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Słowo wstępne
 „Jest takie czekanie, które już jest spotkaniem, jest taka ciem-

ność, która już jest światłością”, śpiewa w jednej z piosenek Antoni-
na Krzysztoń. Szczególnie teraz, w okresie Bożego Narodzenia, sło-
wa o oczekiwaniu, spotkaniu, ciemności, w którą wchodzi Światłość 
świata w osobie Jezusa Chrystusa, nabierają nowego znaczenia.

W  tym radosnym i  rodzinnym czasie, mamy okazję zagościć 
w Państwa domu, aby duchowo zjednoczyć się z każdym seniorem, 
zwłaszcza z  tym, który podczas tegorocznych świąt doświadczać 
może samotności. 

Nie ukrywamy radości z tego faktu, że czwarte wydanie „Seniora”, 
zbiegło się w czasie z Bożym Narodzeniem. Właśnie z tej okazji, dzię-
ki życzliwości wielu osób i instytucji, przygotowaliśmy dla Państwa 
specjalny dodatek, który stanowi List Ojca Świętego Jana Pawła II 
do osób w podeszłym wieku. Z tej okazji Redakcja wyraża wdzięcz-
ność kleszczowskiej fundacji „Servire homini” za pokrycie kosztów, 
tej jakże cennej, a zdaje się niestety trochę zapomnianej, lektury.

Szanowni Państwo! Jesteśmy przekonani, że w tym świątecznym 
czasie, lektura treści zawartych w niniejszej publikacji, wsparta do-
datkowo papieskim dokumentem, do którego wstęp napisał Metro-
polita Częstochowski, Arcybiskup Wacław Depo, wyda wiele cennych 
owoców.

dr Artur Dąbrowski 
– Redaktor Naczelny
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W noc Bożego Narodzenia zostajemy za-
proszeni wezwaniem – Venite! Przyjdźcie! Tej 
właśnie nocy aniołowie w Betlejem ogłasza-
ją radosną nowinę: „Dziś w  mieście Dawida 
narodził się Zbawiciel, którym jest Mesjasz, 
Pan” (Łk 2, 10-11). Dlatego w  tym wyjątko-
wym czasie, do każdego z  nas skierowa-
ne jest zaproszenie - Przyjdźcie! Przyjdźcie
do Jezusa i Maryi! 

Przyjdźcie ze swoimi trudami, przyjdźcie 
ze swoimi chorobami, słabościami, przyjdź-
cie mimo wszelkich smutków czy udręk dnia 
codziennego. Przyjdźcie z głęboką i serdeczną wiarą oraz z ufną nadzie-
ją. Przyjdźcie z najgłębszej swojej potrzeby. „Nie bójcie się! Oto zwiastuję 
wam radość wielką” (Łk 2,10). 

Wydarzenie narodzenia Jezusa, syna Maryi, stało się spełnieniem naj-
większego oczekiwania i najgłębszego pragnienia człowieka - oto narodził 
się oczekiwany Mesjasz. Narodził się Zbawiciel! Przyszedł Chrystus Pan. 

Świętując tajemnicę Bożego Narodzenia, życzę błogosławionych świąt 
i szczęśliwego Nowego Roku.

Generał Zakonu Paulinów

Jasna Góra, Boże Narodzenie A. D. 2017.

Generał Zakonu Paulinów
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Delegacja Klubu Częstochow-
skiego Seniora działającego przy 
parafii św. Wojciecha w Częstocho-
wie, reprezentowała środowisko 
seniorów z Akcji Katolickiej i Klubu 
Seniora, na spotkaniu bożonarodze-
niowym z Metropolitą Częstochow-
skim arcybiskupem Wacławem 
Depo. 

Przybyłe na spotkanie opłatko-
we delegacje powitał biskup An-
drzej Przybylski, który podczas ży-
czeń przypomniał o tym, że Kościół 
zbudowany jest na pasterzach. Za-
znaczył przy tym, że: „siła Kościoła 
tkwi w modlitwie, zwłaszcza wtedy, 

kiedy modli się on za swojego pa-
sterza”. 

Arcybiskup Wacław Depo, 
w  swoich życzeniach, które raz po 
raz przeplatano kolędami, zwrócił 
uwagę na konieczność pozostawa-
nia sobą we współczesnym świecie. 
„Tracąc tożsamość, tracimy siebie”, 
stwierdził Metropolita. 

Po oficjalnej części, przyszedł 
czas na złożenie osobistych życzeń 
Księdzu Arcybiskupowi. Tym sa-
mym, również delegacja Klubu Czę-
stochowskiego Seniora, wraz z Ak-
cją Katolicką, w  imieniu seniorów, 
miała okazję do złożenia bożonaro-

Kolędowanie z Metropolitą 
Częstochowskim
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dzeniowych życzeń Księdzu Arcybi-
skupowi Wacławowi.

Jak mówi zaangażowana w Klub 
Częstochowskiego Seniora, Janina 
Kawecka: „Poza złożeniem życzeń 
i  symbolicznym przełamaniu się 
opłatkiem z  Księdzem Arcybisku-
pem, krótko zrelacjonowaliśmy po-

dejmowane w ramach  Klubu Senio-
ra zadania. Zapewniliśmy również 
Metropolitę o naszej modlitwie”.

Na uwagę zasługuje fakt, że na 
świątecznym spotkaniu opłatkowym 
z Metropolitą Częstochowskim, poza 
Klubem Częstochowskiego Seniora, 
uczestniczyli również przedstawi-
ciele i  opiekunowie Klubu Wolon-
tariatu Akcji Katolickiej z  Zespołu 
Szkół Samochodowo-Budowlanych 
w Częstochowie, czyli dwa podmio-
ty, powołane do istnienia przez Ak-
cję Katolicką.

 Monika Karoń-Dróżdż
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W  środę, 8 listopada, w  Zespole 
Szkół Specjalnych Nr 28 w Częstocho-
wie,  dyrektor Agnieszka Cupiał i pre-
zes Akcji Katolickiej dr Artur Dąbrowski 
podpisali porozumienie o  nawiązaniu 
wzajemnej współpracy. Sygnowane 
przez Akcję Katolicką i szkolną placów-
kę porozumienie, zaowocowało powo-
łaniem do życia Klubu Wolontariatu 
Akcji Katolickiej. Opiekunem nowopow-
stałego Klubu został Tomasz Kurpiarz, 
którego w  działaniach wspierać będą 
Dorota Kamińska i Tomasz Dorożański.

„Cieszę się, że dzięki wolontaria-
towi również nasze dzieci będą miały 
doskonałą okazję do współpracy z se-
niorami, Akcją Katolicką i  pensjona-
riuszami Zakładu Opieki Leczniczej 
w Częstochowie. Myślę, że ich wspólne 
spotkanie osób reprezentujących świat 
młodości i wiek podeszły, stanowić bę-
dzie doskonałą lekcję życia, zarówno 
dla seniorów, jak i naszych podopiecz-

nych” - mówi Agnieszka Cupiał, dyrek-
tor ZSS Nr 28.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 28 jest 
drugą, po Zespole Szkół Samocho-
dowo-Budowlanych w  Częstocho-
wie, placówką, w której Diecezjalny 
Instytut powołał do istnienia Klub 
Wolontariatu Akcji Katolickiej.

 Małgorzata Frańczak

Mamy kolejny Klub Wolontariatu 
Akcji Katolickiej
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Z wyrazami szacunku i sympatii

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Depesza z Brukseli

Niech Boży pokój, radość i nadzieja
na stałe zamieszkają w Państwa sercach, a Nowy 2018 Rok

obfi tuje we wszelką pomyślność dla Państwa,
Państwa rodzin i całej naszej Ojczyzny.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia,
Szczęśliwego Nowego 2018 Roku!

Z wyrazami szacunku i sympatii

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Szczęśliwego Nowego 2018 Roku!

Z wyrazami szacunku i sympatii

Poseł do Parlamentu Europejskiego
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Ważnym zadaniem katechetycz-
nym, stojącym przed osobami starszy-
mi w  rodzinie, jest wychowanie mo-
ralne i  związane z  nim kształtowanie 
sumienia. Dla chrześcijanina sumienie 
wiąże się z  wewnętrznym głosem po-
chodzącym od Boga, który daje poucze-
nie o tym co dobre, a co złe. Dokładnie 
określa to Konstytucja duszpasterska 
o  Kościele w  świecie współczesnym, 
stwierdzając: „W  głębi sumienia czło-
wiek odkrywa prawo, którego sam so-
bie nie nakłada, lecz któremu winien 
być posłuszny i  którego głos wzywa-
jący go zawsze tam, gdzie trzeba, do 
miłowania i  czynienia dobra a  unika-

nia zła, rozbrzmiewa w  sercu naka-
zem; czyń to, tamtego unikaj. Człowiek 
bowiem ma w  swym sercu wypisane 
przez Boga prawo, wobec którego po-
słuszeństwo stanowi o  jego godności 
i  według którego będzie sądzony. Su-
mienie jest najtajniejszym ośrodkiem 
i  sanktuarium człowieka, gdzie prze-
bywa on sam z  Bogiem, którego głos 
w jego wnętrzu rozbrzmiewa” (nr 16). 

Dziecko nie rodzi się z ukształtowa-
nym sumieniem, z gotowym systemem 
wartości, z  umiejętnością oceniania 
postaw. W  tym czasie jest ono dopie-
ro w stanie inicjacji, które domaga się 
właściwego formowania. Ten proces 

Katechetyczne zadania osób 
starszych w rodzinie (cz. 4)



SENIOR W ETERZE

12

powinien przebiegać w atmosferze mi-
łości, która odgrywa znaczącą rolę na 
drodze kształtowania jego sumienia, 
co podkreśla chociażby Dyrektorium 
katechetyczne Kościoła katolickiego 
w Polsce stwierdzając, że świadectwo 
rodzinnej miłości jest fundamentem 
wychowania moralnego, w ramach któ-
rego dochodzi do formowania sumie-
nia (nr 31). Dziecko obserwuje bowiem 
relacje w  rodzinie (postawa rodziców, 
dziadków, rodzeństwa), wzajemne kon-
takty i w ten sposób uczy się jak odno-
sić się do innych osób, jak postępować, 
jak mówić, jak wyrażać swoje emocje. 
Wpływa to bezpośrednio na kształto-
wanie jego systemu wartości, na defi-
niowanie stylu bycia, na podejmowane 
wybory, na progres bądź regres jego 
wrażliwości na drugiego człowieka. 
Przenosi ono wszystkie nabyte wzor-
ce w rodzinie, dobre lub złe, na relacje 

z  innymi. Oznacza to, że kształtowa-
nie sumienia dokonuje się na drodze 
identyfikacji (psychiczne upodabnianie 
się dziecka do konkretnej osoby w ro-
dzinie np. babci lub dziadka) i  naśla-
downictwa (świadome i  dobrowolne 
odtwarzanie ich postaw). Dzięki temu 
łatwiej i głębiej przyswaja sobie normy 
moralne i zasady etyczne. Dokonuje się 
to między innymi przez wspólną zaba-
wę, wykonywanie zadań, czy poprzez 
nauczanie. W ten sposób przyswaja so-
bie pewne reguły i zasady, i powoli bu-
duje swój system norm oraz wartości 
na podstawie wypowiedzi i  zachowań 
dziadków. W  tym kontekście cenne są 
wszelkie wyjaśnienia ze strony osób 
starszych, tłumaczenia, podawanie 
przykładów, uwagi motywujące, napo-
mnienia. W  rodzinie chrześcijańskiej, 
w  procesie wychowania moralnego, 
swoją wagę będą miały wszelkie od-
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niesienia do Boga. Babcia czy dziadek 
winni tłumaczyć dziecku, co w jego za-
chowaniu podoba się Bogu, a  co nie. 
Tak powinni prowadzić z wnukiem roz-
mowę, by dziecko czuło, że zawsze po-
winno się z Nim liczyć. 

