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Życzę wszystkim, byśmy mieli 
w sercu miłość, nie wojnę. 
Hanna Fogel, laureatka konkursu  
„O Laur Generacji”

Przepis na złagodzenie tęsknoty
i ukraińską zapiekankę podają 
Lubow i Fiodor Garmash z Ukrainy

To jest wspaniałe uczucie, 
być z samym sobą,w swoim 
małym „domku”. 
Jerzy Zubelewicz o wyprawie 
kamperem z Lamkowa do Mongolii
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Niedowierzanie. Strach. Panika. Wzrost cen 
i inflacja. Dyskusje przy każdej okazji, natłok infor-
macji i dezinformacji. Jak większość osób miałem 
nadzieję, że pandemia Covid-19 i spowodowany 
nią kryzys minie. I faktycznie, Covid-19 może 
nie przeminął, ale na pewno zszedł na dalszy plan, 
zastąpiony przez kolejny kryzys. Większy, poważ-
niejszy, budzący więcej emocji. Wojna w Ukrainie 
to coś, co jeszcze niedawno wydawało się nie-
realne, zwłaszcza w Europie XXI wieku. Z jednej 
strony pogwałcenie wszelkich zasad, mordowa-
nie na ogromną skalę, okrucieństwa i grabieże. 
Z drugiej strony bohaterstwo narodu ukraińskiego 
i solidarność narodu polskiego. Co jasno przebija 
się przez ciemne chmury obaw i emocji, to fakt że 
można na nas, obywateli, liczyć. Mimo narzekania, 
że każdy sobie rzepkę skrobie, co z nas za naród, 
zobaczcie na innych – gdy jest potrzeba, poma-
gamy gremialnie. Widać to było w czasie epidemii, 
widać i teraz. Do przeszłości odchodzą historyczne 
zaszłości, a na pierwsze miejsce wysuwa się zwy-
kła ludzka przyzwoitość. Ważny dla nas jest drugi 
człowiek i w obliczu ogromnej tragedii narodu 
ukraińskiego to, co niektórym wydawało się nie-
oczywiste – wyciągnięcie pomocnej ręki – stało się 
oczywistym i naturalnym. 
Na łamach Generacji, jak zwykle, towarzyszymy 
bieżącym zjawiskom, komentujemy, analizujemy 
to, co się dzieje wokół. Jesteśmy też wierni stałym 
tematom istotnym dla środowisk seniorskich. 
Wiele miejsca poświęcamy więc Ukrainie, jej oby-
watelom, ich kulturze, pokazując różne perspek-
tywy w wywiadach, felietonach, opisach ciekawych 
inicjatyw. Podejmujemy ważne tematy, jak ubóstwo 
energetyczne czy profilaktyka. Jak zwykle infor-
mujemy też o działaniach rzeczniczych (Parlament 
seniorów, rzecznik praw osób starszych), pre-
zentujemy trendy w modzie i sylwetki ciekawych 
osób, tym razem podróżnika z Lamkowa. Szcze-

gólnie polecam teksty laureatów konkursu o Laur 
Generacji "Różne oblicza miłości". To prace "Gdzie 
pęka serce" Hanny Fogiel zwyciężczyni w kategorii 
piękno języka oraz „Moja mama - miłość bezwa-
runkowa” Janusza Stawickiego z DPS w Uzdowie, 
laureata w kategorii język serca.  
Warto zwrócić też uwagę na tekst pana Wie-
sława Robaczewskiego "Uczę się od słuchaczy" 
- 10 przykazań, których stosowanie pozwala 
na przebieg spotkań dający satysfakcję i pożytek 
tak słuchaczom, jak i prowadzącemu. Pan Wie-
sław społecznie prowadzi zajęcia, wykłady, quizy 
dla uczestników domów pomocy społecznej. 
Mam nadzieję, że jak zwykle znajdą Państwo 
trochę odpoczynku, źdźbło inspiracji i szczyptę 
motywacji.

słowem wstępu
Bartłomiej Głuszak

 |  słowem wstępu

Prezes Federacji FOSa – B
artłom

iej Głuszak

Autor jest prezesem Federacji FOSa 
oraz redaktorem naczelnym czasopisma 
Generacja.
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FAZA PIERWSZA: HEROICZNA
Wróćmy pamięcią do pierwszych dni wojny, kiedy 
to obywatele Ukrainy w strachu i pośpiechu 
tłumnie podążali w kierunku naszej granicy. 
Pokonywali oni, często na piechotę, dziesiątki 
kilometrów. Z kolei na granicy błyskawicznie 
zaczęli pojawiać się Polacy, którzy przywozili 
jedzenie, gorące napoje oraz koce. Wielu z nich 
zabierało uchodźców pod swój dach. Zadzi-
wiające w tym wszystkim było tempo, w jakim 
te działania były podejmowane. Nie było 
tu czasu i miejsca na kalkulacje, wszyscy 
reagowali na zaistniałą sytuację, działając 
z poziomu serca, czyli emocji. A także instynktów 
– w takich okolicznościach sposób funkcjonowa-
nia naszych organizmów dodatkowo nas wspo-
maga, wytwarzając zwiększone dawki adrenaliny 
i kortyzolu. Dzięki temu jesteśmy zdolni do dzia-
łań wymagających wręcz nadludzkiej wytrzy-
małości. Tego typu działania postrzegamy jako 
heroiczne,  choć ich autorzy wcale tak o tym 
nie myślą: „Robiłem po prostu to, co każdy by zrobi 
na widok cierpiącego”.

FAZA DRUGA: MIESIĄCA MIODOWEGO
Etap ten charakteryzuje się niegasnącym wciąż 
entuzjazmem oraz wolą pomocy, jednak daje się 
tu już sobie więcej czasu na planowanie. Zaczy-
namy rozumieć, że pomoc uchodźcom to będzie 

raczej maraton, a nie sprint, więc trzeba zadbać 
o właściwe gospodarowanie swoimi siłami oraz 
włączyć do pomocy instytucje. Do uchodźców 
z kolei dochodzi to, że uniknęli najgorszego. Żyją 
i są w bezpiecznym, przyjaznym miejscu. Mają 
nadzieję – ba, żyją nią – że jest to tylko chwilowa 
sytuacja, że wojna szybko się skończy. Ci, którzy 
ich przyjęli, cieszą się ich szczęściem i chcą 
im dać namiastkę domu. Media wciąż mówią 
o wojnie i uchodźcach, dzięki czemu nasi goście 
nie czują się w swej tragedii osamotnieni. 
Jest to czas największego nasilenia pomocy 
ze strony Polaków. Dobro ludzkie – dobro 
uchodźców – jest w centrum zainteresowania 
praktycznie wszystkich. 

FAZA TRZECIA: UTRATY ZŁUDZEŃ
Kiedy opadną już pierwsze, najsilniejsze emo-
cje, zaczyna się obcowanie z rzeczywistością, 
a nie jej wyidealizowanym obrazem. Wojna wciąż 
trwa, dodatkowo z Ukrainy dochodzą informa-
cje o intensyfikacji przemocy wobec cywilów. 
U uchodźców pojawiają się i z czasem nasilają 
objawy traumy. Osoby pomagające zaczynają 
doświadczać tzw. zmęczenia współczuciem. 
Zwykli obywatele zaczynają niepokoić się 
o swoją przestrzeń – obawiają się, że Ukraińcom 
będzie w naszym kraju o wiele łatwiej niż im.  
To bardzo trudny czas zarówno dla pomagających, 

o fazach kryzysu 
katastroficznego
Marcin Borkowski

Wydarzenia katastroficzne – a do takich, oprócz kataklizmów natu-
ralnych, należy również wojna – wywierają silny i często długofalowy 
wpływ na tych, którzy są ich uczestnikami. Prace z zakresu interwen-
cji kryzysowej i psychotraumatologii wymieniają cztery fazy kryzysu 
katastroficznego. Warto znać przebieg takiego procesu, by rozumieć, 
co się z nami dzieje i jak odnosić się do własnych i czyichś przeżyć 
w takich okolicznościach.

  |  zdrowie  |  zrozumieć siebie i innych.
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jak i dla uchodźców. Warto zachować wówczas 
wyrozumiałość dla pojawiających się trudnych 
emocji, jednocześnie nie dając się im porwać. 

FAZA CZWARTA: REKONSTRUKCJI I ODBUDOWY 
Jest to czas, kiedy można już przystąpić 
do naprawy szkód wywołanych katastrofą, odbu-
dowy zrujnowanych domów, osiedli czy nawet 
całych zdewastowanych obszarów naturalnych. 
Etap ten w wypadku katastrof naturalnych nastę-
puje dość szybko, bo takie zjawiska jak powódź 
czy trzęsienie ziemi zazwyczaj nie ciągną się 
miesiącami. Jeśli chodzi o konflikty zbrojne, 
to wiemy z historii, że mogą one trwać nawet lata. 
Perspektywa czasowa, jak również nieprze-
widywalność działań wojennych, sprawiają, 

iż kolejność poszczególnych etapów może ule-
gać zmianie, np. po fazie utraty złudzeń może 
znowu na chwilę nastąpić faza heroiczna, cho-
ciażby po nagłej eskalacji konfliktu, a co za tym 
idzie – zwiększeniu zagrożenia życia cywilów.
Życzmy sobie wszystkim, a najbardziej braciom z 
Ukrainy, by etap odbudowy i rekonstrukcji rozpo-
czął się już niedługo.

Autor jest psychologiem Federacji FOSa, 
terapeutą w nurcie dialogu motywującego 
i wykładowcą akademickim Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego.

badania profilaktyczne 
jakie? w jakim wieku?
dr. nauk med. Małgorzata Stompór

Badania profilaktyczne odnoszą się do chorych, którzy nie leczą się 
z powodu chorób przewlekłych. W przypadku takich chorób zalecenia 

co do częstości wykonywania badań mogą się zmieniać.  

Wiek 40-50 lat 

WSZYSCY: 
Pomiar ciśnienia tętniczego, kontrola wagi oraz ogólne 
badanie u lekarza internisty – raz do roku. 
Podstawowe badania profilaktyczne (morfologia, OB, 
ogólne badanie moczu) 
• Lipidogram raz na pięć lat. 
• Pomiar glukozy na czczo raz na 3 lata.
Od 35 roku życia NFZ finansuje Program profilaktyki 
chorób układu krążenia i profilaktyki 40 plus – lekarz 
rodzinny.
• Kontrola wzroku u okulisty i badanie dna oka 
oraz ciśnienia śródgałkowego – raz na dwa lata.

• Po 45 roku życia można zacząć wykonywać 
1 x w roku test na obecność krwi utajonej w kale (FOBT 
lub FIT).
• Badanie stomatologiczne i czyszczenie zębów 
z osadu – raz na pół roku. 
• Kontrolowanie stanu znamion i pieprzyków 
raz w roku.
• Badanie ankietowe w kierunku depresji – lekarz 
rodzinny.

KOBIETY: 
• Badanie ginekologiczne– raz do roku.
• Cytologia raz na 3 lata – program NFZ w zakre-
sie profilaktyki raka szyjki macicy – u ginekologa, 
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razem z badaniem w kierunku HPV (wirus brodaw-
czaka, zwiększający ryzyko wystąpienia nowotworu).
• USG przezpochwowe narządów rodnych – raz 
na 1-2 lata. 
• Samobadanie piersi – raz w miesiącu. 
• Mammografia – co 1-2 lata – nie refundowana w tej 
grupie wiekowej przez NFZ. 
• USG piersi - uzupełnieniem mammografii jest bada-
nie USG piersi, które nie jest badaniem przesiewowym. 
USG jest ważną metodą diagnostyczną u młodych 
kobiet (<50 r.ż.), których piersi mają dużą gęstość, czyli 
w tej grupie, w której mammografia jest mniej sku-
teczna – nie refundowane jako badanie profilaktyczne 
przez NFZ.
• Badanie poziomu hormonów tarczycy – jednokrotnie
Densytometria u kobiet z wysokim ryzykiem złamania 
kości obliczonym na podstawie skali FRAX – wynik w 
skali oblicza lekarz rodzinny.
MĘŻCZYŹNI: •
• Kontrola prostaty u urologa lub lekarza rodzinnego 
za pomocą badania per rectum – raz na 2 lata. 
• Samobadanie jąder – raz w miesiącu. 

