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Podsumowanie projektu pt.:  

„Rozwijanie form wsparcia i pomocy na rzecz 

osób starszych”,  

realizowanego przez Gminę Limanowa – 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Limanowej i Gminną Bibliotekę Publiczną  

w Starej Wsi w 2017 r. 

 

Seniorzy są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają 

szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów 

i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. 
 

(Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku) 

 

Polacy w wiek dojrzały wkraczają coraz zdrowsi, 

czują się dużo młodziej niż ich rówieśnicy sprzed 20 lat. 

Według danych GUS w 2020 r. co czwarty Polak będzie 

miał więcej niż 60 lat.  

Jak wykorzystać potencjał seniorów i sprawić, by 

mogli na emeryturze realizować własne pasje, poznawać 

kraj, zdobywać wiedzę – te pytania stały się inspiracją do 

opracowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej              

i Gminną Bibliotekę Publiczną w Starej Wsi projektu pt.: 

„Rozwijanie form wsparcia i pomocy na rzecz osób 

starszych”. Realizowany w roku 2017 projekt został 

dofinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego.  
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Niniejsze opracowanie jest próbą podsumowania 

szerokiego wachlarza działań w ramach projektu i zarazem 

dowodem na ogromny potencjał i aktywność, jaka drzemie 

w naszych seniorach, która może i powinna stać się 

inspiracją i zachętą do działania dla innych. Trzeba 

podkreślić, że w przeciągu całego roku 2017 działo się 

bardzo dużo. W tym miejscu przytoczymy słowa 

Kierownik GOPS-u Doroty Musiał, które najlepiej oddają 

całość działań: „W czasie sześciu miesięcy 

zrealizowaliśmy 47 spotkań, w których udział wzięło 1970 

uczestników. Mam nadzieję, że w sercach i umysłach 

uczestników projektu pozostaną niezwykłe doznania                          

i wspomnienia, chociażby wyjazd do Wadowic – miejsca 

narodzin Największego z Polaków Jana Pawła II, 

seminarium Doliną Popradu – Ogród Zmysłów                          

w Muszynie, Ogrody Biblijne, Dzień Seniora. Ucztą 

duchową był wyjazd i udział w występie Mazowsza – 

wspaniałego zespołu artystycznego i to w dniu 

wyjątkowym 11 listopada. W trosce o zdrowie 

zorganizowaliśmy wyjazd na termy do Chochołowa oraz 

zajęcia rekreacyjno-ruchowe na basenie w Limanowej.  

Byliśmy w różnych miejscach na terenie Gminy po 

to, aby być bliżej naszych mieszkańców, aby seniorzy 

mieli okazję skorzystać z wykładów   o bardzo różnorodnej 

tematyce prowadzonych przez: ks. dr Jerzego Smolenia, dr 

Wandę Matras-Mastalerz, Zbigniewa Kołbę, Bogusława 
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Sowę, Marka Dudka, Wiesławę Bubulę, Wojciecha 

Boguckiego, Marię Bujas-Łukaszewską, dr Leszka 

Strzembickiego, dr Annę Tyka. Nie byłoby udanych 

spotkań i wszystkich przedsięwzięć, gdyby nie udział Was 

– Kochani - Drodzy Seniorzy. Odpowiedzieliście Państwo 

na naszą ofertę bardzo pozytywnie, bowiem                                

w realizowanych działaniach udział wzięło tak wielu 

uczestników. Dlatego kierujemy pod Waszym adresem 

gorące podziękowania. Proszę przyjąć wyrazy 

wdzięczności i szacunku.  

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do 

realizacji tego projektu. Dziękuję Wójtowi Władysławowi 

Pazdanowi, zastępcy Wójta Marianowi Mące za 

przychylność na każdym etapie, Przewodniczącemu Rady 

Stanisławowi Młyńskiemu za aktywny udział                           

w Narodowym Czytaniu „Wesela” Wyspiańskiego”. Słowa 

wdzięczności kieruję do pracowników GOPS-u, Bibliotek, 

Świetlic Wiejskich, KGW w Lipowem, Starej Wsi, 

zaangażowanym  w realizację projektu. To był bogaty czas, 

obfity w spotkania, pełen inspiracji, cennych wiadomości, 

radosnych chwil, które mogliśmy spędzić razem.        
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Ubogaciliśmy się nawzajem swoją obecnością, 

doświadczeniem, uśmiechem, rozmową. Oby te działania 

nie skończyły się z końcem roku 2017, lecz były 

początkiem, natchnieniem, zachętą, odkryciem nowych 

możliwości, szans i potencjału, który drzemie w seniorach. 

Widzimy w nich ogromny kapitał, który może służyć 

rozwojowi naszego regionu. Seniorzy to ludzie, z których 

wiedzy, doświadczenia i mądrości powinniśmy czerpać 

pełnymi garściami. A nic tak nie ubogaca, jak drugi 

człowiek: wspólnie spędzony czas i bycie razem. Bo razem 

możemy więcej. Dziękujemy. 

Partnerzy w Projekcie: 

1. Świetlice Wiejskie; 

2. Związek Emerytów i Rencistów; 

3. Koła Gospodyń Wiejskich; 

4. Szkoły, Remizy OSP, Stowarzyszenia. 
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Projekt realizowano na pięciu płaszczyznach zadaniowych: 

1. Zapewnienie dostępu do usług edukacyjnych:  

W działaniu udział wzięło 1033 uczestników.  

Liczba spotkań – 25. 

2. Wsparcie mieszkańców Gminy w wieku senioralnym 

poprzez stworzenie warunków dla funkcjonowania 

nieformalnych grup samopomocowych:  

powstały grupy przy Świetlicy Wiejskiej w Pasierbcu, przy 

KGW w Lipowem oraz w Starej Wsi. 