Z  Katechizmu Kościoła Katolickie-
go wiemy, że specyficznym zadaniem 
sumienia jest rozeznawanie dobra i zła 
w konkretnej sytuacji (nr 1778). Osoby 
starsze w rodzinie powinny więc służyć 
dziecku pomocą w  nabywaniu takich 
umiejętności. Najlepiej gdyby odbywa-
ło się to w odniesieniu do konkretnych 
przykładów, aby na ich podstawie po-
kazać wnukom, co jest dobre, a co złe. 
Takie sytuacje podsuwa codzienność, 
może to być nawet wspólne czytanie 
czy oglądanie bajek. Dziadkowie mogą 
wtedy wskazać konkretne sytuacje, 
które pokazują dziecku jak się należy 
zachować, co jest godne pochwały i do-
bre, a co zasługuje na naganę i jest złe. 
Przykładów takich może dostarczyć 
wspólna lektura Pisma Świętego, po-
kazując postaci biblijne, ich wypowie-
dzi i zachowania, podejmowane decyzje 
i  reakcje, to wszystko może pomóc im 
w nabywaniu umiejętności rozeznawa-
nia dobra i zła. 

Zdaniem niektórych pedago-
gów proces wychowania moralnego, 
a  w  tym także formowania sumienia, 
może być wspierany stosowaniem na-
gród i  kar, które mogą być bodźcami 
pobudzającymi lub hamującymi zacho-
wania dziecka. Jeśli chodzi o nagrody, 

to ich stosowanie winno mieć na celu 
zachęcenie dziecka do dalszego do-
brego postępowania oraz dodanie mu 
odwagi i wiary we własne możliwości. 
Pełnią one więc funkcję motywacyj-
ną. Natomiast kary powinny zniechę-
cić do powtarzania złych zachowań 
oraz wzbudzić pragnienie naprawienia 
krzywdy, przeproszenia, uznania swo-
jej winy. 

W  procesie formowania sumienia 
dziecka ważny wydaje się także ra-
chunek sumienia. Babcia czy dziadek 
powinni uczyć dziecko umiejętności 
oceniania własnego postępowania. 
Może to mieć miejsce w  czasie wie-
czornej modlitwy, która może przybrać 
formę dziękowania lub przepraszania 



SENIOR W ETERZE

14

Boga oraz domowników. Chodzi o  to, 
by dziadkowie naprowadzili dziecko 
na te sytuacje, postawy, gesty, słowa, 
które pojawiły się w ciągu dnia, a któ-
re należałoby ocenić jako złe, za które 
winno przeprosić lub jako dobre, za 
które winno podziękować. Jak już wy-
żej wspomniano, ważne jest odniesie-
nie się do konkretnej sytuacji, jaka za-
istniała w czasie zabawy, na spacerze, 
przy wykonywaniu różnych domowych 
czynności, podczas rozmowy, w trakcie 
spotkania z rówieśnikami. Przy rachun-
ku sumienia ważne jest również i to, by 
przy pomocy dziadków, dziecko podej-
mowało odpowiednie postanowienie, co 
może przybrać formę zadośćuczynienia 
za wyrządzoną krzywdę, zobowiązania 
do przeproszenia bądź też deklaracji 
uczynienia jakiegoś dobra z miłości do 
domowników czy samego Boga. 

 Wychowanie sumienia stanowi 
ważną część wychowania moralnego. 

Niezwykle cenny wkład w tym zakresie 
mogą mieć osoby starsze, które  w spo-
sób uświadomiony i  odpowiedzialny, 
konsekwentny i oparty na ewangelicz-
nym systemie wartości mogą dopro-
wadzić do ukształtowania dojrzałego 
sumienia swoich wnuków. Staje się to 
o tyle realniejsze, im bardziej oni sami 
żyją normami i zasadami wypływający-
mi z  Biblii. W  aktualnych kontekstach 
społeczno-kulturowych, gdzie relaty-
wizuje się wszelkie wartości, podważa 
cenne autorytety i dokonuje się wybo-
rów w oparciu o kryteria przyjemności 
i pożytku, formowanie sumienia małe-
go dziecka staje się dla osób starszych 
w rodzinie wielkim wyzwaniem, z któ-
rym muszą się zmierzyć, jeśli pragną, 
by w przyszłości ich wnuki, już jako do-
rośli, stały się ludźmi sumienia.   

ks. Roman Ceglarek
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Boże Narodzenie, Nowy Rok to czas, kiedy nawet samotność, sędziwość 
nie jest sama. Biel wigilijnego stołu jednoczy serca, dusze i ludzkie myśli. 
Tajemnicza cisza tej nocy wypełnia nas pragnieniem bliskości. Sylwestro-
wa, noworoczna noc, pełna kolorytu, ale i  wielkich oczekiwań i  nadziei, 
wlewa w serca pewność obecności i bliskości drugiego człowieka.

W  imieniu śląskich strażaków życzę wszystkim Czytelnikom czasopi-
sma „Senior w Eterze” w Nowym nieznanym 2018 Roku bliskości drugiego 
człowieka. Życzę bliskości nieba, światła, które jest dobre, ciepłe i szczere, 
a także bliskości piękna okraszonego szlachetnym zdrowiem. Życzę przede 
wszystkim bliskości Najistotniejszego, bliskości Boga, Jezusa Chrystusa 
na wszystkich drogach i ścieżkach 2018roku.

 Bryg. mgr inż. Jacek Kleszczewski
 Śląski Komendant Wojewódzki 
 Państwowej Straży Pożarnej

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO – 
NOWOROCZNE DLA CZYTELNIKÓW

 „SENIOR w ETERZE”
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TLENEK WĘGLA (CZAD)  
JEST ŚMIERTELNIE  

NIEBEZPIECZNY 

Wraz z  rozpoczęciem okresu je-
sienno-zimowego rozpoczął się kolejny 
sezon grzewczy, w którym strażacy od-
notowują czarną serię zatruć tlenkiem 
węgla, zwanego potocznie czadem. 
Każdego roku, w  województwie ślą-
skim, kilkaset osób zostaje podtrutych 
tlenkiem węgla, a  kilkanaście ulega 
śmiertelnemu zatruciu. Pomimo, że 
pożary w  budynkach mieszkalnych 
stanowią niewielki odsetek wszystkich 
pożarów, to właśnie w nich poszkodo-
wanych jest najwięcej osób. Bardzo 
często zatrucia, tak jak pożary wynika-
ją z niewiedzy, ignorowania  przepisów 
lub nieprzestrzegania podstawowych 
zasad bezpieczeństwa, a  w  szczegól-
ności  niewłaściwej eksploatacji znajdu-
jących się w budynku urządzeń i insta-
lacji grzewczych. Niestety, mieszkania 
i domy prywatne pozostają praktycznie 
poza nadzorem służb publicznych. Dla-
tego też jedną z najprostszych i najsku-
teczniejszych metod jest uświadamia-
nie ludzi.

Jak wynika z  badań zleconych 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i  Administracji, aż 41% Polaków 
twierdzi, że potrafi rozpoznać czad, a co 
czwarty Polak jest przekonany o  tym, 

że czad można poznać po zapachu lub 
po dymie. Jedynie co piąty Polak wie, 
że czad można wykryć za pomocą spe-
cjalnych czujników. 

CO TO JEST CZAD ?

Warto więc ciągle przypominać, 
że czad jest bezwonnym, bezbarwnym 
i  zabójczym gazem, który powstaje 
podczas procesu niepełnego spalania 
materiałów palnych, które występuje 
przy niedostatku tlenu w  otaczającej 
atmosferze. Ma silne właściwości tok-
syczne. Gromadzi się głównie pod su-
fitem ponieważ ma nieco mniejszą gę-
stość od powierza. Niebezpieczeństwo 
zaczadzenia wynika z  faktu, że tlenek 
węgla: 

Seniorze obudź czujność
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• jest gazem niewyczuwalnym zmy-
słami człowieka (bezwonny, bez-
barwny i pozbawiony smaku),

• blokuje dostęp tlenu do organizmu, 
poprzez zajmowanie jego miejsca 
w czerwonych ciałkach krwi, powo-
dując przy długotrwałym naraże-
niu (w  większych dawkach) śmierć 
przez uduszenie.
Czad jest niebezpieczny nie tyl-

ko ze względu na swoje właściwości, 
ale również ze względu na to, że wy-
stępuje w  naszym najbliższym oto-
czeniu – domu, gdzie  nasza czujność 
jest uśpiona. Głównym źródłem zatruć 
w  budynkach mieszkalnych jest nie-
sprawność przewodów kominowych: 
wentylacyjnych i  dymowych. Wadliwe 
działanie wspomnianych przewodów 
może wynikać z:

• ich nieszczelności,
• braku konserwacji, w tym czyszcze-

nia,
• wad konstrukcyjnych,
• niedostosowania istniejącego sys-

temu wentylacji do standardów 
szczelności stosowanych okien 
i  drzwi, w  związku z  wymianą sta-
rych na nowe.
Powyższe może prowadzić do nie-

drożności przewodów, braku ciągu, 
a nawet do powstawania zjawiska cią-
gu wstecznego, polegającego na tym, 
że dym zamiast wydostawać się prze-
wodem kominowym na zewnątrz, cofa 
się do pomieszczenia.

JAK USTRZEC SIĘ ZAGROŻENIA?

Jednak naprawdę niewiele potrze-
ba, aby nasze mieszkania i  domy sta-
ły się bardziej bezpieczne. Sposoby na 
uniknięcie zatrucia tlenkiem węgla są 
bowiem bardzo proste.

