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ŻYCZENIA

Drodzy Seniorzy, z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Star-
szych życzymy Wam pogodnego przeżywania “jesieni życia”. 

Niech każdy etap Waszego życia odczytywany będzie 
w perspektywie daru, jaki niesie ze sobą miłość. 

Każdego dnia odkrywajcie prawdę o tym, że życie jest piękne 
także w senioralnym wieku, pomimo pewnych dolegliwości  

i ograniczeń.

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

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

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

Zachęcamy Seniorów do korzystania z Telefonicznych Linii Wsparcia.

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

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

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

Linia porad dietetycznych
Tel. 519 759 509
Czwartek - godz. 09:00 – 13:00,
Piątek  - godz. 09:00 – 13:00.
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KAZANIE 
BISKUPA ANDRZEJA

Drogi księże arcybiskupie 
Edwardzie. Drodzy współbra-
cia w kapłaństwie, ojcowie 
i bracia Paulini. Szanowni 
przedstawiciele parlamentu, 
rządu, przeróżnych instytu-
cji zatroskanych o to żeby w 
Polsce seniorom dobrze się 
żyło, żeby w naszej Ojczyźnie, 
Kościele, seniorzy nie byli 
problemem, ale byli skar-
bem. Drodzy przedstawiciele 
różnych organizacji i wspólnot, a przede wszystkim wy, pielgrzy-
mi seniorzy, doskonale wiecie, że to miejsce, Jasna Góra, przez 
wszystkich nazywana jest i kojarzona z Kaną Galilejska. 

Jesteśmy w Polskiej Kanie, ale Kana to nie jest tylko miejsce 
dla młodych, dla nowożeńców, dla zaślubionych i ich gości. Kana 
to nie tylko miejsce zatroskania o młode małżeństwa, Kana to 
miejsce dla wszystkich. Kana jest również wydarzeniem bardzo 
ważnym dla seniorów. Pamiętacie doskonale, że w centralnym 
miejscu tego wydarzenia, tuż po cudzie przemiany wody w wino, 
jest taki moment, w którym to starosta weselny kosztując wina 
pod koniec biesiady, ze zdziwieniem stwierdza, że zachowało 
ono swój smak. Przecież na normalnym weselu najlepsze, rado-
sne wino, jest stawiane na początku, a na końcu uczty serwuje 
się słabe, a ty zachowałeś to dobre wino aż do końca. W Biblii 
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wino jest znakiem radości, znakiem szczęścia, znakiem energii. 
Dlatego, kiedy Maryja interweniuje w Kanie Galilejskiej mówiąc: 
,,Synu zobacz za chwile im braknie wina”, to chce powiedzieć do 
swojego syna: ,,Jezu! Starczy im sił, radości i aktywności tylko na 
parę godzin, a potem może przyjść zmęczenie i smutek. Zrób coś 
Synu, żeby tą radość i energię zachowali aż do końca”. 

Jezus uczynił cud, żeby wina wystarczyło dla wszystkich i żeby 
wino było źródłem radości dla wszystkich, aż do końca. I takie 
właśnie jest pragnienie Jezusa. On chce tego, żebyśmy byli szczę-
śliwi, aktywni i radośni. Nie tylko wtedy, gdy jesteśmy młodzi, 
zdrowi, ale wówczas gdy mamy przed sobą mnóstwo planów i 
perspektyw. Przebywając w tej Polskiej Kanie zapamiętajmy, że 
Maryi i Panu Bogu zależy na tym, aby każdy człowiek był radosny i 
szczęśliwy aż do końca swoich dni. Dlatego chcemy prosić dobre-
go Boga o wsparcie dla nas tu obecnych. 

Odczuwamy również szczególną potrzebę wstawiania się za 
tymi, dla których jesień życia jest bardzo smutna, bardzo trudna, 
którzy tego „wina radości” nie zdołali zachować do końca. Módl-
my się również za każdego seniora w naszej Ojczyźnie i w Koście-
le, aby do końca swoich dni miał poczucie szczęścia i bezpieczeń-
stwa. Jednakże najpierw my sami, przychodząc tutaj, chcemy 
zapytać Maryję i Jezusa o to, co powinniśmy robić, żeby to młode 
wino zachować aż do końca, żeby starość nasza, nie była szara i 
smutna ale radosna. 

Wydarzenie z Kany Galilejskiej daje nam kilka podpowiedzi. 
W pierwszej kolejności zwraca uwagę na to, że ci wszyscy ludzie 
biorą udział w uczcie. Są na uczcie i to jest tak jakby ta pierwsza 
podpowiedź Boga, który podpowiada nam, że zasadniczym pro-
blemem starości jest często samotność. Kluczowy problem staro-
ści polega na tym, że często zostajemy sami. 

Jeżeli czegoś najbardziej się boimy, to tych biegnących szybko 
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latach życia. Często na skutek braku sprawności i braku energii 
pozostaniemy sami.  A Pan Bóg mówi: ,,Zapraszam cię na ucztę. 
Bierz udział w uczcie, do końca swoich dni”. Zauważcie, że nie da 
się świętować w pojedynkę. Uczta to przecież spotkanie z ludźmi. 
To przebywanie ze sobą. Dlatego każdy senior tutaj jakby przez 
Pana Boga chce być zmobilizowany do tego.  Nie zamykajcie się 
w swojej jesieni życia, niech was również nie blokuje słabość, 
zmęczenie. Bierzcie udział w przeróżnych spotkaniach i propozy-
cjach aktywizujących. Żyjemy w takich pięknych czasach, że coraz 
więcej seniorów zaczyna rozumieć i odkrywać na nowo potrzebę 
bycia aktywnym. Mamy tutaj na naszej pielgrzymce wielu przed-
stawicieli Klubów Seniora. Oni już zrozumieli, że powinni być ra-
zem, że nie mając już najbliższej rodziny powinni być dla siebie 
rodziną. 

Drodzy Seniorzy, pozwólcie wydobyć się z waszej samotno-
ści. Pomimo to, że przeżywacie czasem trudne chwile, pozwól-
cie by Jezus wszedł w wasze życie. On chce wam powiedzieć, 
że to wesele jest radością z przebywania razem. Dopowiedzieć, 
że starość i przebieg tych lat, nie muszą być pełne lęku, jeśli bę-
dziemy się wzajemnie, wspierać w tym czasie bycia seniorem. I 
dlatego bądźcie razem. Bądźcie razem w Kościele. Bądźcie razem 
we wszystkich różnych społecznych propozycjach skierowanych 
do seniorów. Jednocześnie też sami pamiętacie o tym, że być na 
uczcie to również być dla drugich, mimo kruchości swego wieku. 

Wiemy o tym, że jak się jest chorym, starszym to te wszystkie 
rany, wszystkie problemy i cierpienia, zamykają nas w sobie. Jak 
człowieka boli, to człowiek myśli najwięcej o swoich ranach i o so-
bie. Pomimo tego, że jesteście zranieni, być może słabi, to mimo 
wszystko idźcie do drugich. Idźcie mimo przeżywanych słabości, 
a wówczas zobaczycie, że Pan Bóg będzie was leczył, będzie was 
umacniał. Nie zostawajcie gdzieś na boku. Szukajcie takich miejsc 
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i takich wspólnot, aby być razem i sobie wzajemnie pomagać, by 
we wspólnocie z radością przezywać ten czas jesieni życia. 

Przepraszam również za to, że muszę powiedzieć wam o jesz-
cze jednej uczcie. Bo w końcu Kana Galilejska stanowi nie tylko 
znak tej ziemskiej uczty, ale jest zapowiedzią tej uczty, która cze-
ka nas w Niebie. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby w swoim 
życiu, w swojej jesieni życia, dobrze przygotować się na pewną 
bliskość. Powiem to odważnie, na śmierć. Mam świadomość, 
że bardzo wielu seniorów traci radość na myśl o zbliżającej się 
śmierci. Jednak musimy pamiętać, że my chrześcijanie, mamy zu-
pełnie inną perspektywę. 

Kiedy umierała św. Teresa od Dzieciątka Jezus, a przecież 
śmierć dotykała ją w bardzo młodym wieku, wówczas zgroma-
dzone wokół niej siostry były pełne rozpaczy. W tym dramatycz-
nym wydarzeniu św. Tereska mówiła do sióstr: „Radujcie się, nie 
smućcie się, bo przecież to nie śmierć przyjdzie po mnie, nie ja-
kaś stara kobieta z kosą, która skosi moje życie, ale to mój Jezus, 
mój Oblubienic po mnie przyjdzie. To On weźmie mnie za rękę, 
poprowadzi mnie na ucztę w Niebie, do miejsca gdzie już nic nie 
będzie bolało”. To właśnie tam nasze ciało nie będzie się już sta-
rzeć. Tam życie nie będzie trwało 70, 80, czy nawet 100 lat. Ono 
będzie trwało wiecznie.

