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Słowo wstępne
Oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer czasopisma: „Senior 

w eterze”, które z pewnością, pod względem treści, stanowić będzie 
doskonałe uzupełnienie nadawanych dwa razy w tygodniu w Radio 
Jasna Góra, audycji pod tym samym tytułem. Nasz magazyn nie pre-
tenduje do roli przekaźnika wiedzy i  informacji na temat seniorów, 
lecz stara się zwrócić uwagę wszystkich pokoleń na istotny aspekt 
starzenia się społeczeństwa oraz rolę, jaką na niwie życia społeczne-
go, mają do odegrania seniorzy. 

Być może, niejednemu z naszych czytelników treści tutaj zawarte 
uzmysłowią, że i na naszym rodzimym gruncie, efekt starzenia się 
jest zjawiskiem niezwykle szybko postępującym, które niechybnie 
zmierza w kierunku, który znawcy niniejszej problematyki określa-
ją terminem: „Srebrnego tsunami”. Bezsprzecznie na nadciągające 
„Silver tsunami” trzeba się dobrze przygotować, ponieważ wpłynie 
ono nie tylko na rozwój gospodarki, czy system emerytalny, ale przy-
czyni się do gruntownego przemodelowania obszaru społecznego 
i kulturowego. 

Naszkicowana powyżej rzeczywistość domaga się nie tylko po-
informowania opinii publicznej o czekającej nas sytuacji, ale przede 
wszystkim, wymusza konsolidację całego środowiska, które na ła-
mach „Seniora w eterze”, wraz z „dojrzałą młodzieżą”, podejmie wy-
siłek zmierzający do budowania bardziej humanitarnego obszaru 
przeżywania wieku podeszłego przez osoby starsze. Dlatego w na-
szą inicjatywę prasową zaangażowaliśmy liczne podmioty. Wśród 
autorów artykułów znajdziecie Państwo osoby pełniące funkcje eu-
rodeputowanych, posłów, samorządowców, a  także przedstawicieli 
duchowieństwa, wolontariuszy, harcerzy, instytucji szkolnych, sto-
warzyszeń, beneficjentów Zakładów Opieki Leczniczej, Domów Opie-
ki Społecznej, osoby indywidualne, przedstawicieli świata mediów 
i przede wszystkim samych seniorów.

Pozostaje zatem życzyć Państwu owocnej lektury.

dr Artur Dąbrowski 
– Redaktor Naczelny
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      Z wyrazami szacunku i sympatii

         
   Poseł do Parlamentu Europejskiego

Depesza z Brukseli
Korzystając z okazji pragnę złożyć wyrazy uznania dla wszystkich, któ-

rzy podjęli się inicjatywy utworzenia przyjaznego i bezpiecznego centrum 
dla Seniorów i aktywnie realizują jego ideę.

Drodzy Seniorzy,

Cieszę się, że w  Częstochowie przy Parafi i św. Wojciecha w  Często-
chowie powstał Klub Częstochowskiego Seniora, w  którym będą mogli 
Państwo realizować swoje pasje i zdobywać nowe umiejętności. Państwa 
radość jest dowodem na to, że wiek nosi się w sercu, a nie w dowodzie oso-
bistym. Pokazujecie, że przejście na emeryturę nie musi oznaczać stagna-
cji. W jesieni życia rozwijają Państwo pasje, nie bojąc się walczyć o swoje 
marzenia i podejmując nowe życiowe wyzwania. Jesteście Państwo przy-
kładem, że moż na postawić  znak równości między byciem seniorem, a ra-
dością i spełnieniem. 

Gratulując raz jeszcze wspaniałej inicjatywy, życzę, aby podjęte wielkie 
dzieło opieki i troski nad podopiecznymi sprawiło Państwu wiele satysfak-
cji i radości. Niech zawsze panuje tu atmosfera życzliwości, zgody i wza-
jemnego zrozumienia. 
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Rodzina jest pierwszym środo-
wiskiem życia człowieka, wywiera-
jącym znaczny wpływ na jego dalszy 
rozwój. W kulturze chrześcijańskiej 
mocno akcentuje się prawdę, że jest 
równocześnie główną przestrzenią 
wychowania religijnego, zwłaszcza 
w  pierwszych latach życia. Wyjąt-
kową rolę w  jej łonie pełnią rodzi-
ce. To oni w  pierwszym rzędzie 
są odpowiedzialni za wychowanie 
w  duchu wiary swoich dzieci. Ten 
proces wspierają również pozostali 
członkowie rodziny, zwłaszcza bab-
cie i dziadkowie, którzy są dla swo-
ich wnuków pierwszymi katecheta-
mi wprowadzającymi ich w  życie 
chrześcijańskie. 

Prawdę tę podkreślali papieże: 
Jan Paweł II oraz Benedykt XVI, 
a  ostatnio Franciszek, który pod-
czas pielgrzymki do Polski, 
dokładnie 26 lipca 2016 r.,  
na spotkaniu z  polskimi 
biskupami w  Krakowie, 
zwrócił uwagę na fakt, 
iż do obowiązków ludzi 
starszych należy zacho-
wywanie i  przekazywanie 
wiary . Słowa te były nie 
tylko wynikiem jego reflek-
sji teologicznej, ale także 
osobistego doświadczenia 
wyniesionego z  rodzin-

nego domu, w  którym ważną rolę 
pełniła jego babcia. Wspominając 
ją, powiedział: „Miałem tę łaskę, że 
wyrosłem w rodzinie, w której wiarą 
żyło się w sposób prosty i konkret-
ny; ale to przede wszystkim moja 
babcia, mama mojego ojca, miała 
wielki wpływ na moją drogę wiary. 
Była to kobieta, która nam wszystko 
tłumaczyła, mówiła nam o Jezusie, 
uczyła nas katechizmu. (…) zabiera-
ła nas na procesję ze świecami. Po 
raz pierwszy usłyszałem przesłanie 
chrześcijańskie właśnie od tej ko-
biety, od mojej babci! (…). Pierwszy 
przekaz w domu, w rodzinie! Dlate-
go myślę 

o miłości (…) tak licznych babć, 
wkładanej w  przekazywanie wiary. 
To one przekazują wiarę” . Para-
frazując jego słowa można śmiało 

Katechetyczne zadania osób 
starszych w rodzinie
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Zacznijmy od początku. Od pew-
nego, jakże trafnego spostrzeżenia 
na temat Europy, którym podzie-
lił się z  nami papież Franciszek, 
w  swym przemówieniu, które wy-
głosił na forum Parlamentu Euro-
pejskiego powiedział: „Z wielu stron 
odnosi się ogólne wrażenie zmęcze-
nia i starzenia się Europy – babci, już 
bezpłodnej i nie tętniącej życiem”.

Z  pozoru, wypowiedź papieska 
może niektórych irytować. Jednak, 
jeżeli przyjrzymy się obecnej sytu-
acji demograficznej Europy, to mo-
żemy stwierdzić jasno, że: ... „kryzys 
w tej sferze jest faktem, od którego 
Europa nie ma już odwrotu”. Zwróć-
my uwagę, że jeszcze sto lat temu, 
populacja ludności europejskiej 
stanowiła 15% populacji świato-
wej. Niestety, do 2050 roku liczba ta 
zmniejszy się trzykrotnie.

Kiedy jednak zadamy sobie py-
tanie o  to: „Dlaczego Europa się 
starzeje?”, to natychmiast znajdu-
jemy narzucającą się nam odpo-
wiedź:: „Na Starym Kontynencie 
rodzi się zbyt mało dzieci”. Według 
oficjalnych prognoz, w  roku 2060 , 
w żadnym z krajów unijnych, wskaź-
nik dzietności nie przekroczy 2,1. 
A przecież właśnie takiego wskaźni-
ka potrzeba, by w danej społeczno-
ści powstrzymać proces starzenia. 
Niestety, jesteśmy świadkami tego, 
jak na naszych oczach, populacja Eu-
ropejczyków, kurczy się w alarmują-
cym tempie. 

Odwrotne tendencje obserwu-
jemy natomiast w  krajach afrykań-
skich i Bliskiego Wschodu. Państwa 
tego regionu, charakteryzuje wyso-
ki współczynnik dzietności. Na tle 
tego regionu geograficznego, Euro-

W jakiej Europie się zestarzejemy? 

powiedzieć, że babcia była jedną 
z jego pierwszych katechetek, która 
realizowała takie zadania jak: prze-
kazywanie wiary poprzez osobiste 
świadectwo, nauczanie katechizmu, 
a  co za tym idzie także nauczanie 
różnych modlitw oraz wpajanie po-
bożnych praktyk poprzez wprowa-
dzanie w życie liturgiczne 

i wspólnotowe Kościoła. 
W  niniejszym artykule, który 

zostanie zaprezentowany w  kilku 
częściach, będą przedstawione po-

wyższe zadania katechetyczne osób 
starszych w  rodzinie, zwłaszcza 
w  odniesieniu do młodszych dzie-
ci. Są one bowiem ciągle aktualne 
i  stanowią wyzwanie dla współ-
czesnych babć i  dziadków, którzy  
na mocy przyjętego chrztu są nie 
tylko odbiorcami katechezy, ale 
również pełnoprawnymi katecheta-
mi dla młodszego pokolenia. 

 Roman Ceglarek
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pa przedstawia się jako cywilizacja, 
która w  zatrważającym tempie wy-
miera. „Mimo trwałej potęgi poli-
tycznej i ekonomicznej, Europa zdaje 
się być skazana na upadek i powolną 
agonię”, powiedział kiedyś J. Ratzin-
ger. Różnice, pomiędzy cywilizacją 
zachodnią, a przebywającymi już na 
Stary Kontynent wyznawcami isla-
mu, muszą i  nas skłonić do udzie-
lenia odpowiedzi na kluczowe dziś 
pytanie: „W  jakiej Europie przyjdzie 
nam dożywać starości?”

Niniejsze pytanie stawiam 
w kontekście dokonującej się na te-
renie Europy konfrontacji cywiliza-
cji zachodniej z  cywilizacją islamu. 
W związku z tym, pozwolę sobie na-
szkicować współczesną panoramę 
Europy i  ukazać jej rzeczywistość 
w kontekście demografii.  

Obecnie muzułmanie stanowią 
około 6. procent populacji mieszkań-
ców Europy. 

W niektórych miastach UE, odse-
tek wyznawców islamu dochodzi do 
25 procent. Według danych szacun-
kowych, w  takich europejskich me-
tropoliach jak: Amsterdam, Rotter-
dam, Bruksela, czy Marsylia, popu-
lacja wyznawców Allaha, waha się 

w granicach 15 - 25 procent. W Bir-
mingham i Paryżu, muzułmanie sta-
nowią około 15 procent mieszkań-
ców. Z identyczną sytuacją mamy do 
czynienia w: Londynie, Kopenhadze, 
Malmö, czy w Wiedniu. 

Brytyjski dziennik konserwatyw-
no-liberalny „The Telegraph”, zwra-
cał uwagę na zachodzące w obrębie 
europejskiej kultury zmiany, które 
przejawiają się w  wielu istotnych 
kwestiach. Otóż wspomniany „The 
Telegraph”, miał zaszokować swych 
czytelników informacjami, kiedy 
poinformował ich, że wśród sied-
miu najczęściej nadawanych imion 
chłopcom w  Brukseli, znajdują się:  
Mohamed, Adam, Rayan, Ayoub, Me-
hdi, Amine i Hamz. 

„Odrodzenie islamu wiąże się 
nie tylko ze wzrostem materialnej 
pomyślności krajów islamskich, ale 
i  z  przekonaniem, że ta religia jest 
w stanie stworzyć istotny dla życia 
narodów duchowy fundament, pod-
stawę, która wymknęła się starej 
Europie z rąk” - pisał pewien euro-
pejski autorytet. 

Szybki wzrost populacji wyznaw-
ców islamu, wraz z prognozowanym 
niskim współczynnikiem urodzeń 
mieszkańców Europy, rodzić może 
słuszne obawy o przyszłość cywili-

zacji zachodniej. Z  jed-
nej strony, obecność mu-
zułmanów w państwach 
europejskich podnosi 
współczynnik dzietności 
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krajów Starego Kontynentu. Z  dru-
giej natomiast, widzimy wyraźnie, że 
kultura islamu nasycona jest w wy-
sokim stopniu hermetycznością i od-
pornością na asymilację kulturową.

Feliks Koneczny, twórca tzw. 
„teorii zderzenia cywilizacji”, pod-
kreślał wyraźnie, że:

 „każda cywilizacja dąży do eks-
pansji, gdziekolwiek spotkają się 
ze sobą dwie cywilizacje, muszą ze 
sobą walczyć”. Nie oszukujmy się, 
dziś Europa zbiera żniwo swej mul-
tikulturowej polityki. Lansowanie 
tezy o  współżyciu na jednym ob-
szarze kulturowym społeczeństwa, 
które wyznaje odmienne wartości, 
etykę, obyczaje, czy religię, okazuje 
się w praktyce czystą iluzją.

Warto nadmienić jeszcze, że 
wspomniany profesor Koneczny, 
przestrzegał przed konfrontacją 
dwóch odmiennych cywilizacji. 
Społeczeństwo, w  którym egzystu-
ją odmienne aksjologie, jest z góry 
skazane na podsycanie wzajemnych 
antagonizmów, które w konsekwen-
cji doprowadzą do konfrontacji i wy-
parcia jednej z  cywilizacji. W  kon-
frontacji kultur, zwycięża zawsze 
ta, która jest osadzona w bar-
dziej prymitywnych war-
tościach i  nacechowana 
wysokim poziomem eks-
pansywności.

„W  jakiej Europie 
przyjdzie nam dożywać 
starości?”, kiedy widzi-

my jak oderwana od rzeczywisto-
ści część europejskich polityków, 
bezproblemowo aprobuje, nawet na 
gruncie prawnym, zgoła odmienne 
aksjologie. Zadziwiające jest to, że 
jednocześnie ci sami politycy, nie 
pozwalają na zaistnienie na obsza-
rze społeczno-kulturowym, wartoś- 
ciom chrześcijańskim. 

Wspomniani dysydenci z  góry 
przyjmują wartości chrześcijańskie 
za zbędne i nieważne. Widzimy rów-
nie wyraźnie, jak Europa nie tylko 
się starzeje, ale coraz bardziej egzy-
stuje w  oparach absurdalnej „poli-
tycznej poprawności”. Wyjałowiona 
z wszelkich form duchowości o zna-
mionach chrześcijańskich, kształtu-
je się pod dyktando laicyzmu i seku-
laryzacji. Nawet zajadli przeciwnicy 
religii twierdzą, że to właśnie te dwa 
elementy, przemodelowały europej-
skie społeczeństwo, 
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wysysając z  niego wszelkie przeja-
wy sił duchowych. 

