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 Przedstawiamy: 

 Projekt od A do Z 

 Kolpingowskie Kluby Seniora 

 Małopolską ofertę dla seniorów 

Projekt „Lokalny Senior-Aktywny Europejczyk” jest dofinansowany przez  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu  

na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 
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Szanowni Państwo, 

Sytuacja społeczno-demograficzna z roku na rok ulega 

przeobrażeniom. Wydłużony wiek  życia, rozwój medycyny, 

mała dzietność wśród osób młodych sprawiają, że nasze 

społeczeństwo należy już do społeczeństw starzejących się. 

Seniorzy odgrywają coraz większą rolę w grupach społecz-

nych ze względu na swoją wiedzę, aktywność i liczebność. 

Instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe, dostrze-

głszy ten problem, przygotowały programy wspierające oso-

by powyżej 50. i 60. roku życia. Również Dzieło Kolpinga nie 

pozostało obojętne na zaistniałą sytuację. W okresie od 

czerwca do grudnia 2012 r. Stowarzyszenie Rodzina Kolpin-

ga w Chełmku w partnerstwie ze Związkiem Centralnym 

Dzieła Kolpinga w Polsce przeprowadziło projekt „Nie tacy 

straszni jak nas malują – seniorzy dla seniorów”, w ramach 

którego wykształciło 18 Liderek-Seniorek, które założyły trzy 

Kolpingowskie Kluby Seniora w Chełmku, Jadownikach  

i Luborzycy.  

Od czerwca 2013 r. wdrażany jest projekt „Lokalny Senior-

Aktywny Europejczyk”, dzięki wsparciu którego mają Pań-

stwo okazję czytać biuletyn „Kolpingowski Senior”. Tym 

razem działania koordynuje Stowarzyszenie Rodzina Kolpin-

ga „Klub Celtycki” z Krakowa wraz ze Stowarzyszeniem Ro-

dziny Błogosławionego Adolfa Kolpinga z Luborzycy. Działa-

nia skierowane są do dwóch społeczności lokalnych: miesz-

kańców krakowskiej dzielnicy Prądnik Czerwony oraz miesz-

kańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca.  

W pierwszym numerze biuletynu przeczytają Państwo  

o planowanych działaniach projektowych, będą mieli okazję 

poznać dotychczasową działalność Kolpingowskich Klubów 

Seniora oraz przeczytać wspomnienia uczestników projektu. 

Zachęcam również do zapoznania się z ofertą dla seniorów  

w Małopolsce.  

Życzę przyjemnej lektury i inspiracji do działania na rzecz 

osób starszych! 

Michał Ptak 

Koordynator projektu 
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Warsztaty komputerowe oraz kurs języka nie-

mieckiego i angielskiego to tylko niektóre z dzia-

łań projektowych, które przygotowały Stowarzy-

szenie Rodzina Kolpinga „Klub Celtycki”  oraz 

Stowarzyszenie Rodziny bł. Adolfa Kolpinga  

w Luborzycy dla osób powyżej 60 roku życia. Od 

początku lipca 2013 r. dwie 12-osobowe grupy 

seniorów z krakowskiej dzielnicy Prądnik Czer-

wony oraz z gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

uczestniczą w projekcie „Lokalny Senior-

Aktywny Europejczyk”, dofinansowanym przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Przez 

24 tygodnie będą się oni spotykać w siedzibach 

organizacji, aby rozwijać swoje umiejętności 

komputerowe, uczyć się języków obcych i uczest-

niczyć w zajęciach rytmiki dla seniorów. Ponadto 

w ramach poznawania innych organizacji prose-

nioralnych w połowie października wyjadą na 

wizytę studyjną do Gdańska, gdzie wezmą udział 

w warsztatach komunikacji międzykulturowej  

i tworzenia partnerstw w sektorze pozarządo-

wym. Projekt zakończy uroczysta Kolpingowska 

Senioriada w parafii Pana Jezusa Dobrego Paste-

rza w Krakowie, podczas której uczestnikom 

zostaną wręczone certyfikaty potwierdzające 

nabyte umiejętności.  

Również w ramach projektu od lipca do grudnia 

2013 r. organizowane są otwarte spotkania Dys-

kusyjnego Klubu Książki Seniora (Kraków)  

i Dyskusyjnego Klubu Filmowego Seniora 

(Luborzyca). Dotychczas uczestnicy DKKS dys-

kutowali na temat twórczości Wisławy Szymbor-

skiej (lipiec), Romana Brandstaettera (sierpień) 

oraz Emmanuela Erica Schmitta (październik).  

 W przyszłości podejmowane będą tematy z za-

kresu literatury angielskiej i francuskiej. Z kolei 

spotkania DKFS rozpoczną się od września pro-

jekcją filmu „P.S. Kocham Cię”. 

Grupa luborzycka dodatkowo zaprasza miesz-

kańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca do wzięcia 

czynnego udziału w spotkaniach z cyklu 

„Zdrowie Seniora”, odbywających się w siedzibie 

Kolpingowskiego Klubu Seniora przy Szkole 

Podstawowej im. 600-lecia UJ w Luborzycy. 

