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Szanowni Państwo
Z prawdziwą dumą i radością oddajemy w Wasze ręce 57. wydanie Głosu Seniora. Jak co roku o tej
porze jest to specjalne wydanie – Patriotyczny Głos
Seniora. Jest ono efektem i finałem ogólnopolskiego
całorocznego konkursu Patriotyczny Głos Seniora
– Śladami Niepodległej. Życie i doświadczenia pokolenia czasów wojennych są skarbnicą wiedzy historycznej, mądrości życiowej oraz przykładem na to, iż
wierność wartościom i hart ducha pozwalają zachować człowieczeństwo i godność nawet w najtrudniejszych i najbardziej dramatycznych okolicznościach.
Na nasz konkurs ogłoszony w ramach ogólnopolskiego projektu Patriotyczny Głos Seniora – Śladami
Niepodległej nadeszły poruszające wspomnienia
i historie z czasów walki o wolność Polski. Seniorzy są
świadkami i uczestnikami historii i najlepszymi – bo
autentycznymi – mentorami dla młodego pokolenia.
Publikujemy wybrane opowiadania i zdjęcia, aby ukazać potencjał starszego pokolenia, utrwalić pamięć
o lokalnych, cichych bohaterach tamtej trudnej codzienności, edukować młodszych oraz zachęcić Seniorów do działań patriotycznych.
Minione miesiące upłynęły pod znakiem VIII Między
narodowych Senioraliów w Krakowie, które okazały
się wielkim sukcesem i niezapomnianym przeżyciem
zarówno dla nas jako organizatorów, jak i dla ponad
3 000 Seniorów, którzy uczestniczyli w warsztatach,
wykładach oraz wspólnej zabawie. Relację on-line
z wydarzenia obejrzało 100 000 osób! Do dziś napływają do nas gratulacje i podziękowania oraz pytania
o to, kiedy następne Senioralia? Niniejszym więc odpowiadamy, że oczywiście już za niespełna rok!

Chcemy też podzielić się z Wami radością ze szczególnego wyróżnienia przyznanego Międzynarodowemu Instytutowi
Rozwoju Społecznego, który jest przedsiębiorstwem społecznym założonym przez Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora. Za zatrudnianie osób niepełnosprawnych i wykluczonych
otrzymaliśmy I miejsce w kategorii „Zdrowa Firma” (promującej
liderów społecznej odpowiedzialności biznesu) podczas Gali
XVI edycji Konkursu Lodołamacze 2021.
Dziękujemy jeszcze raz wszystkim tym, którzy byli z nami na
tegorocznych Senioraliach. Dziękujemy wszystkim za liczne dowody uznania naszej działalności. Dziękujemy też Seniorom, którzy współtworzą Głos Seniora oraz programy Gmina Przyjazna
Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora, a także włączają się
w nasze liczne działania proseniorskie oraz biorą udział w konkursach aktywizacyjnych. Zachęcamy do śledzenia Głos Se
niora TV (na kanale YouTube), gdzie znajdziecie m.in. najnowszy
spot kampanii Bezpieczny Senior. Stop Manipulacji – Nie Daj się
Oszukać! z udziałem naszego Ambasadora Zdzisława Wasiaka.
Pamiętajcie, że każdy z Was, Seniorów, może zostać Ambasadorem Głosu Seniora i współtwórcą programów Gmina
Przyjazna Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora, a także
kampanii Bezpieczny Senior. Stop Manipulacji – Nie Daj się
Oszukać!, Szkoła Przyjazna Seniorom, Poznaj swojego Sąsia
da – Seniora, Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!, jak
również licznych konkursów, np. Stylowi Seniorzy, Miłość po
60-tce, Zwierzak Lekiem na Samotność, Senior Działkowiec,
Przekaż nam swój przepis czy Senior Wynalazca.
Bądźcie z nami – Solidarni z Seniorami! Naprawdę warto!

Łukasz Salwarowski

patroni honorowi

Partnerzy strategicznI

PATRIOTYCZNY GŁOS SENIORA



18 maja 1944 roku po niewyobrażalnie ciężkich i krwawych
bojach żołnierze II Korpusu Polskiego pod dowództwem
gen. Władysława Andersa zdobyli wzgórza Monte Cassino
i zatknęli polską flagę na ruinach historycznego opactwa
benedyktynów. Wcześniej bezskutecznie próbowali sforsować silne niemieckie umocnienia we Włoszech (tzw. Linię
Gustawa) m.in. Amerykanie, Brytyjczycy, Nowozelandczycy.
Udało się to dopiero polskim żołnierzom – w większości
pochodzącym z Kresów Wschodnich II RP. Jednym z nich
był Otton Hulacki ze Lwowa, dziś 99-letni pułkownik, aktywny działacz polonijny, członek wielu organizacji patriotycznych i kombatanckich.

Otton
Hulacki
– bohater spod
Monte
Cassino

Płk. Otton Hulacki

droga na Monte Cassino
Pułkownik Otton Hulacki urodził się w 1922 roku we Lwowie. Jego ojciec
Marian Hulacki służył w Policji Państwowej. On sam już jako nastolatek został
instruktorem Orląt Związku Strzeleckiego we Lwowie. Po wkroczeniu Armii
Czerwonej od Wschodu (17 września) rodzina Hulackich, jak inne rodziny urzędników i funkcjonariuszy państwowych II RP, została wywieziona na Sybir, do
Kazachstanu. Ojca wywieziono wcześniej, a kilka dni później NKWD przyszło po
matkę i dzieci – 20-letniego Mieczysława, 18-letniego Ottona, 17-letnią Wandę
i 18-letnią Irenę. Na zesłaniu Otton cudem spotkał się z ojcem.

Dostarczałem czołgi do bitwy

Fot. Krzysztof Sitkowski

W roku 1942 na terenie ZSRR zaczął się formować II Korpus Polski pod dowództwem generała dywizji Władysława Andersa. Do Armii Andersa wstąpił
Marian Hulacki oraz obaj jego synowie. Otton znalazł się w 6. Pułku Pancernym

„Dzieci Lwowskich”. – W 1944 roku zostałem przydzielony do 2. Warszawskiej Brygady Pancernej – wspomina płk. Hulacki.
– Na kilka dni przed bitwą pod Monte Cassino przeniesiono mnie do 9. Wysuniętego
Szwadronu Dostawy Czołgów. Naszym
zadaniem było dostarczać kolejne czołgi
na miejsce tych, które podczas walk były
niszczone, a czasem robić pozorowany
ruch, aby zmylić wroga, odciągając jego
uwagę. Zostałem wyznaczony do przetarcia i sprawdzenia drogi, którą miały docierać transporty wojskowe na pole walki.

Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Ambasadzie RP w Londynie, 3 grudnia 2019 rok
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Płk. Hulacki przy Pomniku Powstańców Listopadowych
w Portsmouth. Pułkownik jest prezesem komitetu odbudowy pomnika, upamiętniającego pierwszą polską emigrację
do Wielkiej Brytanii – 212 powstańców z 1830 roku.

patriotyczny

Była to dawna wąska ścieżka górska o długości
kilku kilometrów, poszerzona i przystosowana
do transportu zaopatrzenia wojskowego i sprzętu bojowego oraz przejazdu czołgów. Podczas
kolejnych ataków alianckich na ufortyfikowane wzgórze droga ta została zniszczona przez
ostrzał, a następnie zaminowana przez Niemców
po nieudanych natarciach Amerykanów w marcu.