Dlatego myślę, żeby zachować smak „dobrego wina”, trzeba 
zmienić perspektywę, perspektywę postrzegania umierania. To 
nie śmierć się zbliża, to nie śmierć po nas przychodzi, ale sam 
Pan Jezus. To Oblubieniec przyjdzie po nas w takiej chwili, a prze-
cież my, ludzie wierzący, mówimy tyle o tęsknocie spotkania z 
Bogiem. Tyle razy pragniemy i mówimy w naszych modlitwach 
,,Panie chcielibyśmy cię zobaczyć twarzą w twarz”. W przecież to 
będzie możliwe właśnie wtedy, kiedy przyjdzie po nas Oblubie-
niec. 
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Pamiętam takie spotkanie, kiedy jako młody kapłan rozma-
wiałem z pewną starszą kobietą w domu opieki społecznej. Ta 
sędziwa kobieta leżała w łóżku i była unieruchomiona w gipsie, ja 
w trakcie rozmowy mówię do niej tak po księżowsku, żeby swoje 
cierpienie złączyła z cierpieniem Chrystusa, bo przecież jest taką 
biedną i schorowaną osobą. A ta kobieta spojrzała na mnie i z 
uśmiechem na twarzy, radośnie powiedziała do mnie: ,,Co ksiądz 
gada. Ja jestem bardziej szczęśliwa niż ksiądz. A dla czego pani 
uważa się za szczęśliwszą ode mnie? No bo jak wszystko dobrze 
pójdzie, to ja prędzej będę w niebie, a ksiądz się jeszcze dłużej 
tutaj  pomęczy”. 

Zobaczcie, my ludzie wierzący musimy uzmysłowić sobie, że 
w to Niebo trzeba wierzyć. Trzeba mieć taka pewność, że my nie 
zbliżmy się do jakiegoś końca ale do nowej uczty. Taka postawa 
przekonuje nas o tym, że obecne w naszym życiu radości i te 
wszystkie piękne chwile, które nam ofiarowuje nam Pan, są tylko 
zapowiedzią i takimi ziarenkami tej uczty, na którą jeżeli sobie 
zasłużymy, zaprosi nas Jezus. Musimy również pamiętać o tym, 
żeby wiek podeszły był przyjmowany z radością. Żeby również 
to nasze zbliżanie się do kresu naszej ziemskiej egzystencji, nie 
było czekaniem na śmierć, ale wyczekiwaniem na Oblubieńca. A 
to, że czasem życie nas zaboli, to jest znakiem nowych narodzin. 
Przecież jak się rodziliśmy, to nasze mamy cierpiały, a myśmy się 
rodzili do życia. I też potem w tym naszym starzeniu się i póź-
niej w umieraniu boli nas mniej lub bardziej. Jednak nadal jest to 
cierpienie, które jest zapowiedzią narodzin dla Nieba. Chciejmy 
o tym pamiętać. To nadaje naszemu starzeniu się i dojrzewaniu 
niesłychaną perspektywę, niewypowiedzianą radość, bo w końcu 
dla nas ludzi wierzących, każdy upływający rok, jest rokiem przy-
bliżającym nas do Nieba. 

Ewangelia mówi nam również o tym, do czego nas wzywa 



10

SENIOR W ETERZE

Maryja: ,,Zróbcie wszystko cokolwiek mój Syn wam powie”. Pan 
Bóg wzywa seniorów do aktywności, do wzięcia udziału w uczcie 
oraz do tego, by mądrze zagospodarowali swój wiek podeszły. W 
Ewangelii jest mowa o stągwiach. Słudzy przynieśli stągwie do 
oczyszczenia, to też jest istotny fragment Ewangelii. Często bywa 
tak, że takim balastem naszego dojrzewania i starzenia są „sta-
re rzeczy”, stare grzechy, stare zranienia, czy brak przebaczenia. 
I właśnie wtedy w tym dojrzałym wieku należy rozprawić się z 
przeszłością. Chodzi o to, by pójść do spowiedzi, oczyścić się z 
grzechów przeszłości, żeby każdy dzień dojrzałego życia przeży-
wać z czystością, lekkością. Żeby przebaczyć te wszystkie „stare 
grzechy” sobie i innym i rzeczywiście poczuć się lekko na duszy, 
należy oddać wszystko Jezusowi. On jeden wie, co kryje się w na-
szym sercu. A potem do tej naszej stągwi, która wydaje się pusta 
już wyeksploatowana, nalać wody. 

Wiecie, że w Biblii woda symbolizuje źródło życia, źródło łaski. 
Słudzy na uczcie weselnej w Kanie nalewają wodę z zewnątrz. 
Nalewają jej dużo, może nawet kilkaset litrów wody, a ta woda 
symbolizuje łaskę, która płynie przez modlitwę do człowieka. Nie 
muszę wam tego mówić, bo jakoś intuicyjnie seniorzy czują dar 
modlitwy. Jednak starajcie się więcej modlić. Módlcie się uwiel-
biając Boga. Pamiętajcie o tym, by bardziej dziękować mu  niż  
prosząc, czy narzekając. Starajcie się żyć w dziękczynieniu uwiel-
biajcie Boga, bo jak człowiek uwielbia Stwórcę, to jego serce się 
poszerza. Im więcej w naszym życiu modlitwy, tym więcej łaski, 
tym więcej miłości ukierunkowanej na drugiego człowieka. Czę-
sto uwielbiajcie Pana, spotykajcie się z nim, żeby go uwielbiać. 

Jakiś czas temu przeczytałem świadectwo pewnej seniorki, 
która opowiadała jak to razem ze swoimi koleżankami modliły 
się gdzieś w pustym kościele i nagle przyszła jakaś młoda dziew-
czyna. Przyklęknęła przy tabernakulum, wyciągnęła ręce i zaczęła 
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uwielbiać Boga, śpiewać i dziękować. W pewnej chwili inne star-
sze panie podeszły do niej  mówiąc: „Ty to sobie możesz uwiel-
biać Boga. Jesteś młoda, nic nie dolega, życie przed tobą. Możesz 
śmiało cieszyć na modlitwie, w przeciwieństwie do nas. My to 
tylko o swoich chorobach mówimy Bogu. A ta dziewczyna od-
wracając się do pań powiedziała: Wczoraj umarł mój ojciec na 
nowotwór, był moim największym przyjacielem, podporą, za-
bezpieczeniem. Przyszłam do tutaj, by uwielbić Boga, bo jak go 
uwielbiam to nie wpadam w stany depresyjne. Moje serce jest 
wtedy pewne, że mój tato jest ze mną, tylko po drugiej stronie”. 

Kochani seniorzy, uwielbiajcie Boga w swoich smutkach, trud-
nościach, cierpieniach, samotności. Szukajcie go wtedy, kiedy 
życie boli. Wówczas zobaczycie, że Jezus i Maryja znów przygo-
towują wam ucztę, byście znowu stali się dobrym winem, które 
zachowa swój smak aż do końca życia. 

Zaprośmy na tej pielgrzymce, podobnie jak ci nowożeńcy z 
Kany Galilejskiej, do swojego życia Maryję i Jezusa. Jeżeli Jezus i 
Maryja będą z nami, to z pewnością zachowamy  dobre wino aż 
do końca życia. My wszyscy, którzy służymy seniorom, chcemy 
was zapewnić o tym, że seniorzy w Kościele i w Polsce, nie są pro-
blemem, ale skarbem i potężnym potencjałem. Ostatnio dużo na 
ten temat mówił papież Franciszek. Papież, który sam jest senio-
rem powiedział wyraźnie: ,,Może młodzi szybciej biegają, może 
szybciej chodzą po drogach, ale starsi znają drogę, ale starsi są 
skarbem, bo wiedzą jak łatwiej dojść do celu”. Poczujcie się na tej 
pielgrzymce skarbami Boga, skarbami Kościoła, skarbami Polski. 
A jak wyjedziecie z tej pielgrzymki i spotkacie smutnych senio-
rów, takich którzy nie zachowali dobrego wina aż do tej pory, to 
powiedzcie im, że nie są problemem, ale adością i zaproście ich 
do wspólnego życia. Amen
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WYKŁAD MINISTER
ELŻBIETY BOJANOWSKIEJ

Drodzy seniorzy!

Pozwólcie, że zacznę od po-
dziękowań. Od podziękowań 
na ręce pana prezesa Akcji 
Katolickiej, pana Artura Dą-
browskiego i jego współpra-
cowników. Za organizację, za 
pomysł Pierwszej Narodowej 
Pielgrzymki Seniorów. Myślę, 
że ważne jest, aby w tym na-
szym wypełnionym kalendarzu 
był taki czas, takie miejsce na 

to żebyśmy tu, do tego święte-
go miejsca mogli razem wszy-
scy pielgrzymować i tu się spo-
tkać i w chwili wytchnienia, by  
w zadumie zastanowić się nad 
tym, co minęło, ale i nad tym 
co przed nami. 

