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Rok 2002 Światowym Rokiem Ludzi
Starych

Z tej okazji trzy kolejne wydania naszego Biuletynu Informacyjnego są tematycznie adresowane do osób
starszych, ale nie tylko...

Dlaczego się starzejemy ?

Zwyrodnienie lub powolne uszkadzanie naszych tkanek i narzadów rozpoczyna się w momencie
zahamowania okresu wzrostu, czyli około 20 roku zycia. Wtedy mozna mówic o widocznym
początku starzenia.
Od 22 roku życia zmniejsza się produkcja hormonów odpowiedzialnych za rozwój, wzrost i
przygotowanie do poczęcia potomstwa. To właŚnie ubytek tych hormonów powoduje początek procesów
starzenia się naszego ciala. Od stopnia ich ubytku zależeć bedzie ubytek masy miesni, ubytek
elastycznosci sciegien, ubytek twardosci kosci i postepujacy ubytek sprawnosci pamieci. Ten ostatni,
trwajacy wiele lat, ma zwiazek ze zmianami molekul chemicznych, odpowiedzialnych za ten złożony
proces ( pamietanie nazwisk, miejsc polozenia przedmiotów, zapamietanie nowych slów) w mózgu.
Glówne „paliwa” pamieci swiezej ( acetylocholina i kwas glutaminowy) produkowane są w mniejszych
ilosciach a ich przekazywanie pomiedzy komórkami mózgu - neuronami, charakteryzuje się coraz
wiekszym ubytkiem. Jesli upośledzone zostaje funkcjonowanie spoleczne osoby (niesamodzielność),
zaczynamy podejrzewac istnienie zespolu otepiennego.
Dla szybko starzejacej się populacji naszego globu (około 20 proc. osób po 65. roku w 2040 roku )
ważne jest pytanie: jak poprawić swoją pamiec i jak zadbac o jej dlugie, sprawne funkcjonowanie, skoro
mamy genetyczny imperatyw ustapienia pola naszym dzieciom, które dzięki temu mechanizmowi
wymiany moga wygrywac w pokoleniowej rywalizacji? Odpowiedz rodzi się w laboratoriach
biotechnologii i proteogeniki, gdzie do słów „zycie jest forma istnienia bialka” dopisywane jest nowe
brzmienie: „życie jest forma istnienia bialka, które z czasem nie poddaje się modyfikacji.” Wszystko inne
jest obumieraniem.
( dr n. med. Jaroslaw Derejczyk )
Centrum Wolontariatu dla Osób Niepełnosprawnych i Starszych
Kontakt tel. (0*32) 232-06-42
Projekt dofinansowany ze środów UE

