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Drodzy Seniorzy, 
Dajemy Wam pierwszy numer pisma, które nazwaliśmy 

„Suwalski GłoS Seniora”. Jest objętościowo skromne, dzię-
ki czemu znalazło miejsce w gościnnym „DwuTygodniku 
Suwalskim”. A przeczytanie jego nie zajmie dużo czasu. 
Grupę redakcyjną tworzą trzy seniorki z Suwalskiej Rady 
Seniorów: ekonomistka, psycholog i inżynier. Nie jesteśmy 
zawodowymi redaktorkami, ale by sprostać ambitnemu 
zadaniu, ukończyłyśmy szkolenie i zdobyłyśmy certyfikaty  
z zakresu dziennikarstwa obywatelskiego. Pracę tę bę-
dziemy wykonywały społecznie – jako wolontariuszki, bo 
to sprawia nam radość. I jest naszym sposobem na „zło-
tą jesień”. Wierzymy, że ewentualne uchybienia nam wy-
baczycie, jeśli niedostatki warsztatu będziemy „nadrabiać 
sercem”. 

o naszym wieku mówi się „jesień życia”, choć nie zawsze 
i nie dla każdego jest ona „złota”. Dlatego będziemy starały 
się przybliżać Wam problemy, z którymi seniorzy zmagają 
się najczęściej. Bazując na własnych doświadczeniach opo-
wiemy, jak działa skleroza – powszechna dolegliwość osób 
starszych, choć młodszym zdarza się też. Przybliżymy zjawi-
sko samotności, czy braku energii i chęci do życia. Będziemy 
też podpowiadać, jak z problemami można radzić samo-
dzielnie, lub do kogo zwrócić się o pomoc. Postaramy się też 
pokazywać różne miejsca i wydarzenia w naszym mieście, 
w których seniorzy mogą pożytecznie i miło spędzić czas. 
Poznać i zaprzyjaźnić się z innymi. Dowiedzieć się, jak roz-
wiązują oni podobne do naszych problemy. A może nawet 
– znaleźć swój własny sposób na „złotą jesień”?

A teraz o najważniejszym: Pierwszy numer „Suwalskiego 
GłoSu Seniora” tworzymy my same, wspierane przez zespół 
Suwalskiej Rady Seniorów – pomysłodawcę projektu. Ale li-
czymy, że w numerach kolejnych znajdzie się również Wasz 
głos. Że podpowiecie, o jakich problemach chcielibyście czy-
tać. Podzielicie się własnymi pomysłami na senioralne życie,  
i sposobami rozwiązywania trudnych spraw. W naszym pi-
śmie znajdzie się też miejsce na Waszą twórczość, np. wier-
sze czy kawały o seniorach, jeśli zechcecie się tym z nami po-
dzielić. „Suwalski GłoS Seniora” może i powinien być naszym 
wspólnym dziełem. Będzie się ukazywać co dwa miesiące. 

Na Wasze propozycje i uwagi czekamy pod adresem: 
SCIS, ulica Ciesielska 15, 16-400 Suwałki. W każdy wto-
rek od godz. 10.00 do 13.00 odbierzemy je osobiście pod-
czas dyżuru. W pozostałe dni, prosimy je, w formie pisemnej, 
przesyłać pocztą lub wkładać bezpośrednio do oznaczonej 
skrzynki zewnętrznej. Zapraszamy do współpracy.

Suwalska Rada Seniorów serdecznie dziękuje:
tCzesławowi Renkiewiczowi, Prezydentowi Suwałk, 

za zapalenie zielonego światła dla naszego pomysłu. oraz 
za to, że uwierzył w szczerość naszych chęci i zaufał moż-
liwościom.
tBiałostockiemu Stowarzyszeniu Szukamy Polski  

– pomysłodawcy i organizatorowi szkoleń, dzięki którym 
mogliśmy poznać podstawy warsztatu dziennikarskiego 
i uwierzyć, że damy radę. Za utworzenie platformy cyfro-
wej www.podlaskiseniorpl. na której od kilku miesięcy mo-
żemy zamieszczać nasze teksty – jako pierwsze dziennikar-
skie „wprawki”. Za fachową pomoc dotychczasową oraz za 

deklarację, że możemy na 
nią liczyć zawsze, kiedy bę-
dziemy tego potrzebować.
t Redakcji „DwuTy- 

godnika Suwalskiego”, 
ponieważ nas przygarnęła, 
ponosząc dodatkowy trud 
organizacyjno-techniczny. 