3.Dostęp do miejsc i placówek rekreacji ruchowej dla 

seniorów. 
W działaniu udział wzięło 350 uczestników. W ramach 

tego działania odbyły się 3 seminaria oraz zajęcia na 

pływalni w Limanowej: 

- zajęcia z aqua aerobiku – 6 spotkań; 

- grupowe zajęcia nauki pływania – 5 spotkań; 

- indywidualne zajęcia nauki pływania – 33 lekcje. 

4. Zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej:  

W działaniu udział wzięło 610 uczestników.  

Zrealizowano  9 zadań. 

5. Podnoszenie jakości świadczonych usług 

opiekuńczych dla mieszkańców gminy:  

Zorganizowano 4 szkolenia, w których udział wzięło 69 

uczestników. Tematyka szkoleń była następująca: 

1.Kurs dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych: 

„Wpływ prawidłowej opieki i podejścia holistycznego do 

podopiecznego na poprawę stanu zdrowia i komfortu życia                                
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osoby objętej opieką i domowników”;  
 

2. Środki pomocnicze w opiece nad osobami starszymi                 

i niepełnosprawnymi: „Prezentacja dostępnych produktów  

i podstawowe szkolenie z zakresu obsługi”; 

 

3. ,,Profilaktyka przeciwodleżynowa i gimnastyka przeciw  

- spastyczna u osób leżących i z ograniczoną 

ruchomością”; 

 

 4. ,,Opieka nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi, 

wykorzystanie sprzętu wspomagającego”.    

 

Ogółem w projekcie „Rozwijanie form wsparcia                      

i pomocy na rzecz osób starszych” zrealizowano 47 

zadań.  

Ogólne rezultaty projektu:  

1. Podniesienie wiedzy osób starszych na temat 

problemów związanych z wiekiem i sposobów 

rozwiązywania tych problemów; 

2. Poprawa zdrowia i funkcjonowania osób starszych; 

3. Integracja osób starszych, powstanie nieformalnych 

grup samopomocowych; 

4. Podniesienie aktywności osób starszych; 

5. Podniesienie umiejętności osób świadczących usługi 

opiekuńcze.   
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Rezultaty szczegółowe, przypisane poszczególnym 

działaniom:  

Rezultaty realizacji zadania 1:  

Zapewnienie dostępu do usług edukacyjnych: 

- wzrost świadomości seniorów na temat właściwej 

profilaktyki zdrowia;  

- podniesienie wiedzy związanej z typowymi problemami 

zdrowotnymi w wieku starszym; 

- zachęcenie do świadomego dbania o prawidłowy styl 

życia; 

- przekonanie osób starszych do podjęcia aktywności 

ruchowej; 

- uświadomienie seniorów, iż właściwa dieta i ruch mogą 

uchronić od wielu dolegliwości i chorób; 

- zachęcenie do profilaktycznych i systematycznych badań; 

- uświadomienie seniorom ich roli w rodzinie. 

Rezultaty realizacji zadania 2: 

 Wsparcie mieszkańców Gminy w wieku senioralnym 

poprzez stworzenie warunków dla funkcjonowania 

nieformalnych grup samopomocowych: 

-wzrost integracji osób starszych; 

-wymiana doświadczeń, umiejętności, rozwój 

zainteresowań. 

Rezultaty realizacji zadania 3:  

Dostęp do miejsc i placówek rekreacji ruchowej dla 

seniorów: 
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- integracja osób starszych; 

- zapewnienie ciekawej formy spędzenia wolnego czasu 

połączonej z profilaktyką zdrowia; 

- wzrost aktywności ruchowej osób starszych. 

 Rezultaty realizacji zadania 4:  

Zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej; 

- zwiększenie integracji międzypokoleniowej; 

- wzrost poczucia wartości seniorów, docenienie osób 

starszych; 

- większe zaangażowanie osób starszych w życie 

kulturalne i społeczne; 

- udział w imprezach i uroczystościach o charakterze 

kulturalnym i patriotycznym w swoim środowisku; 

- profilaktyka zapobiegania depresjom, wycofaniu, 

alienacji; 

- uświadomienie seniorom ich roli w społeczeństwie                  

i pobudzenie ich do większego zaangażowania w życie 

społeczności.  

Rezultaty realizacji zadania 5:  

Podnoszenie jakości świadczonych usług opiekuńczych 

dla mieszkańców gminy: 

- podniesienie umiejętności osób świadczących usługi 

opiekuńcze.  
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Opis zadań w ramach poszczególnych działań: 

Zapewnienie dostępu do usług edukacyjnych: 

Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kołbą -

 doświadczonym praktykiem prowadzącym gabinet 

krioterapii pt: „Krioterapia.  To warto wiedzieć”. 

23 czerwca 

Biblioteka Publiczna w Pisarzowej 

 

Podczas spotkania Zbigniew Kołba omówił temat 

krioterapii. Prelegent w przystępny  sposób, odwołując się 

do własnych doświadczeń, mówił o leczniczym działaniu 

niskich temperatur, o korzyściach, jakie niosą ze sobą 

zabiegi krioterapii miejscowej oraz ogólnoustrojowej.  

         
Było to inspirujące spotkanie i dyskusja zarazem                 

o zdrowiu, najczęstszych dolegliwościach oraz sposobach 

radzenia sobie z nimi.       
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Wykład dr Wandy Matras-Mastalerz pt.:  

„Jak umysł rośnie w siłę, gdy mózg się starzeje” 

7 lipca 

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi  

 

Spotkanie było niezwykle cennym doświadczeniem, 

pełnym inspiracji, spostrzeżeń, porad. Jak napisał 

neurobiolog Elkhonon Goldberg w książce Fitness mózgu: 

„Trzeba ciągle wychodzić poza strefę komfortu i próbować 

czegoś nowego. Tylko wtedy mózg się rozwija”. Jednym               

z największych wrogów naszej pamięci jest rutyna.  