Tematyka oraz termin i godzina spotkania będą 

każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej 

www.senior.kolping.pl, na plakatach i w siedzi-

bie organizacji.  

O projekcie słów kilka... 

W ogniu 

dyskusji... 

Zajęcia kom-

puterowe. 
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Grupa krakowska spotyka się w Domu Kolping, przy ul. Żułowskiej 51 w Krakowie: 

− na kursie języka niemieckiego w każdy wtorek o godz. 17.00  

− na kursie komputerowym w każdą środę o godz. 16.00  

Ponadto otwarte spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki Seniora będą miał miejsce w parafii Pana 

Jezusa Dobrego Pasterza w następujące dni: 15 listopada, 25 listopada i 9 grudnia. Wszystkie spotka-

nia odbywają się o godz. 18.45, tematyka spotkań będzie ogłaszana na plakatach, stronie internetowej 

i w gablotach parafii. 
Bliższych informacji udziela koordynator projektu Michał Ptak pod nr tel. 12 418 77 77 lub  

537-087-122 

Grupa luborzycka spotyka się w siedzibie Kolpingowskiego Klubu Seniora w Szkole Pod-

stawowej im. 600-lecia UJ w Luborzycy  

− na kursie języka angielskiego w październiku w każdy wtorek o godz. 17.00, w listopadzie i w grud-

niu w każdą środę o godz. 17.00 − na zajęciach fizycznych (rytmika dla seniorów) w każdy czwartek 

o godz. 18.00 

− na spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Filmowego Seniora: 

22 września − PS. Kocham Cię, melodr., USA 2007, reż. Richard LaGravenese , 

6 października − Życie Pi, przygod., tajw./USA/ang. 2012, reż. Ang Lee, 

27 października – Niemożliwe, dram. katastrof., hiszp./USA 2012, reż. Juan Antonio Bayona, 

17 listopada – Różyczka, dram., pol. 2010, reż. Jan Kidawa-Błoński, 

24 listopada – Adam, dram./kom./romans, USA 2009, reż. Max Mayer, 

8 grudnia − Listy do M., kom. rom., pol. 2010, reż. Mitja Okorn. 

Początek seansów filmowych o godz. 17.00 

Spotkania z cyklu „Zdrowie Seniora”: 19 września, 3 października, 17 października, 7 listopada,  

21 listopada. Początek spotkań o godz. 16.00.   

Kurs języka niemiec-

kiego w siedzibie 

Stowarzyszenia 

Rodzina Kolpinga 

„Klub Celtycki”  

w Krakowie. 

 

 

 

http://www.filmweb.pl/person/Mitja+Okorn-429217
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W
 skrócie 

 Co i Gdzie? 

Kiedy Kraków Luborzyca 

Czerwiec 2 spotkania rekrutacyjne 1 spotkanie rekrutacyjne 

Lipiec – połowa 
grudnia 

Kurs językowy 
Warsztaty komputerowe 

DKKS 

Kurs językowy 
Zajęcia fizyczne (rytmika) 

Spotkania  
„Zdrowie Seniora” 

DKFS 

październik Nr 1 biuletynu 

10-13 paź-
dziernika 

Wizyta studyjna w Gdańsku 
Warsztaty z zakresu komunikacji międzykulturowej  

i zakładania partnerstwa wewnątrzsektorowych 

listopad Nr 2 biuletynu 

grudzień Kolpingowska Senioriada 

grudzień Nr 3 biuletynu 

Lektorka języka niemieckiego  p. Beata Gorycka 

wspomaga jednego z kursantów. 
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Aktywnie i z pasją  

w Chełmku 

Uczestnictwo w projekcie „Nie tacy 

straszni jak nas malują – seniorzy dla 

seniorów” oraz aktywizujący i praktyczny 

charakter szkoleń sprawiły, że udało się 

nam stworzyć – przy wsparciu władz 

lokalnych oraz dużym zaangażowaniu 

liderek – klub otwarty, przyjazny, w któ-

rym każdy senior czuje życzliwość i ro-

dzinną atmosferę. 

Klub jest chętnie odwiedzany, a integra-

cja, partnerstwo międzypokoleniowe jest 

wysoko cenione i nabiera głębszego sen-

su. W klubie razem śpiewamy (szeroki 

repertuar: od pieśni patriotycznych, ko-

ścielnych, przez ludowe aż do frywol-

nych), opowiadamy dowcipy, recytujemy 

wiersze znanych autorów i własne, prace  

artystyczne też nie są nam obce. Cieszy-

my się życiem, ale też razem dzielimy 

smutki, które nam życie serwuje. 

Gromadnie spacerujemy, wychodzimy do 

kina, na wernisaże. Wspólne pieczenie 

kiełbasek też jest okazją do miłego spo-

tkania i zabawy. Organizujemy spotkania 

z pogadankami; podczas jednego z nich 

chełmeccy stróże prawa uczyli nas bez-

piecznych zachowań w domu i życiu co-

dziennym. 

