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Informator Seniora

Drodzy Seniorzy,
Drogie Seniorki,
 Oddajemy w Państwa ręce 
kolejny już numer „Informatora 
Seniora”. W tym numerze przy-
bliżymy ideę działań wolonta-
ryjnych na rzecz innych. To szczyt-
na idea, która łączy ludzi, bez 
względu na wiek, płeć, poglądy. 
Służy nie tylko wspieranej grupie, 
a le także wzmacnia społe-
czeństwo obywatelskie, kulty-
wując takie wartości, jak: pomoc, 
współdziałanie, wspólne dobro. 
Chcemy Państwu pokazać, że 
wolontariat to jedna z ciekawych, 
bardzo inspiru jących form 
spędzania wolnego czasu, która 
przynosi korzyści nie tylko oso-
bom potrzebującym, ale nade 
wszystko tym, którzy tę pomoc 
świadczą.

 W tym wydaniu przybliżymy 
też tematykę związaną z grami 
partycypacyjnymi. Są one coraz 
popularniejsze, zarówno wśród 
osób młodych, jak i Seniorów 
i Seniorek. Pragniemy przedsta-
wić Państwu ich inne, party-
cypacyjne oblicze, bowiem gry to 
nie tylko zabawa w doborowym 
towarzystwie, ale też możliwość 
edukacji i aktywnego działania na 
rzecz lokalnej społeczności.
Gorąco zachęcamy do lektury!

Jak pożytecznie spędzać czas

Alina Jasiocha

Mieczysław Jaroszewicz

Kolejne święto polskiej pianistyki

Seniorzy w życiu
muzycznym STSK
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Wolontariat

Jak zostać wolontariuszem
w organizacji pozarządowej?

Marta Makuch

„Z Biblioteką przez Słupsk"

Drodzy Czytelnicy,

 W bieżącym numerze znajdą 
Państwo informacje na temat 
muzyki oraz osób zaangażo-
wanych w organizację wydarzeń 
kulturalnych w naszym mieście. 
Bohaterem okładki i całego 
numeru jest niezwykle twórczy 
człowiek- Mieczysław Jaroszewicz 
-radny i prezes Słupskiego Towa-
rzystwa Społeczno-Kulturalnego, 

wieloletni dyrektor Muzeum 
Pomorza Środkowego w Słupsku. 

 Dzięki takim ludziom nasze 
miasto stało się miastem muzyki. 
Od wielu lat organizowane są 
fes�wale, wydarzenia muzyczne 
czy koncerty. Każdy znajdzie coś 
dla siebie. Z długiej listy wydarzeń 
muzycznych można wymienić: 
wspomniany Fes�wal Pianistyki 
Polskiej, Koncerty Muzyki Ka-
meralnej, Komeda Jazz Fes�wal, 
Przeciąg Gitarowy, Niemen Non 
Stop itd. W Klubie Czarnego 
Krążka działającego w MBP mają 
Państwo dostęp do groma-
dzonej tu od dziesiątek lat, zna-
komitej kolekcji płyt (CD i płyt 
winylowych), mogą Państwo po-
słuchać muzyki na żywo, zapre-
zentować swoje pasje muzyczne, 
powspominać…

Życzę słonecznych i zaczytanych 
wakacji.

Aktywność i otwartość
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Aktywność społeczna osób starszych 
jest ważna, ponieważ zajmuje istotne 
miejsce w życiu seniorów i stwarza 

możliwości utrzymywania kontaktów towa-
rzyskich i wypracowania w sobie poczucia bycia 
użytecznym społecznie. Wielu seniorów po 
przejściu na emeryturę angażuje się w różnego 
typu przedsięwzięcia na rzecz innych, nie 
oczekując za to wynagrodzenia. 
 Najczęściej działania te skupiają się na 
pomocy najbliższym sąsiadom, członkom ro-
dziny, czy aktywnym członkostwie w Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku. Nie są to jednak 
jedyne miejsca, gdzie seniorzy mogą podzielić 
się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.

Czym jest wolontariat?

 Wolontariat to działalność społecznie 
użyteczna, którą może świadczyć właściwie 
każdy. Działalność ta ma charakter dobrowol-
ny, bezpłatny. Wymaga od wolontariusza czasu 
i energii. Wyróżnia się tym, że wykracza poza 
relacje koleżeńskie i/lub rodzinne. Wolontariat 
jest więc działalnością społeczną, w którą 
z powodzeniem może zaangażować się każdy, 
bez względu na wiek.

Gdzie szukać?

 Seniorzy, chcący zaangażować się w dzia-
łalność na rzecz lokalnej społeczności, mają do 
wyboru wiele instytucji i miejsc. Bezinteresow-
nego wsparcia potrzebują między innymi 
organizacje pozarządowe, kluby seniora, uni-
wersytety trzeciego wieku, schroniska dla 
zwierząt, świetlice środowiskowe dla dzieci 

i młodzieży, hospicja, domy seniora, domy opieki 
społecznej, organizacje kościelne. 
 Przed wyborem konkretnego miejsca warto 
zastanowić się, czy jesteśmy w stanie podołać 
nowym obowiązkom i czy są one rzeczywiście 
zgodne z naszymi zainteresowaniami, czy dają 
możliwość wykorzystania doświadczenia zawo-
dowego i osobistego. W wyborze miejsca może 
pomóc także Lokalne Centrum Wolontariatu.

Dlaczego warto angażować się 
w działalność na rzecz innych?

 Wolontariat to doskonałe rozwiązanie dla 
tych osób, które czują się samotne, chcą na-
wiązywać nowe znajomości, poszerzyć swoje zain-
teresowania i wiedzę w danym obszarze. Nie-
rzadko daje też możliwość odkrycia nowych ta-
lentów, zwiększa poczucie satysfakcji z życia, sta-
nowi alternatywę dla spędzania czasu wolnego
w domu. Wartością nadrzędną tej aktywności jest 
przede wszystkim niesienie pomocy innym, przy 
jednoczesnym rozwoju własnym.

