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Słowo wstępne
Drodzy Seniorzy. Wydanie trzeciego numeru naszego kwartalnika,
symbolicznie zaplanowaliśmy na dzień 20 października, w którym
obchodzi się Europejski Dzień Seniora. Składając w Wasze dłonie kolejny
numer „Seniora w eterze”, pragniemy podkreślić, że w prace nad bieżącym
egzemplarzem zaangażowaliśmy wiele osób, podmiotów i instytucji, które
każdego dnia angażują własne siły, autorytet i przede wszystkim czas, na
to, by z obszaru wykluczenia społecznego, w przestrzeń troski i aktywizacji,
przenieść jak największą ilość seniorów.
W bieżącym numerze znajdziecie Państwo szereg interesujących
artykułów z zakresu dietetyki, aktywności ruchowej, życia duchowego,
opis zadań jakie realizują indywidualnie lub grupowo osoby w podeszłym
wieku. Na kartach „Seniora”, w radość przeżywania i świętowania przez
Państwa Europejskiego Dnia Seniora i zbliżającego się wielkimi krokami
Ogólnopolskiego Dnia Seniora, włączają się osoby, które na co dzień
służą Polakom własnym wysiłkiem i pracą w Parlamencie Europejskim,
Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych, Sejmie RP i samorządzie terytorialnym.
Wertując kartki „Seniora”, z pewnością zauważycie Państwo, że
na płaszczyznę praktyczną, czyli pracę z seniorami, zaprosiliśmy
przedstawicieli młodego pokolenia, osoby w wieku średnim, a także
w wieku podeszłym. Przez wypracowaną koncepcję pragniemy ukazać
pełny obraz społeczeństwa, które pielęgnuje w sobie wartości uczące
szacunku dla starości.
Przede wszystkim, macie Państwo okazję zobaczyć, a niektórzy przeżyć
na nowo radość, z jaką członkowie Klubu Częstochowskiego Seniora
emanują na swoich rówieśników przyciągając do wspólnoty coraz większą
liczbę ludzi.
Życzę Państwu, miłej i owocnej lektury.

dr Artur Dąbrowski
– Redaktor Naczelny
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Depesza z Brukseli
Szanowni Państwo,
Z okazji Europejskiego Dnia Seniora proszę przyjąć moje najlepsze życzenia
i wyrazy wdzięczności za sens, jaki Seniorzy nadają naszemu światu. W chaosie
codzienności Państwa wiedza i doświadczenie są dla nas fundamentem, na którym opieramy życie nasze i naszych rodzin. Gdy cały świat ogarnia pęd ku zmianom stawiającym na głowie podstawowe prawdy, Państwa mądrość jest kompasem pozwalającym nam odnaleźć właściwą drogę.
Bardzo dziękuję Państwu za to, że każdego dnia kształtujecie nasz charakter. Każdego dnia pokazują nam Państwo, że prawdziwa Miłość polega nie tyle
na dawaniu, co na wyrozumiałości. Własnym przykładem uczą nas Państwo wytrwałości, która nie jest ślepym uporem, lecz zawierzeniem woli Bożej i nieustępliwością — również wobec własnych słabości. To właśnie Państwa postawa daje
nam siłę, aby w obliczu trudności nie godzić się na przeciętność, zachować ufność
w Bożą Opatrzność i nie bać się rozpocząć na nowo.
Wszystkim Czytelnikom „Seniora w Eterze” składam gorące życzenia obfitości Bożych Łask, zdrowia, pogody ducha oraz życzliwości ze strony otaczających
Państwa osób.

Z wyrazami szacunku i sympatii

Poseł do Parlamentu Europejskiego
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Aktywność, która wyzwala relacje
Jesienią pogoda również sprzyja
wspólnemu wędrowaniu Klubowiczów.
W końcu przecież po wysłuchaniu
szeregu sobotnich prelekcji, rodzi się
w człowieku refleksja, która dojrzewając owocuje wyciągnięciem stosownych
przemyśleń, które czekają na konfrontację z przemyśleniami innych uczestników Klubu.
Pośród licznych zadań poszukujemy odrobiny czasu wolnego, by
wspólnie z grupą przyjaciół, znajomych,
móc skonfrontować własne przemyślenia z poglądami innych uczestników
Klubu. Dobrą okazję do wymiany wzajemnych poglądów stanowi wspólna
wędrówka, spacer, na który wybieramy
się w każdą środę.
Po rozgrzewce i rozpoczęciu wędrówki, szybko przekonujemy się, że
nordic walking to nie tylko wspólne
przemierzanie drogi, właściwe tempo i wyznaczony czas przejścia, ale
przede wszystkim wzajemne przebywanie, tworzenie małej grupy, wspólnoty. Z perspektywy lat człowiek coraz
bardziej uzmysławia sobie, że autentycznie jest istotą z natury społeczną,
która we wspólnocie chce być
potrzebna i wysłuchana.
Każda forma aktywności
wprowadza między ludzkie
relacje przestrzeń dialogu,
w którym człowiek otwiera
się na drugiego człowieka.
Nie ulega dyskusji, że nasza

aktywność na basenie, kijkach, to nie
tylko pewna forma ćwiczeń, która pomaga i przywraca sprawność seniorom. Z rozmów odbytych z uczestnikami Klubu wiem, jak bardzo każda forma
aktywności zanurzona w dialogu, zbliża
do siebie ludzi. To piękne, że doceniają
ją osoby, które utraciły kogoś bliskiego.
Janina Kawecka
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500+ dla seniorów
Przeglądając bogatą spuściznę literacką od starożytności po współczesność, dostrzegamy, że na przestrzeni dziejów, liczne pokolenia, otaczały troską osoby w podeszłym wieku.
Chociaż dzieje ludzkości były również
świadkiem spoglądania na wiek podeszły pod kątem jego użyteczności, to
jednak troska jaką otaczano seniorów,
stawała się zawsze priorytetowym
zadaniem społeczeństwa. Dążenie
do ukazania jasnej, przejrzystej, roli
seniorów w życiu społecznym, wiązało
się zawsze z promowaniem wśród
młodszych pokoleń postaw, które
pozwolą osobom doświadczającym jesieni życia, doświadczać z ich strony
szczególnego szacunku i uznania.
Nasi seniorzy, poprzez własną
pracę, przyczynili się do rozwoju kraju i lokalnych społeczności. Teraz,
kiedy ich siły witalne osłabły, chcą
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nie tylko czuć się potrzebni, ale nadal
ubogacać społeczeństwo własnym doświadczeniem i życiową mądrością.
To wspaniałe, kiedy spotykamy się z sytuacją, spędzania jesieni życia w gronie
kochającej się wielopokoleniowej rodziny. Bywają takie okoliczności, w których seniorzy bezproblemowo mogą
realizować własne pasje. Aktywność
seniorów w tej materii, związana jest
przede wszystkim z ich statusem materialnym. Niestety, dochody naszych
emerytów oraz rencistów są po prostu
niskie.
Aparat państwowy powinien być
tak skonstruowany, by w godziwy sposób, poprzez odpowiednie instytucje
zapewnić seniorom stosowny status
życiowy. Należy dążyć do tego, by znaleźć takie możliwości, dzięki którym
standard życia osób w podeszłym wieku w skutecznie podnosić. Oczywiście,
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najlepszy sposób stanowiłaby wysoka,
odczuwalna pod względem finansowym rewaloryzacja.
Statystycznemu seniorowi w Polsce, zasobność domowego budżetu nie
pozwala na zakup leków, odpowiednie
utrzymanie mieszkania, czy domu. Bywają i takie sytuacje, kiedy otrzymywane świadczenie nie wystarcza na pokrycie wydatków, a co dopiero mówić
o realizowaniu pasji, czy zwiedzaniu
kraju.
W dzisiejszym dyskursie politycznym jesteśmy świadkami wychodzenia
naprzeciw potrzeb najbardziej potrzebujących seniorów. Obecnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przygotowuje się program, który
pozwoli na wprowadzenie jednorazowego, corocznego dodatku w wysokości 500 zł dla seniorów, którzy otrzymują do 1500 zł brutto miesięcznej
emerytury. „Dziennik Gazeta Prawna”
oszacował, że planowane świadczenie
pomocowe, trafi do 5-6 mln emerytów
i rencistów. Według sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster, dla „Super Expressu” oraz NOWA
TV wynika, że pomysł popiera 59 proc.
Polaków.
Pozostawiając na chwilę „wielką
politykę” na boku, nadmienię tylko, że
w moich biurach poselskich, staramy
się rozwiązywać problemy wielu Emerytów i Rencistów. Seniorzy przychodzą do nas w kwestii porad prawnych.
Zwracają uwagę na problemy związane
z funkcjonowaniem służby zdrowia. Ten
ostatni aspekt jest dla mnie szczególnie

ważny, chociażby z racji odpowiedzialności jaka wypływa z pełnienia funkcji
przewodniczącego Parlamentarnego
Zespołu ds. Szpitali Powiatowych.
Powracając na nowo do świata
„wielkiej polityki”, pragnę podkreślić,
że realizacja programów pomocowych
dla seniorów, musi uświadomić nam,
że troszczymy się o 22 proc. populacji Polaków. Niestety, demografia jest
bezlitosna i pokazuje nam, że w Polsce
znaczną część uwagi należy skupić na
kwestiach związanych z seniorami. Nie
zamykamy oczu na niniejsze kwestie.
Mierzymy się realnie z problemami
społecznymi.
Uczestnictwo w audycji Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej
„Senior w eterze”, która jest emitowanych przez Radio Jasna Góra, przekonuje mnie o tym, że omawiane tutaj
zagadnienia, są wyrazem doskonałego
wyczucia problematyki społecznej oraz
przykładem troski o los seniorów. Te
wspaniale, że pieniądze z dotacji rządowej, w tak efektywny sposób, są wykorzystywane w celu aktywizowania osób
w podeszłym wieku, zarówno na falach
eteru, czasopiśmie, jak i w działalności Klubu Częstochowskiego Seniora,
działającego przy parafii św. Wojciecha
w Częstochowie.
Ręce same składają się do oklasków. Gratuluję Akcji Katolickiej, fundacji „Czyn Katolicki” oraz parafii św.
Wojciecha w Częstochowie, tak wspaniałej inicjatywy.
Andrzej Gawron
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Bal na sto par

