
ABY RADA
MOGŁA RADZIĆ...

Rada Miasta powołała Suwalską Radę Seniorów w 2014 r. 
jako pierwszą w woj. podlaskim. Jej celem jest konsultowa-
nie, doradzanie i inicjowanie decyzji, mających wpływ na 
życie najstarszych Suwalczan. Skład rady jest dziewięcio-
osobowy, a kadencja trwa 2 lata. Pierwsza – przypadła na 
lata 2015–2016. Jej członkami byli: Jadwiga Sowulewska  
– przewodnicząca, Barbara Grabowska – zastępca, Maria 
Lauryn – sekretarz oraz Bożenna Maskowicz, Wiesława 
Giczewska, Włodzimierz Marczewski, Marian Luto, 
Tadeusz Chludziński i Dariusz Żukowski. 

Wyliczenie wszystkich osiągnięć byłoby trudne, ale wymień-
my najważniejsze: powołanie w Suwałkach dwóch Klubów 
Seniora, przy ul. Chopina 6a oraz przy ul. Kościuszki 71. Każdy 
z nich liczy obecnie po kilkudziesięciu stałych członków, któ-
rzy spotykając się 2-4 razy w tygodniu wspólnie spędzają czas, 
rozwijają zainteresowania. Przyjazna atmosfera i wspierający 
instruktorzy powodują, że dla wielu z nich klub stał się dru-
gim domem. Opracowano też i wydano w formie publikacji 
papierowej dwa poradniki dla seniorów. Pierwszy – zawiera 
wiele informacji, jak dbać o zdrowie, unikać zagrożeń i nie dać 
się oszustom. Drugi – prezentuje ofertę kulturalno-rekreacyj-
ną oraz należne seniorom rodzaje pomocy socjalnej. Ważnym 
wydarzeniem lokalnym była zorganizowana w grudniu 2015 r.  
debata „Aktywność nie idzie na emeryturę”. Jej inicjatorem 
była SRS, a współorganizatorami – samorząd miasta oraz 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Wiele wniosków wy-
pracowanych podczas tej debaty posłużyło do stworzenia 
Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do 
2020 r., której współautorami byli członkowie pierwszej SRS. 
Dzięki ich działaniom i przychylności Prezydenta pozyska-
no także lokal przy ul. Ciesielskiej15 – stanowiący Suwalskie 
Centrum Inicjatyw Senioralnych i siedzibę SRS. Zainicjowano 
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również realizowany przez Suwalski Ośrodek Kultury cykl im-
prez pod nazwą „Środy Seniora”.

Druga kadencja SRS rozpoczęła się w styczniu 2017 r.,  
w następującym składzie: Maria Lauryn – przewodnicząca, 
Kazimierz Jakimowicz – zastępca, Lucyna Śniecińska – se-
kretarz, oraz Irena Pietraszkiewicz, Krystyna Polkowska, 
Włodzimierz Marczewski, Marian Luto, Ryszard Rogucki 
i Dariusz Żukowski. Stara się monitorować i wspierać działa-
nia obydwu klubów seniora. 9 listopada 2017 r. zorganizowała 
Europejski Dzień Seniora, pod patronatem Prezydenta Suwałk. 
Jednak jej priorytetem jest dotarcie do osób starszych, któ-
re nie włączyły się dotąd w działalność już istniejących wspól-
not senioralnych. Z myślą o nich opracowany został folder  
– „Seniorze – wyjdź z domu”. Zawiera informacje o lokalnych 
organizacjach, oferujących seniorom różne formy edukacji, 
rekreacji czy rozrywki. Podejmowaliśmy działania na rzecz 
rozpoczęcia działalności Domu Dziennego Pobytu „Kalinka”  
– nowej formy pomocy dla seniorów o zmniejszonej samo-
dzielności. Od jesieni 2017 r. nadawany jest program w Radio 5,  
zatytułowany „Suwalski SMS, czyli Stabilnej Młodości Stan”. 
Emisja odbywa się w każdą niedzielę, o godz. 13.20. Jako oso-
ba prowadząca – prezentuję w nim organizacje i instytucje 
działające na rzecz suwalskich seniorów. Z myślą o samotnych 
i mało aktywnych rozpoczęliśmy tworzenie Suwalskiego Głosu 
Seniora, którego drugi numer właśnie oddajemy. Obecna SRS 
podjęła również współpracę z Suwalską Radą Młodzieży. Do 
końca kadencji zamierzamy wspólnie wypracować możliwe 
formy lokalnej integracji międzypokoleniowej, także poprzez 
organizację debaty na ten temat. Przygotowujemy też kolej-
ne wydawnictwo dla suwalskich seniorów: encyklopedycz-
ny informator. Planujemy również organizację w pierwszych 
dniach czerwca olimpiady senioralnej. Podsumowując – w cią-
gu 3 lat, dzięki przychylności Samorządu i Prezydenta, utworzo-
ne zostały w naszym mieście 3 istotne platformy współdziała-
nia na rzecz osób starszych: Suwalska Rada Seniorów z siedzibą 
w SCIS ul. Ciesielska 15 i dyżurami jej członków, Suwalski SMS 
– coniedzielny program Radia 5 oraz Suwalski Głos Seniora, 
wydawany raz na dwa miesiące. Aby jednak „platformy” mo-
gły spełnić swój cel, a SRS – trafnie i skutecznie doradzać wła-
dzom miasta – niezbędna jest większa aktywność obywatel-
ska. – Seniorze – wyjdź z domu i opowiedz nam lub napisz  
o swoich problemach! Do kontaktu zachęcamy także rodziny, 
sąsiadów lub osoby będące znajomymi seniorów – dotąd za-
mkniętych w swoich mieszkaniach i problemach. Pomóżcie nam 
uczynić łatwiejszym Wasze i nasze życie! 

