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CO Z TĄ RADĄ?
Spotkanie z Wicestarostą Żywieckim Stanisławem Kucharczykiem
Na jednym z pierwszych posiedzeń kolegium redakcyjnego biuletynu ,,Bez Limitu” mieliśmy przyjemność
gościć Pana Wicestarostę Żywieckiego – Stanisława Kucharczyka. Tematem naszego spotkania była m.in. reaktywacja
Rady Senioralnej przy Staroście Żywieckim.
Pierwsza Powiatowa Rada Senioralna działała przy Staroście Żywieckim od roku 2016, a czas jej kadencji wynosił 4 lata. Prace kolejnej
kadencji Rady zakłóciła pandemia.
Jako ciało o charakterze opiniująco-doradczym i inicjatywnym Rada może kształtować kierunki rozwoju lokalnej polityki senioralnej.
Czy poprzedniej Radzie to się udało, czy osiągnęła założone cele i jak wywiązywała się z regulaminowych zadań? Na te i inne pytania
szukaliśmy odpowiedzi w trakcie naszego spotkania.
Nie ulega wątpliwości, że tego typu organ jest bardzo potrzebną w powiecie formą dialogu z władzą. Zaangażowanie i zainteresowanie
Pana Starosty Kucharczyka jest dobrym sygnałem, że takie gremium może zintegrować i aktywizować środowisko, stać się polem
wymiany dobrych praktyk i informacji oraz opracować strategię współpracy z organami Powiatu.
Na zaproszenie pana Starosty członkowie naszej redakcji 29 września uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym które odbyło się
w Starostwie Powiatowym w Żywcu, a poświęcone było Powiatowej Radzie Senioralnej właśnie. Omówiono m.in. konieczność
inwentaryzacji organizacji senioralnych powiatu żywieckiego, możliwość spotykania się z seniorami z zagranicy, redagowanie powiatowej
strony internetowej dla seniorów. Pan Starosta wysunął propozycję opracowania dokumentacji dla potrzeb mieszkańców powiatu, którzy
chcieliby złożyć w swoich gminach petycję o powołanie gminnych rad senioralnych. Wzory dokumentów będą do pobrania ze strony
Starostwa Powiatowego w Żywcu.
Należy podkreślić, że efektywna praca każdej rady senioralnej, czy to powiatowej czy gminnej, zależy od osób, które w tej radzie zasiądą,
aby nie stała się atrapą i ,,odfajkowanym” punktem programu, że COŚ w sprawie seniorów się działa. Ważne, aby w skład tej Rady weszli
seniorzy z poszczególnych gmin powiatu żywieckiego (może takich zgłoszą powołane w tych gminach rady seniorów, kluby seniora,
stowarzyszenia i organizacje zrzeszające osoby starsze w poszczególnych gminach), którym zależy i nie jest im wszystko jedno.
My sami, jako redakcja biuletynu dla seniorów, jesteśmy zainteresowani współpracą z taką Radą i gotowi jesteśmy zgłosić do niej swoich
przedstawicieli. Warto się angażować!
Barbara Satława
Alicja Dyduch
BEZPIECZNY, AKTYWNY I WESOŁY SENIOR
Miło mi znowu Państwa powitać. Pytacie, co mi się stało? Wolałbym o tym nie wspominać. Ale
skoro nalegacie, to opowiem. W sobotni wieczór, wracałem do domu z…. kościoła. A jak
należało powiedzieć? Z młodym mężczyzną zatrzymaliśmy się przed pasami na skrzyżowaniu
ulic. Spojrzałem w prawo, droga była pusta. Po mej lewej stronie zatrzymał się autobus,
udzielając nam pierwszeństwa w przechodzeniu. Mężczyzna żwawo ruszył przed siebie.
Podążyłem więc za nim. Nagle zza autobusu wyjechał na pas lewoskrętny - samochód.
Świadomość wróciła mi dopiero w niedzielny poranek, gdy zbliżyła się ze śniadaniem do
mojego łóżka młoda pielęgniarka, którą dostrzegłem przez szparkę nie całkiem
zabandażowanego oka.