Bardzo serdecznie również 
chciałam podziękować księdzu 
arcybiskupowi Edwardowi No-
wakowi za przewodniczenie 
mszy, a księdzu biskupowi An-
drzejowi Przybylskiemu za tak 
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piękne, wzruszające i uwrażli-
wiające słowo. Myślę również, 
że właśnie ta chwila jest dla 
nas wszystkich czasem refleksji 
i zadumy nad własnym życiem. 

Dziękuję przede wszystkim 
Państwu za to, że tu jesteście. 
Muszę powiedzieć, że kiedy 
myśleliśmy o tej pielgrzymce, 
to w naszych najśmielszych 
marzeniach nie braliśmy pod 
uwagę tego, że przyjedziecie 
Państwo  na Jasną Górę tak 
liczną reprezentacją z różnych 
części naszego kraju. Miło mi i 
bardzo się cieszę, że widzę se-
niorów z którymi mogłam się 
już spotkać wcześniej, w Do-
mach Dziennego Pobytu Se-
nior+, seniorów, a także tych 
którzy realizują różnego rodza-
ju projekty w ramach ASOS. 
Dziękuję, że jesteście z nami i 
mam nadzieję, że to nie pierw-
sza pielgrzymka ale, że będą 
kolejne. 

W czasie, który został mi 
wyznaczony na wykład, chcia-
łabym powiedzieć o najważ-
niejszych aspektach polityki 

senioralnej realizowanej przez 
rząd. Tak jak pani premier 
Beata Szydło wskazywała w 
swoim wystąpieniu na to, że: 
„busolą, tym drogowskazem, 
który będzie wyznaczał kieru-
nek prac rządu, jest przyjęty 
właśnie w minionym tygodniu, 
w miniony czwartek, doku-
ment „Polityka społeczna wo-
bec osób starszych 2030. Bez-
pieczeństwo. Uczestnictwo. 
Solidarność”. Działania zawar-
te w niniejszym akcie mówią 
o szeroko rozumianym bezpie-
czeństwie seniorów, z zazna-
czeniem aspektów ekonomicz-
nych, socjalnych i fizycznych”. 

Dokument wspomina wy-
raźnie o uczestnictwie, o ak-
tywnym uczestnictwie, ale 
również o tym, co jest najważ-
niejsze dla nas wszystkich - o 
solidarności. Solidarność jest 
szczególnym rodzajem więzi, 
jaka istnieje pomiędzy seniora-
mi, ale również między poko-
leniami młodszymi i starszymi. 
Struktura dokumentu przypi-
suje poszczególnym minister-
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stwom, samorządom, oraz 
organizacjom pozarządowym, 
konkretne kompetencje. Dzia-
łania w nim zawarte obejmują 
szereg, a właściwie wszystkie 
obszary, aktywności osób star-
szych. Na uwagę zasługuje fakt, 
że po raz pierwszy dokument 
rządowy odnosi się do działań 
skierowanych do osób star-
szych, niesamodzielnych. 

Widzimy, że przybyli dziś na 
Jasną Górę seniorzy są aktyw-
ni, młodzi duchem i radośni. 
Wszyscy jednak mamy świado-
mość, że rzeczywistość nie czę-
sto taka „bajkowa” i wspaniała. 
W naszym otoczeniu znajdują 
się osoby, które nie wychodzą 
z domów, ponieważ ich stan 
zdrowia na to nie pozwala. W 
związku z tym, po raz pierwszy 
definiujemy, ale również mówi-
my o konkretnych działaniach 
skierowanych na rzecz osób 
niesamodzielnych i ich opie-
kunów. Czyli konkretnie rzecz 
ujmując, ten dokument, jest 
naszą busolą, wskaźnikiem kie-
runku w naszych działaniach. 

Jakie konkretne działania 
podejmujemy dla osób star-
szych? Zaraz na wstępie chcę 
jednak powiedzieć, że wszyscy 
siedzący tutaj, w auli o. Kor-
deckiego, mamy inną historię 
swojego życia, inną sytuację 
rodzinną, materialną, czy zdro-
wotną. Dlatego polityka se-
nioralna jest i musi być bardzo 
zróżnicowana, ponieważ z goła 
odmienna jest sytuacja osób 
w wieku siedemdziesięciu pię-
ciu, osiemdziesięciu pięciu, a 
inna dziewięćdziesięciu czy też 
tych osób, które przeżyły sto 
lat. Proszę zobaczyć jak bardzo 
zróżnicowana jest ta grupa. 

Istotną kwestią, która do-
skwiera seniorom, oprócz 
oczywiście problemów zdro-
wotnych, to ta do której dziś w 
swym kazaniu odniósł się ksiądz 
biskup Andrzej Przybylski - sa-
motność. Samotność, to nic in-
nego, jak brak wsparcia ze stro-
ny otoczenia i brak obecności 
drugiego człowieka. Dziś sytu-
acja jest taka, że dzieci, wnuko-
wie często wyjeżdżają i nie ma  
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z nimi kontaktu. Z przeprowa-
dzanych badań jednoznacznie 
wynika, że kobiety żyją prawie 
osiem lub dziewięć lat dłużej 
niż mężczyźni. W związku z 
tym, panie są częściej narażo-
ne na samotność. 

Widzicie zatem Drodzy Pań-
stwo, jak ważne jest to, że rząd 
polski podjął działania zapo-
biegające izolacji, marginaliza-
cji i wykluczeniu społecznemu 
seniorów. Kroki jakie podję-
liśmy zmierzają w kierunku 
budowy Domów Dziennego 
Pobytu i Klubów Senior +. Tak 
prowadzona zróżnicowana for-
ma aktywizacji i aktywności 
seniorów sprawdza się najle-

piej. Wiele do powiedzenia w 
tej materii mieliby z pewnością 
obecni wśród nas przedstawi-
ciele Domów Seniora, czy Klu-
bów Seniora. 

W bieżącym roku, na budo-
wę wspomnianych przed chwi-
lą placówek, przeznaczyliśmy 
rekordową sumę pieniędzy - 
80 milionów zł. Wspomnianą 
kwotę skierowaliśmy do samo-
rządów, by spożytkowały je nie 
tylko na adaptację budynków, 
ale również na późniejsze ich 
utrzymanie. To wszystko po 
to, aby seniorzy mogli godnie 
funkcjonować w tych placów-
kach. Szacuje się, że w skali 
kraju powstanie około 8 000 
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nowych tego typu placówek. 
Dotychczas funkcjonujących 
6 000 placówek otrzyma sto-
sowne subwencje. 

Dziś nikogo nie trzeba prze-
konywać, że w dobie postępu-
jącego procesu starzenia się 
społeczeństwa, budowa do-
mów, czy placówek dziennego 
pobytu dla seniorów, uchodzić 
musi za priorytet. Z pewnością 
aktywnych uczestników życia 
społecznego nie muszę przeko-
nywać o tym jak ważne jest to, 
aby w każdej nawet najmniej-
szej gminie było takie miejsce, 
gdzie można pójść i spotkać 
drugą osobę. Jeszcze lepiej jest 
wówczas gdy, wójt zorganizuje 
dowóz do tych placówek. 

Innym projektem, który 
obecnie realizujemy przez sa-
morządy, a który adresowany 
jest do osób, które nie mogą 
już być aktywne, jest program 
Usługi 75+ i Opieka 75+. Za 
pomocą niniejszych inicjatyw 
dofinansowujemy usługi opie-
kuńcze i specjalistyczno-opie-
kuńcze. Obecnie jest tak, że 

samorządy, chociaż nie wszyst-
kie, świadczą usługi opiekuń-
cze w wymiarze dwóch godzin 
dziennie. My uważamy, że to 
jest stanowczo za mało. Dla-
tego dokładamy kolejne dwie 
lub trzy godziny opiekuńcze. W 
zależności od tego, ile świad-
czy ich samorząd. To jest nowy 
program, nowa propozycja 
społeczna, którą realizujemy 
od bieżącego roku. Testujemy 
również program dotyczący 
„teleopieki”, „teleusługi” dla 
osób niesamodzielnych. Obec-
nie pilotażowym programem 
objęliśmy 400 osób. 

Do działań na rzecz senio-
rów motywujemy również 
organizacje pozarządowe. Za-
chęcamy je do tego, by swo-
je oferty zgłaszali w ramach 
programu ASOS, czyli Aktyw-
ności Społecznej Osób Star-
szych. Corocznie organizacje 
pozarządowe składają wnioski  
o dofinansowanie projektów w 
zakresie działań na rzecz osób 
starszych. Mamy bardzo dużo 
zróżnicowanych wniosków. 
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Począwszy od edukacji, nauki 
różnego rodzaju języków, za-
jęć komputerowych, dietetyki, 
etyki, filozofii, poprzez różnego 
rodzaju wyjazdy, wycieczki pro-
gramowe, na różnego rodzaju 
usługach kończąc. Jeżeli na auli 
o. Kordeckiego są obecne sto-
warzyszenia, to pragnę zachę-
cić je do składania  wniosków 
w ramach ASOS. 