Oto kilka rad na to, by właściwie 
zabezpieczyć siebie i  swoich bliskich 
przed tym cichym zabójcą. W celu unik-
nięcia zaczadzenia należy:

• przeprowadzać kontrole tech-
niczne, sprawdzać szczelność 
przewodów kominowych, syste-
matycznie je czyścić ,

• użytkować sprawne techniczne 
urządzenia, w  których odbywa 
się proces spalania, zgodnie z in-
strukcją producenta,

• nie zasłaniać, przykrywać urzą-
dzeń grzewczych,

• stosować urządzenia posiadają-
ce stosowne dopuszczenia w za-
kresie wprowadzenia do obrotu; 
w  sytuacjach wątpliwych nale-
ży żądać okazania wystawionej 
przez producenta lub importera 
urządzenia tzw. deklaracji zgod-
ności, tj. dokumentu zawierają-
cego informacje o  specyfikacji 
technicznej oraz przeznaczeniu 
i  zakresie stosowania danego 
urządzenia,

• nie zaklejać i nie zasłaniać w inny 
sposób kratek wentylacyjnych,

• w  przypadku wymiany okien na 
nowe, sprawdzić poprawność 
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działania wentylacji, ponieważ 
nowe okna są najczęściej o wiele 
bardziej szczelne w stosunku do 
wcześniej stosowanych w budyn-
ku i mogą pogarszać wentylację,

• systematycznie sprawdzać ciąg 
powietrza, np. poprzez przykła-
danie kartki papieru do otworu 
bądź kratki wentylacyjnej; jeśli 
nic nie zakłóca wentylacji, kart-
ka powinna przywrzeć do otworu 
lub kratki,

• często wietrzyć pomieszczenie, 
w  których odbywa się proces 
spalania (kuchnie, łazienki wypo-
sażone w termy gazowe), a najle-
piej zapewnić, nawet niewielkie, 
rozszczelnienie okien, 

• nie bagatelizować objawów dusz-
ności, bólów i  zawrotów głowy, 
nudności, wymiotów, oszołomie-
nia, osłabienia, przyspieszenia 
czynności serca i  oddychania, 
gdyż mogą być sygnałem, że ule-
gamy zatruciu czadem; w  takiej 
sytuacji należy natychmiast prze-
wietrzyć pomieszczenie, w  któ-
rym się znajdujemy i  zasięgnąć 
porady lekarskiej.

CZUJNIK TLENKU WĘGLA

Ponadto w  ramach kampanii spo-
łecznej MSWiA „Czad i  Ogień. Obudź 
czujność”, która ma na celu informowa-
nie o  zagrożeniach, związanych z  za-
truciami wywołanymi tlenkiem węgla 
i  zagrożeniami pożarowymi w  budyn-
kach mieszkalnych, zachęcamy miesz-
kańców naszego województwa do mon-
tażu autonomicznych czujników tlenku 
węgla i dymu.

Koszt zamontowania takiej czujki 
jest niewspółmiernie niski do korzy-
ści, jakie daje zastosowanie tego typu 
urządzenia - uratowanie życia swojego 
lub osób najbliższych. Stosowanie tych 
urządzeń podnosi poziom bezpieczeń-
stwa w pomieszczeniach i pozwala na 
szybką reakcję w  sytuacji zagrożenia 
życia. Podstawową funkcją takiego 
czujnika jest wykrywanie nadmiernego 
stężenia czadu w powietrzu oraz odpo-
wiednio wczesne sygnalizowanie o nie-
bezpieczeństwie, poprzez wydawanie 
bardzo głośnego dźwięku. Umożliwia 
to szybką reakcję w  sytuacji zagroże-
nia życia, a  przede wszystkim na nie-
zwłoczne i  bezpieczne opuszczenie 
zagrożonego obszaru. Tego typu czuj-
niki powinny bezwzględnie znaleźć się 
w  pomieszczeniach, w  których palimy 
kominkiem lub piecem kafl owym, w po-
mieszczeniach z  kuchenkami gazowy-
mi, w łazienkach z gazowymi podgrze-
waczami wody. 
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CO ZROBIĆ W PRZYPADKU 
PODEJRZENIA ZATRUCIA TLENKIEM 

WĘGLA?

W przypadku zatrucia tlenkiem wę-
gla należy:

• zapewnić dopływ świeżego powie-
trza poprzez otwarcie okien, 

• wynieść osobę poszkodowaną 
w bezpieczne miejsce, jeśli nie sta-
nowi to zagrożenia dla zdrowia 
osoby ratującej; w przypadku istnie-
nia takiego zagrożenia pozostawić 
przeprowadzenie akcji służbom ra-
towniczym, 

• wezwać służby ratownicze (pogoto-
wie ratunkowe, straż pożarną),

• jak najszybciej podać tlen,
• jeżeli osoba poszkodowana nie od-

dycha, ma zatrzymaną akcję serca, 
należy natychmiast zastosować 
sztuczne oddychanie np. metodą 
usta - usta oraz masaż serca,

• nie wolno wpadać w  panikę, kiedy 
znajdziemy dziecko lub dorosłego 
z  objawami zaburzenia świadomo-
ści w  kuchni, łazience lub garażu; 
należy jak najszybciej przystąpić do 
udzielania pierwszej pomocy.

PRZEPISY, KTÓRYCH POWINNIŚMY 
PRZESTRZEGAĆ

1. § 34 rozporządzenia ministra 
spraw wewnętrznych i  administracji 
z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 

Nr 109 poz.719), w obiektach w których 
odbywa się proces spalania paliwa sta-
łego, ciekłego lub gazowego, określa, 
że zanieczyszczenia z  przewodów dy-
mowych i spalinowych usuwa się:

• cztery razy w roku w domach opa-
lanych paliwem stałym(np. wę-
glem, drewnem), 

• dwa razy w roku w domach opala-
nych paliwem ciekłym i gazowym,

• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli 
przepisy miejscowe nie stanowią 
inaczej od palenisk zakładów zbio-
rowego żywienia i usług gastrono-
micznych,

• co najmniej raz w roku usuwamy 
zanieczyszczenia z  przewodów 
wentylacyjnych.

2. Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1332), zobo-
wiązuje właścicieli i zarządców bloków 
mieszkalnych i  domów jednorodzin-
nych do okresowej kontroli, co najmniej 
raz w roku stanu technicznego instala-
cji gazowych oraz przewodów komino-
wych (dymowych, spalinowych i wenty-
lacyjnych).

PAMIĘTAJMY! 

Od stosowania się do powyższych rad 
może zależeć nasze zdrowie i życie oraz 
zdrowie i życie naszych bliskich. Wystar-
czy jedynie odrobina przezorności.

 opracowanie: 
st. kpt. Aneta Gołębiowska KW PSP 

w Katowicach
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W piątek 17 listopada, Akcja Kato-
licka Archidiecezji Częstochowskiej, 
uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych 

Nr 28 w  Częstochowie oraz  Zespo-
łu Szkół Samochodowo-Budowlanych 
w Częstochowie, zorganizowali pensjo-
nariuszkom Zakładu Opieki Leczniczej, 
prowadzonego przez siostry Honoratki 
w  Częstochowie, uroczystą akademię 
z  okazji 99 Rocznicy Odzyskania Nie-
podległości.

Spotkanie rozpoczęły uroczyste 
występy połączone 
ze wspólnym śpie-
waniem pieśni pa-
triotycznych, recy-
towaniem wierszy 
oraz widowiskiem 
s ł o w n o - m u z y c z -
nym. Nad całością 
czuwali nauczyciele 
obydwu placówek. 

W uroczystościach uczestniczyli patro-
nujący przedsięwzięciu przedstawicie-
le Sejmu RP posłowie Lidia Burzyńska 

i Andrzej Gawron. 
W  inicjatywie uczest-

niczyli również dyrekto-
rzy częstochowskich pla-
cówek, w  których działa 
Klub Wolontariatu Akcji 
Katolickiej - Jacek Grze-
gorzewski i  Agnieszka 
Cupiał. 

Wystawione przez 
szkoły przedstawienie 
patriotyczne stanowiło 
doskonałą okazję do od-
krycia przesłania papie-

ża Franciszka, który w  swych wystą-
pieniach często podkreśla, że dzieci 
i osoby w podeszłym wieku są nadzieją 
narodu. Łączenie pokoleń i  podejmo-
wanie wspólnych inicjatyw na płasz-
czyźnie patriotycznej, przyczyni się 
z  pewnością do pogłębienia refleksji 
oraz sposobu myślenia w  kategoriach 
patriotycznych.

Niepodległość łączy pokolenia
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Spotkanie w  ZOL-u, to przede 
wszystkim międzypokoleniowa lekcja 
historii, podczas której zwraca się uwa-
gę na potrzeby osób młodych i  star-
szych. Inicjatywa u  sióstr Honoratek 
to również wyjście naprzeciw potrze-
bie integrowania pokoleń, które żyją 
w  Ojczyźnie na dwóch przeciwległych 
biegunach egzystencjalnych. To także 
przyswajanie wypracowanego przez 
Kościół chrześcijańskiego kształtu pa-
triotyzmu, o  który ostatnio upomnieli 
się polscy biskupi.

Sądząc po emocjach jakie wywołała 
akademia patriotyczna wśród odbior-
ców, należy przyznać rację papieżowi 
Franciszkowi, który akcentuje potrze-
bę integrowania dzieci z  seniorami 

w oparciu o patriotyzm i wypływające 
z  niego wartości. Na kanwie łączenia 
pokoleń, w przededniu setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości, stosownie 
będzie przypomnieć nam, słowa Fran-
ciszka: „Należy troszczyć się o  dzieci 
i ludzi starszych, ponieważ oni są przy-
szłością każdego narodu: dzieci, bo 
są jego siłą, która podniesie Ojczyznę, 
a starszych, bo są skarbem mądrości, 
który napędza tę siłę”.

 Jan Filipek OSPPE
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Działalność w Parlamentarnym Ze-
spole ds. „Dziedzictwa Świętego Jana 
Pawła II”, który tworzą posłowie i  se-
natorowie Rzeczypospolitej Polskiej, 
poczytuję sobie za szczególne wy-
różnienie. Chociaż kluczowym celem 
wspomnianego zespołu jest krzewienie 
dziedzictwa św. Jana Pawła II, to jed-
nak owo rozpowszechnianie wiedzy 
idzie zawsze w parze z informowaniem 
opinii społecznej na temat tego, co pol-
ski papież ma nam dziś do powiedzenia 
jako poeta, kapłan i głowa Kościoła.

Wśród wielu aspektów porusza-
nych podczas prywatnych rozmów, czy 
też obrad komisji, zaczyna zajmować 
problematyka starości. Oczywiście nie 
chodzi tylko o  zgłębienie samego na-

uczania, jakie podejmował Jan Paweł II 
w tej materii, ale wyraźne wyartykuło-
wanie pełnego obrazu teorii wartości 
oraz wartościowania, którą można za-
stosować nie tylko w procesie autofar-
macji, ale przede wszystkim na obsza-
rze wychowawczym. W dobie starzenia 
się społeczeństwa, zaszczepianie sza-
cunku dla seniorów w młodym pokole-
niu stanowić musi pewien priorytet. 

