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Słowo wstępne
Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu kolejny numer kwartalnika Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej „Senior w eterze”.
Żywimy nadzieję, że treści przedstawione w artykułach spotkają się
ze strony Szanownych Czytelników, nie tylko z ciepłym i serdecznym przyjęciem, ale zainspirują do podejmowania wspólnymi siłami
wysiłków zmierzających do aktywizacji naszej wspaniałej „dojrzałej
młodzieży”.
Obserwując otaczającą nas rzeczywistość, dostrzegamy, że we
współczesnym świecie, nam wszystkim, bez względu na wiek, niezwykle szybkie tempo wyznacza rytm życia. Członkowie redagujący „Seniora w eterze” postanowili zatrzymać się na chwilę i zwolnić
prędkość tego biegu. Takie podejście pozwoliło nam wyszukać na
niwie niezwykłych seniorskich talentów, takich postaci, które mimo
wejścia w wiek senioralny, okażą się nie tylko niezwykłymi tytanami
pracy, inspiratorami działań zawodowych, religijnych, czy społecznych, ale przede wszystkim osobami, które z tempem narzuconym
nam przez dzisiejszy świat, doskonale sobie radzą.
W przedsięwzięcie „Seniora w eterze” angażujemy również wiele młodych osób. Użyczając swych łam na debiuty dziennikarskie
młodemu pokoleniu, żywimy nadzieję, że młodzież, zapozna z problematyką senioralną swoich rówieśników. Zespół Redakcyjny dziękuje serdecznie młodemu współpracownikowi „Seniora” - Karolowi
Kaczmarkowi, którego talent dziennikarski został przerwany nagłą
tragiczną śmiercią, za zaangażowanie na rzecz seniorów.
Dziękując za dotychczasowe zainteresowanie pierwszym numerem czasopisma, życzę Państwu owocnej lektury i w imieniu organizatorów zapraszam serdecznie na Piknik Seniora, który odbędzie się
27. Lipca o godz. 15:00 przy parafii św. Wojciecha w Częstochowie.
Gwiazdą Pikniku będzie znany, artysta estradowy Jerzy Połomski.
dr Artur Dąbrowski
– Redakt or Naczelny
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Depesza z Brukseli
Lipcowa wizyta w Polsce prezydenta Stanów Zjednoczonych to wydarzenie,
które na długo pozostanie w naszych sercach. Na warszawskim placu Krasińskich cały czas brzmi echo jego słów: „Silna Polska to błogosławieństwo dla krajów Europy i one dobrze o tym wiedzą; silna Europa to błogosławieństwo dla
Zachodu i dla całego świata”.
Prezydent Donald Trump wskazał Polskę jako wzór dla cywilizacji Zachodu nie
bez powodu. Na kartach historii naszej Ojczyzny duch bohaterskiej walki Polaków
zapisał się krwią milionów poległych. Nasza historia to historia ludzi, którzy nigdy
nie utracili nadziei; których nigdy nie dało się złamać i którzy nigdy, przenigdy
nie zapomnieli, kim są, a co najważniejsze — nigdy nie zapomnieli, że wszystko,
co mają, zawdzięczają Bogu. To słowa niezwykle ważne w czasach, gdy lewicowa
poprawność polityczna wykorzenia Zachodnią Europę z chrześcijańskich tradycji,
na których zbudowano potęgę Starego Kontynentu. Dziś prawdziwa tożsamość
Europy żywa jest w państwach Trójmorza: w 12 krajach położonych między morzami Adriatyckim, Bałtyckim a Czarnym. Nie zapominajmy także, że wizyta przywódcy Stanów Zjednoczonych przyniosła temu regionowi konkretne gwarancje
bezpieczeństwa energetycznego i militarnego. Właśnie dzięki takim decyzjom,
inicjatywa Trójmorza ma szanse zakończyć okres francusko-niemieckiej dominacji nad Europą.
Drodzy Czytelnicy, Uczestnicy Klubu Częstochowskiego Seniora, przyszłość
chrześcijańskiej Polski i Europy leży również w Waszych rękach. Jak powiedział
prezydent Trump: „los ludzkości leży w ręku tych, którzy potrafią podać następnym pokoleniom motywy życia i nadziei”. Wasze doświadczenie, wierność wyznawanym wartościom oraz gotowość do służenia radą są tym, czego następne
pokolenia potrzebują dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Z całego serca
życzę zarówno Państwu, jak i całej Szanownej Redakcji właśnie takiej jesieni życia — zaangażowanej
w losy Ojczyzny.

Z wyrazami szacunku i sympatii

Poseł do Parlamentu Europejskiego
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Katechetyczne zadania osób
starszych w rodzinie (cz. 2)

Wprowadzenie dziecka w doświadczenie wiary związane jest między innymi z wychowaniem modlitewnym.
Niewątpliwie jest to jedno z ważniejszych zadań katechetycznych jakie stoi
przed babciami i dziadkami w rodzinie.
Zwrócił na to uwagę św. Jan Paweł II
17 września 2000 r. podczas spotkania
z osobami starszymi na placu św. Piotra w Rzymie, mówiąc: „Włączajcie się
w głoszenie Ewangelii jako katechiści,
animatorzy liturgii, świadkowie życia
chrześcijańskiego. Poświęcajcie czas
i energię modlitwie, czytaniu słowa
Bożego i rozważaniu go” (Jan Paweł
II, Dar długiego życia, „L`Osservatore
Romano” 21 (2000), nr 11-12, s. 14). Papież wyraźnie wskazał, iż wychowanie
religijne w rodzinie domaga się zaangażowania babć i dziadków, którzy podejmując wysiłek osobistej modlitwy,
stają się równocześnie świadkami życia chrześcijańskiego wobec pozostałych członków rodziny. Słowa te można odczytać również jako wezwanie do
realizacji konkretnego zadania katechetycznego, a mianowicie do wychowania modlitewnego wnuków.
Powszechnie wiadomo, iż początkowa wiara dziecka jest wiarą partycypującą w wierze dorosłych, uzależnioną
od wpływu otoczenia, zwłaszcza środowiska rodzinnego. Dziecko korzysta
z ich doświadczeń, także tych związa-

nych z modlitwą, zazwyczaj na drodze
naśladownictwa i identyfikacji. Uczy
się różnych form zachowań i przyjmuje
pewien styl bycia obserwując najbliższych. Mając tego świadomość babcia
czy dziadek powinni dostarczyć wnukowi pozytywnych wzorców godnych
naśladowania, którymi niewątpliwie
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będą: modlitwa w ich obecności, wypowiadane wtedy słowa, postawa ciała
i wykonywane gesty w czasie modlitwy.
W tym kontekście ważna też będzie
obecność krzyża, obrazu religijnego,
zapalonej świecy, różańca i książeczki
do nabożeństwa. Obserwując modlących się dziadków, dziecko doświadcza
obecności Kogoś innego, Kogoś kto
jest ważny dla nich, dla całej rodziny,
Komu poświęcają swój czas i uwagę.
Z upływem czasu dowie się Kto to jest
i będzie potrafiło nazwać Go Bogiem,
a przy tym zrozumie, że Bóg interesuje
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się nim, słucha go, kocha go i pragnie
jego szczęścia, tak jak rodzice, jak babcia i dziadek, i wszyscy pozostali członkowie rodziny.
Podejmując wysiłek uczenia dziecka modlitwy, dziadkowie powinni skoncentrować się w pierwszym rzędzie
na modlitwie spontanicznej, a dopiero
później dziękczynienia, przeproszenia,
prośby, czy też na modlitwie pacierzowej. Babcie i dziadkowie powinni uczyć
też swoje wnuki modlitwy ułożonej
w formie krótkich wierszy, rymujących
się, ułatwiających zapamiętanie, które
dość często pozostają w pamięci na
całe życie. Ale oprócz form słownych
ważne jest w wychowaniu modlitewnym dowartościowanie medytacji i modlitwy dziecka przez działanie.
Jeśli chodzi o pierwszą z nich to
należy stwierdzić, że dziecko posiada naturalną skłonność do medytacji
zarówno oglądając jakieś obrazki czy
słuchając opowiadania. Mając to na
względzie, dziadkowie powinni pamiętać o otwieraniu w obecności wnuków
Pisma Świętego i czytaniu go, a więc
o włączaniu Biblii do modlitwy. Wzywa do tego Benedykt XVI w adhortacji
Verbum Domini, przypominając rodzinom chrześcijańskim o potrzebie posługiwania się nią w modlitwie, w ten
sposób bowiem - zdaniem papieża przekazuje się dziecku wiarę (nr 85).
Oglądając ilustracje zawarte w Piśmie
Świętym i słuchając opowiadań biblijnych, dziecko niejako wnika w ten
świat, utożsamia się z postaciami, przy-
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swaja ich przeżycia i postawy, poznaje
historie biblijne, a wraz z nimi podstawowe prawdy teologiczne. Na pewno
pomagają w tym kolorowe wydania
Biblii dla dzieci, które warto nabyć dla
wnuka. Wspólne jej czytanie, oglądanie
i rozmawianie na tematy w niej zawarte pomagają dziecku poznawać Boga,
przybliżyć się do Niego i nawiązywać
z Nim kontakt.
Z kolei druga forma modlitwy, tj.
przez działanie jest podejmowaniem jakiejś aktywności przez dziecko, w czasie której w sposób bezpośredni bądź
pośredni odnosi się do Boga. Dziecko bowiem nie potrafi wypowiedzieć
wszystkich swoich przeżyć i doświadczeń słowami, nieraz czyni to podejmując jakieś działanie. Niemniej jednak to,
co czyni jest z Bogiem związane. W tym
kontekście ważne jest, by babcia i dziadek nie zapomnieli o takich działaniach
jak: udział dziecka w procesji, wyprawa do przydrożnej kapliczki, zapalenie
świecy na cmentarzu czy nawet spacer, podczas którego dziecko odkrywa
piękno świata wskazującego na swego
Stwórcę. To wszystko ma bowiem swoje znaczenie w procesie tworzenia się
wyobrażeń religijnych i wprowadzania
dziecka w rzeczywistość wiary. Potwierdza to papież Franciszek, który
w czasie modlitewnego czuwania 18
maja 2013 r. przywołał postać swojej
babci, która zabierała go np. w Wielki
Piątek na wieczorną procesję ze świecami, a następnie wraz z nim modliła
się przy grobie Chrystusa (Franciszek,

