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III sesja plenarna
Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów
Seniorzy z całej Polski
spotkali się w Warszawie.
W Międzynarodowym Dniu Osób Starszych,
ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
w dniu 14 grudnia 1990 roku, 1 października br.
w Audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie odbyła
się III sesja plenarna Obywatelskiego Parlamentu
Seniorów z udziałem 460 delegatów z całego kraju,
obserwatorów i gości honorowych. Sesja plenarna
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów stanowi najważniejsze wydarzenie polskich obchodów.

W sesji udział wzięli m.in: Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Rzecznik
Praw Obywatelskich Adam Bodnar, Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, WiceNr 3/2017 | PANORAMA

marszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska
i Barbara Dolniak, była premier Ewa Kopacz i poseł
Michał Szczerba – wiceprzewodniczący Sejmowej
Komisji Polityki Senioralnej i inni goście.
Seniorzy i przyszłość Polski – to symboliczne motto działania Obywatelskiego Parlamentu
Seniorów. Polska stoi bowiem w obliczu poważnych wyzwań demograficznych związanych z realną
perspektywą dużego spadku liczby mieszkańców,
poważnym naruszeniem równowagi międzypokoleniowej oraz systematycznym wzrostem udziału
populacji osób starszych. Sytuacja ta wymaga aktywnej i kompleksowej polityki senioralnej, opartej
na długofalowych działaniach władz publicznych
przy aprobacie, zaufaniu i uczestnictwie całego społeczeństwa, w tym organizacji przedstawicielskich
osób starszych.
Przypomnijmy, że Obywatelski Parlament Seniorów (OPS) to ogólnopolskie przedstawicielstwo
osób starszych reprezentujące blisko 9 milionów seniorów w Polsce. Delegatami OPS są przedstawiciele
wszystkich najważniejszych środowisk senioralnych
w Polsce, w szczególności Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów oraz rad seniorów. Wśród delegatów
OPS są osoby reprezentujące inne organizacje senioralne o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym.
Obywatelski Parlament Seniorów (OPS) zainaugurował swoją działalność 1 października 2015 roku
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w Sali Posiedzeń Sejmu RP. Od 2016 roku OPS pozbawiony został możliwości odbywania swoich corocznych spotkań w Sejmie. Po raz drugi sesja plenarna OPS odbyła się przy wsparciu warszawskiego
i mazowieckiego samorządu.
OPS to efekt trwającego ponad dekadę procesu
konsolidacji ruchu senioralnego w Polsce, a zarazem wypełnienie rekomendacji Parlamentu Europejskiego zalecającej powołanie w każdym kraju
członkowskim UE Parlamentu Seniorów, mającego
wpływ na politykę państwa wobec osób starszych.

Obrady otworzyła przewodnicząca OPS Krystyna
Lewkowicz, witając gości, a następnie zdając sprawozdanie z działalności OPS w 2017 roku.
Był on bardzo pracowity i owocny, a główne aktywności OPS koncentrowały się wokół powstających regionalnych struktur. Powstało już 7 regionalnych delegatur OPS w woj: dolnośląskim,
pomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim,
lubuskim, śląskim, warmińsko –mazurskim.
Ten kierunek działania okazał się szczególnie
trafny, bowiem wokół regionalnych delegatur OPS
zaczęła koncentrować się lokalna polityka senioralna, a OPS stał się ośrodkiem konsolidacji środowiska senioralnego. Uaktywniło to nie tylko delegatów
OPS ale pozwoliło na podjęcie współpracy z lokalnymi samorządami i innymi organizacjami senioralnymi.

Nowum organizacyjnym było zaproszenie na sesję plenarną obserwatorów i sympatyków. Obrady
wzbudziły tak duże zainteresowanie środowiska senioralnego, że przybyło na sesję ok. 100 obserwatorów i gości z innych organizacji, m.in. tych którzy
zamierzają w przyszłości kandydować do OPS.
Zgodnie z postulatami delegatów OPS wprowadzono też do programu panel dyskusyjny, w którym
wzięło udział 12 dyskutantów. Przedstawiali zarówno wnioski z własnych regionalnych doświadczeń
jak i propozycje rozwiązań ogólnopolskich.

Delegaci podsumowali obrady przyjęciem Deklaracji Programowej, w której do priorytetowych
zadań należy zdrowie, bezpieczeństwo i konsolidacja środowiska senioralnego. Pełny tekst deklaracji
programowej znajduje się na www.fundacjaops.pl
III sesji plenarnej Obywatelskiego Parlamentu
Seniorów towarzyszyły stoiska informacyjno-konsultacyjne instytucji i organizacji zajmujących się
problematyką osób starszych oraz wspaniały występ Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „MAZOWIACY”

W woj. pomorskim odbyła się pilotażowa edycja
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej.
To także bardzo udana inicjatywa, która kontynuowana będzie w innych regionach.
Informacje dodatkowe: http://fundacjaops.pl/
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Stawka to życie. Zastawka
to życie, czyli jak poprawić
jakość życia seniora?
Ludzkie życie gwałtownie się wydłuża. To właśnie w Europie mieszka najwięcej ludzi powyżej 65 roku życia. Trzeba podkreślać konieczność rozwoju sektora medycznego dopasowanego do nowego profilu pacjentów, jakim są seniorzy - jest to obecnie nieodzowny element
rozwoju sprawnie funkcjonującego starzejącego się społeczeństwa.
Według danych Głównego
Urzędu Statystycznego, życie kobiet i mężczyzn po 60 r.ż. znacznie
się wydłuża. Prognozy pokazują,
że do 2070 roku procent osób
starszych będzie wynosił aż 31%!
Wraz z wydłużającym się życiem
pojawia się problem licznych chorób współistniejących oraz schorzeń cywilizacyjnych, które kiedyś
nie istniały. To choroby, na które
cierpią osoby w zaawansowanym
wieku - m.in. na niebezpieczną
chorobę kardiologiczną - stenozę (zwężenie) zastawki aortalnej.
Biorąc pod uwagę te informacje,
nasuwają się proste wnioski - czas
na inwestycję we własne zdrowie
i nowoczesne metody leczenia
umożliwiające nie tylko ratowanie życia, ale również uratowanie
jakości tego życia.
Medycyna szuka sposobu na
pokonanie cukrzycy, otyłości,
a przede wszystkim wynikających
z nich chorób układu krążenia. To
właśnie one są główną przyczyną
śmiertelności na świecie, stanowiąc ok. 70% wszystkich zgonów!
Jednym z trzech najczęściej występujących schorzeń kardiologicznych jest zwężenie zastawki
aortalnej. Szybki rozwój medycyny gwarantuje pacjentom coraz to
nowsze metody leczenia ich chorób. Jednym z nich jest małoinwazyjny zabieg TAVI, czyli przezcewnikowa implantacja zastawki
aortalnej.