  

Wykładowczyni pokazała, jak ćwiczyć pamięć, 

pozytywnie wpływać na jej kondycję oraz dbać o swoje 

zdolności umysłowe. Uczestnicy poinformowani o tym, jak 

ćwiczyć pamięć i umysł, z ogromnym zapałem 

zadeklarowali systematycznie praktykować fitness mózgu.                        
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Wykład ks. dr Jerzego Smolenia pt.: „Sztuka 

budowania relacji pokoleniowych” 

10 lipca 

Biblioteka Publiczna w Męcinie 

 

Jak do siebie mówić, jak reagować na to, co trudne 

do przyjęcia, jak ze sobą rozmawiać, żeby nawiązać 

kontakt i budować właściwe relacje pomimo różnicy 

wieku? – na te pytania uczestnicy wspólnie próbowali 

znaleźć odpowiedź podczas spotkania.   

 
Znany kapłan mówił, że bardzo ważną rzeczą jest 

wzajemny stosunek rodziców, dziadków i dzieci. Żadna 

instytucja nie jest w stanie zastąpić tych relacji.       
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,,Bezpieczeństwo seniorów” – wykład st. sierż. 

Krzysztofa Włodarczyka 

13 lipca 

Świetlica Wiejska w Pasierbcu 

 

Wykład dzielnicowego dotyczył szeroko pojętego 

bezpieczeństwa. Dzielnicowy omówił zagadnienia 

związane z wyłudzaniem pieniędzy metodą „na wnuczka”, 

zagrożeniami związanymi z ofertą firm wyłudzających 

podpisanie niekorzystnych umów, zwrócił także uwagę na 

akwizytorów oferujących zakup różnego rodzaju towarów         

i penetrujących przy okazji domy.                

  
Wykład był cenną lekcją dla seniorów, dlatego 

zgromadzeni z wielkim skupieniem słuchali przestróg                 

i uwag prelegenta.    
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Wykład dr Wandy Matras-Mastalerz pt.: 

„Jak umysł rośnie w siłę, gdy mózg się starzeje” 

Świetlica Wiejska w Pasierbcu 

20 lipca 

 

 O tym, co ważne dla naszego mózgu mówiła 

pochodząca z Młynnego dr Wanda. Jak ćwiczyć umysł, 

pamięć, koncentrację, by 

cieszyć się sprawnością 

umysłową jak najdłużej. 

Recepta jest prosta: ruch, 

najlepiej naprzemienny, 

ćwiczenia umysłowe, 

odpowiednia dieta – czyli 

najmniej przetworzona 

żywność – oto gotowy 

przepis. I oczywiście pogoda ducha, optymizm i dużo 

uśmiechu.  
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Wykład dr Wandy Matras-Mastalerz pt.: „Lekcje 

długowieczności od ludzi żyjących najdłużej 

Biblioteka Publiczna w Kaninie 

3 sierpnia 

 

Celem spotkania była próba odpowiedzi na pytania: 

co wpływa na długość naszego życia, co robić aby cieszyć 

się dobrym zdrowiem psychicznym i fizycznym                      

i jak zachować dobrą pamięć?  

 

Podstawą do rozmowy stała się książka Dana Buettnera, 

który wraz z zespołem lekarzy, antropologów, 

demografów, dietetyków oraz epidemiologów przemierzył 

cały świat, by porozmawiać z najstarszymi mieszkańcami  

i poznać ich sekrety na długie i szczęśliwe życie.   
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Wykład Ks. dr Jerzego Smolenia  pt.: „Rola babci                    

i dziadka  w wychowywaniu nowych pokoleń” 

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi 

10 sierpnia 

 

Ksiądz Jerzy Smoleń                      

w niezwykle ciekawy, 

właściwy sobie sposób omówił 

rolę dzisiejszych dziadków oraz 

przedstawił ich prawa. 

Wykładowca podkreślił, że rola 

dziadków to przede wszystkim 

wspomaganie rodziców, nie ich zastępowanie. Od 

szczęśliwej babci i dziadka w dużej mierze zależy 

szczęście wnuków, a z pewnością dobrzy dziadkowie są 

nieocenieni w dorastaniu młodego pokolenia. Są 

skarbnicą doświadczenia, rad i życiowej mądrości.  
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Wykład Marka Dudka 

pt.: „Zioła jako forma profilaktyki zdrowia" 

Świetlica Wiejska w Lipowem 

21 sierpnia 

 

Marek Dudek zwrócił się do uczestników z sugestią 

o potrzebie powracania do leczenia ziołami. „Po latach 

fascynacji chemią, w każdym rodzaju i każdej dziedzinie 

życia, powoli zauważamy jej nieodwracalne skutki z tytułu 

…przedawkowania. Dookoła nas mamy obfite pola, łąki 

pełne polnej mięty, krwawnika…  Skorzystajmy z tego, bo 

jest tam wszystko to, co potrzebuje nasz organizm”.  

 

 
 



18 
 

Wykład ks. dr Jerzego Smolenia pt.: „Nerwica 

natręctw" 

25 września 

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi 

 

W obecnym świecie, zabieganym w pogoni za pracą, 

karierą, pieniądzem, wśród wielu osób obserwuje się 

ogromne znerwicowanie. Wykład ks. Jerzego na temat 

nerwicy natręctw uzmysłowił wszystkim ogromną skalę 

tego zjawiska wśród społeczeństwa. Jest to choroba XXI 

wieku, objawiająca się m. in. natrętnym powtarzaniem 

określonych czynności.  

 
Osoba dotknięta tymi zaburzeniami musi szukać pomocy            

u specjalistów, gdyż bardzo ciężko samemu pomóc sobie     

w tej chorobie.  
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Wykład Marka Dudka pod tytułem: „Co jeść i jak 

bronić sie przed darami cywilizacji” 

29 września 

Biblioteka Publiczna w Rupniowie 

 

Prelegent rozpoczął 

niestandardowo - obrazem, 

słowem i poezją zaczarował 

publiczność, dając pokaz 

krótkiego filmu z pięknym 

przesłaniem: „masz moc 

narodzić się na nowo”. 