Efektem udziału w projekcie „Łącznicy  

3 wieku” było zorganizowanie spotkania  

z przedstawicielami organizacji pozarzą-

dowych z terenu Chełmka, którzy przed-

stawili uczestnikom swoją działalność 

skupioną na seniorach. Po części oficjal-

nej uczestnicy dyskutowali nadal w mniej 

formalnej atmosferze. 

Jako Klub aktywnie uczestniczymy w 

organizowanych na terenie Chełmka im-

prezach, wycieczkach rowerowych, krajo-

znawczych i pielgrzymkach. W czasie 

imprezy „Cała Polska czyta dzieciom” 

seniorki zaśpiewały hymn naszego klubu 

autorstwa naszej członkini Marianny 

Sitek oraz czytały dzieciom. 

„Chodzenie z kijkami” w wykonaniu seniorek  
z KKS w Chełmku.  

Wspólnie zdobyty Turbacz – jedna z aktywności KKS Chełmek to 
wędrówki górskie.  

Uroczyste spotkanie inaugurujące działalnośd   
KKS w Chełmku. 
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Podczas wycieczki do Pszczyny członkowie Klu-

bu mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę o histo-

rii i zabytkach. Dodatkową atrakcją tej ekskursji 

był spacer malowniczymi alejkami, mostkami  

i poznawanie uroczych zakątków Zabytkowego 

Parku Pszczyńskiego, zwiedzanie Zwierzyńca 

oraz Parku Zamkowego. 

Poprzez aktywny udział w życiu kultu-

ralnym, społecznym i sportowym jeste-

śmy coraz bardziej rozpoznawalni, 

wzmocniliśmy nasz wizerunek, a senio-

rzy wciąż zaskakują pomysłowością – 

czują się ważni i potrzebni. 

W przyszłości stawiamy na edukację, 

zajęcia teatralne i ruchowe, podtrzymu-

jąc to, co było i jest dobre poprzez służ-

bę dla ludzi potrzebujących, w różnych 

obszarach życia codziennego. 

 Marianna Sitek, Halina Liszka 

 

W małym mieście też można działać —  

bocheński Kolping na rzecz osób starszych 

Sposoby spędzania czasu na emeryturze są 

różne i uwarunkowane środowiskowo, społecz-

nie. Mieszkańcy dużych miast mają możliwość 

korzystania z oferty Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku, klubów seniora i innych atrakcji.  

W mniejszych miastach, takich jak Bochnia jest 

znacznie trudniej o taką ofertę.  

W naszym mieście 

działa kilka organiza-

cji, których program 

skierowany jest do 

seniorów, nie prezen-

tują one jednak dzia-

łań o charakterze 

ciągłym czy cyklicz-

nym, większość to 

tylko jednorazowe 

akcje. Zauważamy, że 

bierność osób star-

szych bardzo często 

wynika z niewystar-

czającej oferty dla tej grupy wiekowej, brak jest 

propozycji różnorodnych, ciekawych, zachęca-

jących do aktywności. Dostrzegając te potrzeby, 

a równocześnie ograniczoną liczbę działań skie-

rowanych do seniorów w regionie, Stowarzysze-

nie nasze kieruje swą ofertę programową  

w znacznej części właśnie do tej grupy wieko-

Zajęcia fizyczne na świeżym  
powietrzu przygotowane  

dla bocheoskich seniorów. 

Zimowe bajania. 
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wej, a jej celem jest popularyzowanie modelu 

aktywnego spędzania wolnego czasu. Wśród 

proponowanych przez nas działań znajdują się 

m.in. warsztaty z obsługi komputera i Interne-

tu, kursy języka angielskiego, wykłady oraz cie-

szące się dużym zainteresowaniem spotkania 

integracyjne. W ostatnim czasie zostały zorgani-

zowane zajęcia ruchowe nordic walking, połą-

czone z treningiem prowadzonym przez in-

struktora.  

Nasze stowarzyszenie systematycznie poszerza 

swą ofertę dla mieszkańców miasta i gminy 

Bochnia; właśnie rozpoczynamy realizację pro-

jektu „Strefa Aktywności Seniora” finansowane-

go przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-

nej. W ramach projektu zaplanowaliśmy działa-

nia dla 20 osób w wieku powyżej 60. roku życia 

– emerytów i ren-

cistów  

z terenu miasta  

i gminy Bochnia. 

Założyliśmy, iż 

uczestnikami pro-

jektu będą osoby 

deklarujące brak 

umiejętności  

w zakresie nowo-

czesnych technolo-

gii, u których występuje bierność oraz poczucie 

wykluczenia  

z życia wspólnoty lokalnej, zarówno ko-

biety jak i mężczyźni. 

Zainteresowanie projektem przeszło na-

sze oczekiwania – już na wstępie odnoto-

waliśmy ponad 40 zgłoszeń i to nie tylko 

od mieszkańców miasta i gminy Bochnia, 

ale również z gmin sąsiednich. Do projek-

tu najczęściej zgłaszają się kobiety (98%), 

stawiając czoła mitom dotyczącym życia 

na emeryturze i spędzania czasu wolnego. 