- TAVI (Transcatheter
Aortic Valve Implantation)
to relatywnie młoda metoda leczenia niewymagająca
operacji na otwartym sercu. Proces implantacyjny
wykonuje się poprzez tętnicę udową przy miejscowym
znieczuleniu. Przeciętny
zabieg trwa 2,5 godziny,
a średnica kardiologicznej
zastawki TAVI wynosi od 20
do 31 mm - mówi prof. Dariusz
Dudek - koordynator kampanii
społecznej Stawka to Życie, Zastawka to Życie, przewodniczący
Rady Instytutu Kardiologii Collegium Medicum UJ.
TAVI to doskonała metoda na
uniknięcie operacji na otwartym
sercu. Płatki protezy zastawkowej zawieszone są na specjalnej
siatkowatej konstrukcji - stencie
samorozprężalnym lub rozprężanym za pomocą balonu. Zastawkę wprowadza się poprzez system
przezskórny i rozpręża w uszkodzonej zastawce bez jej usuwania. TAVI to przykład, że nawet
bez większych ingerencji operacyjnych można przedłużyć życie
i cieszyć się jego jakością przez
wiele lat od zabiegu.

I choć metoda rzeczywiście
jawi się jako niezawodna i pomocna dla wielu pacjentów, dla
których ogromnym ryzykiem
jest przeprowadzenie zabiegu na
otwartym sercu, w Polsce TAVI
wciąż wykonuje się zbyt mało.

- W tej chwili w Polsce zabiegi TAVI przeprowadzamy u pacjentów, którzy nie
kwalifikują się do standardowego zabiegu kardiochirurgicznego (gdyż mogliby
go nie przeżyć) lub zabieg
ten jest dla nich obciążony
podwyższonym ryzykiem.
U takich osób wykonujemy zabieg TAVI, po którym
mogą normalnie funkcjonować i aktywnie żyć - tłumaczy
prof. Adam Witkowski, koordynator kampanii “Stawka to życie. Zastawka to życie.”, kierownik I kliniki kardiologii i angiologii Instytutu Kardiologii w Warszawie
W 2014 wykonano 453 zabiegów TAVI, co stanowi ok. 12 zabiegów na milion osób. Liczba ta
wzrosła do 672 (17/milion) w 2015
i 870 w 2016 (23/milion). Dla porównania w Niemczech na milion
osób do TAVI podchodzi aż 160
osób. Aby osiągnąć średnią unij-
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ną, w naszym kraju powinno się
wykonywać 2000 zabiegów TAVI
rocznie. Choć dochód narodowy
na mieszkańca w Niemczech jest
wyższy tylko 3,6 razy w porównaniu do Polski, ilość zabiegów
przezcewnikowej
implantacji
zastawki aortalnej jest tam aż 7
razy większa! Bez odpowiednich
środków wsparcia takich nowoczesnych metod leczenia, a także
profilaktyki i poszerzania świadomości społecznej wśród osób chorych oraz ich bliskich polska medycyna nie może liczyć na większe
zmiany w obszarze zwalczania
chorób układu krwionośnego.
Właśnie dlatego powstała kampania “Stawka to życie.
Zastawka to życie.” promująca
nowoczesną i małoinwazyjną
metodę przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI).
W edukację społeczeństwa i specjalistów o tej innowacyjnej metodzie leczenia włączyło się Polskie
Towarzystwo
Kardiologiczne,
Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK, European
Society of Cardiology, European
Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions ESC
w ramach europejskiej inicjatywy
Valve for Life.
W pierwszej edycji twarzą
kampanii został Emil Karewicz
– aktor znany szerokiej publiczności z serialu „Stawka większa
niż życie”, którego tytuł stał się
inspiracją do haseł promujących
kampanię. 2017 rok to czas na II
edycję kampanii, która ma edukować dojrzałe społeczeństwo,
jak istotnym jest dbanie o zdrowie i odpowiedni wybór metody
prowadzonego zabiegu. W ramach kampanii przeprowadzone zostanie szereg spotkań na
Uniwersytetach Trzeciego Wieku i dedykowanym lekarzom, by
pokazać, że nieinwazyjne metody
leczenia są przyszłością starzejącego się społeczeństwa. Tym ra-

zem ambasadorem akcji została
wspaniała polska aktorka - Emilia
Krakowska, która będzie również
gościem wykładów przeprowadzanych na Uniwersytetach Trzeciego Wieku.
Mamy odpowiednie narzędzia, by móc zapobiegać i leczyć
choroby serca. Wystarczy tylko
świadomie skorzystać z wiedzy
i nowoczesnych metod, którymi
dysponują polscy kardiolodzy
i kardiochirurdzy.
Więcej o kampanii na stronie:
www.stawkatożycie.pl

Od Redakcji: Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie UTW
włączyła się do kampanii Zastawka To Życie organizując wykłady
popularyzujące metodę TAVI,
m.in w UTW Szkoły Głównej
Handlowej, UTW im. Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy, UTW
przy Bytomskim Centrum Kultury, UTW Ateneum w Gdańsku
oraz UTW w Łodzi. Wykładom
towarzyszą badania echa serca,
EKG i in., a dodatkową wielką
przyjemnością dla słuchaczy jest
spotkanie z Panią Emilią Krakowską.
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STAWIAMY NA BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW !
Warszawskie Dni Seniora, jak co roku organizowane są na przełomie września i października
z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. To
szczególny moment mobilizacji i działania na rzecz
warszawskich seniorów różnego rodzaju podmiotów
z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego.
W tym roku Warszawski Tydzień Seniora wydłużył się na okres 22 września - 1 października
2017 r., tym samym zmieniając nazwę na Warszawskie Dni Seniora.
Jak wynika z analizy wieku sprawców wypadków duże zagrożenie powodują osoby starsze.
Według danych Policji za 2016 r., rowerzyści
powyżej 60 roku życia byli sprawcami 479 wypadków, w których zginęło 67 osób, a 427 zostały
ranne. Z tych samych danych wynika, że kierowcy
samochodów osobowych powyżej 60 roku życia,
byli sprawcami 3419 wypadków, zginęło w nich
255 osób, a 4129 zostało rannych.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Straż
Miejska m.st. Warszawy oraz Komenda Główna
Policji zororganizowały bezpłatne warsztaty rowerowe dla seniorów „Bądźmy Razem Bezpieczni”
oraz akcję informacyjno – edukacyjną „60+ bezNr 3/2017 | PANORAMA

pieczni w ruchu drogowym”, których celem
jest przypomnienie seniorom:
▶ jak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawidłowo poruszać się po drodze,
▶ jak i kiedy stosować elementy odblaskowe,
▶ jak sprawność psychofizyczna wpływa na percepcję i możliwość kierowania pojazdem,
▶ jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako rowerzysta, kierowca i pieszy,
▶ jak na bezpieczeństwo w ruchu drogowym
wpływają zmiany biologiczne i mentalne postępujące z wiekiem.