Jak dobrze Państwo wiecie, 
w ramach kampanii wyborczej 

zaproponowaliśmy przywró-
cenie wieku emerytalnego 
- 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn. Uważamy, że każ-
dy z nas ma prawo dokonać 
wyboru i w oparciu o wyzna-
wane wartości podjąć stosow-
ną decyzję. Decyzja ta zawsze 
powinna uwzględniać aktual-
ny stan zdrowia, czy sytuację 
rodzinną osób zainteresowa-
nych. Ważne jest byśmy mieli 
poczucie bezpieczeństwa, że 
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jeżeli nie mogę już pracować, 
to wówczas mogę przejść na 
emeryturę. Mówimy też jasno, 
że każdy rok pracy, to wyższe 
świadczenie emerytalne. Eme-
ryturę zawsze należy rozumieć 
w kategoriach przywileju, a nie 
obowiązku. 

Jeżeli obecnie jesteśmy przy 
temacie emerytur, to chcę po-
wiedzieć, że najnowszy pomysł 
jaki jest realizowany, to projekt 
tzw. emerytur matczynych. Tu-
taj warto postawić pytanie o 
to, co to jest za projekt? Wspo-
mniany plan działania skiero-
wany jest nie tylko do matek, 
chociaż to one najczęściej 
opiekują się dziećmi. W naszej 
propozycji, osoba opiekująca 
się czwórką lub większą ilością 
dzieci, ze względu na zajmowa-
nie się potomstwem nie wy-
pracowała koniecznych lat do 
emerytury, to wówczas będzie 
przysługiwało jej świadczenie 
emerytalne, w wysokości naj-
niższego świadczenia emery-
talnego. 

To nowatorskie rozwiązanie, 
oddaje hołd mamom, które 

poświęciły własny czas i ży-
cie opiece nad dziećmi, które 
w przyszłości będą stanowić 
o losach Polski. Myślę, że ta-
kie posunięcie jest szczególnie 
ważne dla osób żyjących w śro-
dowiskach wiejskich, które nie 
wypracowały sobie emerytury. 
Jest to z pewnością dobre za-
bezpieczenie na przyszłość.

Szanowni Państwo, myślę, 
że w olbrzymim skrócie wyar-
tykułowałam najważniejsze 
działania rządu skierowane do 
obywateli. Jeszcze raz, dziękuję 
serdecznie za dzisiejszą obec-
ność, za to, że jesteście z nami 
w tym tak ważnym dla Pola-
ków miejscu. Żywię nadzieję, 
że spotkamy się tu znów za 
rok. Życzę jeszcze szczęśliwych 
i bezpiecznych powrotów do 
domu. Raz jeszcze serdecznie 
dziękuję i do zobaczenia za rok.

Dr Elżbieta Bojanowska, 
Podsekretarz Stanu 

w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.
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SKARBY KOŚCIOŁA
„Czujcie się na tej

pielgrzymce skarbami Boga,  
 skarbami Kościoła, 
skarbami Polski!”

Wśród wielu ofert Akcji Kato-
lickiej Archidiecezji Częstochow-
skiej aktywizujących  osoby 60+ 
znalazła się propozycja związana 
z organizację Pierwszej Pielgrzym-
ki Seniorów na Jasną Górę. „Cie-
szymy się z faktu, że nasz projekt 
spotkał się z dużym zaintereso-
waniem seniorów, którzy odpo-
wiedzieli na naszą propozycję i 
stawili się przed obliczem Czar-
nej Madonny na Jasnej Górze 22 
września 2018 r.”, mówi wiceasy-
stent DIAK, ks. Radosław Rychlik. 

Podczas powitania pielgrzy-
mów w Bazylice Znalezienia Krzy-
ża Świętego i Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny na Jasnej 
Górze pomysłodawca przedsię-
wzięcia, prezes Akcji Katolickiej 
Archidiecezji Częstochowskiej, 
dr Artur Dąbrowski, powiedział: 
„Przybywacie na Jasną Górę w 
roku w którym świętowania set-
nej rocznicy odzyskania niepodle-

głości przez nasz kraj jako „Straż-
nicy Pamięci”. W miejscu, gdzie 
zawsze byliśmy wolni, kolejny raz 
w życiu zawierzcie siebie i osoby 
wam najbliższe Matce Bożej Kró-
lowej Polski”. 

Centralnym punktem piel-
grzymki była Eucharystia, której 
przewodniczył emerytowany se-
kretarz Kongregacji Spraw Kano-
nizacyjnych, arcybiskup Edward 
Nowak z Watykanu. Homilię do 
tysiąca pątników wygłosił biskup 
pomocniczy archidiecezji często-
chowskiej Andrzej Przybylski.

„Módlmy się za każdego se-
niora w naszej Ojczyźnie, by do 
końca swoich dni miał poczucie 
bezpieczeństwa i szczęścia”, mó-
wił do wiernych biskup Przybyl-
ski. Zapewnił przy tym przyby-
łych na Jasną Górę pątników, że: 
„seniorzy w Kościele i w Polsce 
nie są problemem”. Zaapelował 
do osób w podeszłym wieku, by 
otworzyły się na nowe możliwości  
i zaangażowały się w różnorodne 
projekty i społeczne i apostolskie 
działanie Kościoła.

Powołując się na papieża Fran-
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ciszka, biskup Przybylski podkre-
ślił, że chociaż „młodzi są spraw-
niejsi, szybciej chodzą po drogach, 
ale to starsi te drogi znają, wiedzą 
jak łatwiej dojść do celu”. Nawią-
zując do nadziei chrześcijańskiej, 
biskup Andrzej zaapelował do se-
niorów następującymi słowami: 
„Czujcie się na tej pielgrzymce 
skarbami Boga, skarbami Kościo-
ła, skarbami Polski! A jak wyje-
dziecie stąd i spotkacie smutnych 
seniorów, (…), to powiedźcie im, 
ze nie są problemem, że są rado-
ścią i zaproście ich do siebie, na 
ucztę, do wspólnoty”

Przed zakończeniem Eucha-
rystii głos zabrał gość z Watyka-
nu. Arcybiskup Edward Nowak, 
w krótkim spontanicznym prze-
mówieniu, mówił o potrzebie 
integracji środowiska seniorów. 
„Może trzeba nam więcej takich 
inicjatyw, bo ludzie starsi nieraz 
są osamotnieni, nieraz są sami, 
nieraz im przykro, nieraz na dół 
idą, więc trzeba im energii. A jak 
się znajdą razem, jak popatrzą so-
bie w oczy, jak się uśmiechną do 
siebie, wtedy podnosi się duch i 
wtedy patrzymy w górę, do Pana 
Boga, do Nieba, wznosimy oczy 

do Matki Bożej”, powiedział gość 
z Watykanu.

Po zakończeniu Eucharystii 
pielgrzymi udali się do auli o. Au-
gustyna Kordeckiego, gdzie miał 
miejsce panel senioralny, podczas 
którego omawiano szereg proble-
mów z zakresu zdrowia, polity-
ki, duchowości i bezpieczeństwa 
osób 60+. W gronie prelegentów 
znaleźli się:  Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, dr Elżbieta 
Bojanowska, emerytowany pra-
cownik naukowy Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu, 
prof. dr hab. Maria Kelm, pszcze-
larz, podróżnik, współpracow-
nik Akcji Katolickiej Archidiecezji 
Częstochowskiej, Tomasz Strojny, 
pomysłodawca i inicjator Pol-
skiego Centrum św. Hildegardy 
w Legnicy,  dr Alfreda Walkow-
ska oraz przedstawiciele Komen-
dy Głównej Straży Pożarnej, st. 
bryg. dr inż. Jan Kołdej, bryg. mgr 
inż. Tomasz Wiśniewski, mł. bryg.  
dr inż. Artur Ankowski.

Janina Kawecka, 
Klub Częstochowskiego 

Seniora
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WYKŁAD W AULI 
OJCA KORDECKIEGO

Po zakończeniu pierwszej 
części jasnogórskiej pielgrzym-
ki seniorów, którą stanowiła  
Eucharystia, przybyli na Jasną 
Górę pątnicy seniorzy uczestni-
czyli w panelu, który odbył się 
w auli o. Augustyna Kordeckie-
go. Na treść wygłoszonych refe-
ratów składały się zagadnienia 
z zakresu: polityki senioralnej 
państwa, profilaktyki proz-
drowotnej, bezpieczeństwa, 
duchowości św. Hildegardy, 
apiterapii, pszczelarstwa oraz 
ekologii.