Nic dziwnego, że promowana 
w  Europie ideologia multikulti sta-
nowi dla przybywających na nasz 
kontynent muzułmanów przedsio-
nek „dżannah” (raj).  W  2006 roku, 
Muammar al-Kaddafi, w  wywiadzie 
dla telewizji Al-Dżazira, twierdził 
wprost, że:  

„Istnieją znaki, że Allah udzie-
li wielkiego zwycięstwa islamowi 
w Europie. Bez mieczy, bez karabi-
nów, bez podbojów. Niepotrzebni są 
nam terroryści, niepotrzebni samo-
bójcy. Pięćdziesiąt milionów muzuł-
manów [w  Europie] przekształci ją 

w  muzułmański kontynent w  ciągu 
kilku dziesięcioleci”.

Jeżeli przeanalizujemy, powyż-
szą wypowiedź, z  punktu widzenia 
europejskiej demografii, to jedno, co 
wydaje się być pewne, to to, że dużo 
racji miał Feliks Koneczny twier-
dząc, że: „Nie ma większego absur-
du, jak doktryna o upadaniu cywili-
zacji w skutek starości. 

Nigdy żadna cywilizacja nie musi 
zamierać ani umierać na uwiąd star-
czy, lecz w każdej chwili może się za-
truć pomieszaniem cywilizacyjnym”.

 dr Artur Dąbrowski

Czym jest starość i  kiedy się 
rozpoczyna? Kiedy można nazwać 
człowieka starym? Dlaczego to sło-
wo, określające bagaż wielu przeży-
tych lat jest dziś uznawane w naszej 
europejskiej kulturze za obraźliwe 
i  niekulturalne? Jaki obraz czło-
wieka ukazuje nam współczesna 
popkultura? Jakie miejsce w  na-
szym społeczeństwie zajmują ludzie 
starsi? Chciejmy sobie pokrótce od-
powiedzieć na te pytania. 

„Wszystko ma swój czas i  jest 
wyznaczona godzina na wszystkie 
sprawy pod niebem” Koh 3,1. Te sło-
wa mędrca Koheleta uświadamiają 
nam nieubłagane prawo czasu, któ-
ry nieustannie biegnie. Chcemy, czy 

nie chcemy czasu nie zatrzymamy. 
Zgadzamy się z tym, czy buntujemy 
wobec tej prawdy, wszyscy przemi-
jamy. Człowiek przychodzi na świat, 
dorasta, dojrzewa, przeżywa swą 
dorosłość, zbiera bagaż doświad-
czeń. Później zaś przychodzi… No 
właśnie – co jest później? Starość? 
Lecz czym jest starość? Siwizna, 
zmarszczki – to nie jest starość. 
Wiele dziesiąt przeżytych lat – to nie 
jest starość. Choroba, ograniczenia 
ruchowe, które są efektem ciężkiej 
pracy, schorzeń, zwyrodnień sta-
wów – to nie jest starość. Starość 
– w  tym negatywnym znaczeniu, 
które uwypukla dzisiejsza popkul-
tura – to zniechęcenie, zgnuśnienie, 

Dojrzała młodzież
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apatia, zrzędliwość i brak pogodze-
nia się z upływem czasu.

Kultura, w  której żyjemy ucie-
ka od tematu starości. Starzenie 
się, przemijanie jest tematem tabu. 
O  tym się nie mówi. Póki można, 
trzeba ukrywać swój wiek. Operacje 
plastyczne, młodzieżowe ubrania, 
odmładzające kosmetyki – wszyst-
ko po to, aby ukryć swój prawdziwy 
wiek. Kultura Zachodu jest bowiem 
kulturą młodości, produktywnoś-
ci, zabawy i  konsumpcji. Kultura 
Zachodu wyrzuciła poza nawias 
swych zainteresowań upływ cza-
su, przemijanie a  co za tym idzie 
śmierć i  konieczność rozliczenia 
się ze swego postępowania przed 
Panem Bogiem. Jeżeli bowiem jest 
starość, to znaczy, że przemijamy. 
Jeżeli zaś przemijamy, to zbliża się 

kres naszego życia. Pojawia się za-
razem pytanie – co będzie później? 
Materialistyczny świat Zachodu nie 
chce takich pytań. Dlatego ucieka 
od starości. Dlatego kreowana jest 
moda na wieczną młodość, atrakcyj-
ność i witalność. Dlatego określenie 
„stary” nie oznacza tego co powin-
no, czyli doświadczenia, wdzięcz-
ności za poniesiony trud, szacunku 
i  uznania, lecz umniejszenie god-
ności i  wstydliwą prawdę, o  której 
chce się zapomnieć. 

Znam wielu młodych ludzi, któ-
rzy zachowują się jak starcy. Znam 
mężczyzn w sile wieku, którzy jak to 
się mówi – mogliby tramwaj pchać 
– lecz nic im się nie chce. Znam ko-
biety w  kwiecie wieku, którym nic 
się nie chce, lecz tylko wiecznie na-
rzekają. To jest mentalna starość. 
Stagnacja, apatia, wymuszona po-
waga, lenistwo i  brak docenienie 
tego wszystkiego, co niesie każdy 
dzień. Jest oczywiście prawdziwa 
starość – której przykładem ponad 
dziewięćdziesięcioletnia pani, która 
opowiada o  swym niedawno zmar-
łym mężu, z którym przeżyła ponad 
pięćdziesiąt lat a teraz nie pamięta 
jego imienia. To jest starość. Lecz 
owa pani mimo swych lat, ułomnoś-
ci, schorzeń i  zmartwień chce żyć, 
chce z  tego życia się cieszyć, więc 
nie wiem czy do końca można po-
wiedzieć, że już jest stara. 

Znam też wielu ludzi, którzy 
mimo sporej liczby lat, które prze-

10
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żyli wcale nie są starzy. Powiem 
więcej, oni w  ogóle nie zamierzają 
być starzy. Mają świadomość swe-
go wieku. Mężnie stawiają czoła 
ograniczeniom zdrowotnym, które 
zagościły w  ich codzienności. Lecz 
im chce się żyć. Oni są wciąż spra-
gnieni poznawania świata. Mają ma-
rzenia, plany, stawiają sobie kolejne 
wyzwania. Nie pozwalają na to, aby 
apatia i  zrezygnowanie zamknęły 
ich w czterech ścianach. Wychodzą 
na świat i  chcą z  tego świata jak 
najwięcej skorzystać. To absolutnie 
nie są ludzie starzy. To jest dojrza-
ła młodzież. Świadoma swych lat, 
lecz młoda duchem. Z bagażem do-
świadczeń, lecz spragniona nowoś-
ci. Szanująca pojawiające się 
na skroniach siwe włosy, lecz wciąż 
chętna do zabawy i tańca. Borykają-
ca się z różnymi schorzeniami, lecz 

kipiąca energią i nieustannie aktyw-
na. To jest dojrzała młodzież. 

To ludzie, którym zależy na ja-
kości swego życia. Wiedzą, że ruch 
to zdrowie, więc aktywnie spędzają 
czas. Wiedzą, że świat się nieustan-
nie rozwija, więc pragną poznawać 
nowe rzeczy. Wiedzą jak wielką ra-
dość i  wzajemne ubogacenie przy-
nosi wspólnie spędzony czas, więc 
chętnie organizują i  uczestniczą 
w spotkaniach towarzyskich. Z każ-
dym rokiem przybywa im lat, często 
także chorób, lecz nie poddają się 
apatii, nie narzekają tylko ciesząc 
tym, są ciągle spragnieni aktywnoś-
ci. Ta dojrzała młodzież nie pod-
daje się lenistwu. Im się chce. Oni 
wiedzą, że jakość ich życia, radość 
i witalność uzależniona jest od oso-
bistego zaangażowania 

Można więc poddać się mental-
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nej starości, zamknąć się w  czte-
rech ścianach, pozwolić, aby jedy-
nym oknem na świat był telewizor. 
Można poddać się zniechęceniu 
i  lenistwu. Narzekać i mówić jak to 
się ciężko żyje. Można się szybko ze-
starzeć i zgasić życiowy entuzjazm. 
Wtedy, niezależnie od wieku i prze-
żytych lat będzie się „starym”. Moż-
na też żyć jako dojrzała młodzież, 
aktywnie i z radością. Uwierzcie, że 
warto.

 Ks. Radosław Rychlik

Cóż można napisać ciekawego 
o  tym zwyczajnym i  znanym każ-
demu meblu? Można skupić się na 
wyglądzie, czyli kolorze i kształcie. 
To jednak nie będzie przedmiotem 
naszego zainteresowania. Można 
zwrócić uwagę na kunszt wykona-
nia, bądź jakość materiału, z  któ-
rego jest zrobiony. To także nas 
dziś nie będzie zajmowało. Można 
wreszcie pochylić się odrobinę nad 
użytecznością tego mebla w dzisiej-
szych czasach i to właśnie stanie się 
myślą przewodnią niniejszego tek-
stu. Czy stół jest istotnym elemen-
tem w ludzkim życiu?

Zacząłem celowo odrobinę z żar-
tem, choć wspomniany temat wbrew 
pozorom nie jest wcale błahy. Po 
setkach odwiedzin kolędowych 
mogę śmiało napisać, że w  wielu 

domach właśnie stół bywa zastę-
powany ławą, czy jeszcze jakimś 
bardziej rekreacyjnym meblem. Co-
raz mniej widać stołów, coraz mniej 
krzeseł, na których przy stole moż-
na zasiąść. Zaś w konsekwencji co-
raz mniej możliwości prawdziwego 
spotkania i  bycia ze sobą, choćby 
w rodzinie. W wielu domach kanapa 
i ława zastępuje stół i krzesła, a ro-
dzinne spotkanie i wspólna rozmo-
wa zamienia się w  oglądanie tele-
wizji. Niby nic nowego, ale ta prosta 
zmiana umeblowania mówi więcej 
o  współczesnym człowieku niż go-
dzinowy wykład profesora psycho-
logii.

Dawniej bywało inaczej,  pamię-
tam to także z własnego domu ro-
dzinnego. W  tygodniu wszyscy byli 
zabiegani. Rodzice do pracy, dzieci 

Stół - mebel łączący pokolenia
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do szkoły. Wszyscy wracali o  róż-
nych godzinach, często zmęczeni 
i  podenerwowani. Każdy myślał 
o  tym, żeby choć trochę odpocząć 
i  zabrać się do dalszych obowiąz-
ków. Rodzice zajmowali się domem 
i  obejściem, a  także naganianiem 
dzieci do nauki. Dzieci natomiast 
robiły wszystko, by zeszyty i książki 
omijać szerokim łukiem. Ale między 
szkołą, pracą i  dalszymi zajęcia-
mi był wspólny obiad. Zawsze, gdy 
tylko było to możliwe, zasiadaliśmy 
razem przy stole i to właśnie wtedy 
był czas, aby porozmawiać, zapytać 
o różne sprawy. Był czas na to, aby 
ze sobą zwyczajnie BYĆ! Nawet jeśli 
ów posiłek był późno, bo tata musiał 
dłużej zostać w  pracy, to wszyscy 
z radością schodzili się do stołu ze 
swoich pokoi.

Celowo opisuję wszystko dość 
obrazowo, aby każdy czytający mógł 
przypomnieć sobie własny dom ro-
dzinny i  wspólne biesiady, których 
w  dzisiejszym świecie zupełnie się 
nie rozumie. Dziś wszystko musi 
być szybko. Fast food. To znak na-
szych czasów. Oprócz tego, że ma 
być szybko, to jeszcze często w sa-
motności. Przed telewizorem czy 
komputerem. Nawrzucać w  siebie 
pożywienia na dziś, a  jutro będzie 
kolejna porcja. Dzisiejsze żywienie 
wygląda trochę jak kupowanie w hi-
permarkecie. Ma być dużo, szybko, 
tanio i  najczęściej tandetnie. Spo-
żywanie posiłków przestało być 

celebracją, a  stało się wyłącznie 
jedzeniem. Nie uczy się młodego 
pokolenia jak ułożyć sztućce, szkło, 
talerze. Gdzie powinien usiąść gość, 
a gdzie gospodarz. Jak należy podać 
ciasto, a  jak owoce. Wielu pomyśli, 
że czepiam się szczegółów. Jednak 
to w  tym właśnie było piękno każ-
dego stołu oraz to, że każdy posiłek, 
a przynajmniej ten ważniejszy miał 
swój niezastąpiony dziś niczym ko-
loryt. Przy odpowiednim wystroju 
stołu i podaniu posiłku z pewnością 
był również i  czas, aby rozmawiać 
o  sprawach istotnych dla rodziny, 
sąsiedztwa, Kościoła i  świata. Była 
odpowiednia atmosfera, która dziś 
niestety jest często tylko wspomnie-
niem. Nawet wówczas, gdy tematy 
podejmowane przy stole były z ga-
tunku ciężkich, to i  tak obecność 
całej rodziny dawała szanse na roz-
wiązanie niejednego dylematu, czy 
kłopotu.



SENIOR W ETERZE

14

Stół jednak to nie tylko dom 
i  posilanie swojego ciała. Przecież 
to właśnie na stole, zwanym ołta-
rzem, w  każdym kościele na świe-
cie możemy posilić własnego ducha 
i  umocnić wiarę. Budujemy relację 
z  Panem Bogiem, gromadząc się 
właśnie wokół stołu-ołtarza. Tak 
jak w  domu rodzinnym to właśnie 
stół nas powinien spajać i  łączyć. 
To właśnie wokół niego powinni-
śmy rozwiązywać nasze rodzinne 
problemy i  troski. Podobnie rzecz 
się ma z  ołtarzem. Tym naszym, 
kościelnym, parafialnym. Tak jak 
wspólny posiłek daje możliwość 
bycia ze sobą, tak i Eucharystia łą-
czy każdego, który nią się karmi 
z  innymi ludźmi i  samym Bogiem. 
Czyż to nie piękne porównanie? Tu 
stół i  tam stół, a  wszędzie gdzie 
się znajdzie, daje możliwość two-
rzenia prawdziwej jedności i  budo-
wania życzliwej relacji, czyli miłoś- 
ci. Z Bogiem i ludźmi.

Osobiście uważam, że wiele 
problemów we współczesnej ro-
dzinie i w życiu osobistym każdego 
człowieka bierze się właśnie z bra-
ku stołu w codziennym życiu. Tego 
domowego i tego w kościele – ołta-
rza. Warto może zaapelować w tym 
miejscu do wszystkich czytelników 
i  ich najbliższych, aby powrócili do 
celebracji posiłków przy stole. Posi-
lając własne ciało w zaciszu rodzin-
nym i w towarzystwie najbliższych, 
jak i własnego ducha w parafialnym 

kościele, przy ołtarzu z  całą rodzi-
ną parafialną. Trzeba nam wrócić 
do sprawdzonych wzorców wycho-
wania, w których to właśnie stół był 
meblem stałym, ważnym, trwałym 
i  spajającym wszystkich wokół, jak 
żadem inny.

