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SuwalSki GloS Seniora-

Relacje międzypokoleniowe są podstawą funkcjonowa-
nia każdego społeczeństwa. W kulturach tradycyjnych, se-
niorzy byli traktowani jako niezastąpiona skarbnica mądro-
ści i doświadczenia. A młodzi – zobowiązani do tego, by 
ich słuchać, postępować zgodnie ze wskazaniami i czcić. 
To przeszłość. Współcześni rodzice nie są w stanie prze-
widzieć , jak będzie wyglądało życie ich dzieci. Ani za nimi 
„nadążyć”. Szybkie tempo zmian i postęp technologiczny 
sprawiają, że wiedza i informacje gromadzone przez całe 
życie jednego pokolenia szybko się dezaktualizują, a mło-
dym coraz łatwiej przerastać nas wiedzą i umiejętnościami. 
Rozluźniają się więzi i zależności między młodymi i starszy-
mi. Różnicują zainteresowania, systemy wartości, prefe-
rowane czy dopuszczalne sposoby zachowań. Coraz czę-
ściej słyszymy, że spotkanie pokoleń to spotkanie różnych 
kultur, konfrontacja plemion, które mówią różnymi języka-
mi. Inność wcale nie musi oznaczać braku porozumienia. 
Obecnie stoimy przed wyzwaniem rozwijania przestrzeni 
do kontaktów międzypokoleniowych, także poza rodziną: 
w kręgach sąsiedzkich, w szkole, w pracy, podczas działal-
ności na rzecz innych. Czy potrafimy współpracować? Czego  
i jak moglibyśmy uczyć się od siebie nawzajem? Jak rozwi-
jać i pielęgnować „uważność” i wrażliwość seniorów na pro-
blemy młodych i odwrotnie?

Wychodząc z założenia, że dobre relacje najlepiej się tworzą 
podczas wspólnych działań – Suwalska Rada Seniorów wspie-
ra i inicjuje dobre lokalne praktyki w tym zakresie. Oto kilka 
wybranych, znanych nam przykładów z ostatnich tygodni: 

d Klub Seniora na Kaczym Dołku zaprosił nas na sztu-
kę „Życie beztlenowe” w ramach Teatru Forum. Uznajemy 
ją za nowatorski, niezwykły pokaz artystyczny, ale też cenny 
psychologiczny warsztat asertywności i zgodnego współ-
działania pokoleń babć i wnuczków. Zachęcamy do szersze-
go wejścia ze spektaklem do różnych środowisk, zwłaszcza 
młodzieżowych. 

d Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował. „Dzień 
babci i dziadka” ze wzruszającymi występami artystycznymi 

międzypokoleniowo i uczuciowo powiązanych par – dziad-
ków z ich wnuczkami. W ostatnią środę kwietnia br. odbyło 
się „Artystyczne Spotkanie Pokoleń” – czyli „uniwersyteckie-
go” Zespołu „Srebrne Pierwiosnki” oraz dzieci i młodzieży 
ze Studia Piosenki Świetlik, działającego przy SOK. Odbyło 
„na oczach” i przy dużym aplauzie międzypokoleniowej wi-
downi SOK.

d Zespół Wokalny Klubu Seniora „Centrum” często 
organizuje w przedszkolach wspólne śpiewanie i zabawy. 
Stałą praktyką jest czytanie dzieciakom ciekawych książek.

dMłode, pełne inwencji animatorki „Midicentrum” od 
kilku lat naucza-
ją seniorów ję-
zyków obcych, 
a ostatnio – roz-
poczęły atrakcyj-
nie prowadzone 
zajęcia uspraw-
niające intelek-
t u a l n i e ,  c z y l i 

przeciwdziałające sklerozie.
Podczas ostatniej majówki organizacji samorządowych  

– na scenie Parku Konstytucji zmierzyły się ze sobą podczas 
„debaty oksfordzkiej” argumenty potwierdzające i obalają-
ce tezę „Konflikt pokoleń jest nieunikniony”. Tezę tę próbo-
wała lansować Suwalska Rada Seniorów, a przedstawiciele 
Suwalskiej Rady Młodzieży żarliwie jej przeczyli.