Wiek 50 plus 

WSZYSCY: 
• Pomiar ciśnienia tętniczego, kontrola wagi i WZRO-
STU (osteoporoza!) oraz ogólne badanie u lekarza inter-
nisty – raz do roku. 
• Podstawowe badania profilaktyczne (morfologia, OB,  
ogólne badanie moczu).
• Poziom glukozy na czczo raz na 3 lata.
• Lipidogram i raz na pięć lat. 
NFZ finansuje Program profilaktyki chorób układu 
krążenia do 55 roku życia i profilaktyki 40 plus 
do 65 roku życia.
• Badanie przeciwciał a-HCV – jednokrotnie – nie refun-
dowane jako badanie u lekarza rodzinnego. 
• Screening w kierunku raka płuca – zaleca się 
co roku wykonywanie niskodawkowej tomografii płuc u 
każdego między 55-80 rokiem życia, kto palił 30 paczek 
papierosów/rok i nadal pali lub w czasie ostatnich 15 
lat rzucił palenie. Można zaprzestać badań jeśli minęło 
15 lat od rzucenia palenia.
Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka 
Płuca (WWRP) za pomocą Niskodawkowej Tomo-
grafii Komputerowej (NDTK) – połączenie prewencji 
wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości 
dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i per-
sonelu ochrony zdrowia. (PDF, 1,12 MB) – na stronie 

NFZ dostępna lista placówek realizujących program 
• Badanie densytometryczne (gęstości kości) 
– raz w ciągu dziesięciolecia po 65 roku życia  
– wcześniej ewentualnie u kobiet z wysokim ryzy-
kiem złamania kości obliczonym na podstawie skali 
FRAX – skierowanie tylko od specjalisty.
• Kolonoskopia 1 x /10 lat celem profilaktyki raka jelita 
grubego (nie powinna być wykonywana po 75 r.ż. jako 
badanie profilaktyczne) lub sigmoidoskopia 1 x/5 lat 
(najlepiej łącznie z badaniem kału na krew utajoną 
(FOBT lub FIT) co roku (sigmoidoskopia nie powinna być 
wykonywana po 75 r.ż. jako badanie profilaktyczne)
Badanie kału na krew utajoną co roku (FOBT lub FIT).
• Badanie okulistyczne (badanie dna oka, pomiar 
ciśnienia śródgałkowego) – raz w roku. 
• Badanie stomatologiczne i czyszczenie zębów 
z osadu – raz na pół roku. 
• Kontrolowanie stanu znamion i pieprzyków 
raz w roku.
• Badanie ankietowe w kierunku depresji – lekarz 
rodzinny.

KOBIETY: 
• Badanie ginekologiczne i USG narządów rodnych 
– raz do roku. 
• Cytologia raz na 3 lata do 65 roku zycia– pro-
gram NFZ w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy 
– u ginekologa; badania przesiewowe można zakończyć 
u kobiet po ukończeniu 65 lat, jeśli 3 kolejne badania 
cytologiczne lub 2 badania cytologiczne w połączeniu 
z testami w kierunku infekcji HPV w ciągu poprzednich 
10 lat dały wynik ujemny, a ostatnie badanie wykonano 
nie dawniej niż w ciągu ostatnich 5 lat.
• Mammografia – raz w roku lub 1 x /2 lata; program 
profilaktyczny NFZ. 
Uzupełnieniem mammografii jest badanie USG piersi, 
które nie jest badaniem przesiewowym, nie refundo-
wane w ramach programów profilaktycznych NFZ
• Samobadanie piersi – 1 x w miesiącu. 
• Badanie poziomu hormonów tarczycy – co 3 lata. 

MĘŻCZYŹNI: 
• Po 50-tce wzrasta ryzyko zmian w gruczole kroko-
wym, dlatego każdy mężczyzna w tym wieku powinien 
odwiedzić urologa, poddać się badaniu prostaty  per 
rectum i powtarzać je od tego momentu raz na dwa lata.                                                                                                                                
• Oznaczenie antygenu PSA – raz w roku; zalece-
nia nie są jednoznaczne, diagnostyka jest dysku-
syjna zwłaszcza u mężczyzn po 70 r.ż., podwyższenie 
poziomu PSA może być związane z innymi chorobami, 
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W ramach pakietu podstawowego każdy Polak 
w wieku od 40 do 65 roku życia ma mieć wykonane 
badania krwi: w tym morfologię, cholesterol oraz 
glukozę. Eksperci od lat zabiegali o włączenie mor-
fologii do pakietu badań medycyny pracy. Podkreślali, 
że krew odzwierciedla to, co się dzieje w organizmie. 
Wykryte zaburzenia krwinek mogą być spowodowane 
przez choroby układu krwiotwórczego, w tym cho-
roby nowotworowe. Obniżone pewne wartości mogą 
świadczyć o anemii.

Wprowadzenie do podstawowego pakietu badań 
profilaktycznych stężenia glukozy, pozwoli wcześniej 
wykryć cukrzycę i wdrożyć odpowiednie leczenie. W 
wielu przypadkach cukrzyca wykrywana jest a późno, 
bo na wstępnym etapie przebiega bezobjawowo, 
podobnie jak choroby układu krążenia. Jeśli wyniki 

często leczenie nowotworu prostaty jest bardziej 
obciążające, niż jego niepodejmowanie i nie wiąże się 
z poprawą przeżycia chorych; powinien być oznaczany 
u mężczyzn, w których w rodzinie wystąpił rak prostaty. 
• Badanie jąder przez lekarza – raz na 3 lata. 

• Samobadanie jąder – raz w miesiącu.       

MĘŻCZYŻNI 65-75 r.ż.
jeśli kiedykolwiek palili papierosy – jednokrotne USG 
jamy brzusznej wykluczające tętniaka aorty.

podstawowych badań będą niepokojące, lekarz medy-
cyny pracy i lekarz rodzinny będzie mógł wykonać u 
pacjenta diagnostykę poszerzoną lub skierować go na 
konsultację lekarzy specjalistów np.: onkologa, diabe-
tologa czy kardiologa. 

Pacjenci będą mogli skorzystać z badań przesie-
wowych realizowanych w ramach ogólnopolskich 
programów zdrowotnych, regionalnych programów 
zdrowotnych oraz Narodowego Programu Zwalczania 
Chorób Nowotworowych (NPZChN), w szczególności: 
• mammografia – diagnostyka raka piersi
• cytologia - diagnostyka raka szyjki macicy
• kolonoskopia - diagnostyka raka jelita grubego
• niskodawkowa tomografia komputerowa – diagno-
styka raka płuca
• badanie dermoskopowe, badanie wideoskopowe – 
diagnostyka raka skóry
• badania w ramach programów profilaktyki wykry-
wania nowotworów głowy i szyi
• badania w ramach programu opieki nad rodzinami 
wysokiego, dziedzicznie  uwarunkowanego ryzyka 
zachorowania na nowotwory złośliwe.

PROGRAMY FINANSOWANE PRZEZ NFZ 
www.pacjent.gov.pl/profilaktyka 

PROGRAM PROFILAKTYKA 40 PLUS 

PODSTAWOWY PAKIET badań obejmie:
• morfologię;
• stężenie cholesterolu całkowitego 
i poziomu glukozy;
• pomiar tętna i ciśnienia tętniczego;
• określenie współczynnika masy ciała 
(Body Mass Index - BMI);
• zbadanie pacjenta przez lekarza;
• ocenę czynników wystąpienia u pacjenta 
chorób układu krążenia, onkologicznych 
lub cukrzycy.

PAKIET   POGŁĘBIONY w zależności od zidenty-
fikowanego ryzyka, obejmie:
• kontrolne badania biochemiczne krwi (dia-
gnostyka chorób układu krążenia): stężenie 
cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterol, HDL
-cholesterolu,  trójglicerydów,
• kontrolnie poziom glukozy na czczo lub hemo-
globiny glikowanej HbA1c lub doustny test obcią-
żenia glukozą (diagnostyka cukrzycy)
• badanie EKG (diagnostyka chorób układu krążenia)
• USG jamy brzusznej w kierunku tętniaka aorty
• test na obecność krwi utajonej w kale (diagno-
styka onkologiczna w kier. raka jelita grubego )
• poziom PSA (diagnostyka onkologiczna w kie-
runku raka prostaty u mężczyzn)
• konsultację lekarza specjalisty np.: onkologa, 
kardiologa, diabetologa.

fot. RedcupStudio Adobe Stock
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miłość na trudne czasy

Rozdanie nagród w konkursie czasopisma Gene-
racja odbyło się w czasie pierwszego wiosennego 
spotkania IV kadencji Rady Olsztyńskich Seniorów 
i zaprzyjaźnionych organizacji -„Seniorze, powitaj 
wiosnę z uczuciem, kwiatami, przy dźwiękach pięk-
nych melodii i wspólnej zabawie”. Było to wspólne 
przedsięwzięcie Rady Olsztyńskich Seniorów, 
Federacji Organizacji Socjalnych Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego FOSa oraz biblioteki 
Planeta 11. W uroczystości wzięli udział m.in. Ewa 
Kaliszuk, zastępca prezydenta Olsztyna, Elżbieta 
Skaskiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz przedstawiciele Urzędu Miasta 
w Olsztynie.
– Jestem przekonana, że wspólnie uda nam się 
zrealizować wiele zamierzeń – mówiła Ewa Kali-
szuk, zastępca prezydenta Olsztyna. – Życzę nam 
wszystkim, by w tych trudnych czasach  pamię-
tać o tym, by być blisko drugiego człowieka 
i siebie.
W czasie wydarzenia można było posłuchać Leszka 
Biłasa, uczestnika III Polskiej Edycji The Voice Senior 
i wspólnie podyskutować na temat obecnych potrzeb 
seniorów. Wzruszeń dostarczyło rozstrzygnięcie 
konkursu literackiego "O Laur Generacji". Na kon-
kurs przyjechali nagrodzeni, wyróżnieni i uczestnicy.  

– Wygrana w konkursie była dla mnie niezmier-
nie miłym zaskoczeniem – przyznał w rozmowie 
z nami, już po uroczystej gali, Janusz Stawski. 
– Pozwoliło mi to uwierzyć, że warto pisać. Teraz 
w następnym konkursie literackim wezmę udział bez 
wahania. 
– Przyznaję, że napisanie utworu o miłości na 
zaledwie 2,5 tysiąca znaków było wielkim wyzwa-
niem – mówiła w trakcie odbioru nagrody Hanna 
Fogel, zwyciężczyni w kategorii Piękno Języka. – 
Życzę nam wszystkim, byśmy mieli w sercu miłość, 
nie wojnę. Powtórzę raz jeszcze – czułości i miłości 
prawdziwej nam życzę na te trudne czasy.
Na konkurs „O Laur Generacji” na najlepszą opo-
wieść/wspomnienie pod wspólnym hasłem „Różne 
oblicza miłości” wpłynęło 18 bardzo osobistych tek-
stów, które opisują miłość romantyczną, pomiędzy 
mężczyzną i kobietą, ale również miłość matczyną, 
siostrzaną, braterską, do Boga, pasji czy piękna 
natury. Bo prawdziwa miłość ma różne oblicza. 
Wzruszające opowiadania, wiersze i wspomnienia 
przesłali nam autorzy nie tylko z Olsztyna i okolic, 
ale także z Uzdowa, Szczytna, Kandyt, Jedwabna, 
Działdowa. 
Nadesłane prace wnikliwie przeczytało i oceniło jury 
w składzie: Mariusz Sieniewicz, dyrektor Miejskiego 

Fot: arch. Federacja FOSa

Na zdjęciu od lewej: zwyciężczyni Hanna Fogel, Sabina Maria Dąbrowska z Rady Olsztyńskich Seniorów, inicjatorka i współprowa-
dząca imprezę oraz autorki wyróżnione w konkursie: Krystyna Sztramska i Helena Piotrowska  



11  |  kultura  |   rozstrzygnięcie konkursu "o laur generacji"

Ośrodka Kultury w Olsztynie, pisarz, Zuzanna 
Dobrucka, producentka filmowa, pisarka, Mag-
dalena Samul - Biblioteka Planeta 11, Bartłomiej 
Głuszak, prezes Federacji FOSa, Monika Hausman

-Pniewska i Katarzyna Janków-Mazurkiewicz, redak-
torki „Generacji”. Przewodniczącym jury był Mariusz 
Sieniewicz. 

Redakcja

Zwycięzcy i wyróżnieni w kategorii Piękno Języka:
I miejsce: 
Hanna Fogel za „Blask pękniętego serca”
II miejsce: 
Krystyna Sztramska za tekst „Czterdzieści dwie 
pomarańcze”
III miejsce: 
Wiesław Robaczewski za „Tryptyk”

Wyróżnienia:
Janina Piętka za wiersz „Jaśminowy deszcz” 
Helena Piotrowska za tekst „Stoję w oknie”.

Zwycięzcy i wyróżnieni w kategorii Język Serca:
I miejsce: Janusz Stawski za „Moja mama – miłość 
bezwarunkowa”
II miejsce: Władysława Baran za „Miłość z obrazu”
III miejsce: Elżbieta Król za „Miłość ma różne 
oblicza”.

Wyróżnienia:
Barbara Winiarska za tekst „Miłość przychodzi 
latem”, Halina Duchna za tekst „Oto cała ja i moja 
miłość” oraz Zofia Kucznier za tekst „Zawsze 
kochałam naturę”.