Dziękujemy również za 
to, że życzliwie dzieli się  
z nami profesjonalną wie-
dzą i miejscem w skrom-
nym lokalu, zupełnie nie 
przejmując się tym, że  
w ten sposób może „wyho-
dować” sobie konkurencję.  

Skład Suwalskiej Rady Seniorów: od lewej Ryszard Rogucki, Krystyna Polkowska, Dariusz Żukowski, Lucyna Śniecińska, Irena 
Pietraszkiewicz, Maria Lauryn, Włodzimierz Marczewski, Kazimierz Jakimowicz oraz Marian Luto
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Jest godzina 13.15. Siedzę przy komputerze już ponad 
dwie godziny, gdy uświadamiam sobie, że czas na lek od 
gardła. Wstaję i idę do kuchni, by go zażyć. Przechodząc 
przez przedpokój zauważam w kącie coś błyszczącego. 
o! Guzik, który wczoraj oderwał się od bluzki i schował 
tak skutecznie, że prawie pięciominutowe szukanie nic 
nie dało. Dobrze, że się znalazł – myślę, inaczej – zjadłby 
go odkurzacz. Włożę go do szuflady z guzikami. W trak-
cie wkładania odkrywam, że stojący nad szufladą zegar 
przestał chodzić. Więc go nakręcam. Chodzi. Dobrze, że 
nie zepsuty myślę i spokojnie zasiadam do komputera. 
I wtedy przypominam sobie, że przecież miałam zażyć 
ten lek! Więc znowu idę do kuchni. Gdy wchodzę – mój 
wzrok pada wprost na kwiaty stojące na parapecie. No 
tak, znowu przegapiłam podlewanie! Biorę stojącą obok 
butelkę z wodą, ale przecież już dawno ich nie odżywia-
łam, więc z butelką idę do łazienki po odżywkę. Nawet 
udało mi się dotrzeć do niej bezpośrednio, ale w przed-
pokoju odezwał się dźwięk domofonu, więc podnoszę 

słuchawkę i otwieram drzwi wejściowe roznosicielowi 
ulotek. Zaraz – no i co ja miałam zrobić? Zwyczajnie za-
pomniałam… Sytuację ratuje tym razem trzymana w rę-
ce butelka z wodą. Aha! – kierunek łazienka i odżywka. 
Ale tu – nowe odkrycie: na półce, oparta o kartonik z od-
żywką, stoi saszetka, zawierająca maseczkę do rąk. Kilka 
dni temu zupełnie nie mogłam jej znaleźć! No tak, teraz 
położę ją w dobre miejsce. Idę do sypialni po kosmetycz-
kę. Zerkam do lustra, obok którego przechodzę! o matko, 
przecież ja się dzisiaj nie uczesałam! Więc siadam przed 
tym lustrem i się czeszę. No, no…, jeszcze całkiem nie-
źle wyglądam! Zadowolona wracam do pracy przy kom-
puterze. I wtedy kolejny raz przypominam, że tego le-
ku, tego cholernego leku wciąż nie zażyłam! Tym razem 
zła na lek, na siebie i na cały świat idę do kuchni po raz 

