyjną pracę człowie-
ka, który w tym nieludzkim czasie 

przygotowywał i kształtował ty-
siące ludzkich serc do wierności  
swemu chrześcijańskiemu dzie-
dzictwu.

 Chciałbym również, aby 
„świętej cierpliwości” czytelnika, 
co do kwestii przyswajania przed-
stawionych tekstów, towarzyszyła 
nieustanna świadomość tego, że 
Sowieci po chybionej pierwszej 
próbie narzucenia Polsce ko-
munizmu w 1920 r., ponownie  
z Armią Czerwoną po roku 1944, 
rozpoczęli dogłębny proces za-
szczepiania na polskim gruncie, 
obcej naszemu narodowi kulturę 
oraz ideologię marksistowsko-le-
ninowską. 

Na kanwie niniejszych wy-
darzeń ukażę osobę arcybisku-
pa Ignacego Tokarczuka, który  
w sposób jasny i klarowny wyra-
żał zawsze swój sprzeciw wobec 
faktu  ateizowania polskiego spo-
łeczeństwa przez komunistyczny 
aparat państwowy PRL. Oczywi-
ście głównym zamiarem przepro-
wadzonej na łamach „Seniora” 
refleksji, jest zachęcenie osób  
w podeszłym wieku, do zapozna-
nia się ze spuścizną intelektualną 
arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. 
Nade wszystko chciałbym ukazać 
odwagę człowieka, który stając 
naprzeciw całej machiny przemo-
cy zachował się jak trzeba.
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Ateistyczne implikacje  
komunistycznej utopii  

Karola Marksa

W toczącej się debacie wokół 
idei Boga oraz wpływie religii na ży-
cie społeczne, czołowe miejsce zaj-
muje osoba Karola Marksa. Pocho-
dzący z rodziny żydowskiej Marks  
w okresie młodości odrzuca 
wszelkie formy religijności. Wy-
chodzi z założenia, że wiara oraz 
religia krępują wolność człowieka.  
W związku z tym, chce uwolnić 
siebie i ludzkość z tych łańcuchów, 
które przeszkadzają urzeczywistnić 
się ludzkiej wolności. Marks uwa-
żał również, że człowiek pragnący 
zachować nie tylko wolność, ale 
również własną godność, powi-
nien zrzucić z siebie kajdany religii 
i podjąć walkę, ponieważ jedyną 
słuszną postawą człowieka jest 
postawa walki, a nie poddaństwa.  
W opinii Marksa, ludzkość „musi 
pozbyć się swych lęków religijnych, 
podjąć swój los i żyć wolnym”. Hu-
manizm ateistyczny Karola Mark-
sa przedstawia Boga jako pewną 
formę kreacji ludzkiego intelektu, 
w którym religia sprowadzona 
zostaje do pewnej formy pocie-
szania i samousprawiedliwienia. 
W swój ateistyczny i antropocen-
tryczny humanizm, współtwórca 
I Międzynarodówki wpisuje nega-
cję duchowego wymiaru ludzkiej 

egzystencji. Odmawia mu swego 
urzeczywistnienia. Jak pokazało ży-
cie, tego rodzaj humanizmu okazał 
się niemożliwy do wprowadzenia 
w życie.

Dezaprobata Marksa dla religii 
zostaje wyrażona w następujący 
sposób: „Nędza religijna jest jed-
nocześnie wyrazem rzeczywistej 
nędzy i protestem przeciw nędzy 
rzeczywistej. Religia jest wes-
tchnieniem uciśnionego stworze-
nia, sercem nieczułego świata, jak 
jest duszą bezdusznych stosun-
ków. Religia jest opium dla ludu”. 

Marks wypowiada wojnę nie 
tylko religii, ale całemu porząd-
kowi społecznemu, który posił-
kuje się tradycją chrześcijańską. 
Wychodzi z założenia, że sama 
różnica pomiędzy burżujem a pro-
letariuszem, nosi w sobie jasne 
znamiona moralnych wyborów, 
jak pomiędzy dobrem a złem, 
sprawiedliwością a jej brakiem. 
W takich okolicznościach już sam 
wybór nosi na sobie znamiona 
podjęcia decyzji i opowiedzenia 
się za tym, co zasługuje na sza-
cunek lub jego brak. Dodatkowo 
Marks twierdził, że to fabryka 
jest miejscem, gdzie tworzy się 
nowego człowieka. Dlatego uznał 
za słuszne wyzwolić spod jarzma 
religijnego i dominacji kleru całą 
klasę proletariuszy. 
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Co do kwestii procesu wy-
zwalania klasy robotniczej spod 
panowania religii, to Marks za-
powiedział dokładne wyple-
nienie z ludzkich serc, wszel-
kich form religijności, zwłaszcza 
tych, które inspirują życie spo-
łeczne. W rozumieniu Marksa 
walka z religią jest formą walki  
z zabobonami, ponieważ „wie-
rzenia religijne odbijają niewolę 
człowieka, zniewolenie przez ży-
wioły przyrody i irracjonalne siły 
społeczne”. Jak widzimy Marks, ze 
swym „ateistycznym orędziem” 
próbuje wtargnąć wprost do ludz-
kich sumień, by wytrzebić z nich 
religijny pierwiastek. 

Szybko dostrzegamy, że w kon-
cepcji Marksa Bóg przedstawia się 
jako pewna forma urojenia. Dlate-
go uważa, że człowiek pozwalają-
cy zniewalać się tworowi własnej 
wyobraźni, jest w rzeczywistości 
wyalienowany. Dodatkowo sprytnie 

przedstawia wiarę w Boga jako pe-
wien wyraz ludzkiej słabości. Twier-
dzi wprost, że człowiek silny, boga-
ty i wolny nie potrzebuje żadnego 
Boga, ponieważ sam jest wyposa-
żony we wszystkie wyższe wartości.  
Z takiego stanu rzeczy Marks wy-
prowadza wniosek o tym, że to 
właśnie wiara w Boga utrzymuje 
proletariat w słabości, nędzy i uci-
sku. To wiara w Boga nie pozwala 
klasie robotniczej stać się silną, bo-
gatą i wolną. 

Wspomniane wyżej twierdzenia 
są niezwykle niebezpieczne, ponie-
waż redukują wierzenia religijne do 
pewnej formy iluzji i pocieszenia, któ-
rych treść umieszcza się w sferze ab-
surdalnych i nierealnych marzeń i ro-
jeń. Taki stan rzeczy jest przedstawia 
się dodatkowo jako pewną formę 
przeszkadzania człowiekowi w urze-
czywistnianiu realnego zwycięstwa  
i wyzwolenia”.

Artur Dąbrowski
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15 października 2016 r., w Auli 
Pawła VI w Watykanie, odbyło 
się spotkanie papieża Franciszka  
z przedstawicielami włoskiego Naro-
dowego Stowarzyszenia Sędziwych 
Pracowników i Federacji Seniorów 
Włoch „FederAnziani”. Z racji zadań, 
jakie w przestrzeni społecznej reali-
zują wspomniane instytucje, papież 
zdecydował się przypomnieć pasto-
ralne nauczanie Kościoła na temat 
wieku podeszłego. Wyartykułował 
przy tym, że społeczność eklezjalna 
do przeżywania wieku podeszłego 
swych członków, podchodzi zawsze  
z miłością, szacunkiem i wdzięcznością.

Wśród wielu istotnych wąt-
ków, jakie poruszył papież pod-
czas audiencji, nie zabrakło rów-
nież aspektu katechetycznego. 

SENIOR W OCZACH FRANCISZKA
Zebranym w Auli Pawła VI se-
niorom, Franciszek przypomniał: 
„Wasza dojrzałość i mądrość, 
nagromadzone przez lata, mogą 
pomóc młodszym, podtrzymując 
ich w drodze wzrastania i otwie-
rania się na przyszłość, w po-
szukiwaniu własnej drogi”. „Są 
one istotną częścią wspólnoty 
chrześcijańskiej i społeczeństwa.  
W szczególności reprezentują 
korzenie i pamięć narodu” – po-
wiedział Franciszek, który sam  
17 grudnia skończy 80 lat.

„Wasza dojrzałość i mądrość, 
nagromadzone przez lata, mogą 
pomóc młodszym, podtrzymując 
ich w drodze wzrastania i otwie-
rania się na przyszłość, w poszu-
kiwaniu własnej drogi. Osoby 
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starsze dają bowiem świadectwo, 
że nawet w najtrudniejszych do-
świadczeniach nigdy nie należy 
tracić zaufania Bogu i wiary w lep-
szą przyszłość. Są one jak drzewa, 
które nadal wydają owoce; cho-
ciaż pod brzemieniem lat, mogą 
dawać oryginalny wkład na rzecz 
społeczeństwa bogatego w war-
tości oraz utwierdzania kultury 
życia” – mówił dalej papież.

Zwrócił również uwagę, że 
wiele osób starszych hojnie od-
daje swój czas i dane im przez 
Boga talenty, by pomagać in-
nym. Wspomniał także tych, 
którzy udzielają się w parafiach  
i w rodzinach, gdzie dziadkowie 
przekazują często wnukom ży-
ciowe doświadczenie i warto-
ści duchowe. W tym kontekście 
przypomniał, że „w krajach, które 

doznały ciężkich prześladowań 
religijnych, to właśnie dziadkowie 
przekazywali wiarę nowym poko-
leniom, doprowadzając dzieci do 
chrztu w warunkach przeżywanej 
z cierpieniem konspiracji”.