Maria Lauryn, Przewodnicząca SRS 



Zachowania, określane potocznie jako skleroza, przy-
darzają się również młodym. Zwłaszcza wtedy, gdy za-
jęta intensywnym myśleniem o czymś ważnym, miłym 
lub trudnym głowa, całkowicie traci kontrolę nad ruty-
nowym wykonywaniem czynności. Oto wkładając do lo-
dówki zakupy ktoś lokuje tam również portfel, poczym 
długo go szuka. Lub próbuje otworzyć drzwi nie własne-
go pokoju hotelowego… Albo – trzeci raz zadaje roz-
mówcy to samo pytanie, choć ten dwukrotnie już na nie 
odpowiedział. To, co w młodości zdarza się od czasu do 
czasu, staje się jednym z osiowych objawów jesieni ży-
cia. Czy można nad tym zapanować? Przyczyną sklero-
zy jest pogarszająca się z wiekiem drożność tętnic mó-
zgowych. Odkładające się w nich złogi cholesterolowo 
– wapienne zmniejszają ilość krwi dopływającej do mó-
zgu. Jego niedotlenione i niedożywione komórki coraz 
gorzej pracują, a potem zaczynają obumierać. Poniżej – 
ilustracja przekroju dwóch tętnic – o normalnej i zmniej-
szonej drożności.

Tempo narastania niekorzystnych zmian i towarzyszą-
cego im pogłębiania się problemów z pamięcią, uwagą, 
myśleniem – to sprawa indywidualna. Zależy od skłon-
ności genetycznych i trybu życia. Zmian zaawansowa-
nych cofnąć nie można. Dlatego warto im zapobiegać, 
doświadczając już pierwszych oznak sklerozy. Co i jak 
można zrobić?

d Zadbać o diagnozę poziomu cholesterolu – głów-
nego sprawcy niedotlenienia i niedożywienia mózgu. 
Jeśli trzeba – także zdiagnozować stan tętnic mózgo-
wych. Przyjmować wszystkie zlecone przez lekarza 
leki.

d Zweryfikować dietę, ograniczając spożywanie mię-
sa i tłuszczów „ssaczych”. Jeść więcej tłustych ryb mor-
skich, chudy drób, żywność mało przetworzoną. Dużo 
warzyw i owoców zawierających wit. C. Na otarcie łez 
z powodu braku schabowego czy golonki – pożąda-
na czekolada o dużej zawartości kakao i orzechy (uwa-
ga  kaloryczne!).

d Zwiększyć ilość ruchu na świeżym powietrzu, co po-
zwoli lepiej dotlenić mózg, i przyniesie kilkanaście do-
datkowych korzyści organizmowi i duszy.