trzeci. Dla lepszej koncentracji na zadaniu powtarzam 
głośno „idę po lek, idę po ten cholerny lek…” udało się! 
Szklanka letniej wody (zimnej mi nie wolno) podziałała 
też kojąco na nerwy. Wracam do komputera. Dochodzi 
13.45. „Puste przebiegi”, tylko przy tej jednej czynności, 
zajęły mi tym razem prawie 30 minut! Całe szczęście, że 
czas mam nie normowany – myślę. Lubię myśleć pozy-
tywnie. A w końcu te przebiegi też wcale nie były puste. 
ostatecznie można by je polubić. No… może – przynaj-
mniej zaakceptować! Zażyłam ruchu, znalazłam guzik 
(tu sama do siebie parskam śmiechem), no i saszetkę  
z tą maseczką do rąk też znalazłam! Tylko zaraz… Gdzie 
ja tę saszetkę położyłam? Musi być gdzieś na trasie ła-
zienka – sypialnia, główkuję. Jest! Leży na toaletce, przy 
której się czesałam. obok toaletki stoi też butelka z wo-
dą do podlewania kwiatów. Kolejna rzecz do przyszłego 
szukania… Całe szczęście, że siejący spustoszenie w mo-
jej koncentracji uwagi czas, zostawił mi jeszcze zdolno-
ści Sherlock’a Holmes’a, myślę. Lubię myśleć pozytywnie.

 * * *
Skleroza zdiagnozowana 

przez lekarza, to poważne 
schorzenie neuropsycholo-
giczne. W obiegu potocznym 
słowo to brzmi żartobliwie. 
używamy go dla określenia 
objawów, stanowiących wła-
ściwie łagodne zaburzenia 
poznawcze. Mówimy, że „nie 
boli, tylko trzeba się nacho-
dzić”. Wstajemy, by wykonać 
określoną czynność, np. za-
żyć lek. Jednak w drodze do 
celu stale coś rozprasza naszą 
uwagę. Wykonujemy więc ca-
ły łańcuch czynności niepla-
nowanych, przypadkowych. 

No i, oczywiście, zapominamy, co mieliśmy pierwotnie zro-
bić!! Bywa jeszcze gorzej! Realizując mechanicznie, ważne 
dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa zadania, zupełnie  
o nich nie pamiętamy! Np. czy poranne leki już za-
żyliśmy, czy jeszcze nie? Czy przed wyjściem z do-
mu wyłączyliśmy kuchenkę lub żelazko? Czy zam- 
knęliśmy mieszkanie? Lekceważenie nawet łagod-
nych zaburzeń uwagi, pamięci czy myślenia może 
powodować ich pogłębianie się. Czasem nas złości,  
a czasem przygnębia i wyzwala żal. Naraża na realne stra-
ty nasze zdrowie i dobytek. Dlatego warto i trzeba stawić 
sklerozie opór. W jaki sposób to robić? Po odpowiedź za-
praszamy do lektury następnego wydania Suwalskiego 
Głosu Seniora.

Lucyna Śniecińska

Jak działa skleroza 
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Znowu mi schował... Cyganka pomoże znaleźć
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„kalinka” zaprasza 
Każdy mieszkaniec Suwałk i okolic wie, jak ważną rolę  

w naszym, coraz bardziej starzejącym się mieście, odgry-
wa Dom Pomocy Społecznej „KALINA”. Nie wszystkim jed-
nak wiadomo, że od listopada 2017 r. w jego „podwojach” 
został otwarty DoM DZIENNEGo PoBYTu „KALINKA”. 
Choć docelowo jest przeznaczony dla 15 osób, w poło-
wie stycznia przebywało w nim 7 pensjonariuszy. To i tak 
sukces! Jeszcze niedawno martwiliśmy się, że przygotowa-
ny nakładem niemałych sił i środków obiekt, pozostanie 
niewykorzystany z powodu braku zainteresowania. Toteż 
na wiadomość, że Kalinka ruszyła, postanowiłam osobi-
ście poznać rezydujących tu seniorów i warunki, jakie im 
stworzono. Warto było. Spotkałam tam swoją znajomą  
z lat młodości, szczęśliwą i zadowoloną z pobytu w tej pla-
cówce. Bardzo wiele ciepłych słów pod adresem persone-
lu przekazały mi również pozostałe, rezydujące tu osoby. 
Jeden z seniorów stwierdził, że jest mu tu tak dobrze, że 
nie ma chęci wracać do pustego mieszkania. 