Kościół wychodzi naprzeciw wszystkim, „L`Osservatore Romano” 34
(2013), nr 7, s. 16). W ten sposób uczyła go modlitwy wspólnotowej (udział
w nabożeństwie w parafii) oraz modlitwy osobistej (czuwanie u grobu).
Te
doświadczenia
wyniesione
z dzieciństwa zapadły bardzo głęboko
w jego pamięci, z perspektywy czasu
dostrzegał ich wagę i chętnie do nich
wracał. Stały się dla niego okazją do
kierowania pod adresem babć i dziadków zachęt, by byli katechetami dla
swoich wnuków i podejmowali trud
wychowania modlitewnego. W jednym
z przemówień nazwał ich nawet „poetami modlitwy” i stwierdził, że: „Modlitwa osób starszych i dziadków jest
darem dla Kościoła, jest bogactwem!
Jest też wielkim zastrzykiem mądrości
dla całej społeczności ludzkiej: przede
wszystkim dla tej, która jest zbyt zabiegana, zbyt zajęta, zbyt roztargniona.
(…). Potrzebujemy osób starszych, które się modlą, bo starość jest nam dana
właśnie po to. Piękną rzeczą jest modlitwa osób starszych” (Franciszek, Poeci
modlitwy, „L`Osservatore Romano” 36
(2015), nr 3-4, s. 41). W nawiązaniu do
tych słów można powiedzieć, że osoby
starsze są dzisiaj potrzebne jako katecheci, by modlić się i uczyć modlitwy
innych. (cdn)
ks. Roman Ceglarek
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„W zdrowym ciele, zdrowy ruch”
Pochylając się nad słynna łacińską
sentencją: „W zdrowym ciele zdrowy
duch”, odkrywamy mimochodem, że
aktywność fizyczna, w znaczący sposób, wpływa nie tylko na siły witalne
człowieka, ale wzmacnia również jego
aktywność i funkcjonalność na płaszczyźnie duchowej. Mówiąc zatem o aktywności fizycznej, mamy zatem do
czynienia z zależnością pomiędzy zdrowiem fizycznym i zdrowiem duchowym.
Za aktywnością fizyczną seniorów
przemawia wiele korzyści. Pośród wielu opinii, które do nas przemawiają, na
światło dzienne wydobywamy te, które
wyraźnie starają się wyartykułować
fakt, że ruch jest najlepszym i najskuteczniejszym specyfikiem składowym
zdrowego stylu życia. Nie brakuje jednak i takich wypowiedzi, które przypominają nam o tym, że żaden leczniczy
medykament nigdy nie zastąpi ruchu.
Cykliczna aktywność ruchowa seniorów w istotny sposób przyczynia się
do modyfikacji postępującego w ludzkim organizmie procesu starzenia.
Prowadzenie przez seniora aktywnego trybu życia, przyczynia się również do spowolnienia nasilających się
z wiekiem zmian narządowych, wynikających z upływu czasu. Dlatego ćwicząc, poruszając się, będąc aktywnym,
wzmacniamy tkankę kostną, koordynację ruchową, wytrzymałość, czy ogólnie
rzecz ujmując sprawność funkcjonalną.
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Chciałoby się dopowiedzieć jeszcze
słowami Pliniusza Starszego: „Dziś zadbaj o zdrowie, byś nie musiał o nim
marzyć, gdy będziesz w niemocy”.
Należy nie tylko zachęcać do aktywności fizycznej osoby w podeszłym
wieku, ale pomóc im w organizacji spędzania wspólnego czasu, gdzie pośród
licznych zajęć będzie również miejsce
na zajęcia ruchowe. Właśnie ta kwestia jest niezwykle istotna, ponieważ
obecnie, jesteśmy świadkami szeroko
rozpowszechnionego siedzącego trybu życia pośród seniorów. A taki stan
rzeczy, wpływa z kolei niekorzystnie na
funkcjonowanie organizmu i przyczynia
się do rozmaitych zaburzeń. Wystarczy
wspomnieć tu tylko zaburzenia związane z układem krążenia, tolerancją glukozy, czy w zakresie gospodarki wodno-mineralnej.
Regularne zaangażowanie seniorów w aktywność o charakterze fizycznym posiada zatem wyraźne rysy prozdrowotne. Ćwiczący regularnie senior
ma pewność, że w sposób dla niego korzystny zmodyfikowany zostanie chociażby przebieg chorób przewlekłych.
Znacząco poprawi się również tolerancja glukozy poprzez zwiększenie wrażliwości na insulinę. Ruch z pewnością
przyczyni się również do złagodzenia
dolegliwości bólowych i przyczyni się
do zmniejszenia infekcji.
W kwestii systematycznej aktyw-
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ności fizycznej, warto pokrótce odnieść
się do sprawy jej wpływu na układ naczyniowo-sercowy. Nie bez powodu
w obecnej dobie, to właśnie wysiłek fizyczny, przedstawia się jako kluczowy
element w zakresie prewencji chorób
związanych z sercem. Ruch, aktywność
fizyczna, to również odciąganie seniorów od ryzykownych zachowań, wśród
których prym wiedzie palenie tytoniu,
czy stosowanie nieodpowiedniej diety.
Aktywność ruchowa to także podjęcie
walki z nadwagą, otyłością, czy zaburzeniami gospodarki tłuszczowej.
Regularne podejmowanie aktywności fizycznej seniorów przekłada się
na zachowanie funkcji motorycznych.
Dodatkowo, praca w grupie i wspólna
wymiana doświadczeń, wnoszą w życie
seniora optymizm i entuzjazm, który
jest w stanie przekonać go, że wysi-

łek fizyczny jest w stanie rzeczywiście
wydłużyć okres samodzielności. Oczywiście, każdy senior musi zdawać sobie sprawę z tego, że należy wybierać
zawsze takie formy aktywności fizycznej, które nie będą grozić urazami, po
których trudno będzie wrócić do pełni
zdrowia.
Wracając do związku aktywności fizycznej z płaszczyzną duchową, warto
będzie odwołać się do spuścizny św.
Tomasza z Akwinu, który przekonywał
współczesnych mu ludzi, że w parze
z działalnością intelektualną musi iść
zawsze dobra kondycja fizyczna, która
wiąże się ze sprawnym funkcjonowaniem organów.
Nie można zatem definitywnie powiedzieć, że na ćwiczenia ruchowe jest
już za późno. Przełamując wszelkie niemoce związane z wiekiem podeszłym,
warto postawić na ruch, bo w końcu
kiedy zdrowy duch wypełnia ciało, to
tym bardziej zdrowszym będzie również nasze ciało. I tak ponownie wybrzmi starożytna maksyma, przekonując nas, że o tym, że: „w zdrowym ciele
zdrowy duch”. Do wypracowanej przez
starożytnych sentencji może warto dodać jeszcze: „w zdrowym ciele, zdrowy
ruch”.
Lidia Burzyńska - Poseł RP
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Co autorytety mówią nam
o wieku podeszłym?
Pośród wielu książek wrzucanych w pośpiechu do wakacyjnej
walizki, dziwnym trafem znalazła
się pozycja francuskiego prawosławnego teologa Oliviera Clementa: „Pamiętniki nadziei”. W pewnym
miejscu publikacji natrafiłem na
najbardziej nurtujący mnie fragment dotyczący osób w podeszłym
wieku. Otóż, nasz francuski teolog,
dokonał tutaj ciekawego zestawienia ze sobą, idei modlitwy i koncepcji starości, które następnie skonfrontował z nurtami kształtującymi
współczesną kulturę. Konkluzja do
jakiej w tej materii dochodzi Clement przedstawia się następująco:
„Cywilizacja, w której ludzie już się
nie modlą, jest cywilizacją, w której
starość nie ma już sensu. Jest to
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przerażające, bo potrzebujemy nade
wszystko osób starszych, które się
modlą, gdyż starość na to jest nam
dana”.
Jeżeli przeanalizujemy życie naszych matek, ojców, babć i dziadków,
to szybko dostrzeżemy w nim ów
dziwny paradoks obecności modlitwy, która nadawała ich życiu rytm,
wartość i przede wszystkim sens.
Często również owa cicha i pokorna
modlitwa, stawała się wierną towarzyszką w przeżywaniu jesieni życia. Bez wątpienia rację ma Clement
twierdząc, że człowiek współczesny
bardzo potrzebuje osób starszych,
które się modlą i powstrzymują ten
świat, przed tym, co jeden z chrześcijańskich myślicieli trafnie określił „herezją czynu”.
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U seniorów zanurzonych w nadprzyrodzonej rzeczywistości wielu
ludzi na przestrzeni dziejów szukało porad. Jeżeli tylko przypomnimy
sobie powstałe w obrębie wspólnoty chrześcijańskiej ruchy anachoretów, które w swej nazwie wprost
zawierały aluzję do starości, ponieważ dosłowne tłumaczenie tego
słowa brzmi: „wycofujący się z życia publicznego”. Dziwnym trafem
anachoreci, podobnie jak seniorzy,
porzucają dotychczasowy styl życia,
udając się na miejsce odosobnienia.
Tym miejscem ucieczki przed światem była zazwyczaj pustynia, gdzie
ćwiczyli się w ascezie. Samotność,
modlitwa oraz udzielanie rad, to
atrybuty seniora cieszącego się najwyższym autorytetem moralnym
w społeczności.
Pierwsze skupisko anachoretów
napotykamy w Egipcie. Mieszkańcy
Egiptu szczególnie upodobali sobie
rady podeszłego w latach św. Antoniego Pustelnika. Paradoksem jest
to, że zwykli ludzie szukali rady u sędziwego starca, który wiódł zgoła
odmienne od nich życie na pustyni.
Patrząc z perspektywy czasu na fenomenem tego zjawiska, można odnieść wrażenie, że pustynia zawiera
w sobie pewne symboliczne znaczenie. Ukazuje bowiem stan kondycji
wielu seniorów, którzy z zewnątrz,
wyglądają wypalonych ludzi, jednak mimo wielu trudności, potrafią
odnaleźć w sobie pokłady sił ducho-

wych, które w duszy poszukującego
człowieka rodzą pozytywne owoce.
Nasi seniorzy anachoreci, udzielali rad swym słuchaczom za pomocą krótkich sentencji mądrościowych lub anegdot. Na określenie
tego typu opowiadania używano
terminu: „apoftegmat”. Znawcy tematyki twierdzą, że już samo wysłuchanie takiej „porady duchowej”,
stanowiło zachętę do porzucenia dotychczasowego stylu życia.
Apoftegmat odwoływał się zawsze
do przestrzeni wolności adresata.
Starał się wprowadzić słuchacza
na drogę podążania za prawdą, którą wcześniej przebył sam mistrz
udzielający obecnie rad.
Naśladowanie seniora niesie ze
sobą olbrzymią wartość. Uczy bowiem człowieka, nie tylko wsłuchiwania się w jego rady, milczenie,
pokorę, ale przede wszystkim, wskazuje, że owa tajemnicza duchowa
więź ich łącząca, pozwala w chwili
doświadczenia, praktycznie zastosować pouczającą wskazówkę w życiu. Warto również przypomnieć, że
tradycja pustelnicza określała człowieka w podeszłym wieku bardzo
wymownymi terminami: „theoforos”
(„nosiciel Boga”) oraz „pneumatoforos” („nosiciel Ducha”). Stosowanie
niniejszych nazw przez wspólnotę
eremicką wynikało z bezwzględnego
przekonana, że nie kto inny, ale właśnie „starzec” (gr. „geront”), wypowiada „słowo”, które jest niczym in11
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nym, jak „słowem Boga”, udzielanym
„z mocy, którą w sobie zawiera”.
Patrząc na Europę i współczesny świat, możemy bez wątpienia
powiedzieć, że pod względem duchowym przeradza się on w wyjałowioną z wartości pustynię. Chociaż
wiemy, że osoby w podeszłym wieku mają w tym świecie olbrzymią
rolę do spełnienia, to jednak widzimy, jak w wielu obszarach są wykluczani poza margines życia społecznego. Musimy uświadomić sobie, że
seniorzy, nie tylko pomagają nam
„mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia”, ale są również „strażnikami
pamięci zbiorowej”, którzy czuwają
nad tym, by wspólnymi siłami wyrazić te ideały i wartości, które stanowią podstawę życia społecznego.