Nikt nie wierzył,
że sobie poradzimy
Kiedy w kwietniu zapadła decyzja, że kolejny
szturm na pozycje niemieckie na Monte Cassino mają przeprowadzić Polacy, przystąpiono do
rozminowywania i naprawiania drogi. Pracowano głównie nocą. Termin ataku Polaków został
wyznaczony na 11 maja. Na krótko przed rozpoczęciem natarcia należało sprawdzić wytrzymałość drogi pod transport wojskowy. W tym celu
wjechały na nią dwa ciężkie czołgi z dwuosobowymi załogami. Pierwszym dowodził – kapral
podchorąży Stefan Nędzyński, a drugi, strzelec
Otton Hulacki. Tylko drugiemu czołgowi udało się
przejechać całą długość górskiego traktu. Pułkownik pamięta, że ciągle krzyczał do kierowcy:
„Trzymaj się prawej strony! Blisko ściany skalnej!”.
– Mieliśmy wtedy więcej szczęścia niż rozumu –
stwierdza po latach 99-letni kombatant. – Dopiero
po akcji dowiedziałem się, że nikt nie wierzył, że te
dwa pierwsze czołgi poprzedzające kolumnę wojskową poradzą sobie w tak trudnym terenie z tą
niebezpieczną misją. – Co stało się z pierwszym
czołgiem? – pytamy. – Wjechali w górę bardzo
szybko – mówi Pułkownik. – Kiedy byli już na dużej
wysokości, czołg nagle spadł w przepaść i stoczył
się po zboczu około 200–300 metrów. Dowódca

Rozkaz generała Andersa
(fragmenty)

„Żołnierze! – za bandycką napaść Niemców na
Polskę, za rozbiór Polski wraz z bolszewikami, za tysiące zrujnowanych miast i wsi, za
morderstwa i katowanie setek tysięcy naszych
sióstr i braci, za miliony Polaków jako niewolników wywiezionych do Niemiec, za niedolę i nieszczęście Kraju, za nasze cierpienia
i tułaczkę... Dziś nadeszła dla nas godzina
krwawego odwetu… A więc, Żołnierze do czynu!
Do broni! I w łeb lub serce PAL!”.
cudem przeżył, ale podobno był bardzo połamany i poturbowany. Nie pamiętam, czy drugi członek załogi przeżył ten wypadek. Bohaterska załoga
drugiego czołgu otwarła drogę transportowi wojskowemu 2. Korpusu,
co umożliwiło przygotowania do ostatecznej bitwy o Monte Cassino.
Traktem tym w czasie bitwy dostarczano do góry polskim oddziałom
broń, amunicję, posiłki, wodę. W dół zwożono rannych – niektórych na
noszach, niektórych łazikami. Zarówno przed bitwą, jak i po niej utrzymanie, konserwacja oraz rozminowanie tej jedynej drogi na szczyt wzgórza
pochłonęły wiele ofiar wśród polskich saperów.

Z ziemi włoskiej do Anglii
Zdobycie Monte Cassino otwarło aliantom drogę na Rzym. II Korpus Polski został skierowany do Bolonii, gdzie brał udział m.in. w bitwie
o Ankonę (ważny strategicznie port), następnie wyzwalając kolejne miasta i miasteczka na wybrzeżu Adriatyku, w tym Loreto, gdzie znajduje
się słynne sanktuarium maryjne. Jakie były losy Ottona Hulackiego po
kampanii włoskiej? – W 1947 wraz z bratem Mieczysławem opuściliśmy
Włochy. Z Neapolu przypłynęliśmy statkiem do Anglii. Do Anglii przybył też
ojciec. Matka i siostry po repatriacji z ZSRR osiadły w Polsce. Dla Mariana,
Mieczysława i Ottona Hulackich powrót do Ojczyzny nie był możliwy,
ponieważ byli żołnierzami gen. Andersa, którego komuniści nienawidzili
(w 1946 władza ludowa odebrała Generałowi obywatelstwo polskie). Ponadto Marian
Hulacki był przedwojennym
policjantem, a Otton był działaczem społecznym i należał
do „Orląt” przy Związku Strzeleckim we Lwowie. Obawiał
się aresztowania i śledztwa.
Miał świadomość tego, co UB
i SB potrafiły zrobić z człowiekiem, aby wydobyć z niego
zeznania przeciwko kolegom.
Krystyna Jenvey

Pułkownik Hulacki jest Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Polskich Weteranów Southampton

Prezes SPPW Southampton
Ambasadorka Głosu Seniora
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MAŁOPOLSKA SOLIDARNA Z SENIORAMI

Projekt zrealizowano przy wsparciu
finansowym Województwa
Małopolskiego

VIII Międzynarodowe Senioralia w Krakowie –

SENIOR MA MOC!


16 września 2021 roku stolica Małopolski została oddana we władanie
Seniorom. W tym dniu odbyły się główne obchody VIII Międzynarodowych Senioraliów w Krakowie organizowanych przez Stowarzyszenie
Manko – Głos Seniora we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa oraz
Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego pod patronatem m.in. Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wydarzenie
zgromadziło ponad 3 000 uczestników, ponad 100 000 Seniorów z kraju i za granicą obejrzało transmisje relacji na
www.facebook.com/GlosSeniora

Po uroczystej Mszy świętej w intencji pogodnej jesieni życia spod
Bazyliki Mariackiej do Parku im. Henryka Jordana ruszyła Parada Seniorów z ponad stu miast i gmin partnerskich Programu Gmina Przyjazna
Seniorom z całej Polski. Barwny i radosny pochód pod hasłem Senior
ma moc! zrobił niesamowite wrażenie na przechodniach i mieszkańcach miasta, którzy pozdrawiali uczestników, bili brawo i machali z okien.
W Parku Jordana odbyło się uroczyste powitanie. Wśród zaproszonych
gości byli m.in. Grzegorz Błażewicz – Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta, Jan Duda – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego,
Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Andrzej
Kulig – Wiceprezydent Miasta Krakowa, Wioletta Wilińska – Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, dr Krzysztof Czarnobilski –
Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala MSWiA w Krakowie, Jacek Kowalczyk
– Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. Seniorów, Anna Okońska-Walkowicz – Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów. Specjalny list do
organizatorów i uczestników VIII Międzynarodowych Senioraliów w Krakowie skierowała Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza Dama RP wyraziła
w nim swe uznanie dla zaangażowania i licznych działań prosenioralnych
Stowarzyszenia Manko – Głos Seniora oraz przesłała życzenia udanej,
inspirującej i aktywnej zabawy podczas Senioraliów.

Przemarszowi towarzyszyły gorące rytmy zespołu Sorrir Por Favour.
6
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Tańce, wykłady, koncerty
Cały dzień wypełnił bogaty i różnorodny program: występy zespołów artystycznych, wykłady
edukacyjne na temat zdrowia i bezpieczeństwa,
warsztaty i zajęcia ruchowe. Seniorzy ćwiczyli
fitness, tańczyli, edukowali się, integrowali i inspirowali nawzajem. Na uczestników czekały
m.in. stoiska Głosu Seniora (na którym można
było zdegustować i zakupić naturalny Zakwas
z Buraków ze spiżarni Głosu Seniora bez konserwantów), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także licznych firm
i uzdrowisk oferujących atrakcyjne zniżki dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz gmin
partnerskich Programu Gmina Przyjazna Seniorom i Kół Gospodyń Wiejskich. Była też możliwość bezpłatnego skorzystania z licznych badań
i konsultacji lekarskich. Wydarzenie uświetniły
dwa pokazy Stylowi Seniorzy Głosu Seniora oraz
niezapomniany koncert Alexandra Martineza z Filipin, utalentowanego wokalisty i imitatora głosów
najsłynniejszych wykonawców różnych gatunków
muzycznych. Impreza tradycyjnie zakończyła się
efektowną Międzypokoleniówką z DJ-Wiką.

patriotyczny
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych
w ramach programu wieloletniego na rzecz
Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Basia Maciejewska
z Łodzi – „czarownica”, Babcia w Locie,
W o lo n ta r i u s z k a
60+, Honorowa Ambasadorka GS

Gość specjalny – Zdzisław Wasiak z Krapkowic, król III turnusu
„Sanatorium miłości”

Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig przekazał
symboliczny klucz do miasta na ręce przedstawicieli Seniorów – Antoniego Wiatra, Przewodniczącego RKS, Marii Pstrong ze Starogardu Gdańskiego,
Honorowej Ambasadorki GS, i Marka Pilcha Ambasadora Zdrowego Stylu Życia GS

Certyfikat Gminy Przyjaznej
Seniorom dla Moszczenicy
odebrał wójt Jerzy Wałęga.