A w świecie takim jak obecny, 
który często czyni z siły i wyglądu 
bożków, „macie misję świadczenia  
o wartościach, które liczą się napraw-
dę i pozostają na zawsze, bo są wpi-
sane w serce każdej istoty ludzkiej  
i zagwarantowane przez Słowo Boże” 
– przekonywał Ojciec Święty. I dodał: 
„Właśnie jako ludzie tzw. trzeciego 
wieku wy – a lepiej powiedzieć: my, bo  
i ja do niego należę – jesteśmy powo-
łani, by działać na rzecz rozwoju kul-
tury życia, dając świadectwo, że każ-
da faza istnienia jest darem Bożym, 
ma swoje piękno i znaczenie, choć są 
one naznaczone słabością”.
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Papież nie pominął też tych 
osób starszych, które z powodu 
złego stanu zdrowia potrzebują 
opieki. „Instytuty goszczące star-
ców powołane są do tego, by być 
miejscami człowieczeństwa i peł-
nej miłości troski, gdzie o ludziach 
najsłabszych nie zapomina się ani 
się ich nie zaniedbuje, lecz od-
wiedza się ich, pamięta się o nich 
i strzeże ich jako starszych braci  
i siostry. W ten sposób wyraża się 
wdzięczność tym, który tyle dali 
wspólnocie i są jej korzeniami” – 
powiedział z uznaniem Franciszek.

Zaznaczył także, że instytu-
cje i różne podmioty społeczne 
„mogą jeszcze wiele zrobić, aby 
pomóc osobom starszym wyrażać 
jak najlepiej swe umiejętności, 
aby ułatwić im aktywny udział,  
a zwłaszcza, aby zawsze szanować 
i doceniać ich godność jako osób. 
W tym celu należy przeciwstawiać 
się szkodliwej kulturze odrzucania, 
która spycha starców na margines, 
uważając ich za nieużytecznych”.

Ojciec Święty przytoczył opo-
wiedziany mu kiedyś przykład 
takiego odrzucania. „W pewnej 
rodzinie schorowanemu dziad-
kowi kazano jeść w kuchni, a nie 
przy wspólnym stole. Po kilku 
dniach mały wnuczek zaczął przy 
zabawie zbierać kawałki drewna 
i narzędzia stolarskie. Zapytany 
przez ojca, co robi, odpowiedział, 
że przygotowuje dla niego sto-

lik, żeby go przy nim posadzić na 
starość w kuchni. Zachęcając do 
powstrzymania tej „kultury od-
rzucenia”, Franciszek wskazał na 
potrzebę umacniania więzi mię-
dzy pokoleniami.

„I rozmawiajcie ze swoimi wnu-
kami, rozmawiajcie. Pozwólcie im 
zadawać wam pytania. Są różni od 
was, robią co innego, lubią inną 
muzykę, ale potrzebują dziadków, 
tego, żeby ciągle rozmawiać. To po 
to, by dawać im mądrość. Lubię 
czytać, jak Józef i Maryja zanie-
śli Dzieciątko Jezus, które miało  
40 dni, do świątyni, a tam spotkali 
dwoje dziadków, którzy byli mą-
drością ludu, którzy chwalili Boga, 
aby ta mądrość rozwijała się dalej 
z tym Dziecięciem. To dziadkowie 
przyjęli Jezusa w świątyni, a nie 
kapłan – to było dopiero potem. 
Dziadkowie. Przeczytajcie o tym 
w Ewangelii Łukasza – jest bardzo 
piękne!” – zachęcił papież.

Przed jego przybyciem uczest-
nicy spotkania dzielili się swymi 
doświadczeniami i słuchali muzy-
ki. Na zakończenie audiencji Ojciec 
Święty zachęcił włoskich dziadków  
i babcie, by razem z nim pomo-
dlili się do św. Anny. W milczeniu 
prosił babcię Pana Jezusa, by na-
uczyła ich być dobrymi i mądrymi 
dziadkami i babciami.

Ks. Tomasz Mucha
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Wiele mówi się o tym, że pol-
skie społeczeństwo jest jednym 
z najszybciej starzejących się 
w Europie. Już teraz seniorzy, czyli 
osoby po 60. roku życia, stanowią 
23,6 proc. (9 mln) naszego społe-
czeństwa. Za kilkanaście lat w wiek 
senioralny wejdzie co trzeci miesz-
kaniec Polski. Jak polskie gminy 
są gotowe na to wyzwanie? Czy 
samorząd jest zobligowany do 
prowadzenia polityki w sferze 
senioralnej, a jeśli tak, to w jakim 
zakresie? Czy może jest to sprawa 
wyłącznie rządowa i programów 
realizowanych centralnie, takich 
jak: darmowe leki dla seniora? Czy 
może tylko organizacje pozarządo-
we prowadzą pracę z seniorami?

Prowadzenie spójnej i efektyw-
nej polityki rozumianej jako za-
kres działań w sferze współpracy 
z seniorami i na ich rzecz, to po-
tężne wyzwanie, bo nie dość, że 
przybywa nam seniorów, to wzra-
sta grupa osób po 80 r. życia. Pra-
wie każda osoba w tym wieku po-
trzebuje jakiegoś wsparcia. Gminy 
stoją przed wielkim wyzwaniem 
i to będzie naprawdę obciążało 
ich fi nanse. Dlatego warto prze-
śledzić jak to jest realizowane na 

POLITYKA SENIORALNA 
W SAMORZĄDZIE

przykładzie sa-
morządu miasta.

P o d s t a w ą 
do prowadzenia 
jakichkolwiek działań jest plan 
– wizja tego co się chce osią-
gnąć. Z wizją skorelowane są cele 
i  dopasowane pod nie działania 
z rozpisanymi zadaniami realizo-
wanymi w określonym czasie i za 
określone pieniądze. I już mamy 
plan, albo inaczej program dzia-
łań – czyli wyznacznik swoisty 
drogowskaz prowadzenia poli-
tyki w naszym przypadku polity-
ki senioralnej. Ważne jest to, by 
dokument ten był konkretny, wy-
znaczał właściwie zaplanowane 
i wykonalne zadania, które można 
zmierzyć, policzyć ocenić z punk-
tu widzenia jakości. W przeci-
wieństwie do dokumentów, które 
w żargonie nazywa się „pułkow-
nikami” czyli jedynym przezna-
czeniem takich dokumentów jest 
zaleganie na półkach. Wartością 
ich istnienia jest tylko to, że są, 
ale nie wyznaczają konkretnych 
działań, zadań i ich realizatorów 
za konkretne pieniądze.  

Częstochowa ma Program 
działań na rzecz seniorów na lata 
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2014-2020 „Częstochowa se-
niorom” uchwalony przez Radę 
Miasta w dniu 26 czerwca 2014 r. 
Zaglądając do lektury tego doku-
mentu oczywiście jest tam po-
ważna diagnoza stanu obecnego,  
a w zasadzie stanu jaki był w latach  
2010-2013. Dlatego diagnoza  jest 
poważna, bo zajmuje 1/3 cześć 
dokumentu. Omawiane są osoby 
starsze w Unii Europejskiej potem 
w Polsce i wreszcie w Częstocho-
wie. Kolejna nieco obszerniejsza 
część dokumentu to formy po-
mocy osobom starszym w naszym 
mieście. Tutaj autor wylicza co  
i jak robi się dla seniorów w Czę-
stochowie. Chcąc wykazać, że tych 
działań jest bardzo dużo to i opis 
jest dość obszerny, bo zajmuje 
również jedną trzecią części całe-
go dokumentu. Opisano wszelkie 
działania dla seniorów poczyna-

jąc od kawy dla seniora, projek-
tu realizowanego już od 10 lat  
w naszym mieście, aż po działal-
ność Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku,  a także programy zdro-
wotne dla seniorów.

Dochodzimy do sedna naszego 
Programu, czyli przed nami mi-
sja, cele i zadania no i oczywiście 
mierniki, czyli sposób jak mierzyć 
czy program jest realizowany. Jak 
widać, treść zasadnicza Progra-
mu zajmuje tylko jedną trzecią 
jego objętości. Odnosząc się do 
zadań, które Program ma wyzna-
czać, można powiedzieć, że kwin-
tesencja Programu to zaledwie 
dwie strony z trzydziestu dwóch. 
Zatem cały program działań Mia-
sta Częstochowy w sferze polityki 
senioralnej mieści się na jednej 
kartce papieru. Ktoś powie, że 
może się czepiam. Dlatego zaglą-
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dam do szczegółów i proszę miarą 
realizacji Celu strategicznego: Za-
pewnienie bezpieczeństwa socjal-
nego, przeciwdziałanie wyklucze-
niu społecznemu osób starszych 
w zakresie celu szczegółowego 2: 
Rozwój systemu opieki nad osoba-
mi starszymi niemogącymi samo-
dzielnie funkcjonować w swoim 
środowisku jest:

- liczba rodzinnych domów po-
mocy,

- liczba osób z terenu miasta 
umieszczonych domach po-
mocy społecznej,

- liczba pracowników pomo-
cy społecznej przeszkolona  
w zakresie potrzeb seniorów.

