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SuwalSki GloS Seniora-

Osoby publiczno-sceniczne wyzwalają podziw i uznanie, 
ale też zazdrość. Przyciągają nie tylko przyjaciół. Muszą 
przemawiać na forum, poddawać się przenikliwemu oku 
kamery czy działać w oślepiających światłach rampy. By 
temu sprostać – niezbędny jest zestaw talentów, zaplecze 
oraz właściwości obronne.

Wymienić wszystkie talenty Marii Lauryn nie sposób. 
Niemałą grupę stanowią tylko te, dzięki którym posiadła wro- 
dzoną łatwość nauki tańca i zdobyła wykształcenie choreografa. 
Poczucie rytmu, słuch muzyczny, giętkość czy pamięć ruchu – to 
niektóre z nich. A przecież nie tylko komponuje figury i układy 
taneczne czy ich naucza. Na scenie – zapowiada, tańczy, śpiewa... 
Rozśmiesza jako Hanka Bielicka, czy prowadzi poważną debatę 
oxfordzką. Poza sceną – ma dar tworzenia pomysłów i talent or-
ganizatorski... Jest niezwykle pracowita. Tryska energią, zaraża 
optymizmem... „Kobieta orkiestra” i lider społeczny w jednym.

Poniżej przedstawiamy fakty z kalendarza Marii, z okresu 
niespełna dwóch miesięcy bieżącego sezonu ogórkowego. 
Niech przemówią „same za siebie”:
Jako przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów:
– Przygotowała i sprawnie przeprowadziła 15. i 16. posiedzenie 

rady (25.06; 23.07).
– Opiniowała realizację dwóch wielostronicowych uchwał Rady 

Miasta, dotyczących programu poprawy życia suwalskich se-
niorów oraz strategii rozwoju kultury na lata 2016-2020.

– Poprowadziła dwie audycje radiowe z cyklu Suwalski SMS, za-
wieszając kolejne na czas wakacji.

– Napisała artykuł do 3 nr Suwalskiego Głosu Seniora, oraz ucze-
stniczyła w korekcie próbnej wersji Encyklopedii Suwalskiego 
Seniora. 

– Prowadziła spotkanie członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
zamieszkałych w Osiedlu Centrum Suwalskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej z przedstawicielami zarządu tej spółdzielni.

– Wspólnie z pracownikami Ośrodka Sportu i Rekreacji, opra-
cowała program Pierwszej Suwalskiej Olimpiady Seniorów.

– Załatwiła w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej 
zamontowanie ławek na bazarze przy ul. Sejneńskiej. 

– Wraz z radą i wsparciem Pani Agnieszki Szyszko – popro- 
wadziła spotkanie szkoleniowe z 50-osobową Lokalną Grupą 
Działania „Puszcza Knyszyńska” (26.07).

– Zadając sobie duży logistyczny trud – zachęciła i zebrała 
ponad 80-osobową grupę seniorów do wspólnego, „ulgowe-
go wejścia” na koncert poświęcony A. Osieckiej. 

Jako założyciel, kierownik artystyczny i uczestnik grupy 
wokalnej Suwalskie Starszaki i tanecznej – Srebrne 
Pierwiosnki:
– Przygotowała i zrealizowała 15.06 występy obydwu zespołów 

w ramach konkursu do Europejskiego Dnia Seniora. 
– Z Suwalskimi Starszakami koncertowała w Klubie Seniora na 

Kaczym Dołku (26.06).
– Obydwa zespoły prezentowały suwalskie tańce i pieśni 

ludowe podczas Jarmarku Folkloru w dniach 27-28.07, oraz 
Jarmarku Kamedulskiego 11-12.08. 

– Ze Starszakami zebrała eksponaty i zorganizowała wystawę 
„Makatka suwalska z dawnych lat”, prezentowaną w Przerośli, 
oraz dwukrotnie w Suwałkach, podczas ww. imprez.

Jako animator wieloosobowych imprez dla seniorów:
– Współtworzyła scenariusz imprezy plenerowej UTW pod 

hasłem „Jak w PRL-u” dla ok. 100 członków stowarzyszenia, 
odbytej 14.06.

– 22.06 prowadziła warsztaty tańców z Suwalszczyzny podczas 
imprezy w Suwalskim Parku Krajobrazowym w Turtulu. 