Bez wątpienia, przez szereg lat
byliśmy świadkami pięknego pontyfikatu św. Jana Pawła II. W tym kontekście dobrze będzie zapytać o to:
„Czy owo przebywanie u boku starszego i niepełnosprawnego papieża,
owocuje w nas dziś naśladowaniem
jego gestów, słów, czy wskazań?
Przecież jeszcze nie tak dawno,
może nawet ze łzami w oczach, podziwialiśmy przezwyciężanie przez
niego choroby i niepełnosprawności. Może zapłakaliśmy w momencie, kiedy to w papieskim oknie na
oczach całego świata „zamarł” na
moment w bezruchu i milczeniu,
podczas udzielenia uroczystego
błogosławieństwa „Urbi et orbi”.
Papież nie mógł wówczas w ogóle
mówić. Nam jednak wystarczyło to,
że był z nami, a my odczytywaliśmy
jego gesty, które przemawiały bardziej niż niejedno słowo.
A jak jest obecnie? Jak współczesny świat patrzy na starość?
Czy cywilizacja która doprowadziła do postawienia ludzkich stóp na
księżycu i wysyła ludzi w kosmos,
przestanie w końcu patrzeć na człowieka pod kątem jego użyteczności?
Czy wreszcie szerząca się
w społeczeństwach dobrobytu mentalność nastawiona jedynie
na użyteczność i wydajność, która wmawia nam bez przerwy, że
obecność coraz liczniejszych ludzi
starych i niesprawnych będzie zbyt
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kosztowna i uciążliwa, okaże się politycznym i intelektualnym bankrutem?
Nie wolno nam, bez względu na
wyznawane wartości, godzić się na
taki stan rzeczy. Musimy podobnie jak grupa Egipcjan szukających
sensu życia, udać się do swych
autorytetów i zasięgnąć porady.
Oczywiście autorytetem, może być
jedynie ten, kogo bez wszelkich
wątpliwości, określa się terminem:
„theoforos” („nosiciel Boga”) lub
„pneumatoforos” („nosiciel Ducha”).
My zatem udajemy się do świętego papieża i zwracając się do niego: „Abba! Janie Pawle II, powiedz
nam słowo!” Z pewnością, nie tylko seniorzy usłyszą pouczenie na
wzór apoftegmatu, które w 1988 r.
w Salzburgu, wypowiedział do osób
starszych Jan Paweł II: „Zapewne
spotykacie ludzi, którzy przechodzą obok Was nieuważnie i obojęt-

nie, wzbudzając w Was poczucie,
że jesteście zbędni i niepotrzebni.
Bądźcie jednak pewni, że Was potrzebujemy! Całe społeczeństwo
Was potrzebuje! Pobudzacie swoich
bliźnich do refleksji nad głębszymi
wartościami życia ludzkiego, do solidarności, wystawiacie na próbę ich
zdolność do miłości. Szczególnie
dla ludzi młodych jesteście wyzwaniem, aby rozwijali w sobie to, co
najlepsze! Solidarność i gotowość
pomocy tym, którzy w sposób szczególny są na nią zdani. Tam, gdzie ta
solidarność zanika, zaczyna w społeczeństwie brakować ludzkiego
ciepła. Otuchą napawa jednak fakt,
że tak wielu młodych ludzi angażuje
się dziś w służbę dla bliźnich w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych”.
(AD)

13
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Młodość to stan ducha
Upał letniej soboty zachęca do
odpoczynku, lecz w otoczeniu kościoła św. Wojciecha, biskupa i męczennika, w Częstochowie trwają
gorączkowe przygotowania. Rycerze Kolumba rozpalają grilla, panie
z Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przygotowują na auli parafialnej stoły, trwa próba zespołu
muzycznego. To wszystko w związku z kolejnym spotkaniem Klubu
Seniora Częstochowskiego, który od
wiosny tego roku działa przy parafii
pw. św. Wojciecha. Za chwilę aula
parafialna zapełni się uczestnikami
Letniej Biesiady Seniora. To jedna
z wielu inicjatyw podjętych przez
KSCz.
Tutaj mogę dowiedzieć się wielu
ciekawych rzeczy
– „Kiedy minął czas pracy zawo-
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dowej, a dzieci założyły już swoje
rodziny, mam więcej czasu dla siebie” – mówi p. Zdzisława i bardzo
się cieszy, że powstał nasz klub
seniora. – „Tutaj mogę dowiedzieć
się wielu ciekawych rzeczy podczas
wykładów tematycznych. Świat
zmienia się bardzo szybko, dlatego
trzeba za nim nadążać”
– kontynuuje. – „To prawda” – dodaje p. Wanda. – „Lata pracy zawodowej nadszarpnęły nasze zdrowie,
dlatego teraz tym bardziej trzeba
o siebie dbać. W naszym Klubie co
tydzień spotykamy się na spacerach
z kijkami, które prowadzi dla nas
ks. Jacek Michalewski – diecezjalny
asystent Akcji Katolickiej. Ks. Jacek
jest dla nas wymagający, z każdym
kolejnym spacerem pokonujemy
dalsze dystanse. Ostatnio przeszli-
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śmy ponad 11 km! Poza tym wielką
wartością dla mnie są wspólne wyjścia na basen” – kończy.
Seniorzy spotykają się na cotygodniowych wykładach
Inicjatywa powstania KSCz
jest odpowiedzią na potrzeby społeczności naszego miasta, która
w dużej mierze przekracza 60. rok
życia. Najwięcej seniorów Częstochowy mieszka na Tysiącleciu, więc
powołanie do życia klubu seniora
w tym miejscu jest odpowiedzią
na potrzeby społeczności lokalnej.
We współpracy z Prezes Fundacji „Czyn Katolicki” Renatą Olczyk
oraz Akcją Katolicką udało się pozyskać dofinansowanie na działalność klubu ze środków Rządowego
Programu Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014-2020
ASOS. Seniorzy spotykają się na cotygodniowych wykładach z zakresu
finansów, prawa konsumenckiego,
farmacji i ziołolecznictwa, dietetyki,
profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa i kultu maryjnego. Obok troski o nieustanny rozwój intelektualny klub umożliwia także dbałość
o kondycję fizyczną. Cotygodniowe
spacery nordic walking, zajęcia na
basenie, wieczorki taneczne i częste
wycieczki służą temu znakomicie.
Miła atmosfera przyciąga coraz
to nowe osoby
– „Uważam, że już dawno powinien powstać taki klub” – mówi p.
Mieczysław.

– „Możemy się tu spotkać, miło
spędzić czas, wymienić swoje doświadczenia i dowiedzieć się ciekawych rzeczy. Dla mnie osobiście
to bardzo ważne” – podsumowuje.
– „Zgadzam się” – dodaje p. Wanda.
– „Miła atmosfera przyciąga coraz
to nowe osoby, na każdym kolejnym
spotkaniu pojawiają się nowi seniorzy, zachęceni opiniami tych, którzy
spędzają tu sobotnie popołudnia.
Przez całe życie trzeba było ciężko
pracować” – podejmuje refleksję p.
Tadeusz. – „Teraz przyszedł czas
na to, aby zrealizować swoje pasje
i marzenia. Bardzo podoba mi się,
że w ramach naszego klubu mamy
możliwość uczestniczyć w pielgrzymkach do różnych miejsc. Byliśmy już na Świętym Krzyżu, w Wąchocku,
Skarżysku-Kamiennej,
a ostatnio w Warszawie. Przed nami
lipcowy wyjazd do Sandomierza. Na
jesień też na pewno gdzieś się wybierzemy” – dodaje.
Nadszedł czas, aby Kościół i Ojczyzna odwdzięczyli się seniorom
Przez całe dorosłe życie dzisiejsi seniorzy pracowali dla Ojczyzny
i służyli pomocą Kościołowi. Teraz
nadszedł czas, aby Kościół i Ojczyzna im się odwdzięczyli. Motywacją
powołania do życia KSCz przy parafii pw. św. Wojciecha w Częstochowie było pragnienie odwdzięczenia
się osobom, które przez lata służyły
wszelką pomocą wspólnocie parafialnej. Pozyskane z MPiPS środki
15

SENIOR W ETERZE

należy także rozumieć jako wdzięczność Ojczyzny dla tych, którzy przez
lata budowali nasz kraj.
Cieszę się, że możemy siebie
wzajemnie ubogacać
– „To, że starsze osoby chcą
przychodzić, by razem przebywać,
pośpiewać, zatańczyć, ale również
posłuchać ciekawych prelekcji, np.
na temat bezpieczeństwa starszych
osób, jest wielką wartością” – mówi
Janina Kawecka, która dba o sprawną działalność klubu.
– „Ta radość, która emanuje od
dojrzałej młodzieży, dodaje nam
wzajemnie energii. Cieszę się, że
możemy siebie wzajemnie ubogacać i uwielbiać Pana Boga” – kończy.
Właśnie wymiar religijny wyróżnia działalność KSCz. Obok troski o intelekt i ciało nie zapomniano o formacji duchowej seniorów.
Mają oni możliwość uczestnictwa
w konferencjach mariologicznych,
poznają historię oraz tradycję kultu
maryjnego w naszej Ojczyźnie, a od
jesieni uczestniczyć będą także we
16

wspólnych Mszach św.
Powoli zawiązuje się
także grupa wolontariuszy opiekująca się
osobami, które przeżywają swą jesień życia
w samotności i potrzebują pomocy. Przecież nikt lepiej nie zrozumie starszego, schorowanego człowieka
jak senior, który sam
wiele już w życiu przeżył.
Młodość bowiem to stan ducha
– „Na każdym kolejnym naszym
spotkaniu widzę nowe osoby” – zauważa p. Wanda. – „To potwierdza,
że nasza częstochowska dojrzała
młodzież potrzebuje takich wspólnot, w których można zadbać o swoje zdrowie, rozwijać zainteresowania, a nade wszystko spędzić czas
w miłej, kulturalnej atmosferze, która nas wzajemnie ubogaca” – podsumowuje. Drzwi klubu są otwarte
dla wszystkich seniorów z naszego
miasta. Młodość bowiem to stan ducha i jest to zgodna opinia wszystkich, którzy współtworzą KSCz.
Czasu nie zatrzymamy, lecz ten właśnie czas możemy przeżyć ciekawie
i aktywnie.
Ks. Radosław Rychlik
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Ekonomia w kontekście
demografii

O trawiącym współczesną Europę kryzysie słyszeliśmy już pewnie
w wielu różnych aspektach. Mówi
się dziś często o kryzysie wartości,
rodziny, wiary, o kryzysie człowieczeństwa. Ja w obecnym artykule
nie będę podnosił szeroko tematu kryzysu, a skupię się jedynie na
pewnej zamierzonej konstrukcji,
a mianowicie postaram się pokrótce
odpowiedzieć na pytanie: jakie skutki dla ekonomii da katastrofa demograficzna?
Nie w kontekście całej Europy,
a jedynie Polski.
Wraz ze światem zmienia się
i człowiek.
Sądzę, że nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że świat, w któ-

rym dziś żyjemy zmienia się bardzo
szybko. Zarówno, jeśli idzie o nowinki techniczne, za którymi coraz
trudniej nadążyć, jak i o strukturę
społeczną. Można by rzec, że świat
narodzin każdego z nas zupełnie nie
będzie przypominał świata naszej
śmierci. Wraz ze światem zmienia
się i człowiek, ale to temat na inne
rozważanie. Skupmy się jednak na
temacie gospodarki i ekonomii.
Stan demografii jest pierwszym
sygnałem upadku zachodu.
Po pierwsze temat emerytur.
Kiedy na jednego emeryta pracują
przynajmniej cztery osoby jego stan
jest względnie dobry i stabilny. Jednak by tak było struktura społeczna
powinna tworzyć piramidę zwróconą ku górze. Znaczy to ni mniej ni
więcej tylko tyle, by ilość rodzących
się dzieci znacznie przewyższała
liczbę ludzi w podeszłym wieku. Tylko tyle i aż tyle. Dziś wiemy, że Polska jest jednym z ostatnich państw
świata, jeśli idzie o dzietność. Gdy
dołożymy do tego rozwój medycyny i statystycznie coraz dłuższe
życie człowieka. Gdy dodamy do
tego szybko rozwijającą się technikę, która nie potrzebuje tak wiele ludzkiej pracy i zaangażowania.
Wynik z pewnością musi napawać
dużymi obawami. Jak w zmieniają17
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cym się świecie poradzi sobie przeciętny mieszkaniec naszego kraju?
Można by powiedzieć, że jest łatwe
rozwiązanie tego problemu – wiek
emerytalny na poziomie 120 lat lub
przymusowa eutanazja ludzi w podeszłym wieku. Jednak takie rozwiązania nijak się mają do chluby,
z jaką wypowiada się słowa – cywilizacja europejska. A może właśnie
stan demografii jest pierwszym sygnałem upadku zachodu?
Rodzice pracowali ciężko po to,
by ich dzieci miały lepiej.
Po drugie temat rozwoju. Każde nowe pokolenie w XX wieku żyło
znacznie lepiej niż ich poprzednicy.
Można było zawsze powiedzieć, że
rodzice pracowali ciężko po to, by
ich dzieci miały lepiej. Budowy domów, remonty, ulepszanie obejścia
były wyraźnymi znakami tego, że się
rozwijamy. Każde nowe pokolenie
żyło znacznie wygodniej i dostatniej
od poprzedniego. Doszliśmy jednak
18