Przyznajemy – choć na scenie bardzo staraliśmy się prze-
konać publiczność do naszych racji i „dowalić młodym”  
– poza sceną i w głębi duszy przyznajemy im rację. Bardzo 
dziękujemy Młodzieżowej Radzie Suwałk za pomysł tak 
twórczego spotkania, a zwłaszcza za każdy z tych pięknych 
i wzruszających argumentów, jakie wówczas przytoczyli 
przeciwko tezie.

Maria Lauryn

Przeciwko „konfliktowi Pokoleń”
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Domek letni na Mazurach od lat jest dla nas azylem. 
To przy jego budowie majster murarski nie trawił wtrą-
cającej się baby. „Kierowniczka, kurde, mawiał – myśli, że 
jak koło inżyniera leżała, to za inspektora nadzoru będzie tu 
robić”. Cieśla z synem byli bardziej zrównoważeni. Stary 
sprawnie operował siekierą tak ostrą, że ostrzył nią ołó-
wek. Budził respekt i pokorę. Ale też czasem bajdurzył: 
„Paniusiu, albo wy będziecie ciosać te bale, a ja pójdę na 
stryszek poleżeć, albo ja pójdę na stryszek poleżeć, a wy 
pociosacie te bale”.

Dom stoi już od lat i dobrze służy. Latem nam, a zimą 
złodziejom. Podczas pierwszych wakacji zaintrygowa-
łam sąsiadów z okolicznych daczy, kiedy przesiedzia-
łam wściekła cały dzień bezczynnie na działce, zatrza-
snąwszy chatę. „Albo ja, albo ona” – wrzeszczałam na 
męża wracającego z całodziennej wyprawy na ryby. 
Problemem była pierwsza mysz buszująca po kuchni, 
przed którą w panice uciekałam, ustępując jej placu.

Z goryczą myślałam, że to głupi pomysł budować 
domek dla myszy i komarów, bo zdarzało nam się cza-
sem uciekać przed inwazją tych owadów. „One tu były 
pierwsze niż pani. Pani nie będzie, a one będą” – ostu-
dziła mnie pani Freda, o której za chwilę.

Z biegiem czasu nauczyliśmy się koegzystować  
z komarami, osami, mrówkami, polnymi myszkami 
oraz miejscową ludnością.

Mieszkańcy wsi mają zwyczaj pozdrawiać każdego 
napotkanego człowieka. Zarówno dzieci jak i doro-

śli życzliwie wołają „dzień dobry”, kiedy mijają lub wy-
przedzają pieszo, a także kiedy poruszają się samo-
chodem, furmanką, traktorem czy rowerem. Przyjęłam 
ten sympatyczny zwyczaj i, zgodnie z zasadą, że ten 
się kłania pierwszy, kto grzeczniejszy, pozdrowiłam 
kobietę motykującą w polu. Uziemiła mnie na półto-
rej godziny! Jakby polowała na wolnego słuchacza. 
Najpierw na stojąco, potem siedząc na miedzy wy-
słuchiwałam opowieści o ślubie, porodach, potem jak 
mąż Felek umierał, ile ma hektarów, ile płaci podatku, 
kto obrabia jej ziemię, ponieważ jest samotna, bo sy-
nowie „po naukach” pozostali w mieście i tylko pod-
czas urlopu wpadają na krótko.

Oni nie wrócą na wieś , a ona do nich za nic nie chce, 
bo „od kaloryferów skóra na niej trzeszczy i pęka, a w gę-
bie sucho”. W mieście jej ciasno, duszno i smrodliwie.