Obszerna wiedza, jaką Marek 

Dudek przekazał na 

spotkaniu, była jak vademecum zdrowia w pigułce - było o 

witaminach, sokach, właściwościach ziół, jednym słowem 

o dobroczynnych darach natury, które mamy na 

wyciągnięcie ręki.  
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Wykład ks. dr Jerzego Smolenia pt.: „Depresja 

sezonowa” 

5 października 

Biblioteka Publiczna w Pisarzowej 

 

Podejmowany temat jest jak najbardziej aktualny, 

potrzebny i ważny. Jest ona  jedną z form depresji, której 

nawroty pojawiają się na przełomie jesieni i zimy.         

 
„W życiu piękne są tylko chwile” – śpiewał kiedyś Dżem              

i te piękne chwile trzeba pielęgnować, by nimi wypełnić 

codzienną rzeczywistość. I najważniejsza zasada, którą 

podkreślił wykładowca: „nie siedź w domu, wyjdź do 

ludzi”. Jeszcze jedno – nie zapominajmy o miłości – dodał 

prelegent na zakończenie.  
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Wykład dr Wandy Matras-Mastalerz 

pt.: „Fitness dojrzałego Mózgu czyli jak wzmocnić 

zdolności poznawcze  i umysłowe” 

12 października 

Biblioteka Publiczna w Męcinie 

 

Wykładowczyni zaprezentowała książkę „Fitness 

mózgu” autorstwa Elkhonon Goldberga i Alvaro 

Fernandeza opisującą, jak wzmacniać sprawność mózgu             

w każdym wieku? Jak zachować sprawność i jasność               

umysłu aż do później starości? 

Uczestnicy wykonali przykładowe ćwiczenia praktyczne          

z zakresu stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, 

poprawiające percepcję wzrokową, słuchową oraz 

wzmacniające współpracę półkul mózgowych. 
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Wykład  dr Leszka Strzembickiego pt.: „Rola turystyki 

w życiu osób  w wieku senioralnym” 

26 października 

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi 

 

 Dr Strzembicki 

omówił bardzo 

ważne zagadnienie 

tyczące turystyki   

w aspekcie 

senioralnym. 

Podkreślił, jak 

ważne jest 

uczestnictwo w turystyce, które umożliwia realizację 

podstawowych funkcji czasu wolnego: odnowy sił 

człowieka, rozrywki, rozwoju kulturalnego. Turystyka 

łączy ludzi, pozwala nawiązać nowe znajomości, 

podtrzymuje więzi międzypokoleniowe. Korzyści 

wynikające z uprawiania turystyki w wieku senioralnym są 

bezsprzeczne i nie do przecenienia pod każdym względem: 

standardu życia, jakości życia i sensu życia.         
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Wykład Marka Dudka pt.: „Przygotowanie organizmu 

do zimy" 

27 października 

Biblioteka Publiczna w Kaninie 

 

Marek Dudek wprowadził wszystkich w temat 

spotkania zimowym spacerem, pełnym urokliwych 

widoków, iskrzącego śniegu i zimowych blasków czyli 

jednym z urokliwych wielu filmów w jego realizacji. Po tej 

swoistej aklimatyzacji przeszedł do sedna wykładu – 

omówił sposoby na wzmocnienie odporności, zarówno dla 

dzieci jak i dorosłych. Mówił o dobroczynnym wpływie 

ziół, przypraw, herbatek, imbiru i witaminie C. 

 Spotkanie wzbogacone było prezentacją pięknych zdjęć, 

autorstwa Marka Dudka, wykonanych w zimowej scenerii 

na terenie gminy. Uczta dla zmysłów! 
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Wykład Marii Bujas - Łukaszewskiej pt.: „Seniorzy 

ambasadorami dobrych manier”. 

Świetlica Wiejska w Lipowem 

30 października 

Maria Bujas – 

Łukaszewska w 

ciekawy sposób 

przekazała zebranym  

swoiste kompendium 

wiedzy konwenansów 

towarzyskich i reguł 

grzeczności obowiązujących w danej grupie. Było                       

o całowaniu w rękę, przywitaniu, ukłonach i zachowaniu 

przy stole – słowem o wszystkim tym, co każdy kulturalny 

człowiek wiedzieć powinien, czyli o savoir                           

vivre. Słuchacze 

otrzymali solidną 

dawkę wiedzy              

i informacji, których 

znajomość jest 

nieoceniona podczas 

towarzyskich 

spotkań. W końcu słowo savoir vivre tłumaczy się jako 

sztuka życia.  
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Wykład  ks. dr Jerzego Smolenia pt.: Żałoba –  

jak sobie z nią radzić” 

15 listopada 

Świetlica Wiejska w Pasierbcu 

 

 Temat żałoby jest niezwykle trudny, ale każdy z nas 

zetknął się już z tym bolesnym doświadczeniem. Ksiądz 

Jerzy jako kapłan i psycholog często styka się z tym 

problemem, ma bogate doświadczenie, dlatego jego 

wykład był tak bardzo ciekawy, wręcz nieoceniony w tym 

temacie. 

Jak sobie radzić z żałobą? Jak ją przeżyć? Jak pomóc sobie  

i innym? Co może przynieść nam ulgę? – na te pytania 

odpowiadał podczas spotkania w Pasierbcu ceniony 

wykładowca. 
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Na wykładach księdza Jerzego sala zawsze jest wypełniona 

po brzegi, nie inaczej było w świetlicy w Pasierbcu. 

