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Zrównoważony rozwój na co dzień – dla osób po pięćdziesiątym roku życia
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Segregowanie odpadów

				– co, jak, dlaczego?

od redakcji

Drodzy Czytelnicy!
Zależy nam, aby czasopismo SeniorLO 50+
tworzone było również przez osoby dojrzałe, które najlepiej rozumieją potrzeby
swojego pokolenia. Dlatego w prace nad
nim zaangażowane są osoby z najbliższego
otoczenia. To one są naszymi pierwszymi
czytelnikami, do których zwracamy się
z prośbą o opinię. Jedną z tych osób jest
moja Babcia. Dzięki temu stale możemy
doskonalić nasze pismo.
Jako wydawnictwo specjalizujące się w tematyce szeroko pojętej ochrony środowiska chcemy dotrzeć do całego społeczeństwa: od najmłodszych, poprzez czynnych
zawodowo i naukowo, aż po seniorów.
Wierzymy, że lektura naszego czasopisma pozwoli świadomie korzystać z zasobów
otaczającej nas przyrody. Zależy nam, aby logistyka odzysku nie była tylko zagadkowym pojęciem (czym jest, tłumaczymy na stronie 10), ale by jej zasady stały się
elementem życiowej filozofii każdego.
Młodsze pokolenie powinno brać przykład z osób starszych. To babcie, dziadkowie,
ciocie, wujkowie są niewyczerpanym źródłem wiedzy i doświadczeń. Szkoda, że tak
często o tym zapominamy. Wystarczy na chwilę zatrzymać się, usiąść i wsłuchać
w głos, który chce dla nas jak najlepiej.
Dla mnie takim źródłem życiowej mądrości jest moja Babcia. Zapytana o to, co robić,
by zachować aktywność i zdrowie do późnych lat, radzi, by spędzać dużo czasu na
powietrzu, wśród natury. Sama często odwiedza swoją rodzinną wieś, gdzie – jak
mówi – może się odprężyć kopiąc dołki pod sadzonki, pielęgnując kwiaty, zbierając owoce, spacerując. Na dokładkę dorzuca robienie klusek swoim wnukom… co ja
– zdecydowanie popieram :)
Dlatego korzystając z okazji – pragnę Tobie Babciu podziękować. Za to kim jestem
i w jakim znajduję się miejscu. Dzięki Tobie wiem również, jak budować porozumienie między pokoleniami, a inspirowanie siebie nawzajem jest bezcenne. Dziękuję!
Z zieloną energią dla wszystkich Czytelników…
Agnieszka Karpińska
Redaktor naczelny
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Co z tą segregacją?
Wiele osób chętnie spędza wolny czas przebywając na łonie natury. Aktywny
odpoczynek uzdrawia ciało i pozwala odpocząć duszy. Aby taki stan mógł trwać,
musimy dbać o otaczającą przyrodę. Od tego, jak dziś korzystamy ze środowiska,
zależy, czy następne pokolenia będą mogły również się nim cieszyć.

J

ak zatem funkcjonować, aby w jak najmniejszym stopniu
negatywnie wpływać na środowisko naturalne? Można
starać się, aby nasze funkcjonowanie pozostawiło jak najmniejszy ślad. Jednym ze sposobów jest niewątpliwie segregowanie odpadów. Wiele osób spyta: po co segregować?

Odpowiedź jest bardzo prosta. Segregując, po pierwsze wnosimy swój wkład w ochronę środowiska naturalnego. Po drugie,
zyskujemy namacalną korzyść ekonomiczną, czyli ponosimy
niższy koszt odbioru naszych odpadów. Jeśli nie segregujemy, zazwyczaj trafiają one na składowisko. W konsekwencji
– cenne surowce wtórne marnują się, nie mając szansy na ponowne wykorzystane.
Segregowanie odpadów, zgodnie z lokalnym prawem, którym
zwykle jest regulamin utrzymania czystości i porządku danej
gminy, jest bardzo korzystne dla środowiska. Odpady zamiast
na składowiska, do lasów, jezior i rzek trafiają do recyklingu, czyli są przetwarzane na nowe przedmioty, materiały lub
substancje. Jeśli z danym odpadem nic już nie da się zrobić,
dopiero wówczas może on zostać unieszkodliwiony na składowisku.