Obowiązki wobec wolontariuszy

 Każda organizacja, czy instytucja, która 
przyjmuje w swoje szeregi wolontariuszy, ma 
wobec nich określone obowiązki, wynikające 
przede wszystkim z litery prawa. Jeżeli 
świadczenie pracy wolontaryjnej trwa dłużej niż 
30 dni, wówczas z wolontariuszem powinna 
zostać  sporządzona umowa na piśmie . 
W przypadku, gdy świadczenie jest krótsze, 
wystarczy umowa ustna. Umowę należy sporzą-
dzić w dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
każdych ze stron.W umowie z wolontariuszem 

TEMAT NUMERU

Jak zostać wolontariuszem w organizacji pozarządowej?

Wolontariat
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Przykład
UMOWA ZLECENIE PRACY WOLONTARYSTYCZNEJ

została zawarta umowa o następującej treści:

3. Strony zgodnie ustalają, że umowa niniejsza obejmuje pracę o charakterze wolontarystycznym,
    która ma charakter bezpłatny.

4. Wolontariusz może powierzyć wykonanie zlecenia innej osobie, lecz w pełni odpowiada za wykonanie umowy.

5. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywania zadania.

6. Strony zgodnie ustalają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z dwutygodniowym wypowiedzeniem.

7. W sprawach nieuregulowanych umową stosowany jest Kodeks cywilny.

8. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności
    w postaci aneksów do umowy.

9. Ewentualne spory mogące wynikać z umowy będzie rozstrzygać właściwy sąd powszechny.

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

W dniu w pomiędzy

reprezentowanym przez:

1. Zleceniodawca zleca, a Wolontariusz zobowiązuje się wykonać na rzecz Zleceniodawcy następujące prace:

Zleceniodawca Wolontariusz

2. Rozpoczęcie wykonania prac strony ustalają na dzień

a zakończenie do dnia

adres zamieszkania zwanym w dalszej części Wolontariuszem,

zam. (siedziba) zwanym dalej Zleceniodawcą,

a Panią/Panem dowód osobisty nr

zawarty musi zostać zakres jego obowiązków 
oraz termin ich wykonania.
 W przypadku osób, które są wolonta-
riuszami w danej organizacji/instytucji krócej 
niż 30 dni, wymagane jest ich ubezpieczenie od 
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 
w �rmie ubezpieczeniowej (dowolnej). Nato-
miast jeżeli okres świadczenia pracy wolonta-
riackiej jest dłuższy niż 30 dni, tego typu ubez-
pieczenie gwarantowane jest przez państwo pol-
skie (wówczas promesą ubezpieczeniową jest 
umowa wolontariacka sporządzona na piśmie).  

 Organizacja/instytucja, która korzysta 
z usług wolontariuszy, zobowiązana jest do 
pokrycia kosztów ich wyjazdów służbowych 
(wraz z dietami, chyba że wolontariusz dobrow-
olnie się ich zrzeknie). Ponadto wolontariusz 
musi otrzymać niezbędny sprzęt/narzędzia do 
wykonywania zleconej mu pracy. Organizacja 
korzystająca z usług wolontariusza zobowiązana 
jest również do wystawienia mu stosownego 
zaświadczenia, które potwierdzać będzie jego 
współpracę z podmiotem.

Marta Makuch
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Też dla seniorów/rek!
 Gry planszowe to doskonały sposób na 
aktywne spędzanie czasu wolnego przez osoby star-
sze. Co więcej, wspomagają mózg w prawidłowym 
funkcjonowaniu. Udział w tego typu aktywności 
skutkuje między innymi poprawą funkcji 
poznawczych (głównie pamięci), usprawnia proces 
myślenia. Wykorzystanie gier w procesie edukacji 
jest nową formą uczenia i angażowania obywateli
i obywatelek w aktywność na rzecz innych. Jest przy 
tym doskonałą okazją do nawiązywania nowych 
znajomości.

Jakie gry? 
 Gry planszowe to nie tylko szachy, chińczyk, 
czy Eurobiznes. To również forma edukacji 
obywatelskiej, pozwalająca na zdobycie nowych 
umiejętności w obszarze partycypacji społe-
cznej/publicznej. Gry tego rodzaju (na przykład 

1„Partcypolis” ) dają możliwość wcielenia się 
w działacza społecznego i zmieniania świata wokół, 
uczy jak korzystać z Budżetu Partycypacyjnego, czy 
też mechanizmu Inicjatywy Lokalnej. Gracze do-
wiadują się także, w jaki sposób zorganizować kon-
cert lub warsztaty dla lokalnej społeczności. 

To doskonały przykład „uczenia się przez doświad-
czenie”. To również okazja do zapoznania się 
z mechanizmami umożliwiającymi aktywne uczest-
nictwo w życiu społecznym/publicznym.
 Jakie są zatem najważniejsze zalety gier par-
tycypacyjnych? Przede wszystkim aktywizują i po-
kazują, że partycypacja może być atrakcyjna.
Ponadto:
ź  informują o projektach, które można realizować 

i na które można głosować (np. w ramach budżetu 
obywatelskiego),

ź edukują młodzież i dorosłych w zakresie procesów 
     obywatelskich, 
ź wspierają promocję aktywności społecznej i oby-

watelskiej, 
ź promują idee demokracji obywatelskiej. 

Gdzie?
           Możliwości skorzystania z tej oferty spędzania 
czasu wolnego jest w Słupsku wiele. Cyklicznie 
organizowane są spotkania w Klubach Seniora, dzia-
łających przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słup-
sku. Ponadto, od ubiegłego roku warsztaty gier plan-
szowych, których celem jest włączenie większej liczby 
słupskich seniorów i seniorek w życie publiczne, 
organizowane są przez Centrum Inicjatyw Obywa-
telskich w Słupsku, w partnerstwie ze wspomnianą 
Miejską Biblioteką Publiczną (w ramach projektu 
„Aktywnie razem”, współ�nansowanego ze środków 
Programu Rządowego na rzecz Aktywności Osób 
Starszych na lata 2014-2020 oraz budżetu Miasta 
Słupska). Zapytaj koniecznie o spotkania w swojej 
�lii bibliotecznej lub zgłoś się do Centrum Inicjatyw 
Obywatelskich w Słupsku (ul. Sienkiewicza 19).