WARSZTATY ROWEROWE DLA SENIORÓW
W największym miasteczku ruchu drogowego
w Warszawie przy ul. Sołtyka 8/10, organizowane są
przez Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. i Straż Miejską m.st. Warszawy w ramach kampanii społecznej
Bądźmy Razem Bezpieczni warsztaty rowerowe dla
seniorów.
Wyślij swoje zgłoszenie mailem na adres:
brb@tw.waw.pl
W zgłoszeniu zatytułowanym: „Zapisy na warsztaty rowerowe” należy podać imię i nazwisko.
Warsztaty odbywają się codziennie o godz. 9.00
od poniedziałku do piątku od 25 września do 27 października 2017 r.. Zapisy na poszczególne terminy
odbywają się w kolejności zgłoszeń, ponieważ grupy
powinny liczyć min. 10 osób.
Warsztaty podzielone są na 2 bloki:
▶ Część teoretyczną odbywającą się w sali multimedialnej, która dotyczyć będzie sytuacji stwarzających zagrożenie w komunikacji miejskiej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzysty.
▶ Część praktyczną na placu manewrowym, gdzie
uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość przećwiczyć swoje umiejętności, zapoznać się z obowiązującymi zasadami pieszych, rowerzystów, pasażerów w sytuacjach drogowych i w komunikacji
miejskiej. Podczas jazdy praktycznej seniorzy będą
mieli możliwość spotkania się z symulowanymi sy-
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tuacjami stwarzającymi zagrożenie w ruchu drogowym i w komunikacji miejskiej.
W miasteczku zapewniamy rowery, ale zapraszamy także z własnymi jednośladami.
Pamiętaj, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa rower powinien być wyposażony w następujące elementy:
▶ dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,
▶ co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
▶ co najmniej jedno światło tylne czerwone odblaskowe,
▶ co najmniej jedno światło tylne świecące ciągłym lub migającym światłem – obowiązkowe
po zmroku,
▶ co najmniej jedno światło przednie białe lub
żółte świecące ciągłym lub migającym światłem – obowiązkowe po zmroku,
▶ kierunkowskazy – tylko w przypadku, gdy
konstrukcja roweru uniemożliwia sygnalizowanie zamiaru skrętu ręką.

Rowerzyści dla własnego bezpieczeństwa zakładajcie kamizelki odblaskowe, szczególnie po zmroku!
Podczas warsztatów rowerowych każdy z uczestników otrzyma w prezencie kamizelkę odblaskową.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
www.brb.waw.pl

z pewnością zdecydowanie poprawiają bezpieczeństwo pieszych i kierowców.
Od 31 sierpnia 2014 roku obowiązek używania
elementów odblaskowych dotyczy wszystkich pieszych poruszających się po zmroku poza terenem
zabudowanym, w miejscach, gdzie nie ma wyznaczonego chodnika. Wcześniej obejmował tylko dzieci do 15 roku życia. O ile przepis ten jest coraz częściej przestrzegany przez osoby poruszające się na co
dzień po takich drogach, to niekoniecznie musi być
znany mieszkańcom aglomeracji miejskich. Nie warto w tym miejscu zastanawiać się nad wysokością
mandatu i prawdopodobieństwem jego otrzymania,
ale trzeba skupić się na aspekcie bezpieczeństwa.
Przepisy nie określają wprost, co jest elementem
odblaskowym i w jaki sposób go używać. Najefektywniejszym z nich jest kamizelka, której założenie
i zapięcie powoduje, że pieszy jest widoczny z każdej
strony drogi. Popularna opaska powinna znaleźć się
na prawej nodze na wysokości kostki. Po pierwsze,
pieszy porusza się po przeciwnej do kierunku ruchu
stronie pobocza. Po drugie, prawidłowo ustawione światła w samochodzie skierowane są do dołu,
co powoduje naturalne skupienie wzroku kierowcy
właśnie na tym obszarze drogi.
Nie powinno się przytwierdzać zawieszki odblaskowej do plecaka czy torby. Biorąc pod uwagę, że
pieszy porusza się na wprost nadjeżdżających pojazdów, optymalnym miejscem do jej przypięcia jest na
przykład suwak kurtki.
Coraz częściej też elementy odblaskowe stosowane są przez producentów odzieży czy obuwia. Takie
rozwiązanie również spełnia obowiązek używania
elementów odblaskowych. Jego dużym plusem jest
noszenie ich stale bez względu na porę dnia oraz
miejsce, przez co pełnią swoją rolę m.in. na niedoświetlonym przejściu dla pieszych w mieście.
W przypadku braku elementu odblaskowego
można wykorzystać latarkę czy ekran naszego telefonu komórkowego. Co prawda, nie będą to odblaski w ścisłym znaczeniu, jednak takie rozwiązanie
umożliwia kierowcy wcześniejsze dostrzeżenie pieszego na drodze.

NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH AKCJA INFORMACYJNO – EDUKACYJNA
PO ZMROKU TO OBOWIĄZEK !
„60+ BEZPIECZNI W RUCHU DROGOWYM”
Mieszkańcy dużych miast mogą nie pamiętać, że
noszenie elementów odblaskowych po zapadnięciu
zmroku jest obowiązkowe także w terenie aglomeracji na drogach poza terenem zabudowanym bez
wyznaczonego chodnika. Tego typu rozwiązania