– 28.06 prowadziła, we współpracy z Wigrami II i Zarządem 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, imprezę 
sportową „Ruch to zdrowie” dla 60 seniorów związku. 

 Wymienione zadania wykonała przy aplauzie widowni, 
uczestników i organizatorów.

Działalność Marii wykracza daleko poza teren Suwałk: jest 
sekretarzem Podlaskiej Rady Seniorów, członkiem Zarządu 
Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów 
oraz Ambasadorem Krajowego Towarzystwa Inicjatyw 
Twórczych „ę”. Przy tym – jest żoną, matką, córką, siostrą i bab-
cią. Pielęgnuje przydomowy ogród, a ostatnio maluje ściany 
podczas remontu domu. 
10 sierpnia została nagrodzona przez Prezydenta Suwałk 
zaszczytną – Włócznią Jaćwingów.

 Wierzymy, że otrzymana statuetka – to szczególnie cenne, 
ale nie ostatnie trofeum w kolekcji nagród i wyróżnień naszej 
Przewodniczącej. Gratulujemy i życzymy kolejnych.

Suwalska Rada Seniorów

PRZEWODNICZĄCA Z WŁÓCZNIĄ
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LuDZIE mÓWIĄ…
Ze względów towarzysko-przyjacielskich bywa 

uczestniczyć w ślubie młodziutkich nowożeńców. 
Jakże szczerze i ochotnie składają oni sobie wzajem-
ną przysięgę, że „nie opuszczę ciebie aż do śmierci”. 
Ich zauroczenie sobą i przekonanie o miłości do gro-
bowej deski zderza się z nawarstwionym przez lata do-
świadczeniem par legitymujących się wieloletnim sta-
żem małżeńskim.

Ten wyśniony, wymarzony na ślubnym kobiercu... 
Bo ja wiem... Tego kwiatu pół światu. Ludzie mówią, 
że jak się ożeni, to się odmieni. Ludzie mówią, że czło-
wiek się zmienia co siedem lat. Ludzie mówią, że mi-
łość wyfruwa przez okno, gdy bieda zapuka do drzwi. 
To tylko bajki kończą się obiecującym: „w końcu pobra-
li się, a potem żyli długo i szczęśliwie”. Tylko o tym „po-
tem” już nie pisze się bajek. Raczej komedie, a nawet 
tragedie. Mogę sobie wyobrazić życie Izabeli Łęckiej  
i Wokulskiego po ślubie! Albo Papkina z Klarą. 
Są racje serca i racje doświadczenia. Z pewnością cu-
dze doświadczenia nie są zaraźliwe. Na szczęście.

Dla wielu świętość złożonej ślubnej przysięgi jest 
obowiązująca na zawsze. Innym lęk przed grzechem 
krzywoprzysięstwa, każe trwać w upiornym związ-
ku nienawiści i tragicznych zdarzeń, bo „zupa była za 
słona”. Jeszcze inni, chcąc coś naprawić w swoim nie-
udanym życiu, decydują się na rozwód z całymi jego 
konsekwencjami. Sama do trzydziestego piątego ro-
ku życia w różnych zapętlonych sytuacjach życiowych 
groziłam mężowi rozwodem. Ucichłam, gdy wyślepi-
łam w jego oczach błysk radosnej nadziei i gdy realnie 
już zaczęłam oceniać szanse „kobiety po przejściach” 
w balzakowskim wieku.

Jest jakaś magia w składaniu przysiąg, ślubowań, 
przyrzeczeń. Składają je, oprócz nowożeńców, prezy-
dent, nowi posłowie, ministrowie, księża, żołnierze, 
harcerze, pierwszoklasiści. Problem jest z ich dotrzy-
maniem i odpowiedzialnością za dane słowo.

Pamiętam szok wywołany uświadomieniem so-
bie popełnienia obrzydliwego grzechu krzywoprzy-
sięstwa. Otóż w końcówce podstawówki ksiądz przy 
bierzmowaniu podsunął nam do podpisu przysięgę,  
iż do osiemnastego roku życia nie weźmiemy do ust 
alkoholu. Składana w dobrej wierze przysięga po czte-
rech latach wyparowała z pamięci, a czczenie osiem-
nastych urodzin rówieśników stało się obowiązkowym 
zwyczajem. Niestety i nam, którzy na swoją pełnolet-
niość musieliśmy poczekać jeszcze parę miesięcy, zda-
rzyło się uczcić 18-tkę kolegi namoczeniem dzioba  
w lampce wina, szampana, czy w piwie.