Odwołując się do spuścizny intelek-
tualnej św. Jana Pawła II, która została  
potwierdzona własnym doświadcze-
niem starości, z  pewnością nie tylko 
poznajemy najgłębszy sens starości, 
ale odkryjemy palącą potrzebę wzmac-
niania podmiotowości społecznej se-
niorów  w rodzinie i lokalnym środowi-

Sejmowe spojrzenie 
na wiek podeszły
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sku. Świadectwo życia oraz moc słów 
papieża pozostaje dla nas wezwaniem 
do wiarygodnej i autentycznej afirmacji 
godności człowieka starszego.

W opublikowanym w 1999 r. liście 
„Do moich Braci i Sióstr - ludzi w po-
deszłym wieku”, Jan Paweł II postawił 
kluczowe dla dyskursu senioralnego 
pytanie: „Czym jest starość?” Odpowia-
dając na niniejszą kwestię Jan Paweł II 
odwołał się do własnego doświadcze-
nia. Uczynił to oczywiście w  perspek-
tywie ukazania tego etapu życia jako  
całego procesu rozwojowego osoby, 
a  także w kontekście analogii i  związ-
ku człowieka z  otaczającym go świa-
tem. Papież podkreśla, że nazywanie 
starości „jesienią życia” wskazuje bez-
pośrednio na kolejność etapów z  wła-
ściwym dla nich pięknem i  specyfiką. 
Podkreśla przy tym, że: „Człowiek różni 
się od całej otaczającej go rzeczywisto-
ści, ponieważ jest osobą. Ukształtowa-
ny na obraz i podobieństwo Boże, jest 
świadomym i  odpowiedzialnym pod-
miotem”.

Afirmując wiek senioralny, Jan 
Paweł II silnie akcentuje konieczność 

obecności ludzi starych w  społeczeń-
stwie. Widział różnorodność i  złożo-
ność problemów, z  jakimi borykają się 
ludzie starsi. Papież zwracał uwagę 
na przeszkody, które zadomowiły się 
w wielu wadliwych systemach ustawo-
dawczych. Wskazywał na brak rozu-
mienia wieku podeszłego i jego potrzeb 
ze strony egoistycznie nastawionych 
społeczeństw, które nacechowane są 
szybkim tempem życia. 

W  tej wieloaspektowej papieskiej 
podpowiedzi, ważny element stanowi 
zwrócenie uwagi na silne akcentowanie 
roli osób starszych, jaką mają do ode-
grania na niwie Kościoła i  społeczeń-
stwa. Papież podkreślał, że rola ta nie 
kończy się wraz z wiekiem. Z wiekiem 
może ona jedynie przybrać inną formę. 
Jan Paweł II własnym przykładem i po-
stawą zachęcał seniorów do tego, by 
sami angażowali się w wiele inicjatyw.

Trzeba zadbać o to, by osoby w po-
deszłym wieku, jak zwykło się mówić 
o  seniorach, nie byli ludźmi żyjącymi 
na marginesie życia społecznego, czy 
religijnego. Należy podjąć działania, 
podobne do tych w Częstochowie, w ra-
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mach Klubu Seniora w parafii św. Woj-
ciecha, by ludzie starsi nie byli jedynie 
biernymi widzami, lecz potrafili widzieć 
nowe możliwości kontynuowania pracy, 
zainteresowań w grupie. 

Stanowczy i  oparty na antropolo-
gicznych podstawach głos Jana Pawła 
II w kwestii godności seniorów nie może 
pozostać bez echa. W końcu przecież to 
świadectwo życia osób starszych po-
siada olbrzymie walory wychowawcze, 
a co za tym idzie, motywujące obecne 
pokolenia. Wydaje się, że sprawą nie-
zwykle ważną w papieskim nauczaniu 
dotyczącym seniorów jest aspekt inte-
gracji międzypokoleniowej. Papież czę-
sto wskazywał, że tą drogą należy po-
dążać. Z  pewnością wiele problemów 
da się rozwiązać poprzez włączenie 

seniorów w  aktywne życie społeczne. 
Wykorzystanie ich zasobów z  zakre-
su doświadczenia, wiedzy i  mądrości, 
przyczyni się do zrozumienia tego,  
że w przestrzeni społecznej istnieją ta-
kie wartości humanistyczne i  kulturo-
we, moralne i społeczne, których nie da 
się mierzyć kryteriami ekonomicznymi 
czy funkcjonalnymi. Tym samym sta-
rość będzie postrzegana jako kolejny 
etapem osobowego rozwoju i cennego 
czasu osiągania mądrości serca, który 
nie tylko wymagać będzie świadomego 
przeżywania każdego dnia, ale przede 
wszystkim szacunku i uznania.

Andrzej Gawron
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„Tam są tańce - tam są grajki”, 
słowa z  „Wesela” Stanisława Wy-
spiańskiego chyba najlepiej odda-
ją atmosferę jaka zapanowała na 
biesiadnym spotkaniu Klubu Czę-
stochowskiego Seniora w  parafii  
św. Wojciecha w Częstochowie.

Zanim jednak spotkanie prze-
rodziło się we wspólnie śpiewanie 
a  następnie potańcówkę, to wcze-
śniej przybyłych na salę gości powi-
tał ks. Radosław Rychlik. Następnie 
nasi seniorzy złożyli życzenia imie-
ninowe prezes fundacji „Czyn Kato-
licki”, Renacie Olczyk.

Po oficjalnej części miało miej-
sce wspólne śpiewanie pieśni bie-
siadnych. Wreszcie po poczęstunku, 

aula, która w każdą sobotę staje się 
miejscem wykładowym Klubu, za-
mieniła się w  salę taneczną, gdzie 
stu roztańczonych seniorów, przez 
kilka godzin królowało na parkiecie. 
Oczywiście nasza „dojrzała mło-
dzież” poruszała się w rytm swoich 
ulubionych przebojów z okresu mło-
dości.

Cóż wypada powiedzieć na ko-
niec. Chyba tylko jedno. Składamy 
wyrazy uznania wszystkim, którzy 
przyczynili się do przygotowania 
niniejszej inicjatywy i oczywiście za-
praszamy do obejrzenia filmu z tań-
ców i naszej galerii na Facebooku.

Rafał Matuszewski

Niech żyje bal
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Zetknięcie się z  literaturą fran-
końskiej benedyktynki, mistyczki i re-
formatorki religijnej św. Hildegardy 
von Bingen, wprowadza nas w obszar 
dbania nie tylko o sprawy ducha, ale 
również sprawy ciała. Hildegarda, 
za Arystotelesem pojmuje człowieka 
jako jedność psychofizyczną. W opinii 
naszej świętej, ciało ludzkie i  dusza, 
powinny żyć ze sobą w  ścisłej sym-
biozie. 

„Każde stworzenie ma coś wi-
dzialnego i  niewidzialnego. Element 
widzialny jest słaby, niewidzialny zaś 
silny i  żywotny”, podpowiada nam 

Święta z Bingen. Jednocześnie  prze-
konuje nas o tym, że jeśli choruje cia-
ło, to również chorować musi dusza. 
Dlatego zaproponowała zastosowa-
nie odpowiedniej diety idącej w parze 
z  troską o ciało. Wspomagając zdro-
wie ciała, skutecznie wspomagamy 
zdrowie naszej duszy. 

Św. Hildegarda podpowiada 
nam, że ludzka egzystencja podzie-
lona jest na pięć etapów nazwanych 
stacjami. Przemierza je każdy czło-
wiek, w  drodze do swego ostatecz-
nego celu – złotego namiotu. Może 
współczesnych trochę to gorszyć,  
bo Hildegarda w sposób dosadni na-
zywa poszczególne etapy ludzkiego 
życia. Pierwsza stacja życiowa to: 
chlew. Druga: tłocznia do wina. Trzeci 
etap określony został jako: Jama ze 
smokami i  wężami. Dwa ostatnie to: 
Wejście na szczyt i W złotym namio-
cie.

Nasza pierwsza stacja pod jakże 
wymownym tytułem jest etapem gro-
madzenia pierwszych doświadczeń, 
którym towarzyszą liczne konflikty. 
Na stacji drugiej człowiek toczy wal-
kę z ośmioma nałogami, które wrzu-
ca do prasy i wyciska. Doświadczane 
w  tłoczni, jest obrazem współpracy 
człowieka z  cnotami, które przygo-
towują człowieka do stacji trzeciej: 
jamy ze smokami i  wężami. W  tym 
miejscu rozgrywa się dramatyczna 

Senior w „ZŁOTYM DOMU”
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walka, w  której człowiek jest rozry-
wany pomiędzy pychą,  luksusem, 
a  niebezpiecznymi chorobami, które 
atakują go niczym węże i smoki. 

Droga z  wężowej jaskini wiedzie 
ku górze. Tutaj człowiek bierze los we 
własne ręce. Ma przed sobą zasadni-
czy cel: zdobycie szczytu. To oczywiś-
cie rodzi pewne konsekwencje i  jest 
nie lada wyzwaniem. We wchodze-
niu na szczyt usuwa się wszelkiego 
rodzaju przeszkody. Stąd pozostaje 
nam przebyć ostatni odcinek w  kie-
runku złotego namiotu.  

Pod koniec życia, na ostatnim eta-
pie ziemskiej podróży, wchodzimy do 
złotego namiotu, symbolizującego 
wiek podeszły. W  tej najpiękniejszej 
stacji rozum zdaje się w pełni kontro-
lować sferę zmysłową. Stres, którego 
doświadczało się w  tłoczni, osłabł. 
Okaleczenia i  Zranienia otrzymane 
w smoczej jamie już dawno się zago-

iły, a  droga na szczyt pozostała już 
tylko wspomnieniem. 

Senior, przebywając w  złotym 
namiocie, żyje w bliskości z Bogiem, 
wiedząc dokładnie, że własne do-
świadczenie życiowe przekształcić 
musi w  pewną formę służenia radą 
i  mądrością. Przebywanie w  złotym 
domu stanowi pewną formę party-
cypacji w  wieczności, schronienia 
się w  ramionach Stwórcy. Kluczową 
rolę w tej materii odgrywa oczywiście 
modlitwa. Święta Hildegarda i  dziś 
zachęca do szczerej modlitwy każde-
go seniora, by z  pełną ufnością wy-
powiadał słowa: „Boże, który jesteś 
nad wszystko i we wszystkim wywyż-
szony, Nie odrzucaj mnie w  swojej 
chwale. Lecz w swej wielkiej dobroci 
wzmocnij mnie, utwierdź i  zachowaj 
swym błogosławieństwem”. 

Nie ma nic złego w tym, że ludzie 
na każdym etapie życia poszukują 
środków potrzebnych do uzyskania 
zdrowia ciała. Po spotkaniu ze św. 
Hildegardą zaczynamy jednak ro-
zumieć, że w  naszym życiu musimy 
wprowadzić porządek w  przestrzeń 
naszej duszy. Nasza mniszka, przy 
okazji podawania przepisów, często 
powtarzała jednak: „będziesz zdrowy, 
jeśli będziesz zażywał to czy tamto 
i jeżeli tego będzie chciał Bóg”.