w górę

Cudowne lata starości

Przyjaciel przedstawil mi ostatnio liste oznak starzenia się. Po pierwsze - czlowiek wbija zęby w soczysty stek,
a one tam zostają; po drugie- ta drobna,krucha staruszeczka, która przeprowadzasz przez ulice, to twoja żona;
po trzecie- dysk robi skoki w bok częściej niz ty sam. W taki sposób zaczyna snuc rożwazania o starosci
religioznawca Joseph Campbell („Kwestia bogów”). W tym żartobliwym wyliczaniu zawiera się i to, że starość
przychodzi niezauwazenie.Niby wiemy, ile mamy lat, poniewaz jednak wewnetrznie czujemy się mlodzi,
wydaje się nam, że tylko inni sa starzy, my zas stanowimy chwalebny wyjatek. Póki czujesz się mlody,
jestes mlody - zapewniaja psychologowie. Nie powiedza jednak „w starym ciele mlody duch”, żeby się
nie narazic.
Wszyscy wiedza, ze Europa jest stara, przyrost naturalny ma ujemny, więc aby się ratowac przyjmuje
emigrantów z Poludnia, bo biala rasa wymiera. A jednoczesnie jej przedstawiciele żyja dlużej. Są jednak
tak sterroryzowani mitem młodości, że staraja się życ tak, jakby im lat ubywalo. Skutek jest taki, że
czuja się wykorzenieni, odnosza wrażenie, że życie nie ma sensu. - Kiedy Dante w pierwszych wersach
„Boskiej Komedii” mówi: „W zycia wedrówce, na polowie czasu, straciwszy z oczu szlak nieomylnej
drogi, w głebi ciemnego znalazlem się lasu” ma na mysli własnie te chwile. Ta chwila nadchodzi w
naszym życiu po osiagnieciu celów i wówczas albo wkraczamy na platforme wyrzutni, by rozpoczać
życie duchowe, albo stwierdzamy, ze droga jest zablokowana. Celem pierwszej połowy życia jest
dostarczenie doswiadczeń, z których czerpie się treści do wgładów duchowych. O tym własnie mówi
Dante ... Przyklad takiego procesu widzimy w małżenstwie. Istnieja tu dwa etapy. Pierwszy określiłabym
jako biologiczny. W jego trakcie płodzimy i wychowujemy dzieci. Drugi etap nazwałabym małżenstwem
alchemicznym. Jeżeli żyje się dostatecznie długo i dostatecznie długo pozostaje w małżenstwie,
nadchodzi moment gdy uswiadamiamy sobie, ze pojawiło się małżenstwo duchowe, ze dwie osoby są
dwoma aspektami jednej tożsamości... Obliczylismy, ze w dzisięjszych czasach ludzie żyja na
emeryturze dwadziescia lat ( statystycznie rzecz biorac ), maja wiec to wielkie szczescie, by robic to, co
im się wczesniej tylko marzylo. Tylko ze rzadko kiedy potrafia. Bo obok mitu młodosci panuje mit pracy,
totez na pytanie: co robisz? Nikt nie odwazy się odpowiedziec: próznuje. ...Agatha Christie w
„Autobiografii” powiada, ze zaczela ją pisac, by delektowac się wspomnieniami bez pospiechu, piszac
sobie po pare stroniczek dziennie od czasu do czasu. Opowiada: ujrzalam kiedys stary chinski obraz,
który bardzo mi się spodobal. Widac na nim bylo starca siędzacego pod drzewem i bawiacego się
przekladaniem sznurka z palców na palce. Obraz nosil tytul „Stary czlowiek delektuje się
próznowaniem”. Nigdy go nie zapomnialam. ...Próżnowanie jako delektowanie się życiem to stan, który
zalecaja wszyscy mistycy. W naszej kulturze slowo to ma jednak tak negatywne znaczenie, ze starzy
ludzie wymyslaja sobie rózne zajecia, by nawet przed samym soba nie przyznac się, ze nie maja nic do
roboty. Najczestszym sposobem ucieczki jest zanurzenie się w choroby. Zartuje się nawet, ze jesli
czlowiek po piecdziesiatce obudzi się i nic go nie boli, to znaczy ze nie zyje. Jak zapewniaja
psycholodzy - choroby spadaja na nas przewaznie po to, by naprowadzic nas na droge bycia w zgodzie
z zyciem.
( Irena Janas )
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„Na starość młodość jest potrzebniejsza niż za młodu.”
/ Hugo Steinhaus /