Oplotkowała /życzliwie/ miejskie rodziny swo-
ich synów, następnie wszystkich wiejskich sąsiadów, 
zapraszała „zawsze” po darmowe jabłka i warzywa,  
i na koniec podstępnie zapytała, ile wiosen jej liczę… 
Pomyliłam się o dwanaście! Kiedy oznajmiła, że ma 
skończone 82 lata, wykrzyknęłam zdumiona, że to 
kawał życia, pozazdrościć, że jeszcze pracuje fizycz-
nie. Tu podpadłam swojej nowej znajomej! „A co to 
jest 82 lata – obruszyła się – Pani, ja ledwie parędzie-
siąt razy widziała konwalie i bez, kwitnące sady, bo-
ciany i śnieg. I tylko żyję i czekam, czy jeszcze dane mi 
będzie widzieć. Wy filmów w telewizorze więcej się na-
patrzycie za tydzień”.

Telewizora pani Freda nie ogląda, bo to złodziej 
czasu. Mąż też by jeszcze pożył, żeby go nie dener-
wował ten Pawlak od chłopów. „Ziemia będzie rodzić 
i matki będą rodzić”. Ją irytuje najbardziej to ciągłe 
wmawianie, że do szczęścia ludziom najbardziej jest 
potrzebne pachnące mydełko, guma do żucia, napitki 
i różne paciorki. „Słońce będzie wschodzić i zachodzić 
bez oglądania się, jaki minister czy premier rządzi. Daj 
Boże, za rok doczekać i znów zobaczyć skowronka, bo-
ciana, potem snopki zżęte, potem jeszcze niebo i śnieg. 
Tak pani, świat jest piękny, tylko ludzie ślepe od telewi-
zora. Życie migiem przeleci i nikt nie wie, czy tam będą 
chabry i śnieg…”

Spacer uznałam za udany. Na świeżym, wiejskim po-
wietrzu otrzymałam dawkę ożywczej, prostej i niepre-
tensjonalnej myśli.  Próbowałam sobie przypomnieć, 
ile razy w życiu widziałam przylaszczki albo skowron-
ka… W drodze powrotnej wybałuszałam oczy a to na 
chabry, a to na gniazdo bocianie, a to na falujące zbo-
że… Daj Boże, za rok doczekać – cytowałam w my-
ślach panią Fredę. Przegapiłam w tym roku konwalie…

Regina Skórkiewicz

zoBAczYĆ  konwAlie...
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Taką nazwę przyjęło Stowarzyszenie Twórczych 
Seniorów, które powstało w Suwałkach w czerw-
cu 2016 r. Choć działa zaledwie 2 lata i liczy tylko 25 
członków, wyraźnie zaznaczyło już w mieście swoją 
niezwykle aktywną obecność.

Słowo – ROZŁOGI – oznacza pędy roślinne, które roz-
gałęziają się w różnych kierunkach. Z rozłogów wyrasta-
ją nowe  rośliny o różnorodnych kształtach i barwach, 
przynosząc radość środowisku i wzbogacając je. Nazwa 
ta dobrze ilustruje cele działania  organizacji.

Misją Stowarzyszenia jest tworzenie warunków roz-
woju intelektualnego twórczym osobom starszym oraz 
niepełnosprawnym, a  głównym celem jest stymulowa-
nie i wspieranie  rozwoju osobowego  seniorów w sferze 
umysłowej i społecznej, jak też działania na rzecz rozwo-
ju szeroko  rozumianej nauki, kultury i sztuki.

Cele te realizowane są poprzez działania polegające na:
– przełamywaniu stereotypów na temat seniorów i starości;
– promowaniu  pozytywnego wizerunku osoby starszej;
– wzmacnianiu integracji międzypokoleniowej poprzez 

m.in. realizację projektów i inicjatyw międzypokole-
niowych;

– organizowaniu międzypokoleniowych spotkań inte-
gracyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, okolicznościo-
wych i innych. 