Słuchacze UTW „Aktywni” z Końskich pod przewodnictwem Teresy Dunajskiej – Honorowej Ambasadorki GS

Certyfikat GPS w imieniu Wójta Gminy
Mszana Dolna Bolesława Żaby odebrały
Radne: Aleksandra Kania i Halina Bubiłek

Międzypokoleniowa zabawa
z DJ-Wiką i DJ-Krisem

Grupa Vogue Nowa Huta – międzypokoleniowy,
ekscentryczny i energetyzujący pokaz mody
przygotowany przez Małgorzatę Piątkiewicz- Pokaz mody Stylowych Seniorek i Seniorów przygotowany przez nasze sty-Szczechlę
lowe seniorki Małgorzatę Bielczyk i Hannę Piekarską

Wspaniała zabawa podczas koncertu Alexandera
Martineza z filipin

Uczestnicy VIII Międzynarodowych Senioraliów w Parku im. H. Jordana
w Krakowie
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Małopolski Głos Seniora

Projekt zrealizowano przy wsparciu
finansowym Województwa
Małopolskiego

Honorowi Ambasadorowie
Głosu Seniora



Międzynarodowe i jednocześnie ogólnopolskie Senioralia
były dobrą okazją, aby podziękować za pracę i wrażliwość
społeczną najaktywniejszym Ambasadorom – współtwórcom Głosu Seniora oraz programów Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora. Jednocześnie Prezes Łukasz Salwarowski zaprosił wszystkich Seniorów do
współtworzenia Głosu Seniora poprzez udział w ogólnopolskich konkursach aktywizacyjnych oraz promowanie
licznych kampanii prowadzonych przez Stowarzyszenie
Manko – Głos Seniora. Podkreślił także, że każdy posiadacz Ogólnopolskiej Karty Seniora może zwiększyć jej moc
i zasięg, zdobywając dla programu kolejne firmy i zachęcając swoją gminę, aby została Gminą Przyjazną Seniorom.

Alicja Paprstein z polskiego UTW w Wiedniu oraz Miechowianki – Jadwiga Wszół i Krystyna Ćwiklińska

Janina Czaja z Wieliczki – sprawna organizatorka
i zdobywczyni wielu firm dla OKS
.Ireneusz Sporys z Mysłowic – nasz Ambasador na Górnym Śląsku

Janusz Masłowski z Mie
chowa – Ambasador Zdrowego Stylu Życia, promujący zdrowie przez ruch

Monika Świątek z Iwanowic – Ambasador GS
i kampanii Szkoła Przyjazna Seniorom
patroni honorowi

Halina Dębińska z Łodzi
– jedna z Babć w Locie
z Dziadkiem, propagatorka Wolontariatu 60+

patroni medialni
C=100,M=72,Y=0, K=6

C=0, M=0,Y=0, K=100

Patronat Honorowy
Przewodniczącego
Rady Miasta Krakowa
Dominika Jaśkowca
Honorowy Patronat Arcybiskupa
Krakowskiego Marka Jędraszewskiego
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Małgorzata Bielczyk z Krakowa, Ambasadorka Kampanii Stylowi Seniorzy

patriotyczny
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych
w ramach programu wieloletniego na rzecz
Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

KONFERENCJA DLA
SAMORZĄDÓW ORAZ
KINO DLA SENIORA



Tegoroczne Senioralia były imprezą
dwudniową. Rozpoczęły się 15 września
Konferencją w Urzędzie Miasta Krakowa
„Doświadczenia i inspiracje w polityce
senioralnej samorządów” dla koordynatorów polityki senioralnej z samorządów zrzeszonych w naszym Programie
Gmina Przyjazna Seniorom. Rozmawiano
o kształtowaniu środowiska przyjaznego Seniorom w polityce samorządów.
Prezes Łukasz Salwarowski mówił m.in.
o tym, jak ważna z powodów etycznych,
moralnych, a także ekonomicznych jest
aktywizacja, która utrzymuje Seniorów
w dobrej kondycji psychofizycznej. Przypomniał również, że na około 9,5 miliona
polskich Seniorów aktywnych społecznie
i zrzeszonych jest tylko około 1 milion.

Głos zabrali m.in. Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa
Małopolskiego, Lidia Ulanowska – Dyrektor Departamentu Polityki
Senioralnej w MRiPS, Kordian Kulaszewicz – Wiceprzewodniczący
Rady ds. Seniorów przy MRiPS, Dyrektor Przemysław Herman z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Anna Okońska-Walkowicz
– Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów, Jakub Cylc z Krajowej Izby
Domów Opieki, dr Tomasz Jan Prycel – współtwórca projektu Zdrowie
Człowiek Profilaktyka, Barbara Szafraniec – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów, Dariusz Woźniak – Skarbnik
Powiatu Świeckiego, Małgorzata Trybus – Inspektor Wydziału Spraw
Społecznych UM w Brzozowie, Marta Majewska – Burmistrz Hrubieszowa, Magdalena Gościniewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Kielcach, Ewa Kowalik – Zastępca Burmistrza Polkowic ds.
Społecznych. Zostały też odczytane listy od Marleny Maląg – Minister
Rodziny i Polityki Społecznej, dr Joanny Borowiak – Przewodniczącej
Sejmowej Komisji Senioralnej, Marty Mordarskiej – Przewodniczącej Komisji Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Kino dla Seniora
Drugim wydarzeniem pierwszego dnia VIII Międzynarodowych Senioraliów było Kino dla Seniora. W Kinie Kijów zgromadziło się około
400 osób. Spotkanie otworzył wicemarszałek Łukasz Smółka, następnie serdecznie przywitał Seniorów Jarosław Wójcik – Prezes Kina
Kijów. Potem odbyły się: wykład o zdrowiu dra n. med. Krzysztofa
Czarnobilskiego, konferencja „Zostań współtwórcą Głosu Seniora,
Gminy Przyjaznej Seniorom i Ogólnopolskiej Karty Seniora”, warsztaty
„Stop Manipulacji – Nie Daj się Oszukać” oraz konkursy z nagrodami.
Na koniec uczestnicy obejrzeli brytyjski komediodramat „Pojedynek
na głosy”. Pokaz ten zainaugurował cykl seansów „Kino dla Seniora”
z Głosem Seniora, na które posiadacze OKS mają specjalną zniżkę.

partnerzy

Nadwiślańska Pasieka
Ryszard Teska

sponsorzy

Senior działkowiec

SENIOR
BALKONOWIEC

Dary i uroki jesieni

Janina Rochowiak,
Oświęcim



„Minęły słońca letniego skwary / łaskawa jesień dzieli swe
dary” – pisze do nas Zofia Górska, Seniorka z Łodzi. I dołącza
serdeczne życzenia dla wszystkich Seniorów: „I nam niech się
darzy w tej jesieni życia. Wszystkiego dobrego!”. Głos Seniora
dołącza się do tych życzeń .

Danuta Dubas
z Wnuczką,
Aleksandrów Łódzki
Halina
Dębińska,
Łódź

Kazimierz Seweryn,
Niegowić (gmina Gdów)

Ogródki i działki Polaków na Litwie
Bardzo cieszą nas zdjęcia od Polaków z Litwy, naszych starych, dobrych przyjaciół, nadesłane przez
panią Jadwigę Prowlocką (pol. Przewłocką) na dowód, że polscy Seniorzy mieszkający na Litwie są
aktywni nie tylko na gruncie społecznym, ale również na swoich działkach i ogrodach.
Wanda Turek, Soleczniki

Antoni Jankowski (85),
wieloletni Prezes Polskiego UTW
w Solecznikach

Na swojej działce Państwo
Jankowscy mają zadbaną
daczę. W tle za panią Danutą
(83) łopocze polska flaga.