W tym numerze Generacji prezentujemy prace laureatów pierwszych miejsc w obu kategoriach: 

Siostry, dziś pójdzim do tatynygo boru, bo nie 
wita nawet gdzie łun jest – oznajmiła mnie i Basi, 
Jagoda, dziedziczka na ojcowiźnie.
Błogosławione resztki mowy naszych dziadów 
– pomyślałam i już na piaszczystej drodze  wywijamy 
hołupce. Szale  fruwają nam, jak w dzieciństwie 
falbanki. Nie czujemy zmarszczek. Piękniejemy. 
Fatamorgana.
Nagle, na granicy między naszym lasem, a czyimś 
polem, widzę  wiązki światła. Podążają za mną 
z dziwnie dobrą energią. Idąc do blasku jak po pro-
mieniu znalazłam się na środku pola. Dochodzę do 
miedzy o którą opiera się nasz bór i moje korze-
nie. Pięć metrów, metr, myśli tłoczą się do głowy 
i już klęczę jak w konfesjonale przy  brylantowych, 
tajemnych ognikach. Integruję się z miejscem, jak 
z wyjątkową osobą, widzianą pierwszy raz. Z uścisków 
ziemi wyrywam srebrno-złoto-krzemową nadzieję; 
kamień, który wysyła znaki niebu. Położyłam go 
na dłoni, ale miejsce wciąż płonie. Znowu zanu-
rzam dłoń w gorejącej kępce i bez żalu wydzieram 
z gruntu drugi kamień. Kładę go obok wyrwanego 
przed chwilą. Pasują do siebie idealnie. To dwie 
połówki serca! Owoc i żar 40-tu lat czekania? 
Rumienię się wstydem. Oczy mi zwilgły. Ojcze, 
dopóki iskrzy się serce, najczulsza tkanka życia, 
ufam, że miękną kamienie, a ze łzami wciąż płynie 
arka najczulszej pamięci. Między nami rodzi się 

nierozerwalna więź. Tulę pęknięte serce, rozmyślam 
o sensie istnienia. Mieć serce i w serce wierzyć…
Mgnienie i już w rodzinnym borze słucham skarg kró-
lujących tu sosen. Pachnie żywiczna krew. Hałasuje 
dzięcioł. W próchnie płochliwe stworzenia. Powalona, 
w białej sukni brzoza też chce żyć. Korzenie szukają 
dna i początków. Niezwykły w prostocie las tłoczy 
w milczeniu do najmniejszego listka  czyste życie. 
Siadam na pniu.  Zezwalam drżeć wszystkim zmy-
słom.  Kocham to miejsce moje od zawsze. Mieszkam 
tu i słyszę każdy jego szmer i oddech. Siedzę cichu-
teńko, a zbudziłam żal i tęsknotę.  Krew płynie mi 
szybciej. Lekka i przezroczysta unoszę się. Oddaję hołd 
niezwykłości.
- Zacyna padać wracumy, krzyknęła Dziedziczka. 
Niespełnienie stało się spełnieniem. Nikt i nic 
nie jest w stanie wymazać we mnie najprawdziwszych 
w swojej zwyczajności obrazów natury, mistrzyni naj-
doskonalszej. W dłoni ocieplam serce – kamień, który 
wybrał mnie i przywołał pamięć mojego ojca, żołnierza 
AK. Gdybym umiała, pisałabym wiersze o wygrywanej 
przez ,,tatyny bór" muzyce, łączącej dwa nasze odległe 
światy. Targa mną ona do bólu, jak miłość.  

blask pękniętego serca

Hanna Fogel, Olsztyn. Laureatka I miejsca 
w konkursie „O Laur Generacji” w kategorii 
Piękno Języka. 
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Moja mama urodziła się w miejscowości Kupracze 
koło Żytomierza na dzisiejszej Ukrainie 24 grudnia 
1931 roku. Jej dojrzewanie i młodość przypada 
na ciężkie czasy wojny i później sowieckiego komu-
nizmu. Do szkoły nigdy nie chodziła ponieważ jej 
rodzice, a moi dziadkowie, jej tam nie posyłali. Była 
analfabetką. Nawet do małżeństwa z moim ojcem, 
dziadek mój, a jej ojciec, ją zmusił. To nie dziadek, 
a mama miała rację, bo mój ojciec po napadzie 
i zabójstwie dwóch osób poszedł do więzienia na 
dożywocie. Mama została sama z trojgiem dzieci, bo 
na rodziców swoich nie mogła w żadnym wypadku 
liczyć. Mieszkaliśmy z mamą na wsi u jej rodzi-
ców. Mama bardzo ciężko pracowała, by całą 
trójkę wyżywić i zapewnić minimum wyposażenia 
do szkoły. Odkąd pamiętam nigdy się nie skar-
żyła przed swoimi dziećmi. Chociaż dziadek całą 
rodzinę sterroryzował, szczególnie kiedy sobie wypił; 
posuwał się wtedy nawet do rękoczynów. Z tego 
to powodu i tylko dla tego powodu mama oddała 
nas do Domu Dziecka, gdzie spędziłem czas klas 
trzy-osiem. Powyższą prawdę zrozumiałem dopiero 
po latach, kiedy dorosłem. Mama dała nam to, 
czego sama nie doświadczyła. Przede wszystkim 
wykształcenie. Niejako- że tak powiem-na swojej 
skórze doświadczyłem jak ciężko człowiekowi żyć, 
kiedy nie umie czytać i pisać. W domu – mimo, 
że gospodarka była kilkunastohektarowa- często 
nie było co jeść, ponieważ dziadek wszystko prze-
pijał. Oddając nas do Domu Dziecka mama miała 
świadomość, że tam nie będziemy głodni i ten 
dom zapewni nam przede wszystkim spokój. Jak 
wspomniałem, tę prawdę zrozumiałem dopiero po 
latach. Mama bardzo interesowała się postępami w 
edukacji naszej trójki. Chodziła często pieszo szes-
naście kilometrów (bo tyle kilometrów byliśmy od 

domu), aby wypytać o nas. Całą trójką skończyliśmy 
szkołę średnią. Siostra dodatkowo studiowała w Anglii. 
Bez wątpienia to była zasługa mamy. Dała nam  
to, czego sama nigdy nie miała. Różnie potoczyły się 
losy naszej trójki. Siostra i brat od lat są za granicą, a ja 
przebywam w Domu Pomocy Społecznej. Moja mama 
do śmierci nie dowiedziała się ode mnie ani od nikogo 
o tym fakcie. Nie miałem serca i zwyczajnie się wsty-
dziłem, aby jej o tym powiedzieć. Dziadek przepisał 
notarialnie gospodarstwo na mojego starszego brata, 
a ten po śmierci dziadków wszystko sprzedał- nikomu 
nic nie dając – i wyjechał do Holandii. Zrobił tym 
mamie ogromną krzywdę, bo mama na tej gospo-
darce pracowała kilkadziesiąt lat. Mimo to mama go 
nie potępiała. Wręcz przeciwnie; martwiła się jak tam 
na obczyźnie sobie poradzi. Mama była osobą głębo-
kiego ducha i silnej wiary. Myślę, że to te dwie podsta-
wowe cechy dały jej siłę, by przetrwać trudne czasy 
i nas wychować. Nie zawarłem w swoim opowiadaniu 
o mojej mamie prozy życia, a była ona cięższa niż to się 
może wydawać. Skoncentrowałem się na ogólnikach. 
Moja mama zmarła 24 kwietnia 2018r. Pozostawiła 
po sobie ogromną pustkę, której nic nie zastąpi. Tak 
to już jest chyba z życiem człowieka, że za życia swo-
jego nie dostrzega się tego wszystkiego, co składa 
się na miłość do najukochańszej osoby. To opowia-
danie dedykuję mojej mamie, dla mnie najukochań-
szego i najdroższego człowieka. Mama pozostawiła 
po sobie piękną pamięć. Dziękuję ci mamo. Twój obraz 
pozostanie w mej pamięci jako najdroższy podarunek 
schowany głęboko w kieszeni. 

Janusz Stawski, Dom Pomocy Społecznej w 
Uzdowie, laureat I miejsca w konkursie „O Laur 
Generacji” w kategorii Język Serca.

moja mama - miłość bezwarunkowa 

Fot: arch. Federacja FOSa Janusz Stawski - I miejsce w kategorii "Język Serca"
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Katarzyna Janków-Mazurkiewicz. Dziennikarka, 
w Federacji FOSa wspiera grupy w rozwijaniu kul-
turalno-społecznych kompetencji. 

Ukraińskie dania to głównie proste, sycące dania. To kuchnia, która 
sprzyja długim rodzinnym biesiadom, w czasie których toczą się roz-
mowy, a dzieci uczą się wspólnotowości.

potrawa na rodzinne biesiady i tęsknotę 
za ukrainą
Katarzyna Janków-Mazurkiewicz

Gotowanie to w przypadku uchodźców z Ukrainy 
przywołuje wspomnienia z domu z czasu pokoju. 
Przygotowywanie posiłków jest ich bronią w walce 
z niepokojem i strachem o przyszłość rodziny, która 
została w Ukrainie. Olesia Butska, razem z młod-
szą córką – 16-letnią Darią, w Olsztynie mieszka 
od kilku lat. Kiedy wybuchła wojna do Polski przyje-
chali również jej rodzice – Lubow i  Fiodor. Zostawili 
ukochane Zaporoże, ale tutaj nie są sami i mogą 
liczyć na wsparcie wnuczek. Do Olsztyna niedawno 
przyjechała też starsza córka Olesii – 24-letnia Ana-
stasia. Próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. 
W Ukrainie zajmowali się sprzedażą warzyw. Lubow 
była także koordynatorką w firmie zajmującej się 
sprzedażą suplementów diety. Gotowanie jest jej 
wielką pasją. 
- U nas w domu, kiedy chcieliśmy ugościć naszą 
rodzinę, przygotowywało się pyszną, sytą zapiekankę, 
której głównymi składnikami były ziemniaki oraz 
mięso – podkreśla Lubow. – Gotowanie zawsze było 
w naszych rodzinach radością, bo kiedy przygotowy-
waliśmy tę zapiekankę, było wiadomo, że spotkamy 
się w większym gronie.  I dziś gotują i każdego dnia 
dziękują, bo tu, na miejscu, czują się bezpieczni. 

Jednak wciąż tęsknią za ojczyzną. Gotowanie zapełnia 
im czas. Opowiadają, że ukraińska kuchnia to także 
zimna zupa, przygotowywana na bazie kefiru i mocno 
gazowanej wody, z jajkami, ziemniakami i mięsem 
z kurczaka. U nich w domu zwykle były to zapiekanki, 
ale też kluski czy bliny przygotowywane na kefirze. 
Znawcy zapewniają, że kluski można przygotować 
na słodko, ale także z warzywami. Wszystko zależy 
oczywiście od gustu właścicieli, ale bez klusek nie ma 
ukraińskiej kuchni. I oczywiście bez rodzinnej zapie-
kanki. Tak przynajmniej twierdzi rodzina z Zaporoża 
na Ukrainie. 

Lubow i Fiodor Garmash z Ukrainy. Lubow jest bohaterką naszej 
okładki. fot. Michał Kupisz

rodzinna ukraińska zapiekanka

Ziemniaki – 1 kg
Mięso – 0,5 kg
Pieczarki  – 0,5 kg
Ser żółty – 0,5 kg
1 Cebula
100 ml kwaśnej śmietany
Sól, pieprz do smaku

Ugotowane ziemniaki pokrój w cienkie plasterki. 
Ich grubość nie powinna przekraczać 4 mm. 
Cebulę pokrojoną w półplasterki podsmaż na 
patelni razem z mielonym mięsem. Dodaj nieco soli 
i pieprzu, poczeka, aż cebulka uzyska złoty kolor. 
Całość ułóż w formie do pieczenia oraz posyp star-
kowanym serem. Zapiekaj przez około pół godziny 
w piekarniku o temperaturze 180 stopni. 
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Wychodząc im naprzeciw Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Olsztynie utworzyła Muzotekę. Nagra-
nia, na płytach obejmują muzykę od klasyki począw-
szy, na muzyce współczesnej  skończywszy. Ofertę 
poszerzono o niepowtarzalny zbiór wydawnictw dru-
kowanych z zakresu muzyki, baletu, opery oraz tańca. 
Do dyspozycji czytelników oddano książki, czaso-
pisma oraz nuty. Czytelnicy mają do wyboru także 
szeroką ofertę audiobooków. Obejmuje ona litera-
turę klasyczną, współczesną beletrystykę, a także 
literaturę popularnonaukową. Teksty są czytane 
przez znanych polskich aktorów. 
Dbając o potrzeby osób z niepełnosprawnością 
wzrokową biblioteka od zeszłego roku Muzoteka 
wzbogaciła  swoją ofertę o książki z powiększoną 
czcionką. Seria tych woluminów nosi nazwę Wiel-
kie Litery. Osoby z niepełnosprawnością wzrokową 
mają również do dyspozycji urządzenie czytające 
teksty - Clean Reader+. Przy jego pomocy pracow-
nicy biblioteki wspierają osoby niewidome poprzez 
skanowanie książek oraz ich konwersję na pliki 
tekstowe. Książki przerobione na pliki mogą być 
wysyłane pocztą elektroniczną do miłośników 
literatury. 
Niezwykle ciekawą inicjatywą jest innowacyjna 
forma udostępniania zbiorów  „Książka Na Tele-
fon”. Jeśli czytelnik chce skorzystać z tej formy 
udostępniania literatury powinien to zgłosić pra-
cownikom biblioteki. Czytelnik wyjaśnia z pra-
cownikiem, jakiej literatury potrzebuje, następnie 
razem ustalają inne informacje potrzebne przy 
realizacji zamówienia. Ta inicjatywa jest ogrom-
nym udogodnieniem dla osób z zaburzeniami 
mobilności. Oferta „Książka Na Telefon” została 
skierowana głównie do seniorów w wieku 80+, osób 
chorych, a także osób z niepełnosprawnościami. 
Osoby z niepełnosprawnością słuchu również 
znajdą, coś dla siebie, ponieważ biblioteka dyspo-
nuje również filmami z audiodeskrypcją. Te filmy 
są wyposażone w dodatkową ścieżkę dźwiękową, 