Już gołym okiem widać, że każ-
dą liczbę, zarówno 1 jak i 101 ro-
dzinnych domów pomocy i osób 
starszych umieszczonych w do-
mach pomocy społecznej, nasz 
program wypełnia i realizuje. Rów-
nież miarą sukcesu naszego Pro-
gramu w tym punkcie jest liczba 
pracowników MOPS wysłanych na 
szkolenie w zakresie potrzeb se-
niorów. Doprawdy można powie-
dzieć, że to „ambitny program”.

Cóż smutna konstatacja Pro-
gram działań na rzecz seniorów 
na lata 2014-2020 „Częstochowa 
seniorom” zajmuje tylko półkę  
w jakieś magistrackiej szafie.  
A przecież potrzeb działań w sferze 

seniorów jest bardzo wiele. Można 
powiedzieć, że  więcej niż rozwią-
zań i środków. Dlatego ważne jest 
to, czy samorząd działa w sposób 
przemyślany i zaplanowany, czy też 
jego działania stanowią wypadko-
wą splotu różnych aktywności lo-
kalnych liderów i trzeciego sektora.

Tak jak starzenie się jest pro-
cesem, tak również systemowo  
i z podziałem na odpowiednie 
etapy tego procesu, powinno być 
dostarczane wsparcie i pomoc. 
Samorząd powinien koncentro-
wać się na wspieraniu seniorów 
już na początku ich drogi, kiedy 
przechodzą na emeryturę, tak aby 
jak najdłużej byli obecni w swojej 
lokalnej społeczności i nie izolo-
wali się. Jeżeli gmina zainwestuje 
we wsparcie na początku drogi 
starzenia się danego seniora, czyli 
dostosuje transport, mieszkania, 
zapewni dostęp do kultury, infor-
macji o przysługującej pomocy 
społecznej, czy pomocy prawnej, 
to senior będzie bardziej aktywny 
i zdrowszy, a co za tym idzie, bę-
dzie rzadziej korzystał z najdroż-
szych form pomocy, które gmina 
ma obowiązek dostarczyć. 

Jak widać niezwykle ważna 
jest rola samorządu jako animato-
ra, który zachęcani osoby starsze 
do aktywności oraz integrowania 
się z lokalną społecznością. Wy-
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zwaniem dla gmin jest rozwiąza-
nie problemu seniorów w zakresie 
mieszkalnictwa, myślę tu zwłasz-
cza o blokach bez wind. Seniorzy 
pomieszkują niemal jak więźnio-
wie na wyższych piętrach. Często 
nie mogą samodzielnie zejść po 
długich schodach. Rola gmin po-
winna zmierzać w kierunku pomo-
cy wspólnotom mieszkaniowym 
poprzez dobudowę wind lub za-
mianę lokalu na mieszkanie dla 
seniora na parterze. Wyzwaniem  
w tej materii jest również infra-
struktura. Gminy mogłyby dopytać 
starszych mieszkańców, czego po-
trzebują. Przykładowo, jeśli senior 
idzie na zakupy lub do kościoła, to 
być może potrzebuje po drodze 
więcej ławek, w celu odpoczynku.

Ważne jest również, aby polity-
kę senioralną osadzić na istnieją-
cych zasobach infrastrukturalnych, 
lokalnych liderach - społecznikach, 
ale też i ich wiedzy, aby realnie 
wykorzystywać istniejące zasoby  
w gminie. Wtedy łatwiej będzie coś 
wdrożyć, bo po prostu będzie to 
mniej kosztowało. W każdej gminie 
wygląda to inaczej i każda gmina ma  
w tej materii inne rozwiązania. Tak 
naprawdę chodzi jednak o to, by 
działania były prowadzone w od-
niesieniu do całości, czyli dobrze 
zaplanowane i mające na celu do-
prowadzenie do osiągnięcia kon-
kretnych zaplanowanych efektów.

Paweł Ruksza
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Kilkakrotnie zdarzyło mi się już, 
przy składaniu tradycyjnych imieni-
nowych bądź urodzinowych życzeń, 
zobaczyć w oczach solenizanta lub 
jubilata przerażenia. Oczy się szero-
ko otwierały i pojawiał się szereg py-
tań: o co mi w ogóle chodzi. Życzenia 
były dość proste i oczywiste. W za-
leżności od okoliczności, czasu i oso-
by, którą chciałem uszanować były 
mniej lub bardziej rozbudowane, ale 
wszystkie w podobnym tonie. Zdro-
wia, szczęścia i zbawienia!!! Jakież 
było moje zaskoczenie gdy na takie 
bądź podobne słowa padało krótkie: 
ja chciałbym jeszcze pożyć...

Oczywiście w życzeniach tych 
nie było ani odrobiny przesady 
czy proponowania komukolwiek 
szybkiej śmierci, ale zbawienia, 
które to przecież jest szczytem 

CZY JESZCZE ZAPRAGNIEMY NIEBA?
spełnienia i szczęścia człowieka  
i to w wymiarze ostatecznym, 
całościowym i celowościowym. 
Moje zaskoczenie było tym więk-
sze, że swoje oburzenie wyrażały 
czasem osoby wierzące i praktyku-
jące. Osoby, które na wielu płasz-
czyznach życia deklarowały swoje 
przywiązanie do Jezusa i Jego Ko-
ścioła. Jak to wszystko zrozumieć? 
W jaki sposób znaleźć przyczyny 
takiego stanu, w którym człowiek 
często unika myśli o największym 
Szczęściu jakim jest Niebo, a zado-
wala się myśleniem o dostatnim  
i zdrowym życiu tu na ziemi.

Świat, w którym żyjemy propo-
nuje nam dość słabe rozwiązania  
w sprawach istotnych. Daje nam 
perspektywę, w której człowiek 
sam rezygnuje z myślenia o zba-
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wieniu, o ile wiedzie dostatnie  
i wygodne życie na ziemi. Coraz 
mniej osób jest w stanie poświęcić 
bądź ofiarować coś z siebie. Co-
raz częściej natomiast pojawia się 
podejście użytkowe do drugiego 
człowieka czy o zgrozo nawet do 
samego Boga. Wszystko próbuje się 
ustawiać współcześnie według za-
sady, że mam być zadowolony i żyć 
bez żadnego stresu czy kłopotów. 
Wszystko współczesny człowiek 
próbuje podporządkować sobie  
i swojej wygodzie. Ile to razy można 
usłyszeć o małżeństwie, które się 
rozpada z powodu braku realizacji 
siebie lub z powodu różnic w poglą-
dach na temat życia małżeńskiego. 
Iluż młodych ludzi, a nawet dzieci 
od najmłodszych lat wychowuje się 
w przekonaniu, że tu i teraz musi 
być łatwo i wygodnie, po co więc 
myśleć o czymś więcej, po co sięgać 
dalej. Nie wolno wręcz dzisiaj zada-
wać trudnych pytań. Odpowiedzi 
na nie mogłyby zburzyć cały mister-
nie budowany swój, osobisty świat. 
Na wszystkie bolączki ziemskiego 
życia chcielibyśmy mieć uniwersal-
ną tabletkę, dzięki której wszystko 
rozwiążemy i usuniemy z życia to co 
niesie w choćby odrobinę dylematu 
czy rozterki.

Żyjemy więc coraz częściej bez 
większych ambicji, bez myślenia 
o świętości czy spełnieniu swo-

jego życiowego powołania, które 
jest kluczem do Nieba. Żyjemy 
nastawieni wyłącznie na to tu  
i teraz, odrzucając ze swojej głowy 
wszystko, co z doczesnością po-
godzić się nie da. Z czego jednak 
wypływa takie podejście do życia, 
w którym widzimy jedynie czubek 
własnego nosa i to jeszcze w nie-
odległej przyszłości, do jutra lub 
najdalej do kilku lat? Wydaje się, 
że ten proces, który dziś obserwu-
jemy w naszym kraju związany jest 
z tym, że nieustannie wzrasta po-
ziom naszego życia. Możemy sobie 
na coraz więcej rzeczy pozwolić i na 
coraz lepszy standard tych rzeczy. 
Dbamy o wygodę codziennego ży-
cia i unikamy wszystkiego co może 
przynieść nawet odrobinę smutku 
czy bólu. Człowiek, który bez du-
żego i wieloletniego wysiłku zdo-
bywa wykształcenie, dom, dobrze 
płatną pracę, samochód. Człowiek, 
który może wyjechać na wczasy  
i pójść na zakupy lub do restaura-
cji bez uszczerbku dla budżetu do-
mowego, tak się dobrze czuje na 
tym świecie, że chyba przestaje już 
pragnąć Zbawienia i Nieba. Po cóż 
przecież liczyć na coś nieznanego  
i odległego w przyszłości, jeśli dziś 
mamy wszystko, co do spokojnego 
i wygodnego życia potrzebne... tu  
i teraz, na wyciągnięcie ręki.
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Nie bez podstaw Pan 
Jezus przestrzegał, że lu-
dziom bogatym trudno 
jest zdobyć Królestwo Nie-
bieskie. Trudność polega 
na zbyt dużym przywią-
zaniu  człowieka żyjącego 
dostatnio do tego życia, a 
brak chęci zdobycia, a na-
wet brak pragnienia życia wiecznego. 
Konsekwencją takiego stanu jest też 
znaczna trudność myślenia o starości i 
chorobie. Lepiej odrzucić od siebie takie 
myśli, które mogą zburzyć nasze dobre 
samopoczucie. Odrzucić od siebie też  
w konsekwencji trzeba myślenie o 
śmierci i Sądzie Bożym, bo przecież, 
któż nas może rozliczać z życia, codzien-
nych decyzji i wyborów. Po usunięciu 
z głowy trudnych i ponad naturalnych 
pytań i perspektywa zostaje tylko do-
czesna. I jeszcze to rozbrajające: jakoś to 
będzie. Nie ma co się martwić na zapas. 