Drodzy Seniorzy!
Czekamy na Wasze zdjęcia w Waszych ogrodach i balkonach
pod adresem e-mail: konkurs@manko.pl
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Waleria Krzywiec,
Soleczniki

Leokadia Mikonis, Soleczniki

Eleonora Chmielarska (92)
z Bochni
Inicjatorka konkursu
Senior Działkowiec
oraz Ambasadorka Głosu Seniora

patriotyczny

Stylowi Seniorzy

Lato jesienią
– pogodne stylizacje Stylowych Seniorów



W tym sezonie królowały garnitury, którym i ja uległam,
dokupując kilka sztuk w różnych kolorach. To strój zawsze
elegancki i łatwy do różnych stylizacji – codziennych, wizytowych, wieczorowych. Zamieniamy obuwie sportowe na
szpilki, koszulę na ciemny top, zakładamy odważniejszą biżuterię i już jesteśmy gotowi na wieczorne wyjście.

Bogusław
Karbownik,
Łódź

Jolanta
Nienałtowska,
Wrocław

W tym numerze prezentujemy
stylizacje z przełomu lata i jesieni.
Pani Halina Staszczak to piękna kobieta z pozytywną energią w oczach.
I taką też jest jej stylizacja – słoneczna, pogodna i elegancka. Jest w tej
propozycji spójność, kobiecość, dbałość o detale przy zachowaniu szlachetnego minimalizmu. Pani Maria
Mikołajczak to kobieta o pięknej figurze, zadbana, w wygodnym, dostosowanym do okazji stroju. Bogdan Karbownik ma swój styl i potrafi
swobodnie bawić się modą. To społecznik i sportowiec o nienagannej
sylwetce, łączący pasję z dobrym
wyglądem. Swoją stylizację nazwał
jesień latem. Pani Jolanta Nienałtow-

KONKURS!

Janina Chorzępa,
Krosno

Barbara
Ratyńska,
Warszawa

Jolanta
Jabłońska-Góral,
opole

ska swój look „z pazurem”, czyli skórzana ramoneska i spódnica w zwierzęce printy, złagodziła
delikatnym szalem, dodając też odrobinę koloru
jesiennych liści. Z nadesłanych zdjęć spoglądają
na nas uśmiechnięte osoby, z pomysłem na siebie,
a kolory ich stroju świadczą o pogodnym, jeszcze
letnim nastroju. Zatem i ja życzę Wam, Kochani,
wiele uśmiechu tej jesieni.

Halina
Staszczak,
Mogilany

Maria
Mikołajczak,
Solec Kujawski

Specjalnie dla Czytelników „Głosu
Seniora” firma Plazanet, wyłączny
dystrybutor marki, przygotowała
20% rabatu na wszystkie produkty
marki REVITALASH® COSMETICS.

Wasza Stylowa Seniorka
Hania Piekarska
Koordynatorka konkursu
„Stylowi Seniorzy”,
ambasadorka „Głosu Seniora”,
Ogólnopolskiej Karty Seniora
oraz kampanii Stop Manipulacji
– Nie Daj się Oszukać!

Stylowi Seniorzy

Wyślij nam swoje stylowe zdjęcie!
Pokażmy, że styl, klasa i atrakcyjność nie mają limitu wieku.
Zdjęcia prosimy wysyłać na adres e-mail: konkurs@manko.pl
z dopiskiem: styl60+. Najlepsze stylizacje zostaną opublikowane,
a ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody!

Kod: GLOSSENIORA20
jest do wykorzystania na stronie
www.revitalash.pl
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Zwierzak lekiem na samotność

Piesek, który pierwszy
wyszedł z budy

Pani Teresa
z Funią



Jak to się stało, że Funia do mnie trafiła? Niedaleko mojego bloku w budzie oszczeniła się suczka. Dokarmiałam ją i szczenięta. Początkowo
nie myślałam o przygarnięciu jednego z piesków. Jednak pewnego dnia
przechodziłam obok budy, przed którą siedziała tylko suczka. I nagle
zdecydowałam, że pierwszego pieska, który wyjdzie z budy, zabiorę ze
sobą do domu – pisze do nas Pani Teresa Pidło z Libiąża.

I tak 3 lata temu zyskałam najlepszą przyjaciółkę – Funię,
która zawsze jest przy mnie, cokolwiek by się działo, akceptuje mnie całkowicie i nie odstępuje na krok. Dzięki niej czuję
się bardziej szczęśliwa i bezpieczna. Funia jest przytulasem,
bardzo lubi oglądać ze mną telewizję. Podczas wspólnych
seansów kładzie mi się w nogach i przyjemnie grzeje. Opieka
nad psem zmusza do aktywności – czy deszcz, czy śnieg czy
mróz trzeba wyjść na spacer, a to poprawia samopoczucie
i kondycję. Mogę powiedzieć, że Funia pobudziła mnie do
życia. Podczas spacerów poznałam sąsiadów z osiedla i ich

czworonożnych przyjaciół. Rozmawiamy ze sobą, wymieniamy się doświadczeniami, historyjkami czy wskazówkami
dotyczącymi naszych pupili. Te przejawy ludzkiej życzliwości stały się cennym dodatkiem do mojej codzienności –
a wszystko za sprawą mojej suczki. Choć bałam się zaprosić
psa do swojego domu, mając świadomość, że to poważna
decyzja, to teraz nie wyobrażam sobie życia bez Funi, która zawsze na mnie czeka i wita z nieopisaną radością. A ja
mam ogromną radość z tego, że dzięki impulsowi, któremu
uległam, choć jeden pies więcej ma szczęśliwy, ciepły dom.

Seniorze, adoptuj psa lub kota



Trawa nasza kampania „Zwierzak lekiem na Samotność”. W jej ramach we współpracy ze Schroniskiem
dla Bezdomnych Zwierząt prowadzonym przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zachęcamy Seniorów do adopcji bezdomnych zwierzaków. Ostatnio w naszą akcję włączyło się także kieleckie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach prowadzone przez Stowarzyszenie Arka Nadziei.

Nie dajcie się zwieść tej groźnej minie. JANIN
to jeden z największych kocich pieszczochów
w naszym schronisku. Uwielbia, przytulanie,
głaskanie po łepku. Niczym pies wystawia
brzucho do drapania. Kocha ludzi, natomiast
koty nie przeszkadzają mu, ale też nie szuka
ich towarzystwa. Jest sędziwym i doświadczonym życiem kocurem. Czy mimo wieku dostanie szansę na swojego człowieka do kochania?
Informacja
o możliwości
adopcji Janina
pod nr tel.
12 429 92 41

BRADLEY jest młody, zdrowy,
energiczny i kontaktowy. Chce
zwiedzać świat, uwielbia spacery
i jest spragniony zabaw z innymi
psami. Na smyczy chodzi spokojnie i grzecznie. Jest radosny,
uczuciowy, śmiały, ale nie nachalny. To typ psa, który pójdzie
za człowiekiem noga w łapę!
Informacja
o możliwości
adopcji Bradleya
pod nr tel.
41 361 67 24

Zwierzak lekiem na samotność
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www.glosseniora.pl

Opowieści o zwierzakach wraz z ich zdjęciami prosimy
przysyłać pod adres mailowy konkurs@manko.pl

patriotyczny

SOLIDARNI Z SENIORAMI

Wspieramy i działamy!