Więc nie tylko gotowanie i bawienie wnu-

ków… 

Osoby zgłaszające się do nas podkreślają, 

iż powinno być więcej takich programów  

i działań przyjaznych  seniorom. Wstępnie de-

klarują, iż w wolnym czasie chcą rozwijać swoje 

pasje, realizować swoje potrzeby. Co więcej,  

w wieku emerytalnym chcą się kształcić  

i rozwijać różne umiejętności.  

Zagospodarowanie tak ogromnego potencjału, 

jakim są seniorzy w naszym regionie jest dla 

naszego Stowarzyszenia zarówno szansą, jak  

i wyzwaniem. Mamy nadzieję, że im sprostamy. 

Grażyna Rzepka-Płachta 

Przewodnicząca Stowarzyszenia 

Rodzina Kolpinga w Bochni 

Początki 
kursu języka 
angielskiego 

w Bochni. 

Bocheoskie seniorki podczas wędrówek z wykorzystaniem techniki 
nordic walking. 
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Kolpin
gow
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iora 

„Senior” — w Luborzycy brzmi dumnie 

Seniorzy kojarzą się nam przede wszyst-

kim ze smutną starością, chorobami, czę-

sto samotnością i poczuciem zapomnienia 

przez młodsze pokolenie. Zainteresowa-

nia człowieka wkraczającego  

w jesień życia zbyt często koncentrują się 

wokół seriali telewizyjnych, co w znacz-

nym stopniu ogranicza ich aktywność 

intelektualną, psychiczną i fizyczną. Za-

szczytne określenie ”senior” wskazuje nie 

tyle na wiek, co przede wszyst-

kim na bogaty bagaż doświad-

czeń życiowych, określony styl 

życia i sposób spędzania wolne-

go czasu. 

Nadszedł czas, aby przeciw-

działać osamotnieniu i izolacji 

społecznej. Dlatego też powstał 

Kolpingowski Klub Seniora  

z siedzibą w Szkole Podstawo-

wej im. 600-lecia Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Luborzycy. 

Członkiem Klubu może zostać 

każdy mieszkaniec Gminy Koc-

myrzów-Luborzyca, który prze-

kroczył 50. rok życia, bez 

względu na wyznanie religijne 

czy poglądy polityczne. 

W siedzibie Klubu organizowany jest kurs 

języka angielskiego oraz zajęcia rytmiki 

dla seniorów.  

Działalność Klubu ukierunko-

wana jest m.in. na: 

 edukację społeczną i zdro-

wotną, 

 promocję aktywnego i zdro-

wego stylu życia, 

 rozwój zainteresowań i talen-

tów, 

 integrację międzypokolenio-

wą, 

 organizowanie spotkań  

i imprez integracyjnych, 

 kursy językowe, 

 kursy komputerowe adekwatne 

do wieku, stopnia sprawności oraz 

zainteresowań członków Klubu. 

Klub Seniora jest formą wsparcia dzien-

nego dla osób starszych w środowisku,  

w ramach którego seniorzy nie są jedynie 

biernymi odbiorcami oferowanych im   

Rytmika dla seniorów – cykliczne działanie Kolpingowskiego Klubu 
Seniora w Luborzycy. 

Luborzyckie seniorki podczas szkolenia liderskiego przeprowadzanego 
w 2012 r. w Krakowie. 
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usług lecz sami podejmują działania w 

zakresie organizacji czasu wolnego, 

wspierają się wzajemnie, angażują się 

w pomoc i działania na rzecz innych 

seniorów i społeczności. 

Nasi seniorzy żyją nie tylko skromnie, 

ale również za mało aktywnie  

i dlatego pragniemy to zmienić. 

Na koniec warto przytoczyć słowa słyn-

nego pisarza i humorysty Marka Twai-

na:  

„Ludzie nie dlatego przestają się bawić, 

że się starzeją, lecz starzeją się, bo się 

przestają bawić.” 

Zatrzymani znienacka w biegu pędzącego życia 

wśród krętych dróg, nie zawsze łatwych do przebycia 

dostrzegamy migające obrazy przeżytych zdarzeń 

z których nie wszystkie były wytworem marzeń. 
 

Lecz scenariusz wędrówki z góry jest ustalony 

z pokorą więc pochylamy nasze głowy 

bo do każdego z osobna dopasowany 

wielkością ciężaru zadań realizowany. 

Zamyśleni 

Luborzyckie seniorki podczas kursu komputerowego w 2012 r.  

Marianna Jasiówka 

KKS Luborzyca 
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Trudno zdefiniować słowo 

„senior”. Senior z łaciny oznacza 

starszy. Senior to nestor, to osoba 

najstarsza wiekiem, najstarsza  

w rodzinie, to najstarszy stażem 

pracy w danym zespole itd., moż-

na wymieniać w nieskończoność. 

Seniorzy to grupa ludzi, którzy są 

ważną, choć często pomijaną czę-

ścią społeczeństwa. Dzięki czerpa-

niu z ich doświadczenia możemy 

się wiele nauczyć. Seniorzy nie 

chcą być odstawieni na tzw. bocz-

ny tor, pragną być docenieni nie 

tylko jako babcie i dziadkowie. 