– organizacji czasu wolnego, poprzez uczestniczenie 
w zajęciach sekcji:

*  poetycko-literackiej, teatralnej, muzycznej, fotogra-
ficznej, plastycznej,
*  naukowo-badawczej, turystycznej, artystycznej 

działalności regionalnej.

W ramach stowarzyszenia działa zespół teatralny 
„Rozłogi”, który zadebiutował w grudniu 2017 ro-
ku spektaklem „Okruchy Dnia” wg książki Macieja 
Ambrosiewicza „Sztetl z długą ulicą”. Spektakl  został 
zrealizowany przy współpracy z Teatrem Hybrydowym, 
działającym pod kierownictwem Mirosławy Krymskiej, 
przy Suwalskim Ośrodku Kultury. Kilkakrotnie prezento-

wany  na suwalskich scenach zyskał uznanie i aplauz pu-
bliczności.

D zia ł a  rów nież  zesp ó ł  wok alno - muz yc zny 
„Wspomnień Czar”, który zadebiutował w lipcu 2017 r.  
koncertem pt. „Na starych nutach babuni”. Zespół cy-
klicznie organizuje koncerty okolicznościowe dla miesz-
kańców Suwałk i ościennych powiatów.

Ponadto w tym roku, STS „ROZŁOGI”, przy wsparciu 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, będzie  głównym  orga-
nizatorem  Europejskiego Dnia Seniora. Główne uroczy-
stości  z nim związane zaplanowano na październik bie-
żącego roku. Przebiegać one będą pod hasłem „Z pasją 
przez życie”. Mamy nadzieję, że będzie to największe ar-
tystyczne wydarzenie roku, integrujące środowisko su-
walskich seniorów. 

Stowarzyszenie na bieżąco współpracuje z Urzędem 
Miejskim w Suwałkach, Suwalską Radą Seniorów, 
Suwalskim Ośrodkiem Kultury i innymi instytucjami, 
stowarzyszeniami i towarzystwami działającymi na rzecz 
naszego miasta.

Serdecznie zapraszamy seniorów oraz młodsze poko-
lenia mieszkańców Suwałk i okolic do współpracy oraz 
na nasze spektakle i koncerty.

Elżbieta Krzeptowska-Wisiecka
Krystyna Polkowska

„rozŁoGi”

Biuro naszego stowarzyszenia mieści się w Suwałkach 
przy ul. Noniewicza 71 pok. nr 6 i czynne jest w ponie-
działki i środy w godzinach 10.00 do 12.00.

Ponadto jesteśmy obecni pod telefonami:
Prezes Jerzy Sidor  – 508 850 334
Wiceprezes Bogdan Byczkowski – 500 581  723
Prowadząca biuro – Elżbieta Krzeptowska-Wisiecka 

– 509 690 979 oraz e’mail – sts_rozlogi@onet.pl.
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WażNE DLa SUWaLSKICH SENIoRóW:

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

„SuwAlSkA kArtA MieSzkAńcA”
To kompleksowy program, którego głównym celem jest zwięk-

szenie dostępności mieszkańców do dóbr kultury, sportu i re-
kreacji. Karta będzie wydana w 4 wersjach: zwykła, rodziny wie-
lodzietnej, osoby niepełnosprawnej i seniora. W zależności od 
rodzaju – różny będzie katalog ulg i zniżek, z których posiadacz 
karty będzie mógł korzystać. 

Suwalska Karta Mieszkańca seniora wydawana będzie tym oso-
bom, których podatki – rozliczane w PIT, zasilają budżet miasta. 
Wiek uprawniający do karty, to ukończone 60 lat w przypadku ko-
biet i powyżej 65 roku życia w przypadku mężczyzn. 

