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Amokowe cykle ostatni raz przed świętami
„Seans seniora” oraz „Seans z wózkiem”
zdążyły już zyskać sobie uznanie wielu
gliwiczan. W grudniu „Amok” zaprezentuje po jednym filmie z tych właśnie propozycji kina.

Debeściaki i Seniorzy
- łączcie się
Seniorzy w miłej atmosferze spędzają tu wolny czas na grze w planszówki. Nie ograniczają jednak znajomości do cotygodniowych
spotkań – wspólnie chodzą na zakupy, pieką, gotują, majsterkują. Dzieciaki nie włóczą się bez celu po osiedlu, tylko doskonalą
swoje talenty, podciągają się w nauce
i relaksują przy szachach czy „Chińczyku”.
Czas wolny? Choć wielu z nas
nie wie, co to jest, to jednak
są osoby, które mają go w
nadmiarze. Właśnie z myślą o
młodzieży i osobach starszych,
na gliwickim osiedlu Trynek powstał „Klub Debeściaka” i „Klub
Seniora”.
Przewodniczący Zarządu Osiedla, a jednocześnie pomysłodawca i koordynator „Klubu
Seniora”, Jarosław Wypych,
wychodzi z założenia, że sala
Rady Osiedlowej to nie tylko lokal dla radnych. Dlatego też robi
wszystko, by miejsce tętniło życiem. Pierwsze spotkanie osób
starszych, samotnych w „Klubie
Seniora” odbyło się w maju. Od
tego czasu, mieszkańcy Trynku
i innych osiedli, w mniejszym
lub większym gronie, spotykają
się, by wspólnie spędzić czas na
grze w szachy lub Scrabble lub
poznać kogoś, z kim raźniej będzie pójść choćby po codzienne
zakupy.
Wypych przyznaje, że marketingowo inicjatywa nie jest jeszcze
rozpropagowana. Na zajęcia
przychodzi około dziesięciu
osób, ale zależy to od pogody.
Do tej pory konkurencją były
ogródki działkowe. Jednak i tu
Rada Osiedlowa ma swojego
asa w rękawie w postaci prezesa Jerzego Dominika. To jego
namowy sprawiły, że pani Janina
i pani Alicja uczestniczą w zajęciach od samego początku.
– Przychodzimy tu regularnie, bo
mieszkamy niedaleko. Gry może
tak bardzo nas nie interesują,
ale chętnie się spotykamy, żeby
poplotkować – mówią. W Poznaniu mój kuzyn też ma takie koło.
Oni tam wyszywają, śpiewają,
mają różne rozrywki – dodaje
pani Alicja.
Właśnie na takie indywidualne
inicjatywy liczy Jarosław Wypych.
Można stworzyć koło szydełkowania, gotowania, ale nic na
siłę.
– Mam nadzieję, że pojawią się
osoby z pomysłami. W planach
na lato mamy organizowanie wyjazdów np. do Pszczyny czy Rud
Raciborskich, albo nawet na jakiś szlak w Beskid Żywiecki.
Wypychowi marzy się, by w przyszłości połączyć „Klub Seniora”
z inną inicjatywą Rady Osiedlo-

wej. Cztery razy w tygodniu,
przy ul. Fornalskiej spotyka się
młodzież. W „Klubie Debeściaka” nie tylko podciągają się w
nauce, ale także uczestniczą w
warsztatach plastycznych.
Zajęcia prowadzą wolontariusze
i pracownicy opieki społecznej.
Uczestniczą w nich głównie
dzieci i młodzież z rodzin potrzebujących i patologicznych.
Ale drzwi dla nikogo nie są zamknięte, a dzięki funduszom
z opieki, uczestnicy mogą liczyć
na skromny poczęstunek.
Pomysł z klubem dla młodzieży
zdał egzamin. Dzieci zaglądają
do lokalu Rady Osiedlowej na
długo przed rozpoczęciem zajęć.
– Zainteresowanie „Klubem Debeściaka” jest naprawdę duże,
świadczyć może o tym to, że
zwiększyliśmy liczbę zajęć z
trzech do czterech w tygodniu.
Poza tym często zdarza się, że
dzieciaki – wracając ze szkoły –
już zaglądają, pukają w szybę,
pytają, czy mogą wejść. Nie wyganiam ich – wyjaśnia Jarosław
Wypych.
Debeściaki spotykały się także
w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Dodatkowo np. zorganizowano im „Ferie na Trynku”, a
w zeszły wtorek, 7 grudnia, kulig w Sośnicowicach. Z kolei dla
osób starszych, w ubiegłym roku
została zorganizowana wspólna wigilia. Przy wspólnym stole
zasiadło prawie osiemdziesiąt
osób. To robi wrażenie i daje
motywację do kolejnych działań.
A przecież święta Bożego Narodzenia tuż, tuż.

Małgorzata Urbanek

Spotkania „Klubu Seniora” odbywają się w
każdy piątek o godz.
18.00 w sali Rady
Osiedla Trynek przy
ul. Fornalskiej 16.
Młodzież z „Klubu Debeściaka” spotyka się
w tym samym miejscu
od poniedziałku do
czwartku od 16.00 do
18.00.

tepianu”, która tym razem
zabiera widzów w zmysłowy
świat pierwszej miłości.

W piątek, 15 grudnia, wszyscy seniorzy zaproszeni są
na
australijsko-francuską
produkcję pt. „Jaśniejsza od
gwiazd”. Przedstawia ona
losy osiemnastoletniej Fanny
Brawne, która dla wielkiego
uczucia zrzuca płaszcz konwenansów, w jakim została
wychowana.
Film jest wielkim powrotem
Jane Campion, autorki „ForR
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w przedświąteczny czas, historia opowiada bowiem losy
bohaterów, których celem w
wigilijny wieczór jest odnalezienie drogi do symbolicznego domu – bezpiecznego,
pełnego miłości. Bohaterów
różni wszystko, ale dzięki
temu film trafi zapewne do
serc wielu widzów.
Bilet na „Seans z wózkiem”
kosztuje 10 zł, natomiast na
„Seans seniora” – po okazaniu w kasie ZUS-owskiej karty rencisty i emeryta – 7zł.

Dzień później odbędzie się
seans dla młodych rodziców
z pociechami. Punktualnie
w południe, przy słabym
oświetleniu i przyciszonym
dźwięku zostanie wyświetlony film produkcji norwesko-szwedzkiej, pt. „W drodze
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Kino Amok, Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3.

do domu”. Klimat tam przedstawiony idealnie wpisuje się
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