22

ĆwIcZ uMYsŁ – DZIeń BeZ skleROZY
d Zadbać o wzrok i słuch, dobierając najlepsze  

z możliwych okulary np. progresywne oraz jeśli istnie-
je potrzeba – aparat słuchowy. Na tym nie powinno się 
oszczędzać – to inwestycja w bezpieczeństwo i komfort 
psychofizyczny na ostatnim etapie życia!

d Zwiększyć koncentrację uwagi podczas nawyko-
wego i nieświadomego wykonywania czynności waż-
nych dla naszego życia i zdrowia np. zażywanie leków, 
przechodzenie przez jezdnię, wyłączanie żelazka, zamy-
kanie mieszkania… Ułatwi nam to głośne ich nazywa-
nie: „właśnie zamykam mieszkanie”, „wyłączam żelazko”. 
Postarajmy się wykonywaną czynność zobaczyć, poczuć, 
usłyszeć. Wtedy bez trudu ją zapamiętamy i unikniemy 
dręczących pytań „zrobiłem to – czy nie zrobiłem?”.

d Aby zapobiec „pustym przebiegom” – czyli kilka-
krotnym powrotom do miejsca wyjścia w celu upewnie-
nia się, po co właściwie wyszliśmy wystarczy: 1. uważniej 
przekazać sobie polecenie – czyli „wbić je do głowy”, np. 
głośno nazywając: „idę zażyć lek”. 2. Starać się do miejsca 
jego realizacji iść „tranzytem”, unikając zagapiania się po 
drodze na rzeczy nie związane z zadaniem. Nie jest to ła-
twe – ale możliwe, co osobiście „wyćwiczyłam”.

d Unikać, jak ognia, smutku i ciągłego myślenia o so-
bie i własnych problemach. Obniżony nastrój czy wypeł-
niona destrukcyjnymi myślami głowa – pogłębia stan 
nieprzytomności umysłu i zwiększa ilość popełnianych 
błędów! Sprzyja sklerozie! Naraża na niebezpieczeństwo!

d Ćwiczyć umysł poprzez różne rodzaje intelektual-
nych gier, np. brydż, scrabble; szachy, rozwiązywanie łami-
główek, krzyżówek, udział w dyskusjach, naukę wszelkich 
nowych umiejętności i wiele innych zajęć, realizowanych 
w grupie towarzyskiej, rodzinie czy indywidualnie.

d Warto pamiętać, że skleroza chętnie żywi się rów-
nież stanem bierności człowieka oraz jego poczuciem 
braku celu i sensu. Jednak z drugiej strony – sprzyja jej 
także nadmiar aktywności, obowiązków, potrzeb… Lubi 
wygórowane żądania i konflikty… I omija szerokim łu-
kiem ludzi dobrze zorganizowanych, potrafiących odkła-
dać rzeczy na stałe dla nich miejsca, czy – tworzyć, choć-
by krótkoterminowe, plany działań. 

d Wprowadzić 1 raz w każdym tygodniu „dzień bez 
sklerozy”. Tego dnia proponuję działać wyłącznie szel-
mie tej na przekór. Czyli – starać się robić tylko to, czego 
ona nie lubi i unikać wszelkich jej pożywek. Uważna lek-
tura tego tekstu powinna to ułatwić. Znalezienie przy-
najmniej trzech społecznych korzyści z wprowadzenia 
cotygodniowego „dnia bez sklerozy”, nie tylko w do-
mu seniora ale w naszym mieście – może być ciekawym  
i pożytecznym ćwiczeniem umysłu. Polecam je wyobraź-
ni Czytelników.