do sytuacji, w której rozwój naszego
kraju, narodu i każdego obywatela
jest mocno zagrożony. Wprawdzie
i dziś widzimy wiele inwestycji i tych
strukturalnych typu drogi i budowle
i tych prywatnych typu nowe mieszkania czy domy jednak zmieniło się
coś naprawdę zasadniczego.
Dziś żyjemy na kredyt i pewnie
większość z nas się nad tym nie zastanawia.
O ile jeszcze przed dwudziestu
laty Polacy inwestowali w większości własne oszczędności to dziś
gro z widocznych przedsięwzięć
opartych jest w znacznej mierze na
kredycie. Jaki tego będzie skutek?
Ano taki, że te tworzone dziś inwestycję będzie kiedyś trzeba nie tylko
utrzymać, ale spłacić zaciągnięte na
nie kredyty. Robić to będą niestety
w znacznej mierze przyszłe pokolenia. Dziś żyjemy na kredyt i pewnie
większość z nas się nad tym nie zastanawia, ale trzeba nam zadać py-
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tanie: w jaki sposób będą żyć nasi
następcy? Wiemy przecież, że już
dziś każde rodzące się w Polsce
dziecko jest obarczone dziesiątkami
tysięcy zobowiązań na samym starcie swojego życia.
Co się stanie, gdy wspomniana
piramida demograficzna się odwróci?
Kolejny z istotnych moim zdaniem tematów to m. in. rynki finansowe. Współcześnie, gdy struktura
demograficzna Polaków jest jeszcze nie najgorsza, a piramida wieku
mieszkańców jeszcze się do końca
w Polsce nie odwróciła do góry nogami. Jest wielu takich, którzy starają się nadmiar zarobionych środków jakoś odłożyć, a to kupują akcje,
a to szukają mieszkania pod wynajem dla studentów, a to odkładają na
lokaty czy kupują złoto. Statystyki
podpowiadają, że taki stan oszczędzania trwa często między 30 a 60
rokiem życia. Wówczas jeszcze zdro-

wie nie jest najgorsze, a i sprawność
zawodowa i operatywność plasuje
się na dobrym poziomie. To właśnie
Ci wszyscy oszczędzający wykupują np. akcje powodując, że ich ceny
przez ostatnie dziesięciolecia średnio rosły. Co jednak się stanie, gdy
wspomniana piramida demograficzna się odwróci? Ano ilość oszczędzających osób będzie znacznie
mniejsza niż dziś, a ilość korzystających z własnych oszczędności lawinowo wzrośnie. Przecież człowiek
starszy potrzebuje więcej środków
na leczenie, odpoczynek czy nawet
po to by pomóc finansowo swoim
dzieciom, a zdarza się nie rzadko, że
żyje się im ciężko. W tej konkretnej
sytuacji ilość sprzedawanych inwestycji wzrośnie, a to spowoduje drastyczny spadek cen. Nie tylko akcji,
ale i mieszkań czy ogólnie nieruchomości. Przecież, aby skorzystać
ze swoich oszczędności trzeba je
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wpierw spieniężyć. Wiele firm odczuje ten stan bardzo drastycznie
i o ile nie znajdzie się rozwiązania
systemowego tego stanu zapaści
demograficznej trudno wyobrazić
sobie nawet, jak będzie wyglądała
Polska, za kilkadziesiąt lat.
Już dziś widać, że w mieszkaniach często mieszka jedna osoba.
Wtrącę tu pewną dygresję. Kilku moich kolegów pracuje na parafiach w mieście, na osiedlach złożonych z bloków. Już dziś widać,
że w mieszkaniach często mieszka
jedna osoba, babcia czy dziadek,
którzy utrzymując to swoje mieszkanie, często zbyt duże. Trzymają je
dla wnuków. Ten swój ogromny wysiłek podejmują po to by coś najbliższym zostawić. Warto pomyśleć, co
się stanie z tymi mieszkaniami, gdy
umrą. Kto w nich zamieszka, albo
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kto je kupi gdy będzie ich znacznie
więcej niż dyktuje popyt?
Stan względnego komfortu
wkrótce się skończy.
Wreszcie dochodzimy do tematu
gospodarki. Wiele gałęzi przemysłu
i usług ma się dziś nieźle. Ciągle się
rozwijają proponując swoim klientom coraz to nowsze i doskonalsze
produkty. Zauważmy jednak, że proces zapaści demograficzne wpłynie
i na te realia. Przecież wiele gałęzi
przemysłu zwinie się w ciągu zaledwie dziesięciu lat, albo zostając w strefie niszy, albo całkowicie
znikając. Przykładem niech będzie
bardzo newralgiczne dziś w Polsce
zamykanie szkół. Przecież szkoły
są potrzebne tylko wtedy, gdy mają
komu służyć. Po cóż szkoły w małych miejscowościach, gdy liczba
dzieci w wieku szkolnym nie prze-

SENIOR W ETERZE

kracza np. kilkunastu? Dziś jeszcze
wiele samorządów walczy o utrzymanie maleńkich placówek, ale już
wkrótce bilans ekonomiczny z pewnością zwycięży nad logiką wyborczą. Inny przykład to firmy szkoleniowe, produkcyjne, usługowe i itp.
Przecież przeciętny polski senior
otrzymując każdego miesiąca emeryturę nie ma zbytnio, czym rządzić.
Wysokość tych świadczeń często
określa się z przekąsem, że ani za
nie żyć, ani umrzeć. Pierwszymi wydatkami muszą w tej sytuacji być
produkty spożywcze, lekarstwa czy
opał. Z większości innych potrzeb
z pewnością można, a nawet trzeba,
przy niewielkiej emeryturze zrezygnować. Warto o tym pomyśleć już
dziś podejmując się działalności
gospodarczej, że stan względnego
komfortu wkrótce się skończy.
Wykorzystaj swój czas na to, by
rozsądnie przeżyć każdy dzień.

Na koniec, po tym odrobinę pesymistycznym obrazie, garść podsumowań. Nie sztuka udawać, że
nic się nie dzieje, a problemami
obarczać przyszłe pokolenia. Trzeba nam się przygotować do zmieniających się realiów życia. A działać trzeba dwutorowo. W rodzinie
przyjąć z radością dzieci, którymi
Pan Bóg obdarzy. Starać się własne
dzieci dobrze wychować, na fundamencie wartości, które pozwolą
liczyć na przyszłą pomoc w starości. Natomiast od strony zawodowej
ciężko i efektywnie pracując zawsze
należy pamiętać, by nigdy nie wydawać więcej niż się zarabia. Trzeba nam wrócić do korzeni, a nimi
z pewnością można uznać słowa patrona Europy św. Benedykta „Módl
się i pracuj”, czyli wykorzystaj swój
czas na to, by rozsądnie przeżyć
każdy dzień.
Ks. Sławomir Bednarski
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Jak dbać o aparaty słuchowe?
Kierownik Produkcji i Serwisu
GEERS – wyjaśnia, jak dbać o pomoce słuchowe.
W poprzednim numerze „Słuchu” opublikowana została rozmowa na temat pracy i działania serwisu aparatów słuchowych. Podczas
tej rozmowy wielokrotnie poruszana była kwestia nieprawidłowej
pielęgnacji aparatów słuchowych,
która jest przyczyną licznych awarii. Postanowiłem więc opowiedzieć
szerzej o tym, jak odpowiednio dbać
o pomoce słuchowe, by zapewnić im
prawidłowe i długie działanie.
Aparaty i wilgoć
Aparat słuchowy jest niewielkim, acz bardzo zaawansowanym
urządzeniem
elektronicznym.
Współczesne konstrukcje są w coraz większym stopniu zabezpieczane przed wpływem wilgoci, pyłu czy
woszczyny. We wdrażaniu tego typu
rozwiązań ochronnych prym wiodą
aparaty zauszne, których obudowy,
w przeciwieństwie do wewnątrzusznych, można skuteczniej uszczelnić.
Nie mniej jednak, aby aparat służył
nam przez wiele lat i funkcjonował
prawidłowo należy o niego odpowiednio dbać.

oraz w urządzenie osuszające, które
pomogą utrzymać aparat w dobrej
kondycji.
2) Kiedy kończymy danego dnia
użytkowanie aparatu, wycieramy go
do czysta specjalnymi nawilżonymi
chusteczkami. Jeśli aparat jest wyposażony w wkładkę uszną, ją również wycieramy. Pozwala to oczyścić
i zdezynfekować pomoce słuchowe.
3) Oczyszczony aparat należy
dodatkowo osuszyć. Można skorzystać w tym celu z kapsuły osuszającej lub urządzenia osuszającego.
Najlepiej, aby takie osuszanie odbywało się codziennie po skończonym
użytkowaniu pomocy słuchowych.
A) Jeśli korzystamy z kapsuły, to
aparat (bez baterii, z otwartą komorą baterii) umieszczamy na całą noc
w pudełku, w którym znajduje się
kapsuła. Pudełko musi być szczelnie zamknięte.
B) Jeśli posiadamy urządzenie
osuszające, to aparat (również bez
baterii) umieszczamy wewnątrz
urządzenia, zamykamy i włączamy
osuszacz. Urządzenia te najczęściej
działają automatycznie (niektóre mają różne tryby działania) i po
określonym czasie wyłączają się
same.

ABC pielęgnacji aparatów
1) Każdy użytkownik pomocy „Osuszanie” domowymi metodami
Jako kierownik serwisu przesłuchowych musi być wyposażony
w zestaw środków pielęgnacyjnych strzegałbym przed próbami osusza22

SENIOR W ETERZE

nia aparatów na grzejnikach, pod
lampkami czy żarówkami, ponieważ
w większości przypadków prowadzi
to do poważnych uszkodzeń aparatów. W wyspecjalizowanych osuszaczach temperatura osuszania, a także jego intensywność, jest pod kontrolą układu elektronicznego. „Osuszanie” domowymi sposobami nie
jest w żaden sposób kontrolowane,
a temperatura i intensywność takiego suszenia to kwestia przypadku…
Czyszczenie wkładek usznych
Poza osuszaniem, które jest bardzo ważne, musimy także pamiętać,
że w sytuacjach, gdy korzystamy
z aparatów słuchowych zausznych
z wkładką uszną, konieczne jest my-

cie także samej wkładki. W tym celu
korzysta się z specjalnych tabletek
czyszczących.
Tabletkę umieszcza się w przeznaczonym do tego celu pudełku do
mycia albo szklance i rozpuszcza
w letniej wodzie. Kiedy powstanie
roztwór wrzucamy do niego wkładkę i czekamy przynajmniej 15–30
minut, aby wszystkie nieczystości
zostały rozpuszczone. Należy pamiętać, że taki roztwór jest jednokrotnego użytku, nie wolno stosować go kilka razy. Po tym czasie
dokładnie opłukujemy wkładkę pod
bieżącą wodą. Następnie wężyk
i wentylację w niej przedmuchujemy gruszką, ponieważ woda może
zablokować wylot dźwięku i unie23
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możliwić korzystanie z pomocy słu- czyszczenia aparatów, a także dorachowej. Taką czynność wykonujemy dzi, jakie środki do pielęgnacji wyraz w tygodniu.
brać.
Protetycy słuchu chętnie pomogą
w pielęgnacji aparatów.
Opisane czynności należą do
ABC instrukcji obsługi każdego
aparatu – użytkownicy pomocy słuchowych powinni o tym pamiętać
i rzetelnie przestrzegać wszystkich
zasad pielęgnacyjnych.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z pielęgnacją aparatów warto zwrócić się do protetyka słuchu, który na pewno chętnie
pomoże i wyjaśni, jak odpowiednio
zadbać o sprzęt. Protetyk udzieli
wskazówek dotyczących techniki
24

Regularne przeglądy aparatów
Ważne jest również to, aby regularnie odwiedzać punkty protetyczne w celu odbycia przeglądu pomocy słuchowych. Takie profesjonale
sprawdzenie aparatów przez protetyka pozwoli skontrolować, czy
ze sprzętem nie dzieję się nic złego.
Będzie to też doskonała okazja, aby
zasięgnąć rad dotyczących poprawnego dbania o nasze aparaty.
Jarosław Dębski
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Podążamy śladami Ojca Mateusza
Podążamy śladami Ojca Mateusza
Każdy z uczestników Klubu Częstochowskiego Seniora z utęsknieniem
czekał na moment wyjazdu do Sandomierza. Radość była tym większa,
że organizatorzy zapewnili nam wiele wspaniałych atrakcji. Nad całością
przedsięwzięcia czuwał ks. Radosław
oraz prezes fundacji „Czyn Katolicki”
Renata Olczyk.