Żaden człowiek jednak przed 
ostateczną perspektywą nie uciek-
nie. Widoczne jest to chociażby u 
osób starszych, którzy zakończyli 
już zawodowe życie, wychowali 
swoje dzieci. Wtedy zaczynają my-
śleć o tym co dalej? Co na końcu? 
Zaczynają szukać odpowiedzi na 
pytania, których nie stawiali przez 
kilkadziesiąt lat. Nie da się jednak 
nadrobić straconych lat, źle zain-
westowanego czasu i wysiłku. Nie 
da się także niczego już cofnąć, czy 

przeżyć na nowo. Dlatego pewnie 
pojawia się często lęk i to mrożące 
krew w żyłach pytanie: a jeśli Nie-
bo istnieje naprawdę?

Niniejszy tekst może i jest 
odrobinę kaznodziejski, jednak 
nie mogłem się powstrzymać, aby 
nie poruszyć tego tematu. Trzeba 
nam, współczesnym przypominać 
sobie często, że tu na ziemi jeste-
śmy tylko przez chwilę i że nasza 
obecność tutaj nie jest celem sa-
mym w sobie. Jesteśmy tu po to, 
aby zdobyć Niebo, aby się do nie-
go przygotować. Przez codzienne 
życie i codzienne życiowe wybory. 
Nie możemy jednak dopuścić do 
tego, że tak ukochamy ten świat, 
że przestaniemy pragnąć Nieba, 
że tak mocno zwiążemy się z tym 
życiem, że przestaniemy pragnąć 
życia wiecznego. Od najmłodszych 
lat, aż po wiek podeszły, żyjmy 
więc w perspektywie Zbawienia, 
korzystając z życia w taki sposób, 
aby każdy mijający dzień był kro-
kiem w dobrą stroną, ku BOGU.

Ks. Sławomir Bednarski
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W jednym ze swych przemó-
wień papież Franciszek wspomi-
nał o tym, że dziadkowie i babcie 
zaangażowani w życie religijne są 
w stanie stworzyć „nieustanny 
chór wielkiej duchowej świątyni”, 
w którym modlitwa błagalna przy-
czyni się do przemiany życia osób 
im najbliższych. W takim właśnie 
„chórze” przez wiele lat swojego 
życia śpiewała moja babcia. O tym,  
co „wyśpiewała” na modlitwie 
moja wspaniała babcia, chciał-
bym podzielić się z czytelnikami 
„Seniora” 

Przez całe moje życie wy-
chowywałem się w rodzinie 
Świadków Żyłem i wykonywałem 

WYMODLIŁA MI WIARĘ
wszystko, to, czego nauczyli mnie 
moi rodzice. Z katolicyzmem nie 
miałem w ogóle nic wspólnego, 
poza otrzymanym sakramentem 
chrztu, ponieważ kiedy się urodzi-
łem rodzice byli jeszcze katolika-
mi. Dopiero w późniejszym czasie 
wstąpili w szeregi sekty Świadków 
Jehowy. Wiem, że babcia bardzo 
przeżyła fakt porzucenia kato-
licyzmu przez rodziców. Jednak 
w tym czasie, kiedy całą rodziną 
wyparliśmy się otrzymanej na 
chrzcie wiary i gorliwie zaangażo-
waliśmy się w doktrynę Świadków 
wiem, że moja babcia szczerze się 
za nas modliła na różańcu. Prosi-
ła Boga, byśmy na nowo z moim 
rodzeństwem odkrył prawdę  
o Chrystusie i wrócił do Kościoła. 

Kiedy ja chodziłem po domach 
i odbywałem formację w gronie 
Świadków Jehowy moja babcia 
w każdej Eucharystii zawierzała 
mnie i całą rodzinę Panu Jezuso-
wi. W intencji nawrócenia przyj-
mowała również Komunię św. Kie-
dyś powiedziała mi, że jej wielkim 
pragnieniem zawsze było to, by 
jej wnuki uczęszczały do Kościo-
ła i żyli z prawdą o Bogu. Bo bez 
Boga, jak często powtarza babcia, 
„to ani do proga”.
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Kiedy moja babcia szturmo-
wała niebo modlitwą, ja byłem 
gorliwym Świadkiem Jehowy. By-
łem „Pionierem Stałym”, który 
minimum 70 godzin miesięcznie 
poświęca na głoszenie doktryny 
Świadków Jehowy. W grudniu 
2015 r. wysłano mnie na kurs 
służby pionierskiej. Tam wpajano 
mi metody prowadzenia rozmów  
z katolikami, które są niczym innym,  
jak klasycznym sposobem mani-
pulowania dyskutantem. 

I właśnie tutaj „dopadła” 
mnie, jeżeli tak można się wyra-
zić, modlitwa mojej babci. Para-
doksalnie właśnie na kursie służby 
pionierskiej wszystko się zaczęło. 
Po przeczytaniu zakazanej u Świad-
ków Jehowy książki „Kryzys sumie-
nia”, autorstwa Raymonda Franza, 
byłego członka ciała kierownicze-
go Świadków Jehowy Raymonda 
Franza, pojawiły się poważne wąt-
pliwości do kwestii doktrynalnej 
organizacji. Miałem poważne wąt-
pliwości czy to, podaje mi się do 
wierzenia jest prawdą. 

O swoich wątpliwościach nie 
mogłem rozmawiać z nikim z sek-
ty, ponieważ zostałbym napiętno-
wany. Po przeczytaniu publikacji 
Raymonda Franza, coraz bardziej 
intensywnie zastanawiałem się 
nad tym, gdzie od zawsze uczono 
prawdy o Jezusie, że jest On praw-

d z i w y m 
Bogiem i 
p ra w d z i -
wym czło-
wiek iem. 
O d p o -
wiedź była 
prosta - 
oczywiście 
w Koście-
le. Przez 
rok czasu, 
w atmosferze przypominającej 
nauczanie jak na „tajnych kom-
pletach” za okupacji, zgłębiałem 
zakazaną u Świadków literaturę 
katolicką z zakresu teologii dog-
matycznej, fundamentalnej, pa-
trologii i historii Kościoła.

Moimi obiekcjami podzie-
liłem się z przyjacielem, który 
utwierdził mnie w przekonaniu,  
że moje wątpliwości są słuszne,  
a zgłębiana wiedza jest po prostu 
prawdą. Zrozumiałem, że muszę 
żyć wiarą prawdziwą, którą 
zawsze swą postawą i stylem 
życia potwierdzała moja babcia. 
Dojrzewająca we mnie prawda 
i wsparcie babci pomogło mi 
postawić wszystko na jedną kartę 
i bez przeszkód odejść z sekty. 

Modlitwa babci, wsparcie 
przyjaciół, zwłaszcza mojego na-
uczyciela, pana Rafała Matuszew-
skiego i osób z Akcji Katolickiej, 
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okazała się niezastąpiona. Po de-
cyzji zastania katolikiem, która tak 
bardzo uradowała moją babcię, 
udałem się na rekolekcje do Zgro-
madzenia Sług Miłości Guanel-
lianów w Krakowie. Zaraz po po-
wrocie z Krakowa udałem się do 
mojego proboszcza. Pytałem o to, 
co mogę zrobić, by móc na nowo 
wrócić do Kościoła. Spotkania  
z proboszczem ostatecznie roz-
wiały wątpliwości dotyczące dok-
tryny wiary Kościoła katolickiego. 

W czerwcu 2017 r. publicznie 
wyznałem wiarę w Trójjedynego 
Boga i jeden, święty, powszech-
ny i zbudowany na fundamen-
cie Apostołów Kościół. Wiem, że 
modlitwa mojej babci przez tyle 

lat umacniała mnie i moją wiarę 
do świadomego wyboru katoli-
cyzmu. Babcia często powtarzała 
mi, że Bóg nigdy nie zapomina  
o człowieku i czuwa nad nim, nad 
każdym szczegółem jego życia. 
Bardzo szybko przekonałem się 
o tym, że babcia miała rację mó-
wiąc, że żaden szczegół ludzkiego 
życia, Bogu nie umyka. Z moim 
szczegółem rzecz ma się tak, że na 
łono Kościoła przyjmował mnie 
kapłan, który osiemnaście lat 
wcześniej mnie ochrzcił. 

7 stycznia 2018 r. przyjąłem sa-
krament bierzmowania. W przyję-
ciu sakramentu z osób najbliższych 
towarzyszyła mi jedynie babcia  
i przyjaciele. Cieszyłem się, że wy-
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trwała modlitwa, gorliwej jak to się 
dzisiaj mówi seniorki, doprowadzi-
ła mnie do tego dnia. Był uśmiech, 
była radość, były łzy i najważniej-
sze słowo: „Babciu, dziękuję, za 
osiemnaście lat szczerej, ufnej  
i pełnej nadziei modlitwy”. 