 Lidia Burzyńska
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4 grudnia 2015 nastąpiło uroczyste 
otwarcie Domu Pomocy Społecznej św. 
Barbary w  Kleszczowie. Minęły więc, 
dokładnie dwa lata funkcjonowania pla-
cówki, która od samego początku budo-
wana była z myślą o seniorach. Wiado-
mo bowiem powszechnie, że sytuacja 
osób w podeszłym wieku w Polsce, nie 
zawsze jest właściwa i  taka jakbyśmy 
oczekiwali. Pojawiają się u  seniorów 
znaczące problemy osobiste, kłopoty 
ze zdrowiem, możliwością bycia sa-
mowystarczalnym, czy samotnością 
(w  lokalnym środowisku czy w  domu 
rodzinnym). Te trudności, zarysowane 
na wstępie, oraz ich natężenie, uzależ-
nione są od wielu czynników: od miej-
sca zamieszkania, bliskości rodziny, 
która mogłaby objąć opieką swojego 
krewnego, a nawet warunkami lokalo-
wymi, w których czasem nie jest łatwo 
sobie poradzić choćby ze sprzątaniem 
czy paleniem w piecu.

Dom Pomocy Społecznej dla osób 
starszych traktowany jest przez pol-
skiego ustawodawcę, ale i wielu ludzi, 
jako ostateczność dla seniorów. Znaczy 
to, że do placówek takich jak w Klesz-
czowie trafiają osoby wówczas, gdy 
nie ma możliwości zapewnienia opie-
ki seniorom w  miejscu zamieszkania. 
Wyglądać ma to tak, że najpierw po-
winni zapewnić opiekę seniorom naj-
bliżsi: dzieci, wnuki, bądź inni krewni. 

Następnie jeśli z różnych powodów nie 
dają oni rady lub zwyczajnie senior nie 
ma nikogo bliskiego, wkraczają insty-
tucje samorządowe w  postaci Gmin-
nych Ośrodków Pomocy Społecznej, 
które zapewniają doraźne bezpieczeń-
stwo i właściwe funkcjonowanie osoby 
starszej we własnym domu. Również 
organizowane są w  gminach grupy 
opiekunek środowiskowych, których 
zadaniem jest odwiedzanie seniorów, 
po kilka razy w tygodniu i robienie za-
kupów, sprzątanie czy podstawowa 
pielęgnacja. Często to jednak nie wy-
starcza.

Z czasem senior wymaga wzmożo-
nej opieki i  troski, a także stałej obec-
ności przy sobie osoby, która staje się 
gwarantem bezpieczeństwa i  kurateli. 
Gdy osoba starsza nie może już sama 
poradzić sobie ze zwykłymi, codzien-
nymi czynnościami życiowymi lub wy-
maga kontroli z  powodu choroby, czy 

Dwa lata działalności
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demencji powinna trafić do ośrodka 
podobnego do tego w  Kleszczowie, 
bowiem zagrożone jest życie i  bez-
pieczeństwo seniora i  jego otoczenia. 
Jego  codzienne życie wymaga stałej 
opieki i pielęgnacji.

Zauważyć należy, że w naszym kra-
ju istnieje wciąż błędne przekonanie, 
że oddanie bliskiej osoby do placówki 
zapewniającej całodobową opiekę se-
niorom jest czymś szokującym i  złym. 
Konsekwencją takiego myślenia jest 
często ukrywanie problemu z  opie-

ką nad osobą starszą w domu. 
Często też cała rodzina zaanga-
żowana w  opiekę i  pielęgnację 
popada w  depresję, zniechęce-
nie, a  nawet sama wymaga po 
czasie opieki lekarskiej z  po-
wodu nadwyrężenia kręgosłu-
pa lub innych schorzeń. Przy 
dłuższym nadmiernym wysiłku 
zdarza się też agresja wzglę-
dem seniora, który często nie 

rozumie dlaczego tyle przykrych słów 
i podniesionego tonu głosu pojawia się 
w domu.

Po dwóch latach funkcjonowania 
Domu św. Barbary stwierdzić należy, 
że wielu tych negatywnych skutków dla 
funkcjonowania domu i  rodziny moż-
na by uniknąć gdyby w  odpowiednim 
czasie powierzyć opiekę nad starszy-
mi dziadkami czy rodzicami wyspe-
cjalizowanym placówkom. Obecnie do  
DPSów trafiają osoby starsze znacznie 
za późno. Często w  nieustabilizowa-
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nych stanach chorobowych, bez stałej 
opieki lekarskiej. Trafiają osoby, które 
przez dotychczasowe doświadczenia 
bywają już całkowicie wyalienowane 
społecznie, przez co trudno im na nowo 
odnaleźć się w warunkach społecznych, 
w większej grupie osób. Trafiają osoby 
z przykurczami mięśni całego ciała, dla 
większości ten stan jest już nie do od-
wrócenia. Można powiedzieć, że współ-
cześnie Domy Pomocy Społecznej trak-
towane są jako ostatnia deska ratunku 
w  sytuacji, gdy rodziny i  lokalne spo-
łeczności są całkowicie bezradni.

Stąd pewnie w naszym kraju funk-
cjonuje od lat przysłowie dotyczące 
starości: „Starość nie radość”. Czy jed-
nak musi i powinno tak być. Mam świa-
domość, że wiek podeszły w  związku 
ze swoimi obciążeniami zdrowotnymi, 
trudno nazwać czasem radości i szczęś- 
cia. Jednak dodatkowy balast samotno-
ści, problemów z codziennymi sprawa-
mi i odrzuceniem przez świat a często 
także i rodzinę z pewnością nie poma-

ga w  radosnym 
przeżywaniu po-
deszłego wieku. 
Nasz Dom Pomocy 
Społecznej organi-
zuje więc, na miarę 
swoich możliwości, 
wszystko to, co 
pozwala przynaj-
mniej czasem na 
radość i  uśmiech 
seniora.

Dysponujemy 31 pokojami z łazien-
kami w  sumie dla 62 mieszkańców. 
Mamy swoją kuchnię, w której pracują 
osoby zaangażowane i  troszczące się 
o dobrą strawę dla mieszkańców. Cało-
dobową opiekę sprawują miłe, wrażliwe 
i kompetentne panie. Jest też świetnie 
wyposażony gabinet fizjoterapii, który 
prowadzi pani Ania, doświadczona fi-
zjoterapeutka. W ciągu dnia funkcjonu-
je także sala terapii zajęciowej, w której 
odbywają się różne prace indywidualne 
i wspólne. Pani Kasia wyszukuje różne 
zadania, aby zainteresować mieszkań-
ców i mobilizuje ich do codziennej „pra-
cy”. O  codzienną czystość i  porządek 
na terenie obiektu oraz obsługę pralni 
zabiegają panie pokojowe. Natomiast 
sprawami osobistymi mieszkańców 
i wszelkimi kontaktami Domu ze świa-
tem zewnętrznym troszczy się pani 
Kasia, która od samego początku jest 
pracownikiem socjalnym.

Cały nasz zespół jest młody, za-
angażowany i  zdeterminowany do 
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pracy. Przecież naszym celem jest to, 
aby w  wieku senioralnym, choć cza-
sem pojawiły się powody do uśmiechu. 
Próbujemy sprawić, aby przynajmniej 
w naszej placówce to przysłowie „Sta-
rość nie radość”, nie było bezwzględnie 
obowiązujące i  pewne. Dodać należy 
z  pewnością to, 
że przy naszym 
Domu funkcjo-
nuje kilkunasto-
osobowa grupa 
wolontariuszy, 
którzy pod opie-
ką pani Asi, są 
obecni w  życiu 
seniorów przez 
wspólne zajęcia 
kulinarne czy 
długie, życiowe 

rozmowy. Nasz Dom aktywnie i owoc-
nie współpracuje z  lokalnymi placów-
kami oświatowymi. Dzieci ze szkół 
i  przedszkoli przychodzą regularnie 
do naszych mieszkańców przy różnych 
okazjach. Czas świąteczny z pewnością 
będzie owocował przedstawieniem 
przez dzieci w  naszym DPSie jasełek 
o  Bożym Narodzeniu oraz po Nowym 
Roku wspólnym kolędowaniem senio-
rów i dzieci.

Jeśli zainteresował Cię ten tekst 
i chcesz zobaczyć jak wygląda od środ-
ka praca z seniorami w Domu św. Bar-
bary serdecznie zapraszamy do odwie-
dzenia nas i  współpracy, która może 
choć w części odmieni współczesny ob-
raz Domów Pomocy Społecznej w świa-
domości wielu z  nas. Prosimy także 
o  modlitwę, aby to co zostało  rozpo-
częte, mogło pięknie i  owocnie służyć 
seniorom przez wiele długich lat.

ks. Sławomir Bednarski
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Końcówka października ze wzglę-
du na pogodę sprzyjała podejmowa-
niu wędrówek. 

W związku z tym, członkowie Klu-
bu Częstochowskiego Seniora, Akcji 
Katolickiej oraz wierni z parafii św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika i św. 
Wojciecha w Częstochowie, wspólnie 
z instruktorem nordic walking, ks. 
Jackiem Michalewskim i opiekun-
ką wycieczki, prezes fundacji „Czyn 
Katolicki”, Renatą Olczyk, udali się do 
Istebnej, by dokonać podsumowania te-
gorocznych marszów z kijkami. 

Częstochowscy seniorzy, we wcze-
snych godzinach porannych, w ramach 
wędrowania z kijkami „nordic-wal-
king”, wytyczyli sobie nie lada zadanie 
- zdobycie Baraniej Góry. Oczywiście, 
seniorzy bezproblemowo poradzili so-
bie z przeszkodami, pogodą i drogą 

na szczyt. I tak właśnie zdobyli liczącą 
1220 m n.p.m. Baranią Górę.

Dziękując organizatorom i uczest-
nikom wędrówki za obecność, zaanga-
żowanie i przede wszystkim za pokony-
wanie trudów górskiej wędrówki, trze-
ba pogratulować wszystkim seniorom 
nie tylko zdobycia szczytu, ale przede 
wszystkim, wspaniałej kondycji. 

Z perspektywy czasu można jeszcze 
powiedzieć, że nasze wspólne środowe 

wędrówki po 
Częstochowie, 
okazały się do-
skonałą formą 
przygotowań 
do zdobycia Ba-
raniej Góry.

Janina  
Kawecka

Takie nasze wędrowanie
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Cóż nadzwyczajnego jest w  trzy-
maniu dwóch kijków i  chodzeniu 
z  nimi? Jedni mówią, że ten rodzaj 
spacerowania jest łatwy i  szybki do 
nauczenia się, ponieważ bazuje na 
naturalnym sposobie chodzenia. Inni 
twierdzą, że tego rodzaju spacery 
są dobre dla każdej grupy wiekowej. 
Spotykamy się również z  opinią, że 
ten rodzaj sportu jest dobry dla se-
niorów i ludzi, którzy ze sportem mają 
niewiele wspólnego. Z  pewnością 
ten rodzaj sportu odpręża, relaksuje 
i  wprowadza dobry nastrój. Niewąt-
pliwie jego plusem jest to, że można 
go uprawiać przez cały rok.