- refleksja z Pikniku Seniora w parafii św. Wojciecha
„Był raz bal na sto par”, ten fragment tekstu z utworu „Cała Sala
śpiewa z nami”, Jerzego Połomskiego, gwiazdy Pikniku Seniora, który odbył się 27. sierpnia w parafii
św. Wojciecha w Częstochowie, najlepiej oddaje „klimat”, jaki towarzyszył naszej niedzielnej uroczystości.
Oprócz wspomnianego klimatu, najbardziej ucieszyła nas frekwencja.
W momencie kulminacyjnym frekwencja wyniosła ponad 700. osób. Oczywiście znaczną część publiki stanowili
oczywiście seniorzy. Piknik stanowił
doskonałą okazję do integracji środowiska seniorów, przyczyniając się jednocześnie do zwrócenia uwagi na pro-
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ces starzenia się społeczeństwa, który
znawcy tematyki określają terminem:
„Srebrne tsunami”.
Najbardziej wyczekiwanym momentem Pikniku Seniora był oczywiście występ gwiazdy pikniku Jerzego
Połomskiego. Wszyscy, nie tylko seniorzy, z wytęsknieniem czekali na
występ Pana Jerzego, który znacząco
ożywił atmosferę. Seniorzy nie tylko
wsłuchiwali się w utwory wykonawcy,
ale razem z nim wykonywali utwory.
Po zakończeniu koncertu, w imieniu organizatorów i widzów, podziękowania
Jerzemu Połomskiemu złożyła poseł
Lidia Burzyńska.
W dalszej części wspólnego biesia-
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dowania uczestnicy pikniku wysłuchali
występów zespołu folklorystycznego
„Czeremcha”, zespołu pieśni i tańca
„Wrzosowianie” oraz zespołu wokalnego „Szalona Piątka Plus”. Występy,
wspomnianych zespołów, przerywane
były zajęciami ruchowymi dla seniorów, które ze sceny, w rytm muzyki,
prowadził instruktor. Podczas ćwiczeń
babć i dziadków, wnuki miały doskonałą okazję do zabawy na dmuchańcach i obejrzenia wozów strażackich.
Z kolei młodzież, zapoznała się z zasadami udzielania pierwszej pomocy,
którą na fantomie prezentowały służby
ratownicze. W trakcie pikniku przeprowadzono również kwestę na operację
dla Zosi, która od urodzenia zmaga się
z chorobę o enigmatycznej nazwie: bilateral fibular hemimelia.
Ostatnim etapem pikniku była
dyskoteka. To wspaniale widzieć seniorów tańczących w rytmie przebojów z czasów swej młodości.
Taką postawą udowodnili sobie
i swym rówieśnikom, że ruch to samo
zdrowie. Natomiast młodszemu pokoleniu seniorzy zdali się zakomunikować,
że muzyka rzeczywiście wpływa na

uszlachetnienie obyczajów. Wspólne tańce
zwieńczył wspólnie odśpiewany Apel Jasnogórski i błogosławieństwo prezbitera.
W imieniu organizatorów
dziękujemy
wszystkim uczestnikom Pikniku Seniora,
osobom indywidualnym oraz podmiotom zaangażowanym w niniejsze wydarzenie. Życzymy również maleńkiej Zosi i jej rodzicom, wielu hojnych
i życzliwych ludzi, dzięki którym szybko
stanie na nogi.
Renata Olczyk
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Czy starość się faktycznie
Panu Bogu nie udała?
Pracując z osobami starszymi na
co dzień, wielokrotnie słyszałem znany powszechnie pogląd, że „Panu Bogu
się starość nie udała”. Wypowiadają to
zdanie osoby często doświadczające
ograniczeń związanych z wiekiem, jak
i te, które nad tymi osobami sprawują
codzienną opiekę i pieczę. Jako uzasadnienie tego twierdzenia najczęściej
podnoszone są argumenty dotyczące
trudności związanych z motoryką lub
zespółu wielu, związanych ze starszym
wiekiem, chorób. Czasem pojawiają się
uzasadnienia związane z utratą pamięci, sił witalnych czy braku możliwości,
by otoczyć w rodzinie seniora należytą
troską. Wymownym potwierdzeniem
podnoszonych argumentów jest inne
znane powiedzenie, że „człowiek starzeje się na dwa sposoby, albo od nóg,
albo od głowy”.
Całe ludzkie życie może zostać
podzielone na pewne etapy lub części. Takie mniejsze fragmenty, które
mają swoją specyfikę i pewien istotny
życiowy walor. Najpierw okres prenatalny i wczesne dzieciństwo kiedy
kształtuje się wyraźnie ciało człowieka
i następuje potężny rozwój wszystkich
układów w ciele. Później dzieciństwo
przedszkolne, w którym rozwija się
najmocniej układ nerwowy i pojawiają
się pierwsze słowa. Tworzą się relacje
i więzi rodzinne. Następnie etap szkol-
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ny i ciągły wzrost organizmu, któremu
towarzyszy zdobywanie wiedzy. Odkrywane są pierwsze talenty i zdolności,
które kierunkują w dużej mierze dalsze
życiowe decyzje. Pojawiają się pierwsze zakochania i doświadczenia życiowe oraz w wielu przypadkach pierwsze
znaczące porażki.
Po wieku dziecięcym i młodzieńczym człowiek wkracza w dorosłe życie.
Rusza do pracy. Zamierza zawojować
świat. Ma wielkie aspiracje i marzenia,
które w zderzeniu z rzeczywistością
ulegają pewnej i często drastycznej
obróbce. Rozpoczyna się życie rodzinne i pojawiają dzieci. Trud pogodzenia
zawodowej pracy i życia rodzinnego
zajmuje zdecydowaną część sił dojrzałego życia przeciętnego człowieka. Często w tym zabieganiu mijają lata. Dzień
za dniem w ciągłej aktywności w pracy
i w domu czego efektem jest brak czasu
dla siebie i współmałżonka.
Następnie gdy dzieci wychodzą
z rodzinnego domu pojawia się odrobina czasu, ale znów trzeba zadbać
o własne zdrowie i dopracować do
emerytury. Na emeryturze wprawdzie
nie ma już zawodowych zajęć, ale za to
są wnuki, którym towarzystwo kochanych babć i dziadków bardzo odpowiada. Wówczas godzi się obowiązki babci
czy dziadka z wizytami u kolejnego lekarza i próbą odbudowania koleżeń-
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skich relacji z rówieśnikami. Sprawy
towarzyskie zostały przecież bardzo
mocno ograniczone z powodu zawodowej pracy i wychowywania dzieci.
Po tych wszystkich wymagających
ogromnego wysiłku i zaangażowania
sprawach, przychodzi czas starości.
Niekoniecznie związane jest to z ukończeniem określonej liczby lat. Myślę
tu raczej o sytuacji, w której bardzo
mocno „świat się człowiekowi kurczy”.
Zdarza się, że nawet do tego stopnia,
że zamyka się w jednym pokoju, czy
mieszkaniu. Rozpadają się więzy społeczne i często rodzinne. Zostaje radio
czy telewizor jako okno na świat, przez
które można choć odrobinę zobaczyć
co się dzieje na zewnątrz. Czas ten często wiąże się z doświadczeniem takich
trudności, które jeszcze do niedawna

nie istniały. Wejście po schodach, zrobienie zakupów, dotarcie do lekarza czy
apteki, wyjście do kościoła. Wszystko
właściwie staje się trudne i wymaga
pomocy od drugiego człowieka. Pojawia się doświadczenie samotności, tęsknoty, rozgoryczenia, a przy tym jest
dużo czasu na myślenie, które wpędza
często w swoistą depresję wieku podeszłego.
Analizując wszystkie kolejne etapy
życia człowieka spróbujmy poszukać
części wspólnej, z perspektywy celu
ludzkiego życia. Jeżeli celem, do którego wszyscy zmierzamy jest zbawienie
i niebo, to aby ów cel osiągnąć z pewnością trzeba się wspiąć na wyżyny
człowieczeństwa. Każdy z wymienionych etapów ludzkiej egzystencji jest
zupełnie innym egzaminem z życia,
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który z pewnością trzeba zdać możliwie najlepiej. O ile we wcześniejszych
etapach egzamin ten polega na różnych formach zewnętrznej aktywności
i dojrzewaniu do kolejnych ról w życiu,
o tyle wiek podeszły stanowi zupełnie
inny rodzaj sprawdzianu. Tu wiodącą
aktywnością jest świat wewnętrzny
i sfera duchowa.
Z tego też powodu osoby starsze
chętniej się modlą, zastanawiają się nad
życiem i jego wartością, poszukują bliższej relacji z Bogiem, robią gruntowny rachunek sumienia. Często jednak
z trudem przychodzi godzenie się na
konsekwencje związane ze schyłkiem
życia. Efektem tego jest nieustanne życie wspomnieniami sprzed lat. Głównie
tymi dziecięcymi i młodzieńczymi. Odwoływanie się do różnych miejsc, osób
i sytuacji, które związane są z młodością i pełnią sił fizycznych i intelektualnych. Z perspektywy wcześniejszych
etapów ludzkiego życia ten ostatni
z pewnością nie wygląda zbyt atrak-
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cyjnie i każe się
mierzyć z problemami, które problemami nigdy
wcześniej
nie
były. Czy jednak
z natury starości
można wywnioskować, że się
ona Panu Bogu
nie udała?
Absolutnie
NIE! Niewątpliwie starość i wiek podeszły to kolejny
egzamin w naszym życiu, który powinniśmy zdać możliwie najlepiej. Na
ocenę celującą z pewnością trzeba
samemu zapracować i to od dzieciństwa. Jest to czas swoistego zbierania owoców swojego życia. W nim jak
w soczewce widać czy poprzez minione etapy życia żeśmy się do starości
przygotowali. Czy pogodziliśmy się wewnętrznie z konsekwencjami upływu
czasu. Czy po prostu zestarzeliśmy się
z godnością i człowieczeństwem. Czy
ten ostatni egzamin z życia będzie dla
nas biletem do nieba czy też nie. Nie
ukrywam, że doświadczenia, które zdobywam od kilku lat, obcując z seniorami każdego dnia, bywają trudne. Rodzą
się też pytania o sens życia i życiowych
doświadczeń. Jednak jestem głęboko
przekonany, że to nie Panu Bogu się
starość nie udała, ale zdarza się i to
nierzadko, że nie udaje się ona konkretnemu człowiekowi.
ks. Sławomir Bednarski

SENIOR W ETERZE

Europejski Dzień Seniora - życzenia
Przypadający 20 października Europejski Dzień Seniora jest szczególną okazją do złożenia życzeń wszystkim Seniorom, z których doświadczenia życiowego,
wiedzy oraz dobrego słowa cały czas czerpiemy.
To właśnie dzięki Wam, Drodzy Seniorzy, życie kolejnych pokoleń staje się łatwiejsze. Wasza wiedza, bogate doświadczenie i mądrość życiowa jest dla młodszych pokoleń niezwykle cennym drogowskazem. Swoim postępowaniem pokazujecie, jak czerpać z życia radość i siłę.
Cieszę się, że w sposób efektywny wiele środowisk, kół i organizacji skupionych wokół polskich seniorów korzysta z rządowych programów typu ASOS, czy
Senior+, które prowadzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zachęcam do dalszego śledzenia wszelkich programów senioralnych, jakie realizuje
nasz resort oraz do aktywnego trybu życia, który jest gwarantem dobrego samopoczucia, radości oraz zdrowia.
Wszystkim seniorom z potrzeby serca życzę: zdrowia, spokoju, uśmiechu na
twarzy oraz radości z każdego dnia.
Łączę wyrazy szacunku
Sekretarz Stanu