Na początku drogi, kiedy 
uczę się być katolikiem, zaczy-
nam rozumieć coraz bardziej,  
że szczera i autentyczna modlitwa 
seniorów zawiera w sobie 
wyjątkową moc. Jest pewną formą 
uczestnictwa w „chórze wielkiej 
duchowej świątyni” i pomaga tym, 
którzy zmagającą się ze swoim ży-
ciem i wiarą. Być może jest ona dla 
ludzi jedyną formą wsparcia. Prze-

kazywanie nam, ludziom młodym, 
świadectwa własnej wiary i mą-
drości życia przez seniorów, są nam 
bardzo potrzebne. W końcu to sło-
wa dziadków, jak przypomina nam 
papież Franciszek, „mają w sobie 
dla młodych coś specjalnego. I oni  
o tym wiedzą. Słowa, które moja 
babcia przekazała mi na piśmie w 
dniu moich święceń kapłańskich 
nadal zawsze noszę ze sobą w bre-
wiarzu”.

W moim przypadku, modlitwa, 
którą przez osiemnaście lat zanosi-
ła do Boga moja babcia, pozostanie 
na zawsze w mojej pamięci i sercu. 

Karol Knopik 
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„Jakość życia wewnątrz danej 
wspólnoty mierzy się zaangażo-
waniem w opiekę nad najsłabszy-
mi i najbardziej potrzebującymi 
oraz poszanowaniem ich ludzkiej 
godności. Prawa nie mogą być 
przywilejem tylko tych, którzy 
są zdrowi. Również osobie nie-
pełnosprawnej trzeba ułatwiać 
udział, na ile jest dla niej możli-
wy, w życiu społeczeństwa. Mu-
simy jej pomóc, by realizowała 
wszystkie swoje możliwości fi-
zyczne, psychiczne i duchowe. 
Tylko wówczas, gdy uznaje się 
prawa najsłabszych, można po-
wiedzieć, że dane społeczeństwo 
opiera się na prawie i sprawiedli-
wości”  - św. Jan Paweł II. 

Można odnieść wrażenie, że 
mimo upływu czasu ciągle zbyt 

ZROZUMIEĆ AUTYZM
mało wiemy na temat przyczyn 
wywołujących autyzm. To co wy-
daje się pewne w tej materii, to  
z pewnością fakt, że z roku na rok, 
ilość przychodzących na świat 
dzieci z autyzmem stale wzrasta. 
Pomimo zakrojonej na szeroką 
skalę kampanii informacyjno-edu-
kacyjnej, świadomość społeczna 
dotycząca tego zaburzenia, nie 
wygląda najlepiej. Można odnieść 
wrażenie, że często jest tak, że 
kiedy czegoś nie rozumiemy, to 
wówczas wypieramy to z naszej 
świadomości. I tak chyba wygląda 
nasze podejście do autyzmu. 

A przecież to w naszych miej-
scowościach, wspólnotach, ro-
dzinach coraz częściej słyszymy 
enigmatyczne słowo: „autyzm” 
i widzimy „dziwnie” zachowują-
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ce się dziecko. I w tym miejscu  
w pierwszej kolejności wypada 
zapytać o to, czym właściwie jest 
autyzm? Następnie dopytać o to 
dlaczego tak trudno go zrozumieć? 

Historycznie rzecz ujmując, 
autyzm jako osobny zespół cho-
robowy, został zdefiniowany przez 
twórcę psychiatrii dziecięcej prof. 
Leo Kannera w 1943 r. w Stanach 
Zjednoczonych. Kanner opisał 
zdiagnozowaną przez siebie gru-
pę dzieci w różnym wieku, które 
nie szukały kontaktu ani z rówie-
śnikami, ani z rodzicami. Osoby te 
funkcjonowały w tzw. „własnym 
zamkniętym świecie”. Na kanwie 
przeprowadzonych badań powsta-
je fundamentalne dzieło Kannera 
poświęcone autyzmowi: „Autistic 
Disturbaces of Affective Contact”. 
Na przestrzeni kolejnych lat poja-
wia się wiele publikacji zawierają-
cych liczne teorie na temat przy-
czyn powstawania autyzmu. 

Obecne wiadomo, że autyzm 
jest zaburzeniem neurorozwo-
jowym. W okresie kształtowa-
nia się ośrodkowego układu 
nerwowego, z niewyjaśnionych 
dotychczas przyczyn, dochodzi do 
zaburzeń w kształtowaniu funkcji 
mózgu. Taki stan rzeczy przejawia 
się na następnym etapie funkcjo-
nowania dziecka z problemami  
z zakresu chociażby nawiązywa-

nia kontaktu wzrokowego, czy też 
braku lub nikłej reakcji na dźwięk. 
Często występuje nadwrażliwość 
na dotyk, światło lub zapach. 
Wieloletnie obserwacje udowod-
niły, że zaburzenia autystyczne  
u każdego z pacjentów, mają róż-
ne objawy i inną „głębokość” za-
burzeń. Natomiast sam obraz za-
burzenia jest bardzo niejednolity. 

Według badań przeprowa-
dzonych przez międzynarodowe 
stowarzyszenie „Autism-Europe”, 
które skupia w swym gronie 80 
organizacji zajmujących się auty-
zmem w 34 krajach europejskich, 
w tym w 26 państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej, około  
5 milionów Europejczyków zarów-
no dzieci jak i dorosłych dotknię-
tych jest tym zaburzeniem. Nieste-
ty, liczba ta z roku na rok wzrasta. 

W Polsce o autyzmie zaczęto 
oficjalnie rozmawiać w drugiej 
połowie lat osiemdziesiątych. 
Oczywiście, kwestie informowa-
nia na jego temat, wyglądały zu-
pełnie inaczej w obszarze wielkich 
aglomeracji, a inaczej w małomia-
steczkowej rzeczywistości. W dru-
giej połowie lat dziewięćdziesią-
tych, do rangi dużego problemu 
urosło ustalenie i zdefiniowanie 
trafnej diagnozy w tej materii. 
Jedynym pewnikiem w diagnozie 
jest fakt, że zarówno terapia, jak  
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i rehabilitacja wymagają zaanga-
żowania i zgrania całej rodziny. 

Jeżeli chodzi o państwowe 
placówki zajmujące się diagno-
zowaniem autyzmu, to nadal jest 
zbyt mało. A przecież to szybka, 
trafna diagnoza, ustalenie deficy-
tów i opracowanie odpowiedniej 
terapii, to kluczowe działania dla 
rozwoju i późniejszego funkcjono-
wania osoby. Dodatkowym pro-
blemem są koszty, jakie ponosi 
rodzina z tytułu leczenia i rehabi-
litacji dziecka. Jednak kiedy w grę 
wchodzi walka nie tylko o dobro 
dziecka, ale i o jego godność, to 
zarówno rodzice, jak i dziadkowie, 
nie zważają na koszty rehabilitacji.

Poproszony o przybliżenie pro-
blematyki autyzmu czytelnikom 

„Seniora”, chciałbym zwrócić uwagę 
osób w podeszłym wieku na to za-
gadnienie. W końcu zjawisko auty-
zmu dotka wielu rodzin. A przecież 
rodzina to nie tylko mama i tata. Nie-
zmiernie ważną częścią rodziny są 
również dziadkowie. To ich uczest-
nictwo i zaangażowanie w proce-
sie terapeutycznym i edukacyjnym 
wnosi w życie osoby autystycznej 
oraz rodziny nowy powiew nadziei. 

Kluczową rolę w procesie in-
formowania o autyzmie odgrywa 
nieustanne modelowanie opinii 
społecznej, której świadomość 
w sposób należyty powinna być 
ukierunkowana na właściwe za-
poznanie ludzi z niniejszą przypa-
dłością. Istotną rolę w niniejszym 
procesie odgrywa zasada rozu-
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mienia drugiego człowieka. Wyda-
je się, że kluczową rolę w tej ma-
terii odgrywa próba zrozumienia 
drugiego człowieka, która zazębia 
się z obserwacją i analizą jego za-
chowania. Z obserwacji i analizy 
wypływa dialog. Niestety w przy-
padku osób z autyzmem problem 
pojawia się na wszystkich trzech 
obszarach. W przypadku osób au-
tystycznych problem pojawia się 
we wszystkich trzech wspomnia-
nych obszarach. Dlatego „ustami” 
autystów są przede wszystkim ich 
rodzice, którzy dwadzieścia cztery 
godziny na dobę są dla swych po-
ciech pedagogami i terapeutami.

„Nasz wnuk jest jakiś inny”, 
to pierwsze, co samorzutnie 
przychodzi na myśl babciom  
i dziadkom, kiedy porównują za-
chowanie wnuka autysty z rówie-
śnikami. na tle  nieco inne zacho-
wanie wnucząt znajomych czy też 
własnych, na które rodzice upoje-
ni rodzicielska miłością nie zawsze 
od razu zwracają uwagę. Seniorzy 
dysponujący życiową wiedzą i do-
świadczeniem, swoimi spostrze-
żeniami niejednokrotnie wyprze-
dzają spostrzeżenia upojonych 
rodzicielską miłością rodziców.