Pewnie niejeden z  czytelników 
w duchu pyta: Czy z tego księdza taki 
idealista? W  dzisiejszych czasach? 
To niemożliwe! Z takimi właśnie opi-
niami często się spotykam. Przecież 
nie może być to takie proste i oczy-
wiste. Wystarczy zasiąść do stołu, 
aby rozwiązać wszelkie problemy? 
Wystarczy pójść na Mszę św., aby 
życie samo nam się poukładało? 
Być może życie faktycznie nie jest, 
aż takie proste, ale trzeba jednak 
włączyć wyobraźnię i pomyśleć. Czy 
rodzina, która widuje się tylko przy 
telewizorze jest w stanie zbudować 
jakąkolwiek więź? Czy małżonkowie 
mijający się ciągle w drzwiach i roz-
mawiający nieustannie tylko przez 
telefon, mogą zbudować prawdzi-
wą relację, opartą na miłości? Wy-
daje się to zupełnie niemożliwe. 
Czy można wyobrazić sobie chrze-
ścijanina tylko z  nazwy? Tzw. wie-
rzącego i  niepraktykującego? Bez 
spotkania z  Bogiem przy stole Eu-
charystii, każdy wierzący człowiek 
traci zasilanie. Nie bez przyczyny 
powtarza się w kościołach słowa, że 
Eucharystia jest źródłem i szczytem 
życia każdego chrześcijanina. Bez 
niej więdniemy i  usychamy. Obu-
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miera też nasza wiara i  wspólno-
ta z Bogiem i  drugim człowiekiem. 
Niestety tej powolnej śmierci Boga 
w  nas najczęściej nie widać z  dnia 
na dzień. To dłuższy proces. Jednak, 
gdy zostanie uruchomiony, wów-
czas naprawdę trudno go przerwać. 

Pamiętamy tę ewangeliczną 
historię opisującą uciekających 
uczniów z  Jerozolimy do Emaus. 
Pamiętamy jak zalęknieni i wystra-
szeni umykali z  Jerozolimy, która 
stała się miejscem, w którym zabi-
to ich nauczyciela – Jezusa. Jakie 
było ich zdziwienie, gdy dołączył do 
nich mężczyzna, który nie słyszał 
nic o  śmierci Mistrza. Dopiero pod 
wieczór, po całym dniu wędrów-

ki zatrzymali się na odpoczynek. 
Zasiedli wspólnie przy stole. Ów 
mężczyzna wziął chleb połamał go, 
pobłogosławił i  wręczył każdemu. 
Dopiero wówczas oczy, które były 
niejako na uwięzi, otworzyły się 
i poznali Go – Jezusa. Przy i tu uwa-
ga! Przy łamaniu chleba, przy stole. 
Współcześnie często padają takie 
argumenty przeciwko obecności na 
niedzielnej Eucharystii: Że Pan Bóg 
jest wszędzie i wszędzie można się 
do Niego modlić i  z  Nim spotkać. 
Ale to właśnie przy stole, nie gdzie 
indziej i  przy łamaniu chleba moż-
na Go prawdziwie spotkać, poznać 
i doświadczyć jego Miłości.
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Cóż można napisać na podsu-
mowanie? Potrzeba nam powrócić 
do obecności stołu w życiu ludzko-
ści. Potrzeba, aby każdy czytelnik, 
jeśli zgadza się z moją opinią wszę-
dzie gdzie się znajdzie przypominał 
„znaczenie stołu” w  życiu każdego 
człowieka. Jego wartości i  treści. 
To, można powiedzieć jest zadanie 
niejako misyjne, aby uświadamiać 
w  tym względzie innych. STÓŁ być 
musi i  jest naprawdę bardzo, ale 

to bardzo potrzebny. Ten euchary-
styczny w kościele jak i ten domowy, 
rodzinny. Kończąc te moje dzisiej-
sze dywagacje chcę jasno podkre-
ślić, że to, co napisałem nie wyczer-
puje całości zagadnienia, ni tematu, 
ale jest pewnym rzuceniem kwestii 
i  zachętą do samodzielnej refleksji 
nad podjętą problematyką. Bądźmy 
ludźmi spotkania, których znakiem 
rozpoznawczym będzie stół. 

Ks. Sławomir Bednarski

Sokrates – refleksja o seniorach.

„Nigdy się nie zestarzeje serce, 
które kocha” 

 Rytm rozwoju człowieka, nosi 
w sobie pewne podobieństwo do na-
stępujących po sobie pór roku.  Zna-
ny polski psychiatra i filozof Antoni 
Kępiński, w  książce „Rytm życia”, 
przekonywał odbiorców, że z  per-
spektywy czasu, starość stanowić 
może doskonałe zwieńczenie rzetel-
nie wykonanego dzieła. Nasz filozof, 
podkreśla również, że podobnie, jak 
jesień, może być -„najpiękniejszą 
porą roku, tak i  starość może być 
najlepszym okresem życia, w  któ-
rym osiąga się życiową mądrość 
i  czuje się prawdziwy smak życia”. 
Jednakże, tak jak bywają jesienie 
słotne i  bezowocne, tak i  starość 
może okazać się zupełnie jałowa, 
bolesna i bezowocna. A i z biegiem 
czasu sam senior coraz bardziej 

zdaje się nie nadążać za prędkimi 
zmianami otaczającego go świata. 

Kępiński, we wspomnianej wyżej 
publikacji, przestrzegał współcze-
snych mu ludzi przed uprzedmioto-
wieniem człowieka. -„Gdy bowiem 
na człowieka patrzy się tylko pod 
kątem jego użyteczności, starość 
i  śmierć oznaczają koniec wszyst-
kiego”. Taki rodzaj przyjętej  optyki, 
stanowić może pewnego rodzaju 
przestrogę dla pojmowania człowie-
czeństwa i starości w perspektywie 
społecznej. Taki stan rzeczy, prowo-
kuje do myślenia, przestrzega i chce 
skierować nasze rozumowanie, na 
właściwe tory. 

Przyglądając się współczesnej 
cywilizacji, z  przykrością należy 
stwierdzić, że autentycznie -„żyje-
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my w czasach, w których starcy się 
nie liczą. Brzydko to powiedzieć, ale 
są do wyrzucenia, bo przeszkadza-
ją”. Te słowa papieża Franciszka, 
uzmysławiają nam, że obecnie znaj-
dujemy się w  centrum konfrontacji 
kultury śmierci, z  cywilizacją miło-
ści. Niestety, ta pierwsza, panoszy 
się w  Europie aż nadto. Widzimy 
wyraźnie, jak tendencja ta dominuje 
w społeczeństwach nacechowanych 
dobrobytem charakteryzujących 
się mentalnością nastawioną jedy-
nie na wydajność. Niestety, w takiej 
koncepcji logicznej -„obecność co-
raz liczniejszych ludzi starych i nie-
sprawnych wydaje się zbyt kosztow-
na i uciążliwa”.

Zgoła odmienne wyczucie staroś- 
ci posiadali starożytni myśliciele. 

Chociażby Sokrates, który w  słyn-
nym dialogu z  Kefalosem mówił 
wprost: -„Ja bardzo lubię rozma-
wiać z  ludźmi mocno starszymi. 
Mam wrażenie, że u nich się trzeba 
dowiadywać tak, jakby oni przed 
nami pewną drogę przeszli, którą 
może i nam przechodzić przyjdzie” 

(Platon, „Państwo, I, 2, E”). A jak 
dziś dialoguje się z seniorami? Cze-
go się od nich uczy? Czego dowia-
duje? A przecież to oni przed nami 
przeszli drogę, po której i  nam 
przyjdzie na starość kroczyć.

Człowiekiem, który konfronto-
wał ze sobą pokolenia był Arysto-
teles. To Stagiryta wzywał i zachę-
cał młode pokolenia do okazywania 
szacunku osobom w  podeszłym 
wieku. 
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W  „Etyce Nikomachejskiej”, do-
skonale wyłożył kwestie chociażby 
szacunku i  czci,  jaką należy obda-
rzać seniorów. W tej materii twier-
dził wprost, że: -„dla każdego star-
ca żywić trzeba cześć odpowiednią 
jego wiekowi, wstawać na jego po-
witanie, wyznaczać mu najlepsze 
miejsce przy stole”. 

A  jak dziś wygląda cześć odda-
wana seniorom? Nasze, powiedzmy 
to, wstawanie na powitanie? A może 
wyznaczanie najlepszego miejsca 

przy stole? W kwestii tego ostatnie-
go pytania, samowolnie narzuca się 
w tym miejscu pewne opowiadanie, 
które przedstawił papież Franci-
szek. 19 listopada 2013 r. w Domu 
św. Marty. Relacjonując zasłyszaną 
w  okresie dzieciństwa opowieść, 
powiedział: -„Była to historia zapo-
biegliwego ojca rodziny, który urzą-
dził osobny stolik dla niedołężnego 
dziadka, gdyż ten brudził się przy 
jedzeniu. Gdy pewnego dnia ów oj-
ciec wrócił do domu, zastał jednego 
ze swych małych synków bawiącego 

się w  zbijanie stolika. Zapytawszy, 
dla kogo ten stolik, usłyszał odpo-
wiedź: „Dla ciebie tato, gdy będziesz 
stary jak dziadek”.

Powiem szczerze, że na kanwie 
wspomnianego wyżej papieskiego 
opowiadania, przyznaję rację Marti-
nowi Heideggerowi, który twierdził, 
iż rzeczywiście: -„Musimy, o  ile to 
od nas zależy, uczyć się myśleć”. 
Jednak, mając na uwadze trendy 
dominujące w  Europie, z  przykroś- 
cią stwierdzam, że jednak żyjemy 
w czasach, w których starcy nie tyl-
ko są spychani na margines życia, 
ale ich głos przestaje być słyszalny 
w przestrzeni publicznej. 

Co więcej, tempo życia alienuje 
seniorów także z  przestrzeni ro-
dzinnych relacji, na skutek czego, 
liczne młode pokolenia, nie mają 
u kogo już zasięgać porad. 

I w tej materii nasuwa się pew-
na przykra konkluzja, którą trafnie 
wyraził wspomniany wyżej niemiec-
ki myśliciel, twierdząc, że: -„To, co 
najwięcej z siebie daje do myślenia 
- to, co najbardziej poważne, powin-
no wskazywać na to, że jeszcze nie 
myślimy”. 

 (AD)
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Starzeniem się społeczeństwa 
nazywamy wzrost w  nim odsetka 
osób starych. Wzrost ten zależy nie 
tylko od wydłużenia życia, ale rów-
nież od spadku rozrodczości, przez 
co maleje odsetek dzieci i młodzie-
ży. Nasuwa się pytanie, czy starzenie 
się społeczeństwa jest zjawiskiem 
trwałym czy nie? Niewątpliwie bar-
dzo pozytywną sprawą jest postęp 
medycyny i  wydłużenie życia pod 
warunkiem, że starość będzie zdro-
wa i  sprawna. Każdy bowiem chce 
żyć długo, ale każdy boi się starczej 
niewydolności, chorób i  niedołę-
stwa. To jeden aspekt zagadnienia.

Z  drugiej strony duży wzrost 
odsetek ludzi starych prowadzi do 
zachwiania równowagi liczbowej 
między warstwą ludności pracują-
cej i  produkującej a  tymi warstwa-
mi, które żyją na koszt pracujących. 
W obecnym stuleciu obserwuje się 
stały wzrost osób powyżej 60 roku 
życia, z  jednoczesnym zaznacze-
niem przewagi kobiet w  tej grupie 
wiekowej. Sytuacja ta stanowi po-
ważne wyzwanie dla polityki so-
cjalnej i społecznej państw, bowiem 
dotychczas tego typu zjawisko nie 
występowało. Nie trzeba wiec było 
budować specjalnych programów 
gwarantujących dostęp do specjali-
stycznych usług socjalnych i  zdro-

wotnych, sprzyjających zdrowemu 
starzeniu się, oraz społecznie i eko-
nomicznie użytecznemu życiu ludzi 
starych.

 Ponadto w  świadomości 
społecznej nie ma jeszcze wizji sta-
rzejącego się świata i wyobrażenia, 
iż niebawem coraz więcej ludzi wy-
magać będzie opieki, a jednocześnie 
mniej będzie tych, którzy te opiekę 
sprawowali. Wobec tego świado-
mość taką należy pobudzić, stwarza-
jąc tym samym szanse zarówno jed-
nostkom, jak i grupom zapobiegania 
tym wszystkim trudnościom, które 
hamują niezależność i siłę do osią-
gania możliwie najwyższej jakoś- 
ci życia przez starzejące się pokole-
nie. Świat gwałtownie się starzeje. 

Demografowie biją na alarm, 
dosadnie określając to zjawisko 
zapaścią demograficzną. Podczas 
gdy w  1980 roku osoby powyżej 
60 roku życia stanowiły na świecie 
370,8 mln, to w 1885 roku już 415,6 
mln, a  prognozuje się, iż w  2025 
roku liczba ta wzrośnie do 987 mln.  
W ciągu 50 lat liczba osób starszych 
ma ulec podwojeniu. W  1980 roku 
198,1 mln ludzi powyżej 60 lat, sta-
nowiących 6% ogółu ludności świa-
ta, żyło w  regionach rozwijających 
się. Demografowie przewidują, iż do 
2025 roku regiony te będą zamiesz-

Proces starzenia się społeczeństwa 
uważam za otwarty 
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kiwać 805,9 mln ludzi powyżej tej 
granicy, co stanowić będzie 11,9% 
ludności świata i 725 mln w popula-
cji ludzi powyżej 60 roku życia. Naj-
starszymi krajami europejskimi są 
obecnie Szwecja, Grecja i  Niemcy, 
które w 2025 roku staną się najstar-
szym demografi cznie krajem euro-
pejskim. Dzisiaj najstarszym krajem 
świata są Chiny, w który żyje około 
40% ludzi powyżej 65 lat (głównie 
dzięki kontroli urodzin i polityki so-
cjalnej państwa). Należy zaznaczyć, 
iż w badaniach demografi cznych za 
społeczeństwo stare demografi czne 
uznaje się takie, w którym odsetek 
osób powyżej 60 roku życia prze-
kracza 12% lub gdy odsetek osób 
powyżej 65 roku życia przekracza 
8%. Ponadto uznaje się, że jeżeli od-
setek osób starszych wynosi 7%, to 
kraj przekracza tzw. próg starości, 
w  przypadku zaś 10% uznaje się 
państwo za wiekowo zaawansowa-
ne. Na tej podstawie można ocenić, 
iż cała Europa Zachodnia jest bardzo 
zaawansowana wiekowo, w  gronie 
tym znajduje się także Polska. 