Dom dziennego pobytu – to ośrodek wsparcia, prze-
znaczony dla osób starszych, które w wyniku chorób, po-
deszłego wieku, niepełnosprawności, a także zdarzeń 
losowych, nie mogą samodzielnie sprostać trudom co-
dziennego życia. „KALINKA” zapewnia nie tylko 10-go-
dzinną opiekę i wsparcie w codziennym funkcjonowa-
niu. Daje również szansę twórczej aktywności.

Dla orientacji – przedstawiamy jednodniowy harmo-
nogram zajęć w „Kalince”: 
7.00-8.30 – Rozmowy tematyczne przy kawie i herba-

cie (np. „prasówka” – bieżące wiadomości). 
8.30-9.15 – przygotowanie do śniadania i śniadanie.
9.15-11.30 – Warsztaty terapii zajęciowej (plastyczne  

i rękodzielnicze – wg zainteresowań) oraz zaję-
cia relaksacyjne z muzyką. 

11.30-13.00 – usprawnianie ruchowe – ćwiczenia gru-
powe. 

13.00-14.00 – Przygotowanie do obiadu i obiad. 
14.00-15.00 – Zajęcia ogólnokulturalne wpływające 

na rozwój wyobraźni i poprawę samopoczucia.
15.00-17.00 – Zajęcia dowolne, gry stolikowe.

Seniorzy korzystają z urządzeń rehabilitacyjnych, 
w dobrze wyposażonej sali, pod czujnym okiem 
specjalistów. Zapewnia się im także udział w cieka-
wych wydarzeniach kulturalnych na terenie miasta.   
„Kalinka” funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach od 7.00 do 17.00. Dojazd we własnym zakresie. 
odpłatność za korzystanie z wszelkich usług programo-
wych oraz wyżywienie, ustala Miejski ośrodek Pomocy 
Rodzinie, uwzględniając sytuację rodzinną i materialną 
każdego zainteresowanego.

 Szczegółowe informacje, dotyczące zasad kierowania, 
naliczania odpłatności i pobytu w DDP, można uzyskać  
w Miejskim ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach, pod 
numerem /87/ 562 89 70 wew. 943 lub 977.

„Kalinka” zapewnia seniorom profesjonalną opiekę  
i terapię zajęciową, usprawniającą intelektualnie i rucho-
wo. Pozwala spędzić czas w miłej, rodzinnej atmosferze. 
Daje również poczucie bezpieczeństwa i komfort spokoj-
nie wykonywanej pracy ich dorosłym dzieciom, czy in-
nym członkom rodzin, którzy nie mogą sami opiekować 
się swoimi bliskimi.

Irena Pietraszkiewicz 



idzie wiosna
Pytasz mnie, miły – co tam u nas słychać,
więc starań wszelkich dokładam,
aby ci wszystko niezwłocznie opisać.
uważnie ucho przykładam….

Słychać, że wiosna przymierza, mój panie
kwiecistą, zwiewną sukienkę…
Cietrzewie wokół leśniczówki Pranie
godową snują piosenkę.

W nurtach Rospudy, Ełku, Pisy, Necka
utoną kukły marzanny.
W koturnobutach i minispódniczkach
nowe zachwycą nas panny.

Wszystko, co wcześniej jakoś, gdzieś zasiano
rwie się do światła i życia!
Rośliny, dzieci, ptaki na Wielkanoc
wychylą główki z ukrycia.

I nowe ziarno, gdy już gleby dotknie,
może się w niej dobrze poczuć,
bo Anders Celsjusz znów podbija stopnie
w skali pogody i uczuć.