Stanisław Szwed
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Gospodynie z Zajączek
Cyklicznie, w każdy czwartek, świetlicę szkolną miejscowej podstawówki
w Zajączkach (powiat kłobucki), w godzinach popołudniowych, wypełniają
osoby, które pomimo tego, że obowiązek edukacji mają już dawno poza sobą,
to jednak nawet przez chwilę pragną
poczuć się młodą duchem wspólnotą.
Tak w wielkim skrócie można opisać
spotkania Koła Gospodyń Wiejskich
w Zajączkach. Oczywiście śpiew, to tylko jedna z wielu form angażowania się
pań, w promocję miejscowości i kultury
ludowej w lokalnym środowisku.
Wiemy, że każda wspólnota żeby
dobrze funkcjonować, musi posiadać
charyzmatycznego lidera. I w tym przypadku nie może być inaczej. Zadania
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zespołu „KGW Zajączki” animuje była
dyrektor podstawówki i członek Akcji Katolickiej Izabela Cieleban-Dzierżan. O sobie mówi tyle, że do Zajączek
przyjechała czterdzieści dwa lata temu
z Częstochowy. Wieś oraz życzliwość
ludzi, oczarowała ją do tego stopnia, że
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postanowiła tu pozostać. Tutaj również,
od wielu lat, włącza się w działania promujące kulturę ludową wśród lokalnej
społeczności.
„Gdybyśmy się nie spotykały, to by
nam bardzo tego brakowało”. Tak o zebraniach Koła w spontaniczny sposób,
mówi jedna z jego uczestniczek. Inna
z kolei, równie żywiołowo dodaje: „My
nie tylko przychodzimy na spotkania
po to by śpiewać, przygotować wieńce, występy, scenariusze zajęć, czy
przepisy kulinarne. W naszym Kole
wspieramy się wzajemnie. Pomagamy
sobie. Troszczymy się o siebie nawzajem i wciągamy do współpracy innych”.
Wspomniana troska wyraża się przede
wszystkim we wspieraniu tych członkiń KGW, którym obecnie, stan zdrowia
nie pozwala na uczestnictwo w cyklicz-

nych spotkaniach. Ponadto, w orbicie
działalności pań z KGW znajduje się
miejscowa orkiestra, strażacy, parafia
i oczywiście szkoła.
W 2015 r. panie z Koła Gospodyń
Wiejskich zgłosiły akces swojej miejscowości do uczestnictwa w konkursie:
„Piękna wieś województwa śląskiego”. Wysiłek podjęty w ramach realizacji konkursowych zadań z zakresu
kształtowania ładu przestrzennego
i pielęgnowania środowiska naturalnego, zaowocował zajęciem drugiego
miejsca w zawodach. Drugie miejsce
Zajączek Pierwszych, przyniosło zastrzyk finansowy w wysokości 15 000
zł. Dzięki zdobytym pieniądzom udało
się w Zajączkach stworzyć, na świeżym
powietrzu, siłownię z której korzystają
mieszkańcy.
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Nasze gospodynie przecierają również pielgrzymkowe szlaki. Na liście
ulubionych sanktuariów prym wiodą:
Gidle, Licheń, Niepokalanów i oczywiście Jasna Góra. Poza tym, często wyjeżdżają do Krakowa, Warszawy, Katowic i wielu innych miast. Żywo również
włączają się w inicjatywy o charakterze
lokalnym: dożynki parafialne i gminne,
festyn promujący rodzinę „Mama, Tata
i Ja”, Dni Jakubowe w Krzepicach, czy
„Kłobuckie Smaki”. Mają również poza
sobą debiut w pierwszym programie
TVP, w którym to wypowiadały się na
temat specjałów, jakie miejscowe gospodynie serwują w rodzinach.
O tym, jak bardzo kobiety cenią
sobie ubiór, wie nawet statystyczny
Kowalski, który nigdy nie przekroczył
progów centrum handlowego, czy galerii. I chociaż jedne z pań ubierają się
u Prady, a inne wolą stroić się u Dolce
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& Gabbana, to nasze seniorki z „KGW
Zajączki”, lubią ubierać się Koszęcinie
i oczywiście występować w strojach
uszytych przez krawcową zespołu
„Śląsk”. Do tego dochodzą jeszcze piękne korale, zakupione w stolicy polskich
Tatr, które zdobią ubiór naszych seniorek. W parze z ubiorem idzie zawsze
dobre poczucie humoru, które swój
wyraz znajduje w licznych piosenkach
oraz dowcipach.
I tak, życie w Zajączkach przemija,
rozpięte między śpiewem, a aktywnością wspaniałych kobiet, które w dobie
Internetu, smartfonów, tabletów, ot tak
zwyczajnie, po ludzku, wolą po prostu
w każdy czwartek o 18:00, nie tylko
spotkać się we wspólnym gronie, by
poćwiczyć śpiew, ale jak same twierdzą, by pomóc sobie nawzajem.
AD
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Jesienne wędrowanie
Każdy uczestnik programowej wycieczki do Piekar Śląskich i na Górę
Świętej Anny marzył o wspaniałej
ciepłej, słonecznej pogodzie na czas
wspólnego wrześniowego wędrowania. O tym, że nadzieja nie zawodzi,
przekonywaliśmy się wielokrotnie, dlatego nikt nie był zdziwiony, że pierwsze
promienie słońca przywitały nas swym
blaskiem w chwili wyjazdu.
Na celowniku naszego wspólnego
wędrowania, jako pierwsze miejsce
zwiedzania, znalazło się sanktuarium
Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Spotkanie
w Piekarach rozpoczęło się od uczestnictwa klubowiczów we Mszy św. Zaraz

po zakończeniu Eucharystii wysłuchaliśmy wykładu na temat kultu maryjnego
na Górnym Śląsku oraz historii bazyliki
piekarskiej. Po konferencji w bazylice
udaliśmy się do Muzeum Sanktuaryjnego oraz miejscową Kalwarię. Pobyt
w Piekarach zakończył się wspólnymi
rozmowami przy kawie herbacie i wyśmienitej piekarskiej szarlotce. Po odpoczynku wyruszyliśmy w kierunku
Góry Świętej Anny.
Znajdujący się na szczycie Góry św.
Anny zabytkowy zespół klasztorno-kalwaryjski z bazyliką mniejszą, w której
znajduje się słynąca łaskami figurka
św. Anny Samotrzeciej, stanowił kolejny
punkt naszej wędrówki. Wielu seniorów
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przybywających na Górę Świętej Anny to
babcie i dziadkowie, dlatego wędrówka
do takiego miejsca, stanowiła dla nich
niezwykłą duchową przygodę.
Oczywiście, droga do sanktuarium,
stanowiła dla wielu z nas nie lada wyzwanie. Każdy senior, w wędrówce na
szczyt góry, gdzie mieści się bazylika,
musiał zmierzyć się z własnymi siłami.
Odnosiło się wrażenie, że w tym wspólnym zdobywaniu góry, ci spośród nas,
którzy w każdą środę wędrują z kijkami
nordic walking po Promenadzie Czesława Niemena, pokonują dystans
o wiele szybciej. Po wejściu na górę,
udaliśmy się do bazyliki, gdzie wysłuchaliśmy wykładu poświęconego historii sanktuarium i słynącej łaskami figury
św. Anny Samotrzeciej. Po wykładzie,
miała miejsce modlitwa różańcowa,
której przewodniczył ks. Radosław koordynujący projekt. Po modlitwie zwiedzaliśmy zabudowania poklasztorne
oraz dziedziniec. Po zakończeniu zwiedzania ruszyliśmy w drogę powrotną
do Częstochowy, zabierając ze sobą
niezapomniane wspomnienia.
Małgorzata Wolna
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Europejski Dzień Seniora - życzenia
Szanowni Państwo, Drodzy Seniorzy
Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia z okazji Europejskiego Dnia Seniora. Dzisiejsze święto stanowi doskonały przykład pamięci całych społeczności o osobach najstarszych. Życzę Wam przede wszystkim Bożego
Błogosławieństwa oraz aby Jesień Życia była pogodna, pełna zdrowia,
ciepła, przyjaźni, zrozumienia i wsparcia ze strony środowiska, w którym
żyjecie.
Pragnę także podziękować Wam za chęć dzielenia się doświadczeniami
życiowymi. Okazja do rozmowy z Seniorami jest bezcennym darem i możliwością zdobywania życiowej mądrości, którą można zyskać tylko wraz
z doświadczeniem płynącym z wieku.
Dziękuję Wam także za wszelką formę aktywności i działalność w Związkach Emerytów i Rencistów, Uniwersytetach Trzeciego Wieku,
różnych Stowarzyszeniach – Wasza siła i chęć działania
jest dla Nas przykładem. Dziękuję także Seniorom,
którzy z różnych powodów nie należą do żadnych
organizacji, ale swoją postawą dają świadectwo aktywności i przykład dobrego i mądrego życia.
Pozostańcie w zdrowiu, a uśmiech i dobre samopoczucie niech towarzyszą Wam każdego dnia.

Poseł na Sejm
Andrzej Gawron
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Katechetyczne zadania osób
starszych w rodzinie (cz. 3)
W ramach wychowania w wierze
powinna być podjęta przez osoby starsze w rodzinie kwestia formacji liturgicznej. Dokonuje się to między innymi
przez wprowadzanie dziecka w rozumienie symboli religijnych, co z czasem
winno ułatwić mu większą czytelność
liturgii w kościele. Sporo na tym polu
mogą zdziałać babcie i dziadkowie, poprzez umożliwienie wnukom kontaktu
z tymi symbolami. Chodzi w pierwszym
rzędzie o ich pokazywanie, tak by dziecko mogło je zobaczyć i dotknąć. Następnie ważne staje się opowiadanie o nich.
W ten sposób dziecko oglądając krzyż,
obraz religijny, różaniec, świecę, figurę
Matki Bożej, anioła czy świętych, Biblię
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lub książeczkę do nabożeństwa, i słuchając wypowiedzi dziadków na ten temat, nabywa emocjonalnego stosunku
do nich. Tym samym symbole te zostają
włączone w świat, który je otacza, stając się jego składowym elementem. Ich
rozumienie zostanie z czasem pogłębione na katechezie w szkole i w parafii.
Wprowadzenie dziecka w liturgię
dokonuje się także poprzez wspólne
świętowanie i pielęgnowanie zwyczajów religijnych w domu. Ich oprawa
i towarzysząca im atmosfera niewątpliwie sprzyja budzeniu doświadczeń religijnych i, zdaniem wielu pedagogów,
jest początkiem wprowadzenia dziecka