która opisuje przy pomocy słów treści przedsta-
wiane podczas seansu. Ponadto biblioteka posiada 
w swoich zasobach filmy fabularne na płytach DVD.
Ofertę Muzoteki  urozmaicają zbiory muzyczne. 
Użytkownicy mogą skorzystać z nich na miejscu, 
mogą też liczyć na pomoc przy wyborze odpowied-
nich pozycji oraz powielaniu materiałów.  
Muzoteka pełni również niezwykle istotną rolę eduka-
cyjną, stwarza niepowtarzalną okazją do zapoznania 
się z twórczością kompozytorów oraz wykonawców 
utworów muzycznych. Prezentacja multimedialna 
ukazuje różne zagadnienia  z zakresu muzyki 
na przestrzeni wielu okresów historycznych i ten-
dencji w kulturze. Jej autorem jest ekspert z tej 
dziedziny z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 
muzykolog prof. Krzysztof Szatrawski. 
P r a co w n i c y  b i b l i o t e k i  p ro w a d z ą  ró w -
nież konsultacje z obsługi komputera. Dzięki 
umiejętnemu korzystaniu z Internetu miło-
śnicy muzyki znajdą ulubiony utwór, kino-
mani ulubiony film. Warsztaty komputerowe 
w Muzotece nie tylko dostarczają rozrywki. Seniorzy 
uczą się podczas nich tworzyć pisma urzędowe, 
co niezwykle przydaje się w życiu codziennym, 
każdy senior w ramach konsultacji nauczy się rów-
nież tworzyć profil zaufany. Warto docenić wysiłek 
i innowacyjność, jakim wykazują się pracownicy 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
Podsumowując opis działu Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Olsztynie nie sposób nie docenić licznych 
korzyść płynących z realizacji tego przedsięwzięcia. 
Twórcy Muzoteki wykazują się nie tylko pomysłowo-
ścią, ale także troską o jakość życia seniorów, pod-
noszeniu wiedzy muzycznej wśród osób starszych 
i niepełnosprawnych. 

Osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze, tak jak wszyscy, mają po-
trzebę uczestnictwa w życiu kulturalnym. 

muzoteka 
- oferta nie tylko dla seniorów
Adam Przybylski

  |  kultura  |  muzoteka

Adam Przybylski. Mieszkaniec Olsztyna, 
społecznik.
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Mieszkam tu już 44 lata. Wioska gminna jest 
niewielka i liczy przeszło dwa tysiące mieszkań-
ców. Wczasowicze lubią Sztutowo; nadmorską, 
słoneczną plażę, zielony pas lasu, czyste ulice 
i tanie kwatery. Po wsi wożą gości za parę gro-
szy wygodne i bezpieczne meleksy. Długoletnią 
i wstrząsającą pamiątką jest dzisiejsze muzeum, 
hitlerowski obóz koncentracyjny. Można tam 
spotkać młodych Niemców uczestniczących 
w „akcji pokuty.”
Leśne spacery są kłopotliwe, bo drzewa poddano 
wielkiej wycince, a i ptaki przestały śpiewać, 
tak jak kiedyś. Cicho i beznadziejnie będzie też  
na budowanym kanale żeglownym, którym 
zapalczywi entuzjaści zapowiadają pływanie 
łodziami podwodnymi. Nasza flota ma tylko 
jedną.
Człowiek  ostatecznie  wypłoszy ptaki i ryby. Na 
wsiach zniknęły mleczne krowy, konie służą 
tylko amatorom hippiki. Krajobraz się zmie-
nił, a ludzie zajęli się głównie sobą i swoimi 
najbliższymi.
Po wyzwoleniu w 1945r. oficerowie sowieccy 
zaprosili na ucztę nadciągających właśnie osad-
ników, których zwabiła zapowiedź reformy rol-
nej. Alkohol lał się strumieniem, a nad ranem 
jedynym Polakiem o mocnej głowie okazał się 
aptekarz, którego powołano na pierwszego 
wójta. Krasnoarmiejcy wrócili do Sojuza, a tu 
pojawiły się inwazje myszy, powódź, spółdzielnia 
produkcyjna/ kołchoz/. Eksperyment okazał się 
nieudany, toteż ”na ziemiach wyzyskanych” poja-
wiły się  PGR-y. Popularne stały się wycieczki 
do ZSRR, w szkołach uczono języka Piotra Wiel-
kiego, odwiedzali nas artyści, sportowcy. Trwały 
spotkania młodzieży i samorządowców. W tele-
wizji królowały  radzieckie filmy, festiwal w Zie-
lonej Górze. Przedsiębiorstwa, szkoły i biblioteki 
zawalono kolorową prasą ze wschodu.
Nagle nadszedł rok 1990 i zmiótł wszystkie 
wspomnienia i zjawiska socjalne i społeczne. 
Pozorna przyjaźń pogubiła kolorowe pióra. Rosja 
ukazała podłe oblicze. Straszy swoich sąsiadów 
aneksją, okrutną tyranią i krwawą polityką stra-
tegią ordyńską. Po raz kolejny Putin wznoszący 
bat nad swoim umęczonym narodem. Napadł 

na niczemu niewinną Ukrainę. Nie ukrywam, 
że sami najedliśmy się strachu, bo mocar-
stwo KGB leży o sześćdziesiąt parę kilometrów  
od Sztutowa. Nazwa „Rosja” przylgnęła do sta-
rych dowcipów, a „Putin” do inwektyw i niecenzu-
ralnych przekleństw. Tymczasem we wsi pojawiły 
s ię  grupy uchodźców. Właścic iele kwa-
ter popisali się niezwykłą szlachetnością. 
Zapewnili  wygodne noclegi, kupili dzieciom 
oraz matkom potrzebną odzież i obuwie. W naszej 
szkole uczy się 80 dzieci z Ukrainy. Korzystają 
ze szkolnej stołówki. Zbieramy datki pieniężne, 
odzież i żywność dla naszych umęczonych 
i podziwianych gości i przyjaciół z Ukrainy.
Stara rzymska maksyma głosi:” Tempora mutan-
tur et nos mutamur In illis”. Czasy się zmieniają 
i my zmieniamy się razem z nimi.
Chwała Ukrainie!

tempora mutantur...
Bogdan Pniewski

  |  kultura  |  tempora mutantur

Bogdan Pniewski. Autor zbioru opowiadań „Nóż 
w plecy, czyli wspomnienia muzykantów” nagrodzony 
Wawrzynem- literacką nagrodą Warmii i Mazur. 
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Od kiedy pamiętam, obserwowałam ubra-
nia kobiet. Zastanawiałam się, czy stylizacja, 
w którą ubrana jest osoba, pasuje do jej osobo-
wości, czy jest odpowiednio dobrana do sylwetki 
czy kolor jest dobrany właściwie do karnacji. 
Zastanawiałam się, czy to jest odpowiednia styli-
zacja, co ewentualnie można zmienić. Pamiętam, 
że jako mała dziewczynka miałam własny pogląd 
na wybór codziennego ubrania. Interesowały 
mnie określone rzeczy. Często rezygnowałam 
z zabawek na rzecz upragnionych butów, sza-
lika, apaszki czy też paska. Zawsze chciałam się 
wyróżniać od swoich rówieśników. Nie chodziło 
mi o ubranie drogie, lecz o to by było „moje”. Mia-
łam wielkie szczęście w realizacji marzeń, gdyż 
w moim otoczeniu były kobiety szyjące na miarę. 
Często zatrzymywałam się przed wystawami 
sklepów odzieżowych w poszukiwaniu inspiracji. 
Moja mama, Maria, zawsze była dobrze ubrana, 
potrafiła dobrać sukienki na różne okazje. Przede 
wszystkim utkwiła mi w pamięci jedwabna 

sukienka w kolorowe tulipany, a także aksamitna 
w kolorze gorzkiej czekolady. Granatowa, bardziej 
skromna, wisi do dziś w mojej szafie, na pamiątkę. 
W tamtych czasach ubrania szyte na miarę były 
jedyną możliwością, gdyż wieszaki sklepowe 
i półki świeciły pustkami. Moja rodzicielka 
nie posiadała sterty ubrań, miała ich niewiele, 
ale bardzo dobrych jakościowo, służących wiele 
długich lat. Obecnie ubrania szyte na miarę 
są uznawane za pożądany przedmiot luksusu.
Wspomnienia są akcentem pamięci, przekazy-
waniem tradycji, pomostem łączącym pokolenia, 
także w dziedzinie mody na wyjątkowe okazje, 
jakimi są ślub i wesele.
Mam przed sobą album, a w nim zdjęcie z uro-
czystości ślubnej moich rodziców. Kiedy patrzę na 
zdjęcie, jestem zachwycona stylizacjami nie tylko 
Pary Młodej, ale także wszystkich gości. Uroczy-
stość  miała miejsce w 1939 roku wczesną wiosną 
na Ziemi Babimojskiej. Zdjęcie jest czarno-białe 
i ma w sobie magię. Może dlatego, że w tamtych 

„Identyfikuj się z najbardziej fascynującym członkiem rodziny” 
Coco Chanel

stylizacje na wyjątkowe chwile 
elementem kultury osobistej
Sabina Maria Dąbrowska 

zdjęcie z rodzinnego albumu autorki

  |  kultura  |  stylizacje na wyjątkowe chwile
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czasach były tylko takie, więc zadziałała moja 
wyobraźnia, aby w kilku zdaniach odnieść się 
do stylizacji weselnych. W mojej ocenie, domi-
nowały śliczne suknie, noszone z gracją i nie-
prawdopodobną pewnością siebie. Sukienki  
z bufiastymi rękawami, przede wszystkim funk-
cjonalne i wygodne, żaboty, kołnierze, pięknie 
podkreślone ramiona, co było i jest symbolem 
siły i niezależności. Przyglądając się stylizacjom 
kobiecym z tamtych odległych czasów, zauważam 
nie tylko wielki powrót fasonów podkreślających 
sylwetkę, ale też fakt, że kroje te do dziś są obecne 
w trendach. A wszystko, w mojej ocenie, tworzyło  
swobodny, a zarazem szykowny wygląd. Mocno 
pofalowane włosy, spięte w koczek uzupełniały 
całą stylizację. Ubrania panów, uczestników uro-
czystości, także nie były pozbawione elegancji, 
klasy i wyjątkowości. Stylizacje z tamtych lat 
niczym nie ustępowały tym z dzisiejszej ulicy,  
a także renomowanych pokazów mody. Być może 
są inspiracją wielu projektantów.
Wśród zacnych gości na uroczystości ślubnej 
moich rodziców znalazła się też Maria Zientara 
– Malewska, warmińska poetka i pisarka, która 
uczyła dzieci w polskiej szkole, za co we wrześniu 
1939 roku została aresztowana i wywieziona do 
obozu koncentracyjnego w Ravensbruck. Aresz-
towana była też moja mama za prowadzenie 
biblioteki polskiej, ponieważ miejscowość w tam-
tym czasie należała do Rzeszy  Niemieckiej. 
Moda z lat czterdziestych wpisała się w historię 
mody polskiej, dlatego jej wielbicielki zaglądają 
obecnie do sklepów vintage, by znaleźć upra-
gnione perełki nawiązujące do tamtych czasów. 
Życzę wszystkim pasjonatom i pasjonatkom 
mody, a także poszukującym swojego stylu, 
by czerpali dużo radości z akceptacji siebie 
na co dzień.   Patrzmy na siebie codziennie 
z przyjemnością, bo po wielu latach przeglądając 
albumy rodzinne, zatęsknimy za swoim odbi-
ciem z tamtych lat. Lat bezpowrotnie minionych. 
W kolejnym odcinku opiszę przygodę z wyborem 
stylizacji ślubnych członków mojej rodziny. 