Polska starość demografi czna 
narasta, podobnie jak problemy ży-
ciowe przedstawicieli najstarszej 
generacji, które nie okazjonalnie, ale 
ustawicznie powinny absorbować 
uwagę całego społeczeństwa. Pol-
ska od ponad dwustu lat plasuje się 
w pierwszej światowej trzydziestce 
krajów starych, próg starości de-
mografi cznej przekroczyła w  1967 

roku, a próg zaawansowanej staroś-
ci demografi cznej już w 1980 roku. 
W latach 1994-2002 udział ludności 
w wieku 65 lat i więcej wzrósł z 11% 
do 12,6%, a w wieku 60 lat i więcej 
z 15,7% do 16,8% w ogólnej struktu-
rze społecznej. 

W Polsce w 2001 roku było bli-
sko 5,6 mln osób w  wieku popro-
dukcyjnym, co stanowi 14,2% ogółu 
ludności kraju. Mężczyzn powyżej 
60 roku życia było 1,8 mln a kobiet 
3,8 mln. W  wieku poprodukcyjnym 
na 100 mężczyzn przypada 216 ko-
biet. Zgodnie z  prognozami demo-
grafi cznymi proces starzenia się 
społeczeństwa polskiego będzie 
postępował. W  2010 roku odsetek 
ludności w  wieku poprodukcyjnym 
rósł do 15,2%, a w 2020 roku osią-
gnie 19,4%.

Starzenie się to redukcja zdol-
ności do odpowiedzi na stres śro-
dowiskowy, które pojawia się w or-
ganizmach wraz z upływem czasu. 
Naturalne i  nieodwracalne nagro-
madzenie się uszkodzeń wewnątrz-
komórkowych, przerastające zdol-
ności organizmu do autonaprawy. 
Starzenie się powoduje utratę rów-
nowagi wewnętrznej organizmu, 
co zwiększa ryzyko wystąpienia 
chorób. Prowadzi do upośledzenia 
funkcjonowania komórek, tkanek, 
narządów i  układów, zwiększa po-
datność na choroby (np. choroby 
krążenia, Alzheimera, nowotwory), 
wreszcie prowadzi do śmierci.
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Charakterystyczne objawy sta-
rzenia:
• utrata masy mięśni i kości,
• zanik komórek funkcjonalnie czyn-

nych różnych narządów i  zastę-
powanie ich przez tkankę łączną 
(stłuszczanie wątroby)

• przekształcenie budowy i czynnoś-
ci skóry prowadzące do osłabienia 
jej roli jako bariery ochronnej or-
ganizmu

• pogorszenie ostrości wzroku i słu-
chu,

• wydłużony czas reakcji powodo-
wany spadkiem średniej szybkoś-
ci przewodzenia 

w komórkach ze 100% w wieku 40lat 
do 85% powyżej 80 roku życia

• spadek podstawowej przemiany 
materii ze 100% w wieku 40lat do 
ok. 80% powyżej 80 roku życia, 

upośledzenie czynność wątroby, 
spadek aktywności enzymów

• procentowy wzrost zawartości 
tłuszczu w  organizmie, a  spadek 
zawartości wody

• spadek maksymalnej pojemności 
wydechowej ze 100% w wieku ok. 
30 lat do ok. 40% powyżej 80 roku 
życia.

Należy podkreślić, że sytuacja 
demografi czna w  Polsce jest zbli-
żona do pozostałych państw euro-
pejskich i  podobnie jak prognozuje 
się na Zachodzie, należy liczyć się, 
iż liczba osób starszych z  roku na 
rok będzie rosła. Będzie to wyma-
gało planowania i  organizowania 
takich działań pomocy społecznej, 
które zabezpieczą różnorodne po-
trzeby tej grupy wiekowej. Muszą to 
być przy tym uwzględnione różnice 

SENIOR W ETERZE

Charakterystyczne objawy sta- upośledzenie czynność wątroby, 
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dotyczące sytuacji demografi cznej 
w poszczególnych regionach Polski, 
a także różnice występujące pomię-
dzy wsią a  miastem. Działania po-
mocowe nie mogą mieć charakteru 
jedynie ogólnokrajowego, lecz po-
winny odnosić się do sytuacji lokal-
nych.

Z  powyższych faktów należy 
wysunąć wnioski co do planowania 
polityki socjalnej: inwestować nale-
ży w kluby seniora, uniwersytety III 
wieku, domy rencisty, domy spokoj-
nej starości, infrastrukturę dostoso-
waną do potrzeb i możliwości osób 
w  podeszłym wieku. Najprawdopo-
dobniej będą znikać domy wielopo-
koleniowe, natomiast pojawiają się 
problemy wadliwego zaspokajania 
potrzeb najstarszej generacji, na-
silają się problemy zabezpieczenia 
materialnego oraz medycznego. 
Przemiany demografi czne wymu-
szają zmianę progu starości, wy-
dłużenie w  nadchodzących latach 
wieku produkcyjnego, czyli podnie-
sienie wieku emerytalnego.

Mimo tak wielu negatywnych 

skutków starzenia się społeczeń-
stwa w  Polsce wciąż należy pod-
kreślać, że proces wchodzenia 
w  starość jest naturalnym etapem 
ludzkiego życia. Całość przemian 
zachodzących w człowieku jest czę-
sto uciążliwe i  nieubłagane jednak 
następuje w sposób przewidywalny. 
Starość jest ostatnim etapem życia 
człowieka. 

Po rozwoju dziecięcym i okresie 
dojrzewania, po czasie trudów życia 
rodzinnego i zawodowego następu-
je czas odpoczynku i  refl eksji nad 
swoim życiem. Starość jest okre-
sem, w  którym brakuje sił i  zdro-
wia, organizm będąc wyczerpany 
dotychczasowym życiem potrzebuje 
większej uwagi. Potrzebuje troski 
i  opieki, potrzebuje zainteresowa-
nia i  obecności najbliższych. Jeżeli 
prześledzimy życie człowieka i  po-
dzielimy je na okresy, czas starości 
wypada jako ostatni etap rozwoju 
człowieka.

Prognozy dalekosiężne wska-
zują, że w Europie w 2050 roku na 
dwie osoby w wieku od 15 do 64 lat 
będzie przypadać jedna osoba po-
wyżej 65. roku życia, podczas gdy 
obecnie proporcja ta wynosi cztery 
do jednego. Aktualnie ponad jed-
na trzecia populacji europejskiej to 
osoby w  wieku 25-49 lat. Do roku 
2025 udział populacji osób w wieku 
powyżej 50 lat, które przeszły na 
emeryturę lub się do niej przygo-
towują, wzrośnie do 44%. Wszystko 
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to oznacza, że na utrzymanie syste-
mu emerytalnego będzie pracować 
coraz mniejszy odsetek ludzi czyn-
nych zawodowo. Więcej pracowni-
ków będzie kończyć aktywność za-
wodową niż ją zaczynać. Sytuację tę 
pogorszy dodatkowo coraz mniejsza 
liczba narodzin.

 Ewentualnym sposobem na 
rozwiązanie wspomnianego pro-
blemu jest zaoferowanie osobom 
starszym wydłużenia ich życia za-
wodowego poza obecny próg wieku 
emerytalnego. Główną przyczyną 
wcześniejszego przechodzenia na 
emeryturę jest zły stan zdrowia. 
Działania na rzecz zdrowego starze-
nia się oraz docenianie znaczenia 
osób starszych powinny być trak-
towane nie tylko jako korzystne dla 
jednostek, lecz również jako inwe-
stycja w krajach stojących w obliczu 
niedoboru siły roboczej.

W  kontekście transformacji 
ustrojowej w Polsce zauważyć trze-
ba, że zmieniający się obraz kraju 
wpływa stopniowo na strukturę 
społeczną i  problemy współcze-
snego społeczeństwa. Starzenie się 
ludności w Polsce wymusza niejako 
reakcję i  przeciwdziałanie stagna-
cji społecznej. Potrzeba olbrzymiej 
pracy wychowawczej, socjalizacyj-
nej i  psychologicznej, ale także in-
westowania w  infrastrukturę nie-
zbędną przy nieustannym wzroście 
odsetek ludzi w wieku poprodukcyj-
nym. Ważne jest, że społeczeństwo 
winno się przygotować z jednej stro-
ny do starości, a z drugiej do kom-
plikacji ekonomicznych w  związku 
z  coraz większą liczbę emerytów 
w strukturze społecznej.
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Niesamodzielność, to trwająca 
co najmniej sześć miesięcy, niezdol-
ność człowieka dorosłego do sa-
modzielnej egzystencji. To również 
niemożność swobodnego wykony-
wania czynności dnia codziennego 
i  konieczność korzystania z  pomo-
cy innych. Wynika ona z uszkodze-
nia i niedowładu funkcji organizmu, 
które pojawiają się w  następstwie 
procesu starzenia się, choroby lub 
w wyniku doznanego urazu. 

Niniejsza okoliczność pociąga 
za sobą konieczność ciągłej i  dłu-
gotrwałej opieki, czy też pomocy ze 
strony innych osób, w wykonywaniu 
codziennych czynności w  zakresie 
odżywiania, poruszania się, czy hi-
gieny osobistej. Dochodzi do tego 
również zaopatrzenie gospodar-
stwa domowego w niezbędne do ży-
cia środki. 

Jeżeli chodzi o  częstość wy-
stępowania takich problemów, to 
rosną one wraz z wiekiem i jak po-
kazują statystyki, dotykają w znacz-

nym stopniu osób po 60 roku życia. 
Wśród sześćdziesięciolatków wspo-
mniany odsetek w  2015 roku wy-
nosił 85%, a w grupie ludzi najstar-
szych ponad 90%. 

Ograniczenie samodzielności 
człowieka dotyczy początkowo zdol-
ności wychodzenia z domu, robienia 
zakupów, płacenia rachunków, uda-
nia się do lekarza, czy do kościoła. 
Blisko co siódma osoba dorosła 
ma kłopot z  chodzeniem po scho-
dach, natomiast procent ten znacz-
nie zwiększa się dla 60-latków – to 
już co trzeci z  nich, dla 70-latków 
i starszych – ograniczenie to dotyka 
co drugą osobę. W kolejnym etapie 
niesamodzielność dotyczy wyko-
nywania podstawowych czynności 
życiowych w  przestrzeni własnego 
mieszkania, czy też zdolności sa-
modzielnego poruszania się jedynie 
w obrębie łóżka.

Największym lękiem, który to-
warzyszy seniorom, jest jednak lęk 
związany z utratą autonomii (samo-
dzielności w decydowaniu o sobie). 
Jest on większy niż strach przed 
bólem czy ograniczeniami fizyczny-
mi. Według danych szacunkowych, 
prawdopodobieństwo zależności od 
osób trzecich w  zaawansowanym 
okresie życia, dłużej niż 6 miesię-
cy, wynosi obecnie 50%. W związku 

Niesamodzielność człowieka 
w starości
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z tym, co drugi z nas będzie potrze-
bował na starość pomocy dłużej niż 
przez pół roku. 

Warto wspomnieć, że 80% ro-
dzin składa deklarację, że zajmuje 
się swoimi seniorami, lub że w naj-
bliższym czasie zajmie się nimi, je-
żeli zajdzie taka potrzeba. Najbliżsi 
członkowie rodziny mimo chęci i po-
święcania własnego czasu, poszu-
kują również rozwiązania niniejszej 
sytuacji poprzez zorganizowanie 
usług medycznych w  środowisku 
domowym. Jednakże w  tej materii 
pojawia się problem, kiedy to rodzin 
służących pomocą jest coraz mniej. 

Dorosłe dzieci swoją absencję 
tłumaczą zazwyczaj zamieszkiwa-
niem w  innych miastach, zbyt ma-
łym metrażem mieszkania, koniecz-
nością pracy, czy też zmaganiem się 
z  własną chorobą. Zdarza się rów-
nież, że rodziny niewydolne opie-
kuńczo przerzucają ten obowiązek 
na instytucje państwowe, czy po-
zarządowe. Paradoksalnie również 
mobilność najbliższych członków 

rodziny lub jej brak, pociąga za sobą 
konieczność wsparcia seniorów 
przez wspomniane wyżej instytucje.

I tak samotny, schorowany, nie-
sprawny, zapomniany, czy też nie-
chciany przez rodzinę senior, po 
permanentnym okresie hospitali-
zacji, zdarza się, że nie ma dokąd 
wrócić. Brakuje  kogoś, kto obejmie 
go opieką po zakończonym pobycie 
w oddziale leczniczym. Dlatego za-
pewnienie godnych warunków prze-
żywania niesamodzielności w okre-
sie starości stanowi wyzwanie dla 
współczesnego społeczeństwa, jak 
i wszystkich obszarów polityki spo-
łecznej. Sprawa jest tym bardziej 
aktualna, że znajdujemy się w  ta-
kim momencie dziejów, w  którym 
proces starzenia się społeczeństwa 
stanowi autentyczne srebrne tsuna-
mi. Zatem warto podjąć działania, 
które sprawią, że wypisywani po 
kilku dniach seniorzy, nie będą po-
nownie wracać do szpitali, z powo-
du pogorszenia się stanu zdrowia, 
jak bumerang. 

Siostra Beata Białkowska SM  
- pielęgniarka Żywiec
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Fundacja „Czyn Katolicki” zain-
augurowała działalność Klubu Czę-
stochowskiego Seniora przy parafii 
św. Wojciecha w  Częstochowie. Za 
sprawą zaproszonych gości oraz 
uczestników, wyczuwało się rado-
sną, a zarazem doniosłą atmosferę. 
Determinacja z jaką seniorzy i mło-
dzież z Klubu Wolontariatu Akcji Ka-
tolickiej , była niezwykła, ponieważ 
takie wydarzenie było organizowa-
ne przez nas po raz pierwszy.

 Na początku spotkania przy-
byłych gości przywitał inicjator 
przedsięwzięcia i  jednocześnie ko-
ordynator projektu ks. Radosław 
Rychlik. Ksiądz Rychlik, czyniąc 
liczne dygresje na temat sytuacji 
demograficznej w  Częstochowie 
wspomniał, że: „Działalność Klubu, 
jest wyjściem naprzeciw oczeki-
wań seniorów. W  proponowanych 

zajęciach tematycznych, wsparciu 
i wykładach, nie chodzi tylko o to, by 
pomóc odnaleźć seniorowi właści-
we miejsce w społeczeństwie. Tutaj 
chodzi o coś więcej. Tutaj rzecz idzie 
przede wszystkim o docenienie pra-
cy, jaki ta „dojrzała młodzież”, przez 
wiele lat wnosiła w przestrzeń Ko-
ścioła i Ojczyzny”.

Podczas spotkania, miały miej-
sce uroczyste odczyty i przemówie-
nia. Ks. Radosław Rychlik odczytał 
skierowany do fundacji i  seniorów 
komunikat Sekretarza Stanu, Peł-
nomocnika Rządu ds. Osób Nie-
pełnosprawnych Krzysztofa Mi-
chałkiewicza. W  imieniu Poseł do 
Parlamentu Europejskiego Jadwigi 
Wiśniewskiej, głos zabrała Dyrektor 
Biura Katarzyna Porębińska, która 
życzyła zaangażowanym w projekt, 
aby: „podjęte dzieło wielkiej opieki 
i troski nad podopiecznymi sprawiło 
Państwu wiele satysfakcji i radości. 
Niech zawsze panuje tu atmosfera 
życzliwości, zgody i  wzajemnego 
zrozumienia”. 