Marta Makuch

Gry planszowe – bądź aktywny/a!
Gry planszowe mogą być twórcze. Stwarzają też możliwość do działania.

Są doskonałym pomysłem na spędzenie czasu wolnego, w gronie przyjaciół i znajomych,
zwłaszcza wtedy, gdy pogoda nie dopisuje. Ta forma rozrywki i edukacji jest coraz

popularniejsza, nie tylko wśród najmłodszych, ale również seniorów.

ORGANIZACJE PRZYJAZNE SENIOROM



 W ciągu ostatnich miesięcy uczniowie klasy III „e” ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 10 im. Polonii w Słupsku intensywnie pracowali, uczestnicząc w projekcie "Z biblioteką przez Słupsk". 
Była to już 10. jubileuszowa edycja. Zadaniem uczniów było napisanie baśni o tematyce związanej ze Słups-
kiem oraz wykonanie do niej ilustracji, które to następnie były oceniane w konkursie, w którym zmierzyli się 
trzecioklasiści szkół podstawowych miasta Słupska oraz powiatu słupskiego. Każde dziecko indywidualnie 
przygotowało również lapbooka o zabytkach Słupska. Wystawę prac można było obejrzeć w słupskim ratuszu.
 W ramach projektu uczniowie brali też udział w zajęciach bibliotecznych, gdzie mieli okazję posłuchać 
jednej z baśni Jolanty Nitkowskiej-Węglarz oraz obejrzeć prezentację o zabytkach naszego miasta.
 Uczniowie z wielkim zaangażowaniem przystąpili do zadań projektowych. Szybko zgromadzili materiały 
niezbędne do wykonania części plastycznej. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się też część literacka. 
Pomysłów na baśń było wiele. W efekcie powstała „Rzeka łez”, baśń która uczy nas, że najbardziej liczy się 
dobre serce, a nie bogactwo. Naukę tę uczniowie starają się wcielać w życie w codziennych kontaktach 
rówieśniczych.
 23 maja 2017 r. odbyło się podsumowanie 10. edycji projektu, gdzie zostały wręczone nagrody oraz po-
dziękowania za udział. Z przyjemnością możemy pochwalić się tym, że zajęliśmy 3. miejsce. Z tej okazji 
uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniu ze starostą, obejrzeli rękodzieło słupskich artystów oraz poznali 
mechanizm działania starego zegara, który od ponad 100 lat odmierza czas nie tylko urzędnikom .

"Z Biblioteką przez Słupsk"  lekcją tożsamości regionalnej

Oto, co o akcji mówi nauczycielka:

Dorota Laskowska

 „Z Biblioteką przez Słupsk" to jedyna 
w swoim rodzaju akcja czytelnicza, która motywuje 
dzieci do zapoznania się z historią słupskich zabytków 
i ich baśniowych wątków. Mamy okazję, aby po-
dziękować Jolancie Nitkowskiej-Węglarz, która od 
pierwszej edycji towarzyszy nam w projekcie. Dzięki jej 
baśniom najmłodsi mogli zmierzyć się z historią włas-
nego regionu. 
 W tym roku już po raz dziesiąty, w ramach 
Majowych Dni Bibliotek, zaprosiliśmy dzieci szkół 
podstawowych z miasta i powiatu słupskiego do udziału 
w cyklicznej akcji czytelniczej, pt. „Z Biblioteką przez 
Słupsk”. Od samego początku przewodniczką po lite-
rackim Słupsku była autorka baśni i legend regionu 
słupskiego, Jolanta Nitkowska-Węglarz. Na przestrzeni 
minionych lat projekt miał inną formułę. Był motyw 
sakralny, sabat czarownic, motyw diabła w baśniach 
regionalnych i maraton czytelniczy. Wspólnym celem 
wszystkich edycji było zachęcenie dzieci do czytania 
książek, a pośrednio integracja szkolna, rozwijanie za-
interesowań najmłodszych historią wybranych zabyt-
ków i ich baśniowym wątkiem. Była to lekcja edukacji 
regionalnej. Do wspólnych działań przyłączyli się pre-
zydent miasta, starosta powiatowy, znane osobistości 
życia społecznego i kulturalnego.     
 Zadaniem tegorocznej edycji było napisanie 
przez dzieci baśni o Słupsku. Był to rodzaj konkursu 
literackiego „Piszę baśń o Słupsku”. Jury pod prze-

wodnictwem Jolanty Nitkowskiej-Węglarz, wyłoniło 
zwycięzców:
I miejsce – „Baśń o pewniej kartce” napisana 
wspólnie przez dzieci z klasy III „b” ze Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Słupsku, wych. Iwona Ollik
II miejsce – „Baśń o powstaniu trzech stawków” napisana 
przez dzieci z klasy III „d” ze Szkoły Podstawowej nr 5 
w Słupsku, wych. Dorota Dankowska
III miejsce – „Rzeka łez” napisana przez dzieci z klasy III 
„e” ze Szkoły Podstawowe nr 10, wych. Dorota Laskowska

Alina Jasiocha
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BAŚŃ O SŁUPSKU



Przejście na emeryturę to nie koniec 

aktywności, a doskonały czas, by 

zadbać o swoje zdrowie, nawiązać 

nowe przyjaźnie lub znaleźć nowe hobby.   

 Przekonały się o tym Aktywne Babki, grupa 

pań skupionych w Filii nr 8 MBP w Słupsku, przy 

ulicy Braci Gierymskich 1. Ideą powstałego klubu 

jest integracja i wspieranie aktywności osób star-

szych. Klub seniora powstał w 2013 roku. Po-

czątkowo trochę nieśmiało, później już odważ-

niej ,  kolejne panie dołączały do klubu.