Dlatego niezbędne jest aktywizo-

wanie seniorów, a to przyniesie 

korzyści wszystkim. Starzenie się 

społeczeństwa oznacza głębokie 

zmiany niemal we wszystkich 

istotnych relacjach międzyludz-

kich. 

Marianna Jasiówka  

KKS Luborzyca 

Docenić seniora... 

Jakże krucha jest nasza egzystencja w świecie 

nowoczesnych technik, technologii kontekście 

codzienność różnymi barwami tęczy się mieni 

I wciąż zastanawia, co jest wartością tej ziemi? 

 

Szukając odpowiedzi na trudne pytania 

pogrążamy się w myślach i rozważaniach 

by rozszyfrować przyciemnioną rzeczywistość 

rozpoznać w niej najczystszą bezwarunkową miłość. 

 

Ustalić, co w życiu jest ważne, co drobiazgiem, 

co było, jest, będzie w przyszłości drogowskazem 

określić liczebnie zyski, ilość poniesionych strat 

w bilansie niezmiernie szybko upływających lat. 

Nie zawsze i wszystko gra jak w orkiestrze 

człowiek maleńki jest jak pyłek na wietrze 

czasem bezradny, w tle absurdów zagubiony, 

słysząc z oddali nieczyste, fałszowane tony. 

 

Dlatego warto się pochylić, rozejrzeć dookoła, 

daleko za i przed siebie, na ile kto zdoła 

i pomagać, wspierać rozwagą, mądrością, 

a szlachetne uczynki los nagrodzi  z nawiązką. 

 

Szacunek, pomoc należy się bezwzględnie każdemu 

tym bardziej człowiekowi cokolwiek słabemu, 

zapewne wdzięczność swą wyrazi pięknym uśmiechem 

dobro zaś – uniesie się wysoko i odbije echem. 

Marianna Sitek, KKS  Chełmek 

Strefa Aktywności Seniora to miejsce dla nas 

Osoby w wieku 60+ stanowią spory odsetek naszego 

społeczeństwa, a zarazem duży potencjał. Wiele z nich 

przechodzi na wcześniejszą emeryturę. Ludzie Ci przez 

długie lata bywają aktywni. Są kompetentni w wielu 

dziedzinach, mają doświadczenie, wpływają nie tylko 

na własne rodziny, ale i niekiedy na społeczności lokal-

ne. Warto się nimi zainteresować, dowartościować, 

zdynamizować, spożytkować ich możliwości dla ich 

własnego dobra i dla wspólnego dobra społeczeństwa 

obywatelskiego. Niektórzy seniorzy zmagają się z sa-

motnością, potrzebują spotkania z drugim człowiekiem, 

najzwyklejszej rozmowy, możliwości zaprezentowania 

się i niekiedy wsparcia. 

W Bochni naprzeciw tym oczekiwaniom wyszło Stowa-

rzyszenie „Rodzina Kolpinga”, które zaprosiło do 

uczestnictwa w swoim projekcie ludzi określanych jako 

osoby 60+. Ta wspaniała inicjatywa edukacyjno-

informacyjna ma na celu aktywizację, integrację senio-

rów, zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu, zago-

spodarowanie wolnego czasu, poszerzanie wiedzy po-
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Małopolska dla Seniorów 
Długo wyczekiwana przez wielu emerytura, po 

pierwszym zachłyśnięciu się wolnością, z czasem 

zaczyna uwierać i doskwierać. Pojawia się pustka, 

poczucie bycia niepotrzebnym, czy wreszcie zwykła 

nuda. Nie każdy ma wystarczającą motywację, 

samodyscyplinę, czy po prostu możliwości, by się 

samorealizować, oddawać swoim pasjom. Nie 

każdy zresztą ma uświadomione i sprecyzowane 

zainteresowania. Przyzwyczajenie, jako druga 

natura nie pozwala siedzieć bezczynnie. I tu poja-

wia się problem, co ze sobą począć? Niewątpliwie 

życie w wielkim mieście, takim jak Kraków umożli-

wia znalezienie dla siebie ciekawych propozycji, 

nawet niekoniecznie dedykowanych seniorom. 

Gorzej jest z tymw miejscowościach mniejszych, 

zwłaszcza na wsi. Na szczęście taki stan rzeczy 

zmienia się coraz bardziej, o czym piszemy w na-

szym Biuletynie.  Większość inicjatyw ze zrozu-

miałych względów rodzi się w miastach, jednak 

„rozlewają” się one coraz szerzej, docierając do 

miejsc odległych i zapomnianych, aktywizując 

osoby chcące aktywnie kreować swoje 

„emerytowane” życie. 

 Poniżej prezentujemy klika spośród coraz liczniej-

szych inicjatyw skierowanych do takich osób. 

 

Dzięki działaniom Stowarzyszenia MANKO, już 

we wrześniu br.,  Kraków dołączy do listy miast, w 

których funkcjonują karty zniżkowe dla seniorów. 

W ramach projektu „Małopolska Karta Senio-

ra" (MKS) mieszkańcy regionu, którzy mogą po-

chwalić się ukończeniem 60 lat będą mieli do dys-

pozycji pakiet rabatów zebranych w MKS. 