Lucyna Śniecińska
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Jest najstarszą w Suwałkach placówką edukacji se-
niorów. Jej początki sięgają roku 1998, kiedy to gru-
pa Suwalczan, w osobach: Maria Lauryn, Bożena 
Chmielewska, Anna Augustynowicz, Eugeniusz 
Zarachowicz, Stefan Bieńkowski i Krzysztof Rukść, 
zainspirowanych ideą kształcenia i integracji osób star-
szych, podjęła starania o utworzenia UTW. Pierwsze 
grono studentów liczyło 35 osób. Stało się zalążkiem 
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, wpisane-
go w grudniu 1999 r. do rejestru sądowego. 6 lat później, 
dzięki wpisowi do KRS pod nr 0000066543 stowarzysze-
nie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Dziewiętnastoletnią historię placówki tworzyło duże 
grono znakomitych ludzi, zaangażowanych społecznie  
i potrafiących marzenia zamieniać w działania. Dzięki ich 
pomysłowości i uporowi udawało się przełamywać po-
czątkowe bariery i trudności organizacyjne, poszerzać 
ofertę edukacyjną i powiększać grono słuchaczy. Dzisiaj 
liczy ono ponad 220 stałych członków i wiele osób do-
chodzących na wybrane wykłady. Stowarzyszenie kieru-
je do seniorów bogatą ofertę. Składają się na nią przede 
wszystkim bezpłatne wykłady z różnych dziedzin nauki. 
Ich tematyka obejmuje: ochronę zdrowia, psychologię, 
ekologię, historię, kulturę i sztukę. Spotkania odbywa-
ją się dwa razy w miesiącu w okresie od października do 
czerwca, w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. 
Misja uniwersytecka „obudowana” jest licznymi sekcjami, 
w których seniorzy mogą realizować swoje zaintereso-
wania, oraz wykorzystywać wiedzę i talenty. Dla przykła-
du: sekcja brydżowa, nauki języków obcych czy kompu-
terowa pozwalają zdobywać i doskonalić umiejętności, 
ćwiczyć umysł. Gimnastyka rehabilitacyjna, sekcja bow-
lingu, nordic – walkingu czy pływacka – sprzyjają zmniej-
szaniu dolegliwości ze strony kręgosłupa i stawów, 
usprawniają ruchowo. Aktywnie działa sekcja kulinarna i 
fotograficzna. Istnieje nawet sekcja pomocy koleżeńskiej, 
utworzona „z potrzeby serca”. Jej członkowie jako wolon-
tariusze angażują się w zbiórkę żywności, którą przeka-
zują potrzebującym seniorom, należącym do stowarzy-
szenia. Twórcze pasje i talenty seniorzy mogą również 

rozwijać w trzech zespołach artystycznych. Działający od 
2010 roku ZESPÓŁ WOKALNY „ZŁOTA JESIEŃ” zdobył wie-
le nagród w Polsce, na Litwie oraz w Rosji. W 2017r. zajął  
I miejsce wśród zespołów wokalnych na X Ogólnopolskich 
Juwenaliach III Wieku w Warszawie, a Piotr Skowroński – 
kierownik artystyczny i akompaniator otrzymał wyróż-
nienie – NAJLEPSZY AKORDEONISTA. Kierownikiem ar-
tystycznym zespołu „SREBRNE PIERWIOSNKI” – jest 
Maria Lauryn – dusza artystyczna każdej sceny. Pod jej 
kierownictwem grupa uświetnia spotkania seniorów 
oraz występuje na różnych uroczystościach lokalnych. 
GRUPA TEATRALNO-KABARETOWA „UNIWERSALNI”  
– jest rzeczywiście uniwersalna pod względem repertu-
aru. Ich widowiska najczęściej mają charakter satyrycz-
no – rozrywkowy ale wystawiane są też duże spektakle 
czy wieczornice, poświęcone pamięci wielkich Polaków. 
To wszystko jest dziełem naszych członków, którzy re-
żyserię, stroje, dekoracje, podkłady muzyczne przygo-
towują bezpłatnie nie szczędząc swojej pracy, czasu, 
talentu a często i pieniędzy. Częstość spotkań, zbież-
ność zainteresowań i celów powodują, że poszczególne 
grupy stają się wspólnotami rodzinnymi. Zarząd i Rada 
Programowa Uniwersytetu kieruje wszelkimi inicjatywa-
mi Stowarzyszenia i wspiera członków swoim doświad-
czeniem. Inspiruje do działania. Podstawę finansową 
UTW stanowią składki członków stowarzyszenia w wyso-
kości 80,– zł. rocznie, nieliczne dotacje sponsorów oraz 
środki pozyskiwane na realizację określonych projektów. 
Można powiedzieć, że UTW funkcjonuje dzięki pasjona-
tom idei, która wprowadziła i upowszechnia nowy mo-
del aktywnego i twórczego życia suwalskich seniorów. 
Jest też postrzegany jako organizacja odgrywająca du-
żą rolę w wielu dziedzinach lokalnego życia społeczne-
go. Zapraszamy do naszego grona.