Wielogłos o starości

Starość to ...
Starość to też faza rozwoju . Jest to okres w którym nastepuje wzbogacenie doswiadczen zyciowych,
rozszerzenie horyzontów myslowych i tworzenie syntezy
Krystyna Osinska
Starosc to z jednej strony rozpaczliwy bezruch wywolany swiadomoscia umierania, z drugiej zas to
heroiczna walka o ciagla aktywność
Ryszard Przybylski
Starosc to okres, w którym czlowiek lagodnieje i jesli nie ma tendencji do meczenia otoczenia
wspomnieniami, jest calkiem, calkiem interesujacym czlowiekiem. Nie ma juz nic wiekszego do roboty,
nikomu juz niczego nie zazdrosci, nikomu niczego nie obiecuje, zazwyczaj nie posiada zadnych dlugów i
w ogóle powinien zyc i nie umierac.
Alosza Awdiejew
Starość zaczyna się w chwili ...
Starosc zaczyna się w chwili, kiedy czlowiek przestaje się uczyc, a ma duza chec uczyc innych, nawet
kiedy tego nie potrzebuja.
Alosza Awdiejew
Pierwszym objawem starzenia się jest milosc do zycia . Naprawde starym jest się dopiero wtedy, kiedy
się to powie o sobie w towarzystwie, a nikt się z tego nie smieje i nie zaprzecza .
Magdalena Samozwanie
Staroc jest nieunikniona i wpisana w geny. Choc zarazem nie znamy genów, które w okreslonym czasię
wlaczalyby program starzenia zakonczony smiercia.
Ewa Sikora
Cechą starości jest ...
Cecha starosci jest wyciszenie, które pozwala dojsc do wewnetrznej harmonii miedzy sfera emocji a
intelektu i woli. I w mlodosci i w wieku dojrzalym czlowiek dokonuje wyborów zgodnych z instynktem
moralnym, ale dopiero na starosc docenia, jakie to wazne.
Krystyna Osinska
Stanem naturalnym starego czlowieka jest wielkie zmeczęnie. Zmeczęnie: milczący most prowadzący z
brzegu życia na brzeg śmierci.
Ryszard Przybylski
Muszę się jakoś nauczyć starzeć ...
Musze się jakos nauczyc starzec, zanim bede za stary na nauke. Musze się przygotowac na
nieuchronne mury, które powoli wyrosna miedzy mna a innymi ludzmi, na akceptacje tego, ze dzieci
coraz mniej beda mnie kochaly, az w koncu- w najlepszym razie- zaczna mnie tylko tolerowac.
Musze się nauczyc bez protestu przyjmowac fakt, ze moje dorosle wnuczeta te wartosci, które sa dla
mnie najswietsze, uznaja za zamach na swoja wolnosc, podczas gdy ich poglady beda dla mnie
oburzajace.
William Wharton
Ludzie, którzy przyjmuja swoja starosc, nie robiac z niej problemu, sa mlodsi od tych, którzy za wszelka
cene chca zachowac swoja mlodosc.
Antoni Kepinski
Nikt nie jest w stanie wyreczyc drugiego czlowieka w zmierzeniu się z wlasna staroscia - równie osobista
i niepowtarzalna jak cale zycie. Na dlugo przed staroscia trzeba się dowiedziec, co jest w zyciu wazne,
a z czego mozna zrezygnowac.
Ks. Jan Kracik
Życie nasze ma swój ustalony bieg ...
Kazda pora zycia ma sobie tylko wlasciwy charakter: dziecko jest slabe i niepewne mlodzieniec smialy i
porywczy, wiek dojrzaly cechuje juz powaga. A starosc jest wiekiem zupelnej dojrzalosci.
Cyceron
Zwykle ludziom starszym przypisywano madrosc. Trudno jest sprecyzowac, czym jest madrosc. Na
pewno nie jest ona równowazna z pojeciem inteligencji . Madrosc wiaze się raczej ze wzrostem refleksji
nad swiatem i nad wlasnym zyciem . Z madroscia wiaze się takze akceptacja wlasnej przemijalnosci .
Ks.prof.dr hab. Zdzislaw Chlewinski
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Refleksja nad starością
Panie,Ty wiesz lepiej, anizeli ja sam, ze się starzeje i pewnego dnia bede stary. Zachowaj mnie od
zgubnego nawyku mniemania, ze musze cos powiedziec na kazdy temat i przy kazdej okazji. Odbierz mi
chec prostowania kazdemu jego sciezek.
Szkoda mi nie spozytkowac wielkich zasobów madrosci, jakie posiadam, ale Ty Panie wiesz, ze
chcialbym zachowac do konca paru przyjaciół.
Wyzwól mój umysl od niekonczacego brniecia w szczególy i daj mi skrzydel, bym w lot przechodzil do
rzeczy.
Uzycz mi chwalebnego uczucia, ze czasem moge się mylic. Zachowaj mnie milym dla ludzi, choc z
niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymac. Nie chce byc swietym, ale zgryzliwi starcy to jeden ze
szczytów osiagniec szatana.
( Modlitwa przypisywana św. Tomaszowi z Akwinu. Wybór tekstów i opracowanie na podstawie „Telefon
Zaufania&148 nr 23 „Vilcacora - żyj dłużej” 2001r; „Dziennika Zachodniego” /2000 Janina Stoksik )