Stosowne pismo na inaugurację 
Klubu wystosował również poseł 
Andrzej Gawron, który z  uznaniem 
odniósł się do inicjatywy senioralnej 
prowadzonej przez fundację „Czyn 
Katolicki” oraz Akcję Katolicką. Po-
seł Gawron nadmienił, że niniejsza 

Wystartował Klub 
Częstochowskiego Seniora 
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inicjatywa: „jest niezwykłym darem 
dla wszystkich mieszkańców Czę-
stochowy i okolic będących w jesie-
ni życia”. Pozdrowienia z  życzenia-
mi do uczestników nadesłała także 
poseł Anna Milczanowska, która 
w swym liście zachęcała zarząd fun-
dacji i  Akcji Katolickiej do zainicjo-
wania akcji aktywizującej seniorów 
w Radomsku.

Swoją obecnością na inauguracji 
Klubu Częstochowskiego Seniora 
zaszczyciła nas poseł Lidia Burzyń-
ska, która dzieląc się własnym do-
świadczeniem opieki nad seniorami, 
nie omieszkała nadmienić: „Cieszę 
się tego typu inicjatywą, że w  ra-
mach Rządowego Programu ASOS 
Akcja Katolicka oraz fundacja „Czyn 
Katolicki”, potrafią wykorzystać 
tego typu środki na aktywizację jak 
już tu zostało powiedziane dojrzałej 
młodzieży”. 

W  gronie pozostałych mówców 
znaleźli się min.: proboszcz parafii 
św. Wojciecha ks. prałat Stanisław 
Iłczyk, prezes Akcji Katolickiej dr 
Artur Dąbrowski, prezes fundacji 
„Czyn Katolicki” Renata Olczyk oraz 
Asystent DIAK  
ks. Jacek Micha-
lewski, którego 
wystąpienie prze-
rodziło się w rado-
sny taniec w  któ-
rym udział wzięli 
wszyscy przybyli 
na spotkanie se-

niorzy i politycy.
Warto podkreślić, że w  kwe-

stiach organizacyjnych inaugurację 
Klubu Częstochowskiego Seniora 
wsparł miejscowy Parafialny Od-
dział Akcji Katolickiej oraz młodzież 
Zespołu Szkół Samochodowo - Bu-
dowlanych w  Częstochowie, zrze-
szona w ramach  Klubu Wolontaria-
tu Akcji Katolickiej wraz ze swymi 
wychowawcami: o. Janem Filip-
kiem, Małgorzatą Wolną i  Rafałem 
Matuszewskim. 

Radością napawa fakt, że w sa-
mym tylko spotkaniu inaugurują-
cym „Klub Częstochowskiego Se-
niora” udział wzięło prawie osiem-
dziesięciu uczestników. Od począt-
ku maja seniorzy zaangażowani są 
w cotygodniowe sobotnie spotkania 
z prelekcjami z zakresu: prawa kon-
sumenckiego, finansów, bezpie-
czeństwa, profilaktyki zdrowotnej, 
dietetyki, kultu maryjnego oraz far-
macji. Zajęcia odbywają się w każdą 
sobotę o  godz. 14:00. W  zakresie 
zajęć ruchowych „Klub” proponu-
je spacery z  kijkami „nordic wal-
king” w każdą środę o godz. 19:00. 
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Wspólna inicjatywa Akcji Kato-
lickiej Archidiecezji Częstochow-
skiej i Zespołu Szkół Samochodowo-
-Budowlanych w  Częstochowie za-
owocowała powstaniem pierwszego 
w  Polsce Klubu Wolontariatu Akcji 
Katolickiej (KWAK) w  państwowej 
placówce oświatowej.

W symboliczny sposób, zrzeszo-
na w wolontariacie młodzież wspól-
nie z  Akcją Katolicką i  szkolnymi 
opiekunami, zainicjowała w  Zakła-
dzie Opiekuńczo-Leczniczym przy 
ul. Ogrodowej 35 w  Częstochowie 
promocję projektu” „Senior w  ete-
rze”. Zaaranżowana w częstochow-
skim ZOL-u  inicjatywa, przypadała 
w  Dzień Kobiet, w  związku z  tym, 
wolontariusze nie tylko złożyli ży-

czenia przebywającym w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym pensjona-
riuszkom, ale przygotowali również 
dla beneficjentek ZOL-u  krótki wy-
stęp artystyczny, na który składa-
ły się recytacje wierszy, wspólne 
śpiewanie piosenek oraz modlitwa 
w kaplicy. 

Spotkanie z seniorami zaowoco-
wało nie tylko zawiązaniem nowych 
przyjaźni, ale przede wszystkim 
przyczyniło się do nawiązania dia-
logu międzypokoleniowego, a co za 
tym idzie, właściwego rozumienia 
problematyki starości w przestrze-
ni społecznej. Spotkanie inauguru-
jące projekt: „Senior w eterze” oraz 
działalność KWAK, w tak symbolicz-
nym miejscu jakim jest bez wątpie-

Młodzież wspiera seniorów

nują tzw.: Telefony Zaufania, czyn-
ne: wtorek, środa, czwartek w godz. 
17:00 - 20:00. 

Fundacja Czyn Katolicki zapew-
nia również:

Linię wsparcia psychologicznego:  
695 087 290

Linię porad dietetycznych:  
695 087 277

Linię porad prawnych:  
695 087 223

Janina Kawecka 

W każdy ostatni czwartek miesiąca 
o godz. 11:00, mają miejsce zajęcia 
na basenie „Taurus” przy ul. Brzeź-
nickiej. W ramach projektu, funkcjo-
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Podczas audycji radiowej: „Se-
nior w eterze”, w której udział wzięli 
harcerze z Hufca ZHP w Kłobucku, 
można było utwierdzić się w  prze-
konaniu, że wiele działań podejmo-
wanych i  przeprowadzanych przez 
instruktorów i harcerzy, przyczynia 
się nie tylko do promowania osób 
w podeszłym wieku, ale i zwrócenia 
uwagi na sam proces starzenia się 
społeczeństwa. 

I  chociaż o  relacjach międzypo-
koleniowych mogliśmy mówić pod-
czas dwóch audycji, to najważniej-
sze, że rozmowy te przyniosły owoc 
w  postaci promowania osób w  po-
deszłym wieku. Warto podkreślić, 
że przeżywanemu jubileuszowi 100 

nia częstochowski ZOL, zaowocowa-
ło przede wszystkim podjęciem sys-
tematycznych dyżurów w  ramach 
wolontariatu, które z  pewnością 
zaowocują wieloma ciekawymi ini-
cjatywami w przyszłości.

 Małgorzata Wolna 

– lecia Harcerstwa na Ziemi Kłobuc-
kiej, przyświeca hasło: „Harcerstwo 
tradycja i  nowoczesność”, dlatego 
cykl imprez rozpoczęliśmy jakże 
ważnym dla nas obecnie działają-
cych harcerzy i  instruktorów „Spo-
tkaniem Harcerskich Pokoleń”. Te-
mat zapoczątkowany podczas tego 
spotkania odsyła nas do historii ży-
cia tych, którzy odeszli i tych, którzy 
jeszcze z nami trwają pomimo pode-
szłego wieku i wynikających z niego 
ograniczeń. 

W  spotkaniu międzypokole-
niowym, opartym na tradycji har-
cerskiej chodzi przede wszystkim 
o wzajemną pomoc, wsparcie i wza-
jemne obdarowanie się obecnością, 
tak jak to bywa podczas harcerskich 
ognisk i zawiązania kręgu. „Brater-
ski krąg łączący dłonie wokół ogni-
ska to symbol jedności, solidarności 
i wierności w przyjaźni”, powiedział 
kiedyś do polskich harcerzy Jan Pa-
weł II. Wartości te, bez względu na 
wiek należy cenić.

Harcerskie wakacje z seniorem
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Bardzo cieszę się z  faktu, że 
goszcząc w  Radio Jasna Góra ra-
zem z druhną podharcmistrz Renatą 
Krawczyk, mogłam usłyszeć z  ust 
młodych ludzi, naszych podopiecz-
nych, że dla nich osoby w podeszłym 
wieku są „żywymi skarbnicami wie-
dzy”, czy „świadkami historii”. Har-
cerstwo realizuje swe cele za pomo-
cą wartości wypływających z Prawa 
i  Przyrzeczenia Harcerskiego, które 
ukształtowała tradycja chrześcijań-
ska. 

To one są motorem naszych 
działań i  poprzez hasło: „Czuwaj” 
przypominają nam o  nieustannej 
gotowości, czuwaniu w  służbie na 
rzecz drugiego człowieka. Znacze-
nie tego słowa przypomniał tutaj na 
Jasnej Górze, papież Jan Paweł II 
mówiąc, że słowo „czuwam”, cho-
ciaż użyte podczas Apelu Jasnogór-
skiego, oznacza dostrzeganie dru-
giego człowieka i  sprawia, że „nie 
zamykam się w  sobie, w  ciasnym 
podwórku własnych interesów czy 
też nawet własnych osądów. Czu-
wam - to znaczy: miłość bliźniego - 
to znaczy: podstawowa międzyludz-
ka solidarność”.

I  na tą międzyludzką, między-

pokoleniową solidarność, kładzie-
my nacisk zwłaszcza teraz podczas 
100. rocznicy Harcerstwa na Ziemi 
Kłobuckiej. To na jej kanwie zro-
dził się pomysł, zaproszenia senio-
rów w  dniu 14. lipca na nasz obóz 
do Ośrodka Harcerskiego ZAWADY 
w Popowie. Tam właśnie w ramach 
kolejnego spotkania harcerskich 
pokoleń zorganizowany będzie Har-
cerski Dzień Seniora. 

Drodzy seniorzy, zapraszamy 
Was i  Wasze rodziny, na wspólne 
świętowanie na naszą bazę do Po-
powa. Przeżyjmy wspólnie ten dzień 
i  ubogaćmy się wzajemnie swoją 
obecnością. Będzie to również czas 
realizacji „jednodniowych wakacji” 
z  harcerzami, którzy z  pewnością 
podpowiedzą Wam, jak się cieszyć 
jesienią życia. Przekonacie się rów-
nież, że rzeczywiście, „jakość nasze-
go życia zależy najbardziej od ludzi 
wokół nas”. Wreszcie każdy harcerz 
będzie miał okazję udowodnić, że 
założone zadanie o  nazwie „Obiad 
z  seniorem”, stanowi autentycznie 
antidotum na samotność.

Harcmistrz Beata Pluta 
– Komendant Hufca ZHP 

w Kłobucku
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Parzymiechy to niewielka miej-
scowość położona w województwie 
śląskim, w  powiecie kłobuckim. 
Przemierzając okolicę napotykamy 
na wybudowany z  kamienia wa-
piennego kościół pod wezwaniem 
św. Piotra i Pawła, który kryje w so-
bie tajemnice związane ze zborem 
ariańskim oraz wspólnotą ewange-
lików reformowanych. 

Przeglądając fotografi e i  wsłu-
chując się w historie opowiedziane 
nam przez seniorki z zespołu śpie-
waczego „Czeremcha”, odkrywamy 
również, że Parzymiechy skrywają 
w sobie tajemnicę pałacu rodu Po-
tockich, który w latach powojennych 
został rozebrany przez władze ko-
munistyczne. Po zwiedzeniu cmen-
tarza i  wizycie w  miejscowej świą-
tyni, udajemy się na spotkanie z za-
angażowanymi w  projekt „Senior 
w  eterze” członkami śpiewaczego 
zespołu „Czeremcha”. W  progu re-
mizy strażackiej wita nas uśmiech-
nięta znana ze swej działalności na 
rzecz lokalnej społeczności senior-
ka Izabela Konc.

Podczas spotkania poznaje-
my historię miejscowości, a  co za 
tym idzie i życie konkretnych ludzi. 
Pani Izabela opowiada nam o żołnie
rzach 83. Pułku Strzelców Poleskich 
z  Kobrynia, którzy zginęli w  wal-
ce z  Niemcami 1 września 1939 r. 
w Parzymiechach. Natomiast panie 

z  „Czeremchy”, spontanicznie opo-
wiadają nam dramatyczną historię 
o zbrodni wojennej, której dopuścili 
się żołnierze niemieckiego Wehr-
machtu, na polskiej ludności w Pa-
rzymiechach i Zimnowodzie. 

Od razu można było wyczuć, 
że najbardziej lubią opowiadać 
o ks. Bonawenturze Metlerze, tutej-
szym proboszczu, który przed ostat-
nią wojną studiował astronomię 
na paryskiej Sorbonie pod kierun-
kiem Camilla Flammariona. „Nasz 
proboszcz - wtrąca jedna z  Pań - 
w 1902 r. uczestniczył w wyprawie 
naukowej na Oceanie Indyjskim. 
Ponadto znacząco przyczynił się do 

Seniorka z potencjałem 
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powstania obserwatorium astro-
nomicznego w  parku jasnogórskim 
w  Częstochowie, gdzie pełnił funk-
cję kierownika”. Niestety twórczość 
naukowa i  duszpasterska Księdza 
Bonawentury, została przerwana 
w  dramatyczny sposób. Proboszcz 
wraz ze swymi współpracownikami 
ks. Andrzejem Daneckim i organistą 
Ignacym Sobczakiem zostali zamor-
dowani przez Niemców.

Zasłuchani w  opowieści szybko 
orientujemy się w sytuacji, że życie 
w  lokalnej społeczności w  Parzy-
miechach animują cztery instytucje: 
Kościół, Ochotnicza Straż Pożarna 
- Strażacy, Zespół Szkolno-Przed-
szkolny oraz zespół śpiewaczy „Cze-
remcha”. W przestrzeni modelowa-
nia kultury, pielęgnowania pamięci, 
budowania jedności, misję łączenia 
pokoleń poprzez śpiew realizuje 
ostatni wspomniany podmiot. 

To właśnie „Czeremsze” prze-
wodzi animując jej działania eme-
rytowana nauczycielka języka pol-
skiego Szkoły Podstawowej w  Pa-
rzymiechach oraz przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich Izabela 
Konc. Pani Izabela należy do tej 
grupy osób, które nigdy się nie nu-
dzą w życiu. 

Jednocześnie na swój temat 
nie lubi mówić zbyt wiele. To, co 
w spontanicznej rozmowie ma nam 
do przekazania, powtarza co chwilę, 
jak refren piosenki: „Czeremcha jest 
całym moim życiem”. Pani Izabela 
z uśmiechem i stanowczością infor-
muje nas, że: 

„w  zespole mamy nie tylko se-
niorki, ale kobiety, którym do wie-
ku senioralnego jeszcze daleko. 
W  końcu muzyka ma przecież nie 
tylko łagodzić obyczaje, ale łączyć 
ludzi, pokolenia. Działalność w Kole 

Gospodyń oraz „Cze-
remsze” przypomina 
nam o  tym, że w  każ-
dym wieku człowiek 
może nie tylko realizo-
wać swoje pasje, ale 
również misję niesienia  
bezinteresownej służby 
drugiemu człowiekowi”.