to kolejna propozycja Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której celem jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród
uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia, budowanie poczucia współodpowiedzialności za
bezpieczeństwo swoje i innych na drodze oraz podPANORAMA | Nr 3/2017
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noszenie świadomości seniorów kierowców, rowerzystów i pieszych w zakresie szeroko rozumianego
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Inauguracja akcji z udziałem Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka odbyła się 2 września 2017 r. w miejscowości Klucze,
w województwie małopolskim.
Do tej pory odbyło się już 5 wydarzeń plenerowych
w formie Miasteczek Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a przed nami aż 11 warsztatów edukacyjnych
z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Każdy z warsztatów ma na celu:
▶ pokazanie seniorom-rowerzystom i seniorom-kierowcom zagrożeń ruchu drogowego wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności
przy poruszaniu się po drodze,
▶ wskazanie osobom 60+ wzorcowych postaw i zachowań na drodze, z którymi powinni się identyfikować,
▶ przedstawienie konsekwencji nieprzestrzegania
przepisów ruchu drogowego,
▶ przypomnienie uczestnikom o prawach i obowiązkach oraz spoczywającej na nich odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych
uczestników ruchu drogowego,
▶ zaprezentowanie przykładów właściwego stosowania elementów odblaskowych,
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▶ zwrócenie uwagi na zachodzące wraz z wiekiem
zmiany fizjologiczne i psychomotoryczne wpływające na percepcję i możliwość kierowania pojazdami,
▶ przybliżenie uczestnikom możliwych i groźnych
efektów ubocznych przyjmowania leków, preparatów ziołowych i innych substancji, które mogą
wpływać na zdolność kierowania pojazdem.
Uczestnicy warsztatu otrzymają komplet materiałów dydaktycznych, w tym ściągę i naklejkę bezpieczeństwa oraz elementy odblaskowe. Spośród
uczestników warsztatów zostaną powołani Terenowi Edukatorzy Ruchu Drogowego
(STER), którzy będą mogli przekazywać zdobytą wiedzę dalej w swoim lokalnym środowisku, oraz otrzymają odpowiedni certyfikat.
Na potrzeby tegorocznej edycji akcji uruchomiony został portal „Senior Bezpieczny Na Drodze” pod
adresem www.SeniorNaDrodze.pl.
W czasie Warszawskich Dni Seniora odbyło się
wiele różnego rodzaju wydarzeń i atrakcji dla seniorów – m.in. warsztaty, spotkania, wycieczki,
wystawy itp. poświęcone m.in. kulturze, turystyce,
zdrowiu, nowym technologiom w kilkudziesięciu
miejscach na terenie Warszawy.
Wszystkie wydarzenia w ramach Warszawskich
Dni Seniora znajdziesz na stronie www.wds.org.pl.
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Wolontariat
ma przyszłość
Przyjęło się sądzić, że wolontariuszami mogą być
tylko osoby młode. Co więcej, w szkołach, uczelniach
nastała swoista moda na pracę na rzecz innych, tworzy się etos społecznika i uznanie dla wolontariuszy.
Zaangażowanie w prace społeczne są informacją
dobrze widzianą w CV młodych ludzi ubiegających
się o pracę, a także w ankietach personalnych badających predyspozycje do pracy w zespole, empatię
niezbędną do wykonywania zawodów wymagających styczności z innymi osobami itp.
Udział w pracach społecznych na rzecz uczelni,
jej projektów naukowych i dydaktycznych jest warunkiem ubiegania się studentów o stypendia, staże
zagraniczne, praktyki w międzynarodowych firmach
itp. świadczenia rzeczowe lub finansowe o charakterze uznaniowym.
Praca społeczna studentów z osobami starszymi,
np. w ramach programów edukacyjnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku (prowadzenie lektoratów,
kursów komputerowych, zajęć aktywizujących, artystycznych, pomoc w księgowości, administracji
itp.) brana jest pod uwagę w ocenie zaangażowania społecznego studenta, a także za zgodą uczelni,

może być zaliczona na poczet obligatoryjnych praktyk studenckich na kierunkach pedagogicznych.
Przykładowo, Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zatrudnia na stałe ok. 60 wolontariuszy – studentów i doktorantów
SGH. Prowadzą wykłady, lektoraty i szkolenia komputerowe na wszystkich poziomach zaawansowania.
Sprawdzają się w ten sposób w roli wykładowców
akademickich, którymi zapewne w wielu przypadkach będą w przyszłości, nabierają praktyki dydaktycznej w szkoleniu osób starszych, które są bardzo
specyficznymi „studentami”, pilnymi, wdzięcznymi
ale wymagającymi szczególnej cierpliwości, uwagi,
taktu i kultury osobistej.
Praca dydaktyczna i instruktorska wolontariuszy
UTW SGH jest jednym z filarów, bez którego trudno
wyobrazić sobie prowadzenie nowoczesnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Potencjalne zastąpienie
ich kadrą instruktorską odpłatną, pozyskaną z rynku ograniczyłoby bardzo, z powodu niewystarczających środków, zakres oferty programowej.
Mają tu zatem miejsce niezaprzeczalne, wymierne i obopólne korzyści takiej współpracy.
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Przykładów pozytywnego zaangażowania ludzi
młodych w świadczenia wolontariackie, w tym międzypokoleniowe jest bardzo wiele.

”

Tymczasem niedocenionym i słabo
jeszcze wykorzystanym jest ogromny potencjał wolontariacki tkwiący w środowisku osób starszych.

Polskie społeczeństwo, podobnie jak populacje
innych krajów europejskich, starzeje się. Obecnie
mamy 12 milionów osób powyżej pięćdziesiątego
roku życia, co stanowi blisko jedną trzecią ogółu
populacji, a w 2030 roku udział tej grupy wiekowej
wyniesie już blisko 45%.
W populacji osób powyżej pięćdziesiątego roku
życia przeważają osoby, które już nie pracują tj. są
na rencie lub emeryturze lub takie, które zbliżają się
do końca aktywności zawodowej. Warto podkreślić,
że polscy emeryci należą do najmłodszych w Europie, co wiąże się z powszechną praktyką przechodzenia na wcześniejsze emerytury (tylko 17% kobiet
i 33% mężczyzn pracuje aż do osiągnięcia ustawowej granicy wieku emerytalnego).
Obecnie, kiedy ludzie starsi cieszą się dłuższym
życiem i lepszym zdrowiem, przejście na emeryturę
nie powinno oznaczać zaprzestania aktywności. Wolny czas, wiedza, doświadczenie życiowe i zawodowe
seniorów stanowią olbrzymi kapitał dla wolontariatu.
Najaktywniejsi i najbardziej przedsiębiorczy trafiają do organizacji senioralnych.

”

Dlaczego właśnie osoby starsze są tak dobrymi kandydatami na wolontariuszy?

Oto odpowiedź:
● osoby starsze, wskutek zaniechania systematycznych obowiązków zawodowych, boleśnie odczuwają brak aktywności, równoznaczny dla nich z poczuciem nieprzydatności społecznej, potrzebują więc
zajęcia dającego im poczucie, że są nadal potrzebne;
● nigdzie się nie spieszą, mają czas, doświadczenie życiowe, ustabilizowaną sytuację rodzinną i materialną;
● są skarbnicą wiedzy o rodzinie, przodkach, historii, tradycji, a także przekaźnikami wiary, patriotyzmu, podtrzymania rodzinnych więzi, zwyczajów,
kultywowania świąt;
● posiadają wysokie zróżnicowane kwalifikacje
zawodowe, prawnicze, ekonomiczne, pedagogiczne i inne niezwykle przydatne w pracy na rzecz
organizacji pozarządowej lub lokalnej działalności w radach seniora, klubach, szkołach, zakładach
opiekuńczych i domach pomocy społecznej;
● podjęcie pracy społecznej inspiruje je do wyjścia z domu, zadbania o swój wygląd, pozytywnego
nastawienia do otoczenia;
● zajęcie pracą oraz styczność z osobami często
dotkliwie poszkodowanymi przez los pozwala im
na zachowanie dystansu do własnych dolegliwości
i uciążliwości życia;
● praca na rzecz innych daje im energię do życia, optymizm, poczucie wysokiej własnej wartości
i uznanie w oczach otoczenia.

Ich siła tkwi m.in w tym, że „wartość dodaną” do
potencjału finansowego, tj. środków pochodzących
ze składek członkowskich, dotacji i subwencji, tworzy praca społeczna członków organizacji.

Takie projekty jak Akademia Liderów 60+ pozwalają na pozyskanie chętnych do pracy na zasadzie wolontariatu i zainspirowanie ich do aktywności na tym polu, przekazania im niezbędnych
informacji o potencjalnych potrzebach, stwarzają
warunki i zapewniają miejsca spotkań, niezbędne
przeszkolenie, instruktaż, a także dają możliwość
poznania nowych ludzi, zyskania ich wdzięczności,
uznania i szacunku.