Sabina Maria Dąbrowska. Stała współpracow-
niczka redakcji „Generacji”. Aktywnie działa w Radzie 
Olsztyńskich Seniorów. Poprzez kulturę łączy różne 
pokolenia.
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Tym razem niespodziewanie obie „pocztówki” nadeszły z Krynicy Mor-
skiej. Ciekawe czy panie się spotkały?

pocztówki z podróży 
Regina Marusińska i Barbara Szpakowska 

  |  kultura  |  pocztówki z podróży

Okres pomiędzy sezonami wczasowymi, to dobry 
czas na odwiedzenie znanych miejscowości tury-
stycznych, wypoczynkowych i uzdrowiskowych. 
Seniorzy z Mazur i Warmii wybierają raczej góry 
i morze, niż jeziora czy lasy, których przecież na 
miejscu mamy dużo. Niewątpliwie do ciekawych, 
aczkolwiek nadmiernie w sezonie obleganych 
miejsc są dwie polskie mierzeje: helska i wiślana. 
Ja wybrałam tą drugą, a na niej Krynicę Morską.
Dojeżdżając, warto zatrzymać się chwilę nad 
budową przekopu przez mierzeję. Dużo osób 
oglądających, a inwestycja wielka. Wygląda, że 
już na ukończeniu, więc trzeba kiedyś to zoba-

czyć w czasie śluzowania statku. Krynica to małe 
miasteczko z pięknymi plażami, ale z mnogością 
hoteli, pensjonatów i prywatnych kwater. Warto 
pozwiedzać okoliczne ciekawe miejsca jak: rezer-
wat Buki, Krynicki Starodrzew, latarnię morską. 
Może także cmentarz z pomnikiem żołnierzy 
radzieckich, bo tych już w naszym kraju, pomni-
ków, coraz bardziej ubywa
Ogólnie, warto! Ciekawe miejsce, no i te plaże, 
morze…

Regina Marusińska
Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej 

w Orzyszu
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szych, który wydajemy jako Federacja FOSa. 
Opis wyprawy powinien zawierać 1500 zna-
ków (około pół strony dokumentu WORD). 
Do opisu należy dołączyć jedno, dwa zdjęcia, 
które to wspomnienie wyprawy wywołało. 
Podróżujmy chociażby we wspomnieniach! 
Zdjęcia i opisy prosimy wysyłać na adres: 
generacja@federacjafosa.pl

  |  kultura  |  pocztówki z podróży

Majówka w Krynicy Morskiej. Zaczynam głęboko 
oddychać. Gdzie i skąd te dziki? To dziki nie byki 
-przyjazne, nieruchome, dostojne, patrzące na 
swoje potomstwo i każdy z turystów robi im pstryk. 
Jest to miejsce, gdzie doładujesz serotoninę sku-
teczniej niż na najlepszej stacji paliw. Odnajdziesz 
w sosnowym mikroklimacie niepowtarzalny 
krajobraz, bezkresną dal aż po horyzont. Lekki 
zefirek muska moją twarz, jak najcudowniejszy 

balsam nowej generacji. Zanurzam stopy idąc 
brzegiem w zimnej wodzie delikatnie łaskoczącej 
i mówię do siebie aj aj. IDĘ. Chcesz tego doświad-
czyć i odnaleźć się na nowo- jedź do Krynicy Mor-
skiej. Spotkasz siebie-tak to Ja, usłyszysz-lubię 
siebie i nie jestem sama.

Barbara Szpakowska 
Przewodnicząca Rady Olsztyńskich Seniorów

POCZTÓWKI Z PODRÓŻY

Nieustająco zachęcamy Państwa do podzie-
lenia się z nami opowieściami z wyprawy 
(podróży albo wycieczki), do której chęt-
nie wracacie wspomnieniami, o której 
z wypiekami na twarzy opowiadacie w gro-
nie rodziny czy znajomych albo jest ona dla 
was zwyczajnie ważna, wzruszająca itp. 
Wasze wspomnienia będziemy sukcesywnie 
zamieszczać w kolejnych numerach Gene-
racji – magazynie środowisk osób star-
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„Zobacz mój świat” to opowieść o niezwy-
kłych ludziach. Dziś coraz częściej doceniamy 
doświadczenie seniorów, którzy coraz chętniej 
włączają się w życie lokalnych społeczności. 
Czasem wystarczy mały krok, który pozwoli 
odkryć ogromny talent. 

Uczestnikami projektu „Zobacz mój świat” były 
niezwykłe osoby o ogromnych sercach i arty-
stycznych duszach. Wzięły one udział w ponad 40 
warsztatach rękodzielniczych, w czasie których 
tworzyły piękne rękodzieło, dzieliły się swoimi  
pasjami  i niejednokrotnie odkrywały talenty,  
o których wcześniej nie miały pojęcia.  
Uczestnicy dzielili się swoim doświadczeniem, 
ale mogli również po raz pierwszy zobaczyć sie-
bie w nowej roli, na przykład modela czy modelki. 
W wyniku inicjatyw lokalnych powstała  wystawa 
„ Zobacz mój Świat”, którą można było oglądać 
w Planetarium i Obserwatorium Astronomicz-
nym oraz w Zespole Szkół w Lubominie. Były 
to piękne portrety wykonane przez fotogra-
fów- wolontariuszy oraz zdjęcia zrobione przez 
uczestników przedstawiające świat widziany 

ich oczyma. Podsumowaniem warsztatów ręko-
dzielniczych były z kolei Targi Rękodzielnicze, 
podczas których seniorzy mogli zaprezentować 
efekty swojej twórczości. Mogli też nawiązać 
nowe znajomości, zdobyć nowe kontakty i dzięki 
inspiracji innych rękodzielników zyskać entu-
zjazm do kontynuowania twórczości.
„Zobacz mój świat” – to projekt dedykowany 
seniorom 60 +. Celem była aktywizacja spo-
łeczna seniorów i propagowanie pozytywnego 
wzorca osób starszych. 
Projekt dofinansowano z Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej, ze środków programu wie-
loletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” 
na lata 2021-2025. 
Realizacja projektu odbyła się  od 15 czerwca 
2021 r. do 31 grudnia 2021 roku. Wsparciem 
objęto 40 seniorów z Olsztyna i z gminy Lubo-
mino - z Ełdyt Wielkich i Białej Woli.

   |  inicjatywy  |   dostrzec talent, docenić doświadczenie

Agnieszka Koprucka Spółdzielnia Socjalna 
Humanus, menedżerka Galerii „Warte Świeczki”, 
koordynatorka projektu.

dostrzec talent, 
docenić doświadczenie
Agnieszka Koprucka 

Fot: arch. Federacja FOSa Warsztaty tworzenia witraży
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Już w pierwszych dniach rosyjskiej napaści na Ukra-
inę w Olsztynie zawiązała się koalicja skupiająca 
wszystkich, którzy chcą pomagać Ukrainie. Ofiarność, 
różnorodność i zasięg podjętych działań nie mają pre-
cedensu. Pokazujemy tylko niektóre formy pomocy 
uchodźcom, również jako propozycję do wykorzysta-
nia. FOSa jest grupą „społeczników i organizacji, które 
wspierają osoby i rodziny w trudnych sytuacjach”. 
W kręgu działań jej samej oraz jej organizacji człon-
kowskich są osoby seniorzy, osoby niepełnosprawne, 
zagrożone wykluczeniem społecznym. Uchodźcami 
wojennymi zajmujemy się po raz pierwszy. Szukają 
oni w Polsce bezpiecznego domu. Nowy – nawet jeśli 
tymczasowy – dom znaleźli m.in. w „Żółtym Szaliku” 
we Fromborku (najstarsza z 27 zakwaterowanych 
tam osób ma 92 lat) i hostelu Kuźni Społecznej 
Banku Żywności w Olsztynie. Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci w Morągu, na potrzeby uciekinierów z Ukrainy 
przeznaczyło 10 miejsc w swojej nowej placówce 
w Łukcie. Wiele osób przyjęło gości prywatnie, 
np. w Kętrzynie, gdzie mieszka wielu Ukraińców, dzieci 
i wnuków ofiar deportacji  z akcji „Wisła” z 1947 roku.
Tylko niektóre organizacje pozarządowe mają wła-
sną bazę mieszkaniową i możliwości transportowe. 
W zbiórkę potrzebnych rzeczy i pieniędzy włączyły się 
wszystkie. Wolontariusze ze Stowarzyszenia Przyjaciół 
Lidzbarka Warmińskiego oraz tamtejszego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku przez wiele dni zajmowali się 
np. segregacją odzieży dla uchodźców, która w kilku-
nastu (!!!) TIR-ach przyjechała z Holandii. Z własnych 
środków seniorzy przygotowali 25 paczek z pomocą, 
za pośrednictwem oddziału olsztyńskiego Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska” na Wielkanoc zostały 
one wysłane do Polonii ukraińskiej. Stowarzyszenie 
„Łańcuch Wzajemności” w Krekolach korzysta w tym 
zakresie z pośrednictwa Polskiej Akcji Humanitarnej, 
z którą współpracują od 2015 roku. Trwałe artykuły 
żywnościowe zebrane przez Stowarzyszenie Wspo-
magania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnospraw-
nej „Dębowe Wzgórze” w Szymanowie przekazane 
zostały potrzebującym poprzez MOPS w Morągu. 
Koordynację pomocy bardzo ułatwiają kontakty indy-
widualne, np. w zarządzie UTW w Iławie jest szefowa 
miejscowego oddziału Związku Ukraińców w Polsce. 
Dobrze jest też się wzajemnie poznać. Na spotkanie 

UTW w Morągu po prostu zaproszono jedną przyby-
łych do Morąga kobiet. Sama opowiedziała, jak jest na 
Ukrainie i co jest im najbardziej potrzebne.

Bank Żywności w Olsztynie tylko do końca marca 
2022 wysłał na Ukrainę i do ośrodków przyjmujących 
uchodźców 162 tony żywności, artykułów higienicz-
nych, opatrunkowych i odzieży. W sumie z Olsztyna 
wyjechało 38 transportów  m.in. do Łucka, Zaporoża, 
Lwowa, Nowowołyńska, Jarmoliniec, Użhorodu, 
Bedryczowa. 6 marca podczas współorganizowanego 
przez Bank Żywności (wraz z MOK) koncertu „Olsztyn 
solidarny z Ukrainą” zebrano ponad 60 tysięcy złotych.

Materialna pomoc to jedno. Ważna jest także znajo-
mość przepisów dotyczących imigrantów, także ich 
zatrudniania, bowiem nie chcą oni siedzieć w Polsce 
z założonymi rękami. Szkolenie na ten temat prze-
prowadziło w marcu stowarzyszenie „Adelfi” z Ełku. 
Ważna jest też nauka języka polskiego, szczególnie 
dla dzieci, które poszły do polskich szkół. Seniorzy 
z kilku UTW (poszukiwani rusycyści) zaoferowali 
swoją pomoc w tym względzie.  Doświadczeni wojną 
uchodźcy, zwłaszcza dzieci, często potrzebują pomocy 
psychologicznej, taką oferuje  m.in.Stowarzyszenie 
„Arka” w Olsztynie.
FOSa w ciągu ostatnich tygodni współorganizowała 
i uczestniczyła przynajmniej w kilku projektach 
artystycznych, mających na celu pokazanie naszej 
solidarności z Ukrainą. Był to m.in. koncert uliczny 
w Olsztynie. Wydarzenia artystyczne, zawsze połą-
czone ze zbiórką pieniędzy czy licytacją przedmiotów 
przekazywanych na pomoc Ukrainie, odbyły się  wła-
ściwie w każdym mieście regionu. Najoryginalniejszy 
pomysł w tym względzie miało Mazurskie Stowarzy-
szenie Aktywności Lokalnej z Orzysza, które własnym 
sumptem, przygotowuje zestaw, społecznie tłuma-
czonych na ukraiński, bajek terapeutycznych (w formie 
papierowej i cyfrowej), które wysłane zostały m.in. 
do Horoszy, miasta partnerskiego Orzysza.

   |  inicjatywy  |  łączymy siły dla ukrainy

Stanisław Brzozowski dziennikarz, 
Rzecznik Praw Osób Starszych. 

pomoc liczona nie tylko na tony
Stanisław Brzozowski 
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Czy można u was, w Polsce, zwracać się do osoby 
Kobieto albo Mężczyzno? Jak pytać o pracę? Co to 
znaczy bosko? Te i inne pytania zadają uczestnicy 
kursu języka polskiego, który dla osób z Ukrainy 
odbywa się w Cafe Ukraina. 
Cafe Ukraina to inicjatywa Federacji FOSa reali-
zowana we współpracy z Wojewódzką Biblio-
teką Publiczną w Olsztynie. To miejsce spotkań, 
wypoczynku, integracji społecznej oraz twórczych 
inicjatyw, ale także centrum informacji o pracy, 
szkołach dla dzieci, spraw urzędowych, które 
trzeba załatwić itp.  Początkowo stworzone z 
myślą o osobach starszych, szybko zamieniło się 
w międzypokoleniowe wsparcie i działania. Przy-
chodzą mamy z dziećmi, osoby dorosłe poszu-
kujące pracy lub jakiegoś zajęcia oraz seniorzy. 
Okazało się, że jedną z najpilniejszych potrzeb, 
jaką mają uchodźcy i uchodźczynie z Ukrainy jest 
nauka języka polskiego, gdyż znajomość języka 
jest podstawą w znalezieniu pracy. Przybyli do 
naszego kraju ludzie różnych zawodów, umiejęt-
ności i doświadczeń. Często bardzo uzdolnieni, 
którzy rozpaczliwie szukają pracy, zwykle poniżej 
swoich możliwości, bo jakoś próbują się usamo-
dzielnić i unormalnić ten stan, w który wpędziła 
ich wojna. Ale do Cafe Ukraina przychodzą także, 

bo spotykają się tam z życzliwością, zrozumie-
niem, empatią. No i spotykają swoich, ludzi 
o podobnych problemach i troskach. 
W Cafe Ukraina udało nam się zatrudnić osoby 
z Ukrainy, początkowo dzięki „zrzutce” życzliwych 
osób, w tym członków Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Olsztynie, potem także dotacji. Obecnie 
dobrym duchem tego miejsca jest Alina Bilous, 
Ukrainka z Mikołajowa i przyszła doktorantka 
Polskiej Akademii Nauk. Pomagają jej studenci 
UWM i Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wolon-
tariusze z FOSy. 
Cafe Ukraina to nie tylko miejsce, ale swego 
rodzaju program integrujący społeczność polską 
i ukraińską realizowany też w formie warsztatów 
w Spółdzielni Socjalnej Humanus, animacji dla 
dzieci i lekcji języka polskiego w Ośrodku Wypo-
czynkowym w Łańsku oraz różnego rodzaju zajęć 
edukacyjnych, animacyjnych  i wsparcia psycholo-
gicznego w tzw. Bratniaku, akademiku, w którym 
mieszka ponad 500 osób z Ukrainy. 

cafe ukraina
Monika Hausman-Pniewska 
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Konwersacje z Krystyną Jurewicz, wolontariuszką z UTW w Olsztynie cieszą się dużym zainteresowaniem.  