Przywykliśmy już do faktu, że pandemia jest z nami i może zostać na dłużej.
Jednak izolacja nie może trwać w nieskończoność. Nie przestajemy wspierać samotnych, zamkniętych w domach Seniorów, prezentując jednocześnie
inspirujące przykłady Waszej aktywności. Staramy się być z Wami wszędzie
tam, gdzie robicie coś, co warto pokazać i czym warto się pochwalić. Przy
okazji pochwalimy się też sami: Założone przez Stowarzyszenie Manko –
Głos Seniora przedsiębiorstwo społeczne Międzynarodowy Instytut Rozwoju
Społecznego zajęło pierwsze miejsce w kategorii „Zdrowa Firma” podczas
XVI edycji konkursu Lodołamacze 2021 za wrażliwość społeczną oraz troskę
o życie i zdrowie zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych.

Ambasadorowie Głosu Seniora
podczas VII Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów; 4 października 2021, sala sesyjna Senatu

Wykład Przewodniczacego Rady Programowej Głosu Seniora dra n. med. Krzysztofa
Czarnobilskiego w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay w Krakowie w ramach comiesięcznego cyklu Akademia Seniora

Rejs po Wiśle z Krakowa do Tyńca zorganizowany
przez Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę – Oddział Małopolska

Przedstawiciele MIRS z Martą Mordarską – Przewodniczącą Komisji
Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku
Województwa Małopolskiego.

Dzień Seniora w licznym i preżnie działającym oddziale PZERiI w Piasecznie, gdzie mamy
dwóch wspaniałych ambasadorów – Andrzeja Zawadzkiego oraz Bogdana Pawlaka, przewodniczącego oddziału PZERiI w Piasecznie.

Głos Seniora miał przyjemność uczestniczyć w inauguracji Roku Akademickiego UTW Mogilany

Seniorzy i muzyka klasyczna
Od września tego roku Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
podjęła współpracę z krakowską Fundacją Geriatrics w zakresie realizacji projektu „Senior z pasją”, w ramach którego prowadzony jest m.in. Klub „Senior z pasją”
oraz Ogród Geriatrics. Członkowie Klubu będą mieli możliwość rozwijania wiedzy
muzycznej oraz aktywnego uczestnictwa w wybranych koncertach prezentowanych w 77. Sezonie Artystycznym. Projekt „Senior z pasją” jest współfinansowany
m.in. przez Fundację PZU z Warszawy oraz wspierany m. in. przez Stowarzyszenie
MANKO – Głos Seniora. Przy okazji przypominamy również, że w Filharmonii im.
Karola Szymanowskiego w Krakowie honorowana jest Ogólnopolska Karta Seniora.

Elżbieta Żytyńska-Chwast, Prezes
Fundacji Geriatrics
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MIŁOŚĆ PO 60-TCE

Prezent na
Diamentowe
Gody



Opisując dla Głosu Seniora historię miłości moich
rodziców, chciałam im zrobić prezent na Diamentowe Gody, które niedawno obchodzili. Zainspirowało mnie do tego ich zdjęcie sprzed lat. Są na nim
moi rodzice oraz wujek mojego taty. Na tej fotografii
wszyscy są młodsi i szczupli – takich pamiętam ich
z dzieciństwa. Dziś moi rodzice wyglądają trochę
inaczej, ale nie zmieniło się jedno – ich miłość i radość z tego, że ciągle są razem.

Oboje pochodzą z malowniczych podsądeckich miejscowości,
a poznali się w Krakowie – na studiach. Mama była najmłodszą na
roku studentką Akademii Medycznej. Poszła do szkoły zaraz po wojnie, ukończywszy ledwo 5 lat. To były ciężkie czasy. Ale mama była
bardzo dzielna. Codziennie pod opieką starszego brata maszerowała
kilka kilometrów do szkoły, zimą brnąć przez zaspy śniegu. Potem
skończyła liceum i dostała się na studia w Krakowie. Zamieszkała
w internacie z koleżanką, jak się później okazało – przyszłą szwagierką. A brat mamy zamieszkał w akademiku z przyszłym szwagrem.
Te dwie pary rodzeństwa bardzo się polubiły. A Małgosię, czyli moją
mamę, i Leszka, czyli mojego tatę, połączyła prawdziwa miłość.

Inżynier, muzyk, działkowiec
Mój tata jest inżynierem, ale też muzykiem – samoukiem. Od
młodych lat kupował sobie instrumenty – akordeon, mandolinę,
skrzypce – i uczył się na nich grać. Kiedy byłyśmy z siostrą małe,
tata grał, a my tańczyłyśmy przebrane za księżniczki w suknie
i szale mamy. Dzisiaj ulubionym zajęciem taty jest działka, na
której odwiedza go oswojona kawka. Mama zaś, emerytowany
lekarz pediatra, pielęgnuje rabaty kwiatowe, obsadzone w ten

„Czas jest naszym darem.
Dostaliście już sześćdziesiąt
wspólnych diamentowych lat.
Czasem lśniących, cudownych,
czasem twardych i ostrych
jak diament”.
Alina Gieniec
(fragment poematu, który p. Alina
napisała dla swoich Rodziców)

sposób, że kiedy jedne rośliny przekwitają, to zakwitają
następne. Ta praca przy drzewach i kwiatach uratowała
moich rodziców od depresji w czasie lockdownu.

Dla moich rodziców
Czas płynie tak szybko, pozostają wspomnienia
uwiecznione na zdjęciach. Warto do nich wracać, przypomnieć sobie, jak jeszcze niedawno wyglądaliśmy. A ja,
patrząc na tę fotografię, uświadamiam sobie, jak wiele
zawdzięczam uwiecznionym na niej osobom. Dzisiaj
wujek taty (nasz pra-wujek) ma już sto lat, a rodzice
doczekali 60. rocznicy ślubu.

Na miłość
nigdy nie jest
za późno
MIŁOŚĆ PO 60-TCE!
Wiek nie jest ograniczeniem w miłości.
W każdym wieku zasługujemy na szczęście.
Udało Ci się znaleźć swoją drugą połówkę
po 60-tce? A może znasz kogoś, kto znalazł
swoją miłość na emeryturze? Podziel się swoją
historią, aby zainspirować innych.

STANISŁAWA
BABECKA-SOJKA
Z MĘŻEM ZBIGNIEWEM

Czekamy na Wasze listy,
zdjęcia i recepty na miłość
konkurs@manko.pl
lub: os. Urocze 12, 31–953 Kraków
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To będzie wyjątkowa edycja
„Sanatorium Miłości”!



Zakończyły się zdjęcia do IV serii najpopularniejszego reality-show o Seniorach w Polsce. Jak zdradza prowadząca program
Marta Manowska, uczestnicy najnowszej edycji emanują niesamowitą energią życiową, klasą i inteligencją. Emisja „Sanatorium
Miłości” od 2 stycznia w TVP1.

IV sezon był wyjątkowy już od samego początku – zgłoszenie na casting
wysłało blisko 1000 osób z Polski i zagranicy. Wyłonienie finałowej 12 z tak
szerokiego, różnorodnego grona było niezwykle trudne, tym bardziej, że wielu
Seniorów wykazało się wyjątkową kreatywnością. Personalia 12 szczęśliwców
prawie do początku emisji programu pozostaną owiane tajemnicą. Na razie
wiemy, że zobaczymy reprezentanta z Tomaszowa Mazowieckiego, Siemianowic Śląskich, Głogowa, Olsztyna, Szczecina, Gdańska i Gdyni. Będą również mieszkańcy Warszawy i okolic oraz Polacy mieszkający poza granicami
kraju. Być może na ekranie zobaczycie swoich sąsiadów, znajomych z pracy,
osiedla albo ze szkoły lub studiów?