SENIOR W ETERZE
w działania o charakterze liturgicznym.
Znaczącą rolę w tym zakresie powinny
pełnić osoby starsze w rodzinie, które
zazwyczaj z wielką pieczołowitością
zachowują wszelkie tradycje i je celebrują. Dbając o spotkanie wszystkich
członków rodziny przy stole w wieczór
wigilijny czy wielkanocny poranek, połączone ze wspólną modlitwą i śpiewem, przyczyniają się oni do tworzenia domowej liturgii (zapalona świeca,
znak krzyża, modlitwa, czytanie Biblii,
pieśni religijne). Daje to dziecku poczucie wspólnoty, miłości bliskich, radości,
akceptacji, bezpieczeństwa. Z tymi elementami uczty spotka się ono w kościele podczas Mszy świętej. Znaczna część
zwyczajów świątecznych związana jest
z głównymi świętami roku liturgicznego, jak Boże Narodzenie, Wielkanoc,
Boże Ciało czy Wszystkich Świętych,
stanowi to dla dziecka ważny element
wychowawczy, stając się dla niego
drogą rozwoju jego wiary. Dziadkowie
powinni mieć tego świadomość i z tej
racji winni troszczyć się o kultywowanie tych zwyczajów w rodzinie, bo dzięki głębokim i pozytywnym przeżyciom
stają się one powoli własnością dziecka, z którymi w większości przypadków
nie rozstają się do końca swego życia.
Mówiąc o wychowaniu liturgicznym
małego dziecka, trzeba też wskazać na
udział rodziny w nabożeństwach. Obecność dziecka w kościele pozwala mu
poznać różne formy kontaktu z Bogiem
i wprowadza je w doświadczenie modli-

twy we wspólnocie większej niż rodzina. Dziecko, uczestnicząc w liturgii, początkowo naśladuje postawy rodziców
i innych osób, w tym także dziadków,
identyfikując się ze wspólnotą eklezjalną. Zazwyczaj przebywa w kościele
w niedzielę, uświadamiając sobie, że
jest to szczególny dzień spośród innych
w tygodniu poświęcony na wspólną
modlitwę. Dzięki obecności w rodzinie
osób starszych powinno mieć sposobność nawiedzania kościoła także w dni
powszednie. Babcie i dziadkowie posiadają więcej czasu niż rodzice, winni
więc zabrać wnuki do kościoła także
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poza niedzielą. Daje to możliwość pokazania dziecku kościoła, znajdujących
się w nim obrazów, figur, witraży, spokojnego wyjaśniania tego, co one przedstawiają lub też pokazywania dziecku,
w jaki sposób powinno się przeżegnać
czy przyklęknąć, jak zachować się
w kościele. Powinni tego uczyć także
przechodząc z dzieckiem obok kościoła,
krzyża czy kapliczki przy drodze, nawet
w czasie wspólnego spaceru. Jest to
też sposobność dla dziadków do zachęcenia dziecka do modlitwy, do wyrażania wdzięczności za rodzinę, przyjaciół,
piękno stworzonego świata. Ważne
jest też prowadzenie wnuków nie tylko
na Mszę świętą, ale także na dodatko-
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we nabożeństwa do kościoła (roraty –
dziecko niesie lampion; nabożeństwo
majowe – niesie figurkę Maryi; październikowe – idzie z różańcem, oktawa Wszystkich Świętych – niesie znicz
itp.), gdzie będzie ono przeżywało liturgię na swój własny sposób, niemniej
jednak z upływem czasu w sposób coraz bardziej świadomy, doświadczając
obecności sacrum.
Św. Jan Paweł II, w przemówieniu
do uczestników międzynarodowego
forum poświęconego aktywności ludzi
starych, stwierdził, iż: „Ogromna jest ich
zdolność do ewangelizacji przez słowo
i przykład” (Szczególna misja starszych
w życiu rodziny ludzkiej (5.09.1980),
w: Nauczanie papieskie, red. E. Weron,
A. Jaroch, t. 3, cz. 2, Poznań-Warszawa
1986, s. 292). Wydaje się, iż w sposób
szczególny ten przykład godny naśladowania powinien dotyczyć wpajania
wnukom pobożnych praktyk religijnych
poprzez wprowadzanie w życie liturgiczne Kościoła. Niewątpliwie jest to
jedno z istotnych zadań katechetycznych stojących przed osobami starszymi w rodzinie. (cdn.)
ks. Roman Ceglarek
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„Muzyka, to moja druga dusza”
W swoim życiu spotykamy wiele
wspaniałych osób, które na zawsze zapadają nam w pamięci. Już samo wspomnienie o takiej osobie wprowadza nas
w obszar nostalgii, radości i przenosi,
mówiąc językiem poety w: „kraj lat
dziecięcych”. Osobą, która bez wątpienia nadała właściwy kierunek wielu pokoleniom częstochowskich muzyków,
był znany kompozytor, pisarz, poeta,
dyrygent, aranżer, a nade wszystko
wspaniały pedagog, Bolesław Ocias.
Bolesław Ocias, rocznik 1929, urodził się w Częstochowie. Od samego
początku jego życie naznaczone było
wieloma przeciwnościami. Bardzo
wcześnie umiera mu ojciec, w związku z czym, ciężar wychowania młodego Bolesława i czwórki rodzeństwa,
dźwiga osamotniona mama. Z powodu
trudnej sytuacji materialnej rodziny,
w wieku 11 lat dorastający Bolesław
znajduje się w sierocińcu. Zaraz po zakończeniu wojny wstępuje do nowicjatu
Salezjanów w Krakowie, gdzie studiuje teologię. Tam również rozpoczyna
naukę w szkole muzycznej II stopnia.
Szybko okazuje się, że to właśnie muzyka, wygrywa z powołaniem i staje
się jego prawdziwą pasją. Po wystąpieniu z nowicjatu w 1952 r., wyjeżdża do
Warszawy, gdzie przez cztery lata uczy
się pod kierunkiem tak znamienitych
pedagogów jak: kompozytor - Tadeusz
Szeligowski, charyzmatyczny organista: Feliks Rączkowski oraz dyrygen-

tów: Tadeusza Wilczaka i Stanisława
Nowaka.
Podczas studiów Bolesław Ocias
nawiązuje współpracę z szefem Zespołu Pieśni i Tańca „Warszawa”, Tadeuszem Sygietyńskim. Współpraca
ta zaowocowała prowadzeniem zajęć
z młodymi śpiewakami z zakresu solfeżu i emisji głosu. Warto nadmienić,
że uczennicami pana Bolesława, były
między innymi: Irena Santor i Barbara
Rylska.
Po ukończeniu studiów Ocias rozpoczyna swą przygodę z dyrygenturą,
która zaowocowała pracą w Operetce
Lubelskiej, Teatrze Muzycznym w Warszawie i Państwowej Operetce Śląskiej
w Gliwicach. W Gliwicach pełni funkcję
dyrygenta i kierownika muzycznego
przez okres 18 lat. W tym czasie, jako
doświadczony dyrygent, kompozytor
i aranżer, przygotowuje oraz prowadzi
wiele znamienitych premier. Szybko
zyskuje uznanie krytyków, a przede
wszystkim sympatię publiczności.
W trakcie pełnienia funkcji kierowniczej
gliwickiego zespołu, Bolesław Ocias,
razem z żoną, Niną Majerską, znaną
sopranistką, organizuje liczne rewie,
w których uczestniczyły takie gwiazdy
estrady jak: Irena Santor, Halina Kunicka, czy Lucjan Kydryński.
W 1977 r., w Operetce Lubelskiej
wystawia musical ,,Zawisza Czarny”.
Jeszcze w tym samym roku na stałe
wraca do Częstochowy, gdzie wiąże

23

SENIOR W ETERZE

się ze sceną Teatru Dramatycznego im.
A. Mickiewicza. Przez dwa lata pełni
funkcję kierownika muzycznego Teatru.
Przez dziesięć lat animuje pracę częstochowskiego Rzemieślniczego Chóru
Męskiego „Pochodnia”. W tym okresie,
wraz z chórem, daje wiele koncertów,
podczas których podopieczni pana Bolesława, wykonują szereg jego osobistych kompozycji.
Powrót do Częstochowy zaowocował również współpracą z częstochowską Wyższą Szkołą Pedagogiczną
(obecnie Akademią im. Jana Długosza)
oraz Zespołem Szkół Muzycznych im.
Marcina Józefa Żebrowskiego. Tutaj kształci młodych adeptów sztuki
w dziedzinie dyrygentury, kompozycji
i improwizacji fortepianowej. Spod jego
skrzydeł wychodzi wielu znanych i cenionych kompozytorów, wśród których
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prym wiedzie artysta muzyki religijnej,
Paweł Łukaszewski.
Oczywiście na łamach prasy nie
sposób wymienić wszystkie muzyczne,
czy pedagogiczne dokonania Bolesława
Ociasa. A to chociażby za sprawą tego,
że nasz senior jest osobą niezwykle
skromną i nie należy do ludzi, którzy
lubią opowiadać o swoich sukcesach.
Nie wylicza ani swych zasług, ani otrzymanych nagród, odznaczeń, czy medali, którymi został uhonorowany. Jak
zawsze jest i z pewnością pozostanie
skromnym, otwartym i serdecznym
człowiekiem.
Ciesząc się z faktu celebrowania
w bieżącym roku 88 urodzin profesora Bolesława Ociasa, który nadal tryska optymizmem i humorem, z okazji
Europejskiego Dnia Seniora, w imieniu wszystkich pedagogów Zespołu
Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa
Żebrowskiego w Częstochowie, życzę
Panu Profesorowi wielu lat życia oraz
tego, by muzyka nadal pozostawała dla
naszego jubilata, jak sam twierdzi „drugą duszą”.
Urszula Ledwoń
Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych
im. Marcina Józefa Żebrowskiego
w Częstochowie
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W Działoszynie seniorki
edukują młodzież

Wielkimi krokami zbliża się rok,
w którym przeżywać będziemy setną
rocznicę odzyskania niepodległości.
W związku z tym, seniorki stanowiące
zasadniczy trzon Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej działającego przy
kościele św. Marii Magdaleny w Działoszynie, zaangażowały się w edukację
na rzecz młodzieży, z zakresu wiedzy
historycznej.

W ramach prowadzonych zajęć podjęły również inną inicjatywę, polegającą
na zwróceniu uwagi młodego pokolenia
na rodzaje współczesnych zagrożeń,

które przyczyniają się do rozbicia rodziny i jedności narodowej. W tym celu,
postanowiły połączyć ze sobą projekt
historyczny z profilaktycznym. Środki
finansowe na niniejszą inicjatywę pozyskały z gminy. Dzięki temu inicjatywa
ta wpisała się doskonale w realizację
zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz prewencji
schorzeń cywilizacyjnych.
Osoby 60+ nawiązały więc dialog
z młodym pokoleniem, natomiast młodzież mogła skorzystać ze wsparcia
i rady doświadczonych osób. Zadania
o charakterze profilaktyczno-historycznym, w głównej mierze, realizowane są
w Działoszynie. Największym jednak
zainteresowaniem cieszą się wspólne
lekcje z seniorami w plenerze. I tak, za
przysłowiowym strzałem w dziesiątkę
okazała się ostatnia jesienna inicjatywa
- wyjazd na programową wycieczkę do
Kielc, Jędrzejowa i Święty Krzyż.
Wyjazd na kielecczyznę został ubogacony wykładami z zakresu psychologii. Przeprowadzono również zajęcia
warsztatowe promujące zdrowy tryb
życia. Przestrzegano również przed
używaniem środków odurzających,
substancji psychotropowych, które
prowadzą do uzależnień. Wspólne podróżowanie sprzyja otwieraniu się na
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drugiego człowieka, poszerza wiedzę
z zakresu historii i przyczynia się do
zgłębienia potrzeb osób w podeszłym
wieku.
Wracając do ostatniej jesiennej wędrówki w „krainę historii”, warto zwrócić uwagę na to, że zarówno seniorzy,
jak i młodzież, chłoną wiedzę i potrafią
z dużą dozą zadumy wyciszyć się i stawiać szereg pytań. Postawa ta uwidoczniła się najbardziej podczas zwiedzania
zespołu klasztornego Cystersów w Jędrzejowie, czy Muzeum Przypkowskich.
Wspólna wędrówka po Kielcach
zaowocowała odwiedzeniem Kadzielni,