 

Wykład dr Wandy Matras-Mastalerz  pt.: „Książki na 

receptę z receptą na życie” 

Biblioteka Publiczna w Siekierczynie 

28 listopada  

 

Książki kształtują ludzi, literatura stwarza przestrzeń 

do dialogu z samym sobą i drugim człowiekiem –                     

to główne przesłanie, które przyświecało 

międzypokoleniowemu spotkaniu w Szkole Podstawowej           

w Siekierczynie II. 
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Pani Wanda zaznajomiła wszystkich z pojęciem 

„książki na receptę”.  Literatura ma ogromne znaczenie, 

ma wielką siłę, którą oddziałuje na czytających, jest to 

lekarstwo, które podaje się potrzebującym przez oko                    

i ucho.   

       
Spotkanie było ucztą duchową, która uzmysłowiła nam 

potrzebę pokoleniowej pasji, jaką jest książka.  
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Wykład Marii Bujas - Łukaszewskiej pt.: „Seniorzy 

ambasadorami dobrych manier” 

Biblioteka Publiczna w Rupniowie 

29 listopada 

 

Prelegentka jest znakomitą znawczynią kodeksu 

towarzyskiego, prowadzi wiele spotkań, zarówno dla 

dzieci, młodzieży jak i dorosłych z zasad dobrego 

zachowania. 

 
Spotkanie obfitowało w wiele ciekawych spostrzeżeń                 

i zabawnych anegdot z życia. Pani Maria omówiła 

najważniejsze zasady, które każdy powinien znać                       

i stosować w relacjach międzyludzkich. Nie zabrakło 

zabawnych anegdot z życia i cennych rad, jak wybrnąć                              

z kłopotliwych sytuacji.  
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Spotkanie kulturalno-edukacyjne prowadzone przez 

Wojciecha Boguckiego i Alicję Bogucką pt.:  

„W trosce o tradycje i dobre samopoczucie” 

Biblioteka Publiczna w Nowym Rybiu 

30 listopada 

 

Znani i cenieni regionaliści z Łącka rozbawili 

publiczność zgromadzoną w bibliotece w Nowym Rybiu. 

Wojciech Bogucki w trakcie występu grał na kilkunastu 

instrumentach: basach, skrzypcach, trombicie, dudach, 

piszczałkach, listku oraz wielu instrumentach pasterskich.  

 

Wtórowała córka Alicja - studentka Akademii Muzycznej 

w Katowicach. Atmosfera była iście rodzinna. 

Zgromadzeni słuchacze chętnie włączyli się w śpiew i 

wspólna muzyczna integracja trwała do późnego wieczora.  
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Wykład Marii Bujas - Łukaszewskiej pt.: „Seniorzy 

ambasadorami dobrych manier” 

Biblioteka Publiczna w Pisarzowej 

5 grudnia 

 

 Kolejne spotkanie z prawdziwą znawczynią savoir 

vivre’u. Ciekawie, rzeczowo, z humorem i dowcipem – tak 

można krótko podsumować wykład w bibliotece. 

 
 

Wykład ks. dr Jerzego Smolenia pt.: „Przemoc wobec 

osób starszych" 

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi 

7 grudnia 

 

Ks. dr Jerzy Smoleń omówił szczegółowo tematykę 

przemocy, która często dotyka osoby w podeszłym wieku. 
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Osoby starsze podchodzą do drugich z zaufaniem, przez co 

są narażone na różnego rodzaju formy przemocy, od 

fizycznej, psychicznej po ekonomiczną.     

 
Psycholog podkreślał, że należy za wszelką cenę ludzi              

w starszym wieku wyprowadzać z zaułków domowych                 

i zachęcać do aktywnego spędzania czasu.  

 



32 
 

Wykład dr Wandy Matras-Mastalerz pt.:  

„Dobra pamięć, zła pamięć. Dlaczego warto 

pielęgnować wdzięczność?” 

Biblioteka Publiczna w Rupniowie 

8 grudnia 

 

 Wykład oparty był o lekturę książki Ewy Woydyłło 

pt.: „Dobra pamięć, zła pamięć”. Dr Wanda Matras-

Mastalerz, opierając się na własnej wiedzy i czerpiąc                

z książek Woydyłło opowiedziała, jak działa nasza pamięć, 

co robić, by jak najdłużej zapamiętać cenne informacje, 

lecz także, jak wymazać z pamięci te bolesne.     

       

Wykładowczyni w końcu podpowiedziała, jak ćwiczyć 

pamięć, by jak najdłużej cieszyć się bystrością umysłu                

i wigorem.  
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Wiesława Bubula:  

 ,,Prawidłowe żywienie kluczem do zdrowia każdego 

seniora” 

Świetlica Wiejska w Pasierbcu 

12 grudnia 

 

Proces starzenia się 

organizmu wiąże 

się z wieloma 

nieuniknionymi 

zmianami, które              

w nim zachodzą. 

Odpowiednie 

odżywianie i 

zbilansowana dieta 

mogą pomóc w zwalczaniu wielu dolegliwości podeszłego 

wieku. Biorąc pod 

uwagę nową piramidę 

zdrowego żywienia                

i aktywności fizycznej 

należy wprowadzić do 

codzienności 

odpowiednią dietę               

i dawkę ruchu. Co jeść i jak ćwiczyć?   O tym szczegółowo 

mówiła Wiesława Bubula.  
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Wykład dr Anny Tyka  pt.: „Ruch po zdrowie! Rola 

aktywności fizycznej  w życiu seniora” 

Biblioteka Publiczna w Męcinie 

15 grudnia 

 

Aktywność fizyczna uznawana jest za jeden                      

z ważniejszych elementów zdrowego stylu życia oraz 

czynnik determinujący stan zdrowia fizycznego                            

i psychicznego jednostki. Szczególne znaczenie przypisuje 

się roli aktywności ruchowej w życiu seniorów, która 

regularnie uprawiana stanowi gwarancję zachowania 

sprawności i samodzielności przez długie lata. 

 
Dla seniorów poleca się przede wszystkim gimnastykę               

i marsze, głównie techniką nordic walking. 
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DZIAŁANIE  NR  2 

Wsparcie mieszkańców Gminy w wieku senioralnym 

poprzez stworzenie warunków dla funkcjonowania 

nieformalnych grup samopomocowych. 