Podczas pobytu w Sandomierzu
mieliśmy okazję zwiedzenia wielu ciekawych miejsc związanych z historią
i wiarą. Pośród wielu sandomierskich
zabytków, chyba największe wrażenie,
zrobiła na nas wybudowana w XIV w.
gotycka Bazylika katedralna Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W samo
południe w intencji uczestników wyjazdu sprawowana była Eucharystia, którą
sprawowali ks. Radosław Rychlik i wi-

cedyrektor sandomierskiej „Caritas”
- ks. Krzysztof Tryk. Po zakończeniu
Mszy św. nadszedł upragniony moment
na zwiedzanie miejsc związanych z popularnym serialem telewizyjnym „Ojciec Mateusz”.
Doskonałe podsumowanie tej części wycieczki stanowił rejs statkiem po
Wiśle. Pobyt na statku okazał się dobrą
okazją do odpoczynku i przede wszystkim, schronieniem przed promieniami
słońca. Z perspektywy rejsu każdy senior miał okazję do podziwiania panoramy miasta i przebytej drogi podczas
zwiedzania miasta.
Po rejsie dotarliśmy autokarem
do ruin zamku Krzyżtopór w Ujeździe.
Pozostałości po wzniesionym w XVII
w. zamku, który do momentu wybudowania Wersalu stanowił największą
zabudowę pałacową w Europie, zrobiło na seniorach niezwykłe wrażenie.
I tak, po zwiedzeniu zamku, licznych
prelekcjach i konferencjach, udaliśmy
się w drogę powrotną do Częstochowy.
Obustronnej podróży towarzyszyła atmosfera modlitwy, skupienia, projekcji
filmów oraz śpiewania pieśni o tematyce religijnej, patriotycznej i oczywiście
biesiadnej.
Patrząc z perspektywy czasu na
naszą wycieczkę programową, można
śmiało powiedzieć, że znosząc dolegliwości związane z wiekiem podczas podróży, wszystko zdaje się przechodzić
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od razu, kiedy tylko człowiek stanie
w miejscu do którego podąża i dotknie
kawałka historii. Z pewnością miejsca,
widoki i przede wszystkim osoby, wielu
seniorów długo będzie przechowywać
w pamięci.
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Janina Kawecka
Prezes POAK
przy parafii św. Wojciecha
i uczestniczka Klubu.
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Pani Dyrektor z potencjałem
O tym, jak ważne jest zaszczepienie w sercach młodych ludzi szacunku dla osób w podeszłym wieku, chyba nikogo nie trzeba przekonywać. To
właśnie okres edukacji stanowi doskonałą okazję na przygotowanie młodego
człowieka do właściwego rozumienia
roli seniorów, jaką mają do odegrania
w życiu społecznym. Oczywiście współczesna młodzież ma zapewne okazję
do wymiany własnych doświadczeń ze
swoimi dziadkami i babciami, jednakże
ważne jest również, aby rytm codziennego, szkolnego życia ucznia, konfrontował się z aktywnym zawodowo seniorem, który z pasją oddaje się swojej
pracy z uczniem, przekazując mu wiedzę i własne doświadczenie życiowe.
W związku z tym, w przyjętej przez
nas teorii „agenda-setting”, czyli ustalonym porządku informacji, za priorytet
uznaliśmy znalezienie osoby w wieku
60+, która nie tylko zarządza szkolną
placówką, ale której aktywność zawodowa na obszarze edukacji przynosiłaby pożądane rezultaty.
Gromadzenie informacji o osobach
spełniających powyższe kryteria nie
zajęło nam dużo czasu. I w dziennikarstwie kieruje się przecież starą polską
mądrością zasadą: „koniec języka za
przewodnika”. Wcielając niniejszą maksymę w życie, odnajdujemy placówkę
oświatową, którą zarządza osoba w interesującym nas wieku. Po uprzednim
anonsie, udajemy się do Kłobucka,

gdzie od 2003 r., w miejscowym Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego, funkcję dyrektora pełni pani Anna Nowicka.
Przekraczając próg Zespołu Szkół
Nr 1, dostrzegamy krzątającą się wśród
remontowanych pomieszczeń Panią
Dyrektor, która pospiesznie zaprasza
nas do swojego gabinetu. Po obustronnym przedstawieniu się i spontanicznej
krótkiej wymianie zdań, przechodzimy
do sedna sprawy. Niestety, już pierwsza wypowiedź Pani Dyrektor nastręcza nam problemu, ponieważ z ust naszej rozmówczyni usłyszeliśmy proste
i szczere stwierdzenie: „Przepraszam,
ale ja nie lubię mówić o sobie”.
Niniejszy komunikat przekonuje nas o tym, że nie będzie nam łatwo
uzyskać informacje o sprawach, które
nazwiemy tutaj kwestiami niezbyt osobistymi. W dalszej rozmowie jednak,
przekonujemy się o tym, co w istocie
rzeczy, stanowi życiową pasję naszej
Pani Anny Nowickiej. Odkrywamy miejsce, które dla naszej seniorki stanowi
obszar realizacji kluczowej dla swego
życia pasji, jaką jest szkoła, którą od
wielu lat kieruje i zarządza.
Kiedy zwracamy się z pytaniem
o pracę w szkole oraz o kwestie związane z zarządzaniem jedną z największych placówek oświatowych w archidiecezji częstochowskiej słyszymy, że:
„Praca w szkole to nie tylko, jakby się
mogło wydawać inwestycja w wartości takie jak: rzetelność, czy właściwe
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kompetencje. Praca w szkole, to przede
wszystkim, zespołowa gra całej drużyny pedagogów, która w dobie obecnie
konfrontacji z obecnymi wyzwaniami
kulturowymi, cywilizacyjnymi i edukacyjnymi, stosuje właściwe rozwiązania
i przyczynia się do integralnego rozwoju swych podopiecznych”.
Przeglądając szkolne fotografie widzimy, że sam wizerunek szkoły uległ
głębokiemu przeobrażeniu. Placówka prezentuje się bardziej estetycznie
i kolorowo. Wsłuchując się w opowieść
o „wizualnym skoku cywilizacyjnym”,
jaki dokonał się chociażby po gruntownym remoncie szkoły i doposażeniu sal
lekcyjnych oraz warsztatów szkolnych
w pomoce dydaktyczne, dowiadujemy
się, że przeprowadzona w szkole termomodernizacja, to nie tylko kwestia
zmiany wizerunku szkoły, ale przede
wszystkim kolosalne oszczędności finansowe.
Nasza rozmówczyni przekonuje nas o tym, że w przypadku szkoły
nie chodzi o uzyskanie zamierzonego
efektu wizualnego, czy też o to, żeby
szkoła dobrze wyglądała, chociaż sam
element estetyczny uważa za istotny.
„Najważniejszy w szkole jest właściwy
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klimat pośród osób które ją współtworzą. W tej materii kluczową wartością,
która otwiera drogę do sukcesu jest
prawda, która ukierunkowuje nasze
działania na podmiotowe traktowanie
każdego człowieka, który przekracza
próg naszej placówki” - mówi Dyrektor
Nowicka.
W dalszym ciągu, nasza rozmowa
schodzi na temat współpracy lokalnym środowiskiem i jego instytucjami.
Okazuje się, że ten rodzaj aktywności
oświatowej absorbuje dużą ilości czasu
całej kadry pedagogicznej. Szkoła konfrontuje się z lokalną społecznością nawiązanie współpracy z licznymi zakładami pracy, placówkami oświatowymi,
Hufcem ZHP w Kłobucku, KPP w Kłobucku, OSSW w Kulach, PSP w Kłobucku, czy Miejskim Ośrodkiem Kultury.
„Inwestujemy w młodego człowieka,
w jego przyszłość, dlatego współpracujemy również z wieloma uczelniami
wyższymi. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza młodzież brała udział
w warsztatach naukowych, konkursach
sprawdzających wiedzę i umiejętności”
- mówi Anna Nowicka.
Uczniowie w zarządzanej przez
naszą rozmówczynię szkole realizują
praktyki zawodowe w licznych zakładach pracy, instytucjach oraz urzędach.
Dodatkowo młodzież Zespołu Szkół
odbywa zajęcia praktyczne we Francji, Włoszech, czy Grecji. Zdobytym
w szkole doświadczeniem oraz wiedzą
dzielą się nie tylko ze swymi rówieśnikami z Unii Europejskiej, ale i Ukrainy.
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„Oczywiście, wspólnymi siłami dbamy
o to, by w dobie przeobrażeń społecznych i kulturowych oraz migracji ludności, nasi podopieczni, nie tylko „szlifują” języki obce, ale poznają również
kulturę i zwyczaje krajów w których
goszczą. Oczywiście kluczowym elementem w zakresie praktyk zawodowych realizowanych poza granicami
kraju, pozostaje podnoszenie własnych
umiejętności zawodowych” - mówi Pani
Dyrektor.
Nasza seniorka przykłada olbrzymią wagę do zagadnień związanych
z public relations. Niniejsze zagadnienie rozumie jako troskę o placówkę,
która przejawia się nie tylko w kategoriach dbania o dobry wizerunek szkoły którą zarządza, ale również o odpowiedni dobór liderów (pedagogów),
którzy w odpowiedni sposób zapoznają
lokalne środowisko z ofertą edukacyjną
naszej szkoły. Współpraca z rodzimymi
placówkami oświatowymi wszystkich
poziomów edukacji zaowocowały powstaniem Akademii Młodego Naukowca, czy projektu Gimnazjalisto bądź
przedsiębiorczy. Promując poprawną
polszczyznę realizujemy projekt ortograficzny „Szukamy mistrza”, czy też
turniej matematycznym „Matematyka
na wesoło”.
Z każdą chwilą naszej rozmowy,
przekonujemy się, że za każdą z inicjatyw stoi tzw. papierkowa robota
i dokumentacja, która absorbuje czas.
W związku z tym zadajemy pytanie
o pracowitość. I tutaj udało się, mimo

wcześniejszej odmowy uzyskać odpowiedź. „Pracowitość, podobnie jak
i wiele innych, jakże cennych wartości, zaszczepili we mnie moi rodzice.
Jestem im wierna do dziś i pozostanę wierna do końca życia. Staram się
je przekazywać zarówno uczniom, jak
i nauczycielom”.
Niniejszą wypowiedzią kończymy
krótkie przedstawienie zapracowanej
przedstawicielki „dojrzałej młodzieży”. Z pewnością zaprezentowane tutaj
wartości oraz sam styl bycia opisanej
osoby, uzmysłowią nie tylko seniorom,
ale i młodszemu pokoleniu, że emerytura nie jest obowiązkiem, ale przywilejem.
Małgorzata Frańczak