Tzw. wkład osobowy jest też częścią obligatoryjnego wkładu własnego, niezbędnego do realizacji
zadań zleconych do wykonania trybie „dofinansowania” przez samorządy i administrację centralną.

Kiedy jeszcze otrzymają zielone światło do działania w postaci inspiracji, doradztwa specjalistycznego, a także środków finansowych, potrafią dokonać wielkich rzeczy.

Warte podkreślenia jest, że zdecydowana większość organizacji pozarządowych opiera swój potencjał na pracy wolontariackiej osób starszych.
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KORPUS WOLONTARIATU
AKADEMII LIDERÓW 60+
- wywiad z Krystyną Lewkowicz, koordynatorem projektu Akademia Liderów 60+
Pani Prezes, czym jest Korpus Wolontariatu?
To szczególnie cenna wartość dodana realizowanego przez Fundację „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” projektu
pod nazwą Akademia Liderów 60+. Konkretnie –
to wyłoniona w trakcie prac nad projektem grupa doświadczonych działaczy różnych instytucji
i organizacji pozarządowych, którzy mają bogate
doświadczenia w tworzeniu i korzystaniu z pracy
wolontariackiej jak również, m.in dzięki udziałowi
w projekcie, podejmują się szkolenia, instruowania, pomagania i zachęcania nowych osób do pracy społecznej na rzecz innych.
To także osoby nowe, pełne pomysłów i chęci do
pracy, które chcą pracować społecznie, a nawet
podjęły się samodzielnego opracowania i realizacji
mikro projektów wolontariackich.
Właśnie, co to są te mikro projekty?
Konstrukcja projektu Akademia Liderów 60+
przewiduje, że najaktywniejsi wolontariusze opracują samodzielnie niewielkie projekty, które przy
pomocy mentorów i ekspertów zostaną wdrożone
w życie. Otrzymają więc na starcie nie tylko pomoc
logistyczną ale też niewielkie środki finansowe (ok.
2 tys. zł ) na niezbędne koszty materialne związane
z ich realizacją.
Każdy projekt otrzyma też atrakcyjną indywidualną firmę prezentacji multimedialnej, nagranie na CD, w przygotowaniu których pomogą nasi
graficy i mentorzy informatyki.
Już dotychczasowe spotkania w Klubie wolontariusza wskazują na duże zainteresowanie tym
mikro konkursem, a kandydaci na autorów zgłaszają mnóstwo ciekawych pomysłów.
Kto je będzie weryfikował i ile projektów
ma szanse na realizację?

Nad tematyką mikro projektów debatujemy na
bieżąco, bo to stała płaszczyzna działania naszych
beneficjentów. Spotykamy się z pomysłodawcami
w grupach i na indywidualnych konsultacjach,
podpowiadamy, doradzamy, inspirujemy wzbogacenie form i treści.
Założeniem projektów jest, że mają dotyczyć
uaktywnienia się kandydatów na wolontariuszy
w swoim najbliższym otoczeniu. Własne kwalifikacje, zainteresowania i doświadczenia mają być
spożytkowane na pomoc innym. Bardziej doświadczeni (liderzy) pomagają nowym odnaleźć się w tej
pracy i czerpać z niej satysfakcję, zdobywać uznanie i szacunek otoczenia.
Zasadą jest, że liderzy tych projektów nie pobierają wynagrodzeń, a budżet projektu przeznaczony jest na niezbędne koszty materialne, promocję
oraz ewentualne zatrudnienie specjalistycznej kadry, np. przewodników, doradców, psychologów,
obsługę prawną, adekwatnie do typu projektu.
Finalnym wydarzeniem będzie Targowisko pomysłów, na którym zainteresowane osoby przedstawiać będą swoje wstępnie zweryfikowane projekty.
Wspólna debata pomoże nadać projektom ostateczną treść i formę. Następnie, Rada programowa
Akademii Liderów 60+ wspierana przez ekspertów
dokona oceny i udzieli promesy na realizację.
Na tych zasadach możemy przyjąć do realizacji
aż dwanaście mikro projektów. Zapewnimy im też
we własnym zakresie dodatkową promocję i reklamę.
Jakie wymierne korzyści wynikną z tych
projektów?
Powstaną zapewne projekty edukacyjne dostępne dla wszystkich zainteresowanych, kampanie społeczne promujące idee ważne dla osób
starszych, projekty ukierunkowane na poprawę
dostępności usług, usuwanie barier architektonicznych, dbałości o otoczenie jak również bezpośrednią pomoc.
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Osoby samotne, potrzebujące wsparcia uzyskają zainteresowanie ich losem, otrzymają też
nowe propozycje współpracy i pomocy ze strony
autorów mikro projektów. Pomogą im zapewne
w rozwiązaniu wielu życiowych problemów, przeciwdziałać będą depresjom, wykluczeniu, osamotnieniu.
Możliwość zwrócenia się z prośbą o pomoc do
konkretnej poznanej wcześniej osoby zapewni osobom starszym poczucie bezpieczeństwa, wzmocni
sytuację osób starszych i ich pozycję w środowisku
lokalnym i na rynku, zapobiegnie dyskryminacji ze
względu na wiek i działaniom na ich szkodę ze strony otoczenia, a nawet rodziny.
Dla realizatorów będą one inspiracją do przeciwdziałania znieczulicy, szkołą wrażliwości na
trudne sytuacje osób pokrzywdzonych przez los
chorobą, ubóstwem, domową przemocą, samotnością, krzywdą wyrządzaną przez otoczenie, pozwolą
też przynajmniej częściowo wyeliminować przypadki częstych oszustw i innych działań na szkodę
osób starszych w różnych obszarach ich życia.
Będą też doskonała szkołą pisania, realizowania, rozliczania i raportowania projektów społecznych, co zapewne ośmieli ich autorów do tworzenia
w przyszłości większych projektów i występowania o dotacje na ich realizację w ogólnopolskich
konkursach.

To kuźnia pomysłów i tworzenie katalogu dobrych praktyk.

Z plakatu promującego projekt wyczytałem zaproszenie na „śniadanie czwartkowe”, czy to nawiązanie do słynnych królewskich obiadów czwartkowych?

Czy projekt przewiduje jakieś zachęty dla
samych wolontariuszy Korpusu.