W gronie zaproszonych go-
ści znaleźli się: dr Elżbieta Bo-

janowska, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, Tomasz 
Strojny, pszczelarz, podróżnik, 
prof. dr hab. Maria Kelm, eme-
rytowany pracownik naukowy 
Uniwersytetu Przyrodnicze-
go we Wrocławiu, dr Alfreda 
Walkowska z Polskiego Cen-
trum św. Hildegardy w Legnicy 
oraz przedstawiciele Komendy 
Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej, st. bryg. dr inż. Jan 
Kołdej, bryg. mgr inż. Tomasz 
Wiśniewski, mł. bryg. dr inż. 
Artur Ankowski. Całość popro-
wadził znany aktor Dariusz Ko-
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walski.
W “klimat” panelu nas se-

nioralny chór “Niezastąpieni” z 
Włoszczowy. Następnie Dariusz 
Kowalski zaprosił na mównicę 
prezesa DIAK, dr. Artura Dą-
browskiego, który przybliżył 
seniorom cel zgromadzenia 
seniorów w duchowej stolicy 
Polski. W swoim wystąpieniu 
prezes Dąbrowski nadmienił: 
“Żywimy nadzieję, że jasnogór-
skie spotkanie stanowić będzie 
dla nas wszystkich doskonałą 
lekcję ukazującą, że starsi lu-
dzie to ci, którzy niosą nam hi-
storię, którzy niosą nam wiarę, 
pozostawiają spuściznę i mają 
wewnętrzną siłę, by przekazać 

nam szlachetne dziedzictwo”. 
Prezes Akcji Katolickiej Archi-
diecezji Częstochowskiej pod-
kreślił również, że pielgrzym-
ka stanowi doskonałą okazję 
do zwrócenia uwagi na to, że 
seniorzy, jako “Strażnicy Pa-
mięci”, przekazują młodszym 
pokoleniom uniwersalne war-
tości chrześcijańskie, na płasz-
czyźnie duchowej, kulturowej i 
narodowej.

Dr Elżbieta Bojanowska, 
podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej, wskazała na 
inicjatywy jakie podjął rząd 
polski w obszarze budowania 
realnej polityki senioralnej. 
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“Rozpoczęliśmy budowę do-
mów dziennego pobytu i klu-
bów, a także „Senior+”. W tym 
roku przeznaczyliśmy na ten 
cel rekordową kwotę 80 mln zł. 
Skierowaliśmy te pieniądze do 
samorządów, zarówno na ada-
ptację budynków, jak i na ich 
późniejsze utrzymanie. To bar-
dzo ważne, aby takie placówki 
powstały w każdej, nawet naj-
mniejszej gminie”, stwierdziła 
Podsekretarz Stanu.

Prof. dr hab. Maria Kelm 
(Uniwersytet Przyrodniczy we 

Wrocławiu), uwrażliwiła se-
niorów na troskę o środowisko 
naturalne człowieka. W swoim 
wystąpieniu Profesor Kelm za-
znaczyła wyraźnie, że “troska o 
przyrodę, bez względu na wiek, 
stanowić musi część naszego 
stylu życia, który oznacza zdol-
ność do egzystowania w zjed-
noczeniu z innymi ludźmi”. Pre-
legentka posiłkując się myślą 
papieża Franciszka nadmieniła, 
że w kwestii troski o środowi-
sko naturalne człowieka, klu-
czową rolę odgrywają: miłość 
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i bezinteresow-
ność.

Tomasz Stroj-
ny, który na co 
dzień współpra-
cuje z milionami 
pszczół prowa-
dząc pasiekę w 
Kotlinie Kłodz-
kiej. Jego pasją 
są pszczelarskie 
podróże w różne zakątki świa-
ta m.in. Nepal, Iran, Gruzja, 
Egipt, Wybrzeże Kości Słonio-
wej. Podczas wspomnianych 
wypraw Pan Tomasz nie tyl-
ko zgłębienia tajemnice życia 
pszczół, ale przekonuje senio-
rów na różnych kontynentach, 
że: “Miód koniecznie powi-
nien na stałe zagościć w die-
cie rekonwalescentów i osób 
w podeszłym wieku”. W opi-
nii Tomasza Strojnego: “Cukry 
proste dostarczane wraz z mio-
dem zaspokajają podstawowe 
wymagania energetyczne or-
ganizmu i wzmacniają poten-
cjał fizyczny człowieka”.

Po przerwie, swoje wykła-
dy rozpoczęli delegaci Komen-

danta Głównego PSP. gen. bry-
gadiera Leszka Suskiego: Mł. 
Bryg. Dr Artur Ankowski, Bryg. 
Tomasz Wiśniewski oraz St. 
Bryg. Jan Koldej. Bezpośred-
nimi delegatami Komendanta 
PSP na Pielgrzymkę Seniorów 
na Jasną Górę byli: st. bryg. 
mgr inż. Edward Pruski, st. 
bryg. mgr inż. Jacek Jagodzki. 
Prelegenci zapoznali seniorów 
z problemami z zakresu bez-
pieczeństwa i zagrożeń związa-
nych z czadem.

Szczególnie wyczekiwanym 
prelegentem była dr Alfreda 
Walkowska. Twórczyni Polskie-
go Centrum św. Hildegardy z 
siedzibą w Legnicy, wydawca, 
tłumaczka i konsultantka ksią-
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żek o Hildegardzie, znawczy-
ni dzieła św. Hildegard oraz 
inicjatorka i prezes pierwsze-
go polskiego Stowarzyszenia 
„Centrum św. Hildegardy w 
Polsce”. Popularyzująca od 25 
lat wiedzę o św. Hildegardzie 
dr Walkowska, zwracała uwagę 
na praktyczne wcielanie w ży-
cie seniorów zasady związanej 
z przywracaniem harmonii cia-
ła i ducha, przy użyciu w pełni 
naturalnych, autentycznych 
metod średniowiecznej wizjo-
nerki z Bingen, którą do god-
ności doktora Kościoła wyniósł 
papież Benedykt XVI.

Najpiękniejszym podsumo-
waniem Panelu Senioralnego 
w auli o. Kordeckiego będą sło-
wa papieża seniora Benedykta 
XVI: „Kiedy życie staje się kru-
che, w latach starości, nigdy nie 
traci swej wartości i godności: 
każdy z nas, niezależnie od eta-
pu życia jest chciany, miłowany 
przez Boga, każdy jest ważny i 
niezbędny”.

Janina Kawecka, Klub Czę-
stochowskiego Seniora przy 
parafii św. Wojciecha w Często-
chowie
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JASNOGÓRSKA 
DROGA KRZYŻOWA SENIORÓW

W perspektywie zawirowań 
z jakimi spotykamy się obec-
nie w świecie, jedno wydaje 
się pewne: „musimy wrócić 
na nowo do modlitwy”. W 
modlitwie należy odnaleźć 
natchnienie oraz nadzieję na 
przywrócenie światu tak bar-
dzo potrzebnej równowagi. 
O tym jak ważna jest modli-
twa seniorów dla współcze-
snego świata, przypominał 
często papież Benedykt XVI.  
W jednym ze swych przemó-
wień papież senior stwierdził, 
że: „Modlitwa osób starszych 

może chronić świat, pomaga-
jąc mu może bardziej wyrazi-
ście niż troska wielu ludzi”.

Ze świadomością papieskich 
słów, z nadzieją w sercu wyru-
szyliśmy z auli o. Augustyna 
Kordeckiego na Drogę Krzy-
żową. Rozważania oraz nabo-
żeństwo poprowadził prezes 
fundacji „Servire homini”, stały 
współpracownik Akcji Katolic-
kiej Archidiecezji Częstochow-
skiej, ks. Sławomir Bednarski.

W swoich rozważaniach 
ks. Bednarski poruszył kwe-
stie związane z doczesną eg-
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zystencją seniorów. Zachęcał 
pątników, aby podczas przeży-
wania długich i trudnych dni, 
naznaczonych duchową pustką 
lub samotnością, nigdy się nie 
zniechęcali. W trakcie rozwa-

żań nie zabrakło odniesień o 
charakterze eschatologicznym. 
W tym kontekście ks. bednar-
ski ukazał wiek podeszły jako 
pewną formę egzystencji, któ-
ra powinna być naznaczona 
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teologiczną, nadprzyrodzoną 
nadzieją, dzięki której zbliżają-
cy się koniec ziemskiego życia 
seniora okaże się radosnym 
oczekiwaniem na spotkanie z 
Jezusem Chrystusem.

O tym, że rozważania Księ-
dza Sławomira Bednarskiego 
chwytały za serce seniorów, 
przekonywaliśmy się nie tyl-
ko podczas nabożeństwa Dro-

gi Krzyżowej, ale zaraz po jej 
zakończeniu, kiedy to nasze 
pokolenie 60+, nie tylko z Czę-
stochowy, czy województwa 
Zachodniopomorskiego, oma-
wiało miedzy sobą refleksje z 
rozważań poszczególnych sta-
cji.