„Małopolska Karta Seniora" będzie starannie do-

branym pakietem zniżek i rabatów oferowanych 

przez małopolskie firmy i organizacje,  

Małopolska Karta Seniora  

przez wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz 

ułatwianie kontaktów z instytucjami samorządowymi. 

Obecnie, w czasach kryzysu oraz dynamicznych prze-

mian pokoleniowych i szumu medialnego trudno jest 

nam, seniorom, odnaleźć się i poruszać w „nowym 

świecie”. Uczestnictwo w projekcie „Strefa Aktywności 

Seniora” pozwoli nam przełamać wewnętrzne bariery 

powstałe z racji wieku, pozwoli otworzyć się na nowości, 

nie bać się ich, a wręcz współtworzyć otaczającą nas 

rzeczywistość. Grupa nasza została wyłoniona spośród 

wielu zainteresowanych. 20 osób chętnie przybywa na 

zajęcia, dające duże możliwości poszerzenia wiedzy, 

rozwinięcia zainteresowań poprzez uczestnictwo  

w atrakcyjnych wycieczkach i wydarzeniach kultural-

nych (koncert w Lusławicach, spotkania muzealne, 

wykłady w bibliotece w Bochni, zwiedzanie Kopalni 

Soli, spotkania integracyjne w Chełmku i w Tyńcu). Ze 

wszystkich tych wydarzeń czerpiemy radość, czujemy 

się zauważeni, wychodzimy z marazmu. Jest to udany 

projekt, który stwarza nam, seniorom, nowe możliwo-

ści działania. W Bochni, liczącej 33 tys. mieszkańców, 

jest sporo ludzi starszych, wymagających wsparcia. 

Potrzebne są im wykłady pomagające zdobyć wiedzę  

z zakresu bankowości, praw konsumenta, pacjenta, 

petenta, opieki społecznej. A to tylko niektóre z istot-

nych problemów, z którymi często przychodzi im się 

zmierzyć. 

Dużym zainteresowaniem cieszy się kurs komputero-

wy, pozwalający na kontakt ze światem medialnym. 

Obecne czasy wymuszają na nas umiejętność korzysta-

nia z komputera i Internetu. Nad całością naszych zma-

gań czuwa instruktor-informatyk p. Andrzej, który  

w sposób bardzo taktowny, życzliwy, cierpliwie tłuma-

czy, każdego z osobna chwali, a przez to mobilizuje. 

Koordynatorem projektu jest p. Grażyna – osoba nie-

zwykle prężna, energiczna, kompetentna, która swoim 

zaangażowaniem oddaje nam całą siebie; pełna radości 

zaraża nas optymizmem, obdarza uśmiechem, dodając 

sił w dalszych naszych poczynaniach. Za to jesteśmy Jej 

bardzo wdzięczni. 

Pragniemy jeszcze zwrócić uwagę na potrzebę reakty-

wacji w naszym mieście Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

jako najpopularniejszej w ostatnich latach formy edu-

kacji seniorów, co z pewnością  przyczyni się do zmiany 

negatywnego stereotypu człowieka starszego w Polsce. 

Seniorzy – II grupa komputerowa 

Projekt SAS, Bochnia 
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w tym: uzdrowiska, ośrodki zdrowotno-

medyczne, akademie językowe, restauracje, ka-

wiarnie, kina, teatry, centra sportu, zdrowia  

i urody, dostawców Internetu czy operatorów 

komórkowych. 

Warunkiem przystąpienia do partnerstwa  

w programie jest przedstawienie oferty skierowa-

nej do seniorów z atrakcyjnymi zniżkami 

i promocjami oraz chęć wspierania inicjatyw pro-

seniorskich. 

Każdy mieszkaniec województwa, który skończył 

60 lat będzie mógł bezpłatnie wyrobić własną 

kartę seniora. Wystarczy, że przystąpi do progra-

mu „Małopolska Karta Seniora" wypełniając for-

mularz zgłoszeniowy. 

Karty będą wystawiane imiennie i nie będą mogły 

być przekazywane innym osobom. 

W poszczególnych miastach Małopolski karty 

będą wydawane na Uniwersytetach Trze-

ciego Wieku, w Klubach Seniora oraz tar-

gach i wydarzeniach dla seniorów. 

Źródło: http://www.glosseniora.pl 

RODM przy ul. Mikołajskiej 4 w Krako-
wie, zaprasza na zajęcia przygotowane z myślą  
o seniorach. Oferta skierowana jest do Uniwersy-
tetów III Wieku, Dziennych Domów Pomocy Spo-
łecznej, organizacji zrzeszających seniorów, Do-
mów Kultury oraz Klubów Seniora. 

Zajęcia mają formę wykładu (ok. 30-45 min) połą-
czonego z debatą z uczestnikami i są organizowane 
całkowicie bezpłatnie. 

Sugerowane tematy spotkań to: 

 Bilans członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej. Omówienie zmian społecz-
nych, gospodarczych i politycznych, które 
zaszły po przystąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej, 

 Priorytety polskiej polityki zagra-
nicznej na lata 2012-2016. Strategia 

polskiej polityki zagranicznej na najbliższe 
lata: współpraca regionalna, integracja 
europejska, współpraca transatlantycka 
itd., 

 Arabska wiosna. Przemiany polityczne  
i społeczne w krajach Bliskiego Wschodu  
i Afryki Północnej. 