I tak jest do dziś. Regularnie, raz w tygodniu spot-

ykają się, aby wziąć udział w różnego rodzaju za-

jęciach, koncertach, wykładach, czy po prostu 

porozmawiać o książkach. Bardzo aktywnie 

uczestniczą w życiu kulturalnym. Chodzą do kina, 

filharmonii, teatru. Życie klubu uatrakcyjniają 

imprezy okolicznościowe z okazji świąt i rocznic.  

 Pesel to jedno, a to na ile lat się czuję to dru-

gie naj- - mówi Maria, jedna z Aktywnych Babek - 

ważniejsze aby spotykać się z innymi ludźmi, nie 

tylko z rówieśnikami, ale również z ludźmi mło-

dymi i dziećmi. Pobyć, powspominać, czy po pro-

stu pośmiać się. Mamy tak mało okazji do małych 

przyjemności. Dzięki aktywności pań powstała 

w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 

na rok 2016 "Kawiarenka literacka miejscem ani-

macji kultury Aktywnych Babek". Kawiarenka to 

klimatyczne miejsce spotkań ludzi starszych, ale 

też miejsce integracji z innymi grupami wieko-

wymi. W nastrojowym pomieszczeniu, wypo-

sażonym w rzutnik, ekran, wygodne fotele i stoliki 

odbył się drugi etap projektu - zajęcia dla senio-

rów: warsztaty komputerowe, plastyczne, wy-

kłady psychologa, socjologa, dietetyka, spotkania 

z literatami, dyskusje i in.

 Do najmilej wspominanych należy literacki 

spacer po Słupsku w towarzystwie Jolanty 

Nitkowskiej-Węglarz  , znanej regionalistki, 

Aktywne Babki           Z ogromnym dystansem, 
szczerością, inteligencją, 
ironią i poczuciem humoru 
przedstawia autor (także 
mieszkaniec tej placówki),  
ż y c i e  m i e s z k a ń c ó w 
w domu spokojnej starości 
w Amsterdamie.
         Z jednej strony potwier-
dzają się pewne  prawdy 
statystyczne, że w Holandii, 
Niemczech, całej Europie 
ludzie w starszym wieku  
cieszą się coraz większym 

zainteresowaniem,  ale równocześnie dotykamy 
tu bolesnej prawdy o smutnej rzeczywistości tego 
etapu życia  seniorów.
 Mieszkańcy owego domu w wieku 80-98 lat  
przebywający we własnym towarzystwie nara-
żeni są na słuchanie donośnych skarg na różne 
dolegliwości, mężowie znosić muszą despo-
tyczną zazdrość małżonek, natomiast uczestnicy 
uroczystości związanych z jubileuszami i świętami 
nieudane próby „zabawiania” seniorów przez 
młodych wolontariuszy.
 Nic dziwnego, że znajdzie się grupa prag-
nących ożywienia, jakichś intelektualnych do-
znań, która stworzy Klub StaŻy i ten dostarczy 
różnych form ożywienia szarej codzienności. 
Teraz czytelnik śledzić będzie różne atrakcyjne 
niespodzianki przygotowywane przez członków 
Klubu, wykorzystywanie zaoszczędzonego kapi-
tału na organizowanie miłych form zajęć 
w ostatniej fazie życia, włącznie z radością jazdy 
na zakupionym  skuterze, by poczuć wiatr „w swo-
ich czterech  włosach”.
 Obok prezentowania tych drobnych 
i większych radości, więzi przyjaźni i sympa�i, 
jaka się zawiązuje między grupą, uczestniczymy 
w poważnych rozmowach o sposobach oswa-
jania demencji, czy o możliwości eutanazji 
w sytuacjach beznadziejnych.
 Takiej książki jeszcze nie było: śmiech, 
wzruszenie, podziw, oburzenie, współczucie,  
poznawanie form opieki zdrowotnej i radzenia 
sobie pensjonariuszy z dolegliwościami, zmu-
szanie do logicznego myślenia, jak należy rozwią-
zywać określone problemy - wszystko to prze-
plata się tu i porusza nas do głębi.
 Ponadto czyta się ją łatwo, ponieważ  
pisana  jest w formie dziennika, przy czym autor 
bez względu na dobre czy gorsze samopoczucie 
dokonuje zapisu każdego dnia, a czcionka także 
została dostosowana do możliwości seniorów, co 
nie jest bez znaczenia w odbiorze. 

Marianna Borawska

„MAŁE EKSPERYMENTY ZE SZCZĘŚCIEM”

Hendrik Groen: „Małe eksperymenty ze szczęściem
Sekretny dziennik Hendrika Groena. Lat 83 i ¼.”

Wydawnictwo Albatros, Warszawa 2016

ŁYK KULTURY
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 czyli jak pożytecznie spędzać czas

autorki baśni i legend regionu słupskiego, która 

w cudowny sposób oddała klimat starych kamie-

niczek.  

 Kolejną atrakcją były warsztaty plastyczne 

prowadzone przez Kazimierza Babkiewicza.

Z kolei muzyczną propozycją był koncert poezji 

śpiewanej w wykonaniu .  Anny Chodyny

 Warsztaty z zakresu podstaw obsługi kom-

putera to następna forma aktywności pań. 

O jej atrakcyjności świadczy fakt, że Aktywne

Babki niczym nastolatki, przesiadują długimi 

godzinami przed monitorem, założyły konta na 

portalach społecznościowych, nawet nauczyły 

się  opłacać rachunki przez Internet. Jest to wielki 

sukces naszego projektu.

 Najważniejszym celem tych spotkań jest 

wzajemna integracja, nawiązanie przyjaźni, 

wzmocnienie więzi społecznych i ożywienie życia 

kulturalnego. Wielką zasługą jest działająca 

w bibliotece kawiarenka literacka. Miejsce, do 

którego zapraszamy nie tylko Aktywne Babki, ale 

każdego, kto choć przez chwilę chce poczuć 

duchowy klimat kultury, który ma tak wielki 

wpływ na jakość naszego życia.