29

SENIOR W ETERZE

Strażak z Sianowa
Z Ryszardem Sobczyńskim,
emerytowanym strażakiem, prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Sianowie rozmawia Artur
Dąbrowski
Artur Dąbrowski: Na samym początku chciałbym zapytać o Pański
związek z Sianowem?
Ryszard Sobczyński: Zacznę
od początku. Otóż moi rodzice, Teresa i Eugeniusz oboje pochodzili
z Kujaw. W dzieciństwie mieszkali
nawet kilkanaście kilometrów od
siebie, ale pomimo to wcześniej się
nie znali. Poznali się dopiero tutaj
w Sianowie, gdzie przybyli za pracą. Zresztą ich bliższa znajomość
rozpoczęła się w tutejszej fabryce
zapałek, gdzie przepracowali całe
swoje życie. Jeżeli chodzi o mnie,
to urodziłem się w Sianowie i cały
czas jestem związany z nim związany. Tutaj się uczyłem, tutaj pełniłem służbę jako Komendant Gminy
Ochotniczej Straży Pożarnej przez
27. lat., którą zwieńczyłem otrzymaniem złotego znaku związku w Wałczu. Ze strażą związany jestem od
11. Roku życia.
AD: Warto zadać w tym momencie pytanie o pasje. Jakim pasjom
oddaje się emerytowany strażak?
RS: Moją pasją od zawsze było
kolarstwo. Przez pewien okres czasu byłem nawet trenerem kolar30

skim. Zresztą uprawnienia trenerskie robiłem razem z Ryszardem
Szurkowskim i Czesławem Langiem. Mimo przeszkód związanych
ze zdrowiem, pasja do jazdy na rowerze pozostała mi do dzisiejszego
dnia. Ponadto lubię czytać i aktywnie spędzać czas z przyjaciółmi.
AD: To teraz zapytamy o inną
kwestię, taką bardziej osobistą
o małżeństwo. Jak to wszystko się
zaczęło?
RS: Z Małgosią jesteśmy małżeństwem od ponad 40. lat. Razem
doczekaliśmy się czterech wspaniałych córek: Magdy, Urszuli, Joanny
i Weroniki oraz dwóch wnuczek:
Ewy i Olgi. W rozmowach z żoną często wracamy do początków naszej
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znajomości, spierając się o to, kto
w kim, pierwszy się zakochał. Wracając do sedna. Małgosia dojeżdżała
do pracy w Sianowie z Polanowa.
Komendant PSP oddelegował mnie
do przeszkolenia młodej pracownicy. Popatrzyliśmy na siebie i z pewnością, była to miłość od pierwszego
wejrzenia. I tak patrzymy na siebie
od ponad 40. lat.
AD: W jakie inicjatywy angażuje
się jeszcze były komendant straży
na emeryturze?
RS: Przez długi okres czasu byłem honorowym dawcą krwi, działałem w Ochotniczej Straży Pożarnej,
jak mówiłem wcześniej byłem również komendantem w sianowskiej
straży, radnym trzech kadencji,
gdzie pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Gospodarczej
i Ochrony Środowiska. Jestem również prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Sianowie.
AD: Praca strażaka niesie ze
sobą również tragiczne wydarzenia,
czy doświadczył Pan takich okoliczności?
RS: Tak, to prawda. Każdy z pewnością chciałby chyba przeżywać
takie momenty, w których radość
staje się udziałem najbliższego otoczenia. Największą tragedią w mojej
pracy strażackiej była śmierć moich
podkomendnych. To były najtrudniejsze momenty w moim życiu, kiedy pukając do drzwi domów przynosiłem informację o śmierci ojca ro-

dziny, czy też syna. Taki stan rzeczy
ciąży na komendancie i nie można
z tej odpowiedzialności nigdy, ale to
nigdy rezygnować. Mam taki własny
rytuał, który polega na odwiedzaniu
tych, którzy nie wrócili z akcji. Odwiedzam ich groby
AD: A jak wygląda Pańska działalność w Akcji Katolickiej?
RS: Z Akcją jestem związany od
ponad 17. lat. Angażuję się, mimo
wieku, jak to często mówi młodzież:
„na maksa”. Jest to również pewna
forma działań na rzecz lokalnej społeczności. Oczywiście, w tej materii,
wspiera mnie wielu wspaniałych
ludzi, bez których okazałyby się
z pewnością bezowocne.
AD: Skąd Pan czerpie siłę do takiej aktywności?
RS: Z trzech ważnych dla mnie
źródeł. Pierwsze z nich to Eucharystia, drugie modlitwa, ostatnie, niezwykle ważne źródło, to spotkanie
z drugim człowiekiem.
AD: Jaką dewizą życiową kieruje
się strażak i członek Akcji?
RS: Bardzo trafne spostrzeżenie.
Mam dwa kluczowe motta życiowe, którymi się kieruję. W kwestii
pierwszej, to wyniesiony ze straży
duch służby, który zawiera się w haśle: „Człowiekowi. Pomóc drugiemu
człowiekowi”. Druga sentencja wynika oczywiście z zaangażowania
w Akcję Katolicką i ma niezwykle
symboliczne znaczenie, ponieważ
odwołuje się nie tylko do Psalmu 69,
31
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ale do podjętej przez nas inicjatywy. Tym zwrotem jest biblijny zapis:
„Gorliwość o dom Twój mnie pożera”
AD: Jaki jest związek pomiędzy wspomnianym nawiązaniem do
Psalmu, a podjęta przez Wasz Oddział Akcji Katolickiej inicjatywą?
RS: Gorliwość o dom zaczyna
się od troski o drugiego człowieka. Wspólnota, Akcji, to mój drugi
dom. Jak dobrze wiemy, można
mieć wspaniały dom, który jednak
w środku będzie pusty, pozbawiony
ducha. My chcemy inspirować, zachęcać drugiego człowieka do zaangażowania na rzecz Kościoła i drugiego człowieka.
AD: W czym dokładnie przejawia się ta troska o Kościół?
RS: Przede wszystkim w podjętej w roku 2009 niezwykle kosztownej inicjatywie gruntownego remontu naszej świątyni. To wspaniale, że
świeccy inspirują duchownych do
działań w tej materii. Od tej pory
upłynęło dużo czasu. Widzimy, że
jednocześnie odnawia się postawa
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i podejście wielu katolików. Zachęcam wszystkich, by na bieżąco zapoznawali się ze stanem remontu
świątyni na oficjalnym portalu Gminy Sianów.
AD: Jakie szczególne wydarzenie w nadzorowanym przez Pana
remoncie świątyni utkwiło szczególnie w pamięci?
RS: Wydarzeń związanych z remontem jest wiele. Nade wszystko
przypominają mi się trzy istotne wydarzenia: odkrycie skarbów z przeszłości: podstawy ołtarza, której
pochodzenie archeolodzy oszacowali wstępnie na rok 1311, czy pochodząca z XIV-XV wieku posadzka, organizacja „Dnia Otwartego”
ukazującego stan remontu świątyni oraz zaangażowanie strażaków
w remont. To piękne, że są zawsze
i służą bezinteresowną pomocą.
AD: W remont zatem angażują
się liczni członkowie sianowskiej
społeczności?
RS: Oczywiście. Z pewnością są
i tacy, których niniejsze wydarzenie
nie interesuje. Jednak większość
ludzi potrafiliśmy
nie tylko przekonać do remontu,
ale przede również
do zaangażowania
w życie Kościoła
i lokalnej społeczności. Nie sposób
wymienić wszystkich angażujących
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się bezinteresownie na rzecz remontu, ale wspomnę tutaj chociażby ks. proboszcza Zbigniewa Waszkiewicza, ks. Andrzeja Korpusika,
czy ks. Pawła Brostowicza, Wandę
i Stanisława Grzywacz, wspomnianych wcześniej druhów ze strażaków z Sianowa, Ryszard Wątrobę
Andrzeja Dębowskiego, Zbigniew
Orsztynowicza, czy też firmę GLOBMETAL.
AD: Co daje Panu przedstawiona
w rozmowie aktywność na emeryturze?
RS: Wychodzę z założenia, że
człowiek nie może nigdy się zadowolić nudą i bylejakością. Dopóki
starczy mi sił, chcę pomagać ludziom. Tego jestem nauczony od
najmłodszych lat. Mam iść przez to
życie tak, żeby jakaś cząstka mnie
pozostała tutaj, w mojej małej ojczyźnie - Sianowie.
AD: Czy przy okazji pielgrzymo-

wania na Jasną Górę da się Pan zaprosić na audycję „Senior w eterze”
do Radia Jasna Góra na półgodzinna audycję poświęconą seniorom?
RS: Oczywiście. Jeżeli będę tylko na Jasnej Górze ze strażakami
z Akcją Katolicką, czy indywidualnie, chętnie podzielę się moim doświadczeniem ze słuchaczami Radia Jasna Góra.
AD: Dziękuję Panu za wywiad
i życzę znajdywania kolejnych obszarów w celu realizowania swoich
pasji
RS: Ja również dziękuję i cieszę
się, że pomimo odległości dzielącej Sianów od Częstochowy, mamy
okazję powiedzieć o tym, jak tutaj,
prawie nad morzem, żyjemy i działamy. Na koniec zachęcam turystów,
by odwiedzili Sianów i zobaczyli jak
seniorzy poprzez realizację pasji
przemieniają wraz z innymi osobami oblicze lokalnej społeczności.
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Piekarz z pasją
Z Eugeniuszem Pacakiem kierownikiem piekarni w Kłobucku, nie
tylko o pieczeniu chleba rozmawia
Renata Olczyk – prezes fundacji
„Czyn Katolicki”
Renata Olczyk: W jaki sposób
rozpoczęła się Pańska przygoda
z branżą piekarniczą?
Eugeniusz Pacak: Sięgając pamięcią wstecz, powiem tyle, że moja
pasja związana z pracą w zawodzie
piekarza trwa nieprzerwanie od
ponad 54. lat. Pamiętam, jak przed
ukończeniem podstawówki, mój
brat Józef zadał mi pytanie o to, czy
nie zostałbym cukiernikiem. Wówczas zdecydowanie odpowiedziałem
tak. I w taki sposób zaczęła się moja
przygoda z wypiekami i pieczeniem
chleba.
RO: Jak wyglądał epizod związany z rozpoczęciem pracy w kłobuckiej piekarni?
EP: Przed podjęciem pracy
w Kłobucku, związany byłem z dwunastoma piekarniami. Powiem jednak, że nasza kłobucka piekarnia
okazała się dla mnie tą szczęśliwą
trzynastką, z którą związałem się
na dobre od 1978 r. Przypominam
sobie, jak to wiele razy kiedy przejeżdżaliśmy razem z żoną obok kłobuckiej piekarni, nurtowało mnie to
miejsce.
W pewnym sensie, przeczuwa-
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łem, że będę z nim związany. I tak,
podczas kolejnego przejazdu, powiedziałem żonie, że na pewno tutaj
będę pracować. W końcu zdecydowałem się zapukać do drzwi prezesa Krzemińskiego, a ten powiedział
mi, że mu wprost z nieba spadłem.
I tak zaczęła się moja historia z kłobucką piekarnią, gdzie przeszło 38.
lat pełnię funkcję kierownika. Do
dziś prezes Krzemiński odwiedza
mnie w każdy poniedziałek w naszej
piekarni.
RO: Czym jest dla Pana praca
w piekarni?
EP: Mówiąc spontanicznie, satysfakcję służenia ludziom i siłę
witalną, która idzie w parze z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Od
ponad 54 lat wstaję systematycznie
o godz. 3:00 ze świadomością, że
fundamentalnym elementem towarzyszącym mi w pracy, jest wieloznaczny, a zarazem niebezpieczny
termin: reżim. To jemu poddaję się
całkowicie.
RO: A propos reżimu, czy to
nie jest tak, że idea spółdzielczości, w ramach której w strukturach
Miejskiej Spółdzielni Zaopatrzenia
i Zbytu w Kłobucku działa piekarnia, nie jest wymysłem doby realnego socjalizmu?
EP: Mówiąc o reżimie, nie miałem na myśli użycia tego wyrazu