Monika Hausman-Pniewska. Animatorka 
społeczna, dziennikarka, edukatorka. 
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piekę, bo wtedy zapominam
o tęsknocie
Katarzyna Janków-Mazurkiewicz

Przed wojną, w Łucku, tworzyła cukiernicze dzieła sztuki. Dziś, w Olszty-
nie, nie porzuca swojej pasji. Katia ma za sobą pierwsze warsztaty, a jej 
torty można podziwiać na Instagramie na koncie. katherine_cake_lutsk.

32-letnia Katia Alexandrova jest w Olsztynie od nie-
dawna. Kiedy wybuchła wojna, 26 lutego zebrała 
rzeczy, które zmieściły się małej walizce, dokumenty 
i z Łucka, razem z synem – 7-letnim Saszą, ruszyła 
do Polski. Najpierw znalazła się w Gdańsku, gdzie 
mieszkają jej przyjaciele. Tam w sumie spędziła mie-
siąc. Wtedy odezwała się koleżanka z Olsztyna, która 
namówiła ją na przyjazd na Warmię. Postanowiła, 
że spróbuje. Jej pradziadek był Polakiem, ma więc 
polskie korzenie. Dziś na nowo poznaje język, którego 
wcześniej nie znała. Tutaj też chce wrócić do swojej 
pasji – cukiernictwa.
- Z wykształcenia jestem inżynierem mechanikiem 
– przyznaje Katia Aleksandrova. - A cukiernikiem 
zostałam, kiedy byłam na urlopie macierzyńskim. Naj-
pierw piekłam torty na urodziny mojego syna. Potem 
rodzinie. I wtedy poczułam, że cukiernictwo może 
być moją pasją. Naprawdę to polubiłam. - Opowiada, 
że zaczęła rozglądać się za kursami cukierniczymi. 
- Znalazłam takie w Łucku. Nie zamierzałam być 

jednak zawodowym cukiernikiem, których u nas jest 
bardzo dużo. Torty były moją pasją, którą chciałam 
rozwijać – przyznaje. Wypieki zaczęły być coraz cie-
kawsze, bardziej wymyślne.
- Wiosną chciałam zapisać się na kurs robienia tor-
tów wielopoziomowych. Ale cóż, wojna zadecydowała  
za nas – dodaje. - Nie porzucam jednak robienia 
tortów, choć tu nie mam warunków. Mam tylko mały 
piekarnik, nie mam urządzeń. Ale chcę to robić, 
bo wtedy nie myślę o niczym innym, a tylko o pieczeniu. 
Nie dopuszczam tęsknoty.
Kiedy z nią rozmawiamy, właśnie rozkłada piernikowe 
ciasteczka w kształcie motyli, które przygotowała 
na warsztaty w Galerii „Warte Świeczki”. Kiedy 
Agnieszka Koprucka, menedżerka galerii zapropono-
wała jej ich prowadzenie, była zdziwiona, ale chętnie 
przyjęła propozycję.
- Nigdy wcześniej tego nie robiłam, z reguły sama 
brałam w nich udział, bo wciąż się dokształcam - 
przyznaje Katia. - Ale chciałam pokazać, że kiedy 
robi się coś, w co się wkłada serce, to przynosi efekty.  
Ja starałam się ze wszystkich sił.
Wszystkie wyposażenie cukiernika zostało w Ukra-
inie. Tutaj więc przygotowanie ciasteczek w kształcie 
motyli, bez narzędzi, było wyzwaniem.
- Zrobiłam szablon z kartonu i odrysowywałam każdy 
kształt oddzielnie. Później piekłam po kilka sztuk cia-
steczek, bo mam tylko mały piekarnik, więc więcej się 
nie mieściło. Ale jak widać, udało się – opowiada.
Efekt zaskoczył uczestników i organizatorów warsz-
tatów. Ciasteczka były idealnie równie i ... bardzo 
smaczne. Do każdego z nich Katia przygotowała 
zestaw kilku cukierniczych rękawów napełnionych 
kolorowym lukrem.
- Nigdy nie wiadomo, co przyniesie życie. Nigdy 
nie podejrzewałam, że będę prowadzić warsztaty. 
A teraz tak się stało, i to jeszcze w Polsce – podsumo-
wuje. - A jakie mam plany? Nie znam przyszłości. Póki 
nie znam dnia powrotu, staram się żyć codziennością.
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podaj rękę ukrainie
Krzysztof Marusiński

Jest wiosna. Wielu z nas, seniorów, wstaje od telewizorów, pozostawia tysięcz-
ne odcinki wszechobecnych seriali nierzadko urągających naszej inteligencji i 
częściej bierze w garść kijki, siada na rowery lub wychodzi na działki. 

Ta wiosna jednak jest inna od wszystkich. Polsko-bia-
łorusko-ukraiński zespół o nazwie Taraka w ważnym 
dla Ukraińców roku 2014, na głównej scenie kijow-
skiego Majdanu wykonał popularny aktualnie, śpie-
wany po polsku, ukraińsku i angielsku, utwór „Podaj 
rękę Ukrainie”.
„Gdy twój przyjaciel, co w wielkiej znalazł się potrzebie,
Wyruszył w drogę, która poprowadziła ciebie,
Idź ramię w ramię, a przyjaźń wasza nie przeminie,
Nadeszła pora, by podać rękę Ukrainie.”
Śpiewanie na tyle pasujące do obecnego czasu, 
że podejmowane jest także przez grupy seniorów, 
także w naszym regionie. Przecież jednak nic nie koń-
czy się na śpiewaniu. Pewnie każdy z nas podejmuje 
działania, aby „podać rękę Ukrainie”. Podejmowane są 
zbiórki pieniędzy, żywności, środków higieny, sprzętu. 
Seniorki szyją przytulanki dla przerażonych dzieci, 
rodziny przyjmowane są pod nasze, rodzinne dachy.
Pomagamy, bo wzruszamy się gdy słyszymy o woj-
nie na Ukrainie, gdzie Rosjanie kontynuują brutalną 
okupację, ostrzeliwują, plądrują i terroryzują ludność.
Ukraińcy chyba szanują nas za tą pomoc, ale niektó-
rzy z nas, nierzadko właśnie seniorzy, wciąż jeszcze 
pamiętają trudne sąsiedzkie zaszłości, te pomiędzy 
Polakami, a Ukraińcami.
My starsi, pamiętamy z własnych przeżyć, chociażby 
tutaj, na Warmii i Mazurach stosunki pomiędzy 
Polakami, a zesłanymi tutaj Ukraińcami. W tamtych  
to czasach, a może i jeszcze także teraz – ukrainiec, 
to było przezwisko. Ty Ukraińcu - krzyczano w gnie-
wie… Jeszcze teraz, sąsiad do sąsiada, pochylając się 
do ucha: - ja tam im nie wierzę…
Wciąż pamiętany jest Wołyń, jakże dobrze pamiętany 
przez seniorów tamtych rodzin. Opisywane są kon-
trowersje wokół cmentarzy i pomników - chociażby 
w Lwowie, ale i na ziemiach polskich. Ukraińska 
Powstańcza Armia, która szanowana jest przez Ukra-
ińców za zasługi w walce przeciwko okupacyjnym 
władzom niemieckim, Armii Czerwonej i NKWD, dla 
nas jest synonimem zła za ich działania przeciwko 
kolonistom polskim. Te sytuacje i zdarzenia nie są 
łatwe do wyrzucenia z pamięci. Pewnie nie można 

o tym zapominać, ale też chyba trzeba - mimo wszystko 
- wybaczać. Wybaczać indywidualnie, osobiście, a były 
już przebaczenia i pojednania oficjalne.
Czy jednak i my nie powinniśmy prosić Ukraińców, 
jako narodu, o wybaczenie? To my byliśmy zaborcami 
Ukrainy, to my prowadziliśmy akcję Wisła, to Polacy 
mordowali Ukraińców w ramach odwetu za Wołyń. 
Te trudne sprawy funkcjonują głównie w pamięci 
naszej, seniorów, osób starszych. Czy powinniśmy 
przenosić te czasy z naszej świadomości na osoby 
młode? Czy powinny one budować swoje życie na pod-
walinach wrogości, sięgając tamtych czasów?
Pomagając uchodźcom ukraińskim, dzieciom, ich 
matkom, seniorom takim jak my – pomagamy także 
sobie. Przegrana Ukrainy, to także przegrana Polski, 
Europy Wschodniej, demokracji. To przegrana każ-
dego z nas, a my obawiamy się tej przegranej.
Z sondaży wynika, że blisko 80% ankietowanych 
Polaków uważa, że wojna w Ukrainie zagraża Polsce, 
zagraża bezpieczeństwu naszego kraju. Obawy o roz-
przestrzenienie się konfliktu na nasz kraj są mniejsze 
wśród ludzi młodych. My seniorzy, bogatsi o różne 
doświadczenia,  boimy się bardziej. Są tacy nasi rówie-
śnicy, którzy wręcz są pewni, że wojna u nas będzie. 
Może bardziej uzewnętrznia się to w miejscach, gdzie 
to zagrożenie jest bardziej odczuwalne? W miejscach 
lokacji wojsk? Także tych amerykańskich? Może 
wtedy, gdy słychać przelatujące wojskowe statki 
powietrzne, kiedy widać przegrupowania wojsk?
Odchodząc na chwilę od działań pomocowych na rzecz 
Ukrainy, poddając się urokom wiosny, można mruczeć 
sobie pod nosem za zespołem Taraka:
„Szcze ne wmerła, ne wmerła Ukraina,
Kiedy razem, jesteśmy jak rodzina,
Jest nadzieja, co wiecznie przypomina,
Szcze ne wmerła, ne wmerła Ukraina”.

Krzysztof Marusiński. Współpracuje z grupami 
osób starszych. Zastępca Rzecznika Praw Osób 
Starszych, redaktor i dziennikarz obywatelski. 
Podejmuje tematy niewygodne administracji 
i dyskusyjne społecznie. 
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Uczestnikami spotkań są osoby w wieku 70+. Spo-
tykamy się – co trzy lub cztery tygodnie, zawsze 
na zaproszenie. Doświadczenie pozwala mi na 
sformułowanie kilku przykazań, które stosowane, 
pozwalają na przebieg spotkań dający satysfakcję 
i pożytek tak słuchaczom, jak i mnie.

Zasada 1. Bądź dobrze przygotowany do tematu. 
Nie improwizuj. 

Zasada 2. Nigdy, przenigdy nie możesz spóźnić 
się na spotkanie. Przyjdź kilka minut wcześniej, 
by wyczuć nastrój sali, sprawdzić gdzie będziesz 
stał/siedział i czy mikrofon działa.

Zasada 3. Przedstaw się, podaj temat spotkania 
i czas który zamierzasz mu poświęcić. 
Zazwyczaj będziesz w stanie utrzymać uwagę/
skupienie słuchaczy przez 30 – 35 minut.

Zasada 4. Mów na temat, w miarę krótkimi 
zdaniami, bez rozbudowanych dygresji. Mów 
głośno, wyraźnie, powoli, ale nie rozwlekle. 
Pomagaj sobie oszczędną gestykulacją, pamię-
tając, że nie jesteś na scenie w teatrze i że masz 
jedną rękę zajętą mikrofonem.
Nie spaceruj po sali, ale nie stój też jak słup soli!