RADA SENIORÓW

 Słupska Rada Seniorów 10 maja 2017 roku 
podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulami-
nu przyznawania wyróżnień za działania na rzecz 
osób starszych zamieszkujących w Słupsku. 
Celem przedsięwzięcia jest uhonorowanie osób 
i podmiotów wrażliwych i reagujących na 
potrzeby słupskich seniorów, promowanie za-
chowań i działań sprzyjających osobom starszym 
oraz zachęcanie do większej aktywności na rzecz 
tego środowiska.

 Podstawowymi kryteriami oceny przed-
sięwzięć jest przede wszystkim satysfakcja 
adresatów działań, utrzymanie poziomu świad-
czonych usług i działań, ciągła poprawa po-
dejmowanych inicjatyw oraz rozszerzenie kata-
logu działań.

 Zgłoszenia dokonywane mogą być w ciągu 
całego roku poprzez złożenie wniosku osobiście 
w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku, drogą 
pocztową na adres: Urząd Miejski w Słupsku 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Plac 
Zwycięstwa 1 w Słupsku, bądź e-mailem na adres 
rada.seniorzy@um.slupsk.pl

 Weryfikacji zgłoszeń oraz decyzję o przyznaniu 
wyróżnienia podejmuje Słupska Rada Seniorów 
w czasie jej posiedzeń na podstawie większości 
głosów. Wręczanie wyróżnień nastąpi w miejscu 
i terminie ustalonym przez Słupską Radę Senio-
rów. Szczegóły związane z przyznaniem przez 
Słupską Radę Seniorów zawarte są w regulaminie 
stanowiącym załącznik do podjętej uchwały, 
które dostępne są na stronie Miasta Słupska 
w zakładce SENIORZY (www.slupsk.pl/chcesz-
docenic-dzialania-na-rzecz-seniorow-zloz-
wniosek-63327)

Wyróżnienia mogą być przyznane:

instytucjom publicznym,

firmom prywatnym,

podmiotom gospodarczym,

organizacjom pozarządowym,

osobom fizycznym,

i n ny m  a d re s ato m  p o d e j m u j ą c y m
działania wpływające na poprawę jakości 
życia osób starszych.
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AKTYWNY SENIOR

czerwca br. odbył się "Piknik 
country". Tegorocznym tema-
tem przewodnim festynu był 

Dziki Zachód oraz muzyka amerykańskich 
kowbojów. W zabawie wzięło udział ponad 100 
osób. Seniorzy DDPS gościli seniorów z Klubu 
Aktywności i Wsparcia Osób Niepłno-
sprawnych oraz członkinie Stowarzyszenia 
"Amazonka".
 Uczestników pikniku powitała kierow-
niczka Dziennego Domu Pomocy Społecznej, 
prosząc o otwarcie pikniku Prezydenta Miasta 
Słupska Roberta Biedronia. Na naszą uroczy-
stość przybyli również: Violetta Karwalska, 
Dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych UM, Klaudiusz Dyjas, Dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Beata 
Pawlicka, Sekretarz Słupskiej Rady Seniorów.
 Piknik integracyjny uświetnił swoim wy-
stępem poezji śpiewanej Grzegorz Chwieduk. 
Doroczny piknik był bardzo taneczny! Seniorzy 
uczestniczyli  również w wielu konkursach: 

"szczęśliwa podkowa" (rzut metalową podkową 
do celu), "sokole oko" (strzelanie do piramidy 
z puszek), "celna strzała" (rzuty lotkami), "ogon 
krowy" (przypinanie z zasłoniętymi oczami kro-
wiego ogona do planszy), czy "kwiat paproci" 
(szukanie magicznego kwiatu schowanego na 
terenie ogrodu). Najlepsi w konkurencjach 
seniorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy wręcza-
ne przez honorowych gości.  
 Po tanecznych podbojach podano wyśmie-

nitą grochówkę kowbojską, kiełbaskę z rusztu 
z duszoną kapustą i pieczywem. Nie zabrakło 
również tradycyjnej kaszanki z grilla oraz swoj-
skiego smalcu z ogórkiem.
 Goście, członkinie Klubu ,,Kawon" oraz 
Stowarzyszenia , ,Amazonka" dostarczyli 
wyśmienite ciasta domowej roboty. Na koniec 
spotkania odbyła się loteria fantowa zorganizo-
wana przez członkinie Stowarzyszenia ,,Ama-
zonka", w której brali udział wszyscy uczestnicy 
festynu.
Oj działo się, działo!

"Piknik country" u seniorów
Oj działo się, działo!

 Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Bezpieczna Przystań" jako jednostka Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie już od 20 lat organizuje festyny tematyczne. Bawiliśmy się między innymi

pod hasłami: "Morskie Lato", "Euro lato u seniorów", "13-go w piątek" i "Aktywni seniorzy".

      Zespół organizacyjny
      Dziennego Domu Pomocy

Społecznej przy MOPR

22
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10.  Caffe Góra Lodowa w Słupsku
11.  Centrum Edukacyjne TECHNIK Sp. z o.o.
12.  Kino Rejs MCK
13.  Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
14.  FELIZAJOB
15.  ANSIT
16.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku
17.  Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej
18.  Park Wodny w Redzikowie
19.  Polska Filharmonia Sinfonia Baltica
20.  Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku
21.  Stowarzyszenie Metalowych Serc
22.  Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny 
        im. T. Gwiżdża – Klub Seniora
23.  TKKF Studio Zdrowego Ruchu
24.  Miejska Biblioteka Publiczna
       im. M. Dąbrowskiej – Miejsce Animacji Kultury
25.  MBP Filia nr 3
26.  MBP Filia nr 6
27.  MBP Filia nr 8
28.  Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Certy�katy otrzymało 28 podmiotów, które 
stworzyły w mieście i na terenie gminy 
specjalne oferty dla osób starszych.