Ryszard Sobczyński/Pielgrzym 
Senior i Strażak z Sianowa
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PROBOSZCZ OD SENIORÓW

Przy parafii św. Józefa Ob-
lubieńca NMP w Makowiskach 
działa aktywnie Klub Seniora. 
Tutejszy proboszcz, ks. Andrzej 
Chrzanowski, w działaniach na 
rzecz promocji osób 60+ kie-
ruje się zasadą papieża Fran-

ciszka, przypomina-
jącego nieustannie 
osobom zajmują-
cym się seniorami, 
że wspólnoty w któ-
rych są obecne oso-
by starsze, „powin-
ny być sanktuariami 
człowieczeństwa, w 
których ludzi starych 
i słabych otacza się 
opieką”.

Tutejszy pro-
boszcz zadbał jed-
nak nie tylko o to, by 
seniorów otaczano 
właściwą opieką, ale 
by osoby 60+ pobu-
dzały siebie i swoich 
rówieśników do ak-
tywności fizycznej, 
intelektualnej oraz 

duchowej. W tym celu, dla 
uczestników comiesięcznych 
spotkań, przygotował różno-
rodne formy aktywizacji. Za-
zwyczaj spotkania połączone 
są z biesiadą i z prelekcjami, 
które wygłaszają zaproszeni 
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specjaliści. Prelegenci zapo-
znają seniorów z profilakty-
ką prozdrowotną, prawem 
konsumenckim, spadkowym, 
bezpieczeństwem w zakresie 
finansów oraz zagrożeń wyni-
kających z oszustwami, czy wy-
muszeniami. Ponadto seniorzy 
z Makowisk mają możliwość 
wzięcia udziału w warsztatach: 
kulinarnych, tanecznych i kom-
puterowych.

Podczas warsztatów kuli-
narnych seniorzy zdobywają 
wiedzę z zakresu wpływu ży-
wienia na stan zdrowia czło-

wieka. Wraz z instruktorem 
komponują dietę dla siebie i 
uczą się w jaki sposób urozma-
icać domowe posiłki. Ponadto, 
przygotowywany na spotka-
niach posiłek, wszyscy wspól-
nie degustują, wymieniając do-
świadczenia kulinarne.

Jeżeli chodzi o zajęcia ta-
neczne, to seniorzy zaprasza-
ni są raz na dwa tygodnie na 
dyskotekę. Oczywiście nad 
potańcówką czuwa zawsze 
instruktor, dzięki któremu se-
niorzy uczą się nie tylko tańca, 
ale przede wszystkim dbania o 
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własną kondycję fizyczną. Tym 
samym praktycznie pozna-
ją prawdę o tym, że „ruch to 
zdrowie”.

Na szczególną uwagę zasłu-
gują zajęcia zapobiegające wy-
kluczeniu seniorów z obszaru 
technologii informacyjnej. W 
tym celu, jak mówi ks. Chrza-
nowski, „organizujemy raz na 
dwa tygodnie zajęcia z zakresu 
obsługi komputera. Seminaria 
obejmują obsługę wybranych 
programów komputerowych, 
zasady korzystania z poczty 
elektronicznej oraz Internetu”.

Mając na uwadze potrze-
by osób, które ze względu na 
stopień niepełnosprawności, 

czy stan zdrowia, nie mogą 
uczestniczyć w zajęciach, przez 
cały okres trwania projektu, od 
wtorku do czwartku, w godz. 
16.00 – 19.00, funkcjonują trzy 
bezpłatne „telefoniczne linie 
wsparcia”. Zainteresowane 
osoby mogą korzystać nieod-
płatnie z porad prawnych, du-
chowych, czy też finansowych.

W roku świętowania setnej 
rocznicy odzyskania niepodle-
głości, członkowie Parafialnego 
Klubu Seniora, pogłębiają swą 
wiedzę historyczną nie tylko 
poprzez stosowne wykłady te-
matyczne, ale poprzez wyjazdy 
o charakterze turystyczno-kra-
joznawczym. Dotychczas od-
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wiedzili Warszawę, Częstocho-
wę, Sandomierz oraz Zamek 
Krzyżtopór. 

W rozmowie z redakcją „Se-
niora” ks. Andrzej Chrzanowski 
podkreśla, że: „Szeroka oferta 
działalności Parafialnego Klu-
bu Seniora jest możliwa dzięki 
współfinansowaniu jego dzia-
łań ze środków Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej, w ramach Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014-2020”. Nasz rozmów-
ca dodaje przy tym, że „bez 
wsparcia parafian i szczerego 
zaangażowania ludzi oraz in-

stytucji wspierających osoby 
60+, wiele działań nie ujrzałyby 
światła dziennego”.

Redakcja „Seniora w eterze” 
gratuluje parafianom, miesz-
kańcom Makowisk i wszystkim 
podmiotom „kibicującym” se-
niorom z Parafialnego Klubu 
Seniora, wsparcia dla tego lo-
kalnego przedsięwzięcia. Księ-
dzu Andrzejowi życzymy tego, 
by dla swoich parafian pozo-
stawał nadal dobrym probosz-
czem nie tylko od Świętego Jó-
zefa, ale i od Seniorów. 

Artur Dąbrowski, 
redaktor naczelny.
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RUSZYŁ ROK AKADEMICKI 
W RADOMSZCZAŃSKIM UTW

1. października w auli Muzeum 
Regionalnego w Radomsku przy 
ul. Narutowicza 1, miała miejsce 
inauguracja nowego roku aka-
demickiego radomszczańskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
SAN. W uroczystościach uczest-
niczyli przedstawiciele władz sa-
morządowych: Jarosław Ferenc, 

prezydent Miasta Radomska, 
Beata Pokora, starosta powia-
tu radomszczańskiego i przede 
wszystkim, liczna reprezentacja 
seniorów. Nad całością przedsię-
wzięcia czuwała prezes Fundacji 
Aktywne Centrum Edukacji – Uni-
wersytet Otwarty dla Każdego, 
prezes Ewa Kaczmarczyk.

W trakcie inauguracji nowi 
członkowie Uniwersytetu złoży-
li uroczyste ślubowanie, przybyli 
na uroczystość goście wygłosili 
swoje przemówienia. Po części 
artystycznej i występie chóru 
uroczyście wyśpiewano: „Gaude-
amus igitur”. Po oficjalnej inaugu-
racji miały miejsce wykłady, któ-
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re do studentów UTW wygłosili: 
dr Adam Gogacz oraz redaktor 
naczelny „Seniora” dr Artur Dą-
browski. Pierwszy z prelegentów 
wyartykułował seniorom zna-
czenie kultury w życiu człowie-
ka i społeczeństwa. Drugi prele-
gent podjął tematykę związaną  
z procesem starzenia się społe-
czeństwa.

W swoim wykładzie: „Srebrne 
tsunami. Szansa, czy zagrożenie?”, 
dr Artur Dąbrowski podkreślił, że 
obecnie żyjemy w czasach olbrzy-
mich zagrożeń i niezwykłych szans 
dla ludzkości. W związku z tym na 
wszystkich ludziach spoczywa od-
powiedzialność i troska o to, aby 
przestrzeń naszego życia uczynić 
bardziej ludzką.
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W kontekście postępującego 
procesu starzenia się społeczeń-
stwa, jak zauważył prelegent, 
„należy opracować innowacyjną 
koncepcję społeczeństwa, która 
pozwoli przemyśleć funkcjono-
wanie dotychczasowych struktur 
ekonomicznych oraz wypraco-
wać właściwą wizję budowania 
relacji między pokoleniami”. Ży-
jąc na najszybciej starzejącym 
się kontynencie na Ziemi, „mu-
simy stać na straży wartości i nie 

dopuścić do tego, by na osoby  
w wieku podeszłym patrzeć jedy-
nie pod kątem ich użyteczności. 
Takie spojrzenie jest nieludzkie”, 
powiedział dr Dąbrowski. 

Po wykładach miał miejsce 
poczęstunek, podczas którego 
obecnych na inauguracji roku 
akademickiego w UTW SAN se-
niorów zaproszono na audy-
cję radiową „Senior w eterze”  
do Radia Jasna Góra.

Renata Olczyk
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ŚWIADOMOŚĆ ARCYBISKUPA 
IGNACEGO TOKARCZUKA

W celu przybliżenia kondycji 
duchowej zdradzonego i sprze-
danego na konferencji w Jałcie 
narodu polskiego zastanawia-
łem się chwilę nad tym, co 
mogli przeżywać ludzie, którzy 
z jednej strony witali w Sowie-
tach wyzwolicieli, a z drugiej, 
orientowali się dokładnie, że ta 

wolność została podarowana 
im przez kata, który w każdym 
momencie, będzie gotowy do 
zadania śmiertelnego ciosu. 