Dzięki segregowaniu odpadów, nie ma potrzeby wykorzystania do produkcji pierwotnych surowców, co z kolei pozwala
na niższy koszt wytworzenia nowych produktów.
Podczas segregacji powinniśmy zwracać uwagę, aby do
zwykłych worków i pojemników nie wrzucać odpadów niebezpiecznych, takich jak: baterie i akumulatory, przeterminowane leki, świetlówki oraz żarówki energooszczędne.
Zapobiegamy wówczas przedostaniu się do środowiska np.
metali ciężkich, substancji żrących czy antybiotyków. Należy pamiętać, aby selektywnie zebrane odpady niebezpieczne
trafiły do odpowiednich pojemników lub punktów ich selektywnej zbiórki. Podobne postępowanie odnosi się do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – np. lodówek,
telefonów komórkowych czy tosterów.

Segregacja w Twoim domu

Jeśli segregujesz odpady, gratulujemy! Jeśli nie, masz szansę
rozpocząć segregowanie razem z nami. Aby zrobić coś dobrze,
należy się do tego przygotować. Tak jest i w tym przypadku.
Nowe przepisy nałożyły na gminy obowiązek gospodarowania odpadami. Każda z nich przygotowała swoje regula-
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cje w tym zakresie. Dlatego warto zapoznać się z regulaminem utrzymania czystości i porządku w swojej gminie bądź
uchwałami radnych na ten temat. W nich są zawarte konkretne informacje nt. sposobu segregacji. Jeśli po lekturze nadal
mamy wątpliwości związane z postępowaniem z odpadami,
zawsze możemy zgłosić się do gminy z prośbą o stosowne wyjaśnienie.
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liwe – znajdowały się one na butelkach. Aby zmniejszyć ich
objętość, powinniśmy je zgnieść. Dzięki temu zmieści się ich
więcej. Należy pamiętać, że opakowań po olejach i smarach
nie należy umieszczać w pojemniku z surowcami wtórnymi.
Powinny one trafić do pojemnika na odpady zmieszane.

Segregując, po pierwsze
wnosimy swój wkład w ochronę
środowiska naturalnego.
Po drugie zyskujemy namacalną
korzyść ekonomiczną, czyli
ponosimy niższy koszt odbioru
naszych odpadów
Jak zapamiętać, co wrzucać do danego pojemnika? Można
przykleić w dogodnym miejscu stosowną rozpiskę, np. przy
pojemnikach lub na lodówce. W niektórych gminach na workach bądź pojemnikach znajdują się już gotowe oznaczenia.
Co zrobić, jeśli mieszkamy w bloku i nie mamy miejsca na
trzymanie odpowiedniej ilości worków lub pojemników? Możemy zbierać odpady surowcowe (tzw. suche) w jeden worek
bądź pojemnik, a segregacji dokonać do właściwych kontenerów czy pojemników umieszczonych pod blokiem.
W naszych domach najczęściej powstają takie odpady, jak:
tworzywo sztuczne, szkło, papier, metale odpady biodegradowalne oraz odpady zmieszane. Co możemy zaliczyć do poszczególnej grupy, a co do niej nie należy?

Szkło

Odpady szklane, które możemy zbierać selektywnie, to: odpady opakowaniowe, takie jak butelki i słoiki oraz opakowania po
kosmetykach. Nie powinny one zawierać zakrętek z metalu czy
tworzywa sztucznego. Ważne jest również, aby zwrócić uwagę,
czy w konkretnej gminie możemy łączyć szkoło białe ze szkłem
kolorowym. Nie selekcjonujemy m.in.: szyb okiennych, fajansu, porcelany, ceramiki, doniczek, luster, szyb samochodowych,
świetlówek i żarówek. Jest to spowodowane tym, że różne rodzaje szkła mają różną temperaturę topnienia. W hutach szkła
przetwarzane są jedynie odpady opakowaniowe.