- Jak pan się czuje? – zapytała. - Czuję się szczęśliwy.- odparłem zdziwionej siostrzyczce.
A co jej miałem odpowiedzieć? Prawdę powiedziałem.
- W nocy badano panu głowę tomografem komputerowym i nic niepokojącego nie wykazano,
a ja widzę na własne oczy, że jest z panem zupełnie inaczej.
- Jak mam się nie cieszyć, skoro jeszcze trzy miesiące miałem czekać na to badanie,
a ja już dzisiaj znam wynik i to pozytywny.
- Cieszy się pan, że leży na szpitalnym korytarzu i to przy samej toalecie
- Przynajmniej będę miał w razie czego bliżej. Po korytarzu zawsze ktoś chodzi, a w dusznej
sali słychać tylko jęki pacjentów i ani pies z kulawą nogą tam nie zaglądnie.
Ten młody chłopak wolałby teraz leżeć nawet przy muszli w toalecie, zamiast w prosektorium.
Czy to nie jest powód, bym był teraz szczęśliwy? Kolejny powód mojego szczęścia to fakt,
że nie przypominam sobie, aby w moim długim życiu, młoda kobieta w niedzielny poranek
przynosiła mi do łóżka śniadanie. Mam dalej wymieniać powody mojego szczęśliwego stanu?
Ale ona popychając wózek z potrawami oddaliła się korytarzem.
Nie rozpaczaj nad swym losem, w nieszczęściu seniorze.
Choć koszmar przeżyłeś, mogło stać się gorzej.
Kuba

Zadanie jest współfinansowane
w ramach programu wieloletniego
na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”
na lata 2021–2025 Edycja 2021

Jeleśnia z naszej perspektywy - Stowarzyszenie Aktywne Beskidy, Seniorzy z Klubu Seniora
Mamy to szczęście, że zamieszkujemy jedną z najpiękniejszych gmin powiatu żywieckiego….
– piszą o swojej gminie mieszkańcy Jeleśni i dodają: Chcielibyśmy w imieniu członków Klubu Seniora Jeleśnia oraz
Klubu i Świetlicy Sylaba serdecznie zaprosić z całego serca do odwiedzenia naszej pięknej krainy!
Gdzie szukać towarzystwa, by wspólnie spędzić czas?
Świetlica i Klub Sylaba czy Klub Seniora Jeleśnia – to miejsca spotkań, w których młodsi i starsi mogą się spotkać
i wspólnie rozwijać własne zainteresowania. Oprócz tego w naszej gminie zaczęło działać Stowarzyszenie Aktywne
Beskidy - młoda organizacja, lecz jej członkowie działają społecznie już wiele lat. Stowarzyszenie całe swoje działania
skupia na wspieraniu działalności świetlicy Sylaba oraz Klubu Seniora, które prowadzi. Co to oznacza w praktyce?
Stowarzyszenie pisze i realizuje projekty, w których prowadzone są zajęcia artystyczne, muzyczne, ogrodnicze, pszczelarskie
oraz wyjazdy i wycieczki.
Raj dla miłośników przyrody.
Gmina znajduje się w granicy czterech pasm górskich. W centrum i od południa teren zajmuje grupa Pilska, Lipowskiej i Romanki, od południowego
- wschodu widać przepiękne Pasmo Babiej Góry, a dalej, na północy-wschód przebiega pasmo Przedbabiogórskie lub inaczej Pasmo Jałowieckie.
Od doliny Koszarawy zaczyna się natomiast Pasmo Pewelskie.
Okoliczne lasy to lasy świerkowe, ale też można spotkać dawne bukowo-jodłowe, natomiast w wyższych partiach rośnie kosodrzewina. Można
spotkać tutaj jelenie i dziki, lisy, borsuki, kuny ale również rysie, żbiki i wilki. Czasem zdarza się, że spotkamy także niedźwiedzia. Teren ten
zamieszkują: jastrząb, puszczyk, pustułka czy myszołów. Z rzadkich gatunków pojawiają się głuszec oraz jarząbek. W Korbielowie jest stadnina
koni huculskich, zimą natomiast w okolicy bardzo dużo atrakcyjnych tras narciarskich.