 Certy�katy świadczące o wyjątkowości danego 
miejsca, wręczał osobiście Prezydent Słupska Robert 
Biedroń. To wyjątkowe wyróżnienie odebrali przed-
stawiciele uhonorowanych podmiotów, którzy mieli 
także okazję w kilku zdaniach zaprezentować, jak 
działają na rzecz seniorów. Gala miała miejsce
29 czerwca br. w Słupskim Centrum Organizacji 
Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Nie-
działkowskiego.
 Akcja „MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM 
2017”, której głównym organizatorem jest Stowa-
rzyszenie „Horyzont”, prowadzona była już po raz 
czwarty. W tym roku certy�kat przyznano 28 pod-
miotom. Dziewięć z nich otrzymało go po raz 
pierwszy, a dziewiętnaście w akcji uczestniczy od 
pierwszej edycji, swoją ofertę dla seniorów utrzymując 
lub stale ją rozszerzając.
 Do akcji „MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM” 
mogły zgłosić się podmioty (np. sklepy, apteki, kluby 
sportowe, organizacje pozarządowe, instytucje pu-
bliczne) i wiele innych, które mają w swojej dzia-
łalności ofertę stworzoną specjalnie dla osób starszych 
(np. produkty, usługi, zniżki). Miejsca te otrzymują 
specjalny certy�kat i są promowane przez partnerów 
akcji: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Stowarzy-
szenie Horyzont, Miejską Bibliotekę Publiczną, 
Gminę Słupsk, Słupską Radę Seniorów, Młodzieżową 
Radę Miasta, Radę Kobiet, Słupską Radę Działalności 
Pożytku Publicznego.

Podmioty przystępujące do Akcji w 2017 roku:

1.  Amplifon Poland SP. z o.o.
2.  Artystyczna Pracownia Dekoracji ART-AG
3.  Bank Żywności w Słupsku
4.  Centrum Rehabilitacji AVENIR
5.  Centrum Sportowe „Aktywna Fabryka”
6.  Klub Kwadrat S.M. „Kolejarz” - Klub Seniora
 7. Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów
     Związku Nauczycielstwa Polskiego w Słupsku
8.  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
     w Słupsku
9.  Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Kontynuacja – podmioty rozpoczynające udział 
w poprzednich edycjach Akcji potwierdzające prze-
dłużenie swoich działań:

PODSUMOWANIE AKCJI

CERTYFIKATY AKCJI „MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM 2017”
ZOSTAŁY WRĘCZONE

Marianna Borawska

Certy�katy otrzymały następujące miejsca:
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W2017 r. w Słupsku odbędą się dwa 
w a ż n e  fe s � w a l e  m u z y c z n e  – 
XXXV Fes�wal Muzyki Organowej 

i Kameralnej oraz 51. Fes�wal Pianistyki Polskiej. 
Organizatorem dwu sztandarowych imprez 
muzycznych jest  S łupsk ie  Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne.  Koncerty  Muzyki 
Organowej i Kameralnej odbywają się w kościele 
św. Jacka na barokowych organach z 1657 r. 
Fundacji Anny i Ernesta de Croy. Fes�wale 
pianistyczne od początku odbywają się w sali 
Polskiej Filharmonii Sinfonia Bal�ca oraz w Sali 
Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich.
  Kierownictwo artystyczne koncertów 
organowych sprawuje Bogdan Narloch z Koszali-
na, a pianistycznych Jan Popis z Warszawy. 

Koncerty organowe zaplanowane są od 6 lipca do 
10 sierpnia br. - w sumie sześć koncertów organo-
wych oraz wokalno-muzycznych. Wśród muzy-
ków są artyści z Polski, Niemiec, Włoch, Czech, 
Tajwanu, Serbii i Ukrainy. Będzie muzyka orga-
nowa, chóralna, solowa i instrumentalna. 
Imprezy finansują: Miasto Słupsk, Marszałek 
Województwa Pomorskiego, Starosta Słupski 
i Wójt Gminy Słupsk. Wszystkie koncerty odby-
wają się w czwartki o godz. 19.00.
 Druga sztandarowa impreza, 51. FPP zapla-
nowany został w dniach 9-15 września. Organi-
zację fes�walu wspierają MKiDN, Prezydent  
Miasta Słupska, Marszałek Województwa 
Pomorskiego, Wójt Gminy Kobylnica oraz 20 
sponsorów ze Słupska, Kępic, Bytowa, Ustki, 
Kobylnicy, Lęborka, Grąbkowa i Kwakowa.

MAGICZNE MIEJSCE

Seniorzy w życiu
muzycznym STSK
Tekst: Mieczysław Jaroszewicz
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 Środki finansowe od głównych sponsorów 

STSK zdobywa w drodze konkursów grantowych. 

I tak w br. słupski projekt uzyskał w MKiDN 

82,5/100 pkt., co dało stowarzyszeniu czwartą 

lokatę na ponad 80 wniosków. Jest to dowód na 

wysoką ocenę artystyczną w oczach ekspertów 

muzycznych.
 W tegorocznym fes�walu usłyszymy jak 

zwykle najlepszych polskich, i tylko polskich – 

bo taka jest formuła imprezy – artystów. 

Rozpocznie nestorka polskiej pianistyki, Lidia 

Grychtołówna, która w 1969 r. grała na I FPP i jest 

to jedyna żyjąca - spośród wszystkich muzyków 

tego fes�walu - artystka. 
 W trakcie imprezy rozbrzmiewać będzie 

muzyka jazzowa w wykonaniu Włodzimierza Na-

hornego, wystąpią także laureaci Konkursu Cho-

pinowskiego. Grane będą utwory zapomnianych 

kompozytorów, m.in. Józefa Wieniawskiego 

i Romana Palestera. Uczcimy 190-lecie śmierci 

Ludwika van Beethovena, 180-lecie urodzin Józ-

efa Wieniawskiego, 110. rocznicę urodzin 

Romana Palestera, czy wreszcie 80. rocznicę 

śmierci Karola Szymanowskiego. Wobec tego 

artysty Słupsk ma szczególny dług wdzięczności - 

mamy jedyny w Polsce pomnik Karola Szyma-

nowskiego dłuta prof. Stanisława Horno-

Popławskiego, a także kuranty na ratuszu z frag-

mentami IV Symfonii Koncertującej.
 Na Zamku Książąt Pomorskich pianiści 

z Estrady Młodych grać będą utwory Szyma-

nowskiego. Koncertom symfonicznym towa-

rzyszyć będzie orkiestra Polskiej Filharmonii 

Sinfonia Bal�ca pod dyrekcją Bohdana Jarmo-

łowicza, który obchodzi jubileusz 30-lecia 

pracy w Słupsku. 40-lecie świętować będzie 

też orkiestra.
 Przed nami kolejne święto polskiej piani-

styki i swoisty przegląd stanu posiadania arty-

stycznego w tej kategorii muzyki poważnej. 
 Do obydwu fes�wali mam osobisty stosu-