Papier
Tworzywo sztuczne

To właśnie tych odpadów najwięcej generujemy w naszych domach. Większość osób codziennie pozbywa się plastikowych
butelek po wodzie mineralnej czy napojach gazowanych, kubeczków po śmietanie, jogurtach, serkach homogenizowanych, reklamówek foliowych. Wyrzucając tego typu odpady
opakowaniowe należy pamiętać, aby były opróżnione z zawartości, nie zawierały elementów innych frakcji (takich jak
papier czy aluminium). Niektóre gminy zalecają, aby butelki
były pozbawione zakrętek. Inne z kolei chcą, by – jeśli to moż-

Najczęściej w naszych domach odpadami papierowymi są:
zeszyty, książki, gazety, katalogi, czasopisma, papier pakowy
oraz kartony tekturowe. Należy jednak pamiętać, iż aby papier
mógł być przetworzony, powinien mieć bardzo dobrą jakość,
czyli nie może być wilgotny, zabrudzony lub zatłuszczony.
Taki papier trudno przetworzyć. Do recyklingu nie nadaje się
również: papier termiczny (paragony sklepowe), samokopiujący, woskowany, z tapet, worków po cemencie i materiałów
budowlanych. Niepotrzebne książki warto przekazać komuś
do poczytania. Jeśli jednak decydujemy się na oddanie ich do
recyklingu, przed włożeniem ich do odpowiedniego pojemnika, możemy usunąć z nich twarde okładki.
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Metale

W tej frakcji prym wiodą puste puszki aluminiowe po napojach oraz opakowania po konserwach, drobny złom, zakrętki
ze słoików. Do recyklingu nie nadają się puszki i opakowania
po farbach i rozpuszczalnikach.

Odpady biodegradowalne

Do tej frakcji zaliczamy odpady, które szybko ulegają rozkładowi. Ze względu na zawartość dużej ilości wody nazywa się
je mokrymi. W ich skład wchodzą resztki roślinne, które powstają w naszych domach i ogrodach, tj. obierki po owocach
i warzywach, pozostałości po żywności, fusy po kawie i herbacie, skorupki po jajkach, liście, chwasty, ścięta trawa, drobne gałązki. Nie należy wrzucać odpadów płynnych i zlewek
po zupie. Osoby, które mieszkają w domach jednorodzinnych,
lub posiadają działki mogą pokusić się o wykonanie przydomowego kompostownika, do którego będą trafiać odpady

tego typu. Jest to bez wątpienia najprostszy i najtańszy sposób na uzyskanie nawozu. Ciekawostką jest fakt, iż obecność
czarnego bzu w pobliżu kompostownika neutralizuje zapachy
powstające w trakcie procesu kompostowania. Dlatego zaleca
się zasadzenie tego gatunku w przydomowym ogródku.
Do pojemników na odpady zmieszane wrzucamy wszystko to,
czego nie dało się posegregować, oczywiście oprócz odpadów
niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon. Te odpady należy
przekazać do lokalnego punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych lub oddać podczas ich objazdowej zbiórki.
Podstawy teoretyczne do rozpoczęcia segregacji w domu są
już znane. Teraz zachęcamy do działania. jw

8 │ aktywny senior

Siłownie plenerowe,
czyli ruch dla każdego
W
raz z rozwojem tendencji do zwiększania aktywności
fizycznej oraz wzrostem zapotrzebowania na miejsca
przeznaczone dla osób ćwiczących, zaczęły się pojawiać w naszym kraju siłownie plenerowe (inaczej zwane siłowniami zewnętrznymi). Na świecie moda na nie pojawiła się już dużo
wcześniej. Odwiedzając Chiny – ponad 10 lat temu – zaobserwowałem liczne miejsca tego typu, które były chętnie użytkowane przez lokalnych mieszkańców.