 

W ramach tego działania odbyły się spotkania 

seniorów, których celem była integracja osób starszych, 

podnoszenie aktywności, rozwijanie nowych umiejętności, 

dzielenie się doświadczeniami i umiejętnościami, 

rozwijanie nowych pasji. W ramach tego działania zostały 

zakupione materiały na prace 

rękodzieła, produkty na 

warsztaty kulinarne, zostały 

przygotowane śpiewniki do 

wspólnych śpiewów, którym 

towarzyszył akompaniament 

akordeonu. Grupy powstały 

przy Świetlicy Wiejskiej w Pasierbcu, przy KGW                 

w Lipowem oraz w Starej Wsi.                      
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DZIAŁANIE  NR  3 

 „DOSTĘP DO MIEJSC I PLACÓWEK REKREACJI 

RUCHOWEJ DLA SENIORÓW” 

Senioralne seminarium wyjazdowe „Doliną Popradu” 

18 lipca 

 

Słoneczna pogoda, malownicze krajobrazy Doliny 

Popradu, rodzinna atmosfera i pogodni seniorzy z gminy 

Limanowa – tak w kilku słowach można określić 

seminarium wyjazdowe dla seniorów.  
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Już sam przejazd Doliną Popradu zapewnił 

wspaniałe doznania wzrokowe, a dopełnieniem atrakcji 

była wizyta w Ogrodzie Zmysłów  w Muszynie. 

Tam też był pierwszy punkt w programie wycieczki. Po 

uczcie zmysłowej czas 

na doznania duchowe 

czyli wizytę w Ogrodach 

Biblijnych. Po chwili 

relaksu nadeszła pora na 

odrobinę adrenaliny. A to 

za sprawą kolejnej 

atrakcji czyli kolei 

gondolowej na Jaworzynę Krynicką.  
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Dla większości uczestników 

wycieczki był to swoisty 

pierwszy raz, więc wrażenie 

i emocje niezastąpione. Po 

tak dużej dawce wrażeń 

nadszedł czas na zwiedzanie 

zabytków Krynicy. Seminarium było wspaniałą okazją do 

integracji, rozmowy, oderwania się od codzienności, 

poznania nowych miejsc rekreacji i placówek aktywności 

ruchowej.         

  

 

Senioralne seminarium wyjazdowe – Śladami Karola 

Wojtyły 

23 sierpnia 

 

Wadowickie muzeum to obowiązkowy punkt 

zwiedzania dla każdego, kto przyjeżdża do tego miasta.     

W jego murach ocalono od zapomnienia historię życia 

Karola Wojtyły.  
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Jest to jedyne takie miejsce na świecie, gdzie zgromadzone 

są tak cenne pamiątki - unikalne zdjęcia, zbiory                           

i prezentacje multimedialne, historyczne dokumenty, 

ubiory, przedmioty, ciekawostki… to jakby żywa księga 

życia naszego Wielkiego Rodaka, głębia jego                 

duchowego dziedzictwa, jego źródło. 

Większość seniorów była 

w tym miejscu po raz 

pierwszy, dlatego nikogo 

nie dziwiły łzy wzruszenia. 

Jak wspominał do nas nasz 

Wielki Rodak „..wszystko                  

w Wadowicach się 

zaczęło”.  
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Następnie wszyscy udali się 

do Inwałdu, gdzie była 

cudowna wędrówka 8-

kilometrowymi alejkami 

Ogrodów Jana Pawła II.  

Podczas spaceru wszyscy 

podziwiali zdjęcia, ukazujące życie i dochodzenie do 

świętości naszego Wielkiego Rodaka, a stanowiące 

świadectwo niezwykłego Pontyfikatu. Następnie nadszedł 

czas na Park Miniatur. 

Seniorzy stanęli pod Wieżą 

Eiffla, na Placu św. Piotra, 

przy posągach Moai, pod 

Bramą Brandenburską, przy 

gondoli cumującej w kanale 

wodnym otaczającym Plac św. Marka czy koło Muru 

Chińskiego - 

niczym podróż 

dookoła świata.  

To był dobry 

dzień, obfity              

w atrakcje tak dla 

ducha, jak i dla 

ciała, spędzony 

wspólnie, 

rozwijająco, pożytecznie, jednym słowem – wartościowo.  
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Senioralne seminarium wyjazdowe – Chochołów 

19 października 
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W Chochołowie seniorzy mogli zakosztować prawdziwego 

relaksu i odpoczynku.  

 
 

Pływalnia limanowska i zajęcia na basenie: 

 

Z myślą o naszych wspaniałych seniorach przygotowano      

zajęcia z  aqua aerobiku, 

idealne dla osób 

starszych wiekiem, ale 

młodych duchem. Jest to 

forma aktywności 

fizycznej polecana 

zwłaszcza seniorom, 

mającym problemy ze stawami i poruszaniem się.  
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Zajęcia w wodzie są świetną alternatywą dla ćwiczeń 

gimnastycznych. Oprócz korzyści zdrowotnych, ćwiczenia 

w wodzie stanowiły doskonałą formę rozrywki, integracji             

i mile spędzonego czasu.  