Pełna lista tematów dostępna jest na stronie inter-
netowej: http://rodm-krakow.pl/oferta-
szkolen-rodm/ 

Rezerwacji terminu spotkania można doko-
nać pod numerem telefonu: 12 421-30-15 
lub pisząc na adres: rodm@rodm-
krakow.pl 

 
Źródło: http://www.rodm-krakow.pl 
 

Nowohucka Akademia Seniora zaprasza wszyst-

kie osoby zainteresowane rozwijaniem i poszerza-

niem swoich zainteresowań, pasji i umiejętności 

oraz poszukujące nowych i ciekawych form aktyw-

ności do skorzystania z oferty edukacyjno–

kulturalnej Akademii. 

W roku akademickim 2013/2014, organizatorzy 

NAS zapraszają do udziału: 

 w wykładach z obszaru -  sztuki, historii, po-
dróży, psychologii, zdrowia, nauk ścisłych, 

 w spotkaniach z kulturą  - wyjścia do instytu-
cji kultury, 

 w wycieczkach oraz 

 kursach: języka angielskiego (na różnych po-
ziomach zaawansowania),  języka niemieckie-
go (poziom podstawowy i średniozaawansowa-
ny) oraz  języka włoskiego (poziom podstawo-
wy),  

 w zajęciach ruchowych: joga (poziom podsta-
wowy i zaawansowany) i gimnastyka,  
a także w kursach fotograficznych, rękodzieła  

 i rysunku. 
 
 
Źródło: http://www.seniorzy.pl 

Nowohucka Akademia Seniora 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 

http://rodm-krakow.pl/oferta-szkolen-rodm/
http://rodm-krakow.pl/oferta-szkolen-rodm/
mailto:rodm@rodm-krakow.pl
mailto:rodm@rodm-krakow.pl
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Akademia Pełni Życia 

Specjalnością APŻ są kursy komputerowe, zaję-
cia językowe, treningi pamięci, seminaria, wykła-
dy i wiele innych ciekawych zajęć. 
Od 2004 r. przy Akademii działa Klub Seniora 
Europejczyka. Zajęcia Klubu mają różną formę: 
1. Forum dyskusyjne 
2. Wycieczki 
3. Wykłady z serii  
    a. Szkoła Świadomego Obywatelstwa 
    b. Zadbajmy o siebie 
    c. Klub Komputerowy dla Seniorów 
    d. Nasze zainteresowania 

    e. Poznajemy świat  
Spotkania Klubu Seniora Europejczyka odbywa-
ją się regularnie w poniedziałki i czwartki. Są 
bezpłatne. Pod koniec każdego miesiąca uczest-
nicy planują zajęcia na następny miesiąc, zapra-
szają ciekawych gości, organizują wycieczki, 
dzielą się własną wiedzą i zdolnościami.  
 
Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia 
30-046 Kraków 
ul. Juliusza Lea 5a/2 
tel./fax (12) 294-81-35 

Źródło: www.apz.org.pl 

Szkoła Aktywnego Seniora - S@S to kom-
pleksowy Program, realizowany od 2007 roku 
przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krako-
wie i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krako-
wie, skierowany do środowiska seniorów. 

Założeniem S@S jest wyzwolenie aktywności 
osób w średnim i starszym wieku, stworzenie im 
warunków do integracji i samorealizacji poprzez 
nabywanie nowych umiejętności, rozwój zainte-
resowań, wymianę wiedzy i doświadczenia, reali-
zację zamierzeń i pomysłów. 

Działania realizowane są w następujących modu-
łach: 

 Senior w świecie kultury i sztuki (edukacja 
dla kultury), 

 ICT: Senior w świecie nowych technolo-
gii  (społeczeństwo informacyjne), 

 Senior świadomym i pełnoprawnym obywa-
telem (społeczeństwo obywatelskie). 

Kontakt : 

Dział Edukacji Nauki i Badań WBP w Krakowie, 
ul. Rajska 1, 31-124 Kraków 

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie,  ul. 
Skałeczna 2, 30-065 Kraków   

tpnk@interia.pl,  tel. 12/37 52 238, 791 91 91 08 

Źródło: http://www.sas.tpnk.org.pl 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

Seniorzy kultywujący krakowskie tradycje  

Wspólne wyjście do kina 
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Starość nie młodość? 