Figlarny wietrzyk porozwiewa wokół
kwiatowy pył, jak szarańcza.
Znów będą „syte przestrzenią obłoków”
Wigry, Niegocin i Hańcza.

Słyszysz to? Widzisz? No i czujesz przecież
skórą, rzęsami, czy uchem?
Jeśli tak – zostałeś Wybrańcem w świecie,
gdzie tyle jest uszu półgłuchych.

NASzA TwóRCzość: poezja, humor...

Wielodzietna rodzina nad zalewem Arkadia  fot. T. Wysocka-Kluczny

„Suwalski Głos Seniora” redagują: Lucyna śniecińska (redaktor naczelny), Irena Pietraszkiewicz, Krystyna Polkowska, Teresa 
wysocka-Kluczny (fotoreporter). Siedziba redakcji: Suwalskie Centrum Inicjatyw Senioralnych, ulica Ciesielska 15, 16-400 Suwałki, 
w każdy wtorek od godz. 10.00 do 13.00 lub e-mail: l.sniecinska@wp.pl

wAżNe DLA SuwALSKICh SeNIoRów:

zniżki 
od 2016 roku suwalscy seniorzy, którzy mają ukończone 60 

lat i są na emeryturze lub rencie mogą korzystać ze zniżek ofe-
rowanych w ramach Programu Aktywny Senior. Program został 
zorganizowany przez Miasto Suwałki z inicjatywy Suwalskiej 
Rady Seniorów. Mogą do niego przystąpić zarówno miejskie 
instytucje, jak i prywatni przedsiębiorcy.

Miejsca przyjazne seniorom, w których udzielane są zniżki to:
tSuwalski ośrodek Kultury; 
tośrodek Sportu i Rekreacji; 
tBiblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej;
tMuzeum okręgowe;
tPracownia Psychologiczna „PRoGRES”, Maria Magdalena 

Sowulewska, ul. T. Kościuszki 93 (konsultacje i porady psycho-
logiczne -30% zniżki);
tCech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. E. Plater 1 (wy-

konywanie rocznych rozliczeń podatkowych ze zniżką 15%);
tFoto Roszkowski 1947, ul. Chłodna 12 (15% zniżki na zdjęcia 

do dowodów i legitymacji);
tCinema Lumiere, ul. J. Dwernickiego 15 lok. 301 (bilety ulgo-

we dla seniorów 60+ Kino dla seniora – pokazy filmowe dla se-
niorów 60+, bilet 10 zł);
tAuto Naprawa Jerzy Zyskowski, ul. W. Gałaja 1 (10% rabatu 

przy naprawie samochodu);
tVisus optyk, ul. T. Kościuszki 32/2 (10% zniżki na zakup peł-

nych okularów – oprawa i szkła okularowe; przy zakupie okula-
rów: bezpłatne, pełne badanie wzroku);
t NZoZ Sanatorium uzdrowiskowe ZNP ZG, ul. Prof. 

Lorentowicza 6 87-720 Ciechocinek (5 % zniżki w zakupie tur-
nusów sanatoryjnych (od 7-dniowych), 5 % zniżki na zakup za-
biegów leczniczych; w skład turnusu wchodzi nocleg. wyży-
wienie, zabiegi).

Miejsca, realizujące Program Aktywny Senior są oznaczone 
logo, jak powyżej. 

„śmIeSzNy KoNIeC”

n Dwóch dziadków siedzi na ławce i grzeje się w wiosennym 
słońcu. Właśnie przechodzą młode dziewczęta.

– Jak tak patrzę na te młode dziołchy – to mi się krew burzy 
– przerywa ciszę pierwszy.

– To nie krew ci się burzy, ino wapno lasuje!

n Wnusiu, jak się nazywa ten pan, co ciągle mi coś chowa? 
– Alzheimer, dziadku, Alzheimer.
n cdn...

uwAgA: Seniorów zapraszamy do słuchania audycji  „Suwalski SMS”  w Radio 5 w każdą niedzielę o godz. 13.20