Co wy robicie na tych wersalkach?
Panowie byli pod wyraźnym wrażeniem inteligencji, energii i różnorodności
charakterów pań. Przed spotkaniem z Paniami emocje sięgnęły zenitu, ale to,
co wydarzyło się kiedy wszystkie pokazały się w pełnej krasie dla naszego wzroku, to już była eksplozja – zachwala, doceniając wdzięki uczestniczek, jeden
z panów. W IV edycji widzowie będą mogli zobaczyć Seniorów w wielu niecodziennych dla nich aktywnościach – niektórzy z nich pewnych atrakcji spróbują pierwszy raz w życiu! Dzięki temu kuracjusze przeżyją piękną przygodę,
a widzowie będą mogli obserwować odwagę i potencjał bohaterów. Miesiąc

razem to czas niezwykle silnych emocji
i wrażeń, którym poddawani byli uczestnicy, a od tego tylko krok do pierwszych
oznak nowo rodzących się relacji między uczestnikami. Nie przeżyjecie w życiu
tego, co w tym programie. Panowie zgłaszajcie się do kolejnej edycji! Co wy robicie
na tych wersalkach? Wyrzućcie telewizor
przez okno i zgłaszajcie się do „Sanatorium
Miłości”! – zachęca do udziału w kolejnej
edycji jedna z uczestniczek.

Jesień życia może mieć
wspaniałe barwy
Prowadząca program Marta Manowska
podkreśla, że pierwsze spotkanie z Seniorami i późniejsze nagrania były dla
niej pięknym przykładem, że jesień życia, jeśli tylko chcemy, może mieć wspaniałe barwy, może być bardzo kolorowa
i różnorodna. Udział w programie był dla
Seniorów nowym, ciekawym życiowym
doświadczeniem. Zawsze na początku towarzyszy nam jakiś moment stresu, jakiejś
obawy, ale poziom, klasa i inteligencja, którą ze sobą przynieśli uczestnicy, jest zaskakująca. Przyjemnością było obcować z tą
grupą. Wszyscy są bardzo szczęśliwi, że są
tutaj, że wzięli udział w programie – mówi
z uśmiechem Marta Manowska.
Wielkie emocje, niecodzienne aktywności, różne, czasem trudne życiowe
historie uczestników, ich nowe relacje,
a może nawet i związki? To wszystko
od stycznia w TVP1 w programie „Sanatorium Miłości”.
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Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych
w ramach programu wieloletniego na rzecz
Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Wobec kombatantów,
weteranów i ofiar represji mamy
szczególne zobowiązania



Historia naszego narodu w ostatnim stuleciu mocno nas doświadczyła. W 1918 roku odzyskaliśmy
niepodległość, ale ciągle musieliśmy walczyć o jej zachowanie, a potem ponowne odzyskanie. Walka
o wolność trwała praktycznie przez cały XX wiek. Na to stulecie przypadła wojna z nawałą bolszewicką, II wojna światowa, okres stalinizmu, a następnie walka z narzuconym przez obce państwo reżimem
komunistycznym. Tego wszystkiego doświadczył cały naród, ale wobec osób, które są kombatantami,
weteranami, ofiarami represji wojennych i powojennych mamy szczególne zobowiązania, tym bardziej
że są to osoby w sędziwym wieku – mówi w rozmowie z Głosem Seniora Stanisław Szwed, Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Kombatanci, ofiary represji, wdowy po tych
osobach, robotnicy przymusowi, żołnierze, górnicy oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych, a także działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów
politycznych łącznie stanowią grupę liczącą ponad 208 tysięcy osób, z czego największą grupę
stanowią robotnicy przymusowi (ok. 43,5 tys.),
ofiary represji (ok. 41 tys.) i kombatanci (ok. 14 tys.).
Jakie uprawnienia i przywileje przysługują tym osobom?
Podstawę prawa kombatanckiego stanowią
ustawy: z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, uzu-

pełniająca ją znowelizowana ustawa z 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, a także ustawa
z 29 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec
osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu
Państwa Polskiego. W zakresie prawa dotyczącego opozycji antykomunistycznej należy wskazać ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych
z powodów politycznych.
Jak to się przekłada na świadczenia finansowe?
I tak na przykład renta inwalidy wojennego I i II grupy wynosi obecnie
2862,25 zł. Przysługuje do niej dodatek pieniężny w wysokości 917,58 zł.
Uprawnienia kombatanta lub ofiary represji okresu wojennego i powojennego wiążą się ze świadczeniami pieniężnymi wypłacanymi z emeryturą lub rentą (dodatek kombatancki – 239,66 zł, ryczałt energetyczny
– 179,81 zł, dodatek kompensacyjny – 35,95 zł), ulgami taryfowymi – 50%
przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej oraz 51% na przejazdy
w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego.
Chciałbym też zwrócić uwagę na uprawnienia dotyczące pierwszeństwa
w kolejce do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania,
uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej, prawo do leczenia poza
kolejnością czy do nieodpłatnej pomocy prawnej. Kombatanci i ofiary
represji wojennych i okresu powojennego, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy zdrowotnej, mogą ubiegać
się również o przyznanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej ze
środków budżetowych pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Osoby o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, które taki
status działacza uzyskają do 31 grudnia 2021 r., otrzymają jednorazowe
świadczenie w wysokości 3000 zł. Ustawa uchwalona przez Sejm RP
17 listopada br. została skierowana do prac w Senacie RP.
Rozmawiał Łukasz Salwarowski

16

www.glosseniora.pl

patriotyczny

Uprawnienia
w zakresie opieki
zdrowotnej
inwalidów wojennych,
kombatantów, osób
represjonowanych



Osoby posiadające status: inwalidy wojennego i wojskowego, żołnierza zastępczej służby wojskowej,
cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, kombatanta, działacza opozycji antykomunistycznej
i osoby represjonowane z powodów politycznych, osoby deportowanej do pracy przymusowej, weterana
poszkodowanego, którego ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%, a także
uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co
najmniej 30%, mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ
oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Każda placówka powinna udzielić świadczenia
zdrowotnego w dniu zgłoszenia, a gdy nie jest to możliwe, wyznacza inny najbliższy termin wypadający
poza kolejnością – przypomina Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

W szpitalach i w placówkach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wyżej wymienione uprawnienie jest realizowane w ten sposób, że placówka udziela świadczeń poza
kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. Dodatkowo, świadczenia specjalistyczne powinny
być udzielone w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych
od dnia zgłoszenia pacjenta.

Leki i środki specjalnego
przeznaczenia żywieniowego
Należy tu także wspomnieć o możliwości uzyskania bezpłatnych leków i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Oznacza to, że osobom będącym: inwalidami
wojennymi, osobami represjonowanymi, małżonkami osób,
o których mowa powyżej, pozostającymi na ich wyłącznym
utrzymaniu, uprawnionymi do renty rodzinnej wdowami
albo wdowcami po: poległych żołnierzach, zmarłych inwalidach wojennych, osobach represjonowanych, a także
żołnierzami zastępczej służby wojskowej, którzy otrzymali
jednorazowe odszkodowanie w związku z przymusowym
zatrudnieniem w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud
uranowych, cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych, weteranami poszkodowanymi, których ustalony
procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,

przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii
dostępności „Rp”1 lub „Rpz”2 oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją
o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Bezpłatne wyroby medyczne
Dodatkowo – w myśl ustawy3 - inwalidom wojennym
i wojskowym, cywilnym niewidomym ofiarom działań
wojennych oraz osobom represjonowanym, a także
weteranowi poszkodowanemu w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań
poza granicami państwa oraz weteranowi poszkodowanemu, których ustalony procentowy uszczerbek na
zdrowiu wynosi co najmniej 30% - przysługuje prawo
do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie
osoby uprawnionej, do wysokości limitu finansowania
ze środków publicznych4.
1. wydawane z przepisu lekarza (na receptę)
2. wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania
3. art. 47 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
4. określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji
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„Nikt tak jak Polacy
nie kocha swojej Ojczyzny”
gen. Władysław Anders



Większość Polaków kojarzy gen. Władysława Andersa przede wszystkim
z chwalebnym zwycięstwem pod Monte
Cassino. Jednak to tylko fragment spuścizny życia tego wybitnego Polaka, który był nie tylko genialnym dowódcą, ale
również wielkim autorytetem dla swoich
podkomendnych.