Zasada 5. Pozwalaj słuchaczom na bieżące 
zadawanie pytań i uzupełnień. Nie jesteś 
wszystkowiedzący i nawet nie staraj się robić 
takiego wrażenia.

Zasada 6. Jeżeli temat pozwala - ubarwiaj 
wykład  ciekawostkami. Jeżeli mówisz o Mic-
kiewiczu, to wspomnij o Maryli Wereszcza-
kównie, jeśli o Norwidzie – to przywołaj Marię 
Kalergis, Gdy omawiasz historię Polski to wspo-
mnij o czterech żonach króla Jagiełły, itp. Gdy 

prowadzisz konkurs na temat historii twojego 
miasta, przywołaj w anegdocie postać wybit-
nego obywatela.

Zasada 7. Nie zasypuj słuchaczy masą dat, 
nie popisuj się erudycją- wzbudzisz tylko 
zniechęcenie.

Zasada 8. Unikaj słów obcojęzycznych, wszel-
kich „-izmów”, nie powtarzaj mimowolnie 
swych ulubionych fraz typu: „ proszę Państwa” 
„z perspektywy”, „summa summarum”,
„wszelako”, „bądźmy szczerzy” itp. pustosłowia.

Zasada 9. Nigdy się nie zrażaj. Po spotkaniu nie 
spiesz natychmiast do szatni, pozwól chętnym 
na krótką rozmowę indywidualną.

Zasada 10.  Najważniejsza. Ucz się od słuchaczy.
Jeśli potrafisz przełamać dystans i wzbudzisz 
ich zaufanie – zadziwi cię ich wiedza, zazwyczaj 
skrywana pod brakiem pewności siebie i bra-
kiem odwagi przed wystąpieniem wobec grupy 
uczestników.

Co napisawszy dzielę się doświadczeniem z czy-
telnikami „Generacji”, którzy być może również 
prowadzą lub zamierzają  prowadzić podobne spo-
tkania ku pożytkowi słuchaczy.

Powodzenia! Nagrodą za tą pracę społeczną 
niech będzie satysfakcja i kolejne zaproszenia.
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uczę się od słuchaczy
Wiesław Robaczewski 

Nazywam się Wiesław Robaczewski, mam 76 lat. Społecznie, od kilku 
lat, z przerwą na pandemię spotykam się w Olsztynie kolejno z pensjo-
nariuszami czterech domów dziennego pobytu dla seniorów. Prowadzę 
wykłady, organizuję turnieje – quizy z różnych dziedzin lub czytam polską 
poezję.  

Wiesław Robaczewsk. Mieszkaniec Olsztyna, 
poeta, społecznik, aktywny uczestnik Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Olsztynie.
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Dlatego w dniach 24-25 listopada 1993 roku 
w Luksemburgu odbyło się inauguracyjne posie-
dzenie Europejskiego Parlamentu Seniorów. 
Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich 
ówczesnych państw członkowskich Unii, jeszcze 
bez Polski. W Polsce, w wyniku działań oddol-
nych, już w 2008 roku powołano Ogólnopolskie 
Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 
Postulat powołania Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów pojawił się podczas II Kongresu Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku w 2015 roku. Dążąc 
do jak najszerszej reprezentacji zaproszono 
do współpracy inne organizacje senioralne: 
liczący ponad pół miliona członków Polski 
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
gminne rady seniorów, stowarzyszenia zrze-
szające emerytów wojskowych i policyjnych, 
organizacje kombatanckie, zrzeszenia dział-
kowców, Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, 
koła gospodyń wiejskich, w sumie ponad 2000 
organizacji działających na rzecz seniorów. 
1 października 2015 roku, w Międzynarodo-
wym Dniu Osób Starszych,  zwołano inaugu-
racyjną sesję Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów w sali posiedzeń  Sejmu RP, we współ-
pracy z sejmową Komisją Polityki Senioralnej  
i pod honorowym patronatem marszałek Sejmu. 
W inauguracyjnej sesji reprezentowanych było 
ponad 3500 organizacji. Przyjęto, że zachowując 
apolityczność i neutralność światopoglądową 
Obywatelski Parlament Seniorów powinien liczyć, 
podobnie jak sejm RP, 460 osób reprezentujących 

wszystkie organizacje senioralne i kombatanckie 
w Polsce. Postawił przed sobą następujące cele: 
 
1 .  B yć  r z e c z n i k i e m  i  re p re z e n t a n t e m 
osób starszych wobec władz publicznych. 
2. Monitorować i oceniać programy dotyczące 
osób starszych oraz formułować stanowiska 
i opinie w tym zakresie.
3. Monitorować sytuację osób starszych, 
z uwzględnieniem aspektów społecznych, 
medycznych i ekonomicznych.
4. Inicjować i wspierać systemowe rozwiązania 
prawne, organizacyjne i finansowe poprawia-
jące sytuację życiową osób starszych.

Ogólnopolski Parlament Seniorów ma swoje 
delegatury w większości regionów, od samego 
początku także w województwie warmińsko
-mazurskim. Marszałek województwa, Gustaw 
Marek Brzezin, już 25 lutego 2016 roku spotkał 
się z naszymi parlamentarzystami-seniorami 
pierwszej kadencji, zadeklarował pomoc komó-
rek organizacyjnych urzędu marszałkowskiego. 
Podległe mu Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku 

trzy kadencje obywatelskiego 
parlamentu seniorów
 Aleksander Pieczkin

Parlament Europejski na początku lat dziewięćdziesiątych rekomendo-
wał, aby w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej powstał 
Parlament Seniorów, jako reprezentacja środowiska mająca wpływ 
na politykę państwa wobec osób starszych. 
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Publicznego z  Joanną Glezman na czele, powo-
łało wielośrodowiskową komisję wyborczą. Biuro 
zorganizowało w 2016 roku wybory, stosując 
przyjętą w regulaminie OPS zasadę rekomendo- 
wania delegatów do parlamentu seniorów przez 
wszystkie bez wyjątku organizacje senioralne  
kombatanckie z regionu. Rekomendacji mogły 
udzielać organizacje:
- o zasięgu działania obejmującym co najmniej 
jedno województwo; - liczące co najmniej 200 
zarejestrowanych członków rzeczywistych;
- działające od dnia zarejestrowania nie krócej 
niż 3 lata.
Ostatnie spotkanie Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów odbyło się jesienią 2021 w siedzibie 
Senatu  RP. Jego trzecia kadencja kończy się 30 
września 2022. 
W ostatnim czasie, jako odrębny podmiot, powo-
łane zostało także Stowarzyszenie „Obywatelski 
Parlament Seniorów”.

Aleksander Pieczkin, 
Autor jest przewodniczącym  
Prezydium Delegatury Warmińsko-Mazurskiej 
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Parlamentarzystami obecnej, trzeciej kadencji 
delegatury Obywatelskiego Parlamentu Senio-
rów na Warmii, Mazurach i Powiślu są:

1. Bagińska Aldona 
(Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie)
2. Giezek Jerzy  
(UTW i rada seniorów w Działdowie)
3. Grygorowicz Ryszard 
(UTW w Orzyszu)
4. Kowalewicz Jerzy 
(Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
Policyjnych)
5. Krzywosz Danuta 
(W-M UTW w Olsztynie)
6. Małachowska Halina 
(UTW w Kętrzynie)
7. Mendelewska Helena 
(UTW w Pasłęku)
8. Nastaj Agata 
(UTW w Iławie)
9. Orężak Iwona 
(UTWiN w Elblągu)
10. Paradowska Alina 
(PZERiI)
11. Pieczkin Aleksander 
(Związek Żołnierzy Wojska Polskiego)
12. Pytel Izabela 
(UTW w Morągu)
13. Rumiński Krzysztof
(PZERiI)
14. Szkolarz Barbara 
( Sekcja Emerytów ZNP w Orzyszu)
15. Szocik Andrzej 
(Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych)
16. Szok Wanda
(PZERiI)
17. Walczak Stanisław 
(Związek Żołnierzy Wojska Polskiego)

Działalnością warmińsko-mazurskiej delega-
tury OPS kieruje prezydium w składzie:
Aleksander Pieczkin - przewodniczący, 
Danuta Krzywosz - wiceprzewodnicząca
Jerzy Kowalewicz - sekretarz.

fot. Mickyso Adobe Stock
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Mieszkaniec powiatu iławskiego Edmund M. 
(lat 85) zwrócił się do rzecznika w związku 
z odmową przyznania mu uprawnień komba-
tanckich przez Urząd do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych. 
Pan Edmund urodził się na Kujawach, tam 
przeżył wojnę, ale prawdziwych okrucieństw 
jego rodzina doznała wraz z nadejściem frontu 
w styczniu 1945 roku. Jego matka na oczach 
dzieci była gwałcona przez czerwonoarmistów. 
Zmarła, kiedy po powrocie do domu, wszyscy 
zachorowali na tyfus. Ojciec, który był w polskiej 
armii na Zachodzie, wrócił do Polski dopiero 
jesienią 1946.
Skomplikowane losy zawodowe, dorosłego już 
Edmunda M. (był organistą i nieformalnym 
nauczycielem religii) spowodowały trudności 
w udokumentowaniu na potrzeby ZUS rzeczy-
wistych lat jego pracy. Dodatek kombatancki, 
od 1 marca 2022 - 256,44 złotych przy niskiej 
emeryturze miałby duże znaczenie.

Zgodnie z przepisami Urzędu ds. Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych Upraw-
nienia kombatanta lub ofiary represji okresu 
wojennego i powojennego obejmują wypłacane 
z emeryturą lub rentą dodatek kombatancki 
a także: ryczałt energetyczny - 192,58 zł, doda-
tek kompensacyjny - 38,47 zł, 51 procentową 
zniżkę na przejazdy komunikacją publiczną, 
pierwszeństwo w przyjęciu do lekarza, pierw-
szeństwo do miejsc w domu pomocy społecznej 
itd. Za kombatantów uważa się osoby, które 
brały udział w wojnach, działaniach zbroj-
nych i powstaniach narodowych, wchodząc 
w skład formacji wojskowych lub organizacji 
walczących o suwerenność i niepodległość 
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby deportowane 
do pracy przymusowej oraz osadzone w obo-
zach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, żołnierze 
zastępczej służby wojskowej, żołnierze gór-
nicy i działacze opozycji antykomunistycznej. 
Ostatnią „rocznikowo” grupą kombatancką 

są osoby represjonowane w stanie wojen-
nym. Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce 
(Edmund M. nie jest jego członkiem), zrzesza-
jące osoby urodzone przed 9 maja 1945, które 
będąc dziećmi w okresie II wojny światowej 
doznały represji i krzywd ze strony okupantów, 
mimo składanych od lat wniosków do Sejmu, 
nie uzyskało dotąd uprawnień kombatanckich.

rzecznik interweniuje – dla kogo 
uprawnienia kombatanckie?
Stanisław Brzozowski

Stanisław Brzozowski.
Rzecznik Praw Osób Starszych 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
dyżury w każdy poniedziałek
godz. 9.00-11.00, tel. 601 558 143
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mongolia jak plaster miodu
Monika Hausman-Pniewska

W poszukiwaniu śladów pradziada
Na jednej ze ścian pokoju pana Jurka, w którym 
spisuje historię swojej rodziny wisi wielkie drzewo 
genealogiczne, którego gałęzie sięgają XVII wieku. 
Około 20 lat temu zaczął badać dzieje swoich przod-
ków, które odtwarzał przeszukując archiwa, stare 
albumy czy strony internetowe ułatwiające takie 
poszukiwania (www.familysearch.org). W ten sposób 
dotarł do Mścibowa, założonego przez Królową Bonę 
miasteczka w Białorusi, w którym przed wojną, jak 
dowiedział się od mieszkającej obecnie w Olsztynie 

repatriantki z tamtych stron, „Zubelewiczów były 
dwie pełne ulice”. To go zaintrygowało, bo od rodzi-
ców, którzy już nie żyli, a głównie od ojca i jego sióstr 
wiedział, że pradziad był jedynakiem. Doszukał się 
informacji, że pradziad, jako jedyny z siedmiorga  
(a jednak!) rodzeństwa dostał dobre wykształcenie  
i domyślił się, że najprawdopodobniej dlatego 
wstydził się przyznać do reszty rodziny. Układa-
nie rodzinnych historii wymagało nie tylko faktów, 
ale czasem własnych domysłów i interpretacji. 
- Od tych poszukiwań zaczęły moje podróże 

Pan Jerzy Zubelewicz z wyglądu przypomina marynarza- zaprawionego 
w bojach starego wilka morskiego z tą białą brodą i zamiłowaniem do 
podróżowania, ale wzrok i uśmiech ma łagodny, ujmujący. W latach 70-
tych objechał maluchem Półwysep Apeniński. Potem tylko z plecakiem 
wyruszył na wschód w poszukiwaniu śladów swoich przodków. 