Postawmy sobie jednak kluczo-
we pytanie: „Co kryją w sobie te dwa 
proste kije?” Odpowiedź narzuca się 
samoistnie. Uprawianie Nordic wal-
king to przede wszystkim szereg 
zalet, wśród których na kluczowe 
miejsce zajmuje szybka i łatwa przy-
swajalność technik poruszania się. 
Tego typu aktywność ruchowa ma nie 
tylko pozytywny wpływ na organizm 
człowieka, ale może być stosowana 
przez każdą grupę wiekową.

Nordic walking pod względem 
ruchowym angażuje w ruch 90% na-
szego układu mięśniowego. Podczas 
marszruty z  kijkami, w  ciągu jednej 

Nordic walking - 
zdrowie w dwóch kijach
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godziny, można spalić aż 400. kalo-
rii. Kijki wspomagają układ krążenia, 
wzmacniają pracę serca oraz mięśnie 
oddechowe. Dodatkowo odciążają 
stawy kończyn dolnych i  kręgosłu-
pa. Specjaliści twierdzą również, że 
za pomocą Nordic walking, nie tylko 
doskonale kształtuje się sylwetkę, 
ale również ćwiczy siłę, wytrzyma-
łość, koordynację ruchową i gibkość. 
Oczywiście aktywność pozwala nam 
zwiększyć odporność organizmu  
na choroby.

Z pewnością dużym plusem cho-
dzenia z  kijkami jest możliwość do-
stosowania sportu do indywidualnych 
potrzeb osoby. To my decydujemy 
o tym, jaki rodzaj ćwiczeń przeprowa-
dzić, jaką trasę wybrać. Wpływamy 
na to, czy trening będzie łagodny, od-
prężający, czy też bardziej dynamicz-
ny, poprawiający naszą kondycję.

Rezultaty spacerów z  kijkami, 
oprócz wspomnianych wyżej aspek-

tów zdrowotnych, 
przyczyniają się do 
podniesienia pozio-
mu szczęścia, któ-
rego tak często nam 
brakuje. Dodatkowo, 
warto przypomnieć, 
że szczęście pole-
ga na kultywowaniu 
cnót, więc wędrówka 
zostaje wprowadzona 
wyżej niż poziom na-
turalny.

Na koniec pragnę zachęcić senio-
rów do systematycznego angażowa-
nia się w Nordic walking, które nie tyl-
ko poprawi ogólną kondycję naszego 
organizmu, ale przyczyni się również 
weryfikacji naszych etycznych dyspo-
zycji. Wracając Nordic walking, trzeba 
również dodać, że wielu lekarzy zale-
ca spacery o dwóch kijach, aby chro-
nić się przed osteoporozą, chorobami 
układu krążenia, czy nadwagą.

Zatem drogi seniorze, na cóż jesz-
cze czekać. Bierz kijki w dłoń i ruszaj 
na wędrówkę.

 Siostra Zofia
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Z dniem 1. października 2017 r. we-
szły w życie przepisy ustawy obniżają-
cej wiek emerytalny. Od wspomnianej 
wyżej daty, powszechny wiek emerytal-
ny w Polsce, wynosi: 

60 lat dla kobiet i  65 lat dla męż-
czyzn. Jeżeli chodzi o decyzję przejścia 
na emeryturę, to jest ona wyrazem po-
wrotu do stanu sprzed reformy z roku 
2012, która wprowadziła stopniowe 
podwyższanie wieku emerytalnego do 
67 lat bez względu na płeć. W kwestii 
obniżenia wieku emerytalnego, war-
to nadmienić, że nabycie uprawnień 
nie stanowi dla obywatela obowiązku 
przejścia na emeryturę. Emerytura nie 
jest obowiązkiem lecz przywilejem oso-
by uprawnionej, który wypływa z osobi-
stej i nieprzymuszonej decyzji każdego 
Polaka. 

Oczywiście niezwykle aktualnym 
aspektem pozostaje wyjaśnienie tego, 
od czego zależy sama wysokość wypła-
canej emerytury. O tym, że kwoty eme-
rytur różnią się od siebie, wiemy wszy-
scy. Dlatego dobrze będzie, na chwilę 
pochylić się nad opisaną poniżej rze-
czywistością, by zrozumieć mechanizm 
naliczania emerytur, nasze dywagacje 
rozpoczniemy od grupy osób urodzo-
nych po roku 1948. 

Warto również odnieść do osób  
urodzonych przed 1948 r., dla których 
wyliczenie emerytur przedstawia się 
następująco. W  pierwszej kolejności 

sumuje się zwaloryzowane składki na 
ubezpieczenie emerytalne, które opła-
cano od 1999 r. i  zapisano na indywi-
dualnym koncie emerytalnym ubezpie-
czonego. 

Do tego dochodzi również czynnik 
zwaloryzowanego kapitału począt-
kowego, na który składają się: środ-
ki ustalone na podstawie opłaconych 
przed rokiem 1999 składek. W dalszej 
kolejności, uzyskaną kwotę dzieli się 
przez średnie dalsze trwanie życia, 
którą stanowi liczba miesięcy życia dla 
osób w  wieku równym wiekowi przej-

Kilka słów o emeryturach
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ścia na emeryturę wnioskodawcy, któ-
re zawarte są w  komunikatach Głów-
nego Urzędu Statystycznego. Taki stan 
rzeczy oznacza, iż wyższą emeryturę 
otrzymają te osoby, które posiadały 
wysoki kapitał początkowy i  tym sa-
mym odprowadziły dużą ilość składek, 
Do tego dochodzi istotny czynnik w po-
staci przejścia na emeryturę w później-
szym wieku.

Jeżeli chodzi o emerytury dla osób 
urodzonych przed rokiem 1949 oraz 
niektóre osoby urodzone w  latach 
1949–1968, to wobec tej grupy społecz-
nej stosuje się inny przelicznik. 

W  niniejszych okoliczno-
ściach, wysokość emerytur, 
zależna jest od częstotliwości 
występowania tzw.: okresów 
składkowych i  nieskładko-
wych. Do tego dochodzi jeszcze 
otrzymywanie wynagrodzenia 
i  kwoty bazowej. Ten rodzaj 
emerytury oblicza się nastę-
pująco: sumuje się 24% kwoty 
bazowej, po 1,3% podstawy 

wymiaru za każdy rok 
okresów składkowych, 
po 0,7% podstawy wy-
miaru za każdy rok okre-
sów nieskładkowych. 
Uzyskana w  ten sposób 
kwota bazowa stanowi 
100% przeciętnego wy-
nagrodzenia z  poprzed-
niego roku kalendarzo-
wego, który pomniejsza 
się o potrącone od ubez-
pieczonych składki na 

ubezpieczenia społeczne.
Jeżeli chodzi o podstawę wymiaru, 

to składa się na nią przeciętne wyna-
grodzenie z  10 kolejnych lat kalenda-
rzowych, które wybiera się z 20 ostat-
nich lat kalendarzowych. Ewentualnie 
z 20 lat kalendarzowych z całego okre-
su ubezpieczeniowego. Okresy skład-
kowe są pewną formą kadencyjności, 
która wiąże się ściśle z  aktywnością 
zawodową. W  tej materii mówi się 
o formie zatrudnienia np. na podstawie 
umowy o  pracę lub w  formie samo-
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dzielnego opłacania składek na ubez-
pieczenia społeczne lub ubezpieczenia 
emerytalne, rentowe i  inne uznane 
okresy składkowe. 

Czas nieskładkowy nacechowany 
jest brakiem aktywności zawodowej na 
który składają się następujące czynni-
ki: pobieranie nauki w szkole wyższej, 
w przypadku kiedy jest ona  ukończona, 
brak możliwości wykonywania pracy 
z tytułu sprawowania opieki nad dziec-
kiem w  wieku do 4 lat, otrzymywanie 
zasiłku chorobowego oraz świadczenia 
rehabilitacyjnego.

W perspektywie powyższej analizy 
rodzi się kluczowe pytanie o zagwaran-
towanie minimalnej emerytury. Osoby 
które urodziły się po roku 1948, w celu 
otrzymania emerytury, powinny posia-
dać jakiś okres ubezpieczenia i oczywi-
ście osiągnąć wiek emerytalny. Jeżeli, 
dana osoba pracowała zbyt krótko i nie 

odprowadzała stosownej sumy skła-
dek, to w  konsekwencji otrzyma sto-
sownie niskie świadczenie emerytalne. 
W celu otrzymania emerytury gwaran-
towanej przez państwo należy udoku-
mentować wspomniane wyżej okresy 
składkowe i nieskładkowe. 

Z  dniem 1 marca 2017 r. podwyż-
szono najniższą emeryturę do kwoty 
nie mniejszej niż 1000 zł brutto. Zasa-
dy przyznawania minimalnej emerytu-
ry zmieniły się z dniem 1 października 
2017 roku, kiedy w  życie weszły sto-
sowne przepisy umożliwiające prze-
chodzenie na emeryturę w obniżonym 
wieku emerytalnym. W  tej perspekty-
wie kobiety muszą wykazać się 20 la-
tami stażu, a  mężczyźni 25. Wówczas 
otrzymają świadczenie w postaci mini-
malnej emerytury. 

 Renata Olczyk

37

dana osoba pracowała zbyt krótko i nie  Renata Olczyk



SENIOR W ETERZE

38

Myślę, że sentencja którą do-
brze znamy z  lektury „Małego 
Księcia” Antoine de Saint-Exupe-
ry: „Dobrze widzi się tylko sercem. 
Najważniejsze jest niewidoczne dla 
oczu”, najlepiej oddaje wymiar za-
angażowania i pracy członków Klu-
bu Wolontariatu Akcji Katolickiej, 
którzy po zajęciach szkolnych swój 
własny czas poświęcają na pracę 
z  małymi dziećmi, niepełnospraw-
nymi osobami oraz seniorami. 

I tak, 5. grudnia 2017 r., w usta-
nowiony przez Zgromadzenie Ogól-
ne ONZ Międzynarodowy Dzień Wo-

lontariusza, wolontariusze KWAK 
z  Zespołu Szkół Samochodowo- 
Budowlanych w  Częstochowie, 
spotkali się z  młodzieżą Zespołu 
Szkół Nr 1 w Kłobucku, by podzielić 
się własnym doświadczeniem pra-
cy z  dziećmi oraz seniorami. Pod-
czas prelekcji, koordynujący pracę 
KWAK o. Jan Filipek OSPPE oraz 
Rafał Matuszewski, wraz z  wo-
lontariuszami opowiadali o  pasji 
pomagania osobom w  podeszłym 
wieku, niepełnosprawnym dzie-
ciom oraz potrzebującym wsparcia 
rówieśnikom.