Od początku września 1939 roku gen. Anders na czele Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, a potem Grupy Operacyjnej Kawalerii prowadził
walkę z Niemcami. Po zbrojnej napaści ZSSR na Polskę 17 września
1939 roku podzielił oddziały na mniejsze grupy i polecił im przebijać
się na Węgry. 29 września został ranny i dostał się do sowieckiej niewoli. Był przetrzymywany m.in. w osławionym więzieniu NKWD na
Łubiance w Moskwie. Sowieci bezskutecznie próbowali go nakłonić
do wstąpienia do Armii Czerwonej. Agresja hitlerowskich Niemiec na
ZSRR w czerwcu 1941 roku zmieniła układ sił politycznych w Europie.

Armia Andersa

Anna Maria Anders przy popiersiu ojca

Podpisany w Londynie 30 lipca 1941 roku układ Sikorski-Majski
przewidywał uwolnienie Polaków z sowieckich łagrów oraz utworzenie polskiego wojska na terenie Związku Radzieckiego. Generał został
zwolniony z więzienia i objął dowództwo nad tworzącymi się Polskimi
Siłami Zbrojnymi w ZSRR. Do punktów rekrutacyjnych zgłaszały się tysiące wycieńczonych, schorowanych żołnierzy i cywili. Była to dla nich
jedyna szansa na ocalenie życia i powrót do ojczyzny. Generał robił
wszystko, aby przyjąć jak najwięcej osób i zapewnić im broń, umundurowanie i żywność. Prowadził też rozmowy z władzami radzieckimi na
temat zaginięcia polskich oficerów aresztowanych w 1939 roku przez
Sowietów (ich los poznał dopiero w kwietniu 1943 roku, po odkryciu
przez Niemców masowych grobów w Katyniu). W związku z kłopotami
organizacyjnymi i zaopatrzeniowymi zarządził ewakuację Armii Polskiej
do kontrolowanego przez Brytyjczyków Iranu. Dzięki jego staraniom
udało się wyprowadzić ze Związku Radzieckiego ponad 115 tysięcy
obywateli polskich, w tym około 70 tysięcy żołnierzy.

Akt pamięci i hołdu
Generał zmarł 12 maja 1970 roku w Londynie. Zgodnie ze swoją
wolą został pochowany wśród swoich żołnierzy na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino we Włoszech. Szczególną cześć
jego pamięci okazują m.in. rozsiani po całym świecie potomkowie
tych, którzy dzięki niemu ocaleli. 25 czerwca tego roku miało miejsce
odsłonięcie w Muzeum Armii Narodowej w Londynie popiersia gen.
Władysława Andersa dłuta Andrzeja Pityńskiego. Wydarzenie zorganizowała Polonia w Wielkiej Brytanii przy wsparciu m.in. Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Armii Polskiej w Ameryce, redakcji portalu British Poles oraz Ambasady RP w Londynie. Aktu odsłonięcia
dokonała córka Generała, Anna Maria Anders-Costa, ambasador RP
we Włoszech.
W roku 1950 gen. Władysław Anders wraz z małżonką Renatą Bogdańską odwiedził obóz przesiedleńczy w Hiltingbury, aby podtrzymać ducha Polaków,
którzy z powodów politycznych musieli pozostać
w Wielkiej Brytanii.
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Krystyna Jenvey, Prezes SPPW Southampton
Ambasadorka Głosu Seniora
współpraca: Anna Basisty
Zdjęcia: Tom Wiśniewski, Marian Sobieraj

patriotyczny
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych
w ramach programu wieloletniego na rzecz
Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Aspirant Jan Kuich
– jeniec Ostaszkowa


Fotografia, imiennik i pagon aspiranta Jana Kuicha

Pamięć o narodowych i lokalnych bohaterach jest kultywowana m.in.
w stowarzyszeniach patriotycznych, które zrzeszają ich rodziny oraz
miłośnikow i badaczy historii. Tak też jest w przypadku istniejącego już od 20 lat Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna
1939 roku. Jednym z członków Stowarzyszenia jest Ireneusz Kuich,
wnuk Jana Kuicha – przedwojennego policjanta, jeńca Ostaszkowa,
którego wojenne losy są charakterystyczne dla tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP.

Jan Kuich urodził się w 1892 w Sypniewie, koło Sępólna
Krajeńskiego. Na policyjnej służbie spędził 19 lat – od roku
1920 do wybuchu wojny. Rok 1939 zastał go na posterunku
w Brusach. Po ataku Niemiec polskie władze zarządziły
ewakuację organów administracji państwowej. Jan Kuich
wraz z tysiącami innych policjantów udał się na wyznaczone miejsce koncentracji w Kowlu (dzisiejsza Ukraina). Tam
po wkroczeniu od wschodu Armii Czerwonej funkcjonariusze zostali aresztowaniu i osadzeni w obozie jenieckim
NKWD w Ostaszkowie.

Najcięższy z trzech obozów
Po agresji Związku Radzieckiego na Polskę do niewoli
dostało się około 250 tysięcy oficerów WP, funkcjonariuszy
polskich służb państwowych oraz duchownych. Zostali
osadzeni w specjalnych obozach NKWD – w Ostaszkowie,
Starobielsku i Kozielsku. Najtrudniejsze warunki panowały w Ostaszkowie – zimą temperatura spadła poniżej 40
stopni, pomieszczenia dawnego klasztoru, w których przetrzymywano jeńców, nie były ogrzewane, racje żywnościowe były nad wyraz skąpe, zabraniano praktyk religijnych
i ograniczano korespondencję z rodziną. Polacy poddawani
był indoktrynacji politycznej. Kiedy okazało się, że propagandowa presja nie odnosi skutku, uznano ich za wrogów
państwa socjalistycznego, a to w konsekwencji oznaczało
fizyczną likwidację.

6 300 mogił
Rozkaz o rozstrzelaniu został wydany 5 marca i podpisany przez Stalina oraz wszystkich członków Narodowego
Komisariatu Spraw Wewnętrznych ZSRR. 4 kwietnia rozpoczęły się egzekucje. Jeńców przewożono partiami, po
około 250 osób do więzienia w Kalininie, gdzie w piwnicy
uśmiercano ich strzałem w tył głowy. Trupy ładowano na
ciężarówki i wywożono do lasu w okolicach Miednoje. Dziś
znajduje się tu największy cmentarz policyjny na świecie
– 6 300 mogił, każda opisana danymi personalnymi i stopniem służbowym.

Jan Kuich z rodziną

Zasługą WSRP 1939 r. jest fakt, że Sejm RP uchylił dekret
PKWN, w którym stwierdzano, że Policja Państwowa II RP była
na usługach okupantów. Bardzo ważnym przejawem pamięci
o pomordowanych jest projekt „Dęby Pamięci”, zainicjowany
w 2008 roku przez Stowarzyszenie Parafiada, który zakłada
posadzenie 21.857 dębów (liczba ofiar Katynia) w oznaczonych
miejscach. Takie miejsca zostają następnie otoczone opieką
przede wszystkim szkół. Swój „dąb pamięci” ma również Jan Kuich. Znajduje się on w Brusach, gdzie służył do września 1939 r.

Aspirant Jan Kuich został pośmiertnie odznaczony Krzyżem
Kampanii Wrześniowej 1939 r. – odznaką ustanowioną dekretem Prezydenta RP na Uchodźstwie Edwarda Raczyńskiego –
a także Medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939” – odznaczeniem państwowym przyznawanym tym, którzy brali czynny
udział w wojnie obronnej toczonej przez Polskę z niemieckim
najeźdźcą w dniach od 1 września do 6 października 1939 roku.