Droga powrotna. Kaszira, składanie relacji z bieżącego dnia podróży.fot. archiwum prywatne
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na Wschód: do Białorusi, do Rosji, a przy okazji 
do Mongolii, a w planach do Wilna, skąd pochodzą 
moi rodzice. W Białorusi znalazłem nawet wioskę, 
która się nazywa Zubelewicze, koło Baranowicz, 
ale tam też Zubelewiczów nie było, wszyscy się wypro-
wadzili na tereny Polskie – opowiada pan Jurek.
Przygotowania
Rok przed tym, jak pan Jerzy przeszedł na emeryturę, 
a był urzędnikiem w olsztyńskim Urzędzie Marszał-
kowskim, zaadoptował suczkę Fetę, która towarzy-
szyła mu w podróży i na pewno nie „zaszczekała jeszcze 
ostatniego słowa” w tej sprawie. Feta, podobnie jak jej 
pan, łączy w sobie pewną subtelność i hart ducha, 
czasami spędzała bowiem w kamperze całe dnie 
spokojnie śpiąc na tylnym siedzeniu, a na spacerach 
zazwyczaj zjednywała napotkanych przechodniów i 
była świetnym pretekstem do nawiązania kontaktu. 
Gdy więc nadeszła pora, aby pożegnać się z pracą 
zawodową i pan Jerzy otrzymał odprawę emerytalną, 
która mu się należała, pomyślał: jadę zobaczyć Baj-
kał! Pociągała go tajemniczość tego najstarszego 
i najgłębszego na świecie jeziora, otoczonego 
pasmami górskimi, bogatego w różnorodną roślin-
ność i zwierzynę. No i owianego legendami.  Zanim 
wyjechał, spotkał się z pewnym podróżnikiem 
z Olsztyna, który polecił mu zachodnią Mongolię 
i odradzał Ułan Bator, jako zwyczajne, komunistyczne 
miasto, w którym nie ma nic interesującego. Posłu-
chał go. Pierwotny plan, aby przejechać przez Rosję, 
a w Mongolii  zobaczyć tylko Ułan Bator 
i wracać, uległ zmianie, jak się potem okazało, 
z korzyścią dla całej wyprawy, bo widoki były tego 
warte. Praktycznie prawie się nie przygotowywał 
do podróży. Kampera kupił wcześniej i wyremonto-
wał przy pomocy sąsiada. Przed samym wyjazdem 

wypucował go i wywoskował, zapakował do lodówki 
jedzenia na kilka dni, zabrał psa i pojechał.  W 63 dni 
przejechał prawie 20 000 kilometrów. Dokładnie nie 
jest w stanie obliczyć, bo od czasu do czasu stawał mu 
licznik. W drodze używał GPS-a, ale ten działał w Rosji, 
w Mongolii kierował się tylko słońcem.
Jazda głównie szutrówką
Narzekamy często na stan polskich dróg, ale 
to dopiero w Mongolii Jerzy Zubelewicz odkrył, 
co oznacza brak asfaltu, znaków drogowych i dro-
gowskazów. Kiedy wjechał do Mongolii, do miejsco-
wości Murun, był jeszcze jako taki asfalt i Internet, ale 
za miasteczkiem asfalt się skończył i zaczęła się roz-
jechana szutrówka, która ciągnęła się 1500 km! Ahoj 
przygodo. Czasem drogi się rozjeżdżały na lewo lub  
na prawo, ale bez znaków i Internetu trudno było  
o wybór jakiegoś sensownego kierunku. Przy roz-
jazdach były wprawdzie ustawione kamienne kop-
czyki z różnokolorowymi wstążeczkami, ale te znaki 
były zrozumiałe tylko dla miejscowych, dla turysty 
nie oznaczały nic. Gdy udało mu się kogoś spotkać 
i pytał o drogę, zawsze słyszał, że ma jechać prosto 
przed siebie. Właściwie mógł się tylko domyśleć  
z ruchu ręki, bo w Mongolii porozumiewał się z miesz-
kańcami wyłącznie na migi.
Oczarowania i rozczarowania
Na bieżąco prowadził bloga z podróży i zamieszczał 
zdjęcia z opisami miejsc i osób, których spotkał. Ludzie 
pytali go na tym blogu, czy nie odczuwał znużenia 
krajobrazami, zwłaszcza gdy przemierzał Syberię, 
ale on czuł się wspaniale, wolny wśród ogromnych 
przestrzeni i ciągnących się dziesiątkami kilometrów 
lasów.  
Rozczarowało go pasmo górskie Ural, długie, wijące 
się kilometrami pasma pagórków, a oczarowała 
zachodnia Mongolia, którą porównał do plastra 
miodu- duże stepy okrążone pasmami gór o średnicy 
200 -250 km. Kiedy przejedzie się przez te góry, oczom 
ukazuje się następny taki step otoczony górami, potem 
znowu następny itd.  
W Mongolii bardzo chciał zobaczyć jurtę od środka. 
Miał swoje wyobrażenie na temat jurty: surowa przy-
roda, pasterze, wokół pasące się koniki itp.
- A tu jurta ma panel słoneczny, prąd, telewizor, antenę 
satelitarną, a koło jurty zamiast konika stoi motocykl, 
samochód terenowy i auto dostawcze. Inna jurta i inni 
pasterze niż miałem w wyobrażeniach. Zawsze jednak 
spotykał się z niezwykłą gościnnością, częstowano go 
gorącą herbatą z mlekiem jaka lub kozim. To bardzo 
stary zwyczaj z czasów koczowniczych plemion, który 
jest obecny w kulturze mongolskiej do dziś. Dzięki 
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Kawka na mongolskim stepie fot. archiwum prywatne
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Monika Hausman-Pniewska. 
Animatorka społeczna, dziennikarka, 
edukatorka. 

Zainteresowanych wyprawą pana Jerzego Zube-
lewicza odsyłam na fotoblog na Facebook: 
Olsztyn – Ułan Bator.

niemu każdy zbłąkany wędrowiec miał pewność, 
że w napotkanej jurcie otrzyma ciepły, dodający ener-
gii napój i trochę zwykłej serdeczności.
Niespodzianki
Cóż to za podróż, w której brakuje niespodziewanych 
wydarzeń? Pan Jurek doznał i takich, jak wów-
czas, gdy zatopił samochód do połowy w bagnie 
i po wielu godzinach, tylko dzięki pomysłowości. 
miejscowego pasterza udało się go wyciągnąć 
- Potem kazał mi jechać za sobą, dojechaliśmy do 
jego jurty, pokazał, żebym usiadł, a gospodyni przy-
niosła na dużej tacy upieczoną głowę kozy. Wziął nóż, 
wykroił sobie kawałek upieczonej wargi, podał nóż mi, 
a ja odkroiłem sobie kawałek polika i dopiero reszta 
rodziny się posiliła. Głowa kozy jest tam przysmakiem. 
Poczęstowano mnie też słodyczami własnej roboty: ser 
kozi, zmieszany razem z miodem suszony na słońcu.
Po kawałeczku wkłada się to do ust i rozpuszcza. 
Albo gdy wracając trochę zbłądził i wje-
chał w piękną przełęcz, która zamieniła się  
potok. Jechał nim półtora kilometra, aż wyro-
sła przed nim droga, która pięła się do góry 
praktycznie pionowo. Nie było też jak zawrócić. 
- W potoku nie jechałem zbyt szybko, więc trudno mi 
było się rozpędzić pod tę górę. Jechałem na trzecim 
biegu, który potem zredukowałem na dwójkę, potem 
na jedynkę. Najadłem się strachu, bo w samochodzie 
wszystko zaczęło się gotować: olej, płyn chłodni-
czy. Ale udało się, stygłem potem ze dwie godziny, 
ja i samochód.
Innym razem przejeżdżając rzekę trafił na kamień i 
rozwalił miskę olejową. I znowu pomógł mu miejscowy 
pasterz, który przywiózł z miasteczka polski klej poksi-
pol i zakleił dziurę. Trzymało do mongolsko-rosyjskiej 
granicy, gdzie podjechał do mechanika, który odkręcił 
miskę i od góry i dołu zalepił ją… polskim poksipolem. 
Polskie ślady
Miał w planie odwiedzać różne środowiska polonijne 
w Rosji i ku jego rozczarowaniu albo nikt nie odbierał 

telefonu, albo nie miał dla niego czasu. W Tomsku 
spotkał się z panią, która go oprowadziła po starej 
części miasta, zdobnej w piękne drewniane kamie-
nice, a w Buriacji małżeństwo (ona Polska, on Buriat) 
prowadzące Ośrodek Polonijny towarzyszyło mu 
w zwiedzaniu Buriacji i odwiedzinach u osób  pocho-
dzenia polskiego.
-Oni w  większości nie mówili już po polsku, bo to 
są rodziny jeszcze z powstania listopadowego, które 
zostały wywiezione na tamte tereny. Z nowej emigracji  
nie było nikogo.
Chciał dotrzeć do miejscowości Tara, bo na stacji 
benzynowej dowiedział się, że za Tarą jest wioska, 
gdzie mieszkają sami Polacy, ale nie udało się, bo 
droga była bardzo słaba, mógł stracić samochód.  
Sam ze sobą i swoją drogą
Pan Jerzy wrócił do domu po dwóch miesiącach 
wyprawy przez Rosję i Mongolię. Czy towarzyszyły mu 
przed i w podróży jakieś silne emocje? Czy czuł się 
samotny przemierzając tysiące kilometrów?
- Emocje były napięte tuż przed samym wyjazdem, 
bo przejechać tyle kilometrów to nie byle co. Ale ja 
jestem optymistą z natury i nie brałem pod uwagę 
żadnych kłopotów po drodze, to nie zaprzątało mojej 
głowy, że cokolwiek złego może się stać- wspomina 
pan Jurek i dodaje -To jest wspaniałe uczucie, być  
z samym sobą, ze swoją drogą, w swoim małym 
„domku”, samemu przygotować jedzenie, radzić 
sobie, przeżywać przygody. Poza tym była ze mną Feta.

Zwierzęta na drogach to częsty widok w Mongoliifot. archiwum prywatne
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Zimna boimy się bowiem bardziej niż głodu 
- badania wskazują, że 500 tys. rodzin mieszka 
w zbyt zimnym mieszkaniu, a ponad połowa 
z nich egzystuje w budynkach poniżej minimalnego 
standardu mieszkaniowego. Ponad milion rodzin, 
czyli ok. 10% wszystkich gospodarstw domowych 
w Polsce, jest dotkniętych problemem ubóstwa 
energetycznego. Przyjęta przez Instytut Badań 
Strukturalnych definicja tego zjawiska wskazuje, 
że jest to wynik niskich dochodów, niskiej efektyw-
ności energetycznej budynków (czyli głównie ich 
złego stanu technicznego) i wysokich wydatków 
na energię. Problem ten, jak wskazują specjaliści, 
dotyka w dużej części seniorów z terenów małych 
miejscowości, mieszkających w starych, źle izo-
lowanych domach ogrzewanych nieefektywnymi 
źródłami ciepła. 
W dobie rosnących cen energii jest to problem 
coraz bardziej dotkliwy, wymagający interwencji 
na wielu poziomach. W ramach realizowanego 
przez Fundację Stocznia projektu, w którym jed-
nym z partnerów jest Federacja FOSA w marcu 
w Olsztynie odbyła się Obywatelska Narada 
o Kosztach Energii, w czasie której seniorzy 

z województwa dyskutowali o rozwiązaniach, które 
mogą poprawić ich sytuację. Można zrobić wiele 
– wymienić żarówki na energooszczędne, zadbać 
o izolację okien, pamiętać o wyłączaniu ogrzewania 
podczas dłuższej nieobecności, wymienić źródło 
ciepła. Jak podkreślali uczestnicy narady, o proble-
mie tym trzeba mówić dużo i głośno, bo wielu z nas 
nie wie co może zrobić, żeby choć w małym stopniu 
zmniejszyć koszty energii. Potrzebna jest szeroka 
edukacja, ale też rozwiązania systemowe, bo mimo 
wprowadzenia wielu programów, takich jak „Czy-
ste powietrze”, korzystanie z nich przez rodziny 
o niskich dochodach jest niemożliwe. Wymagają 
one bowiem wkładu władnego, który wynosi kilka, 
a czasem kilkanaście tysięcy złotych. Rozma-
wiajmy zatem w naszych małych społecznościach 
szukając rozwiązań możliwych do zastosowania 
choćby w mikroskali.
www.naradaoenergii.pl.

świadomemu prąd na myśli 
Monika Michniewicz 

Idzie wiosna, jest coraz cieplej, cieszymy się grzejącymi promieniami 
słońca. Wiele osób z niepokojem myśli już jednak o następnej zimie.

Monika Michniewicz.  Menedżerka Regionalnej Strefy 
Pomocy prowadzonej przez Federacje FOSa

fot. Wojciech Radwański
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poziomo:

4. polska nagroda literacka
5. ... piękna
6. w książce może być mały lub duży
9. z nich tworzą się zdania
10. książka o czyimś życiu
11. nosi się je na nosie
12. chwila na ...

krzyżówka literacka
pionowo:

1. specjalna, ułatwiająca czytanie
2. zapierająca dech w piersi
3. wypożyczalnia książek
7. opowieść o policjantach
8. ... ze zrozumieniem
11. nie oceniaj książki po ...
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