Zapewne jednym z pierwszych tematów docie-
kań człowieka, od momentu, kiedy stał się on 
zdolny do autorefleksji, był pierwiastek życia –  
jego istota i źródło. W ciągu dziejów naszego 
gatunku homo sapiens sapiens, liczących około 
100 tys. lat stawiano sobie pytanie, czym jest 
życie. Najmocniej akcentowano potrzebę wyja-
śnienia jego początku, skąd się wzięło. Istota 
jednak pozostała tajemnicą. Skoro odkryto, że 
fizycznie powstaje z połączenia komórek męskiej 
i żeńskiej, badano jego rozwój od poczęcia, ukła-
dano pieśni ku czci wzrastania i dojrzewania, 
sytuując człowieka w szeregu całej przyrody oży-
wionej, w jej cyklicznym przebiegu. Oczywisto-
ścią jest zatem stwierdzenie, że na tej samej za-
sadzie musiano zacząć zastanawiać się także nad 
procesem odwrotnym, nad problemem jego 
schyłku. O ile schyłek ten mógł przybrać formę 
nagłą i niespodziewaną, dotykającą osobnika  
w tzw. sile wieku, przychodziło skonstatować ten 
fakt i szukać wytłumaczenia: co dalej, czy istnieje 
życie drugie? Pozostawała jednak cała sfera zja-
wiska „powolnego umierania”, czyli zanikanie sił 
witalnych, degradacja ciała i w efekcie śmierć 
rzeczywista. Zjawisko to znane jest wszystkim 
jako po prostu starzenie się. Starość, jako pewien 
stan bytu człowieka stała się przedmiotem docie-
kań największych filozofów. Przy czym nazywana 
była bez ogródek i eufemizmów, charakterystycz-
nych dla naszej współczesności; starzec był star-
cem właśnie, nie seniorem w dzisiejszym pojmo-
waniu tego słowa, a starości często daleko bywa-
ło do pogodnej „jesieni życia”, czy  szacowności 
„wieku podeszłego”. 

Starcy wprawiali w zakłopotanie przez dwoistą 
naturę swej kondycji. Z jednej strony byli hono-
rowani, będąc nośnikiem tradycji, wiedzy i mą-
drości, z drugiej, poprzez swą niedołężność, fi-
zyczną, a często i psychiczną degradację wzbu-
dzali niesmak i dezaprobatę. Nie bez znaczenia 
były względy ekonomiczne, zdolność do przeży-
cia danej grupy i uciążliwość, jaką sprawiały 
osoby w wieku, który wykluczał aktywne zaspo-
kajanie potrzeb swoich i społeczności, do której 
należały. 

Rola starców w dziejach różnych cywilizacji nie 
była jednoznaczna. Raz stanowili oni elitę spo-
łeczną i rządzącą, raz bywali bez pardonu odrzu-
cani i pozostawiani własnemu losowi.  
Zjawisko starości skupia, jak w soczewce, para-
doksy i sprzeczności charakterystyczne dla kon-
dycji ludzkiej w ogóle. Starzenie się jako okres 
schyłkowy żywota ludzkiego? A w którym mo-
mencie jest jego apogeum? Dla jednych będzie to 
40, dla drugich 50, a dla jeszcze innych 60 lat. 
Skrajną w swej logice konsekwencją jest pogląd, 

że człowiek zaczyna się starzeć już w chwili po-
częcia. Tak pojęty byt jeden z największych filo-
zofów XX wieku Martin Heidegger nazwał 
„Byciem ku śmierci”, jakkolwiek ponuro to 
brzmi. 

Niezależnie od tego, w  jak różny sposób byli  
w dawnych wiekach starcy traktowani, to zawsze 
byli nośnikiem wartości, bez których nowe poko-
lenia nie mogły się obejść. W czasach nam bliż-
szych i współczesnych starość w tym szlachet-
nym aspekcie musiała ustąpić kultowi młodości, 
zdrowia, piękna, będących synonimem i gwaran-
tem sukcesu. 
Starość w dawnych czasach stanowiła przedmiot 
namysłu i dociekań filozoficznych, czerpiących 
często materiał do badań także z osiągnięć medy-
cyny. Nowoczesny trend  myślenia o kondycji 
ludzkiej, oparty znowuż, paradoksalnie, na moż-
liwościach medycyny, dowartościowujący głów-
nie młodość zawiódł nas w ślepą uliczkę dosko-
nale wszystkim znaną pod hasłem „starzenia się 
społeczeństw”. Tu już jednak nie filozofia przy-
woływana jest w celu wyjaśnienia fenomenu 
starości i jej konsekwencji –  na ratunek wzywa-
ne są daleko specjalistyczne dziedziny socjologii  
i psychologii społecznej. Nigdy jeszcze w dzie-
jach problem starości nie był tak powszechnie 
podnoszony i z całą powagą traktowany, jak 
obecnie. Dowodem tego są liczne programy pro-
senioralne prowadzone zarówno przez organiza-
cje niezależne, jak i wspierane przez rządy, czy 
Unię Europejską. Zadaniem tych działań jest 
odwrócenie fałszywego kierunku myślenia, co do 
wartości podeszłego wieku. Tu już nie chodzi o 
„nawracanie” młodych, ale przekonanie ludzi 
starszych do samych siebie. Bo, jak pisał mistrz 
paradoksu Oskar Wilde, „tragedią starości nie 
jest to, że człowiek się starzeje, lecz to, że pozo-
staje młodym”. I chodzi o to, by tę młodość  
w sobie seniorzy zaczęli zauważać i doceniać, by 
żyli tak, jakby całe życie mieli jeszcze przed sobą. 
 
 
    Jan M.Wiśniewski 
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