Trasa dla miłośników historii.
W gminie Jeleśnia można też zwiedzić wyjątkowe zabytki: jest Kaplica w Przyborowie, Kapliczka w formie rotundy w Sopotni Wielkiej z XIX w.,
Bunkier „Rydz-Śmigły” z II Wojny Światowej i Kapliczka „U Dzwonka”.
Mówiąc krótko: niesamowite widoki, niezliczona ilość szlaków, dobry dojazd oraz niezwykła natura – piszą o swojej gminie mieszkańcy.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 2 w Zarzeczu
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 2 w Zarzeczu powstało w maju 1997 roku i działa do dziś. Zarząd Koła przyjmuje
swoich członków w Domu Strażaka w każdy czwartek od godziny 14:30 do 17:30, gdzie omawiane są bieżące sprawy organizacyjne.
Założycielem i pierwszym Przewodniczącym Koła był śp. Antoni Masny, sekretarzem Franciszek Zondek, skarbnikiem Czesław Pasierbek,
którzy postanowili się zebrać, zjednoczyć i służyć dla dobra wspólnego, czyli dla mieszkańców. Na koniec 1997 roku Koło liczyło 72 członków
zwyczajnych. Niestety po roku działalności zmarł nagle Przewodniczący Koła. Funkcję po nim przejął Czesław Pasierbek, który był
Przewodniczącym Koła do 2012 roku. Obecnie w Kole jest 15 członkiń i członków od początku istnienia Koła. Od 2012 roku do dziś funkcję
Przewodniczącego Zarządu Koła pełni Franciszek Gąsiorek, który drugą kadencję jest v-ce Przewodniczącym Zarządu Okręgowego w BielskuBiałej i członkiem Sądu Koleżeńskiego przy Zarządzie Głównym w Warszawie.
Obecnie w Kole jest 90 członków zwyczajnych i 12 członków wspierających. Do głównych zadań Zarządu Koła należy: poprawa i dbałość
o warunki socjalno-bytowe, integrowanie, aktywizacja swoich członków, organizowanie pielgrzymek, wycieczek turystyczno-krajoznawczych,
spotkań integracyjnych, kulturalnych. Reprezentowanie członków wobec organów władzy i administracji publicznej i samorządowej, oraz
współpraca ze wszystkimi organizacjami działającymi na danym terenie.
Bierzemy także liczny udział w spotkaniach, imprezach i wycieczkach organizowanych przez Zarząd Okręgowy, Gminę Łodygowice,
Biura Turystyczne, Szkołę Podstawową, Radę Sołecką i inne organizacje działające w Gminie. Nasi członkowie chętnie korzystają z wczasów nad
Bałtykiem, co roku wyjeżdża grupa 25-30 osób.
Obecnie żyjemy w bardzo trudnym okresie czasu związanego z pandemią, jednak nie zawiesiliśmy całkowicie swojej działalności. Dużo
organizujemy wycieczek turystyczno-krajoznawczych, spotkań integracyjnych z zaprzyjaźnionymi Kołami, spotkań urodzinowych, imieninowych,
jubileuszowych, Dzień Kobiet, Opłatek, Dzień Inwalidy, Dzień Seniora. Taki ostatni przykład: 22.09 Dzień Seniora, 30.09 Termy Chochołów, 7.10
Pętla Beskidzka, 12-14.10 posiedzenie Zarządu Głównego w Warszawie.