SENIOR W ETERZE

w jego znaczeniu politycznym. Użyłem tego zwrotu tylko i wyłącznie,
w jego znaczeniu dotyczącym kwestii opracowania i przyjęcia właściwego regulaminu pracy, a nie polityki. Tak go rozumiem. Natomiast, co
do kwestii utożsamiania idei spółdzielczości z realnym socjalizmem,
pozwolę sobie nadmienić, że za kolebkę ruchu spółdzielczego uchodzi
Anglia. To właśnie w Anglii w pierwszej połowie XIX w. zaszczepiona
została idea spółdzielczości, która
stała się wzorcem dla wielu ruchów
spółdzielczych na świecie. Zresztą,
sama idea spółdzielczości, świetnie rozwijała się również w Polsce.
Szczególnie w dwudziestoleciu
międzywojennym. Niestety po roku
1945 koncepcja ta była eliminowana
przez władzę ludową. Jeżeli chodzi
o naszą spółdzielnię, to jej twórcy
szli pod prąd pod względem narzu-

canych w tamtym czasie wartości.
Zbudowali spółdzielnię, w statucie której, sprytnie ukryli wyrosłe
z tradycji chrześcijańskiej wartości.
Miejmy świadomość, że spółdzielnię powołano do istnienia w czerwcu 1945 roku, a statut opracowano
tak, by był wolny od wszelkich komunistycznych konotacji. Myślę, że
twórcy spółdzielni dobrze wyeksponowali w statucie ideę dobra wspólnego, paradoksalnie tak bliską, cywilizacji chrześcijańskiej i komuniści mówiąc potocznie, po prostu to
kupili. Nie można zatem do „jednego
worka” wrzucać wszystkich.
W końcu spółdzielnię budowali ludzie ochrzczeni, inspirujący się
nauką społeczną Kościoła, którzy
inspirowali się wartościami zaszczepionymi im jeszcze w przedwojennej, wolnej i niepodległej Polsce. Zatem byli ludźmi wolnymi od
35
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komunistycznej ideologii. Trzeba
o tym ciągle przypominać, że idea
spółdzielczości nie jest ideą komunistyczną.
RO: Odchodząc na chwilę od tematyki piekarni, chciałabym zapytać o Pańskie pasje?
EP: Oczywiście jest ich wiele.
Jednak na pierwszy plan wysuwają się dwie: sport i turystyka. Jeżeli
chodzi o turystykę, to nie ukrywam,
ze istotną kwestię odgrywa w niej
również element religijny. Mam tu
na myśli turystykę związaną z pielgrzymowaniem do miejsc związanych z wiarą: Synaj, Ziemia Święta, Watykan. Szczególnie ważnym
aspektem tego rodzaju wyjazdów
było dla mnie i dla naszej rodziny,
uczestnictwo w prywatnej audiencji
z świętym papieżem Janem Pawłem II, która miała miejsce 2. kwietnia 1995 r. Wydarzenie to na zawsze
pozostanie w naszej pamięci. Wracając do sportu, to powiem, że bardzo lubię grę w golfa, snooker, piłkę
nożną i oczywiście żużel.
RO: Wiemy, że chleb kłobucki
mieszany, od 15. września 2010 r.,
figuruje na Liście Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa. Czym
ten produkt zyskał sobie takie
uznanie?
EP: Mówi się o tym, ze pieczenie
chleba jest jak nabożeństwo. Musi
posiadać swój cel i rytm. W tym rytmie pracy, istotną rolę odgrywają
przede wszystkim naturalne skład36

niki: mąka, sól, drożdże oraz woda,
które idą w parze z odpowiednim
właściwym procesem technologicznym danego wypieku. W kwestii
celu, za który przyjmuje się zawsze
satysfakcję i opinię konsumentów, to
z zadowoleniem możemy stwierdzić,
że przeważająca ilość osób, chwali
sobie nie tylko dobry smak naszego
chleba, ale również wolność naszych
wypieków od wszelkich form i rodzajów tzw. ulepszaczy.
RO: Czy seniorzy stanowią dużą
ilość konsumentów kłobuckiej piekarni?
EP: Z analiz prowadzonych
przez prezesa MSZiZ w Kłobucku
- Pana Marka Prubanta, wynika że
tak. Osoby w podeszłym, do których
sam zresztą się zaliczam, poszukują produktów, które nie będą szkodziły ich zdrowiu. Mogę w pewnym
sensie powiedzieć, że w tej kwestii
mam podwójną satysfakcję. Z jednej
strony, jako senior sam nadzoruję
proces produkcji, więc znam wymagania tej grupy konsumentów.
Z drugiej natomiast, sam korzystam
z wyrobów piekarni i powiem nieskromnie, że jestem „fanem” naszych kłobuckich wypieków. W końcu, jako senior, wiem, co jem.
RO: Przez pewien czas tańsze
zboże zza naszej wschodniej granicy „zalewało” polski rynek, czy
przy w Kłobucku wykorzystano ten
„chwyt” do produkcji chleba, by zniwelować koszty?
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EP: Wróćmy na chwilę do wspomnianej idei spółdzielczości. Chciałbym dopowiedzieć, że za kluczowy
elementem w naszej spółdzielczej
koncepcji uchodzi postulat wspierania lokalnych przedsiębiorców. To
jest pewna forma współczesnego
patriotyzmu. Dlatego mąkę, niezależnie od koniunktury ekonomicznej
zakupujemy od rodzimych podmiotów. Odkąd pamiętam, stuprocentowe zapotrzebowanie chociażby na
mąkę żytnią, jest zaspokajane przez
Młyn Gospodarczy Wilkowiecko.
RO: Z przebytej z Panem rozmowy, wnioskuję, że jest Pan piekarzem z pasją?
EP: Nigdy tego nie ukrywałem.
Na pewno tak jest. Pomimo mojego
wieku i oczywiście 54. lat doświadczenia zawodowego, ciągle przyłapuję sią na tym, że żyję tą pracą i historią tych ludzi, którzy ją stanowią.
Z pewnością takie podejście, zwłasz-

cza w wieku senioralnym, otwiera
perspektywę nadziei na lepsze jutro
i przyczynia się do budowania relacji z drugim człowiekiem, z którym
spotykam się w pracy i poza nią.
RO: Na koniec naszej rozmowy
proszę powiedzieć młodszym czytelnikom „Seniora w eterze”, jak
zachować taką pogodę ducha i siły
fizyczne, którymi Pan dysponuje
w pracy i poza nią?
EP: Trudno jest mi w kilku zdaniach, spontanicznie wypowiedzieć
się na ten temat. Jedno co przychodzi mi na myśl w tej chwili, to to,
żeby w życiu coś osiągnąć, należy
zawsze kierować się zasadą: „Praca
i jeszcze raz praca”. Z perspektywy
czasu widzę, że postępując w ten
właśnie sposób, pozostaje nam
z pewnością mało czasu na narzekanie. Po prostu, tak działając, człowiek rozdaje siebie samego innym.
Ma wówczas doskonałą okazję, by
stawać się, mimo swojego wieku
i wielu przypadłości zdrowotnych,
dobrym jak chleb.
RO: Bardzo serdecznie dziękuję
Panu za rozmowę
EP: Z wzajemnością.
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Jasnogórski pasjonat historii
Pana Zbyszka można spotkać
dosłownie wszędzie. Chociaż, jak
sam nam podpowiada, jego ulubionym miejscem w Częstochowie
jest Jasna Góra i Klub Solidarności mieszczący się przy ul. Łódzkiej. Nasz były antykomunistyczny
opozycjonista mówi nam, że swoje
życie dzieli pomiędzy dwie miłości:
żonę, z którą z racji wcześniejszego
zaangażowania w pracę związkowca, musi nadrabiać zaległości oraz
Akcję Katolicką.
Nasz senior to działacz stowarzyszenia „Solidarność i Niezawisłość”, który we wspomnianym
Klubie organizuje wieczornice patriotyczne, czy międzypokoleniowe
spotkania o tematyce historycznej.
O sobie zwykle mówi, że jest pa-
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sjonatem historii. Szczególnie interesuje się działalnością polskiego
powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. W tej materii, jak sam podkreśla:
„mógłbym godzinami opowiadać
liczne historie o żołnierzach wyklętych”.
Pan Zbyszek z uśmiechem mówi
o sobie: „Nie jestem historykiem, ale
pasjonatem historii któremu rytm
poszukiwań wytyczają dwa kluczowe bieguny: prawda i pasja. Tak
było zawsze i mam przeczucie, że
tak już na zawsze pozostanie. Właśnie te dwie wartości towarzyszą
mi nie tylko w podejmowanych projektach historycznych, ale podczas
zwykłych spotkań z osobami 60+,
czy też młodzieżą”.
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Pan Zbigniew z dużym rozrzewnieniem lubi opowiadać o Księdzu
Jerzym Popiełuszce. Kapelan Solidarności jest dla niego, obok Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”
i Rotmistrza Witolda Pileckiego, postacią szczególną. Z ramienia fundacji „Czyn Katolicki” i „Akcji Katolickiej”, realizował projekt poświęcony
„Solidarności” i Księdzu Jerzemu
w częstochowskich szkołach. Podczas warsztatów i licznych spotkań
z młodzieżą opowiadał o tym, w jaki
sposób Ksiądz Jerzy, jako prezbiter, realizował kapłańską służbę na
rzecz ojczyzny, wskazując jaką rolę
na polskiej drodze do wolności odegrała „Solidarność”.
Ze wszystkich spotkań, jakie realizowałem na terenie archidiecezji
częstochowskiej, myślę, że do końca życia w mojej pamięci pozostanie
spontaniczne pytanie zakończone
stwierdzeniem, które publicznie,
spontanicznie po obejrzeniu filmu,
prezentacji i wystawy fotograficz-

nej: „Był gotowy na
wszystko, ponieważ
znał cenę prawdy”,
zadał pewien młody
człowiek: Dlaczego oni
tak bestialsko go zabili? W ogóle, jak można
zamordować
Księdza?!”
Pan Zbyszek,
mimo swego społecznego zaangażowania
w wiele inicjatyw w Częstochowie,
mówi nam, że: „W chwilach trudnych, zawsze wędruję tutaj, Na Jasną Górę. Z tego miejsca czerpię
siły do dalszej pracy. Jasna Góra
inspiruje i zachwyca”. Za szczególnie ważne słowa wypowiedziane
przez św. Jana Pawła II tu na Jasnej Górze, uważa te, które papież
wypowiedział w homilii podczas Eucharystii celebrowanej pod Szczytem Jasnej Góry 4 czerwca 1979
r. „Wtedy Jan Paweł II powiedział
o sobie: Jestem człowiekiem zawierzenia. Nauczyłem się nim być tutaj!
To świadectwo wiary Ojca Świętego nabrało dla mnie szczególnego
znaczenia. Uzmysłowiło mi, że ja
również w tym miejscu, uczę się być
człowiekiem zawierzenia oraz, że
stąd mam czerpać siłę do działania.
Itak staram się żyć”.
Krystyna Pilarczyk
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Wręczamy pierwszy numer
„Seniora” seniorkom z „Czeremchy”
w Parzymiechach
Każda okazja do promocji mojej
małej ojczyzny skąd pochodzę, a do
której miłość zaszczepili mi rodzice
oraz dziadkowie, napawa mnie radością. Cieszyłem się bardzo moim
„debiutem” w „Seniorze”, a radość
moja była tym większa, że w pierwszym numerze czasopisma opisałem byłą i obecną historię, która
tworzy Parzymiechy.
W pierwszy wtorkowy wieczór
lipca, razem z moim byłym nauczycielem, prezesem Akcji Katolickiej
i redaktorem naczelnym „Seniora
w eterze”, Arturem Dąbrowskim,
udałem się na spotkanie z zespołem
śpiewaczym „Czeremcha” do remizy strażackiej w Parzymiechach.
Z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, że wizyta ta stanowiła nie

tylko doskonałą okazję do powspominania pobytu zespołu na Jasnej
Górze i uczestnictwa „Czeremchy”
w audycji radiowej, ale i wspólnego
śpiewania.
To piękne, że pierwszym numerze „Seniora” znalazły się aż dwa
artykuły poświęcone Parzymiechom i oczywiście naszym wspaniałym seniorkom z panią Izabelą
Konc na czele. Dożyć wieku podeszłego i mieć taką energię i werwę,
jak nasze seniorki z „Czeremchy”,
to chyba marzenie niejednego młodego człowieka. Cieszy mnie fakt,
że przyglądając się z boku działalności zespołu, mogłem czytelnikom
„Seniora” przybliżyć nie tylko pasję
naszych seniorek, ale i historię, którą przekazali mi moi rodzice oraz
dziadkowie.
Karol
Kaczmarek
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„JA NIE UMIERAM, JA W CHODZĘ W ŻYCIE”
ŚW. TERESA Z LISIEUX