Pamiętam przerażenie i wstyd, obgryzione do mię-
sa paznokcie, wychodzenie z kolejki do konfesjonału  
i stawanie znów na końcu, by odwlec chwilę wyznania 
straszliwego grzechu. Dodatkowo strach wzmagała 
odbyta edukacja literacka na poziomie licealnym i obi-
jająca się po mózgownicy pogróżka wieszcza Adama: 
„Wszak kto przysięgę naruszy, ach biada jemu, za ży-
cia biada! I biada jego złej duszy!”

Problem niedotrzymanego przyrzeczenia ma 
aspekt moralny, społeczny, polityczny... Wart jest na-
tychmiastowej i powszechnej refleksji. Wszak nieba-
wem całe rzesze przyszłych samorządowców zarzu-
cą nas obietnicami, przyrzeczeniami i programami 
wyborczymi. Będą nas agitować i kokietować na spo-
tkaniach wyborczych, reklamować swoje zasługi  
i garnitury, umiejętności i krawaty, zaangażowanie  
i szczere oblicza. Obiecywać wszystko, co najlepsze,  
a nierealne – dla gminy i rodziny. Najcelniej trafią w na-
sze potrzeby materialne, zdrowotne, oświatowe, dro-
gowe, mieszkaniowe, kulturalne. I przestępczość po-
wstrzymają, i obyczaje naprawią, i spokój zapewnią, 
i powiat uświetnią i województwo uszlachetnią. Nie 
pominą bezrobotnych, bezdomnych, bezdzietnych 
ani wielodzietnych. Zasypią nasze skrzynki pocztowe 
ulotkami z obietnicami wyborczymi, wedrą się do lo-
kalnych mediów, przyatakują nasze oczy, uszy, serca, 
umysły, wrażliwość. Wielu wyłudzi wreszcie nasz głos 
poparcia, osiągnie upragniony mandat i... zapomni  
o przedwyborczych obiecankach – cacankach.

Pobić takiego się nie da, jak niewiernego małżon-
ka. Rozwód nie wchodzi w grę. Odwołać nieudacznika 
– zawiła procedura. Będziemy mu płacić wysokie ali-
menty do końca pięcioletniej kadencji. 

Albo agitowany zewsząd elektorat wysili swoją in-
teligencję oraz spostrzegawczość i wybierze istotnie 
najlepszych, najuczciwszych i niezawodnych, albo bę-
dzie się zataczać psychicznie i mieć zgagę. Ludzie po-
wiadają, że widziały gały, co brały. Ludzie mówią...  
A czegóż to ludzie nie plotą po szkodzie.

Regina Skórkiewicz



3

Liczne organizacje zrzeszające se-
niorów lub pracujące na ich rzecz, 
ofertę mają zróżnicowaną, ale adre-
sują ją do osób aktywnych, posiada-
jących talenty czy pasje. Od członków 
oczekują też pewnej dyspozycyjności, 
bo wymagają tego wykłady, próby, in-
ne rodzaje cyklicznych zajęć. 

 Nie wszystkim to odpowiada. Są 
wśród nas – mniej sprawni ruchowo, 
mniej towarzyscy, mniej przystosowa-
ni do pośpiechu i hałaśliwego świata. 
Nierzadko – zmagający się z cierpie-
niem, samotnością... „Najbardziej bra-
kuje przyjaciela” – wyznała mi w szcze-
rej rozmowie jedna z takich osób.

Choć spełnienie oczekiwania trud-
ne, miejscem najbliższym jego reali-
zacji wydaje się Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. Jest w Su- 
wałkach największą organizacją 
zrzeszającą osoby starsze i niepeł-

GDY PRZYJACIEL POTRZEBNY OD ZARAZ
Przyjaciel na dobre i złe nie zapuka do twoich drzwi, by powiedzieć: „Jestem i zostanę”. Jak tłumaczył lis 

Małemu Księciu – musisz go sam wypatrzyć wśród innych, oswoić, pielęgnować. To proces wymagający kontak-
tów i czasu. Ale nawet seniorzy o mniejszej chęci lub możliwości wychodzeniu z domu nie są bez szans. Jeśli przyj-
dą do siedziby Zarządu Okręgu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Suwałki, ul. Kościuszki 71. 

nosprawne, ok. 500 osób. Zarząd ma 
rangę okręgowego, co nakłada do-
datkowy obowiązek monitorowa-
nia pracy 8 oddziałów rejonowych, 
o liczbie ok. 3000. członków.