Wysokość zawartych w niej zniżek przedstawia się następująco:

Przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w oparciu o imien-
ne bilety okresowe (nie dotyczy osób, których uprawnienia do bez-
płatnych przejazdów określono w stosownej uchwale Rady Miejskiej 
w Suwałkach, mi.in. seniorzy powyżej 70 roku życia jeżdżą za darmo)

50%

Zakup biletu wstępu do Aquaparku, w oparciu o bilety indywidual-
ne (strefa basenowa, saunowa i grota solna)

50%

Zakup biletów wstępu na ścianę wspinaczkową i usługi instruktora 50%
Zakup biletów i karnetów wstępu do siłowni i pływalni OSiR 50%
Wypożyczenie sprzętu sportowo-rekreacyjnego OSiR 30%
Wynajem kor tów tenisow ych do celów indy widualnych  
– nie komercyjnych

30%

Zakup biletów wstępu do Muzeum Okręgowego 50%
Zakup biletu wstępu na wybrane imprezy organizowane przez 
Suwalski Ośrodek Kultury

40%

Szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia 100%

***
Pragniemy poinformować, że otrzymaliśmy pierwszy list od na-

szej Czytelniczki. Autorką jest Pani Krystyna Kimszal – suwal-
ska seniorka, która z powodu niepełnosprawności musi zmagać 
się z licznymi ograniczeniami. Pani Krystyna sygnalizuje nam na-
stępujące problemy:

* na terenie i wokół bazarku przy ul. 1 Maja nie ma ani jednej 
ławki, na której można by odpocząć,

* w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie do niedawna zatrud-
niony był masażysta, bardzo potrzebny osobom niepełnospraw-
nym. Obecnie go nie ma, mimo zgłaszanych próśb,

* nikt dotąd nie pomyślał, że niepełnosprawni, by mogli współ-
uczestniczyć w różnych wydarzeniach lokalnych, zgodnie z ha-
słem „Seniorze – wyjdź z domu” – potrzebują w tym względzie 
pomocy. Zwłaszcza w weekendy, gdy MOPR nie pracuje. Pojazd 
do przewozu niepełnosprawnych w różne miejsca, także do DDP 
„Kalinka” pilnie potrzebny.

Pani Krystynie bardzo dziękujemy za list i wzorowy przykład 
aktywności obywatelskiej. Postulaty przyjmujemy do wiadomości  
i do serca. To na początek. O ciąg dalszy też obiecujemy zadbać. 
Pozdrawiamy Panią Krystynę i Czytelników, zwłaszcza niepełno-
sprawnych.   Suwalska Rada Seniorów

Tegoroczny maj przyniósł Suwalskiej Radzie 
Seniorów dwa szczególne wydarzenia. Bolesne 
i radosne. Ot – samo życie! Pierwszym jest poże-
gnanie – Ryśka Roguckiego – społecznika, ser-
decznego kolegi, pasjonata sportu i fotografo-
wania. Drugim – poznanie Reginy Skórkiewicz 
– nowej koleżanki – redaktorki. Jest seniorką  
– polonistką, utalentowaną pisarką i poetką, do-
tąd „działającą” w ukryciu. Prezentowany wiersz 
powstał 2 lata temu, po śmierci Męża Reni. Dzisiaj 
– wraz z autorką – dedykujemy go Ryśkowi i rów-
nie bliskiej nam – Jego żonie – Marii. 

oWSZEM
Piosenki, wędrówki
Także listy, widokówki
Wzniosłe cele,
Przygód wiele,
Nie miłosnych, nie.
Przyjaźń, książki
Księżyc, prążki,

Barwne koła
Zalotne uśmiechy,
Nawet szkoła
Prócz miłości

Las cienisty
Wiatr porywisty
Śnieg bielutki
Niezabudki
Śmietankowe lody
i radość swobody

Nieskrępowanej miłością.
Gwiezdne niebo
Płacz w potrzebie…
Lecz cóż to warte,
Gdy nie ma ciebie … 

Regina Skórkiewicz