I tak w poszukiwaniach tre-
ści eksponujących stan kondy-
cji duchowej naszego narodu, 
postanowiłem sięgnąć do myśli 
Josepha Ratzingera. To właśnie 
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papież Benedykt, naprowadził 
mnie na obszar poezji przypo-
minając mi jakże piękną kwe-
stię: „Teolog nie kochający sztu-
ki, poezji, muzyki, natury, może 
być niebezpieczny. Ta bowiem 
ślepota i głuchota na piękno nie 
jest sprawą drugorzędną, lecz 
może wycisnąć piętno także  
na jego teologii”. 

Skoro jako teolog mam być 
wrażliwy na piękno poezji, to 
właśnie na jej obszarze posta-
nowiłem poszukać treści, która 
właściwie odda czytelnikowi 
stan ducha sprzedanego w ręce 
Sowietów w Jałcie narodu pol-
skiego. I tak na myśl przyszła 
mi osoba podporucznika Józe-
fa Andrzeja Szczepańskiego - 
„Ziutka”, młodego powstańca 
warszawskiego, żołnierza Armii 
Krajowej z batalionu „Para-
sol”. W napisanym przez siebie 
wierszu „Czerwona zaraza”, już 
w pierwszej zwrotce „Ziutek” 
opisał najlepiej stan umysłu 
Polaków, którzy witali czerwo-
noarmistów:
„Czekamy ciebie, czerwona zarazo,
byś wybawiła nas od czarnej 

śmierci,
byś nam Kraj przedtem rozdarłw-
szy na ćwierci,
była zbawieniem witanym z od-
razą.
(…)
Czekamy ciebie, ty potęgo tłumu
zbydlęciałego pod twych rządów 
knutem
czekamy ciebie, byś nas zgniotła 
butem
swego zalewu i haseł poszumu”.

Od samego początku Sowie-
ci mieli świadomość, że więk-
szość polskiego społeczeństwa 
odnosi się do władzy komuni-
stycznej w sposób wrogi i nie-
ufny. W związku z tym, poplecz-
nicy komunistów, zmuszeni byli 
rekrutować w swoje szeregi 
ludzi z nizin społecznych oraz 
biedoty. Dlatego często wśród 
rekrutów trafiali się analfabeci 
oraz bezrolni chłopi. 

Zwróćmy uwagę na to, że 
Polacy w hierarchii władzy i 
administracji, zajmowali naj-
niższe, dolne i szeregowe 
pozycje. Jak mówią źródła, 
„wyższe stanowiska obejmo-
wali dowódcy i funkcjonariusze 
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sowieccy. Część z nich wcie-
liła się w rolę „zastępczych”  
Polaków, tzw. „Popów” (Peł-
niący Obowiązki Polaka)”. Jak 
zauważa Barbara Stanisław-
czyk, w marcu 1945 r.: „Popi 
stanowili 53% wszystkich ofi-
cerów w „polskich” siłach 
zbrojnych. W grudniu 1945 
r. 54 na 63 polskich genera-
łów (czyli 86%) i 228 z 309  
pułkowników (74%) stanowili 
oficerowie Armii Czerwonej. W 
sumie Sowieci stanowili ok 40 
% „polskiego” korpusu oficer-
skiego”.

Fundamentalnym wydarze-
niem obrazującym przyszły kie-
runek działań sowieckiej po-
lityki w Polsce, był pokazowy 
proces polityczny przywódców 
Polskiego Państwa Podziem-
nego, przeprowadzony przed 
Kolegium Wojskowym Sądu 
Najwyższego ZSRR w Moskwie, 
znany pod nazwą „Procesu 
Szesnastu”. Do takiego stanu 
rzeczy dodać należy fakt funk-
cjonowania stalinowskiej kon-
stytucji Polskiej Rzeczypospoli-
tej Ludowej, którą uchwalonej 

przez Sejm Ustawodawczy 22 
lipca 1952. Dokument wzoro-
wany był na konstytucji ZSRR z 
1936 r. Już sama świadomość, 
że na projekt konstytucji PRL 
własnoręcznie poprawki nano-
sił Stalin, a ostateczną wersję 
w języku polskim korygował 
agent sowieckiego NKWD Bo-
lesław Bierut, rzuca nam świa-
tło na suwerenność Polski.

Jeżeli chodzi o elemen-
ty i metody walki władz PRL 
z Kościołem katolickim, to za 
kluczowy moment uznaje się 
pokazowy proces Kurii Krakow-
skiej, w którym to bezpodstaw-
nie oskarżono osoby duchow-
ne i świeckie, o działalność 
szpiegowską na rzecz Stanów 
Zjednoczonych. Jednak ku-
mulacja represji znalazła swój 
wyraz w trzyletnim więzieniu, 
Prymasa Polski, kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego. Apogeum 
pogardy dla wiary oraz repre-
zentujących ją osób stanowiła 
jednak męczeńską śmierć ka-
pelana Solidarności, bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki.
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WYCIECZKA DO KAŁKOWA

W sobotę 15. Września, człon-
kowie Klubu Częstochowskiego 
Seniora działającego przy parafii 
św. Wojciecha w Częstochowie, 
uczestniczyli w wycieczce progra-
mowej do Kałkowa-Godowa oraz 
Kazimierza Dolnego nad Wisłą. 

Uczestnicy senioralnej eska-
pady wzięli udział w uroczystej 
Eucharystii sprawowanej  w sank-
tuarium Bolesnej Królowej Pol-
ski, Pani Ziemi Świętokrzyskiej w 
Kałkowie-Godowie. Uczestnictwo 
w uroczystościach odpustowych 
zakończyło prelekcją historycz-
ną podczas której seniorzy za-
poznani zostali z historią  kał-
kowskiego sanktuarium. „Dzięki 
prelekcji dowiedzieliśmy się, że 
świątynia w Kałkowie – Godowie 
jest najmłodszym sanktuarium na 
terenie województwa świętokrzy-
skiego, które powstało w latach 
osiemdziesiątych poprzedniego 
stulecia, jako  forma wotum, za 
dziękczynne za ocalenie Narodu 
Polskiego od ateizmu.

Po pobycie w sanktuarium Bo-
lesnej Królowej Polski, Pani Ziemi 

Świętokrzyskiej, wyruszyliśmy w 
dalszą drogę do Kazimierza Dol-
nego nad Wisłą. Zabytki i atrakcje 
Kazimierza poznawaliśmy wraz 
z przewodnikiem. Byłe miasto 
Korony Królestwa Polskiego za-
chwyciło każdego seniora swym 
klimatem oraz niezwykłą historią. 
Znajdując się w sercu miasta, ja-
kim jest tutejszy rynek, podziwia-
liśmy urokliwe zakątki starówki, 
która przenosiła nas w odległe 
czasy.

Po zwiedzeniu Kazimierza se-
niorzy udali się w drogę powrotną 
do domu. Przed północą dotarli 
do Częstochowy. Tradycyjnie, po-
wrotowi do domów towarzyszył 
śpiew i modlitwa oraz prelekcje. 
W imieniu uczestników serdecz-
nie dziękujemy organizatorom: 
ks. Radosławowi i pani Renacie za 
opiekę i zaangażowanie.

Janina Kawecka, 
Klub Częstochowskiego Seniora
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DOBRO I ZŁO MUSI IŚĆ 
W PARZE Z CZŁOWIEKIEM 

– REFLEKSJA 
O JAROSŁAWIE FURGALE

Senior o którym piszę, Ja-
rosław Furgała, urodził się 5 
lipca 1919 r. w Lubaczowie. 
Jego ojciec był nauczycielem, 
który osierocił syna, kiedy ten 
miał zaledwie 8 lat. Matka była 
prostą  wiejską kobietą, która 
otaczała swojego syna miłością 
i troską. Od 16 roku życia Jaro-

sław podejmował pracę i na-
ukę w Junackich Hufcach Pracy. 
Na miesiąc przed wybuchem 
II wojny światowej jako absol-
went szkoły hotelarskiej, po-
dejmuje pracę jako steward w 
warszawskim  Bristolu i Grand 
Hotelu.

Jak sam wspomina po la-
tach: „oprócz Szkoły Hote-
larsko-Okrętowej, do której 
uczęszczałem, nęciło mnie, aby 
poznać ciekawą wiedze o mu-
zyce i malarstwie. To mnie naj-
bardziej ciekawiło, więc zapisa-
łem się na wieczorową Szkołę 
Muzyczną im. Karola Kurpiń-
skiego przy ul. Wiejskiej”. Po 
wkroczeniu wojsk niemieckich 
do Warszawy, wraca do ro-
dzinnego do Lubaczowa, który 
znajduje się pod radziecką oku-
pacją. 