Przynależność do związku jest nie-
kłopotliwa. Roczna składka wyno-
si 30 zł. Bez zobowiązań znajdziesz 
tu wiele okazji poznania życzliwych 
ludzi i spędzenia z nimi czasu. Nie  
– kiedy musisz – ale gdy będziesz 
mógł i chciał. Dwa razy w roku za-
rząd organizuje dłuższy wspólny po-
byt grupy poza Suwałkami. To dwu-
tygodniowy turnus w nadmorskich 
ośrodkach rehabilitacyjnych oraz 
wycieczka krajowa lub zagraniczna. 
Grupa wróciła właśnie z rehabilitacji 
w Mielnie. Przystępna cena, wspól-
na, autokarowa podróż i rodzinna at-
mosfera, pozwalają korzystać z ofert 
także osobom niepełnosprawnym. 
We wrześniu wyjadą do Chorwacji.

Kilka razy w roku odbywają się 
spotkania plenerowe, połączone  
z edukacją lub zawodami sportowy-
mi. Np. 28. 06. ok. 60 osób spędziło 
miły dzień nad jeziorem Dąbrówka. 
Jedni – sportowo, inni – relaksacyj-
nie. Stosownie do możliwości, ale 
razem. Wśród członków związku 
przeżyjesz doroczne obchody Dnia 
Babci i Dziadka, Jarmark Kamedulski, 
Europejski Dzień Seniora i wiele in-

nych. Podzielisz się opłatkiem 
podczas wspólnej uroczystej 
wigilii. 

Przyznaję: to „mój” związek. Gdy 
zawodzą ludzie i nadzieje, a przyja-
ciel potrzebny od zaraz, lubię zajść 
do biura. Tam czas płynie w normal-
nym rytmie. Wolnym od pośpiechu, 
parcia na sukces, czy elitarnego zadę-
cia. Bez rywalizacji i odgradzania się 
od innych. Nie spotkasz tam kamer 
ani mikrofonu. Prezes Tadeusz wyraź-
nie ich nie lubi. Z wzajemnością. Ma 
wiele z harcerza, preferującego akcje 
typu niewidzialna ręka. Nie wszyscy 
wiedzą, że o grupę na wyjeździe dba 
jak nadopiekuńczy ojciec, świetnie 
tańczy, wzrusza się poezją, a w trud-
nym konkursie rozwiązywania krzy-
żówek zostawił daleko w tyle kole-
żanki – „intelektualistki”.

Gdy przyjdziesz, Pani Halinka po-
patrzy na ciebie z troską i milczą-
cym zrozumieniem. Szczerze zapyta  
o zdrowie i uważnie wysłucha odpo-
wiedzi. Poczęstuje herbatą, a często 
domowym ciastem, czy dietetycz-
nym pasztetem z soi. 

Pani Zosia prowadzi księgowość od-
działu własnego i 8 pozostałych, więc 
często spotkasz ją pochyloną nad pa-
pierami. Dba o to, by wszystko się do-
pinało i zgadzało. Cała trójka należy do 
„kategorii” ludzi, którzy mimo upływu 
lat zachowują wewnętrzny spokój, po-
godę ducha, naturalną życzliwość. Choć 
nie rodzina – a jednak jakoś – bliscy.

Suwalskim seniorom bardzo po-
trzebne jest i takie miejsce i tacy ludzie.

Za kilka tygodni kończy się kaden-
cja Prezesa. Była pełna stresu, co od-
biło się na zdrowiu. Mówi, że chce 
odejść. Wierzę, że tylko mówi. Wraz 
z nim odeszłyby pewnie obie Panie.

Być może ktoś inny lepiej zadbał-
by o nowoczesność. Napisał więcej 
programów, pozyskał więcej pienię-
dzy... Być może...