Parku Staszica, Pałacu Biskupów, katedry
Wniebowzięcia
NMP
oraz kieleckiego więzienia, miejsca kaźni wielu
patriotów. Dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży i seniorów cieszył się również
skansen oraz warunki
ludności egzystującej
na wsi.
Ostatni punkt wycieczki stanowiło odwiedzenie sanktuarium oraz Muzeum Misyjnego Ojców
Oblatów na Łysej Górze. Tutaj również,
z wielką estymą i czcią, zarówno seniorzy jak i młodzież wysłuchała katechezy o przechowywanych w tym miejscu
relikwiach Krzyża Świętego. Przeprowadzona lekcja historii poruszała zagadnienia związane z legendą o Jeremim Wiśniowieckim.
Po obfitującym w liczne wykłady
z zakresu historii, psychologii i ochrony zdrowia dniu, przekonaliśmy się
szybko, że odrobione razem na kielecczyźnie lekcje, skutkują nie tylko zdobyciem
potrzebnej wiedzy, ale
zbliżeniem do siebie
pokoleń.
Małgorzata
Frańczak
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Znaleźć wiosnę w jesieni życia
w Kleszczowie

W tle widać strzeliste kominy Elektrowni Bełchatów, w jej sąsiedztwie
znajduje się największe wyrobisko
ziemne w Europie. Powstają tu nowe
zakłady pracy, rozbudowuje cała okolica. To rzeczywistość Kleszczowa.
Jednak od niedawna w pejzaż tej jakże
pięknej i zadbane miejscowości wpisana jest nowa instytucja. W samym centrum Kleszczowa, pomiędzy kościołem
parafialnym a Urzędem Gminy swoje
miejsce znalazł Dom Pomocy Społecznej „Dom św. Barbary”, w którym ponad czterdziestu seniorów odnajduje
wiosnę w jesieni swego życia.
Przed pięknym, nowoczesnym budynkiem Ośrodka witają nas panowie
Jan, Andrzej i Stanisław, którzy w letniej altanie grają w karty i prowadzą
dyskusje na różne tematy. Wraz z in-

nymi mężczyznami zamieszkującymi
Dom św. Barbary utworzyli nieformalny Klub Kibica. Każdy mecz polskiej
reprezentacji oglądają w świetlicy, dopingując biało-czerwonych, a ich podniesione głosy słychać wtedy w całym
ośrodku.
W Domu św. Barbary obecnie swoją
życiową przystań znalazło 45 pensjonariuszy. Mieszkają w pokojach 1,2,3 osobowych z łazienkami oraz dostępem
do sieci TV oraz szerokopasmowego
Internetu. Mają zapewnioną całodobową opieka pielęgnacyjną, bytową, wyżywienie, rehabilitację, konsultacje lekarskie oraz opiekę duchową. Ośrodek
ten ma bardzo dobrze wyposażoną salę
rehabilitacyjną z nowoczesnym sprzętem medycznym, który pomógł już wielu pacjentom odzyskać utraconą przez
różne
schorzenia
sprawność ruchową.
Otoczenie domu pełne jest zieleni, która
zaprasza wręcz do codziennych spacerów,
a kiedy przyjdzie zmęczenie, zawsze można
odpocząć na licznych
ławeczkach.
Niezaprzeczalnym
atrybutem tego Ośrodka
jest jego położenie
w samym centrum

27

SENIOR W ETERZE
miejscowości. Droga do Kościoła, apteki, sklepów nie zajmuje więcej niż trzy
minuty. W Ośrodku co tydzień odbywają się także spotkania dla seniorów
z Gminy, podczas których prowadzone
są zajęcia z gimnastyki, prac manualnych i pogodne wieczorki.
Jednak największą wartością Domu
św. Barbary są jego mieszkańcy. Otoczeni troskliwą i profesjonalną opieką
mogą odzyskać radość jesieni swego
życia. Wszyscy pensjonariusze, z którymi rozmawialiśmy, obok troskliwej
i rzetelnej opieki, najbardziej cenią
sobie możliwość przebywania z innymi ludźmi. Historia każdego z nich
w mniejszym lub większym stopniu
naznaczona była samotnością. Teraz
zaś żyją we wspólnocie z innymi seniorami. Pan Adam bardzo lubi kwiaty,
ma ich wiele w swym pokoju. Stworzył
sobie tam swój dom. Często jeździ na
wycieczki do lasu, a miejscowe trasy rowerowe bardzo to ułatwiają. Pan
Jan jest zaś wzorem pobożności, którą
zawstydza pracowników Ośrodka. Nie
opuścił żadnej Mszy św. w tym roku,
ceni sobie opiekę duchową i bliskość
świątyni, do której może udawać się
codziennie. Jednocześnie p. Jan bardzo lub czytać książki, więc pracownicy
gminnej biblioteki przynoszą mu systematycznie kolejne pozycje, które on
z namiętnością czyta.
Myśl o powołaniu do życia Domu św.
Barbary zrodziła się w sercu ks. Sławomira Bednarskiego, pomysłodawcy
i budowniczego tego Ośrodka w 2009 r.
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Widząc coraz większą liczbę seniorów,
którzy jesień swego życia muszą przeżywać w samotności, postanowił wyjść
naprzeciw im potrzebom. Ta inicjatywa
spotkała się z życzliwą odpowiedzią
Gminy Kleszczów, która udzieliła kredytu na powstanie tego Ośrodka. Zobowiązania względem Gminy są spłacane
według ustalonego harmonogramu.
Dzień Domu św. Barbary rozpoczyna
się poranną toaletą, w której, jeśli jest
taka potrzeba podopiecznym pomagają
opiekunowie.
Po śniadaniu o godz. 8.00, które
pensjonariusze zjadają we wspólnej
stołówce, przychodzi czas na zajęcia
aktywizujące – rehabilitacja, zajęcia
plastyczne, praca socjalna. Obiad podawany o godz. 12.30 kończy tę część
dnia. Później przychodzi pora na sjestę,
podwieczorek i zacieśnianie więzi znajomości i koleżeństwa, które tak szybko
powstają pomiędzy mieszkającymi tu
seniorami. Kolacja o 17.30 kończy program dnia, po którym każdy z mieszkańców Domu św. Barbary zajmuje się
swymi sprawami.
Wysiłek, jaki musiał ponieść
ks. Sławek Twórca tego Ośrodka, wynagradza widok seniorów, którzy
w Domu św. Barbary odzyskują radość
życia. Profesjonalna opieka pielęgniarska pozwala zaleczyć odleżyny. Rehabilitacja umożliwia wielu pensjonariuszom wrócić do sprawności ruchowej.
„Widząc w oczach moich pensjonariuszy radość wiem, że warto było pokonać
wszystkie trudności, z jakimi musiałem
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się borykać w trakcie powstawania
tego Ośrodka – mówi ks. Bednarski –
każda rozmowa z nimi jest dla mnie
ubogaceniem, historią ich życia. Cieszę
się, że swoje kapłaństwo mogę ubogacać doświadczeniem pensjonariuszy
Domu św. Barbary”.
Przechodząc korytarzami Ośrodka
pukamy do drzwi pani Bożeny, która
niestety ma ograniczoną możliwość
samodzielnego poruszania się. W rozmowie dowiadujemy się, że p. Bożena
bardzo ceni sobie wielką kulturę oraz
delikatność pań opiekunek, które pomagają jej w codziennym życiu. Pani
Zofia, licząca już 95 lat, jedna z najstarszych pensjonariuszek, nic nie straciła ze swe kobiecości. Nieustannie dba
o swoją garderobę i fryzurę, konsultując ciągle stroje ze swoją opiekunką. „Bardzo cieszę się, że mieszkam
w Domu św. Barbary – mówi p. Zofia
– nie muszę już przebywać samotnie
w czterech ścianach, zdana na samą
siebie, lecz mogę przebywać w środowisku życzliwych ludzi, z którymi mogę

miło spędzać czas”.
Opuszczając Dom św. Barbary możemy śmiało powiedzieć, że znajdowaliśmy się w miejscu, w którym seniorzy
mogą odnaleźć wiosnę w jesieni swego
życia.
Ks. Radosław Rychlik

Fundacja Servire homini
Dom św. Barbary
Ul. Ogrodowa 1
97-410 Kleszczów
tel. 690 018 587, 690 018 772,
44 307 04 61
e-mail: servirehomini@gmail.com
dom.sw.barbary@gmail.com
nr konta 65 8265 0001 2001
0002 9968 0001
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Europejski Dzień Seniora - życzenia
Szanowni Państwo, Drodzy Seniorzy
Październik i listopad to miesiące, w których tak w Polsce, jak i w całej
Europie szczególną uwagę zwracamy na osoby starsze. Europejski Dzień Seniora
obchodzony 20 października oraz Ogólnopolski Dzień Seniora, którego obchody
odbędą się 20 listopada, wskazują, że problemy osób w podeszłym wieku leżą na
sercu społeczności całego naszego kraju i kontynentu. W Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych ze szczególną atencją podchodzimy do naszych klientów, których
włos jest już przyprószony siwizną. Wszak ponad 5 mln naszych klientów to emeryci. Można by rzec, że dla nas dzień seniora to codzienność. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych każdy dzień pracy poświęcamy na rozwiązywanie problemów osób starszych. Pomoc, którą Państwu świadczymy na co dzień jest sednem
naszej pracy. ZUS pełni rolę służebną wobec swoich klientów. Ta służebność jest
szczególnie widoczna przy okazji obsługi klientów starszych i niejednokrotnie
schorowanych osób. Cieszy nas, że starania, które czynimy by jak najbardziej
profesjonalnie służyć pomocą, są przez Państwa dostrzegane i doceniane. Największym zaufaniem Zakład Ubezpieczeń Społecznych cieszy się właśnie wśród
seniorów. Z ostatniego, wrześniowego badania CBOS wynika, że aż 64 proc. emerytów wysoko ocenia działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Serdecznie
Państwu dziękuję za tak dobre oceny i zapewniam, że ZUS zawsze będzie czynił
starania by swoich klientów, a w szczególności starszych klientów, obsługiwać na
najwyższym poziomie.
Szanowni Państwo, z uwagi na obchodzony w październiku w całej Europie Dzień Seniora Zakład Ubezpieczeń Społecznych również przygotował specjalne obchody, by w jeszcze bardziej dobitny sposób podkreślić wagę, jaką przywiązujemy do naszych najstarszych klientów. Zapraszam wszystkich Państwa już 27
października do placówek ZUS w całym kraju – na spotkania, prelekcje, szkolenia,
badania. Każdy z oddziałów zaplanował ten dzień specjalnie pod Państwa potrzeby. Bądźcie Państwo tego dnia z nami, bo ten dzień jest przygotowany z myślą
o Państwu.
Już dziś ze swojej strony, ze strony całego zarządu, oraz ze strony
wszystkich pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składam Państwu
serdeczne życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora i Europejskiego Dnia
Seniora. Życzę Państwu tego, co najcenniejsze, życzę przede wszystkim zdrowia
i stałej bliskości tych, na których Państwu najbardziej zależy. Życzę jak najwięcej
życzliwości ludzkiej i zapewniam, że w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zawsze Państwo tę życzliwość znajdziecie.
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Gertruda Uścińska
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Czas na dietę owocowo-warzywną
Zdrowie jest to stan homeostazy,
czyli równowagi wszystkich przemian.
Zdolność utrzymywania tej równowagi jest zakodowana w genach i dlatego organizm będzie zawsze dążyć do
zdrowia. Już nawet Hipokrates zwracał
uwagę na konieczność współdziałania
lekarza z tą uzdrawiającą mocą Natury
(„vis medicatrix naturae”), dzięki której
organizm mobilizuje swoje siły, aż do
odzyskania zdrowia.
Ten samoregulujący się proces dążenia do zdrowia wiąże się ze zdolnością adaptacji organizmu do wszelkich
zmian w stylu życia, dzięki wymianie
materii i energii z otaczającym środowiskiem. Jednakże w warunkach
odbiegających od Natury, te samore-

gulujące mechanizmy mogą zawieść
i nie zapewnić nam skutecznego samouzdrawiania, czego efektem mogą być
choroby.
Natomiast wzmacnianie mechanizmów adaptacyjnych organizmu przez
powrót do Natury, przez zmiany w stylu żywienia, a zwłaszcza przez ograniczenie dowozu kalorii, posty lecznicze,
takie jak dieta warzywno - owocowa,
a także zabiegi fizykoterapeutyczne,
takie jak: hartowanie, gimnastyka, hydroterapia, a także płukanie jelit, to
naturalne metody leczenia zwane naturoterapią, których zadaniem jest przywrócenie zapisanej w genach równowagi przemian czyli zdrowia.