W  związku z  tym, 
że nasza seniorka mało 
mówi na swój temat, to 
postanowiliśmy „pocią-
gnąć za język” koleżanki 
i kolegę z zespołu. I tu-
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taj nie było najmniejszego proble-
mu. Okazało się, że języki naszych 
rozmówców szybko się rozwiązały 
i wyszło na jaw, że Pani Izabela, od 
ponad 46. lat jest druhną w miejsco-
wej OSP. Jedna z naszych rozmów-
czyń żartobliwie dopowiada, że ta 
strażacka służba u boku św. Floria-
na, zaowocowała animacją śpiewu 
w parafi alnej scholii.

Kiedy rozmawiamy z  zespołem 
o Pani Izabeli, dowiadujemy się, że 
kierownik artystyczna „Czeremchy” 
i  przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich jest również radną gminy 
Lipie oraz emerytowaną nauczyciel-
ką języka polskiego Szkoły Podsta-
wowej w  Parzymiechach. Ponadto, 
praca, którą wykonywała na rzecz 
lokalnej społeczności , została do-
ceniona przez różne szczeble ad-
ministracji. I  tak, w  1975 r. Pani 
Izabela otrzymała Srebrną Odzna-
kę „Zasłużonemu w  Rozwoju Wo-
jewództwa Katowickiego”. W  roku 
1988 Brązową Odznakę „Za zasługi 
dla Województwa Częstochowskie-
go”. W  1993 r. otrzymała Srebrny 

Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. 
W roku 2001, z  rąk Prezydenta RP 
odebrała „Srebrny Krzyż Zasługi”. 
W  dziewięć lat później otrzymała 
odznakę honorową „Zasłużony dla 
Rolnictwa”. W roku 2011 Zarząd Od-
działu Powiatowego Związku OSP 
w Kłobucku, wyróżnił Panią Izabelę, 
wręczając jej Medal „Za Zasługi dla 
OSP Powiatu Kłobuckiego”.

Na koniec Panie z  czeremchy 
pożegnały nas śpiewem i zaprosiły 
ponownie na spotkanie. Cóż powie-
dzieć po takim spotkaniu? Chyba 
tylko tyle: Żal wyjeżdżać, kiedy wy-
słuchuje się historii o ludziach i ich 
małej Ojczyźnie, której służą swymi 
talentami. Jak zauważyliśmy na-
sza seniorka Izabela ma ich tyle, że 
z pewnością mogłaby nimi obdaro-
wać wiele osób. W  Parzymiechach 
po spotkaniu z  „Czeremchą” prze-
konujemy się, że autentycznie, mło-
dość to nie tyle wiek, co stan ducha.

Renata Olczyk 
– Prezes fundacji „Czyn Katolicki” 
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Krystyna Pilarczyk: Kiedy ze-
tknął się Pan po raz pierwszy 
z pszczelarstwem i pszczołami?

Edward Filipek: Przyroda inte-
resowała mnie od zawsze. Wycho-
wałem się na wsi, więc styczność 
z  przyrodą nie stanowiła dla mnie 
trudności. Jeżeli chodzi o pszczoły, 
to przyznam, że interesowały mnie 
zawsze, ze względu na swą praco-
witość, jednak samymi pszczołami 
i  pszczelarstwem zainteresowałem 
się dopiero na emeryturze.

KP: Gdzie należy poszukiwać 
źródeł Pańskiej inspiracji pszczelar-
stwem? 

EF: Pierwsze zetknięcie z pszcze-
larstwem, to oczywiście książki, któ-
re wprowadziły mnie w  ten świat. 
Następnie dłuższa wizyta w uroczej 
miejscowości Kamianna, położo-
nej 17 km od Krynicy-Zdroju, kiedy 
przebywałem w  założonym przez 
filipina ks. dr Henryka Ostacha 
„Domu Pszczelarza”. Tam właśnie 
„zaraziłem się” pszczelarstwem.

KP: W jaki sposób laik może roz-
poznać prawdziwy miód?

EF: Zawsze prawdziwy miód bę-
dzie krystalizował się po pewnym 
czasie. Jeżeli jesienią miód zacho-
wuje nadal swą płynną konsysten-
cję, to świadczy to o  tym, że nie 
można uważać go za autentyczny. 

Należy pamiętać, że miód ulega kry-
stalizacji. Jest to zjawisko wcześniej 
czy później nieuniknione, a czas kry-
stalizacji zależy także od stosunku 
ilości glukozy do fruktozy w danym 
gatunku miodu. Im więcej glukozy 
zawiera miód, tym szybciej się skry-
stalizuje. 

KP: Czy rzeczywiście miód 
jest taki zdrowy, jak o  nim mówią 
pszczelarze? 

EF: Najważniejsze to uzmysłowić 
sobie różnice chociażby pomiędzy 
cukrem naturalnym, który jest za-
warty w miodzie, a tradycyjnie sto-

Z Edwardem Filipkiem rozmawia Krystyna Pilarczyk

Pszczelarz z Nieznanic
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sowanym cukrem białym. Porów-
nując składniki chemiczne, szybko 
przekonamy się, który z produktów 
jest zdrowszy. Miód zawiera 79,5 %  
glukozy i fruktozy, których w cukrze 
z buraków nie znajdziemy. Miód po-
siada istotne dla naszego organizmu 
biopierwiastki jak: żelazo, fosfor, 
wapń, czy magnez, a także witami-
ny: B1, B2 oraz PP. Jednym słowem: 
„Miód to samo zdrowie! Oczywiście 
w  każdym wieku. Na emeryturze 
smakuje na serio wspaniale”.

KP: Słyszy się często, że stoso-
wane obecnie środki ochrony roślin 
stanowią istotne zagrożenie dla 
pszczół?

EF: Rzeczywiście, środki ochro-
ny roślin, które obecnie stosuje się 
w  rolnictwie, stanowią ogromne 
zagrożenie dla pszczelich rodzin. 
W  rejonach iście rolniczych bywa 
często tak, że pszczoły w ogóle nie 
mogą się utrzymać. 

KP: Co daje Panu bycie pszcze-
larzem?

EF: Pierwsze, co przychodzi mi 

na myśl, to z  pewnością odwaga, 
wytrwałość, obowiązkowość, cier-
pliwość i  zachwyt nad mądrością 
przyrody i wsłuchiwanie się w rytm 
pszczelej muzyki.

KP: Mieszka Pan blisko miej-
skiej aglomeracji, czy zatem można 
powiedzieć, że ma Pan miód ekolo-
giczny?

EF: To, gdzie się mieszka, to 
jedno. Najważniejsze jest to, gdzie 
znajdują się pszczele rodziny. Miód 
z  mojej pasieki pochodzi z  regio-
nów ekologicznych. Moje ule roz-
siane są po Polsce. Wolny czas na 
emeryturze poświęcam na dojazdy 
do zaprzyjaźnionych rodzin, gdzie 
obok domów stoją ule. Większość 
uli z  mojej pasieki znajduje się 
w Kamiannej. Każdy, kto zetknął się 
z miodami, wie czym jest Kamianna 
i jak smakują miody z tego regionu 
Polski.

KP: Jakiej rady udzieli Pan 
osobom które chciałyby zająć się 
pszczelarstwem?

EF: W pierwszej kolejności nale-
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ży sprawdzić czy nie jest się uczulo-
nym. Należy zadbać o dobrą podbu-
dowę teoretyczną. Ale to nie wszyst-
ko, ponieważ wiedzę trzeba wcielić 
w  życie poprzez praktyką. Dawniej 
o tyle było łatwiej, że praktyka w tej 
materii przechodziła z ojca na syna. 
Dziś jest nieco inaczej. Jeżeli nie ma 
możliwości trzeba znaleźć pszcze-
larza i po prostu podpatrywać jego 
pracę przy ulu. Następnie podjąć 
decyzję o zapisaniu się do dobrego 
koła pszczelarskiego, w związku są 
organizowane szkolenia i rozpocząć 
własną działalność.

KP: Jakie rodzaje miodów moż-
na zakupić w Pańskiej pasiece?

EF: Pozyskuję przede wszystkim 
miody: rzepakowy, akacjowy, lipo-
wy, wielokwiatowy oraz ze spadzi 
iglastej. 

KP: Czy posiada Pan stałych od-
biorców? 

EF: Tak. Mam wielu stałych 
klientów, którzy cenią sobie miody 
z mojej pasieki. Każdy słoik jest od-
powiednio zabezpieczony i  posia-
da gwarancję, że nie jest mieszany 
z  jakimkolwiek miodem z  UE, czy 
spoza jej granic. Sprzedaję polski 
miód z polskiej pasieki. 

KP: Co najbardziej cenią sobie 
nabywcy w Pana osobie?

EF: Odnoszę wrażenie, że nie tyl-

ko stali klienci doceniają jakość mio-
du, ale również wiedzę, która jest 
moją pasją. Ponadto, nabywcy mo-
ich miodów często powtarzają mi, 
że cenią we mnie brak nachalności, 
czy natarczywości.

KP: Gdzie trafiają Pańskie miody
EF: Pierwszorzędnie w  miody 

zaopatruję członków rodziny oraz 
znajomych. Wiem również, że mio-
dy z  mojej pasieki zagościły u  me-
tropolity częstochowskiego arcybi-
skupa Wacława Depo i kilku księży 
z  naszej archidiecezji. Staram się 
również o  to, by podarować kilka 
słoików dzieciakom, by zrezygno-
wały z cukierków na rzecz zdrowej 
słodyczy, jaką jest miód.

KP: Czy da się Pan zaprosić na 
audycję „Senior w eterze” do Radio 
Jasna Góra, by podzielić się swym 
pszczelarskim doświadczeniem 
z naszymi słuchaczami?

FE: Trudno mi w tej chwili odpo-
wiedzieć na to pytanie, ale nie mó-
wię nie. Myślę, że wiedza zdobyta 
na warsztatach dziennikarskich po-
może mi w  tej materii i będę mógł 
podzielić się swoją pasją z radiosłu-
chaczami i  zachęcić ich do posma-
kowania miodu i produktów pszcze-
lich. W końcu to zdrowy dar natury.

KP: Dziękuję Panu za poświęco-
ny czas i oczywiście wspaniały miód

EF: Ja również Pani dziękuję.

Krystyna Pilarczyk 
- Wieluń-Nieznanice
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Pewnego słonecznego majowe-
go dnia Bartek zaprosił swoich ko-
legów do domu na zabawę. W  tym 
czasie jego chora siostra Maja le-
żała samotnie w  swoim pokoju. 
Była smutna patrząc przez okno jak 
jej braciszek z  kolegami bawi się 
w berka i chowanego. Dziewczynce 
zrobiło się jeszcze bardziej przykro. 
Widząc jej smutek, mama potajem-
nie zadzwoniła do babci i dziadka po 
poradę. Opowiedziała im, że Maja 
zaraziła się ospą i leży w łóżku, jest 
jej smutno, czuje się  bardzo samot-
na i nic nie jest w stanie jej pocie-
szyć, podczas gdy Bartek świetnie 
się bawi z  kolegami na podwórku. 
Po rozmowie dziadkowie zastana-
wiali się nad tym, jak mogą pomóc 
Mai. Babcia postanowiła przygoto-
wać coś specjalnego dla wnuczki. 
Nie mogli przecież zostawić jej w ta-
kiej sytuacji. A  tymczasem dziew-
czynka spoglądała w  okno odsta-
wiając wszystkie swoje zabawki na 
bok i myślała:

- Oh, gdyby przyszedł ktoś, 
kto by mnie czymś zainteresował! 
Żeby poprawił mój humor chociaż 
troszeczkę! - dodała ze smutkiem 
i  pewnie zaraz by się rozpłakała, 
gdyby nie otworzyły się drzwi i nie 
usłyszała:

- Cześć, Maju!!!!!
Dziewczynka popatrzyła w stro-

nę wejścia i…….
- Babciu!!!!! - wykrzyknęła z  ra-

dością - To ty? Naprawdę?
- Cześć, wnusiu! – odpowiedziała 

babcia - Czemu jesteś taka smutna?
- Och, babciu! Przyszłaś w samą 

porę! Prawie się nie rozpłakałam….
Dobrze, że jesteś, co ja bym bez cie-
bie zrobiła?! A …skąd wiesz, że je-
stem smutna i….

- Chora? – dopowiedziała babcia 
–  Babcie wszystko wiedzą, więc się 
nie dziw.

Od momentu przyjścia ukocha-
nej babci dziewczynce zrobiło się 
radośnie, a na jej twarzy pojawił się 
uśmiech.

Nagle drzwi do pokoju się otwo-
rzyły się po raz drugi i w progu sta-
nął dziadek. 

- Cześć Dziadku!- podbiegła do 
niego i przytuliła się.

- Cześć, Maju!- przywitał się ser-
decznie.

Przez pół godziny dziewczynka 
rozmawiała z dziadkami zapomina-
jąc o swoich przeżyciach i o smutku.

- A teraz może w coś zagramy? 
– zapytała.

- A w co byś chciała – zaintere-
sował się dziadek.

- Hmm….. może w grę planszo-
wą „Scriba”?

- Świetnie! – zgodzili się dziad-
kowie.

Recepta na radość – świat 
seniorów w oczach dziecka
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Zacięta walka na układanie słów 
trwała około godziny.

- A  czy masz ochotę na pyszną 
czekoladową babeczkę?- zapytała 
babcia.

- Oczywiście, Twoje babeczki są 
najpyszniejsze na świecie!

Po deserze dziadek wyciągnął 
drewniane pudełko. Były na nim bia-
ło-czarne kwadraciki.

- Wiesz co to jest? – zapytał 
otwierając je.

Znajdowały się w nim małe wy-
rzeźbione białe i czarne drewniane 
figurki. 

- Nie wiem.
- To są szachy, taka bardzo mą-

dra i stara gra, którą znają ludzie na 
całym świecie. Powstała w VI w. n. 
e. w Indiach. Do Europy dotarła już 
w VIII-IX w., początkowo do Hiszpa-
nii, Włoch i  Francji, potem do Nie-
miec, Anglii i Skandynawii. Do Polski 
gra zawitała dopiero w XII wieku, za 
panowania Bolesława Krzywouste-
go. Umiejętność gry w szachy uzna-
wana była za zaletę i zyskała wielką 
popularność na dworach królew-
skich. Popatrz, to są figury i pionki 
szachowe. Na tej planszy układa się 
je w odpowiedni sposób na właści-
wych polach. Tych pól jest aż 64….
kontynuował dziadek.