(Ha, ha!) Raczej nie! Menu znacznie skromniejsze, atmosfera robocza i salka konferencyjna wydzielona z biura Fundacji.
A tak na poważnie, śniadania czwartkowe to
spotkania w Klubie Wolontariusza, także stanowiącym jeden z efektów twardych projektu, gdzie
już działający wolontariusze, osoby zainteresowane wolontariatem, beneficjenci projektu spotykają
się aby uzyskać poradę, wymienić doświadczenia,
zgłosić problem wymagający wsparcia eksperckiego, a przy okazji w miłej atmosferze wspólnie
napić się kawy i zjeść ciasteczko.
Elementem każdego „śniadania czwartkowego” jest też obecność eksperta, który udziela porad
adekwatnych do zgłaszanych problemów. Efektem
tych spotkań jest pozyskanie nowej wiedzy, wymiana doświadczeń i inspiracje do wzbogacania
form działań wolontariackich.
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Czym wyróżniać się będzie Korpus Wolontariatu Akademii Liderów 60+ od innych
wolontariuszy.
Utworzony będzie wykaz imienny członków
Korpusu, z podaniem zakresu oferowanej pomocy, potencjalnego czasu świadczeń oraz telefonem
kontaktowym.
Członkowie Korpusu wolontariatu otrzymają
specjalne imienne identyfikatory i wizytówki.
Te działania wzmacniać będą zaufanie osób potrzebujących, dając im poczucie bezpieczeństwa, że
wolontariusz Korpusu to nie jest to kolejny akwizytor, naciągacz itp.
Katalog członków Korpusu Wolontariatu będzie
upubliczniony i wyłożony we wszystkich siedzibach naszych partnerów i zaprzyjaźnionych organizacji.
Uruchomiony będzie specjalny telefon, pod którym osoby potrzebujące mogą zgłosić potrzebę pomocy lub uwiarygodnić osobę wolontariusza.
Projekty wybrane do realizacji w ramach Akademii dostępne będą dla szerokiego grona odbiorców i charakteryzować się będą ogromnym zróżnicowaniem tematycznym.

Praca wolontariacka to przede wszystkim własna satysfakcja i poczucie spełnienia w pracy na
rzecz innych.
Chcemy jednak dać szczególny wyraz dla postaw najaktywniejszych wolontariuszy i osób organizujących ten niezwykły ruch, tak więc zostanie
zorganizowana uroczysta konferencja podsumowująca projekt, z udziałem prasy, w tym telewizji
senioralnej TV60+, na której zaprezentujemy sylwetki i wywiady z najbardziej zaangażowanymi
wolontariuszami, wręczymy im dyplomy, komplet
wizytówek, zaprezentujemy ich projekty.
Mogą oni nadal korzystać z całej infrastruktury lokalowej i biurowej Klubu Wolontariusza, spotykać się tam z osobami potrzebującymi pomocy
oraz innymi wolontariuszami.
Praktyka pokazała, że „śniadania czwartkowe”
to dobra płaszczyzna dla takiej działalności, więc
będą one kontynuowane także w kolejnych latach.
Rozmawiał: Florian Kott
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Referencje projektu
Informuję o wydelegowaniu przez Panią Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej
mojej osoby do Rady Programowej Akademii Liderów60+.
Jeszcze raz dziękujemy za możliwość wspólnej pracy przy realizacji projektu, potwierdzamy
obecność na kolejnych spotkaniach czwartkowych.
Aleksandra Klocek
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za odwiedzenie
naszych podopiecznych w ośrodku MARIANNA. To
była bardzo ciekawa wizyta, zarówno dla mieszkańców naszego domu opieki, jak i dla personelu.
Wizyty gości z zewnątrz są doskonałym urozmaiceniem „powszedniego dnia”, a wspólna praca
daje wiele radości i satysfakcji. Z przyjemnością
będziemy kontynuować takie spotkania, gdyż nasi
podopieczni i pacjenci czerpią z nich wiele korzyści
– z niecierpliwością na nie czekają i się przygotowują, ożywiają się podczas wspólnych prac i jest
to doskonała forma ich aktywizacji i rehabilitacji
– niezmiernie ważny element życia w naszych domach opieki.
Magdalena Michalska
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w spotkaniach „śniadanie
czwartkowe”, będącym jedną z form realizacji projektu Akademii Liderów 60+.
Dziękuję również za okazaną gościnność, doskonałe przygotowanie merytoryczne, ciekawą
dyskusję oraz wspaniałą atmosferę towarzyszącą
spotykaniu.
Spotkania czwartkowe to świetna okazja do
wymiany własnych doświadczeń, potrzeb odnośnie realizacji projektu.

Klub Wolontariusza zorganizowany w ramach
projektu Akademia Liderów 60+ i to w dwóch dogodnych lokalizacjach na terenie Warszawy, tj. na
terenie Szkoły Głównej Handlowej oraz w siedzibie Fundacji w Międzylesiu, to są miejsca bardzo
potrzebne. Wolontariusze mają się gdzie spotkać,
porozmawiać, powielić lub wydrukować potrzebne do pracy materiały, a także w miłej atmosferze
podyskutować napić się kawy, wymienić doświadczenia.
Tu odbywają się tradycyjne już śniadania
czwartkowe, gdzie omawia się najważniejsze wydarzenia projektu jak również odbywa spotkania
z ekspertami, którzy udzielają porad i wsparcia
merytorycznego osobom realizującym mikro projekty. To miejsce przyjazne zarówno seniorom jak
i wolontariuszom.
Ewa Branicka
wolontariuszka Akademii Liderów 60+
Z inspiracji pozyskanych z toku szkoleń w projekcie Akademia Liderów 60+ oraz wizyt studyjnych odważyłem samodzielnie opracować mikro
projekt pt. Warsztaty wiedzy obywatelskiej.
Okazał się strzałem w dziesiątkę, bo wszędzie
gdzie prezentuję ten projekt , jest on bardzo dobrze
przyjmowany i uznawany za niezwykle potrzebny. Może odważę się zrobić w przyszłym roku jego
rozszerzoną wersję w skali Warszawy. Deklaracje
wsparcia przy opracowaniu małego grantu otrzymałem już od Fundacji OP UTW.
Miłosz Biały
wolontariusz Akademii Liderów 60+
wiceprezes ZŻWP ds. socjalnych
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Bankowość wczoraj i dziś – o niezmienności
podstawowych zasad bankowości
„Banco“ z języka włoskiego znaczy ławka. Służyła
ona handlarzom, zajmującym się przekazywaniem
monet kruszcowych od jednych klientów do drugich. Taka jest etymologia słowa „bank“.
Pierwsze instytucje pełniące rolę banków działały w starożytnej Grecji. Były to świątynie – miejsca
kultu, uznawane tym samym za bezpieczne i nietykalne. Każda ze świątyń w starożytnej Grecji miała swoją straż świątynną, co dawało jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa i budowało zaufanie.
Greckie banki zajmowały się głównie udzielaniem
kredytów i wystawianiem weksli. Bardzo ważnej informacji o bankowości tamtych czasów dostarczają
zapiski o prawach i obowiązkach. Mowa tutaj o tym,
że bankierzy chcący utrzymać zaufanie deponentów
musieli utrzymywać stuprocentową rezerwę na zobowiązania na żądanie.
Upadek kultury starożytnej spowodował także
upadek bankowości, ale odrodziła się ona w XI wieku wraz z rozwojem handlu w Włoszech.
Początki bankowości w Polsce to rok 1825
i powstanie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego,
które udzielało kredytów dużym gospodarstwom
rolnym. W 1870 roku powstał działający do dziś
Bank Handlowy S.A. w Warszawie.
W 1885 roku Bank Pobożny w Krakowie opublikował wskazania dla korzystających z pomocy tegoż
banku. Od tego czasu minęło ponad sto lat, bankowość przeszła wielką przemianę – przede wszystkim technologiczną. XXI wiek stał się synonimem
bankowości elektronicznej i mobilnej. Synonimem
codzienności, w której nie trzeba mieć ze sobą portfela, aby dokonać różnego rodzaju operacji płatniczych.
Czy mimo tych przemian – także zmian w zwyczajach, postrzeganiu usług finansowych, ludzkiej
świadomości - wskazania Banku Pobożnego w Krakowie straciły na aktualności? Wszystko to, co wtedy
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Wskazania dla korzystających z pomocy Banku Pobożnego w Krakowie - 1885 r.