Bagatelizowanie spostrzeżeń 
i opinii osób najbliższych często 
idzie w parze z dawaniem wiary w 
stereotypy, które dobrze oddaje 
chociażby zwrot tego typu: „nie 

przejmuj się chłopcy rozwijają się 
nieco później, on to wszystko nad-
robi”. Rzeczywiście bywa tak, że 
niewielkie różnice w zakresie roz-
woju dzieci szybko się wyrównują, 
jednak zawsze warto trzymać rękę 
na przysłowiowym pulsie.

W każdym przypadku zdiagno-
zowanie autyzmu u dziecka spoty-
ka się z niedowierzaniem, szokiem 
i trudnym do wyrażenia bólem ro-
dziców. Taki stan rzeczy niejedno-
krotnie komplikuje relacje w rodzi-
nie. W tej materii doskonałą rolę 
do odegrania mają dziadkowie. 
Ich mądrość, wsparcie, cierpliwość 
i obecność, wnoszą nową jakość 
w przeżywane relacje i na nowo 
integrują środowisko rodzinne. 
Seniorzy przekonują nas o tym, że 
kiedy w rodzinie dzieją się sytuacje 
trudne, to rodzice bez względu na 
wszystko, muszą razem przebyć tą 
trudną drogę od momentu wstrzą-
su do momentu akceptacji. 

Rodzice autysty potrzebu-
jąc wsparcia, pomocy, czy też po 
prostu bliskiej obecności najbliż-
szych swoich rodziców, dziadków 
ich dziecka, mają świadomość, że 
w zakresie wiedzy zarówno oni 
sami, jak i dziadkowie, startują 
z tego samego pułapu jakim jest 
brak wiedzy. W niniejszym cza-
sie, to przede wszystkim odwza-
jemniana bezwarunkowa miłość  
i akceptacja, stanowi zwornik in-
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tegrujący rodzinę. Szczególnie 
ważne ze strony seniorów jest 
udzielenie wsparcia rodzinie za-
raz po zdiagnozowaniu autyzmu.  
W tej sytuacji intuicja seniorów 
podpowie z pewnością, że na-
wiązanie i scalanie relacji nawet 
w najlepiej funkcjonujących ro-
dzinach nie będzie z pewnością 
łatwe. 

Wspomniana triada: miłość, 
bliskość i akceptacja musi być 
wzmacniana poprzez wierność 
prawdzie, ponieważ podczas „wy-
chodzenia z szoku”, zaraz po dia-
gnozie, czyha na rodziców „poszu-
kiwanie” winnych stanu zdrowia 
dziecka. Przeprowadzana kwe-
renda prowadzić może do obwi-
niania siebie lub współmałżonka. 
Natomiast dociekanie przyczyn 
takiego stanu rzeczy na obsza-
rze medycznym, prowadzić może 
w kierunku poszukiwania win-
nych wśród swoich rodziców lub 
teściów. Człowiek zaczyna myśleć 
i co najgorsze jest zdolny działać 
w myśl znanej maksymy wypra-
cowanej przez komunistycznego 
aparatczyka Andrieja Wyszyńskie-
go: „Dajcie mi człowieka, a para-
graf się znajdzie”. Z biegiem czasu 
na ławie oskarżonych o autyzm 
pojawi się również Bóg. 

I w tej materii rola dziadków 
powinna iść w parze z delikatnym 

towarzyszeniem i wsłuchaniem 
się w ból jaki przeżywa rodzina.  
Z tego nasłuchiwania zawsze rodzi 
się szczera modlitwa prośby, któ-
rej towarzyszy autentyczna troska 
o właściwe budowanie relacji po-
przez częste odwiedziny, kontak-
ty telefoniczne czy wiele innych 
oznak bliskości, szacunku i du-
chowego wsparcia. Kiedy rodzice 
i dziecko są przygotowani do peł-
nego zaangażowania się w terapię 
i rehabilitację, dziadkowie jesz-
cze bardziej intensywnie powinni 
wspierać ich proces modlitwą.

 
Ireneusz Czesław Gimiński
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Być może to marzenie wszystkich 
ludzi, którzy w swym życiu zatrzyma-
li się choć na chwilę, by pomyśleć o… 
końcu, z odwagą i nadzieją.

Jestem pielęgniarką  w domu 
dla osób starszych, na wyspie El-
bie. To bardzo wyjątkowe  miej-
sce, ze względu na dosłowne 
odcięcie od świata. Miejsce prze-
piękne, łączące w sobie  góry,  
w dole zanurzone w morzu.  Rów-
nocześnie jest to miejsce trudne 
do życia dla osób schorowanych, 
szczególnie w okresie zimowym. 
W naszej miejscowości większość 
domów jest pustych, a wśród 
nich, zaledwie kilka zamieszkałych 
przez osoby w wieku podeszłym.  

ŻYĆ PIĘKNIE DO KOŃCA
Bo one nie mają dokąd wyjechać, 
a może też nie zawsze chcą. Pusto 
tu, a turyści przyjeżdżają dopiero 
wiosną. Niedawno zamknięto tu 
jedyny w okolicy sklep spożywczy 
oraz bank. Wszystko tu zdaje się 
umiera, a tylko ludzie żyją. Doży-
wając tak do „setki”, bo i klimat 
temu sprzyja. Dobrze, że pan ap-
tekarz jest zawsze chętny nieść 
pomoc, nawet nocą, a także do-
wożąc leki do domów tych miesz-
kańców, którzy mają problem  
z chodzeniem.

Na tle tej panoramy jest jesz-
cze nasz dom – „ Dom Spokojnej 
Starości”. Wszyscy tutaj staramy 
się tutaj o to, by seniorom było jak 
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najlepiej, ale czy tak jest? Kiedyś 
trudno mi było zrozumieć, dlacze-
go muszą istnieć takie miejsca jak 
to. Przecież dawniej opiekę swoim 
bliskim zapewniała rodzina. Oso-
by starsze przebywały w domach 
wśród swoich. Tamten świat był 
jakiś mniej szalony. Nie było tak 
straszliwego pędu, a dzieci i wnu-
ki miały więcej czasu dla swoich 
ukochanych dziadków. Rozko-
szą było słuchać ich życiowych 
opowieści i czerpać garściami  
z ich doświadczenia i mądrości, 
jakże odmiennej od tej, którą wy-
nosiliśmy ze szkół. Tak bynajmniej 
było w moim domu. To w nim 
uczyłam się szacunku i miłości 

do moich wspaniałych dziadków. 
To w domu nauczyłam się bycia  
i trwania przy seniorze i czerpać 
z bogactwa ich wiedzy i doświad-
czenia pełnymi garściami. 

Jednak już jako siostra zakonna 
i pielęgniarka, przyglądam się sta-
rości przez pryzmat kruchości ludz-
kiego życia. Oglądając na wiek po-
deszły z perspektywy przypadłości 
jakie są mu przypisane, dane mi 
jest zobaczyć odrobinę więcej, 
zwłaszcza wówczas, gdy przeby-
wający w ośrodku pensjonariusz 
nie poznaje już nikogo z najbliż-
szego otoczenia. Dodatkowo,  
w ten brak komunikacji, wpisuje 
się rozluźnienie więzi spowodo-
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wane dużą ilością spędzania czasu  
w pracy, czy też podjęciem studiów 
w miejscach oddalonych od domu 
rodzinnego. I to właśnie wówczas 
pojawia się to kluczowe pytanie: 
„W jaki sposób zapewnić opiekę 
schorowanym seniorom?” Jest to 
pytanie uniwersalne, ponieważ 
jego echo rozbrzmiewa nie tylko 
w rodzimej Polsce, czy na włoskiej 
Elbie, ale w wielu zakątkach Eu-
ropy i świata. Wracając jednak do 
Elby, to pomysł w zakresie opieki 
domowej na wyspie, wydaje się 
być skuteczny aż do momentu, 
kiedy schorowanym seniorom po-
trzebna będzie profesjonalna, ca-
łodobowa opieka medyczna.

Bardzo dobrze, że są takie 
miejsca jak to. Zwłaszcza tutaj, na 
trzeciej co do wielkości włoskiej 
wyspie, położonej na Morzu Tyr-
reńskim. Chociaż z Elby rozciąga się 
przepiękny widok na Archipelag 
Wysp Toskańskich, czy Morze Tyr-
reńskie, to jednak w głównej mie-
rze chodzi o to, by na horyzoncie 
patrzenia, w pierwszej kolejności 
zobaczyć utrudzonego życiem se-
niora i jego kondycję. To on pośród 
piękna otaczającej nas przyrody, 
przekonuje nas swą obecnością  
i słowami, o prawdzie jakże trafne-
go stwierdzenia św. Matki Teresy  

z Kalkuty, że: „Samotność i uczu-
cie, że się jest niechcianym - to naj-
gorszy rodzaj biedy”. 