Siłownia taka stanowi niezwykle atrakcyjną formę spędzania aktywnie czasu wolnego. Jej zaletą jest możliwość ruchu
na świeżym powietrzu, dlatego każdy, kto jeszcze nie trenował na zewnątrz, powinien spróbować! Dla kogo przeznaczona jest taka siłownia? To miejsce dla wszystkich. Dostęp
do niej jest bardzo łatwy – siłownie bowiem powstają jak
grzyby po deszczu – nie tylko w dużych miastach, ale także
w miasteczkach i wioskach w całej Polsce. Poza tym znajdujący się tam sprzęt siłowy jest dosyć prosty i angażuje zazwyczaj ciężar własnego ciała. Chodzi o to, aby ćwiczyć mogły
zarówno osoby bardziej, jak i mniej wysportowane, młodsze oraz starsze. Zwłaszcza te ostatnie chętnie wybierają tę
formę ruchu. Urządzenia, które znajdują się w plenerze nie
są trudne ani wymagające, a co najważniejsze mają charakter ogólnorozwojowy. Ich zadaniem jest podtrzymanie aktywności fizycznej i dobrej formy użytkowników. Dla osób
o słabszej kondycji sportowej są wspaniałym punktem star-

towym. Siłownia plenerowa wspaniale sprawdzi nasze umiejętności i sprawi, że będziemy pewniejsi siebie. To idealny
początek przygody z ruchem. Natomiast osoby wysportowane (mające wiedzę nt. treningu siłowego) nawet na takich
przyrządach będą wiedzieć, jak utrudnić sobie ćwiczenia,
aby osiągnąć założony cel.

A zatem, kiedy już zlokalizujemy najbliższą siłownię, pojawia
się pytanie, jak ćwiczyć, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Czy
na pewno jest to dla nas bezpieczne? Na takiej siłowni przecież nie ma trenera. Sprzęt jest samoobsługowy i nie wymaga
stałej kontroli. Producenci sprzętu tak budują siłownię, aby
była samowystarczalna i nie wymagała dodatkowych nakładów finansowych. Musi wytrzymać upalne dni, deszczowe
czy mroźne wieczory (i inne niekorzystne warunki pogodowe), a także – niestety – wandalizm – czynnik ludzki. Co ważne – na każdej siłowni zewnętrznej powinna być instrukcja
użytkowania danego przyrządu. Warto zapoznać się z możliwościami urządzenia oraz formą wykonywania ruchu. Przed
przystąpieniem do ćwiczeń powinno się mieć świadomość
własnych możliwości oraz kondycji. Trzeba pamiętać, że nie
są to zawody i rywalizacja, lecz forma rekreacji, więc nie należy podchodzić do sprawy ambicjonalnie. Jeżeli ćwiczenia to
dla nas nowość, poprośmy znajomą osobę, by nam towarzyszyła. Może uda się ją również zmotywować do działania. Razem raźniej! michał derlicki, trener personalny
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Pamiętaj, że sprzęt wolno stojący jest prosty w budowie,
ale nie jest niezniszczalny. Przed przystąpieniem do ćwiczeń sprawdź, czy są wszystkie uchwyty. Są one wykonane
ze specjalnego materiału i zapewnią prawidłowe trzymanie. Niektóre elementy ruchome mogą być zablokowane.
Zanim wejdziesz na dany sprzęt, sprawdź to! Jeżeli chcesz
trenować po deszczu, sprawdź, czy sprzęt nie jest mokry.
Uważaj, mimo specjalnych powierzchni, które zapewniają trzymanie się stopy i tak może być ślisko! Bezpieczeństwo to bardzo ważny element treningu! md

„Warszawa w dobrej kondycji” to program, w ramach

którego w mieście powstało 100 siłowni plenerowych, o których lokalizacji zadecydowali w głosowaniu mieszkańcy stolicy. Szczególnie chętnie odwiedzają je ludzie młodzi i osoby
starsze. Mogą oni korzystać z takich sprzętów, jak wyciskacz,
wahadło, biegacz, twister, orbitrek i wioślarz. Mapa lokalizacji warszawskich siłowni jest dostępna na stronie www.wdobrejkondycji.waw.pl