W przyszłym roku będziemy obchodzili 25-lecie naszego Koła, oraz wybory Zarządu Koła zgodnie ze Statutem Związku. Po dwóch
kadencjach w roli Przewodniczącego nie zamierzam ubiegać się o dalsze przewodnictwo. Praca Przewodniczącego Koła, v-ce Przewodniczącego
Zarządu Okręgowego w Bielsku-Białej i członka Głównego Sądu Koleżeńskiego w Warszawie jest bardzo dużym obciążeniem dla mnie, ja
podejmując się powierzonego zadania, zawsze staram się je godnie wykonywać.
Wszystkim Seniorom życzę, by nie czuli się obywatelami drugiej kategorii, bo są potrzebni w życiu społecznym, wielu radości w życiu
codziennym, życzliwości i wyrozumiałości, a osoby sprawniejsze fizycznie byli przyjaźni i wyrozumiali dla starszych Seniorów.
Franciszek Gąsiorek, przewodniczący PZERiI - Koło nr 2 w Zarzeczu
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest organizacją pozarządową, samodzielną, dobrowolną, neutralną pod względem politycznym, religijnym, rasowym,
opartą na pracy społecznej jego członków. Działa wg Statutu i Regulaminu PZERiI uchwalonym przez Zarząd Główny w Warszawie. Pod Zarząd Główny podlega 38
Zarządów Okręgowych. Zarząd Okręgowy w Bielsku-Białej skupia 33 Koła i 8 Zarządów Rejonowych. Nasze Koło nr 2 bezpośrednio podlega Zarządowi w BielskuBiałej.

„Na głowie” – słuchowisko
Nasz grupa teatralna „Depesiaki” przygotowuje słuchowisko, którego bohater i jego przyjaciele potrafią wznieść się na wyżyny
niemożności. Główny bohater twierdzi, że jest w stanie stanąć na głowie 1 października w Dzień Osób Starszych. Koleżanki i Koledzy oddają mu
swoje ręce, nogi i głowę. Przyjaciele okazują empatię i solidarność. Oczywiście jest to świat wyimaginowany, ale oddanie różnych części ciała chociaż w przenośni – świadczy o sile woli i poświęceniu. I tak, dzięki przyjaciołom, główny bohater ku zdziwieniu dziennikarki i w blasku
fleszy osiąga swój cel.
Jest to scenariusz, który powstał na podstawie sugestii mieszkańców naszego domu. A napisał go pan Maciej Pezdek, który prowadzi zajęcia.
Zenon Kozieł
Projekt pn. ,,Seniorzy na fali” realizowany jest w żywieckim DPS-ie przez zespół Partnerstwa Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy,
a współfinansowany w ramach projektu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025. Edycja 2021.

Subiektywny przewodnik po Żywcu
Oświęcim grodem sławny, Zator sejmikami,
A Kęty świętym Kantym, także i targami,
Wadowice szczycą się mądrym Wadowitą
Państwem szerokim, wieżą znamienitą.
Andrzej Komoniecki,
Chronografia albo Dziejopis Żywiecki

Przejdźmy obok przysadzistej dzwonnicy wzniesionej staraniem Franciszka Wielopolskiego
w latach 1723-1724 i wejdźmy do wnętrza konkatedry pw. Narodzenia Najświętszej Panny Marii
Zdjęcie: Mariola Zyzańska

przez portal ozdobiony herbem „Korczak” (herb Komorowskich) znajdujący się pod wieżą. Nasz
wzrok przyciąga ołtarz główny. Jest on późnobarokowy, drewniany, o kręconych kolumnach,

z czterema posągami świętych. W środku ołtarza usytuowany jest barokowy posąg Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Przy wejściu
do prezbiterium, po lewej stronie, w ołtarzu bocznym umieszczono drewnianą, polichromowaną płaskorzeźbę, przedstawiającą zaśnięcie Matki
Boskiej z około 1500 r. Najświętsza Panna klęczy w otoczeniu apostołów, wypełnia niemal całą przestrzeń ołtarza. W dobie gasnącego
czytelnictwa, warto policzyć książki, które trzymają w dłoniach apostołowie.