EUROPEJSKIE
CENTRUM KONTYNENCJI
W KARPACZU

Jedyny ośrodek w Polsce, łączący
diagnostykę i nieinwazyjne metody
leczenia nietrzymania moczu
z rehabilitacją urologiczną. Dla kobiet
i mężczyzn w każdym wieku.

PORADNIA
UROLOGICZNO-GINEKOLOGICZNA
Rejestracja codziennie od poniedziałku
do piątku w godzinach 9:00 – 17:00
pod numerem telefonu
665 600 812 / 75 713 28 30.

Europejskie Centrum Kontynencji w Karpaczu
jest certyfikowaną poradnią
Niemieckiego Towarzystwa Kontynencji
(dr n. med. Andrzej Przybyła)

Europejskie Centrum Kontynencji,
ul. Zaciszna 2, 58-540 Karpacz.
Manager medyczny: tel. 605 352 667,
Rezerwacja pobytu/wizyty:
tel. 665 600 812 / 75 713 28 30.
Email: rezerwacja@kontynencja.pl / info@kontynencja.pl
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Historia diety warzywno - owocowej
Był rok 1985, kiedy to jeden z pacjentów z ciężką postacią choroby
niedokrwiennej serca przebywał w naszej Klinice. Odczuwał piekące bóle
w okolicy zamostkowej, które nasilały
się przy najmniejszym wysiłku i nie
ustępowały mimo przyjmowanych leków. Sytuacja wydawała się bez wyjścia, zwłaszcza, że wówczas jeszcze
nie wchodziła w grę operacja by-passów. Wtedy to przypadkowo natrafiłam na artykuł doc. Kingi Wiśniewskiej
-Roszkowskiej zamieszczony w książce
pod redakcją Grochmala, dzięki któremu dowiedziałam się o trzech lekarzach, którzy niemal 100 lat temu z powodzeniem stosowali posty lecznicze
jako metodę leczenia, a byli to:
1. rosyjski lekarz prof. Jurij Siergiejewicz Nikołajew (1905 - 1998), który
stosował głodówki wodne,
2. niemiecki lekarz dr Otto Buchinger (1878 - 1966), który stosował głodówki sokowe,
3. szwajcarski lekarz dr Max Bircher-Benner (1867 - 1939), który był
twórcą kuracji na bazie surowych produktów roślinnych.
Profesor Nikołajew już od 1948
roku z powodzeniem prowadził w Klinice Psychiatrycznej w Moskwie posty
na wodzie, które później kontynuował
w Rostowie nad Donem. Wykazał wy-
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soką skuteczność głodówki. Był autorem wielu książek o tematyce leczenia
głodówkami, a wśród nich: „Post dla
zdrowia”, a także „Leczenie schizofrenii
dozowanym głodowaniem”. To właśnie
doc. Kinga Wiśniewska-Roszkowska,
która dzięki zdobytym w 1977 roku
doświadczeniom w Klinice u prof. Nikołajewa w Moskwie, stała się wielką
zwolenniczką i propagatorką postów
w Polsce.
Dr Buchinger odkrył na sobie lecznicze właściwości postu, gdy w roku 1919
zachorował na zapalenie migdałków
powikłane zapaleniem stawów. Tradycyjne leczenie okazało się wówczas
nieskuteczne, a zalecony mu przez dr
Riedlina z Freiburga post, uratował mu
życie, jak sam później twierdził. W Bad
Pyrmont założył sanatorium w którym
stosował leczenie postami sokowymi,
a w 1935 roku wydał książkę „Terapia
leczniczą głodówką”.
Dr Bircher-Benner, podobnie jak dr
Buchinger doświadczył na sobie zbawiennych skutków postu, gdy zachorował na żółtaczkę i jedząc wyłącznie
surowe jabłka już po kilku dniach całkowicie wyzdrowiał. Założył sanatorium
w Zurichu, gdzie dietą surówkową leczył
tysiące chorych. W 1903 r. opublikował
książkę „Podstawy terapii żywieniem
z uwzględnieniem energetyki”.
Doświadczenia tych słynnych lekarzy uświadomiły mi oczywistą prawdę,
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z której wcześniej nie zdawałam sobie
sprawy, że każdy żywy organizm posiada zdolności do samoleczenia, które
uruchamia post. Już od zarania wieków stosowano głodówki w przypadku
chorób, nawet zwierzęta przestają
jeść, gdy są chore. I wtedy to po raz
pierwszy postanowiliśmy zastosować
u naszego pacjenta post, jako metodę
leczenia. Efekty były zdumiewające,
gdyż już w trzecim dniu kuracji postnej
ustąpiły bóle serca i już mógł bez problemów wejść na pierwsze piętro. Choć
pił tylko wodę, nie odczuwał głodu, co
wydawało się zaskakujące. Po dziesięciu dniach postu wodnego włączyliśmy
tartą marchew, którą spożywał jako jedyny pokarm trzy razy dziennie, popijając wodą. Po sześciu tygodniach takiej
diety wyglądał zdrowiej, zredukował
nadwagę, nastąpiła też normalizacja
ciśnienia, ustąpiły bóle
serca i również cofały
się inne dolegliwości.
Widząc tak zaskakujące efekty, narodził się
pomysł, żeby tę metodę
rozwijać dalej, żeby jak
najwięcej ludzi zdrowych i chorych mogło
skorzystać z dobrodziejstwa postu opartego na
warzywach i owocach.
W roku 1994 powstał
pierwszy w Polsce Ośro-

dek Wczasów Zdrowotnych z dietą warzywno - owocową w Gołubiu na Kaszubach w pensjonacie „U Zbója”. W 1996
powstał kolejny ośrodek w Gołubiu:
Centrum Promocji Zdrowia „Waldtour-Revita” Sp. z o.o. W roku 2012, również
w Gołubiu, powstało Centrum Rehabilitacji i Zdrowia „U Haliny”, a w 2000 roku
w Mielnie w województwie zachodniopomorskim powstał Ośrodek Rehabilitacyjno - Wczasowy „Sfora” Sp. z o.o.
W 2014, filia „Sofry” w Karpaczu, gdzie
są prowadzone całoroczne turnusy
z dietą warzywno-owocową. Każdego
roku wciąż przybywa w Polsce nowych
ośrodków, które stosują dietę warzywno-owocową, a także pojawiają się
pierwsze ośrodki z tą dietą za granicą
np. w Islandii.
Ewa Dąbrowska
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Seniorzy na „Różańcu do granic”
Po wycieczkach programowych
do Piekar Śląskich i Górę Świętej
Anny, członkowie Klubu Częstochowskiego Seniora i Akcji Katolickiej, wraz z sympatykami włączyli
się w ogólnopolską inicjatywę „Różaniec do granic”. Jak widać seniorzy nie zwalniają tempa w animowaniu zajęć swych rówieśników.
Do Turzy Śląskiej, niewielkiej
miejscowości usytuowanej na południu województwa śląskiego, a dokładniej do znajdującego się w niej
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, określanego przez pielgrzymów „Śląską Fatimą”, dotarliśmy
w godzinach porannych.
O godz. 10:30, wysłuchaliśmy
konferencji wprowadzającej w wydarzenie. W pół godziny później,
licznie przybyli pielgrzymi, uczest-
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niczyli w Eucharystii. Po Mszy św.
miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, połączona z procesją. Po nabożeństwie udaliśmy się
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na modlitwę różańcową na byłe niejszej inicjatywie, udało się nam
przejście graniczne w Chałupkach. zaktywizować łącznie ponad 200 seZnaczna część seniorów, z Pa- niorów.
Maria Grabałowska,
rafialnego Oddziału działającego
Rafał Matuszewski
przy kościele św. Maksymiliana Kolbe w Częstochowie, wraz ze swym
asystentem, włączyła się w niniejszą inicjatywę w kościele stacyjnym
św. Jerzego w Puńcowie, na terenie
diecezji Bielsko-Żywieckiej. Uczestnicy spotkania w Puńcowie otrzymali nie tylko strawę duchową, ale
i historyczną, ponieważ w bieżącym
roku, świątynia obchodziła 500-lecie istnienia.
W Puńcowie, podobnie jak w Turzy Śląskiej, seniorzy wysłuchali
konferencji, uczestniczyli we Mszy
św., adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie różańcowej przy
granicy z Czechami. Cieszymy się
z faktu, że do uczestnictwa w ni35
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Europejski Dzień Seniora - życzenia
Drodzy Seniorzy
Z okazji nadchodzącego Ogólnopolskiego Dnia Seniora pragnę złożyć
wszystkim czytelnikom kwartalnika „Senior w eterze”, moc serdecznych
życzeń, doświadczania radości w gronie osób najbliższych i środowiska,
dużo zdrowia i pokoju serca. Moje życzenia kieruję również do wszystkich
z Państwa, którzy osiągnęli wiek senioralny.
W jednym z listów, papież Jan Paweł II, przypominał nam o tym, że
osoby w wieku podeszłym pełnią w społeczeństwie funkcję „strażników
pamięci zbiorowej”. Patrząc na Ogólnopolski Dzień Seniora, z perspektywy
papieskiego wskazania, życzę Szanownym Seniorom pamiętania o tym, że
i obecnie macie do wypełnienia znaczące zadanie w życiu społecznym.
To dzięki Wam możliwe jest spojrzenie na życie prywatne i społeczne jako na proces stopniowego dojrzewania człowieka w jego całości z właściwej perspektywy.