Postanowiliśmy sprawdzić, czy siłownie plenerowe są rzeczywiście tak popularne i w sierpniowy poranek odwiedziliśmy
jedno z takich miejsc w Warszawie. Okazało się, że o 7 rano
można tam spotkać już kilka osób – wszystkie w wieku 50+!
Pani Joanna przyznała, że od dwóch miesięcy przychodzi

(a właściwie przybiega) tu niemal codziennie (4-5 razy w tygodniu) – zawsze rano, aby zdążyć przed pracą. - Na siłowni
jest bardzo przyjemnie. Po ok. 15-minutowym biegu ćwiczę na
każdym przyrządzie po kilka minut (w zależności od tego, ile
mam czasu). Takie siłownie to naprawdę fajny pomysł – świeże
powietrze, piękne widoki… Nie to, co w dusznej sali.

10 │ ekologia wokół nas

Edukacja ekologiczna dla seniorów
Czy wobec tego seniorom potrzebna jest edukacja
ekologiczna – w jakim zakresie najbardziej?
Nie tylko seniorom, ale wszystkim – zarówno młodzieży, dorosłym,
jak i zakładom pracy, instytucjom. Potrzeba więcej informacji na
ten temat w prasie, radiu, telewizji, w szkołach i uczelniach.

Na zdjęciu dr Katarzyna Michniewska, dyrektor zarządzający
M&M Consulting oraz płk w st. spocz. Kazimierz Piecka,
prezes Koła nr 10 ZŻWP

W

marcu br. w Kole nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Warszawie odbyło się spotkanie pn. Logistyka Odzysku
surowców wtórnych, którego organizatorem była firma M&M Consulting – wydawca magazynu „SeniorLO 50+”. Wzięło w nim udział
około 50 osób (głównie seniorów). Z wielkim zainteresowaniem wysłuchali oni prezentacji dr Katarzyny Michniewskiej, poświęconej
właśnie owej tajemniczej logistyce odzysku. Zgodnie z regułami logistyki odzysku śmieć, odpowiednio zarządzany, staje się surowcem,
czyli przepływy są tu ukierunkowane odwrotnie niż w tradycyjnie
pojmowanej logistyce. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się,
dlaczego problem odpadów jest tak istotny oraz jak należy z nimi
postępować. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i życzliwej atmosferze, a na jego zakończenie wszyscy otrzymali drobne upominki
od wydawnictwa oraz pilotażowe wydanie „SeniorLO 50+”. Mamy
nadzieję, że to pierwsze spotkanie z zakresu edukacji ekologicznej
dla seniorów stanowić będzie dobry przykład dla innych.

Rozmowa z inicjatorem spotkania,
płk w st. spocz.
Jerzym Janickim,
wiceprezesem
Koła nr 10 ZŻWP

Czy pojęcie logistyki odzysku jest dla Państwa nowe?
Dotychczas znane było pojęcie logistyki w znaczeniu wojskowym
– rozumiane jako działania mające na celu wsparcie i utrzymanie
gotowości sił zbrojnych, zwłaszcza w zakresie zaopatrzenia i komunikacji. Pojęcie logistyki odzysku jest dla nas nowe – zostało jednak
szczegółowo wyjaśnione i omówione na spotkaniu zorganizowanym przez M&M Consulting.
Czy, Państwa zdaniem, praktyczna realizacja założeń
logistyki odzysku – np. segregacja śmieci egzekwowana nową ustawą – jest trudna?
Może nie tyle trudna, ile niełatwa do zrealizowania z powodu braku
dostatecznej wiedzy i instrumentów wykonawczych.