napisano, wybrzmiewa dziś z tą samą mocą. Gdyby
ów poradnik napisać językiem współczesnym mógłby stać się materiałem edukacyjnym wykorzystywanym także współcześnie.
„Przeszłość – jest to dziś, tylko cokolwiek dalej“
pisał Cyprian Kamil Norwid w wierszu „Przeszłość“.
Wers ten jest znakomitym podsumowaniem uniwersalnych zasad, które przez lata służyły bankowości i finansom i z pewnością przez następne
lata służyć będą. Od setek lat istnieją uniwersalne
wartości społeczne. Istnieją także uniwersalne zasady finansowego postępowania i bezpieczeństwa.
I niezależnie od tego, co serwuje klientom banków
współczesna technologia i postęp, najważniejsze
jest ich przestrzeganie – dla spokojności ducha, ciała i portfela.
Monika Kondek

Wsparcie dla niesamodzielnych | 13

Warsztaty zajęciowe
z osobami niesamodzielnymi
Niezwykle życzliwie i z wielkim zainteresowaniem spotkały
się warsztaty zajęciowe i zajęcia aktywizujące realizowane
w ramach projektów senioralnych OP UTW.
Opiekunowie,
wolontariusze, słuchacze Uniwersytetów
Trzeciego Wieku tworzący grupy wsparcia mają okazję zapoznania się z rehabilitacją
i metodami pracy z osobami niesamodzielnymi, bezpośredniego
zetknięcia się z ich problemami,
przeprowadzenia
wywiadów,
rozmów, uzyskanie ocen, co im
się w ośrodku podoba, a co jest
niedogodnością itp.
Pensjonariusze z wielką radością postrzegają odwiedziny,
z zainteresowaniem uczestniczą
we wspólnych zajęciach, cieszą
się z drobnych suwenirów przywiezionych przez gości, oglądają
z zainteresowaniem i wdzięcz-

nością przywiezioną prasę senioralną, drobne prezenty i pomoce
naukowe oraz materiały potrzebne do zajęć.
Wszystkie przywiezione rekwizyty pozostają w ośrodku do
używania, a kwiaty do dalszej pielęgnacji i hodowania przez pensjonariuszy.
Uwieńczeniem każdej wizyty
jest wspólne spotkanie integracyjne przy kawie, ciasteczkach,
owocach itp. Wymiana poglądów
przynosi obopólne korzyści.
- Wszystkie Harlekiny z naszej biblioteczki już przeczytałam, mówi dowcipnie Pani Stefania, przebywająca od dwóch
lat w „Mariannie”. Chciałabym
aby były tu książki współczesne, dzieła mistrzów, poezje, nowości wydawnicze, świeże gazety itp.

- Zrobimy zbiórkę w naszym
Uniwersytecie i na następną
wizytę przywieziemy albumy,
współczesne powieści, tomiki
wierszy naszych słuchaczy oraz
nowe biuletyny senioralne – odpowiadają goście.
Takie odwiedziny do dla nas
wielkie święto – mówi Pani Janina, po ciężkiej operacji serca.
Można z kimś porozmawiać,
zobaczyć innych ludzi zainteresowanych naszym losem, a i tematyka zajęć jest wytchnieniem
i odskocznią od codziennej
sztampy: posiłki, zajęcia rehabilitacyjne, odpoczynek i tak dzień
podobny do dnia. Tym razem
spędziliśmy urocze przedpołudnie, otrzymaliśmy biuletyn aktywnych seniorów, piękne zdjęcia z wizyty gości z UTW SGH,
teraz zrobimy gazetkę na ścianę
ośrodka, a piękne surfinie i kolorowa koneweczka na moim oknie będą przypominały mi tę
miłą wizytę.
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KorPUs wolontariUszy
AKademii LiderÓw 60+
wŚrÓd niesamodzielnycH
Klub satyry i poezji UTW SGH gościł w ośrodku rehabilitacyjnym w Konstancinie. To Ośrodek Wentylacji Mechanicznej MEDI-system
- najnowocześniejsza klinika tego typu w Polsce
umożliwiająca w miarę normalne i aktywne życie
osobom wymagającym stałego wspomagania respiratorem.
Czytaliśmy fraszki i aforyzmy wielkich mistrzów, Jana Kochanowskiego, Tadeusza Boya
Żeleńskiego, Jana Sztaudyngera, Marleny Wilbik,
Wojciecha Młynarskiego i in. a Gabriela Łozińska
także swoje wiersze.
Wywołanie uśmiechu na twarzach ciężko chorych osób na stałe podłączonych do respiratorów,
wspólne czytanie poezji oraz zainspirowanie ich do
tworzenia aforyzmów i fraszek, to ogromna satysfakcja dla pomysłodawców i uczestników.
Później, z przywiezionych przez nas materiałów
robiliśmy wspólnie ozdoby i prezenty świąteczne.
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MOJA POEZJA
Poezja w życiu naszego UTW SGH była zawsze.
Przede wszystkim w nas dojrzałych studentach. Gdy
skończyliśmy pracę zawodową - wróciliśmy do naszych wcześniejszych zainteresowań.
A poezję mieliśmy w naszych sercach prawie zawsze i prawie wszyscy...
Pierwszym naszym klubem był KLUB POEZJI
stworzony przez Grażynę Dworakowską. Ze wzruszeniem dotarłam do jednej z list obecności. Ponad
30 osób… Przychodzili piszący i czytający wiersze.
Było ciepło, miło, wspólne imieniny, święta…Słynny
tort bezowy Grażyny Dworakowskiej…..To z inicjatywy Grażyny wydaliśmy pierwszy, wspólny tomik
poezji. Trochę siermiężny, taki „powielaczowy” - jak
z konspiracji….. Ale nasz. Z naszymi wierszami….
Potem inni piszący zaczęli wydawać swoje tomiki.
Drugim był Eugeniusz Majewski. Gabriela Łozińska
- następne przestaliśmy już liczyć – a szkoda bo każdy taki tomik był sukcesem. Przyjemność gdy bierze
się w rękę swój tomik poezji nie można porównać
z niczym… Ja całe życie coś tam pisałam ale wiersze
do szuflady. Własny tomik. To zupełnie coś innego…Dlaczego piszę wiersze ? Bo coś mi tam w sercu
gra – to po pierwsze a poza tym - to najkrótsza, najprostsza i nieograniczona forma przekazu swoich
myśli, odczuć, marzeń, wyobrażeń… 		
Czym
jest w naszym życiu poezja ? Światłem. Gwiazdką,
która błyszczy, mruga i uśmiecha się do nas gdy jesteśmy smutni. Jest czymś wyjątkowym, pięknym,
odświętnym… Nagrodą za szarość i smutną często
codzienność… W poezji nie ma nic szczególnego
(ani formalnie ani intelektualnie). Nic niemożliwego. Można wszystko ! Co za pokusa ! Nic nie musi
być logiczne, konsekwentne, realne…Wystarczy, że
jest piękne i mamy to w sercu….
Po KLUBIE POEZJI powstał KLUB POEZJI
I TEATRU. W naszym gronie mieliśmy początkowo 4 – 5 piszących wiersze i kilka razy więcej miłośników poezji. Był czas, że w ciągu roku przez
nasz KLUB „przewinęło się” 10 poetów… Pisaliśmy
wiersze, czytaliśmy je na naszych spotkaniach, chodziliśmy do teatru. Bilety dostarczała nam niezrównana Lidka Sendzielska. Pisała z nami także urocze
wiersze. Wśród piszących byli z nami m in. Maciej
Szwed – satyryk, Ewa Malarska, Mirosław Kochanowski, Ewa Andres, Władysław Mardas, Bogusław Chmielewski oczywiście Eugeniusz Majewski.
Wreszcie dołączyła do nas Krystyna Bargieł, pisze
urocze wiersze.
Jakieś 2 lata temu rozpoczęły się próby teatralne i pierwsze prezentacje publiczne. Na początku