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski
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ZUS ostrzega!
1 października 2017r. weszły
w życie przepisy ustawy obniżającej
wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W związku z tym, rzesza naszych rodaków
zamierza skorzystać z uprawnień
emerytalnych i zakończyć swoją aktywność zawodową. Każda z tych
osób chciałaby, by przyznane jej
świadczenie emerytalne było jak
najwyższe. Przypominamy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych od
3 lipca br. oferuje swoim klientom
bezpłatną pomoc doradców emerytalnych, którzy m.in. korzystając
z kalkulatora emerytalnego mogą
obliczyć prognozowaną wysokość
przyszłej emerytury.
Niestety, zaczęły do nas także docierać niepokojące sygnały, że do przyszłych emerytów
zgłaszają się także osoby, które
odpłatnie oferują im jakoby korzystniejsze obliczenie wysokości
emerytury, aniżeli czynią to doradcy emerytalni ZUS. W związku
z tym, przestrzegamy przed korzystaniem z usług fałszywych doradców, których jedynym celem
jest narażenie na straty finansowe
przyszłych emerytów. Osoby takie
nie dysponują ani odpowiednią wiedzą, ani precyzyjnymi narzędziami,
które pozwalają im spełnić swoje
obietnice.
Przy tej okazji warto także Pań-

stwu przypomnieć, w jakich okolicznościach może złożyć nam wizytę
w domu pracownik ZUS. Wizyta pracownika ZUS w domach klientów
możliwa jest tylko wówczas gdy:
• Przeprowadza się kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich
– jeżeli nie jesteśmy chorzy, nie
mamy więc co spodziewać się
takiej wizyty.
• Przeprowadza się kontrolę płatnika składek, jeśli siedziba firmy jest w tym samym miejscu
co adres zamieszkania płatnika.
Na kontrolę płatnika składek,
inspektorzy umawiają się z wyprzedzeniem.
Poza wymienionymi wyżej przypadkami nie ma więc możliwości, by
pracownicy ZUS odwiedzali klientów w domach. Pracownicy ZUS
nie składają też telefonicznych,
ani osobistych propozycji płatnego
wypełnienia jakichkolwiek wniosków (np. o ponowne przeliczenie
emerytury). Pomoc w nieodpłatnym
wypełnianiu wniosków do Zakładu
zawsze oferują natomiast pracownicy ZUS we wszystkich placówkach
ZUS na terenie całego kraju.
Aldona Węgrzynowicz
Regionalny rzecznik ZUS
województwa śląskiego

37

SENIOR W ETERZE

Nauczanie społeczne w zarysie
Zapraszamy członków Akcji Katolickiej, Klubu Częstochowskiego Seniora oraz wszystkich sympatyków do uczestnictwa w wykładach przybliżających nauczanie społeczne Kościoła. Problematyka wykładów porusza
kwestie społeczne w nauczaniu papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI
i Franciszka.
Zajęcia dla seniorów odbywać się będą w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie, ul. św. Barbary 41. Wykłady poprowadzi ks. dr
Mariusz Sztaba.
Szczegółowe informacje w Biurze Akcji Katolickiej Archidiecezji
Częstochowskiej Al. Najświętszej Marii Panny 54 42-200Częstochowa
tel. 507 585 554.
Zadbajmy o to, by osobom 60+ z Akcji Katolickiej i Klubu Częstochowskiego Seniora umożliwić uczestnictwo w zajęciach.
Dr Artur Dąbrowski
prezes Akcji Katolickiej
Archidiecezji Częstochowskiej

Audycja Akcji Katolickiej
„SENIOR W ETERZE”
Słuchaj nas
w Radio Jasna Góra
100,6 FM

oraz na www.radiojasnagora.pl

SENIOR W ETERZE
Lp.

TERMIN

1.

23.10.2017 r.
godz. 15:00

2.

20.11.2017 r.
godz. 15:00

3.

4.12.2017 r.
godz. 15:00

4.

16.04.2018 r.
godz. 15:00

5.

7.05.2018 r.
godz. 15:00

6.

4.06.2018 r.
godz. 15:00

TEMAT WYKŁADU
Temat: Chrześcijanin wobec
społecznego wymiaru wiary
katolickiej. Pedagogiczne uwagi
i wskazania.
Temat: Chrześcijanin wobec
zagadnienia życia kulturowego/
kulturalnego w świetle nauczania
papieży (św. Jan Paweł II, Benedykt
XVI, Franciszek).
Temat: Chrześcijanin wobec
zagadnienia polityki i życia
publicznego w świetle nauczania
ostatnich papieży (św. Jan
Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek).
Temat: Chrześcijanin wobec
problematyki życia gospodarczego
(ekonomii) w świetle nauczania
ostatnich papieży (św. Jan
Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek).
Temat: Chrześcijanin w służbie
kształtowania autentycznego życia
międzynarodowego w świetle
nauczania ostatnich papieży (św. Jan
Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek).
Temat: O pilnej potrzebie wychowania
społecznego dzieci i młodzieży
oraz formacji społecznej dorosłych
w świetle nauczania ostatnich papieży
(św. Jan Paweł II, Benedykt XVI,
Franciszek). Pedagogiczne wskazania.
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Senior dobry jak chleb
Dobiegający końca Rok świętego
Brata Alberta, stanowi doskonałą
okazję do ponowienia pytania, które
w dniu kanonizacji Alberta Chmielowskiego, polskim pątnikom postawił Jan Paweł II. Papież, określając
Brata Alberta „apostołem swoich
czasów”, zapytał o to „Co nam mówi
jego wyniesienie na ołtarze dzisiaj?”
Chociaż pamiętne słowa wybrzmiały 12 października 1989 r.,
to również my, mimo upływu czasu,
ponawiamy papieskie pytanie, jednak czynimy to w kontekście osób
w podeszłym wieku. Dlatego pytamy
o to: „Co św. Brat Albert Chmielowski ma do powiedzenia seniorom?
Wiadomo, że nasz bohater lata
młodzieńcze spędził na pracy malarskiej. Był człowiekiem światowym,
stałym bywalcem salonów. Niestety,
młodzieńcza porywczość szybko została powstrzymana. Po przegranej,
przez powstańców styczniowych,
bitwie pod Mełchowem dostaje się
do rosyjskiej niewoli, gdzie w wieku 18 lat, bez środków znieczulających przeżył amputację lewej nogi.
Po latach mówił o tym wydarzeniu
w następujący sposób: „Przeczuwałem rychłą śmierć, a jednak zamiast
myśleć o duszy, o wieczności, komponowałem piękne obrazy”.
Amputacja nogi, rekolekcje
oparte na duchowości św. Ignacego Loyoli oraz lektura pism św.
40

Jana od Krzyża doskonale przygotowały Brata Alberta do niesienia pomocy ludziom odrzuconym,
bezdomnym oraz osobom w podeszłym wieku. To zaskakujące, ale
wewnętrzna przemiana stałego
bywalca salonów, dokonała się poprzez chorobę, duchowe cierpienie
i rozważanie idei zawartych w pismach św. Franciszka z Asyżu i św.
Jana od Krzyża.
Poruszony duchową lekturą
Adam, zaczyna odnawiać opuszczone przydrożne kapliczki i figury na Podolu. Ponadto, konserwuje
zabytkowe obrazy w tamtejszych
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świątyniach. Odkrywając w sobie
charyzmat społeczny, udaje się do
wiejskiej ludności zamieszkującej
Podole. Nauczaniu ekonomicznemu
towarzyszy zawsze uświadamianie
religijne i patriotyczne.
W Krakowie dokonuje się ostateczny przełom w życiu Adama,
który zalicza się do grona osób
usilnie poszukujących własnego
miejsca w życiu, nawet za cenę największych wyrzeczeń. To w Krakowie pada słynna sentencja: „umarł
Adam Chmielowski, a narodził się
Brat Albert”. Tak mógł postąpić człowiek, w którego życiu kluczową rolę
odgrywały trzy wartości: Bóg, Ojczyzna i sztuka. Miłość do ojczyzny
pchnęła Alberta w szeregi powstań-

cze, naznaczając jego byt trwałym
kalectwem. Umiłowanie sztuki,
której oddał się całkowicie, doprowadza go jednak do przekonania,
że należy ją budować na prawdzie
i pięknie. To przebywanie ze sztuką
pomogło Albertowi odnaleźć drogę
do największej miłości swojego życia - Boga.
Znawcy tematyki twierdzą, że
piękno natury zaprowadziło Brata
Alberta do odkrycia wizerunku Boga
w człowieku cierpiącym, wzgardzonym i wykluczonym społecznie. Od
tego momentu nieustannie myśli
o poświęceniu się i służbie na rzecz
drugiego człowieka. Obmyślana
koncepcja szybko materializuje się
i wyraża w prostej zasadzie: „Oddaj
się całkowicie na służbę drugim.
Bądź dobry i oczywisty w swej dobroci, jak chleb powszedni. Nie goń
za szczęściem, ale pragnij z całego serca szczęścia dla innych. Nie
szukaj mądrości, ale pozwól się nauczać. Tracąc siebie - odnajdziesz
życie wieczne, dając - zyskasz
wszystko, cierpliwie służąc - staniesz się otwarty na prawdziwą mądrość”.
Patrząc na św. Brata Alberta,
który nawet w wieku senioralnym,
pomimo niepełnosprawności, służy
wsparciem drugiemu człowiekowi,
możemy autentycznie powiedzieć,
że „młodość to stan ducha”. W tej
perspektywie zupełnie inaczej zaczyna rozumieć się słowa o byciu
41

SENIOR W ETERZE

dobrym jak chleb, „który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy
może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeżeli jest głodnym”.
Drogi Seniorze, postawa Brata
Alberta przekonuje nas o tym, że
nawet w trudnych okolicznościach,
nie ma sytuacji bez wyjścia. Brat
Albert podpowiada nam, że w chwilach trudnych, ciężkich, należy znaleźć, być może odświeżyć swoje
pasje. Wiemy też, że postawa jaką
reprezentował nasz święty w kwestii przezwyciężania chorób i cierpienia, daleka była od narzekania.
Albert Chmielowski podpowiada
nam również, że na każdym etapie
życia powinna towarzyszyć człowiekowi dobra lektura. Ponadto,
któż lepiej, niż liczący każdy grosz
emeryt, nauczy młodego człowieka
oszczędzać pieniądze? Ilu dziadków
i babć uczy swe wnuki miłości do
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Boga, polskiej tradycji i właściwego
rozumienia patriotyzmu? Z pewnością nie jeden senior rozbudził
w swych wnukach liczne pasje.
Na koniec pozostaje pozostawić
pytanie o to, czy warto mimo przypadłości wieku podeszłego, podjąć
wezwanie Brata Alberta? Odpowiedź niejako narzuca się nam samoistnie. Podpowiada ją nam kard.
Karol Wojtyła, który we wrześniu
1967r. pisał: „Ta postać wciąż daje
wielkie świadectwo, nie dezaktualizuje się, wciąż trwa to wielkie świadectwo jego życia, jego trudu, jego
posłannictwa”.
Tomasz Kurpiarz
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I senior potrafi
Od wielu lat seniorzy z Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej działającego przy kościele Najświętszej
Maryi Panny Zwycięskiej w Częstochowie wspierają misje katolickie
w Afryce. I tym razem nie mogło być
inaczej. Seniorzy postawili na swoim i postanowili pozyskać środki na
budowę studni w ramach akcji: „Makulatura na misje”.
Seniorzy poprzez animację
zbiórki makulatury, chcieli podkreślić
edukacyjno-humanitarny
wymiar akcji, który objawia się
w trosce o drugiego człowieka.
W naszych działaniach chodzi o to,
by każdy człowiek mógł swobodnie korzystać z ujęcia wodnego
w najbiedniejszych regionach Afryki, gdzie nie ma dostępu do czystej