***
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Suwałkach, ul. T. Noniewicza 10 P. 437. Biuro czyn-
ne w poniedziałki i środy od godz. 10.00-12.00;  
tel. 664 453 220

Irena Pietraszkiewicz

uNIweRYTeT TRZecIeGO wIeku



NASZA TWóRCZoŚć: poezja, humor...
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WAŻNE DLA SUWALSKICh SENIoRóW:

„ŚMIESZNy KoNIEC”

n Rozmawiają dwaj starsi panowie. Jeden mó-
wi do drugiego: 

– Zbliża się wasza rocznica ślubu nieprawdaż?
– Tak – odpowiada drugi – i to spora, bo 40.
– I co zamierzasz zrobić z tej okazji dla swojej żony?
– Zabiorę ją na wycieczkę do Australii. 
– Nieźle, a co zrobisz dla żony z okazji 50 rocz-

nicy ślubu? 
– Pojadę i przywiozę ją z powrotem.

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

NADZIejA – kAMYk ZIelONY
Mówią, że złudna, że płonna… Ech!
Palcem na wodzie pisana,
Być przy niej panną oznacza grzech, 
jest pokładana, rozwiana…

Kto się nią żywi – ten głodny. Też 
tak mówią, jest matką głupich…
Lecz jeśliś dorósł, to pewnie wiesz, 
że się jej w sklepie nie kupi.

Więc chociaż ludzie głośno mówią tak,
we wszystkie świata strony, 
Często dotkliwie czują jej brak.
Śpiewają – „kamyk zielony…”

Gdy padasz, tracisz, gdy w oczy szkwał, 
pociągiem do nikąd gonisz,
zielony kamyk, gdybyś go miał, 
i mógł mocno ściskać w dłoni…

Lecz widzisz – stwórca ziemi tak dał,
szukasz i szukasz strudzony…
Wśród tylu różnych kolorów skał 
mało kamyków zielonych.

Lucyna Śniecińska

Morski głaz  fot. T. Wysocka-Kluczny

ROZlIcZ sIę seRceM – 1% pODATku 
pRZekAż wYBRANej ORGANIZAcjI pOżYTku 
puBlIcZNeGO!!!

Emeryci lub renciści rozliczani przez organ rentowy (np. ZUS) 
z rocznego podatku na formularzu PIT-40A, mogą przekazać 1% 
podatku wybranej  organizacji pożytku publicznego. W tym ce-
lu trzeba wypełnić PIT-OP w urzędzie skarbowym lub elektro-
nicznie. W formularzu PIT-OP wystarczy podać swój: pesel, imię 
i nazwisko, adres urzędu skarbowego i nr KRS organizacji po-
żytku publicznego oraz go podpisać. Druk można również wy-
pełnić elektronicznie. Jest dostępny na Portalu Podatkowym  
i w aplikacji e-Deklaracja Deskop. Można to zrobić od 1 stycz-
nia do 30 kwietnia 2018 r.

Oto Organizacje Pożytku Publicznego w Suwałkach, działa-
jące na rzecz seniorów:

46113 Stowarzyszenie Domu Pomocy Społecznej „Kalina”

66543 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

139901 Sto w a r z y s z e n i e  A k t y w n o ś c i  S p o ł e c z n o -
Artystycznej „Nie Po Drodze”

157858 Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane 
i Osób Niepełnosprawnych

226036 Suwalskie Stowarzyszenie Opieki  Paliatywnej

321667 Stowarzyszenie Hospicjum Suwalskie.

STOWARZYSZENIA SENIORALNE PROPONUJą I ZAPRASZAJą:

25 kwietnia: Międzypokoleniowy Koncert Zespołu Świetliki 
i grupy tanecznej „Srebrne Pierwiosnki”. SOK, sala  
im. Andrzeja Wajdy. Bilety w cenie 5 zł. w kasie SOK.

27 kwietnia: godz. 12.00 sala królewska Muzeum Okręgowego 
w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 81 – inscenizacja słow- 
no-muzyczna „Witaj Maj! Trzeci Maj” przygotowana 
przez zespół „Ocean Życia”. Wstęp wolny.

9 maja: godz. 16.00 w auli PWSZ wykład: „Suwalszczyzna  
w okresie niepodległości” oraz koncert zespołów 
Srebrne Pierwiosnki i Iskierki. Wstęp wolny.

13 maja: godz. 18:45 do konkatedry Św. Aleksandra na kon-
cert pt. „I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym”  
w wykonaniu zespołu „Ocean życia” – wstęp wolny.

23 maja: godz. 16.00 w auli PWST wykład „Matka w literaturze” 
oraz występ chóru UTW „Złota jesień” i zespołu tanecz-
nego „Szase”. Wstęp wolny.

Seniorze wyjdź z domu!
Opracowanie – Krystyna Polkowska