Tylko – czy wtedy zechcemy tam 
zajść, gdy przyjaciel będzie potrzeb-
ny od zaraz? Lucyna Śniecińska



NASZA TWóRcZOść: 
poezja, humor...
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WAżNE dLA SuWALSKIch SENIORóW:

„śMIESZNy KONIEc”

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

LATO

Lato brzemienne nadmiarem
Rodzi, co wiosna zasiała
Na polach, w ogrodach,
W lasach i sadach.

Zapobiegliwie, po gospodarsku
To słońcem wygrzewa
To deszczem podlewa
By spiżarniom niesytym nastarczyć

Zamykam lato do słoików
Malinowe, śliwkowe, wiśniowe
Ta pocieszna zapobiegliwość
Słabo już się broni
Przed zalewem nutelli, fanty i coli
Coraz dalej pada jabłko od jabłoni

Wkrótce koniec wakacji
Pejzaż się odmieni
Lato za bary weźmie się z jesienią
Jeszcze zaciekle przegrywa w zielone
Ze złociście żółtym, rudym i czerwonym.

Jesień słotna w burym z chmur kasku
Choć nieproszona za progiem już czeka
Żal, że słonecznego ciepła i blasku
Nie da się zamknąć do słoików wecka.

Regina Skórkiewicz

Suwalska Rada Seniorów wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji  
w Suwałkach organizują w dniach 27 września – 1 października 2018 
pierwszą Suwalską Olimpiadę Seniorów – SENIORAdĘ. Zachęcamy 
do wzięcia w niej udziału.

Terminarz zawodów jest następujący:
n 27.09 – Pływanie, godz. 10.00. Miejsce: Aquapark, ul. Jana Pawła 

II 7, dystans do przepłynięcia stylem dowolnym wynosi 25 m – kobie-
ty i 50 m – mężczyźni.

n 28.09 – Zawody lekkoatletyczne im. Ryszarda Roguckiego, 
godz. 10.00. Miejsce: stadion lekkoatletyczny, ul. Wojska Polskiego 17, 

Zawody obejmują: – bieg na 60 m, rzut piłeczką palantową, pchnię-
cie kulą, nordic walking na dystansie 1200 m – kobiety i mężczyźni.

n 29.09 – Strzelectwo, godz. 8.30. Miejsce: klub LOK Wigry, ul. M. Ko- 
nopnickiej 2. Kobiety i mężczyźni startują indywidualnie i zespołowo.

n 01.10 – Bowling, godz. 9.00. Miejsce: MK Bowling, ul. Gen. Józefa 
Dwernickiego 15 (Plaza). W turnieju może wziąć udział max. 24 zawod-
ników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uroczyste zakończenie Seniorady odbędzie się 01.10 br., po zawo-
dach bowlingowych.

Startować mogą kobiety i mężczyźni, którzy do dnia 27.09 ukończą 
60 lat (rocznik 1958 i starsi). Będzie to sprawdzane przed każdą konku-
rencją, na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.

NAGRODY:
n Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy dyplom,
n Za zajęcie miejsc I–III w każdej dyscyplinie zawodnicy otrzymają 

medale oraz bony upominkowe w postaci biletów i karnetów,
n Za zajęcie miejsc I–III w klasyfikacji generalnej zawodnicy otrzy-

mają puchary.
Patronat Honorowy nad SENIORADĄ przyjął Prezydent Miasta Suwałki. 

Termin zgłoszeń upływa 24 września. Zgłoszenia imienne prosi-
my przesłać do dnia 24 września do godz. 15.00 na adres: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2 lub 
e-mail: rafal.olszewski@osir.suwalki.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej SENIORADZIE.

n Młody człowiek wchodzi do przedziału w pociągu, siada naprzeciw 
starszej pani i milcząco żuje gumę. Po pewnym czasie towarzyszka po-
dróży nachyla się do niego i mówi: Pan jest bardzo miły, że o tylu rze-
czach mi opowiedział, ale ja jestem kompletnie głucha.
n Babcia jedzie autobusem i pyta siedzącego obok studenta:
– Czy ten autobus jedzie do Olecka?
– Tak, proszę pani. – Ale czy na pewno jedzie do Olecka?
– Tak, oczywiście, że jedzie. – Ale czy jest pan pewien, że jedzie do 

Olecka?
– Tak, jestem pewien!! – Ale czy na pewno właśnie do Olecka?
– Nie, do Las Vegas! – Ale przez Olecko, tak?
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