Na łuku tęczowym, oddzielającym nawę od prezbiterium, po prawej stronie, zawieszony jest niepozorny obraz przedstawiający św. Teresę
z Lisieux. Przed tym obrazem modliła się młodziutka Maria Krystyna Habsburg, zawierzała jej swe troski i w końcu przyjęła ją za swoją patronkę
w czasie bierzmowania. Autorem obrazu, jak i całej polichromii kościoła pochodzącej z 1930 r. był prof. Tadeusz Korpal zamieszkały
w Wieliczce. Wychodząc z kościoła przez babiniec (po prawej stronie od ołtarza głównego), zwróćmy uwagę na żelazne drzwi, które wykuto
w 1671 r. z naczyń, w których warzono sól z solanki wypływającej ze źródła we wsi Sól koło Żywca.
Wejdźmy teraz przez bramę główną od ulicy Zamkowej na teren zabytkowego parku. Widzimy przed sobą potężną sylwetkę starego zamku.
Odwrócimy się i popatrzmy z tego miejsca na wieżę kościelną. Jej wysokość wraz z hełmem (bez gałki i krzyża) wynosi 60 m. Ściany wieży
podzielone są wąskimi gzymsami na siedem pięter nierównej wysokości. Piętro siódme rozwiązano w formie renesansowej arkadowej galerii,
na którą można się wspiąć po wykupieniu biletu. Twórcą renesansowej wieży był sprowadzony z Opawy włoski architekt i budowniczy, Giovanni
Ricci. W tak wysoki obiekt często uderzały pioruny. Kościół wraz z wieżą uległ poważnemu zniszczeniu podczas wielkiego pożaru w 1711 r.
Przypomniano sobie wtedy starą opowieść, że Ricci niezadowolony z wynagrodzenia przeklął wieżę i skazał ją na zatracenie. Mijamy oficyny
zamkowe i dziedziniec zewnętrzny i przez mroczną sień dostajemy się na niewielki, lecz piękny renesansowy dziedziniec.
Zamek w ciągu ponad 500 lat swego istnienia był świadkiem wielu ciekawych i burzliwych wydarzeń. We wspomnianej sieni zamkowej został
w 1618 r. zamordowany (zapewne z polecenia Mikołaja Komorowskiego) proboszcz żywiecki Berger, który protestował, gdy Mikołaj, ciągle
tonący w długach, zabrał z kościoła wielki srebrny krzyż i ornat wyszywany perłami.
Mikołaj był skończonym hulaką, rozpustnikiem i warchołem. Tańcem i muzyką zwabiał dziewczęta do zamku, gdzie w gronie kompanów
zabawiał się swobodnie. Córka Jana Boczkowskiego, uciekając przed natarczywością Mikołaja, skoczyła z krużganków zamkowych, wybijając
sobie oko. Mikołaj, będąc w ciągłych tarapatach pieniężnych i żyjąc ponad stan, sprowadził dwóch Włochów, osadził ich w piwnicach
zamkowych i kazał bić fałszywą monetę. Gdy sprawa wyszła na jaw, osoby wiedzące o tym procederze zginęły w tajemniczych okolicznościach.
Stary zamek gościł w swych murach wiele znamienitych osób. Na uwagę zasługuje wizyta cesarza Franciszka Józefa I, który był tu w trakcie
podróży inspekcyjnej po Galicji i Bukowinie, odbytej na przełomie października i listopada 1851 r. Trasa powrotna do Wiednia wiodła przez
Kołomyję, Delatyn, Stanisławów, Stryj, Drohobycz, Sambor, Sanok, Jasło, Nowy Sącz, Suchą, Ślemień, Gilowice i Żywiec.
Cesarz przebywał w Żywcu w nocy z 2 na 3 listopada. Jego rezydencją był stary zamek, poddany prawdopodobnie zabiegom restauracyjnym
przez Karola Pietschkę w związku z przewidywaną cesarską wizytą. Następnego dnia wyruszył stąd w kierunku Białej. Po przybyciu na miejsce
dokonał przeglądu kompanii piechoty z pułku barona Fürstenwärthera, a następnie udzielił posłuchania przedstawicielom magistratu i wydziału
miejskiego. Na koniec po krótkim pożegnaniu z hrabią Gołuchowskim i księciem Schwarzenbergiem wsiadł do powozu i poprzez graniczny most
na Białej opuścił Królestwo Galicji Lodomerii.