Z uwagi na duże 

zainteresowanie tą formą 

fizycznej aktywności, 

zaproponowano 

uczestnikom projektu 

naukę pływania. Pomysł 

spotkał się z dużym  

entuzjazmem i  już 

wkrótce oprócz zajęć z aqua aerobiku, pod bacznym okiem 

pani Ani – instruktorki, rozpoczęto zajęcia z nauki 

pływania, najpierw grupowe, a potem indywidualne.  
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DZIAŁANIE  NR  4 

 „ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO OFERTY 

KULTURALNEJ” 

 

Zrealizowano  9 zadań: 

Warsztaty kulturalno - edukacyjno - czytelnicze 

Teatr Kukiełkowy, Stowarzyszenie ,,Remedium”                    

w Tymbarku: ,,Seniorzy, nauczyciele, rodzice  czytają 

dzieciom” 

Biblioteka w Nowym Rybiu 

8 czerwca  

W dniach 3 – 10 czerwca 2017 r. obchodzono XVI 

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod 

hasłem „CZYTANIE ZBLIŻA”, w którym po raz kolejny 

aktywnie uczestniczyła Gminna Biblioteka Publiczna                  

w Starej Wsi wraz z filiami. W tym roku w akcję w ramach 

projektu włączył się GOPS Limanowa. Zaangażowano 

także seniorów, nauczycieli i rodziców.  

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Warsztaty integracyjno - edukacyjno – czytelnicze. 

Aktorzy, seniorzy, rodzice czytają dzieciom.    

Dzieci czytają dorosłym. 

Goście specjalni: aktorzy Hanna Bieluszko i Jerzy 

Światłoń:  ,,Maria Konopnicka w trosce o zachowanie 

języka, dziedzictwa kulturowego i Ojczyzny”. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi 

9 czerwca 

 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi               

w ramach „Tygodnia 

Czytania Dzieciom” odbyły 

się warsztaty integracyjno – 

edukacyjno-czytelnicze: 

„aktorzy, seniorzy, rodzice 

czytają dzieciom. Dzieci 

czytają dorosłym”. Gośćmi 

specjalnymi byli Hanna Bieluszko i Jerzy Światłoń - 

aktorzy Teatru Słowackiego w Krakowie, którzy                  

w profesjonalny sposób 

prezentowali  utwory 

Konopnickiej, angażując 

jednocześnie wszystkich 

uczestników  spotkania do 

aktywnego udziału.  
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Senioralne warsztaty 

pt.: „Wędrówka w przeszłość muzyki i tańca” 

 Wojciech Bogucki wraz z córką Alicją Bogucką 

 Biblioteka Publiczna w Kaninie 

25 lipca 

 

Oj, działo się, działo. Zajęcia prowadzili regionaliści 

z Łącka -  Wojciech Bogucki wraz z córką Alicją Bogucką. 

I tak najpierw był popis gry na listku (regionalnym, 

tygodniowym, z bzu), dalej trąbicie, fujarce, skrzypcach 

Stroha, okarynie 

drumli, kości, rożku            

i na dudach kończąc. 

Było wielokulturowo: 

muzyka czeska, 

słowacka, węgierska, 

cygańska                          

i oczywiście polska, 

oprócz polskich „Sokołów” węgierskie czardasze, 

słowackie przyśpiewki i cygańskie ballady. Było także 

międzypokoleniowo, bo oprócz Seniorów nie zabrakło 

młodszych i bardzo młodych, dodać trzeba, że było także 

rodzinnie, wesoło, dowcipnie (bo prowadzący potrafił 

sypać dowcipami jak   z rękawa), jednym słowem…była 

moc.  
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Wykład Bogusława Sowy 

pt.: „Bohaterowie Powstania Warszawskiego – walka           

o niepodległą Polskę" 

Remiza OSP w Siekierczynie II   

31 lipca  

 

 W przeddzień 73 rocznicy wybuchu Powstania 

Warszawskiego odbyła się patriotyczna wieczornica. 

Powstanie Warszawskie weszło do polskiej tradycji 

patriotycznej jako przykład walki o suwerenność                         

i niepodległość. Ogromna liczba ofiar ludzkich, straty 

kulturowe – te straty są niepowetowane.  Zagładzie uległy 

setki bezcennych zabytków 

oraz obiektów o dużej 

wartości kulturalnej                      

i duchowej. Ponad 80 % 

Warszawy zostało 

zrównanych z ziemią,                   

a Warszawa należała 

wtenczas do jednych z najpiękniejszych stolic Europy.  
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Senioralne warsztaty pt.:  

„Wędrówka w przeszłość muzyki i tańca” - 

 Wojciech Bogucki wraz z córką Alicją Bogucką 

Świetlica Wiejska w Pasierbcu 

10 sierpnia 

 

Było wesoło, śpiewnie, muzykalnie, wielokulturowo: 

będzie co wspominać! Kto kiedykolwiek był już na 

występie rodziny Boguckich ten wie, że jest to 

nietuzinkowy spektakl. 

Wojciech Bogucki wraz                   

z córką Alicją 

zaczarował publiczność 

wspaniałą melodią, 

urzekł przyśpiewkami              

z przytupem i 

rozśmieszył do łez 

góralskimi dowcipami. Nikt się nie nudził!  
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Narodowe Czytanie Stanisława Wyspiańskiego 

„Wesele” 

„Seniorzy czytają w bibliotece” 

wspólnie z aktorami Teatru Słowackiego 

2 września  

Biblioteka Nowe Rybie  

 

Dnia 2 września mieszkańcy Nowego Rybia                    

i okolicznych miejscowości mieli przyjemność gościć na 

„Weselu”. Jak w wielu miejscach w całej Polsce, także 

tutaj odbyło się czytanie utworu Wyspiańskiego w ramach 

Narodowego Czytania. Zagrali wybitni aktorzy:  Hanna 

Bieluszko (aktorka teatru Słowackiego), Maciej Jackowski 

(aktor Teatru Słowackiego),  Wiktor Herzig (emerytowany 

dyrektor teatrów), Teresa Czerniejewska Herzig 

(publicysta, dziennikarz). 