Mam świadomość, że żaden 
nawet najbardziej nowoczesny 
„Dom Spokojnej Starości” nie za-
stąpi naturalnego środowiska ludz-
kiej egzystencji, jakim jest rodzina. 
Sytuacja i okoliczności, w których 
zaleca się lub nakazuje umiesz-
czenie osoby w podeszłym wieku  
w placówce dla seniorów, w celu 
korzystania ze specjalistycznej 
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opieki, wiąże się przede wszystkim 
z kondycją instytucji, która pro-
wadzi dany ośrodek. Z pewnością 
wiele podmiotów prowadzących 
„Domy Spokojnej Starości” zasłu-
guje na uznanie. Jednak doświad-
czenie podpowiada nam, że ich 
zaangażowanie na niwie senioral-
nej, jest o tyle wartościowe, o ile  
w swych działaniach ukierun-
kowane jest nie tylko kryteria 
sprawności organizacyjnej, ale 
na dobroć i wrażliwość człowieka  

w wieku podeszłym, po-
wierzonego ich opiece. 

Wówczas wszystko 
wydaje się łatwiejsze, 
a pensjonariusze dzię-
ki przeżywanym rela-
cjom czują się nadal 
przydatni społeczeń-
stwu. Nawet wówczas, 
gdy rodzina nie jest  
w stanie wygospoda-
rować dla nich więcej  
własnego czasu. Przy-
glądając się seniorom 
w naszej placówce wi-
dzę, że nie wielu  z nich 
ma regularny kontakt 
z bliskimi. Codziennie 
doświadczam tego, że 
wielką wartością w prze-
żywaniu starości jest 

po prostu bycie z drugą osobą.  
Bez względu na narodowość, waż-
ne jest być, a może nawet trwać 
w tym polsko-włoskim uścisku 
dłoni. Nawet jeżeli osoba nie ma 
pojęcia kim jestem. 

Kiedy zastanawiam się nad 
tym, jak ważne jest bycie z drugim 
człowiekiem, przypomina mi się 
zawsze pewna pouczająca historia 
starszego pana odwiedzającego 
swą żonę w Domu Starców. Otóż 
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właśnie nie kto inny, ale pewien 
starszy pan każdego dnia przy-
chodził do „Domu Spokojnej Sta-
rości”, w celu bycia i nakarmienia 
swojej żony, która go nawet nie 
rozpoznawała. Jedna z pielęgnia-
rek zagadnęła go: „Dlaczego pan 
tu przychodzi dzień w dzień, prze-
cież sam pan już ledwo powłóczy 
nogami, a żona nawet nie wie, 
kim pan dla niej jest? Wówczas 
sędziwy starszy pan dał jakże po-
uczającą odpowiedź: „Droga pani, 
ważne jest to, że ja wiem, kim ona 
jest dla mnie”.

Bycie z seniorem jest wza-
jemnym ubogacaniem się. To coś  
w rodzaju wzajemnego obdaro-
wywania. Rozumienia prawdy  
o tym, że człowiek „nie może od-
naleźć się w pełni inaczej jak tylko 
przez bezinteresowny dar z siebie 
samego” (KDK, 24). W takiej per-
spektywie miłość bliźniego, zako-
rzeniona w miłości Boga, zaczyna 

być pojmowana i re-
alizowana w katego-
riach powinności przez 
każdego członka Ko-
ścioła. To ona staje się 
motorem sprawczym 
naszych wzajemnych 
oddziaływań, dzięki 
którym odkrywamy, 
że pragnieniem każ-

dego człowieka jest kochać i być 
kochanym. Bo bez miłości, nawet 
najpiękniejsze miejsce na świecie, 
czy też nasza piękna Elba, może 
stać się przedsionkiem piekła, 
pokrytego przez kurz samotności  
i smutku.

Dlatego niezwykle ważne jest 
to, by od życia nie tylko brać, ale i 
dawać. Nie rzeczy materialne, ale 
czas i siebie, by „spieszyć się ko-
chać ludzi, bo tak szybko odcho-
dzą”. W końcu w życiu chodzi o 
to, by zapaloną pochodnię miłości 
nieść wytrwale do końca swych 
dni, by przechodząc z życia do Ży-
cia, móc powiedzieć, że by pięknie 
żyć, trzeba pięknie kochać, aż do 
końca. I zawsze na 100 procent.

Siostra Ewa Narolska 
Misjonarka św. Antoniego 

Marii Klareta, (MC)
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Śmiech poprawia samopoczu-
cie, redukuje negatywny wpływ 
stresu na mięsień sercowy, dodaje 
energii i pomaga w walce z depre-
sją. Jak zatem dbać o zdrowie jamy 
ustnej, aby mimo upływu czasu za-
wsze było nam do śmiechu?     

Pierwszym bardzo istotnym 
aspektem jest systematyczna 
profilaktyka. Kompleksowa higie-
na jamy ustnej i zębów powinna 
obejmować regularne szczotko-
wanie zębów pastą z zawartością 
fluoru  przynajmniej dwa razy 
dziennie,  oczyszczanie przestrze-
ni międzyzębowych przy użyciu 
nici dentystycznych lub nicio-

DZIEŃ BEZ UŚMIECHU  
DNIEM STRACONYM 

wykałaczek oraz stosowanie za-
wierającego aminofluorek płynu 
do płukania jamy ustnej. Należy 
zaznaczyć, że stosowanie płynu 
stanowi jedynie uzupełnienie co-
dziennej higieny i nie może zastę-
pować oczyszczania zębów przy 
użyciu szczotki.

Występujące podczas szczot-
kowania zębów krwawienie  
z dziąseł może być objawem sta-
nu zapalnego. Wielu pacjentów 
w takiej sytuacji unika szczotko-
wania zębów, żeby nie wywołać 
większego krwawienia.  Jest to 
dużym błędem, gdyż kluczowe dla 
wyleczenia stanu zapalnego dzią-
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seł związanego z zaleganiem szko-
dliwej płytki nazębnej jest wła-
śnie zintensyfikowanie czynności 
higienizacyjnych w jamie ustnej.  
Jeżeli po tygodniu systematycz-
nego i dokładnego oczyszczania 
zębów problem krwawienia nie 
ustępuje, należy zasięgnąć porady 
lekarza dentysty, który zaplanuje 
właściwe leczenie. 

Drugim- obok higieny domo-
wej- ważnym elementem profilak-
tyki jest zgłaszanie się na regular-
ne wizyty kontrolne w gabinecie 
stomatologicznym. Powinny one 
odbywać się co sześć miesięcy,  
o ile dentysta nie zaleci inaczej. 

Niedostateczna dbałość o hi-
gienę jamy ustnej i zębów skut-
kuje zaleganiem płytki nazęb-
nej, co prowadzi do szybkiego 
powstania kamienia nazębnego. 
Kamień nazębny jest zminera-
lizowaną (utwardzoną) płytką 
nazębną.  Jego powstawanie 
rozpoczyna się już po sześciu 
godzinach od ostatniego szczot-
kowania, a wyraźne wapnienie 
płytki nazębnej obserwuje się po 
trzech dniach. Kamień nazębny, 
ze względu na swoją twardość, 
nie może być usunięty przy uży-
ciu narzędzi wykorzystywanych  
w domowej higienie jamy ustnej 
takich jak szczoteczka do mycia zę-
bów, nić dentystyczna czy płyn do 

płukania jamy ustnej. Należy jed-
noznacznie podkreślić, że kamień 
nazębny jest strukturą szkodliwą  
i jako taka wymaga profesjonal-
nego usunięcia przez lekarza den-
tystę. Zgromadzone w złogach 
kamienia bakterie przedostają 
się w głąb  kieszonek dziąsłowych 
wywołując stan zapalny i po-
wstawanie patologicznych zmian 
miejscowych, prowadzących osta-
tecznie do zaniku kości wyrostka 
zębodołowego, zniszczenia apara-
tu więzadłowego w ozębnej (ryc. 
1), wreszcie rozchwiania i utraty 
zębów. Szczepy bakterii związane 
z zapaleniem przyzębia odpowie-
dzialne są także za zwiększone ry-
zyko występowania chorób serco-
wo-naczyniowych.

Kolejnym problemem wynika-
jącym z niedostatecznej higieny 
jamy ustnej i zębów jest powsta-
wanie ubytków próchnicowych 
zębów. U seniorów próchnica 
zwykle ma charakter przewlekły 
i rozwija się wolniej niż u osób 
młodych ze względu na odkłada-
nie się zębiny wtórnej fizjologicz-
nej. Zębina jest twardą tkanką 
zęba znajdującą się pod warstwą 
szkliwa i odpowiada za ochronę 
miazgi zęba (ryc. 1.). W tym wieku 
często pojawia się również próch-
nica okrężna, która zlokalizowana 
jest w przydziąsłowej części koro-
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ny zęba zwanej szyjką. Czynnika-
mi zwiększającymi ryzyko powsta-
wania próchnicy w tej okolicy są 
zła higiena i uzupełnienia prote-
tyczne gdyż powierzchnie zębów 
przylegające do protez stanowią 
miejsce zalegania płytki bakte-
ryjnej. Najbardziej charaktery-
stycznym typem próchnicy wieku 
starszego  jest próchnica korzeni, 
dotycząca cementu korzenio-
wego (ryc. 1.), co związane jest  
z odsłonięciem korzeni zębów na 
skutek zaniku podłoża kostnego  
i wyeksponowania ich powierzch-
ni na środowisko jamy ustnej  
i czynniki próchnicotwórcze.