Zachęcali do pracy z seniorami 
swoich rówieśników
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Duże zainteresowanie wśród 
kłobuckiej młodzieży wzbudziło 
świadectwo wolontariuszy: Micha-
ła, Tomka i Sebastiana, którzy dzie-
lili się swym doświadczeniem pracy 
z dziećmi w Domu Małego Dziecka 
w Częstochowie i wsparciem jakie-
go udzielają seniorkom z  Zakładu 
Opieki Leczniczej w Częstochowie. 

To piękne, że częstochowska 
młodzież zachęcała swych rówie-
śników do pójścia w  swoje ślady 
i  „wstania z  kanapy”, by służyć 
bezinteresowną pomocą drugie-
mu człowiekowi, zwłaszcza temu, 
który jest spychany poza margines 

życia społecznego. Sami wolonta-
riusze przypomnieli swym słucha-
czom, że do ich powinności należy 
wspieranie osób słabych i  wciela-
nie w czyn słów Pana Jezusa, który 
powiedział wyraźnie, że: „Więcej 
szczęścia jest w  dawaniu aniżeli 
w braniu” (Dz 20,35).

 Artur Dąbrowski
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Pamiętam jak podczas jednej z au-
dycji radiowych młoda wolontariuszka 
z Kleszczowa rozpłakała się na wspo-
mnienie pewnej seniorki, która udziela-
ła jej wielu cennych i  ponadczasowych 
rad z zakresu uczuć i oczywiście relacji 
damsko-męskich. Wspomniane łzy były 
oczywiście wyrazem tęsknoty za spo-
tkaniem z osobą, której ziemski wymiar 
egzystencji niestety dobiegł końca. Tym 
samym dotychczasowe spotkania sta-
nowiące pewien rodzaj poradnictwa 
uczuciowego, które służyły konfronta-
cji międzypokoleniowej i wymianie do-
świadczeń, skazane zostały na niebyt.

Służenie radą młodemu poko-
leniu, to jedno z  kluczowych zadań 
wyznaczonych przez naszą tradycję 
dziadkom i  babciom. Seniorzy zatem, 

przedstawiają się jako ci, którzy wycho-
wują młode pokolenie do właściwego 
rozumienia drzemiących w  nas uczuć. 
W dobie przetaczających się przez na-
szą cywilizację kryzysów egzysten-
cjalnych, dobrze będzie przypomnieć 
historię pewnej sędziwej pary, która 
świętując jubileusz pięćdziesięciolecia 
pożycia małżeńskiego, potrafi również 
służyć radą młodemu pokoleniu. Otóż, 
nasi jubilaci, zapytani o  to, jak zdołali 
przeżyć ze sobą tyle lat, udzielili nie-
zwykle pouczającej odpowiedzi: „Bo 
widzi Pan, urodziliśmy się w  czasach, 
kiedy jak coś się psuło, to się to napra-
wiało, a nie wyrzucało do kosza”.

My również pytamy naszych senio-
rów o to, jak żyć, jak kształtować swoje 
uczucia. Oni natomiast odsyłają nas do 
doświadczenia intelektualnego ks. prof. 
Józefa Tischnera, który w „przestrzeni 
miłości” umieszcza kluczową zasadę 
rozumienia drugiego człowieka. W tym 
kontekście, krakowski filozof, nie waha 
się przypomnieć odbiorcy, że: „Kiedyś 
miłość bliźniego wyrażała się w  pole-
ceniu nie będziesz zabijał nieprzyjaciół. 
A  teraz do tego przykazania doszło 
nowe: będziesz rozumiał nieprzyjaciół. 
Musisz rozumieć, bo nieprzyjaciel ma 
ci bardzo dużo do powiedzenia o tobie 
samym, o twojej własnej sytuacji”.

Przyglądając się powyższym sło-

Kocham, więc jestem –  
seniorzy uczą nas o miłości
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wom dotyczącym miłości, można od-
nieść wrażenie, że w  odniesieniu do 
osoby, jest ona jakąś formą, sposobem 
uczestnictwa w dobru. W  tej perspek-
tywie można jedynie dodać, że auten-
tycznie „niebo rośnie na miarę naszej 
dzisiejszej miłości, ponieważ dzięki niej 
możemy pojąć wszystko”.

W miłości zwracamy uwagę na to, 
że w pierwszej kolejności odwołuje się 
ona do obszaru naszej wolności. I  tak 
właśnie wolność staje się kluczem, 
który otwiera wartościom drogę do 
wnętrza człowieka. Wolność nie tylko 
charakteryzuje czyny właściwe czło-
wiekowi, ale to dzięki niej osoba uwia-
rygadnia swoje postępowanie. W takim 
stanie rzeczy wolność czyni człowieka 
odpowiedzialnym za własne czyny. 
Oczywiście o tyle, o  ile wypływają one 
z dobrowolności.

Z  kolei niemiecki filozof Erich 
Fromm, wychodził z  założenia, że 
szacunek dla człowieka idzie zawsze 

w parze z jego poznaniem. Dlatego na-
sza troska o  drugiego człowieka oraz 
odpowiedzialność za niego, może się 
okazać totalną klapą, jeżeli zabraknie 
im autentycznego elementu poznania. 
W  tej perspektywie, istotną rolę znów 
odgrywa wolność, która w opinii nasze-
go filozofa, jest w stanie uwolnić czło-
wieka od wszelkich form drzemiącego 
w nim egoizmu i  zniewolenia. Dlatego 
Fromm nie waha się wyrazić opinii, że 
to właśnie, a  może przede wszystkim 
„miłość jest dzieckiem wolności, nigdy 
zaś ujarzmienia”.

W perspektywie powyższych słów, 
dobrze będzie zadać pytanie pozosta-
wione nam przez Fromma i  zadumać 
się w  zimowy wieczór nad własnym 
życiem, poszukując odpowiedzi na py-
tanie: „Czy miłość jest sztuką?” Samo-
rzutna i  spontaniczna odpowiedź pod-
powiada nam natychmiast i stanowczo 
tak. Miłość jest sztuką. Mając na uwa-
dze opisany na początku przypadek se-
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niorów, którzy nie tylko przeżyli ze sobą 
pięćdziesiąt lat, ale przede wszystkim 
przez całe życie wcielali zasadę, że jak 
coś się psuje, to się to naprawia, a nie 
wyrzuca do kosza, to odkryjemy, że 
autentyczna miłość zawsze wymagać 
będzie podjęcia wiedzy i wysiłku. Pozo-
staje jeszcze zapytać o  to, w  jaki spo-
sób tak cenne wskazówki może senior 
wyartykułować współczesnemu czło-
wiekowi, który zagubił się w  gąszczu 
wiedzy informatycznej? 

Można odnieść jeszcze jedno wra-

żenie. Wydaje się, że problematyka 
współczesnej miłości tkwi w  tym, że 
wielu ludzi pragnie jedynie doświad-
czać miłości. Chce jedynie brać miłość. 
Czerpać z  niej profity, zapominając 
o  tym, że kochać, to znaczy również 
dawać. Seniorzy edukując młodzież 
podpowiadają jej również, że często 
trafiają się i tacy ludzie, którzy potrafią 
na chwilę zdobyć czyjeś uczucie. Nie-
stety, jest to tylko coś kruchego i ulot-
nego. Mówiąc językiem młodzieżowym, 
to wszystko na co ich stać. Pozostaje 

w tej materii postawić kluczo-
we pytanie: „Co zrobić?” To, 
co w niniejszej kwestii narzu-
ca się tutaj spontanicznie, to 
odwołanie się do reguły zdro-
worozsądkowej. I  tak sobie 
myślę, że przy okazji uznania 
heroiczności czynów niezwy-
kłego człowieka, jakim z pew-
nością był Prymas Tysiąclecia 
kardynał Stefan Wyszyński, 
nie sposób nie pochylić się 
nad jego wskazaniem w  tej 
materii. Prymas Wyszyński, 
zawsze trafiał w sedno. I tym 
razem nie mogło być inaczej. 
Również nam, tak bez ogró-
dek przypomina, że: „Czło-
wiek jest odpowiedzialny nie 
tylko za uczucia, które ma dla 
innych, ale i za te, które w in-
nych budzi”.

AD
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Kwas marchwiany

- Marchew - 1,1 kg,
- Drożdże - 23-25 g,
- Cukier - ½ kg,
- Kwasek cytrynowy,
- Goździki - 2-3 szt.,
- Cynamon - niewielki kawałek
 wielkości paznokcia,
- Razowy żytni chleb - 1 kromka,
- Woda - 2,1 l.

Marchew ucieramy na cienkiej tar-
ce i władamy do garnka. Następnie do-
dajemy pozostałe składniki. Wszystko 
zalewamy letnią przegotowaną wodą 
i  mieszamy. Naczynie przykrywamy 
i  pozostawiamy w ciepłym miejscu na 
12 godzin. Po upływie wskazanego 
czasu przecedzamy płyn, rozlewamy 
do butelek i korkujemy. Po wykonaniu 
wskazanych czynności pozostawiamy 
płyn w  chłodnym miejscu. Kwas po-
winien być gotowy do spożycia już na 
drugi dzień. 

Kwas marchwiany reguluje czyn-
ność trawienia i  działa przeciwmiaż-
dżycowo.

Nalewka bakaliowa

- Woda - 2 l,
- Spirytus 90% - 2 l,
- Suszone figi - 200 g,
- Rodzynki - 200 g,
- Chleb świętojański 
 (strąki ceratonii) - 200 g,
- Liście laurowe - 4 szt.

Wsypujemy bakalie i liście laurowe 
do szklanego naczynia, które następnie 
zalewamy wodą wymieszaną ze spiry-
tusem. Naczynie szczelnie zamykamy 
i odstawiamy w ciepłe, ciemne miejsce 
na okres dwóch tygodni. Po wyznaczo-
nym czasie zlewamy płyn i przecedza-
my go przez bibułę filtracyjną wlewając 
do butelek. Butelki szczelnie zamykamy 
i wynosimy do piwnicy, gdzie nalewka 
leżakuje przez okres sześciu miesięcy. 
Po tym okresie można ją spożywać. Na-
lewkę cechuje dobry, oryginalny smak 
i łagodny aromat.

Nalewka działa wzmacniająco i ko-
rzystnie wpływa na serce i  naczynia 
wieńcowe, Pomocniczo stosuje się ją 
w  leczeniu anemii. Ponadto, nasz ba-
kaliowy specjał, łagodzi kaszel i  bóle 
gardła. 

Klasztorne przysmaki  
sędziwego mnicha
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Są jeszcze takie domy

Są jeszcze takie domy pachnące chlebem o świcie.
Są jeszcze takie domy, które otwartym szeroko oknem
zapraszają na herbatę lub rozmowę.
Są jeszcze takie domy, gdzie zapach kawy zbożowej
Zapowiada niezwykłe śniadanie.
Są jeszcze takie domy, gdzie drzwi zamyka się tak cichutko,
By mogła wyjść odważnie cisza na spotkanie ciszy.
Są jeszcze takie domy, których bezwstydne nagie okna
nieustannie zapraszają słońce, by płonąć rumieńcem szczerej radości.