Andrzej Szewczyk

Herb Galicji i Lodomerii

KRÓL POLSKI Z ŻYWIECCZYZNY?
Arcyksiążę Karol Stefan Habsburg i jego szansa na zostanie Królem Polski w kontekście odzyskania niepodległości w 1918r.
Dzisiejszy wywiad postanowiłem przeprowadzić z panem Dariuszem Piotrowskim – pracownikiem Muzeum Miejskiego w Żywcu, pasjonatem
lokalnej historii.
W.G. Panie Dariuszu, chciałbym porozmawiać na temat Arcyksięcia Karola Stefana Habsburga i jego szans na zostanie Królem Polski
w kontekście odzyskania niepodległości w 1918r.
D.P. Temat dosyć rozległy, ale postaram się w sposób zwięzły wyjaśnić. Musimy zacząć od tego, że po raz pierwszy myśl powołania Karola
Stefana, jako panującego w „państwie polskim” zrodziła się w kwietniu 1916 r. podczas berlińskiego spotkania kanclerza cesarskich Niemiec
T. Berthmanna-Hollwega z przedstawicielami strony austro-węgierskiej. Owe „państwo polskie” utworzone miało być u boku mocarstw
centralnych pod patronatem Habsburgów. Wizja tego patronatu nie spotkała się z aprobatą gubernatora pruskiego Hansa Beselera. W tej roli
widział On przedstawicieli arystokracji niemieckiej z linii Hohenzollernów. Ostatecznie po przeanalizowaniu wielu propozycji w drodze
negocjacji wybrano propozycję Karola Stefana Habsburga. Oczywiście osobnym tematem jest wizja zasięgu przyszłego „państwa polskiego”
oraz jego suwerenności, to temat na osobną rozmowę. Propozycja objęcia korony przez Karola Stefana stała się do tego czasu sprawą szeroko
dyskutowaną w światowej prasie. Tym bardziej, że z kręgów rządzących państw centralnych padły też inne propozycje takich osobistości jak
książę Zdzisław Lubomirski, hrabia Agenor Gołuchowski czy zięć Karola Stefana - książę Olgierd Czartoryski. Trzeba przyznać, że na
przedstawionej giełdzie nazwisk osoba Karola Stefana notowana była najwyżej. Wpływ na to miało zapewne pochodzenie kandydata, jego
wykształcenie oraz doświadczenie wyniesione ze służby w marynarce wojennej.
W.G. Czy ustalenia tej konferencji dały jakiś efekt?
D.P. Oczywiście konferencja w Berlinie nie dała jednoznacznych i decydujących efektów. Do spraw polskich ponownie wrócono na
konferencji niemieckich i austriackich polityków oraz przedstawicieli armii, zwołanej 18 października w Pszczynie. Również i to spotkanie
było przykładem mocowania się na argumenty i nie do końca szczerych intencji wobec partnera i wobec strony polskiej. W dniu 21 listopada
1916 r. umiera cesarz Franciszek Józef, wraz z nim odchodzi na plan dalszy los kandydatury Karola Stefana na tron polski. Wstępujący na tron
cesarz Karol I był zmuszony do podjęcia trudnych decyzji militarnych, związanych z coraz trudniejszą dla państw centralnych sytuacją na
froncie. Rozwiązanie kwestii polskiej przełożono na plan dalszy, przy wyraźnej niechęci nowego cesarza wobec kandydatury Karola Stefana.
W.G. To była propozycja korony dla żywieckiego Habsburga?