nek, albowiem w 1982 r., wspólnie z dyrektorem 

Krajowego Biura Koncertowego w Warszawie, 

Zbigniewem Pawlickim, tworzyłem Fes�wal 

Organowy i przez pierwsze 7 lat byłem tzw. komi-

sarzem. Z FPP związany jestem od 1969 r., czyli od 

3. edycji, początkowo jako kierownik biura fes�-

walowego, potem komisarz, następnie wicepre-

zes, prezes, a od kilku lat Przewodniczący Komi-

tetu Organizacyjnego FPP. Od 2013 r., czyli od 

czasu przejścia na emeryturę z Muzeum Pomorza 

Środkowego po 31 latach dyrektorowania, mam 

więcej czasu na kontynuację pracy społecznej 

w STSK.
 Ponieważ artykuł ten adresowany jest 

głównie do seniorów, warto dodać, że organiza-

torami obydwu fes�wali są właśnie seniorzy, 

którzy rozwijają w ten sposób swoje zaintereso-

wania i pasje, co pomaga przejść w aktywny stan 

spoczynku w wieku emerytalnym. A ponadto, jak 

mawiał Jerzy Waldorff, „muzyka łagodzi oby-

czaje”, co w tych trudnych czasach pozostaje 

nadal aktywnym hasłem.
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Praca w kulturze to całe moje życie

Jakie było Twoje wojenne i powojenne dzieciństwo? 
 Jechałem z Grodna do Wałcza razem z rodzicami, 
byłem trzyletnim dzieckiem, zatem niewiele pamiętam. 
Podróż trwała miesiąc, żywiły nas dwie kozy. Jedna z nich 
mlekiem, na drugiej kozie - piecyku opalanym drewnem 
- rodzice gotowali posiłki. W wagonie było mnóstwo 
siana dla mlecznej kozy, które spełniało również funkcję 
noclegową. Uwielbiałem spać na sianie.
 Z Grodna wyjechaliśmy w kwietniu 1945 r., 
w maju zaś dotarliśmy do Wałcza. Zamieszkaliśmy 
w domu po Niemcach, który w połowie był zniszczony 
przez pocisk. Utkwiło mi w pamięci pierwsze Boże 
Narodzenie w Wałczu, dostałem wówczas pod choinkę 
cukierki owinięte szarym papierem, których smak 
pamiętam do dziś. Nie wiem, jak rodzicom udało się 
zdobyć cukierki, w tamtym okresie było to prawie 
niemożliwe. 

Jak wyglądała edukacja w okresie powojennym?
 Zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, którą 
skończyłem w 1957 r. i rozpocząłem szkołę średnią - 
ogólniak zwany „Wałeckie Ateny”, założony przez 
S. Staszica. Po ukończeniu szkoły miałem rok przerwy. 
Chciałem być sportowcem, koszykarzem lub lekkoatle-
tą. Marzyłem o tym, aby studiować na Akademii 
Wychowania Fizycznego. Niestety, lekarz wybił mi ten 
pomysł z głowy. Świat się dla mnie zawalił. Pracowałem  
w RUCH-u, następnie w PZU. To była praca na prze-
trwanie, która nie przynosiła mi żadnej satysfakcji. 
W konsekwencji wybrałem historię na Wydziale Filo-
logiczno-Historycznym w Poznaniu. Perspektywa pracy 
w szkole nie była moim marzeniem, dlatego też na 
piątym roku studiów wybrałem kolejny kierunek - 
międzywydziałowe studia kulturalno-oświatowe. Pracę 
magisterską obroniłem w 1965 r., zaś studia między-
wydziałowe w 1966 r. Miałem ukończone dwa kierunki,
co w tamtych czasach było ewenementem. 

Dlaczego Słupsk?
 W 1964 r. ożeniłem się z moją koleżanką z roku, 
Danusią, której rodzice mieszkali w Słupsku, a w zasa-
dzie mama, bowiem ojciec zmarł przedwcześnie. Moja 
żona przyjechała z Wilna w 1945 r. Pamiętam dokładnie 
naszą datę ślubu - 11 lipca 1964 r. Już w 1965 r., po 
ukończeniu pierwszego kierunku, rozpocząłem pracę 
w Powiatowym Domu Kultury w Słupsku. Przez rok 
jeździłem ze Słupska do Poznania, by ukończyć studia
międzywydziałowe. W podróży poznałem Tadeusza 
Matyjaszka, długoletniego dyrektora Biblioteki, który

wówczas studiował �zykę w Poznaniu. W Domu Kul-
tury pracowałem przez dwa miesiące na stanowisku 
instruktora powiatowego. Zarabiałem wówczas 1400 zł. 
We wrześniu 1966 r. rozpocząłem pracę w szkole 
w Kobylnicy. Pracowałem tam do 1969 r., otrzymując 
1473 zł pensji, za którą mógłbym wówczas kupić jeden 
obraz Witkacego. W 1965 r. dyrektor Muzeum Pomorza 
Środkowego, Janusz Przewoźny, kupił kolekcję dzieł 
Witkacego w ilości 110 pasteli za 100 tys. zł. 