Najcudowniejszy czas

Najcudowniejszy czas to czas czekania na prawdziwą miłość,
Ubraną w sukienkę odważnej wiosny
Lub upalnego leniwego lata.
Najcudowniejszy czas to trwanie w nadziei,
Tej niewzruszonej, że życie zawsze ma sens
I wszystkiemu siłą prawdziwej, szczerej miłości
Jest w stanie właściwy sens nadać.
Najcudowniejszy czas to ten zaprzyjaźniony cudownie
Ze wschodem słońca.
Najcudowniejszy czas to z pewnością ten nieuchwytny,
W którym trwamy,
By być dla siebie wyjątkowi, nieprzeciętni i dobrzy,
Jak codzienny chleb,
Gdyż rozumując sercem tylko ten czas tak naprawdę się liczy
I ma całkiem realną szansę
Dodać jedną minutę do niepojętej wieczności.

Gabriela Drząszcz

Gabriela Drząszcz

Seniorzy wiersze piszą
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Miłość

Miłość nazywa to, co nienazywalne milionem gwiazd.
Nadaje właściwe imiona,
Określa czas, miejsce i odległość.
Z jednej iskry tworzy największy płomień świata.
Pokorna, inspirująca miłość. Ptak pokoju.

W drodze

Będąc w drodze nieustannie przemieniam swoje serce.
Niektóre miejsca sprzyjają szczególnemu kontaktowi
z rzeczywistością samego Boga,
naznaczone są niejako interwencją samego Pana.
Cudownie jest odkrywać ślady bożej miłości,
Pełne wspaniałomyślnego miłosierdzia.

Gabriela Drząszcz

Gabriela Drząszcz
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Papież Franciszek podpowiada 
nam, że „starsi ludzie to ci, którzy nio-
są nam historię”. Z kolei Jan Paweł II, 
nie wahał się określać seniorów mia-
nem „strażników pamięci”. Jednakże, 
w  kontekście posiadanej przez osoby 
w podeszłym wieku wiedzy i doświad-
czeniu, lubił używać w  kontekście 
zwrotu: „żywe biblioteki” mądrości, czy 
też strażnicy bezcennego dziedzictwa 
ludzkiego i duchowego.  

Na progu setnej rocznicy odzyska-
nia niepodległości chcemy zapytać 
nasze „żywe biblioteki” o  sposób bu-
dowania jedności w  polskim narodzie. 
Pierwszorzędnie w  tej materii, jak 
twierdzą seniorzy, należy przypomnieć 
sobie funkcjonowanie starej rzym-
skiej zasady: „dziel i rządź” („divide et 
impera”). Otóż wcielenie w  życie ni-
niejszej zasady polega na podtrzymy-
waniu wpływów poprzez wzniecanie 
wewnętrznych konfliktów. Wspomnianą 
metodę w sposób praktyczny perfekcyj-
nie opanowali Rzymianie. 

Z  biegiem czasu upadł Rzym, jed-
nak ludzie, w swoich dążeniach nazbyt 
wiele się nie  zmienili. Może jednak z tą 
różnicą, że do wspomnianego prawidła, 
dołożono kilka wskazówek, z „Księcia” 
N. Machiavellego, który wychodził z za-
łożenia, że w strategii utrzymania strefy 
wpływów, należy zawsze kierować się 
kluczową zasadą: „cel uświęca środki”.

Żyjemy w Europie, więc trudno nie 
dostrzec, że opisane wyżej zasady po-
stępowania przeniknęły do naszego 
sposobu myślenia i działania. Czasami 
można odnieść wrażenie, że i  w  na-
szym polskim dyskursie społecznym, 
politycznym, czy też gospodarczym, 
jesteśmy świadkami tego, jak w  myśl 
zasady: „cel uświęca środki”, parceluje 
się nastroje społeczne i   zaburza jed-
ność wśród ludzi. Co gorsze, widzimy, 
że w prowadzonej w taki sposób dysku-
sji, już dawno z pola widzenia zniknęła 
sama istota sporu, a nawet człowiek. 

Zwróćmy uwagę na to, że w dzisiej-
szej rzeczywistości, nawet sam spór, 
przestaje mieć cokolwiek wspólnego 
z  dochodzeniem do prawdy. Prowa-
dzona polemika, jest niczym innym jak 
otwartą formą konfliktu, w którym racje 
rozumowe zdają się nie mieć żadnego 
znaczenia. W  jaki sposób dyskutować 
o prawdzie, kiedy nieracjonalna logika 
ze swym argumentowaniem okopała się 
w swoich szańcach i nie chce do nikogo 
wyciągnąć dłoni? Mimo wszystko, po-
dobnie jak Diogenes przechadzamy się 
po mieście z  zapaloną latarnią szuka-
jąc w tym sporze resztek przyzwoitoś- 
ci. W  świetle latarni Diogenesa widzi-
my jednak ludzi zakochanych w  swo-
ich racjach i  argumentacjach, którzy 
jak mantrę potrafią jedynie powtarzać: 
„Moja jest tylko racja i to święta racja. 

Nie dajmy się podzielić
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Bo nawet jak jest twoja, to moja jest 
mojsza niż twojsza”.

Machiavelli wychodzi z  założenia, 
że kierowanie ludźmi, czy instytucjami 
od nich zależnymi, powinno zakładać 
stworzenie pewnej formy iluzji, wraże-
nia, że wszelkie formy działania osób 
odpowiedzialnych za instytucje, muszą 
być dobre. Dzięki grze pozorów i wie-
rze w odrealnioną iluzję, niektórzy za-
pragnęli na wieki utrzymać dla siebie 
tron, stołek, taboret, fotel, czy Bóg wie 
co jeszcze, by tylko mieć, a nie być. Na-
wet wówczas, gdy powymieniali wokół 
siebie ludzi, jak wymienia się pionki na 
szachownicy, to nadal chcą być w peł-
nej gotowości i  trwać na posterunku, 
by dalej dzierżyć władzę, móc dzielić 
i rządzić. 

Kiedy tak analizujemy wcielaną 

w  życie społeczeństw zasadę: „dziel 
i rządź”, dostrzegamy w niej pewną po-
wtarzającą się zależność, którą jakże 
trafnie opisał J. Tischner w swej „Histo-
rii filozofii po góralsku”, szkicując nam 
historię bacy z Dursztyna. I  tak oto ta 
prawidłowość w  opinii Księdza Tisch-
nera wygląda: -„Miał baca psy i niósł je 
w celu sprzedaży na jarmark w worku. 
A  niósł je tak, że co chwila potrząsał 
tym workiem na plecach. I  wówczas 
wewnątrz worka robił się straszny har-
mider. Cóż tak, baco, trzęsiecie tymi 
psami? - Bo jak je spokojnie niosę, to 
mnie gryzą, a jak je postrząsam, to się 
gryzą między sobą i ja mam spokój”. 

Chyba opowieść o bacy z Durszty-
na, najlepiej ukazuje funkcjonowanie 
zasady „dziel i  rządź”. Nasi seniorzy 
podpowiadają nam, że w perspektywie 
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wspomnianego opowiadania, 
dobrze będzie wrócić do po-
glądów M. Heideggera, które 
omówił w swej publikacji, pod 
jakże wymownym tytułem: 
„Co znaczy myśleć?”. W  tej 
niewielkiej książce, nasz nie-
miecki myśliciel, poszukiwał 
odpowiedzi na zawarte w tytu-
le publikacji pytanie. Niestety, 
konkluzja do jakiej dochodzi 
Heidegger, nie może napawać 
nas optymizmem, ponieważ 
autor jednoznacznie stwierdza, 
że w  kwestii myślenia, to tak 
na serio, „jeszcze nie myślimy 
właściwie”. 

Od tego jak myślimy za-
leży dobór środków po jakie 
sięgamy w  kwestii uzyskania 
zamierzonych celów. O tym, że 
wybór niemoralnych środków, do reali-
zacji przewidzianych celów zatruwa za-
równo wnętrze człowieka, jak i  całych 
społeczności, z  pewnością też wiemy. 
Wiemy również o  tym, że osiąganie 
celów ma jedynie sens wtedy, jeżeli re-
alizuje się je w oparciu o złotą zasadę, 
której na imię przyzwoitość. 

Wniosek, jaki pierwszorzędnie na-
suwa się po naszej refleksji, zdaje się 
nader oczywisty, po prostu „nie dać się 
podzielić”. W  końcu przecież, smutna 
byłaby Polska, na polach której rosłyby 
tylko maki lub tylko stokrotki. Piękno, 
w swej istocie polega na różnorodności. 

Na tym, że pośród maków mogą rosnąć 
stokrotki, tulipany, róże, czy niezapo-
minajki. I oczywiście pośród stokrotek 
też. 

W końcu przecież: „Mądrość nie po-
lega na sprycie, ale na umiejętności ob-
stawania przy prawdach oczywistych. 
Ten przetrwa, kto wybrał świadcze-
nie prawdom oczywistym. Kto wybrał 
chwilową iluzję, by na niej zarobić, ten 
przeminie wraz z iluzją”. 

AD
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Modlitwa o dobrą starość  
św. Tomasza z Akwinu

Panie, Ty wiesz lepiej, aniżeli ja sam,
że się starzeję i pewnego dnia będę stary.

Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania,
że muszę coś powiedzieć na każdy temat

i przy każdej okazji.
Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek.

Uczyń mnie poważnym, lecz nie ponurym;
czynnym lecz nie narzucającym się.

Szkoda mi nie spożytkować wielkich zasobów mądrości,
jakie posiadam, ale Ty Panie wiesz, że chciałbym

zachować do końca paru przyjaciół.
Wyzwól mój umysł od nie kończącego się brnięcia

w szczegóły i daj mi skrzydeł, bym w lot
przechodził do rzeczy.

Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań 
i cierpień w miarę jak ich przybywa a chęć wyliczania

ich staje się z upływem lat coraz słodsza.
Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami 

o cudzych cierpieniach, ale daj mi cierpliwość wysłuchania ich.
Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, ale proszę

Cię o większą pokorę i mniej niezachwianą pewność,
gdy moje wspomnienia wydają się sprzeczne z cudzymi.

Użycz mi chwalebnego poczucia,
że czasami mogę się mylić.

Zachowaj mnie miłym dla ludzi,
choć z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać.

Nie chcę być świętym, ale zgryźliwi starcy;
to jeden ze szczytów osiągnięć szatana.

Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy 
w nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet

w ludziach; daj mi Panie łaskę mówienia im o tym.  Amen.



SENIOR W ETERZE

50



PRIVATE CONSULTING

• KREDYTY 
• INWESTYCJE 
• UBEZPIECZENIA

Renata Olczyk
tel: 503 629 299
renii25@interia.pl

SENIOR W ETERZE

51



Słuchaj nas w Radio Jasna Góra

100,6 FM

zapraszam 
Artur D¹browski

Audycja Akcji Katolickiej
„SENIOR W ETERZE”

oraz na  www.radiojasnagora.pl