Swoje „pięć minut” na 

scenie mieli także 

samorządowcy, seniorzy 

i chętni mieszkańcy z 

gminy Limanowa, którzy 

zaprezentowali się w 

przypisanych rolach dramatu. Spektakl stał się żywym 

teatrem, łączącym słuchaczy, profesjonalnych aktorów                 

i amatorsko występujących mieszkańców.  
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Występujący aktorzy i goście 

otrzymali symbolicznie 

książkę Wyspiańskiego 

„Wesele” z odbitą                           

w niej pieczęcią, 

upamiętniającą narodową 

akcję. Muzyka Zygmunta Koniecznego, który przybył wraz                     

z żoną, dopełniła całości - było nastrojowo, klimatycznie, 

podniośle, miejscami dramatycznie – jak  w prawdziwym 

teatrze. 
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Spotkanie seniorów z gminy Limanowa w ramach 

obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych 

- Wykład dr Wandy Matras –Mastalerz pt.:  

„Seniorzy pełni zdrowia i wigoru” 

-Występ Kabaretu Góralskiego „Truteń” ze Skawy 

27 września 

Świetlica Wiejska w Pasierbcu 

 

Z okazji wyjątkowego dla seniorów święta 

przygotowano specjalny program: był wykład  dr Wandy 

Matras –Mastalerz i występ  Kabaretu Góralskiego 

„Truteń” ze Skawy.        

      
Było ciekawie: o zdrowiu, wigorze, ćwiczeniu umysłu. 

Było także wesoło:  jednym słowem - zabawa przednia!  
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Zasłuchane twarze na wykładzie pani Wandy i roześmiane na 

występie znanego kabaretu. 
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Dzień ten przyniósł uczestnikom niezapomniane wrażenia                     

i mnóstwo radości. Atmosfera spotkania  z pewnością na 

długo pozostanie w pamięci. 
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Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca 

MAZOWSZE – 

 Koncert z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. 

 Centrum Kongresowe ICE Kraków 

11 listopada 

 

W dniu 11 listopada w 99 rocznicę odzyskania 

niepodległości, seniorzy uczestniczyli w wyjątkowym 

koncercie w wykonaniu Państwowego Zespołu Ludowego 

Pieśni i Tańca MAZOWSZE im. T. Sygietyńskiego              

      
Z okazji Święta Niepodległości tym razem Zespół 

Mazowsze wystąpił w nieco w innej odsłonie, bowiem 

oprócz znanych pieśni ludowych z 20 regionów Polski 

znalazły się również najbardziej znane pieśni patriotyczne. 
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W wirze kolorów pojawiały się tańce narodowe oraz 

regionalne wraz z charakterystycznymi, oryginalnymi 

przyśpiewkami. To był wieczór wrażeń, który                           

na długo pozostanie w pamięci.  

Koncert z okazji rocznicy odzyskania niepodległości był 

wspaniałym i niezapomnianym przeżyciem dla seniorów, 

ucztą dla zmysłów.   
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Przedświąteczne spotkanie z seniorami 

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi 

20 grudnia 

 

„To już pora na wigilię to już czas” -  dnia 20 

grudnia br., jak w kolędzie Wandy Chotomskiej  przyszedł 

czas na spotkanie przedświąteczne z seniorami gminy 

Limanowa. Zgromadzili 

się z całej gminy przy 

wigilijnym stole, 

spotkali się na 

świątecznej uroczystości                       

i podsumowaniu 

niniejszego projektu. 

Przedświąteczne spotkanie przy końcu grudnia było 

doskonałą okazją do podsumowań całorocznych działań 

przy wspólnym stole, 

tradycyjnych kolędach                                 

i pastorałkach. Przygrywał, 

przyśpiewywał i bawił 

publiczność zespół muzyczny 

regionalistów z Łącka – 

Wojciech Bogucki z żoną Kazimierą i córką Alicją oraz 

Tomaszem Ponickim. Przywitał wszystkich donośny 

dźwięk dudy, potem staropolskie życzenia i najpiękniejsze 

polskie kolędy.  



57 
 

Seniorów nie trzeba było 

namawiać do wspólnego 

śpiewu. Roześmiani, 

rozśpiewani, zintegrowani – bo 

przecież spotykali się cały rok 

na różnego rodzaju spotkaniach autorskich, warsztatach 

artystycznych, seminariach wyjazdowych – wszystko                 

w ramach realizowanego projektu. 

 
Obecny był także wójt gminy Władysław Pazdan, wicewójt 

Marian Mąka, przewodniczący Stanisław Młyński, którzy 

podziękowali za wkład                

w organizację przedsięwzięć                     

i złożyli wszystkim życzenia 

świąteczne.  
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     Aktywni Seniorzy gminy Limanowa pełni zdrowia i wigoru! 
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Po części prezencyjnej nadszedł czas na tradycyjny                          

barszcz z uszkami i rybkę, którą przygotowały panie                    

z KGW Stara Wieś. Rozbrzmiały kolędy, skrzypce, 

zaproszona kapela niejako zaczarowała atmosferę, zrobiło 

się rodzinnie, nastrojowo, serdecznie. Był czas na wspólną 

rozmowę, śpiewanie, bycie razem przy stole. Był czas… 
 

Łącznie w projekcie „Rozwijanie form wsparcia  

i pomocy na rzecz osób starszych” zrealizowano 47 

zadań podzielonych na 5 obszarów działaniowych,                  

w których łącznie wzięło udział  1970 uczestników.  
 

Relacje ze spotkań, wyjazdów i seminariów wraz                    

z  bogatą galerią zdjęć zamieszczone są na stronie 

internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej 

Wsi oraz Urzędzie Gminy Limanowa: 

http://www.starawies.naszabiblioteka.com 

http://www.gminalimanowa.pl/ 

Organizatorzy dziękują wszystkim seniorom za 

zaangażowanie się w działania, czynne uczestnictwo 

 i wspólnie spędzony czas. 

 

 

      

 

 

http://www.starawies.naszabiblioteka.com/
http://www.gminalimanowa.pl/
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„Nieuchronność omija , co chcemy ocalić, wystarczy ciepłą iskrę pod sercem zapalić, 

by rosły w nas i trwały ulotne wrażenia - drogowskazy  pamięci najmilsze  -  wspomnienia”. 

 

        