Co działo się w Twoim życiu w latach 60. czy 70?  
 Kiedy w styczniu 1969 r. na świat przyszła córka, 
szkolna pensja stała się zbyt mała, by móc godnie żyć, 
mieszkać, wychowywać dziecko. Mieszkaliśmy wówczas 
u mojej teściowej przy ul. Pankowej (dzisiaj Paderewskie-
go), w jednym pokoju z maleńkim dzieckiem. Zacząłem 
aktywnie szukać lepiej płatnej pracy. Tra�łem do Empi-
ku. Piętro budynku zajmował Komitet Miasta 
i Powiatu PZPR. Kierownik Empiku, Henryk Wrembel, 
został przeniesiony do Koszalina. Szukałem również 
pracy w MPŚ w Słupsku, gdzie proponowano mi pensję 
w wysokości 1200 zł. 

Jak poznałeś Jana Stępnia? 
 To właśnie Jan Stępień (współtwórca STSK) 
poszukiwał pracownika na stanowisko kierownika 
Empiku. Potrzebny był tam „człowiek znikąd”, panował  
bowiem poważny kon�ikt personalny. Sekretarka Stęp-
nia, Rutkowska, wpuściła mnie do gabinetu. To była  
obcesowa rozmowa: - No wicie, rozumicie, dwa dyplomy, 
o takiego kandydata mi chodziło. Rutkosia - krzyknął do 
sekretarki - delegacja do Warszawy. I tak się zaczęła moja 
przygoda ze słupską kulturą, która trwa do dziś. 
Praca zawodowa w kulturze łączy się z pracą społeczną. 

Jak wyglądało to połączenie w latach 60. czy 70? 
 Obowiązek w Empiku łączył się z pracą społeczną 
przy Festiwalu Pianistyki Polskiej. W 1969 r. zostałem 
komisarzem Festiwalu, następnie zostałem kierowni-
kiem biura festiwalowego, wiceprezesem STSK, obecnie 
prezesem. Festiwal to całe moje życie. W 1982 r. rozpo-
cząłem pracę przy organizacji Festiwalu Muzyki Orga-
nowej i Kameralnej, do VII edycji jako komisarz. Właś-
nie trwa XXXV FMOiK, już jako wydarzenie międz-
ynarodowe. Tworzyłem ten Festiwal od podstaw, i to jest 
satysfakcjonujące. Z Ratusza przeszedłem do Urzędu 
Wojewódzkiego, bowiem Jan Stępień będąc przewod-
niczącym STSK, potrzebował komisarza FPP przy sobie. 
Dwa lata byłem rzecznikiem prasowym, od 1 paźdz-
iernika 1977 r. dyrektorem Wydziału Kultury i Sztuki 
Urzędu Wojewódzkiego.

Z Mieczysławem Jaroszewiczem ROZMAWIA Danuta Sroka FOTO: archiwum M. Jaroszewicza
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A może trochę o bibliotece, z racji mojej roli zawodowej 
(też kocham mój zawód). Co się działo w latach 80?
 Biblioteka miejska znajdowała się w Ratuszu, 
w pomieszczeniach, w których mieści się obecnie Pałac 
Ślubów, w budynku starego teatru było kino i biblioteka 
powiatowa. Dyrektorem biblioteki miejskiej był Marian 
Szkudlarek. W latach 80. doszło do przełomu, rozpoczął 
się okres rozliczeń, szykan i nagonki. Szkudlarka odwo-
łano. W niedługim czasie zmarł. Mało brakowało, 
a zostałbym dyrektorem biblioteki. Był wakat w biblio-
tece i w muzeum. Wybrałem muzeum, dyrektorem 
biblioteki został T. Matyjaszek. Pracę w MPŚ rozpo-
cząłem 1 grudnia 1982 r., gdzie przepracowałem 31 lat.  

Wspomniałeś, że praca w tej przestrzeni wypełnia 
całe życie. Co z tego masz dla siebie? 

 Satysfakcję. Praca w kulturze jest satysfakcjonująca, 
kreatywna, w administracji już mniej. Ja pracowałem 
w kulturze zajmując się administracją. Byłem ciągle 
między potrzebami instytucji i możliwościami �nans-
owymi. To nie jest wdzięczny los. Życie prywatne scho-
dzi wówczas na drugi plan. Czas wolny nie jest czasem 
wolnym, jest stale wypełniony zawodowymi myślami. 
Nigdy nie dbałem o sprawy materialne, nie mam daczy, 
stylizowanego domu, wielkiego ogrodu, dobrego samo-
chodu, nie zostawię po sobie dużego majątku dzieciom. 
Praca w moim życiu była bardzo ważna, również praca 

społeczna. Inaczej się nie da. Czy to dobry wybór? 
Z perspektywy…? Nadal jestem w przestrzeni kultury 
i spraw społecznych. Jak już wspomniałem, praca 
w kulturze, to całe moje życie.

Dyrektor MPŚ
 Mieczysław Jaroszewicz obecnie prezes STSK 
i radny UM w Slupsku. W ciągu 31 lat na stanowisku 
dyrektora MPŚ przyczynił się do dużego rozwoju insty-
tucji. Muzeum potroiło liczbę eksponatów. Powstał 
ogród w stylu renesansowym, zostały uporządkowane 
sprawy Zamku, rozbudowały się Kluki, powstało Swo-
łowo, funkcjonują cztery restauracje, otwarto piwnice 
zamkowe, przeniesiono i odrestaurowano Spichlerz Ric-
htera, działa hotel i restauracja w Klukach. Obecnie pow-
stają Spichlerze Sztuki, które niejako w spadku po 
dyrektorze przejęła jego następczyni, Marzanna Mazur, 
otrzymując od Marszałka Województwa Pomorskiego 
akt notarialny dotyczący darowizny dwóch spichlerzy 
przy ul. Szarych Szeregów w Słupsku, gdzie od kilku 
miesięcy trwają prace adaptacyjno-renowacyjne. 
Taki właśnie jest Mieczysław Jaroszewicz.
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