wody. Ponadto w tych regionach ludzie borykają się problemami związanymi z edukacją.
Trwająca na terenie parafii czternastodniowa zbiórka makulatury zaowocowała rewelacyjnym wynikiem.
Naszym seniorom dało się zebrać
40 ton 359 kg odpadów papierowych,
co przełożyło się na łączną kwotę 10 894 zł., którą przekazaliśmy
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na budowę studni w Afryce.
Po wyczerpującej pracy przyszedł czas na zasłużony wypoczynek. Tym razem seniorzy postanowili odwiedzić sanktuaria
Podkarpacia. W pierwszej kolejności pielgrzymi odwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
w Pilźnie. Następnie wyruszyli do
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
i św. o. Pio w Terliczce, niedaleko
Rzeszowa. Sanktuarium wzniesiono
jako wotum za ocalenie życia Jana
Pawła II po zamachu w 1981 r. Tutaj
też uczestniczyli w Eucharystii.
Ostatni obiekt sakralny, na naszym pielgrzymim szlaku stanowiło
sanktuarium Matki Bożej Zawadzkiej położone niedaleko Dębicy. Na
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miejscu zostaliśmy dokładnie zapoznani z historią sanktuarium w Zawadzie. Po prelekcji długo spacerowaliśmy po okolicy, by w końcu
wyruszyć w podróż powrotną do
Częstochowy.
Jak widać i w tzw. wieku podeszłym, można zaangażować się na
rzecz drugiego człowieka. Trzeba
tylko chcieć. W związku z tym, że
służba na rzecz drugiego człowieka ma również charakter duchowy,
trzeba wspólnie pobyć razem, by
„naładować” akumulatory. Temu
właśnie służy nasze wspólne pielgrzymowanie po Polsce.
Lidia Olszewszka
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Europejski Dzień Seniora - życzenia
Szanowni Państwo, Drodzy seniorzy,
Europejski Dzień Seniora to szczególne święto, które przypomina
nam o istotnej roli osób starszych we wszystkich społecznościach. Jest
to Święto, które podkreśla doświadczenie naszych Seniorów, ich wartości
i wiedzę, z których my, młodsze pokolenia możemy czerpać nieustannie.
Pragnę podziękować wszystkim Seniorom za Państwa poświęcenie
w wychowanie kolejnych pokoleń oraz pracę nad stworzeniem im jak najlepszych warunków do życia i rozwoju. To właśnie dzięki Wam, Drodzy Seniorzy, życie kolejnych pokoleń staje się łatwiejsze. Wasza mądrość życiowa i doświadczenie jest dla nas cennym drogowskazem. To Wy poprzez
swoją aktywność i chęć działania pokazujecie, jak czerpać z życia radość
i siłę.
W tym wyjątkowym dniu proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pogody ducha i wielu lat życia, wypełnionego miłością najbliższych, szacunkiem, ludzką życzliwością i wdzięcznością, a przede wszystkim Błogosławieństwa Bożego we wszelkich
Państwa poczynaniach.
Drodzy Seniorzy, jesteście dla nas
źródłem życiowej mądrości! Jesteście nam
potrzebni - bez Was nasze życie nie byłoby
takim, jakim jest!
Lidia Burzyńska Poseł RP
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Seniorzy e:maile piszą
Czy w innych rejonach archidiecezji częstochowskiej Akcja Katolicka może powołać do istnienia
Uniwersytet Trzeciego Wieku?
Marek - Zawiercie

Dziękuję Księżom Radkowi
i Jackowi, za Klub Częstochowskiego Seniora, wspólne wędrowanie z kijkami. Wasz entuzjazm
i czas który nam poświęcacie,
nawet w naszej starości przynosi
błogosławione owoce.
Uczestniczka Klubu

Dziękuję za Państwa obecność
w Wieluniu. Dzięki spotkaniu mogłam zapoznać się z czasopismem
„Senior w eterze”. Wiele cennych
wskazówek. Starość, którą przeżywam jest ciężka, ale wsparcie od
najbliższych i przyjaciół jest niezastąpiona. Proszę o napisanie w kolejnym numerze artykułu o samotności.
Jadwiga - Wieluń

Dziękujemy za „Różaniec do
granic”, wędrówkę na Baranią
Górę, wycieczkę na Górę Świętej
Anny i Piekar Śląskich i każdą sobotę spędzoną w Klubie. Po wielu
latach spędzonych w samotności, chociaż nie wiem ile jeszcze
przede mną, aż chce się żyć. Dziękuję za wszystko.
Wanda

Czy możecie napisać coś na temat 500+ dla emerytów? Tyle na
ten temat mówili do niedawna w
TV, a teraz trudno zdobyć informacje dotyczące tej kwestii
Anna

46

SENIOR W ETERZE

Seniorzy wiersze piszą
Powrót
Wróciłam.
Do pustki, do ciszy, do wspomnień.
Dom ten sam - ale jakby inny.
Kłębią się myśli prorocze.
Czy wytrwam?
Tylko kot i pies z kulawą nogą dają ukojenie.
Na jak długo?
Cisza doskwiera.
Milczą media, prasa leży odłogiem.
Czyżby wszystko się we mnie wypaliło?
Pamięć - zapewne nie!
(Memu mężowi poświęcam)

„66+”

Spóźniony portret
Kto spotkał Cię na swej drodze - czuł się wybrańcem
Jak nikt - potrafiłaś godzinami snuć opowieści
O tym, co dobre i złe, mądre i „puste”.
Nie było dla Ciebie żadnego tabu.
Zjawiłaś się jak dobra wróżka tam, gdzie Cię potrzebowano.
Gestem, spojrzeniem, uśmiechem potrafiłaś poskromić
nawet najkrnąbrniejsze dusze.
Wspierałaś dzielnie ojca, męża synów.
Byłaś dla nich jak gołębica.
Odfrunęłaś zbyt wcześnie pozostawiając pustkę,
lecz ciepło bijące od Ciebie, pozostanie w nas na zawsze.
(Mojej przyjaciółce Tereni)

„66+”
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Kondycja psychiczna seniorów
Doświadczenie życiowe przekonuje nas o tym, że dzieci i młodzież
stanowczo częściej się uśmiechają, mniej przejmują życiem i ogólnie mają lepsze samopoczucie niż
osoby w podeszłym wieku. Wpływ
na taki stan rzeczy, który pozwolę
sobie określić terminem wewnętrznej młodości, ma z pewnością niska
częstotliwość trudnych doświadczeń życiowych, dobra kondycja fizyczna, brak trosk, czy nieukształtowane nawyki narzekania.
W literaturze spotykamy się
z trzema odmiennymi sposobami liczenia wieku człowieka:
 Wiek chronologiczny,
 Wiek biologiczny,
 Wiek psychiczny.
W kwestii pierwszej, mamy
do czynienia z wiekiem mierzonym
według
kalendarza.
Z kolei wiek biologiczny, to wiek ciała człowieka, stan jego narządów
wewnętrznych, kondycja żył, tętnic,
wydolność płuc oraz sprawna bądź
nie praca mózgu. W kwestii wieku
psychicznego, mamy na myśli subiektywne pojmowanie, rozumowanie, odczuwanie siebie, które idzie
z wewnętrznym przekonaniem i poczuciem, na ile lat dana osoba się
czuje.
48

Nikt z nas nie ma wpływu na
wiek chronologiczny, ponieważ datę
naszych urodzin zarejestrowano
w Urzędzie Stanu Cywilnego i nic
w tej materii nie może ulec zmianie. W kwestii wieku biologicznego,
mamy już o wiele więcej do powiedzenia. Wiek biologiczny zależy od
konkretnych działań. Dużo w tej
materii zależy od tego jak pielęgnujemy, traktujemy nasze ciało, umysł
i duszę. Do tego oczywiście dochodzą kwestie związane z dietą, ilością
godzin przeznaczonych na sen, czy
aktywność fizyczną.
Oprócz tych działań, istotną rolę
odgrywają takie czynniki jak: stres,
napięcie przeżywanie sukcesów
i porażek, czy podejście do otaczających nas wydarzeń. Nie czarujmy
się, to wszystko wpływa na stan
naszych komórek i tkanek, a tym
samym na stan naszego zdrowia.
Dlatego nie możemy mówić o równoczesnym egzystowaniu dwóch
osób w tym samym wieku chronologicznym, ponieważ ich kondycja
fizyczna musiałaby być identyczna,
a przecież każdy sam ją wypracowuje.
Każdy z nas ma jednak wpływ na
swój wiek psychiczny. Chociaż charakter i osobowość człowieka trud-
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no jest zmienić, to jednak wiele w tej
materii zależy od samej osoby. Trzeba powiedzieć również, że z ludzkiej
świadomości nie da się wykorzenić
szeregu bolesnych, trudnych sytuacji. Można jednak w ich perspektywie podjąć decyzję dotyczącą tego,
jak z nimi żyć.
Chociaż przeżywany współcześnie przez naszą cywilizację kryzys
tradycji i transcendencji powoduje, że współczesnemu człowiekowi
trudno jest ustalić swoją pozycję
w odniesieniu do przeszłości i przyszłości, to jednak nosi on w sobie
pewną siłę w postaci woli, którą
decyduje o tym jak będzie wyglądała dalsza część jego życia. Można zatem powiedzieć, że człowiek
poprzez suwerenną decyzję, swoje

jutro zaczyna tworzyć dzisiaj.
Jeżeli nawet człowiek zaczyna
dostrzegać, że jego przyzwyczajenia, nawyki, czy styl życia powinien
ulec przeobrażeniu, a tkwi dalej
w niemocy, powinien zdać sobie
sprawę z tego, że wiek podeszły
rządzi się swoimi prawami. W chwilach trudnych, warto wcielać w życie wskazówkę pozostawioną nam
papieża Jana Pawła II który mówił:
„Wstań, nie skupiaj się na swoich
słabościach i wątpliwościach, żyj
wyprostowany”. W końcu wiek podeszły, z perspektywy czasu, stanowić ma doskonałe zwieńczenie
całego życia.
Lidia Burzyńska
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PRIVATE CONSULTING
• KREDYTY
• INWESTYCJE
• UBEZPIECZENIA
Renata Olczyk
tel: 503 629 299
renii25@interia.pl
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DZIEŃ OTWARTY ZUS
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU
Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku
i Częstochowski Oddział ZUS zapraszają
na nieodpłatne porady Ekspertów ZUS z zakresu
świadczeń emerytalno-rentowych oraz zasiłków.
W ramach przedsięwzięcia można zarejestrować
profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS
oraz dokonać obliczeń emerytur
przy wykorzystaniu kalkulatora emerytalnego.
Spotkanie odbędzie się

7 listopada (wtorek)
w godz. 12:00-14:00

w auli Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 6

Nie zwlekaj, skorzystaj
z mobilnych porad ekspertów ZUS!
mgr Anna Nowicka
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1
w Kłobucku

mgr Izabela Kurczyńska
Dyrektor Oddziału ZUS
w Częstochowie