Od wielu lat kontrowersje budzi fakt przywilejów
emerytalnych służb mundurowych. W roku 2012 prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację
ustawy o emeryturach mundurowych. Podwyższono
również wiek emerytalny wszystkich Polaków. Czy są
to Pana zdaniem dobre zmiany?
Zmiany są zdecydowanie na niekorzyść – powodują wzrost niezadowolenia społecznego i obniżenie poziomu zaufania do organów
państwa (rządu, prezydenta, parlamentu). Przykład na czasie: bardzo niska frekwencja w ostatnich wyborach do Europarlamentu.
Mieli Państwo okazję zapoznać się z zapowiedzią wydawniczą „SeniorLO 50+” – co sądzą Państwo na jej
temat? Jakie tematy powinny znaleźć się w piśmie?
Trudno ocenić, czytając jeden pierwszy pilotażowy numer czasopisma. Tytuł jednoznacznie wskazuje, że adresatami są ludzie starsi
(seniorzy), a im najbardziej potrzebne jest zdrowie i bezpieczne warunki życia. Tematy, które należałoby poruszyć to: zdrowe żywienie,
aktywność fizyczna – ruch, formy rekreacji w Polsce oraz krajach
Unii, co pomaga – co szkodzi i „zabija” organizm, rady fachowców
i specjalistów w tych tematach.
Dlaczego przychodzą Państwo na spotkania organizowane przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego?
Powodów jest bardzo wiele – mamy okazję uczestniczyć w ciekawych
spotkaniach z ludźmi kultury, przedstawicielami różnych resortów
(m.in. służby zdrowia czy obrony narodowej) oraz władzy. Dzięki
nim jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi zmianami dotyczącymi np.
rent czy emerytur. Poza tym spotkania są okazją na wspólną z kolegami i koleżankami wymianę doświadczeń czy spostrzeżeń. Pełnią
one również funkcję integracyjną – organizujemy wycieczki i pikniki i co roku spotykamy się też na wspólnej Wigilii. Osoby zrzeszone
w Związku mogą liczyć również na pomoc socjalną, zapomogi finansowe, a także na wsparcie kolegów w trudnych sytuacjach życiowych.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy, aby tych trudnych
sytuacji było jak najmniej.

Jeżeli chcesz, aby w Twoim Klubie Seniora lub Uniwersytecie Trzeciego Wieku, którego jesteś słuchaczem, odbyło się spotkanie poświęcone ekologii; jeżeli nie wiesz, jak
właściwie segregować odpady i po co właściwie to robić
– ZGŁOŚ SIĘ DO NAS. Zorganizujemy spotkanie, wykład
lub warsztaty. Więcej informacji:
edukacja.ekologiczna@mmconsulting.waw.pl
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Dojrzali! Wspaniali!
Organizatorzy pierwszej Parady Seniorów i Pikniku Pokoleń mieli wiele
wątpliwości, jak impreza zostanie odebrana. Czy uda się dotrzeć do seniorów
i przekonać ich do realizacji tak oryginalnego, jak na polskie realia, pomysłu?
Ostatecznie wydarzenie nie było związane z żadną opcją polityczną, religijną
ani ideologiczną. Chodziło przede wszystkim o dobrą zabawę, ale również
o postawienie seniorów w centrum zainteresowania i zwrócenie uwagi na ich
potrzeby. Dzień Parady pokazał, jak mało jeszcze wiemy o polskich seniorach…

W

ostatnią sobotę czerwca na Placu Konstytucji w Warszawie już przed południem zaczynają się zbierać grupy kolorowo ubranych ludzi. Coraz więcej seniorów gromadzi
się w miejscu rozpoczęcia parady. Przyjeżdżają samochodami
i autokarami z całej Polski. Wszyscy roześmiani, weseli, przygotowani do wielogodzinnej zabawy. Organizatorzy są zachwyceni. Okazuje się, że na Paradę Seniorów przybyły prawdziwe tłumy! Fundacja Zaczyn, która zorganizowała Paradę,
przyznała, że nikt nie spodziewał się tak dużej frekwencji.