Obecnie wiadomo, że dieta bo-
gata w cukry u osób ze złą higieną 
jamy ustnej i brakiem stałego do-
starczania do jamy ustnej fluorków  
z past do zębów jest bezsprzecznie 
czynnikiem rozwoju próchnicy zę-
bów.   Na wzrost ryzyka rozwoju 
próchnicy wpływają także czyn-
niki związane z wiekiem, wśród 
których wymienić należy współist-
niejące choroby ogólnoustrojowe, 
wpływ niektórych przyjmowanych 
leków, zmniejszone wydzielanie 
śliny oraz zwiększoną ilość nalotu 
nazębnego, który sprzyja rozwo-
jowi bakterii próchnicotwórczych. 
W tym miejscu należy jeszcze raz 
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podkreślić ogromną rolę odpo-
wiedniej, codziennej a przede 
wszystkim systematycznej higieny 
jamy ustnej.

Wśród problemów zdrowot-
nych dotyczących jamy ustnej 
i zębów, z którymi borykają się 
seniorzy, wymienić należy także 
braki w uzębieniu. Utrata zęba nie 
jest jedynie problemem natury 
estetycznej – rozpatrywać trzeba 
ją przede wszystkim jako problem 
zdrowotny. Utrata zębów przy-
czynia się nie tylko do pogorsze-
nia  naszego stanu fizycznego, ale  
i psychicznego. 

Dzięki rekonstrukcji braków 
zębowych odbudowuje się czyn-
ność żucia i mowy oraz przywraca 
zaburzoną wskutek utraty zębów 
estetykę twarzy. Braki w uzębie-

niu- zwłaszcza dotyczące zębów 
tylnych- skutkują zmniejszeniem 
wydolności żucia. Połykanie dużych 
kęsów pokarmowych może prowa-
dzić do problemów gastrycznych.

Z kolei przejście na dietę zło-
żoną z pokarmów o papkowatej 
konsystencji skutkuje większym 
ryzykiem niedoborów składników 
odżywczych. Usunięcie ograni-
czeń związanych z brakiem moż-
liwości przyjmowania niektórych 
pokarmów oraz umożliwienie 
spożywania posiłków   na które 
nie pozwala  częściowe lub cał-
kowite bezzębie, przyczynia się 
do lepszego trawienia pokarmów 
oraz wpływa korzystnie na samo-
poczucie. 

Podobnie przedstawia się 
kwestia wymowy. Zniekształcenia 

ryc. 1
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mowy, jakie mogą występować 
przy brakach uzębienia często 
utrudniają kontakty z otoczeniem, 
co ogranicza poczucie wartości wła-
snej a nawet izolacji społecznej.

Wreszcie kwestie estetyki- 
wygląd twarzy w znacznym stop-
niu zależy od kształtu, wielkości  
i ustawienia zębów oraz wza-
jemnej relacji zębów górnych  
i dolnych. Utrata zębów wiąże się 
ze znaczną zmianą rysów twarzy- 
zapadnięciu ulegają tkanki wokół 
ust, kąty ust opadają, zmniejsza 
się widoczność czerwieni war-
gowej, pogłębiają się bruzdy no-
sowo-wargowe. Odbudowa lub 
poprawa wyglądu estetycznego 
twarzy poprawia samopoczucie, 
przywraca poczucie młodości  
i wiary w siebie oraz zwiększa ak-
tywność osobistą. Korzystny wy-
gląd twarzy ma istotny wpływ na 
wzajemne stosunki międzyludzkie 
i kontakty osobiste.  

Pojedyncze braki zębowe moż-
na odbudować stosując implanty 
stomatologiczne, które najdosko-
nalej ze wszystkich rozwiązań pro-
tetycznych naśladują naturalne 
zęby. Przy kwalifikowaniu pacjen-
tów do tego rodzaju leczenia nie 
ma górnej granicy wieku. Decydu-
jący jest stan zdrowia umożliwia-
jący pomyślne przeprowadzenie 
zabiegu z sukcesem leczniczym. 

Alternatywą są uzupełnie-
nia protetyczne stałe zwane mo-
stami. Są one trwale osadzone  
w jamie ustnej i nie mogą być  
z niej usunięte bez pomocy lekarza.  
W celu odbudowy mnogich braków 
zębowych oraz całkowitego bez-
zębia można zastosować ruchome 
protezy - częściowe oraz całkowite. 
Protezy ruchome osiadające objęte 
są zakresem refundacji w ramach 
Narodowego Funduszu Zdrowia dla 
pacjentów posiadających upraw-
nienia do korzystania ze świadczeń 
gwarantowanych.

Jama ustna jest często od-
zwierciedleniem stanu zdrowia 
ludzi w wieku starszym. Jakość 
zdrowia, życia oraz choroby prze-
wlekłe seniorów rzutują w znacz-
nym stopniu na stan zębów i jamy 
ustnej. Błędem jednakże jest 
tkwienie w przeświadczeniu, że 
wiek senioralny musi nieodłącz-
nie wiązać się z biernym zaakcep-
towaniem przykrych następstw 
choroby próchnicowej i chorób 
przyzębia oraz ograniczeń wyni-
kających z utraty zębów.

Współczesna stomatologia 
wychodzi naprzeciw potrzebom 
zdrowotnym seniorów, oferując 
zabiegi profilaktyczne, lecznicze  
i rehabilitacyjne pozwalające przy-
wrócić zdrowy i piękny uśmiech. 

Agnieszka Kierat
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„Starzenie się nie jest złem, któ-
remu trzeba się podporządkować, 
jest powołaniem, na które trzeba 
umieć odpowiedzieć”. Przytoczone 
słowa papieża Jana Pawła II, najle-
piej oddają atmosferę i ducha, jaki 
panuje na spotkaniach Klubu Czę-
stochowskiego Seniora, którego 
członkowie w soboty spotykają się 
na zajęciach w częstochowskiej pa-
rafii św. Wojciecha.

Wspólne przebywanie w Klu-
bie uświadamia nam, że zwłaszcza  
w momencie starzenia się, kiedy 
nasze życie staje się jeszcze bardziej 
kruche, to jednak nadal nie traci nic 
ze swej wartości. Zdobywana na 
zajęciach fachowa wiedza z zakre-
su: prawa konsumenckiego, finan-

sów, bezpieczeństwa, profilaktyki 
zdrowotnej, dietetyki oraz nauki 
społecznej Kościoła, owocuje w na-
szym życiu w różnych aspektach.

Oprócz ćwiczenia intelektu, 
seniorzy korzystają obficie z zajęć 
ruchowych, które ułatwiają oso-
bom 60+ kontrolę nad własnym 
ciałem i ruchem. Czwartkowe za-
jęcia rekreacyjne na basenie „Tau-
rus”, środowe zajęcia taneczne, 
czy cotygodniowe marsze rekre-

acyjne nordic walking, stanowią 
doskonałą okazję do integracji 
grupy i pokonywania samotności.

Zarówno zajęcia ruchowe, jak 
i wykłady, pozwalają osobom 60+ 
odkryć kluczową prawdę o staro-
ści, którą trafnie wyraził papież 
Benedykt XVI: „Będąc świado-
mym trudności, jakie nasz wiek 
pociąga za sobą, chcę powiedzieć 
z głębokim przekonaniem: pięk-
nie jest być starszym!”.

Janina Kawecka

PIĘKNIE JEST BYĆ STARSZYM
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Kotlety ziemniaczane

Produkty
- 50 dag ziemniaków,
- Jajo,
- 2 cebule,
- 2 łyżki masła,
- 3 łyżki bułki tartej,
- Sól, 
- Pieprz,
- Bułka tarta do obsypania,
- Tłuszcz do smażenia.

Sposób przygotowania
Ziemniaki ugotować, a na-

stępnie zmielić. Następnie cebu-
le pokroić w kostkę i podsmażyć 
na maśle aż do osiągnięcia zło-
tego koloru. W dalszej kolejności 
wszystkie składniki należy do-
dać do ziemniaków i dobrze wy-
miesza. Kotleciki odpowiednio 
uformować, obsypać bułką tartą 
i usmażyć na tłuszczu. Danie ser-
wujemy z surówkami lub sosem 
grzybowym.

Krokiety z ruskim farszem

Produkty
Ciasto: 
- Szklanka mleka,
- 0,5 szklanki wody,
- Jajo,
- 20 dag mąki,
- Bułka tarta 
  do panierki,
- Sól,
- Olej do smażenia.

Sposób przygotowania
Wszystkie składniki na ciasto 

dodać do mleka zmieszanego  
z wodą, dobrze roztrzepać, usma-
żyć cienkie naleśniki. Następnie 
należy zmielić ser z ugotowanymi 
ziemniakami, a cebule delikatnie 
posiekać i przysmażyć na maśle, aż 
do osiągnięcia złotego koloru. Na-
stępnie dodać ją do ziemniaków 
zmielonych z serem, przyprawić 
pieprzem i solą na ostro. Naleśniki 
należy posmarować farszem, zwi-
nąć, panierować w jajku i bułce 
tartej i obsmażyć na tłuszczu. Go-
towe danie podajemy gościom.

PRZEPISY SIOSTRY ZOFII

Farsz: 
- 40 dag białego 
  sera,
- 7 ziemniaków,
- 2 cebule
- 5 dag masła
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Farsz: 
- 40 dag białego 
  sera,
- 7 ziemniaków,
- 2 cebule
- 5 dag masła
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