przed naszymi kolegami w auli. Następnie na różnych scenach w Warszawie w tym w KAMIENICY
Kamińskiego. Najpierw koledzy pokazali „ Panią
Twardowską” A. Mickiewicza, następnie wybrane
scenki z Zielonej Gęsi I. Gałczyńskiego.
Od początku istnienia naszego UTW – co roku –
wyjeżdżamy na wycieczki zagraniczne. Przywozimy
z nich wspaniałe wspomnienia, urocze fotki… i często wiersze. W 2015 r. byliśmy na Malcie, wyspie zaczarowanej. Dziś odbywają się tu często spotkania
działaczy NATO i konferencje przedstawicieli Unii
Europejskiej – a jednocześnie wyspa została trochę
średniowieczna. Ja z każdej wspólnej wyprawy przywożę wiersze. Na Malcie napisałam wiersz Kamienną Wyspę… Proszę przeczytajcie go a może zrozumiecie wyjątkową aurę tej niewielkiej skalistej
ziemi otoczonej zewsząd błękitnymi wodami Morza
Śródziemnego…
Gabriela Łozińska
MALTA
Kamienne góry
Kamienne rzeki
Kamienie na drodze
Wyspa kamienna
Choć często atakowana
Została nieugięta…
Choć czasem padała Grabiona, zdobywana Wytrwała niecodzienna
Surowa i piękna…
Kamienne fortece
Kamienne place
Kamienne ulice
Kamienni rycerze
O kamiennych obliczach…
Rycerze choć miłosierni
To zakonnie surowi Budowali, walczyli Zabijali i leczyli…
W kamiennych fortecach
Skamieniali na wieki…
I dziś trochę sennie,
Choć kamiennie, niezmiennie
Są obecni niecodziennie.
Czerwiec – 2015 Gabriela Łozińska
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16 | Od Redakcji
Zapraszamy wszystkich słuchaczy UTW
SGH oraz Partnerów i wolontariuszy projektu Akademia Liderów 60+ na Galę Wolontariatu, która w przedświątecznej atmosferze odbędzie się w auli głównej SGH
w dniu 20 grudnia, środa, godz. 15.20.

Szanowni Państwo,
Po bardzo udanej pilotażowej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej Senior Obywatel zorganizowanej na terenie woj. pomorskiego
przez Panią Barbarę Badowską-Średniawę, przewodniczącą Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów, przystępujemy do przygotowań Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej na terenie
Mazowsza. Eliminacje powiatowe prowadzone będą
w 5 powiatach Województwa mazowieckiego, zaś finał Mazowieckiej Olimpiady zostanie rozegrany na
terenie Szkoły Głównej Handlowej.

W części artystycznej wystąpi Babski Kabaret w wykonaniu znakomitych aktorek scen polskich
Emilii Krakowskiej
Lidii Stanisławskiej
i Barbary Wrzesińskiej
Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

W dniach 13, 20 i 27 listopada o godz.
10.00 w Klubie Seniora UTW SGH, pok.
104, odbędą się warsztaty - konsultacje nt
bankowości internetowej, kont, kart, radzenia sobie w sytuacjach losowych ( kradzież
dokumentów, zgubienie karty, zastrzeganie
itp. zdarzenia losowe).
Zapraszamy!
Zapisy w Sekretariacie.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
O szczegółach, terminach i miejscach eliminacji
będziemy informować w kolejnych komunikatach.
Przypomnieniu i pogłębieniu wiedzy nt. praw
obywatelskich służyć będzie projekt Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH pt. Warsztaty wiedzy
obywatelskiej, realizowany w ramach Akademii
Liderów 60+.
Rekomendujemy też lekturę Vademecum
Wiedzy Obywatelskiej, publikowanego na stronie www.fundacjaops.pl
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7 i 22 listopada w godz. 10.00-13.00
zapraszamy do Steff Cafe ul. Jazdów 1
(Park Ujazdowski) na warsztaty nt. praw
konsumenckich, reklamacji, bezpieczeństwa, warunków odstąpienia od umowy itp.
Kawka, ciasteczko, miłe towarzystwo!!!

Adres Redakcji: ul. Rakowiecka 24, 02-554 Warszawa
Telefon: 22 564 98 10, 22 564 98 38
e-mail: utw@sgh.waw.pl
www.sgh.waw.pl/uniwersytet trzeciego wieku
Wersja elektroniczna Panoramy UTW SGH na:
www.sgh.waw.pl i www.fundacjaoputw.pl
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W ramach projektu Akademia Liderów 60+
powstał przy UTW SGH Klub Satyry i Poezji
Klub Satyry i Poezji zaprasza miłośników poezji
satyrycznej, osoby chcące czytać wielkich mistrzów,
spotykać się ze współczesnymi satyrykami, pisać
i wystawiać utwory satyryczne.
Klub prowadzi Pani Gabriela Łozińska.

Zapraszamy słuchaczy UTW SGH na spotkania
z satyrą i poezją do Klubu Seniora UTW SGH, sala
104 w budynku A SGH, przy ul. Rakowieckiej 24,
w każdy wtorek w godz. 17.15-20.00.
Kawka, ciasteczko, miła atmosfera zapewnione.
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Spotkania edukacyjne w ramach Kampanii
"Stawka To Życie. Zastawka To Życie"