Kilka minut po godzinie 12:00 parada rusza. Na jej czele stoi
pomysłodawczyni wydarzenia, DJ Wika, najstarsza DJ-ka
w Polsce, która od kilku lat prowadzi międzypokoleniowe dyskoteki. Uwagę zwracają kolorowe stroje i balony oraz transparenty z wesołymi hasłami, wśród nich można odczytać „Teraz, kurna, my!”, „Mimo wieku śmiej się człowieku!”. Ludzie
tańczą na ulicach, seniorzy stojący na platformach, machają
oniemiałym ze zdziwienia przechodniom i mieszkańcom ściągniętym do okien przez głośną muzykę disco i techno. Powoli

roześmiany tłum przesuwa się w kierunku Centrum Sztuki
Współczesnej, gdzie zaplanowano dalszą część imprezy.
Około godziny 13:00, rozpoczyna się Piknik Pokoleń na dziedzińcu Zamku Ujazdowskiego. Organizatorzy zapewnili seniorom liczne atrakcje – naprawdę jest w czym wybierać. Wielu seniorów bierze udział w wybranych panelach dyskusyjnych
(z udziałem m.in. Jolanty Kwaśniewskiej, DJ Wiki, Teresy Lipowskiej, Zofii Czerwińskiej, Hanny Samson i Sylwii Chutnik)
inni korzystają z bezpłatnych konsultacji z lekarzami i rehabilitantami. Nie brakuje też uczestników licznych warsztatów
o tematyce tak różnorodnej, że wielu ma prawdziwy dylemat.
Seniorzy martwią się, że nie starczy czasu na zobaczenie wszystkiego. Tyle atrakcji w jednym miejscu specjalnie dla nich – tego
jeszcze nie było! A na scenie już zaczyna się potańcówka. Odważnych seniorów nie brakuje i scena w okamgnieniu zapełnia
się roztańczonymi parami. Trzeba przyznać, że wielu z nich
swoją kondycją i pogodą ducha mogłoby zawstydzić młodzież.
Ze sceny ściąga ich dopiero koncert Jerzego Połomskiego.
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Mimo złej pogody, która zmusiła organizatorów do odwołania części atrakcji, cel wydarzenia został osiągnięty. W Paradzie wzięło udział około 5 tysięcy seniorów z całej Polski,
chcących pokazać potencjał tej rosnącej grupy społecznej
i zwrócić uwagę na ich potrzeby. Udało się zainteresować
społeczeństwo sytuacją osób starszych w dzisiejszym świecie,
a w najważniejszych mediach pojawiły się relacje z sobotnich
wydarzeń.
Dla wszystkich uczestników Parada Seniorów była przede
wszystkim wspaniałą zabawą i oderwaniem od codziennych
problemów. Seniorzy udowodnili, iż wiek nie jest żadną przeszkodą, żeby dobrze się bawić.
Wraz z organizatorami – Fundacją Zaczyn – już dziś zapraszamy na kolejną Paradę Seniorów, która odbędzie się
w czerwcu 2015 roku. ki

Czy taka impreza jest potrzebna?

Oczywiście. Do tej pory seniorzy działali, ale ich kluby
mieściły się często w piwnicach. Chcemy pokazać się innym, wywalczyć dla siebie pewne przywileje. To co dziś
zdobędziemy dla siebie, zostanie dla przyszłych pokoleń
– które teraz jeszcze nie myślą o starości. Na emeryturze
czasem popada się w apatię, dzięki takim przedsięwzięciom, człowiek wychodzi i zapomina o tym, co go dołuje.
Dlatego bardzo lubię takie imprezy. – mówi pani Halina
z warszawskiego Bemowa