Redakcja „Seniora w eterze”
łączy się w bólu z Rodziną zmarłego tragicznie Karola Kaczmarka,
który swym talentem ubogacał nasze czasopismo
poprzez bezinteresowną służbę i promocję seniorów
w lokalnym środowisku.
Pozostających w żałobie: Mamę, Tatę, Brata
oraz Karola wspieramy modlitwą
Redakcja „Senior w eterze”
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KWAK - pedagogiczny eksperyment
służby na rzecz seniorów
„Ludzie starsi dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzielać
młodym rad i cennych pouczeń”, napisał w liście skierowanym do osób
w podeszłym wieku św. Jan Paweł
II. Te słowa nabierają szczególnego znaczenia w życiu i działalności
młodzieży z Klubu Wolontariatu
Akcji Katolickiej działającego w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie.
Patrząc na zaangażowanie naszych podopiecznych, wspaniałych
młodych ludzi, którzy przeznaczają
poza obowiązkiem szkolnym swój
czas na rzecz seniorów w dobie postępującego procesu starzenia się
społeczeństwa, możemy odnieść
wrażenie, że wzajemny dialog pokoleń nie tylko sprzyja budowaniu „cywilizacji miłości”, o którą tak bardzo
upominał się św. Jan Paweł II, ale
owocuje konkretnymi czynami.
Wśród wielu podejmowanych
inicjatyw, nie sposób opisać wszyst-
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kie. Warto zatem powiedzieć o tych,
które okazały się niezwykłą lekcją
prawdy dla każdego z nas. I tak, jedno z wydarzeń, które w kwestii działalności Klubu Wolontariatu Akcji
Katolickiej, samorzutnie przychodzi
nam na myśl, to wizyta w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Sióstr
Honoratek w Częstochowie, w celu
wspólnego międzypokoleniowego
śpiewania Pensjonariuszki Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego, miały okazję do wysłuchania koncertu Jacka
Miernikiewicza, laureata 8. edycji
Must Be The Music, który specjalnie dla Pań wykonał min. tak znane utwory, jak: „Delilah”, „Będziesz
moją Panią”, „Bell”, „O sole Mio”,
czy „Besame mucho”. Jeżeli chodzi
o sam klimat spotkania , to najlepiej
oddaje go wypowiedź współodpowiedzialnej za KWAK koleżanki Małgorzaty Wolnej, która relacjonowała
lokalnym mediom, że przygotowane
przez Akcję Katolicką i KWAK spotkanie „przebiegało w miłej i doniosłej atmosferze. Seniorki nie kryły
wzruszenia z inicjatywy. Wspólne
bycie razem i to w tak szczególnym
miejscu, to niezwykła lekcja dla nas
wszystkich”.
Nasi wolontariusze udowodnili
również, że nie straszne są im również media. Na falach radia Jasna
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Góra, w ramach audycji: „Senior
w eterze”, rozmawiali o swoich spostrzeżeniach odnośnie „dojrzałej
młodzieży” z redaktorem Arturem
Dąbrowskim. Radiosłuchacze mieli
doskonałą okazję do wysłuchania
tego, jak na wiek podeszły patrzy
współczesna młodzież
To piękne, że we współczesnym
świecie, kiedy to ludzie biegając za
wszystkim i za niczym, nie myśląc
o swej starości, mogą dzięki naszemu świadectwu, które wyrasta ze
wspólnej inicjatywy Akcji Katolickiej
Archidiecezji Częstochowskiej i Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie, realizowanego w ramach Klubu Wolontariatu
Akcji Katolickiej, na chwilę pochylić
się nad sytuacją współczesnego seniora.

Nasza młodzież, w ramach
KWAK-u, spotyka się również z seniorami z Domu Pomocy Społecznej św. Antoniego w Częstochowie,
który prowadzą Siostry Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo. To wspaniałe uczucie patrząc na to, jak pensjonariusze Domu Opieki Społecznej
mają okazję nie tylko do wysłuchania przygotowanej przez młodzież
części artystycznej, ale i okoliczność do wspólnego dialogu.
Cieszę się faktem, że wolontariusze w każdą środę i sobotę, poświęca swój wolny czas na to by służyć
osobom w podeszłym wieku, a także podopiecznym z Domu Małego
Dziecka Sióstr Służebniczek w Częstochowie, razem z kolegą uczącym
religii - Rafałem Matuszewskim.
Paradoksem jest to, ze jedno ze
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spotkań z seniorami z Domu Pomocy Społecznej św. Antoniego w Częstochowie, zbiegło się w czasie
z trwającym w Rzymie Międzynarodowym Kongresem Akcji Katolickiej. Tam papież Franciszek wyartykułował wyraźnie to, jak ważne jest
zaangażowanie na rzecz seniorów,
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którzy w Akcji stanowić mają sekcję
kontemplacyjną i wstawienniczą dla
podejmowanych dzieł.
To wspaniałe, że to wspólne
bycie razem - młodzieży zdobywającej doświadczenie oraz seniorów
- którzy je posiadają, stanowi dla
jednych i drugich potężną dawkę
pedagogii. Staje się autentyczną
lekcją życia, w której wszyscy zostają wzajemnie ubogaceni poprzez
dar obecności. Taka sytuacja rokuje
doskonałą przyszłość nie tylko Polsce, ale i Kościołowi, ponieważ konfrontujemy naszych wolontariuszy
z wartościami, które nie tylko uczą
szacunku dla wieku podeszłego, ale
wprowadzamy ich w obszar aksjologii, która dała podwaliny Europie.
O. Jan Filipek OSPPE
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Z zielarskiej apteczki Księdza
Radosława
Kiedy zabieramy się do przygotowania preparatów ziołowych, należy w sposób ścisły przestrzegać
receptury. Istotną kwestię stanowi
również sprawa dotycząca stosowania i przechowywania preparatu. We
wszelkiego rodzaju surowce roślinne najlepiej zaopatrywać się w aptekach oraz wyspecjalizowanych
sklepach zielarskich i oczywiście
zwrócić uwagę na termin ważności.
Dodatkowa, kiedy dojrzała młodzież,
kupując wspomniany asortyment
zielarski, powinna należycie sprawdzić łacińską nazwę umieszczoną
na opakowaniu. Pamiętajmy przede
wszystkim o tym, że napary odwary i wszelkiego rodzaju preparaty
z roślin leczniczych są lekarstwami,
dlatego każdy senior, przed rozpoczęciem kuracji, powinien skonsultować się z lekarzem.
Jeżeli chodzi o zastosowanie
przygotowanego preparatu ziołowego, to pierwszorzędnie należy
sprawdzić wszystkie składniki pod
kątem reakcji alergologicznej. Najlepiej będzie przygotować śladową
ilość każdego składniku naparu,
odwaru i wykonać test. Na wewnętrzną część przedramienia, wcieramy niewielką
ilość
opracowanej substancji.

Jeżeli chodzi o czas tolerancji organizmu w kwestii rośliny leczniczej,
to szacuje się go nawet do 48. godzin. Jeżeli na ciele pojawi się zaczerwienienie wówczas składnik
wyłączamy z receptury.
Za najskuteczniejszy lek ziołowy
uznaje się suszone rośliny, które
ściera się na proszek. Oczywiście
w takiej postaci serwuje się jedynie
niektóre. Jeżeli chodzi o zastosowanie takiej formy leku, to najczęściej
są nim mieszanki ziołowe w powszechnym nazewnictwie znane
jako różnego rodzaju herbatki ziołowe. W takiej formie, zawarte w roślinach substancje czynne, są bardzo dobrze zachowane.
Drogi seniorze, angażując się
w taką formę leczenia, musisz pamiętać, że leki ziołowe przyjmuje się
przez okres 7-8 dni. Po tym okresie
czasu, powinieneś przerwać kurację, ewentualnie w to miejsce wprowadzić inną roślinę leczniczą lub
mieszankę.
Ks. Radosław Rychlik
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Seniorzy e:maile piszą
„W 1999 r. św. Jan Paweł II
napisał list poświęcony osobom
w podeszłym wieku. Od wielu lat
bezskutecznie szukam dobrego
komentarza do tego dokumentu.
Czy można liczyć na to, że Redakcja „Seniora” podejmie się takiego
wyzwania?”
Stanisław z Radomska

„Serdecznie dziękuję za wspaniałą wycieczkę do Sandomierza
i Ujazdu oraz niezapomniany rejs
statkiem po Wiśle. Sandomierza
urzeka swym klimatem. To wspaniale, że jako uczestniczka Klubu
Seniora stać mnie jeszcze na taką
aktywność”
Uczestniczka Klubu.

e„Inicjatywa Klubu, audycje oraz gaz
o
reg
któ
ta, to znakomite przedsięwzięcie,
ji Kagratuluję prezesowi i zarządowi Akc
ałym
tolickiej. Uważam również, że doskon
będzie
dopełnieniem Waszej inicjatywy
Może
organizacja katechezy dla seniorów.
pę
gru
ną
się mylę, ale stanowią oni licz
a iniw Akcji Katolickiej. Z pewnością tak
cjatywa wyda dobre owoce”
Kapłan (Senior)
archidiecezji częstochowskiej
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„Pragnę zwrócić się z serdeczną
„Seprośbą o bezpłatne przysłanie mi
tem
niora w eterze”. Nadmieniam, że jes
cnie
w wieku przedsenioralnym, a obe
ozdr
w
przebywam na rencie z powodó
awotnych. Za przesłane numery skł
dam serdeczne podziękowania”
Grzegorz z Częstochowy

„Słuchałem wywiadu z Panem
Eugeniuszem. Miałem okazję poznać kierownika kłobuckiej piekarni osobiście. Dobra audycja. Im
więcej takich pasjonatów w eterze, tym bardziej oczekuje się na
audycję”
Jan z Kłobucka

„Podczas pielgrzymki na Jasną
Górę miałam okazję zapoznać się
z „Seniorem w eterze”. Czasopismo
zawiera treści które mnie osobiście interesują z racji mojego wieku.
Chciałabym zapytać, czy istnieje możliwość zaprenumerowania kwartalnika, a co za tym idzie i wysyłkę kilku
egzemplarzy do Krakowa”
Maria z Krakowa.

„Dziękuję ks. Jackowi za rozgrzewkę,
ćwiczenia i „klimat” jaki tworzy podczas
naszych wspólnych kijkowych wyprawach”
Uczestniczka wypraw środowych
„nordic walking”
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ZAKRES NASZYCH USŁUG TO M. IN.
• obsługa księgowa podmiotów w tym:

• rozliczenia projektów unijnich,

-

• rozliczenia dotacji publicznych,

spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółek jawnych,
spółek komandytowych,
spółek parterskich,
jednoosobowych działalności gospodarczych,
stowarzyszeń,
fundacji,
Organizacji Pożytku Publicznego,
niepublicznych jednostek oświatowych,
spółdzielni socjalnych,
centrów integracji społecznych,

• pomoc przy rejestracji spółek,
• pomoc przy rejestracji działalności
gospodarczej,
• pełna obsługa klienta w zakresie kontaktów
z urzędami i instytucjami publicznymi,
• obsługa przy kontrolach,
• sprawozdawczość zarządcza dla ﬁrm,

• prowadzenie ksiąg rachunkowych,

• sporządzanie biznesplanów i wniosków
kredytowych,

• prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,

• wyprowadzanie zaległości,

• prowadzenie ewidencji ryczałtowej,

• oddelegowywanie pracowników do
księgowania w siedzibie klienta,

• rozliczenia PFRON, SOD,
• sprawozdania NBP,
• sprawozdania do Urzędu Statystycznego,
• rozliczanie kadry - płace,

• wnioski do Urzędu Pracy o dotacje na
rozpoczęcie działalności gospodarczej,
• zeznania roczne PIT.

DANE KONTAKTOWE
biuro@ksint.pl

Oddział Częstochowa

Oddział Koniecpol

Oddział Bytom

www.ksint.pl

ul. Żwirki i Wigury 6/14
42-217 Częstochowa
tel. 34 363 46 12
częstochowa@ksint.pl

ul. Rynek 1
42-230 Koniecpol
tel. 531 33 44 01
koniecpol@ksint.pl

ul. Drzymały 3
41-902 Bytom
tel. 32 281 87 13
bytom@ksint.pl
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Audycja Akcji Katolickiej
„SENIOR W ETERZE”
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Słuchaj nas
na 100,6 FM
oraz na www.radiojasnagora.pl
MIODY
OD AKCJI KATOLICKIEJ
Miody w atrakcyjnych cenach, ze specjalną zniżką dla seniorów - gwarantowana certyﬁkatem 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
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Piekarnia Kłobuck
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