D.P. Jeszcze nie do końca. Musimy pamiętać, że był to czas, kiedy wielka historia pisana była nie w zaciszu gabinetów, ale na frontach
I wojny światowej. Według mnie sytuacja militarna miała decydujący wpływ na decyzje polityczne. Braki w uzupełnieniach stanów jednostek
na froncie zachodnim i włoskim powodowały, że oczy sztabów armii państw centralnych kierowano w stronę już funkcjonujących jednostek
polskich oraz ewentualnego rekruta. Różne były też koncepcje wizji politycznej wysuwane przez stronę niemiecką oraz stronę austriacką.
Powołanie w grudniu 1916 r. Tymczasowej Rady Stanu, która według strony niemieckiej miała być oficjalną reprezentacją narodu polskiego
oraz organem doradczym przy gubernatorze Bessellerze i późniejsza próba przejęcia kontroli nad Legionami Polskimi, doprowadziły do
znanego nam z historii kryzysu przysięgowego. Ostatecznie w roku 1917 zaniechano dyskusji nad wyborem „króla polskiego”. Jak wiemy,
chociażby z publikowanych w książce panów Adama Tracza i Krzysztofa Błechy pt. „Ostatni król Polski Karol Stefan Habsburg”
dokumentów, również i sam arcyksiążę, jako baczny obserwator sytuacji politycznej, rozmawiający z ludźmi ze swego otoczenia nie tylko
z kręgów arystokracji, ale również z pracownikami dóbr książęcych, ocenił sytuację jednoznacznie. Nie był to czas na podejmowanie takich
wyzwań. Zbliżał się koniec wojny światowej, a z nią upadek wielowiekowej monarchii Habsburgów. Dnia 30 października 1918 r. Polacy
utworzyli w Krakowie Komisje Likwidacyjną, która stała się pierwszym niezależnym rządem polskim. Ale to już zupełnie inna historia.
W.G. Dziękuję za rozmowę. A swoją drogą, ciekawe, jak sprawdziłby się w roli władcy Karol Stefan?
D.P. Możemy tylko snuć przypuszczenia. Ale wierzę w to, że jako mieszkańcy Żywiecczyzny bylibyśmy dumni.
Rozmawiał: Władysław Gawliński

RUCH W STARSZYM WIEKU
Według klasyfikacji WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) wiek podeszły
przypada między 60 a 75 rokiem życia, wiek starczy 75 – 90, sędziwy powyżej 90 lat.
W ciągu ostatnich 30 lat znacznie zmieniło się podejście ludzi do wchodzenia
w wiek ogólnie przyjmowany za podeszły. Zmienił się styl ubierania ludzi po 60-tce,
sposób życia, podejście do zdrowia i sprawności fizycznej. Babcia to już nie starsza pani
w chustce na głowie i długiej spódnicy. Teraz to na sportowo ubrana kobieta w sile
wieku. Często można spotkać starszych ludzi maszerujących z kijkami trekkingowymi,
na rowerach, na górskich szlakach i uprawiających inne formy aktywności fizycznej.
Zdecydowanie zmieniło się także podejście społeczeństwa do fizjoterapii. Nie
tylko tej pourazowej i poudarowej. Formy spędzania czasu w gabinetach masażu,
kursach jogi czy zajęciach z gimnastyki leczniczej staje się coraz bardziej modne.
Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że dotyczy to nie tylko ludzi ze środowisk miejskich,
ale także ze wsi.
Ruch w każdym wieku jest bardzo ważny. W czasie, gdy nasz organizm się
starzeje i przechodzi przez znaczne zmiany hormonalne, psychofizyczne
i biomechaniczne, staje się jeszcze bardziej istotny. Każdą formę aktywności trzeba
dostosować do wydolności organizmu każdego człowieka. Tempo ćwiczeń, ilość
powtórzeń i obciążenie źle dobrane mogą spowodować nie tylko nadmierne zmęczenie
i zakwaszenie mięśni, ale także zniechęcenie i brak wiary w swoje możliwości. Tutaj
sprawdza się powiedzenie: „Mierz siły na zamiary”!
Krzysztof Bieniek,
fizjoterapeuta, 33 lata praktyki
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