W 1940 r. Furgała zostaje 
siłą wcielony w szeregi Armii 
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Czerwonej i przetransportowa-
ny na Daleki Wschód, pod gra-
nicę z Mandżurią. Po roku cięż-
kich ćwiczeń i egzystowania 
w warunkach uwłaczających 
godności człowieka, zostaje 
przetransportowany na linię 
działań wojennych w rejonie 
Leningradu. Po roku działań na 
froncie, zostaje ranny w klatkę 
piersiową odłamkami granatu i 
dostaje się do niemieckiej nie-
woli. Podczas pobytu w niewoli 
zauważył, że niektórzy więźnio-
wie rzeźbią z drewna zabawki i 
wymieniają je z strażnikami na 
chleb. Jak sam podkreśla: „za-
cząłem z deseczek strugać ru-
chome pajacyki, akrobatę na 
dwu patykach itp. Za te rzeczy 
przynoszono ziemniaki, chleb i 
kości z kuchni”. 

Nasz senior w obozach je-
nieckich przebywał do 1945 
roku. Po znalezieniu się Polski 
w orbicie wpływów Związku 
radzieckiego, wraca w rodzin-
ne strony, odnajduje matkę i 
osiedla się na Ziemiach Odzy-
skanych. Widok spustoszonej i 
leżącej odłogiem ziemi, robi na 

Furgale wrażenie do tego stop-
nia, że postanowił zostać rol-
nikiem. „Po drodze widziałem 
tyle pół leżących odłogiem, a 
tu potrzebny jest chleb, a jaki 
smak ma chleb to już dobrze 
poznałem”.

Pod wpływem obchodów 
Milenijnych odnajduje w sobie 
ponowną pasję do rzeźbienia. 
Z perspektywy czasu tak wspo-
mina to wydarzenie: „Jakbym 
odnalazł siebie, zacząłem rzeź-
bić w drewnie to, co minęło bez-
powrotnie, a należałoby to za-
trzymać dla udokumentowania 
- patrzcie: oto tak było - wyrzeź-
biona historia, wyrzeźbione 
opowiadanie. Niewykorzysta-
ne pomieszczenie na strychu 
postanowiłem zamienić na 
zbiór rzeźbionych opowiadań o 
przeszłości, nie tylko historycz-
nej, ale z moich chwil życia”.

Rzeźby Jarosława Furgały 
bardzo szybko zwróciły na sie-
bie uwagę. Imponowały kry-
tykom wysokim poziomem 
indywidualizmu i odejściem 
od schematyzmu. W opinii 
znanego etnologia, historyka 
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sztuki i muzeologa, Aleksandra 
Błachowskiego, rzeźby Furgały 
podzielić można na trzy grupy 
tematyczne. Pierwszą z nich 
stanowią rzeźby i płaskorzeźby 
prezentując e postacie znane 
z historii, od czasów legendar-
nych po drugą wojnę światową. 
Drugą, prezentującą obrzędy 
i zwyczaje ludowe oraz prace 
rolnika. Trzecia zawiera w so-
bie  rzeźbę o tematyce religij-
nej, wśród których prym wiodą 
piękne szopki. „Jego Madonny, 
to proste kobiety wiejskie, jego 
Chrystus, to człowiek skazany 

na cierpienie, a Michał Gabriel 
i Lucyfer, to symbol nieustają-
cej walki dobra ze złem”, mówi 
o Furgale Aleksander Błachow-
ski.

Sam twórca wielokrotnie 
powtarza, że jego życiorys od-
zwierciedla się w jego rzeź-
bach. „Przystępując do każdej 
rzeźby wnoszę w nią cząstkę 
swojego życia, natchnienie mi 
daje to, co zostawili nam wielcy 
ludzie”, powtarza Furgała. Dla-
tego postanowił do końca życia 
utrwalać w drewnie muzykę 
Chopina, czy wiersze Konop-
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nickiej. Ponadto nasz artysta z 
Lubaczowa postanowił uwiecz-
niać w swej twórczości pracę, 
zabawy oraz wszelkie formy 
aktywności ludzkiej, w które 
wpisana jest radość i smutek. 

„Dobro i zło musi iść w pa-
rze z człowiekiem”, mówi Fur-
gała. Podkreśla przy tym, że  
człowiek każdego dnia musi 
podejmować walkę ze złem, 
„by dobra, miłości, piękna i 
wrażliwości było coraz więcej”. 
Rzeźbiarz wychodzi z założenia, 
że sam człowiek powinien być 
wrażliwy na piękno i nim się 
delektować. Dlatego, nie waha 

się nazwać piękna tajemnicą i 
mówić, że jest ono „tak potęż-
ną siłą, że czym bardziej się je 
smakuje, tym więcej pozostaje 
do wydobycia”. 

Twórczość Jarosława Furga-
ły przekonuje odbiorcę o tym, 
że piękno nie może być ode-
rwane, wyizolowane, aspołecz-
ne. Przeciwnie, tłumaczy, że 
piękno wyraża się najgłębiej w 
treści związanej z człowieczeń-
stwem, tradycją, obyczajami, 
pracą, więziami międzyludzki-
mi i postawie poświęcenia na 
rzecz drugiego człowieka. 

Posługując się przykładem 
wesela opowiada o tym, 
że: „kiedyś, córka czy 
syn odchodząc z domu 
żegnał się z rodzicami, 
domownikami ale i ze 
stołem całując ten stół, 
jako domowy ołtarz. 
Tu, jadł, uczył się, tu co 
dzień zasiadał wśród 
całej rodziny. Utrata ta-
kich wartości jest dzi-
siaj przyczyną wszelkiej 
patologii. Jeżeli traci się 
świętość, tradycje, traci 
się punkt oparcia”. 
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Furgała, który w dzieciń-
stwie stracił ojca dokładnie ro-
zumie wartość domu. Swoim 
rozmówcom lubi powtarzać, że 
„dom był od zawsze dla mnie 
zawsze świętością”. W dzisiej-
szym świecie wiele się zmienia 
w tej materii. Często brakuje lu-
dziom szacunku dla pracy. „Je-
żeli nie ma szacunku dla pracy, 
to z pewnością  nie będzie go 
też i dla człowieka pracy, dla ro-
dziców i oczywiście dla domu. 
Nie ma więzi między rodzicami 
a dziećmi, nie ma ciepła mię-
dzy ludźmi, bo nie ma ogniska 
domowego. Młody człowiek 
wyrusza w świat i wpada w 
narkomanię lub alkoholizm”. 

W takiej wizji świata ginie 
nam obraz piękna, który jest 
tuż obok nas. Dlatego poprzez 
swoją rzeźbę Furgała chce 
przywrócić przestrzeni wokół 
siebie tradycyjne, sprawdzone 
wartości, by pokazać współcze-
snemu pokoleniu piękno jakie 
zawarte jest a naturalnym po-
rządku świata.

Opisując na łamach „Senio-
ra w eterze” twórczość Jarosła-
wa Furgały, warto wspomnieć 

o dziele rzeźbiarza które znaj-
duje się w Getyndze. To wła-
śnie w partnerskim mieście 
Torunia w 1984 r. wyrzeźbił 
pomnik Mikołaja Kopernika. 
Sam niniejsze wydarzenie re-
lacjonuje w następujący spo-
sób: „Postanowiłem wyrzeźbić 
Kopernika, jako swego roda-
ka. Getynga, podobnie jak To-
ruń, to miasto uniwersyteckie 
o wielkiej tradycji. Studiuje tu 
dwadzieścia pięć tysięcy mło-
dzieży z całego świata. Dla stu-
dentów Kopernik, to postać 
znana i imponująca. Zrobiłem 
więc młodego Kopernika. Rzeź-
ba, wykonana w drewnie, jest 
wysoka na trzy metry, zawiera 
w sobie trzy symbole: sutannę, 
w którą ubrany jest Kopernik, 
jako duchowny, bukiet konwalii 
w lewej ręce - symbol lekarza, i 
rulon w prawej z napisem: „De 
revolutionibus”. W języku pol-
skim napis: „Mikołaj Kopernik 
ur. w 1473 r.” 

Z perspektywy czasu sę-
dziwy senior Jarosław Furga-
ła zachęca młode pokolenia 
do wierności sprawdzonych, 
uniwersalnych wartości. Uczy 
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młode pokolenia tworzyć nową 
rzeczywistość w oparciu spraw-
dzone metody i wypracowaną 
aksjologię, która nic nie traci 
na aktualności. Jako remedium 
na wszechobecny mit kon-
sumpcjonizmu i materializmu 
proponuje pogłębienie życia 
duchowego i budowanie moc-
nych więzi społecznych. Dąże-
nie do wyobcowania z prze-
lotnych mód prowadzących do 
alienacji i mitu samorealizacji, 
w opinii Furgały, prowadzi czło-

wieka do samounicestwienia. 
Dlatego osobom, jak i społecz-
nościom proponuje powrót do 
własnych „korzeni”. Niniejszy 
powrót zaowocuje z pewnością 
odkryciem wartości ducho-
wych kultury i przyczyni się do 
budowania bardziej ludzkich 
relacji opartych na prawdzie 
uwrażliwiających człowieka na 
piękno. 

Stała czytelniczka – 66+
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