- Dziadku, naucz mnie grać 
w szachy!!!

- Dobrze, ale najpierw posłuchaj. 
Gra w  szachy rozgrywana jest po-
między dwoma zawodnikami. Je-

den gracz ma bierki białe, a  drugi 
czarne. Każda bierka porusza się 
inaczej, ma swoją wartość i  swoje 
zadanie. Celem rozgrywanej partii 
szachów jest „danie mata” królowi 
przeciwnika…..

Maja z  rosnącą ciekawością 
słuchała dziadka, który w  ten spo-
sób wytłumaczył  wnuczce jak po-
ruszają się pionki, skoczki, gońce, 
hetman i  król. Od samego począt-
ku Maja z przyjemnością uczyła się 
grać w szachy, ponieważ była to dla 
niej ciekawa zabawa. Później, kiedy 
przyswoiła sobie podstawowe zasa-
dy, zaczęła rozgrywać z  dziadkiem 
i  babcią swoje pierwsze partie. Od 
tej chwili opuścił ją smutek i choro-
ba prawie niezauważalnie minęła. 
Z  każdą partią grała coraz lepiej. 
Każda rozgrywka była niepowta-
rzalna, a jej wyniku nie można było 
przewidzieć. 

W  końcu rodzice zapisali Maję 
do klubu szachowego, ponieważ 
potrzebowała już bardziej facho-
wej pomocy. Po kilku latach dziew-
czynka już brała udział w zawodach 
szachowych i zajmowała miejsca na 
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Chyba nikt nie przypuszczał, że 
wycieczka do radia może być tak 
emocjonująca. 

Pierwszy raz uczniowie należący 
do Szkolnego Koła Dziennikarskiego 
działającego w Gimnazjum św. Jana 
Pawła II w  Kłobucku, mieli okazję 
nie tylko do zapoznania się z pracą 
dziennikarza radiowego, ale przede 
wszystkim opowiedzieć o  swoich 
babciach i dziadkach podczas emisji 
audycji: „Senior w eterze”.

 Profesjonalny sprzęt i  wyciszo-
ne pomieszczenia sprawiły, że czu-
liśmy się mocno podekscytowani, nie 
wiedząc, że najlepsze dopiero przed 
nami. Prawdziwe emocje pojawiły się 
dopiero wtedy, gdy zaczęła się praw-
dziwa dyskusja na temat osób star-

szych. W  końcu przecież mogliśmy 
dokonać oglądu wieku podeszłego 
poprzez „filtr” młodego pokolenia.

Kontakt młodzieży z  dziennika-
rzami oraz uczestnictwo w  audycji 
stanowiły doskonałą okazję do zwró-
cenia uwagi naszych podopiecznych 
nie tylko na proces starzenia się spo-
łeczeństwa, ale i  kwestie związane 
z problemami, z  jakimi borykają się 
seniorzy. Nasi podopieczni podzie-
lili się w  eterze nie tylko własnym 
postrzeganiem starości, ale przede 
wszystkim inicjatywami wspierają-
cymi seniorów, których zgodnie za 
patronem swej szkoły św. Janem 
Pawłem II, określili „strażnikami pa-
mięci”.

Dorota Ciemięga 
– Nauczyciel Gimnazjum 

św. Jana Pawła II

podium zdobywając dyplomy i  pu-
chary.

- Och, ci moi kochani dziadkowie! 
– myślała Maja otrzymując kolejną 
nagrodę – gdyby nie oni, to nigdy 
nie nauczyłabym się grać w szachy 

i nigdy nie zdobyłabym pucharu! Je-
stem szczęśliwa i wdzięczna moim 
dziadkom !!!!!

Marta Kot 
Szkoła Podstawowa Nr 29  

w Częstochowie

„O wieku  podeszłym w eterze” - 
Gimnazjaliści z Kłobucka na audycji radiowej
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„Bardzo się cieszę, że dwa razy 

w tygodniu mogę wysłuchać audycji ra-

diowej „Senior w eterze”. Sprawy, któ-

re są tam poruszane ciekawią nie tylko 

mnie, ale i koleżanki, z którymi się spo-

tykam. Wszystkie Panie kazały podzię-

kować, że w Radio Jasna Góra porusza 

się tematykę seniorów i  że wreszcie 

ktoś o  nas jeszcze pamięta. Szkoda, 

niestety, że mieszkam w tak dużej od-

ległości od Częstochowy, ponieważ 

z chęcią wzięłabym udział w zajęciach 

Klubu Seniora, który organizują ludzie 

związani z Akcją Katolicką ” 
Elżbieta z Gliwic,

„Zawsze słucham audycji z udzia-
łem Księdza Sławomira i  myślę, że 
u  nas w  Kleszczowie też przydałby 
się taki Klub dla seniorów w  domu, 
który Ksiądz wybudował. Chociaż bu-
dynek widzę z zewnątrz, to robi dobre 
wrażenie i myślę, że pewnie znalazło-
by się pomieszczenie, w  którym ze-
brałaby się grupa osób starszych od 
nas, aby pobyć razem”

parafi anka z Kleszczowa

Jestem mieszkańcem Często-
chowy. Powiem szczerze, że o Klubie 
dowiedziałem się tak zwaną „pocztą 
pantofl ową” i chciałbym zapytać, czy 
nie będąc z  terenu parafi i św. Woj-
ciecha w  Częstochowie, mogę wraz 
z żoną uczestniczyć w zajęciach Klu-
bu Częstochowskiego Seniora?” 

Ryszard z żoną z Częstochowy

„Cieszę się, że w Radio Jasna Góra 
mogłem usłyszeć moją babcię. Słu-
chaliśmy audycji całą rodzinką. Mama 
powiedziała, że nasza babcia, jest nie 
tylko gwiazdą od kuchennych rewolu-
cji, ale i gwiazdą radiową”

młody słuchacz z Kłobucka

Seniorzy e:maile piszą
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„Jestem wdzięczna Księdzu 
Radkowi za zorganizowanie zajęć 
i wykładów w parafi alnym Klubie 
Seniora. Na nowo, mimo samot-
ności, czuję się potrzebna dru-
giemu człowiekowi i odnajduję 
radość życia”

uczestniczka Klubu

„Panowie robicie w Radio dobrą robo-
tę. Aż cieszy człowieka, że angażujecie w 
audycje tak wiele młodych osób. Ich spon-
taniczność, zapał i zaangażowanie spra-
wia, że: Wesołe jest życie staruszka” 

 Ksiądz Emeryt

„To wspaniałe, że już wkrótce ukazy-
wać się będzie czasopismo poświęcone 
seniorom. Z  pewnością będzie stanowić 
doskonałe uzupełnienie do audycji ra-
diowych. Pisząc z  perspektywy Wielunia, 
powiem, że zazdroszczę trochę miesz-
kańcom Częstochowy, że mają takie moż-
liwości. Jednak zgłaszam się z  drobnym 
zapytaniem, ponieważ na Państwa stronie 
internetowej pojawiają się znane mi oso-
by związane z  naszym miastem. Dlatego 
pytam, czy gdyby u nas zebrała się liczna 
grupa osób 60+, to można liczyć na włą-
czenie się w projekt Klubu lub organizo-
wane przez was warsztaty?” 

 Irena z Wielunia

„Jestem wdzięczna za konkurs książ-

kowy na antenie Radia Jasna Góra. List 

Jana Pawła II skierowany do nas – Osób 

w podeszłym wieku, to autentyczna uczta 

duchowa. Jestem wdzięczna, że mogłam, 

mimo mojego wieku odebrać nagrodę oso-

biście w Radio Jasna Góra. Poza odbiorem 

nagrody cieszę się, że miałam motywację 

wybrać się wreszcie na Jasną Górę” 
Krystyna z Częstochowy
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Powstanie zespołu śpiewaczego 
Czeremcha, który animuje rzeczywi-
stość muzyczną nie tylko w naszej 
miejscowości, ma swój początek w 
działalności miejscowego Koła Go-
spodyń Wiejskich oraz w uroczysto-
ściach z okazji Dnia Matki z czerwca 
2006 r., kiedy to nasze Panie, wraz 
z jednym Panem, uczestnikiem ze-
społu zadebiutowały jako zespół. 

W naszej miejscowości wszyscy 
znamy się doskonale i widzimy, jak 
Panie seniorki, chociaż nie tylko an-
gażują się w  życie naszej społecz-
ności. Naszą „Czeremchę” możemy 
usłyszeć jak śpiewa pieśni kościelne 
podczas świąt Bożego Narodzenia, 
Wielkanocy, Bożego Ciała, a  także 
w czasie wielu uroczystości o  cha-
rakterze religijno-patriotycznym. 
Zespół śpiewa nie tylko w  Parzy-
miechach, ale na terenie powiatu 
kłobuckiego, Polski i poza jej grani-
cami.

Oczywiście, działalność „Cze-
remchy”, to nie tylko kwestia śpie-
wu, ponieważ nasze Panie swoje ta-
lenty realizują w sztuce kulinarnej, 
jeżdżąc na różnego rodzaju konkur-
sy. Do tego dochodzą jeszcze liczne 
wyjazdy na dożynki. Podczas Doży-
nek Prezydenckich w Spale wieniec 
z Koła Gospodyń Wiejskich otrzymał 
drugie miejsce, a same Panie miały 
okazję do występów na scenie. 

Jeżeli popatrzymy na działal-
ność „Czeremchy” z  punktu widze-
nia geografi cznego, to na mapie 
licznych podróży odnajdziemy na-
stępujące miasta, a co za tym idzie 
i konkretne inicjatywy: Paryż, Bruk-
sela, Praga, Wiedeń, Bratysława, 
Wilno, Warszawa, Kielce, Mikołów, 
Dąbrowa Górnicza, Racibórz oraz 
Szwajcaria Saksońska.

Muzyka łagodzi obyczaje



SENIOR W ETERZE

43

Na trasie podróży „Czeremchy” 
nie mogło oczywiście zabraknąć 
Jasnej Góry. Nasz zespół i w takim 
miejscu miał okazję śpiewać ze 
Szczytu Jasnej Góry, a ostatnio na-
wet wziął udział w audycji radiowej: 
„Senior w eterze” na 100.6 fm emi-
towanej przez Radio Jasna Góra. 
Z pewnością, za duży sukces należy 
uznać koncert „Czeremchy” w  Sali 
Kongresowej w Warszawie. Z pew-
nością nie jeden zespół chciałby tam 
wystąpić, a jednak nam się to udało.

Przyglądając się działalnoś- 
ci członków zespołu, przychodzi 
na myśl kluczowe pytanie: „Skąd 
u  Pań, które posiadają wnuki, cho-
ciaż nie tylko, tyle zapału chęci 
i energii do pracy? Na pewno mają 
wiele własnych obowiązków, któ-
rych nie zaniedbują, a jednak każdą 
wolną chwilę spędzają razem. Miej-
scowi ludzie nie traktują ich z „przy-
mrużeniem oka”, ale z pewną reflek-
sją, być może podziwem patrzą, że 
w dzisiejszych czasach, mimo wieku 
(nie wypominając) komuś się chce 
chcieć. Na dowód tego, wystarczy 
przekroczyć próg kościoła w Parzy-
miechach, by usłyszeć, jak „Czerem-
cha” śpiewa na licznych uroczysto-
ściach, jubileuszach, ślubach i  po-
grzebach.

Nasze seniorki, to jak mówią 
miejscowi: „Kobiety do tańca i  do 
różańca”. Skoro o różańcu i koście-
le już było powiedziane, to powiem, 
że i  w  tańcu w  miejscowej remizie 

w niczym nie ustępują innym, młod-
szym wiekiem. Dzięki strażakom, 
KGW i  „Czeremsze”, życie w  miej-
scowej remizie osiąga swą pełnię. 
Co więcej, życie lokalnej społecz-
ności w Parzymiechach animują se-
niorki. W ten sposób i u nas w Pa-
rzymiechach, muzyka, a w zasadzie 
„Czeremcha” wpływa na łagodzenie 
obyczajów. 

Kończąc krótką prezentację ze-
społu, warto z  pewnością zachęcić 
przedstawicieli młodszego pokole-
nia o to, by wsparli i zasilili zespół, 
który pod egidą Pani Izabeli Konc, 
działa rewelacyjnie. I do zachęty do-
łączyć warto słowa, które wypowie-
dział J. W. Goethe”

„Gdzie słyszysz śpiew tam idź,
tam dobre serca mają
źli ludzie wierz mi,
Ci nigdy nie śpiewają”.

Karol Kaczmarek  
- Parzymiechy 
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„Człowiek nie żyje aby jeść, ale 
je, aby żył”, powiedział kiedyś So-
krates. To krótkie i  proste stwier-
dzenie zmusza nas do refleksji i pro-
wokuje do chwilowego zatrzymania 
się i  przemyślenia tego, jak wyglą-
da nasze wspólne uczestnictwo  
w posiłku. 

Béla Hamvas, w świetnej książce 
„Filozofia wina”, która kiedyś przy-
padkiem wpadła mi ręce, dokonu-
jąc analizy zmysłów. Zwrócił moją 
uwagę na to, że usta utożsamione 
ze zmysłem smaku mogą tak w za-
sadzie wszystko, ponieważ „chłoną, 
smakują, biorą to, czego zapragną, 
są źródłem bezpośredniego pozna-
nia”. W  związku z  tym, przestrzeń, 
świat ust, stanowi sumę doznań. 
Poprzez zmysł smaku rzeczywis- 
tość jest nam bardziej bezpośred-
nia i bliższa świat postrzegany cho-
ciażby przez zmysł wzroku, słuchu, 
a  nawet dotyku. W  końcu przecież 
sam autor „Filozofia wina”, twierdzi, 
że usta zasadniczo pełnią trzy funk-
cje: mówią, całują i jedzą

Levi Strauss, w swym „Trójkącie 
kulinarnym” podpowiada nam, że 
kuchnia, obok mowy jest w  rzeczy-
wistości drugą formą ludzkiej dzia-
łalności. W  końcu przecież tak, jak 
nie może istnieć społeczeństwo bez 
mowy, tak również nie może istnieć 
społeczność, która w  taki, czy inny 
sposób, nie warzyłaby przynajmniej 
pokarmów. I w  taki sposób, zarów-
no mowa, jak i jedzenie, włączają się 
w  tworzenie klimatu wzajemnych 
więzi międzyosobowych.  

Współcześnie w  podejściu do 
kwestii jedzenia, zauważamy dwie 
odmienne koncepcje: fast food i slow 
food. Z  ideą fast, wiąże się historia 
„White Castle” - sieci restauracji 
założonej w 1916 r., w której w eks-
presowym tempie sprzedawano 
hamburgery z  frytkami i  colą za 5 
centów. I chociaż do Polski produk-
ty fast food dotarły na początku lat 
dziewięćdziesiątych XX w., to jednak 
szybko przekonaliśmy się o tym, że 
nasz świat stanowi w  rzeczywisto-
ści globalną wioskę, w której tempo 
życia człowieka szybkie, jest wprost 
proporcjonalne do najnowszego 
procesora w  komputerze. Do tego 
dochodzi wpływ mediów i  reklama, 
która przekonuje odbiorcę, że jeże-
li nawet w pożywieniu fast znajdują 
się substancje szkodliwe dla organi-
zmu: sól kuchenna, tłuszcze, węglo-
wodany, cukier, barwniki, konser-
wanty, to trzeba być trendy.