Podczas pikniku uczestnicy mieli okazję odwiedzić wiele stoisk firm i organizacji nastawionych na pracę z seniorami. Jedną z nich była firma M&M Consulting, wydawca czasopisma
„SeniorLO 50+”, która na pikniku prowadziła międzypokoleniowe warsztaty recyklingowe, uczyła, jak prawidłowo segregować odpady i zapraszała uczestników do wspólnej zabawy,
której głównym celem była edukacja ekologiczna. Specjaliści
tłumaczyli, jak segregować odpady w poszczególnych miastach i dzielnicach oraz pokazywali sposoby ponownego wykorzystania niepotrzebnych przedmiotów. Seniorzy wykazali
się dużą świadomością ekologiczną i udowodnili, że nie myślą
tylko o sobie, ale również o przyszłych pokoleniach.
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Czy ekologia jest dla seniorów?
O ekologii mówi i pisze się naprawdę wiele – i chyba nie można inaczej. Postępujący
rozwój cywilizacji, który obserwujemy od dłuższego czasu powoduje, że cierpi
na tym otaczająca nas przyroda. Coraz powszechniejsza jest idea, że jedynie
troska o planetę, na której żyjemy zapobiegnie jej zmianie w wysypisko śmieci
pozbawione roślin i zwierząt.

guły segregacji i dylematy związane z tym, co uznać za odpad
zmieszany, a co nie (w artykule na s. 4 próbujemy objaśnić te
niuanse). Ważne jest jednak to, że seniorzy chcą się edukować
i rozwijać w zakresie ekologii, dlatego angażują się w różne
ekoinicjatywy.
Chcielibyśmy przybliżyć jedną z nich – wywodzącą się ze
Stanów Zjednoczonych, a mianowicie Gray Is Green (siwe
jest zielone). Bierze ona swój początek w 2007 roku, kiedy to
grupa emerytowanych profesorów z Uniwersytetu Yale, zainteresowanych ochroną środowiska postanowiła wprowadzić
więcej ekologii do zamieszkiwanego domu spokojnej starości. Niestety, okazało się, że żadna ówczesna organizacja nie
była ukierunkowana na osoby starsze, dlatego też postanowili
zainicjować powstanie takiej organizacji. W ramach idei powstały również strona internetowa wraz z fanpagem na Facebooku. Idea ta szybko rozprzestrzeniła się na całe USA.

C

zy jednak ekologia jest tylko dla młodych bojowników,
którzy przykuwają się do drzew zagrożonych wycięciem?
Ależ skąd! Również seniorzy podejmują liczne działania na
rzecz ochrony środowiska – przeżyte lata lepiej pozwalają dostrzec zachodzące zmiany otoczenia. Często to właśnie osoby
starsze bronią wycinania drzew w parku, do którego przychodzili przez całe życie, a ich przydomowe ogródki można ze
wszech miar nazwać ekologicznymi. Nieco problemów może
nastręczać jedynie prawidłowe segregowanie śmieci. Tutaj
często winę ponoszą administratorzy budynków, w których
nie zawsze znajdują się kontenery przeznaczone na różne typy
odpadów i mieszkańcy zmuszeni są do wrzucania wszystkiego do jednego kubła. Innym problemem są zróżnicowane re-

Głównym celem Gray is Green jest edukacja ekologiczna
seniorów i wspieranie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju. Ruch ten nie tylko promuje ekologiczny styl życia, lecz także zrzesza osoby starsze, które łączy
wspólny cel – ochrona naszej planety. Dzięki temu seniorzy
stanowią wsparcie dla siebie nawzajem, a strona internetowa
grayisgreen.org stanowi forum wymiany myśli i doświadczeń (znajdują się tam porady ogrodnicze, kulinarne, dotyczące relacji rodzinnych). Nie chodzi tu jednak wyłącznie
o promowanie ekologicznego stylu życia, ale też o kwestie
społeczne – o bycie razem, wzajemne wsparcie. Członkowie
organizacji angażują się w liczne akcje, takie jak np. zmniejszenie śladu węglowego na Ziemi, dzięki temu udowadniają,
że seniorzy nie są obojętni na sprawy ekologii i stanowią silną
i liczną grupę, której głos powinien się liczyć. ms

Jesteśmy ciekawi, czy w naszym kraju również można
znaleźć podobne inicjatywy? Jeżeli w jakikolwiek sposób
angażujecie się w sprawy ekologii – w mniej lub bardziej
zorganizowany sposób – napiszcie o tym na adres redakcji „SeniorLO 50+”. Chcemy pokazywać, że seniorzy
mają wiele do powiedzenia w kwestii ekologii również
w Polsce.
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