Jak trawimy, tak myślimy
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Taka filozofia spożywania posił-
ków jest obca nam seniorom. Dlate-
go skłaniamy się ku koncepcji slow 
food. Ta idea spożywania posiłków 
zawiera w  sobie postulat spowol-
nienia tempa życia. Mało tego, może 
przerodzić się nie tylko w  kulturę 
wspólnego bycia i  dialogu przy je-
dzeniu (nigdy z pełnymi ustami), ale 
stać się pewną formą edukacji w za-
kresie prozdrowotnym. 

To, co uwodzi w  filozofii ruchu 
slow food seniorów, to z pewnością 
dążenie do obudzenia w sobie zmy-
słu poszukiwacza, który tęskni za 
„wonią z przeszłości”, która poprzez 
zmysł smaku, przenosi nas w prze-
szłość, w  której człowiek czuł się 
każdemu tak bardzo potrzebnym. 
Dodatkowo, prowadzona podczas 
posiłku rozmowa gwarantuje senio-
rowi możliwość wysłuchania, której 
tak bardzo potrzebuje. To piękne, że 
w  dobie zabiegania pozostawiono 
nam przestrzeń nie tylko na rozkosz 
kosztowania, ale przede wszystkim 
na celebrowanie posiłku we wspól-
nym, rodzinnym gronie. I to w dodat-
ku wbrew istniejącej nie tylko lokal-
nie, ale globalnie modzie na fast.

Patrząc na współczesność do-
strzegam pewien dramat. Otóż, 
wiele współczesnych spraw, w  tym 
także spożywanie posiłku, musi 
się odbywać nie tylko szybko, ale 
także w  samotności. Ewentualnie 
przed telewizorem, komputerem, 
tabletem czy smartfonem. Najlepiej 
nawrzucać w  siebie pożywienia na 

dziś, a  jutro będzie kolejna porcja. 
Dzisiejsze żywienie wygląda trochę 
jak kupowanie w hipermarkecie. Ma 
być dużo, szybko, tanio i najczęściej 
tandetnie. 

Niestety, jeżeli spożywanie posił-
ków przestanie być celebracją, a sta-
nie się wyłącznie jedzeniem, wów-
czas wskazówka Sokratesa, o  tym, 
że „człowiek nie żyje aby jeść, ale 
je, aby żyć”, stanie się bezużyteczna, 
a co za tym idzie, stół jako miejsce 
budowania relacji w  rodzinie prze-
stanie pełnić właściwą mu rolę.

Cóż poradzić w tej materii? Słu-
żąc radą i  doświadczeniem życio-
wym, powiem tyle, że z pewnością, 
w tej kwestii, warto sobie wziąć do 
serca wskazówkę św. Hildegarda 
z  Bingen, która podpowiada i  nam, 
ludziom XXI wieku: „Jak słońce 
cieniem na zegarze, tak strawność 
żołądka kieruje umysłem każdego 
i  rządzi jego czynnościami, czyli – 
jak trawimy, tak myślimy”.

Ks. Jacek Michalewski  
– Asystent Diecezjalny  

Akcji Katolickiej  
Archidiecezji Częstochowskiej



SENIOR W ETERZE

46

Ciasto, które uwielbiają nie tyl-
ko moje dzieci i wnuki. Chociaż, jak 
wszystkie babcie znające życie wie-
my, że dla naszych pociech droż-
dżówka mogłaby składać się jedynie 
z kruszonki.

Składniki na ciasto:
• 1 kg maki tortowej,

• 1 szklanka cukru,

• 10 dag drożdży (kostka) - 
najlepiej świeże,

• 1 ½  szklanki mleka,

• Cukier waniliowy,

• 5 jajek (najlepiej swojskich),

• ¾ kostki margaryny ( lub masło).

• Składniki na kruszonkę:

• 50 g masła miękkiego masła lub 
margaryny,

• 10 płaskich łyżek mąki, 

• 4 łyżki cukru, (można dodać 
cukier waniliowy)

Proces przygotowania:
W  małym rondlu podgrzewamy 

masło, które po roztopieniu pozo-
stawiamy do ostudzenia. Następnie 
podgrzewamy mleko i  dodajemy 
do niego drożdże oraz kilka łyżek 
cukru oraz 2 łyżki mąki. Zawartość 
mieszamy i  odstawiamy do „wyro-

śnięcia”. Trzeba pamiętać, że świe-
że drożdże zawsze wyrosną szybko 
i  wypełnią kuchnię specyficznym 
aromatem. Wreszcie przychodzi ko-
lej na przesianie mąki, do której do-
dajemy resztę cukru, cukier wani-
liowy oraz jajka, które powinny mieć 
temperaturę pokojową. Wyrośnięte 
drożdże i  pozostałe składniki wy-
rabiamy robotem. Pod koniec doda-
jemy roztopione masło i mieszamy 
wszystko do momentu uzyskania 
jednolitej masy. Należy pamiętać, 
wyrobione ciasto nie powinno przy-
wierać do misy. Moje wnuki nie lu-
bią dodatków, jednak zawsze można 
wrzucić do ciasta rodzynki, czy kan-
dyzowane skórki z pomarańczy.

Wyrobione ciasto odstawiamy 
w  ciepłe miejsce i  otulamy ścierką 
kuchenną czekając aż do wyrośnię-
cia od 40 do 60 minut. W tym czasie 
zabieramy się do wyrobienia kru-
szonki. Wszystkie składniki prze-
znaczone do użycia mieszamy ze 

Ciasto drożdżowe z kruszonką
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Pogłaśniasz telewizor, dociskasz 
telefon do ucha? Denerwuje cię, że 
ludzie mamroczą? 

To typowe objawy postępującego 
niedosłuchu. W Polsce nawet 6,5 mi-
liona dorosłych osób może mieć ten 
problem.

Najczęściej przyczyną stopnio-
wego pogarszania się słuchu jest 
po prostu wiek. Sprawność narządu 

słuchu z biegiem lat słabnie, dodat-
kowo czasy sprzyjają codziennemu 
długiemu przebywaniu w  hałasie. 
Efekt? Niemal 80% seniorów czuje, 
że ma problemy ze słuchem. 

Tak wynika z raportu TNS Polska 
„Słuch polskich seniorów 2014” opu-
blikowanego w portalu Senior.pl

Sprawa jest poważna, bo nie-
dosłuch to coś więcej niż problemy 

Cichy problem milionów Polaków

sobą. Oczywiście w  miarę uznania 
można dodać jakiś składnik. Chodzi 
o to, by się „wstrzelić” w gust sma-
koszy i  wyrobić delikatną lub dużą 
kruszonkę.

W dalszym ciągu należy nasma-
rować brytfankę o tradycyjnej wiel-
kości odrobiną tłuszczu, posypując 
delikatnie jej ścianki bułką tartą. 
Dzięki temu ciasto nie będzie przy-
wierać do ścianek brytfanki. W tym 
czasie należy rozgrzać piekarnik 
do temperatury 200 - 210 stopni  
Celsjusza.

Wyrośnięte ciasto przekładamy 
do przygotowanej wcześniej bryt-
fanki. Całość ciasta posypuje się 
kruszonką, a  następnie wkłada do 
rozgrzanego piekarnika na środko-
wy poziom . Po około 50 minutach 
przykręcamy piekarnik do około 170 
stopni Celsjusza. Ciasto powinno 
być gotowe po około 60 - 70 minu-
tach. Oczywiście, wszystko zależy 
od piekarnika. Pamiętajmy jednak 
o tym, by nie otwierać drzwiczek pie-
karnika wcześniej, ponieważ ciasto 
drożdżowe jest delikatne i podatne 
na różnicę temperatur i  przeciągi. 
Pod koniec pieczenia wykałaczką 
sprawdzamy stan pieczenia ciasta 
i  wszystko jest gotowe. Pozostaje 
jeszcze życzyć smacznego.

 Z przepisów seniorki Anieli.
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z głośnością telewizora. 
To samo badanie TNS Polska 

wykazało, że osoby borykające się 
z  przypadłościami słuchowymi czę-
sto unikają spotkań towarzyskich, 
są sfrustrowane i osamotnione. Co-
raz więcej trudności sprawia im za-
łatwienie prostych spraw, choćby 
w  urzędach. Pojawiają się też nie-
bezpieczeństwa, np. na drodze, gdy 
nie słychać nadjeżdżającego samo-
chodu.  Niestety, z  tak dużej grupy 
seniorów z tym problemem zaledwie 
31% ma zdiagnozowany ubytek słu-
chu. Co gorsza, jeszcze mniej niż po-
łowa z tej grypy została kiedykolwiek 
skierowana na dodatkowe badania 
lub na konsultację do specjalisty la-
ryngologa! A  niemal połowa osób 
biorących udział w badaniu nigdy nie 
została zapytana o  kłopoty ze słu-
chem, nawet podczas wizyty u leka-
rza laryngologa związanej z proble-
mem niedotyczącym uszu. Dlatego 
najlepiej brać sprawy w swoje ręce 
i  raz do roku udać się na badanie 
słuchu samemu. Najlepiej już od 
55. roku życia. Wczesna diagnoza to 
szybkie leczenie i dobór najlepszego 
rozwiązania. Dlatego Firma GEERS 
Dobry Słuch chce szerzyć wiedzę 
i  zachęcać Polaków – nie tylko se-
niorów – do profilaktyki w  postaci 
przesiewowych testów słuchu i  po-
dejmowania jak najszybszego działa-
nia, jeśli pojawi się taka konieczność. 
Będziemy również wspierać osoby, 
których nie stać na podjęcie dalszych 

kroków. Naprawdę większość osób 
zmagających się z  niedosłuchem 
może w pełni cieszyć się życiem: sły-
szeć i rozumieć wyraźnie każde sło-
wo w teatrze, oglądać telewizję tak, 
by nie przeszkadzać sąsiadom zza 
ściany, uczestniczyć aktywnie w ży-
ciu zawodowym i  rodzinnym – być 
samodzielnym i niezależnym. 

Ograniczenia wynikające z niedo-
słuchu – czyli jak życie omija osoby 
niedosłyszące

Wyniki badania TNS Polska 
„Słuch polskich seniorów 2014” po-
kazują, że:
• 30% badanych nie słyszy radia 

lub telewizji przy poziomie gło-
śności, przy jakim wcześniej ko-
rzystało z tych odbiorników, lub 
przy poziomie głośności, przy 
którym inne osoby słyszą wyjąt-
kowo wyraźnie;

• 20% osób w wieku 60+ deklaru-
je, że z  powodu problemów ze 
słuchem całkowicie rezygnuje 
z oglądania telewizji lub słucha-
nia radia;

• co trzecia osoba biorąca udział 
w  badaniu prosi o  powtórzenie 
tego, co ktoś powiedział, bo nie 
usłyszała wyraźnie;

• 24% seniorów przyznało, że czę-
sto odnosi wrażenie, że ich roz-
mówcy mówią niewyraźnie lub 
mamroczą;

• jedna piąta respondentów de-
cyduje się przełożyć telefon do 
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drugiego ucha, by móc lepiej 
słyszeć, tyle samo uczestników 
badania całkowicie rezygnuje 
z  rozmów telefonicznych z oba-
wy, że nic nie usłyszy;

• co czwarta osoba uczestnicząca 
w badaniu przyznała, że z powo-
du problemów ze słuchem czę-
sto rezygnuje z  udziału w  roz-
mowie w głośnym otoczeniu, np. 
na przyjęciu czy w sklepie;

• 20% seniorów rezygnuje ze spo-
tkań z  rodziną, znajomymi, są-
siadami, jak również załatwia-
nia osobiście spraw w urzędzie, 
z obawy przed niedosłyszeniem, 
o czym się do nich mówi. 

Zbadaj swój słuch. To proste!

Wczesne wykrycie wady słuchu 
pozwala wdrożyć odpowiednią tera-
pię w odpowiednim czasie. Badanie 
audiometryczne to prosty test wy-
konywany przy użyciu specjalnego 
urządzenia – audiometru. Test au-
diometryczny powinien być wyko-
nywany w odpowiednio wyciszonym 
pomieszczeniu. W  trakcie badania 
pacjent zakłada na uszy słuchawki, 
przez które przesyłane są dźwięki 
o  różnych częstotliwościach. Dzięki 
temu można wychwycić ewentualne 
ubytki słuchu u badanego. Wynik te-
stu pokazuje o  ile gorzej słyszy ba-
dany od osób normalnie słyszących. 
Dzięki audiometrowi można zdia-
gnozować stopień i rodzaj niedosłu-

chu oraz, co ważne, można określić 
jego wpływ na rozumienie mowy. Na 
ten test powinny zostać skierowane 
także osoby, które skarżą się na szu-
my uszne, mają zawroty głowy lub 
kłopoty z  utrzymaniem równowagi. 
Regularnie, co pół roku, powinny go 
wykonywać wszystkie osoby narażo-
ne na hałas. 
• Problemy ze słuchem zaczynają 

się u seniorów powoli i początko-
wo trudno je zdiagnozować.

• 77% osób powyżej 60. roku życia 
jest przekonanych, że ma proble-
my ze słuchem, przy czym jedy-
nie 31% ma zdiagnozowany jego 
ubytek. 

• Każda osoba po 55. roku życia 
powinna regularnie poddawać 
się przesiewowym testom słu-
chu. 

• Więcej informacji znajdziesz na 
www.geers.pl oraz pod bezpłat-
nym numerem infolinii 800 13 33 
77 działającej od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9:00–16:00.

• 

Anna Szubert – Kałuża  
- Manager Regionalny GEERS  

Akustyka Słuchu sp. z o.o.
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Miody w atrakcyjnych cenach, ze specjalną zniżką dla seniorów - gwaranto-
wana certyfi katem Roztoczańskiego Związku Pszczelarzy Jakość. Szczegóły 
pod numerami telefonów i na stronie akcjakatolicka.czest.pl

 „Im mniej cię co dzień miodzie. 
Tym mi smakujesz słodziej” 
- napisał kiedyś Jacek Kaczmarski 
w utworze poświęconym Janowi Kochanowskiemu

   tel.  34 366 48 20 
kom.  503 629 299
kom.  508 794 677

MIODY 
OD AKCJI KATOLICKIEJ
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w każdą środę i czwartek 
o godzinie 13.30 w Radio 

Jasna Góra 100,6 FM

Audycja Akcji Katolickiej
„SENIOR W ETERZE”

oraz na  www.radiojasnagora.pl