Andrzej Zawadzki
Ambasador Głosu Seniora
w PIASECZNIE
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Aspirant Feliks Salamon
– historia mojego dziadka



Z ułamków pamięci, z mglistych wspomnień rozmów dorosłych zasłyszanych przeze mnie w dzieciństwie, ze starych fotografii w kolorze sepii,
z pożółkłych dokumentów wyłania się historia mojego dziadka Feliksa
Salamona – policjanta Policji Państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej.

Feliks Salamon przyszedł na świat we wsi Dąbrowice,
w powiecie skierniewickim, przynależącym wówczas do
zaboru rosyjskiego. Jego rodzice posiadali tam swoje gospodarstwo. Po ukończeniu szkoły podstawowej Feliks w 1913
roku wstąpił do armii rosyjskiej. Podczas I wojny światowej został ranny pod Kołomyją, potem trafił do niewoli austriackiej, z której został zwolniony w listopadzie 1918 roku.
W niepodległej Polsce wstąpił do Straży Kolejowej, formacji
cywilnej zorganizowanej na wzór wojskowy, która ze względu na sytuację w kraju w maju 1919 roku przemianowana
została na Wojskową Straż Kolejową (mającą za zadanie
m.in. ochronę kolei), a następnie w lipcu 1919 roku wcielona
do nowo powołanej Policji Państwowej.

Ochotnik w wojnie
z bolszewikami
Jako policjant Policji Państwowej Feliks Salamon otrzymał przydział do posterunku w Lipcach w powiecie skierniewickim, w I Okręgu Policji Państwowej województwa

warszawskiego. W czasie wojny polsko-bolszewickiej wstąpił do Wojska Polskiego. Otrzymał
przydział taktyczny do
213. pułku piechoty. Był to
ochotniczy pułk sformowany przez Policję Państwową. W grudniu 1920
roku powrócił na posterunek w Lipcach. Od 1934
roku pełnił służbę na
posterunku w Skierniewicach, a od roku 1938
– w Bedlnie (powiat kutnowski, województwo Feliks Salamon w mundurze
łódzkie). W pierwszych żołnierza armii rosyjskiej
dniach września 1939 roku
żona Feliksa i dwie córki razem z innymi cywilami zostały
ewakuowane w kierunku wschodnim. On,
prawdopodobnie trzy dni później, udał się
do punktu koncentracji Policji Państwowej.

Wykaz nr 020/3
z 9 kwietnia 1940

Feliks z żoną Zofią i córką Ireną, Lipce
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Zofia z córkami: Ireną i Haliną, Puszcza Mariańska

Nie znamy okoliczności, w jakich po
wkroczeniu wojsk sowieckich na tereny RP
został aresztowany przez NKWD i trafił do
obozu specjalnego w Ostaszkowie na terenie
Rosji. Jego nazwisko figuruje na wykazie nr
020/3 z dnia 9 kwietnia 1940 roku sporządzonym przez NKWD Moskwa z poleceniem
do dyspozycji szefa Zarządu NKWD Kalinińskiej obł. (nr akt sprawy: 3911). Zapewne
w kilka dni później wywieziony został z obozu w Ostaszkowie do Kalinina (dzisiejszego Tweru) i zastrzelony w piwnicy budynku
NKWD, tym samym, w którym dzisiaj mieści
się Twerska Państwowa Szkoła Medyczna.
Jego ciało, tak jak i ciała 6 300 innych jeńców obozu w Ostaszkowie, zamordowanych
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14 lat starszego Feliksa. Jako żona policjanta zajmowała się
wychowywaniem córek, utrzymywała dom na należytym poziomie, bo takie wówczas były wymogi policyjnej etyki zawodowej. Wybuch II wojny zmienił wszystko. Mieszkanie służbowe w Bedlnie zostało splądrowane i okradzione. Osiadła więc
w Dąbrowicach, rodzinnej wsi męża. Pod koniec 1940 roku do
rodziców Zofii dotarła kartka od Feliksa napisana w grudniu
1939 roku: „Kochani Rodzice! Powiadamiam was, że znajduję
się w Rosji żywy i zdrowy czego i wam życzę. Proszę powiadomić moją żonę i dzieci jeżeli żyją i gdzie. Proszę mi odpisać.
Życzliwy Salamon”. Odpowiedź żony już do niego nie dotarła.

„Odpis skrócony aktu zejścia”
Kartka Feliksa z obozu w Ostaszkowie

Napis na płycie grobowej, Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje, Rosja

przez NKWD w Twerze, wrzucono do bezimiennego dołu
na terenie lasu w Miednoje.

„Powiadamiam was,
że znajduję się w Rosji”
Jakie były losy Zofii, żony Feliksa? Urodziła się w 1906
roku w Lipcach Reymontowskich, tych samych, w których
rozgrywała się akcja „Chłopów”. W 1924 wyszła za mąż za

We wspomnieniach córek
Irena, starsza córka Feliksa Salamona, urodziła się
w 1925 roku w Lipcach. Gdy ostatni raz widziała ojca
miała 14 lat. Jak go zapamiętała? „Mój ojciec lubił sport,
świetnie jeździł konno, razem łowiliśmy ryby i chodziliśmy na spacery z naszym psem. Bywał ze mną na szkolnych zabawach i dyskretnie towarzyszył, gdy wracałam
do domu”. Wspomina jego łzy radości, gdy dostała się
do gimnazjum państwowego w Łowiczu i pierwszy raz
założyła obowiązujący w nim mundurek szkolny. Jeden

Po wojnie Zofia opuściła Dąbrowice i zamieszkała w Skierniewicach. Poszukiwała Feliksa, mimo że na mocy postanowienia sądu w listopadzie 1954 roku otrzymała wydany przez
Urząd Stanu Cywilnego w Bedlnie „Odpis skrócony aktu
zejścia”, który zaświadczał że: „/…/ Feliks Salamon /…/ zmarł
9 maja 1945 roku”. W 1959 roku od Polskiego Czerwonego
Krzyża otrzymała lakoniczną odpowiedź „W związku ze zgłoszonym zapytaniem w sprawie SALAMON Feliksa uprzejmie
zawiadamiamy, że wg informacji Radzieckiego Czerwonego
Krzyża w/wym nie został odnaleziony na terenie ZSRR.”
Jego nazwisko zostało ujawnione dopiero w kserokopiach
dokumentów przekazanych stronie polskiej przez władze
radzieckie w kwietniu 1990 roku. Zofia nigdy nie wyszła powtórnie za mąż. Czekała. Zmarła 14 września w 1991 roku.
Za służbę w okresie w II RP Feliks Salamon odznaczony został: Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921,
Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
oraz Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Krzyżem Zbrojnego Czynu WSK oraz Państwową Odznaką Sportową kl. II stopnia drugiego. Postanowieniem
Prezydenta RP z października 2007 roku mianowano
go pośmiertnie na stopień aspiranta PP.
Anna Wesołowska

wnuczka Feliksa Salamona
aspiranta Policji Państwowej
z ostatnich obrazów to ten, gdy zadziwiona patrzyła na
tak nisko lecący niemiecki samolot, że widać było pilota,
a ojciec nakazał jej natychmiast wrócić do domu. Przygotowywały się wtedy z mamą do ewakuacji.
Druga córka Halina jest młodsza o 10 lat od siostry. Ojca
prawie nie pamięta. Gdy wybuchła II wojna światowa miała
zaledwie cztery lata. Z tamtych wrześniowych dni pozostały
w jej pamięci tragiczne obrazy wojenne, tłumy uciekinierów
na drogach, odgłos bombardowań, widok zabitego mężczyzny i pozostawiony przy drodze dziecięcy wózek. Żyła w cieniu wspomnień matki i siostry o ojcu, budowała jego obraz,
czekała na jego powrót, gdy wracali ojcowie koleżanek.
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Z Wołynia przez
Syberię do Polski

Piotr Kozakowski, mój ojciec, lata 20. XX wieku

Pan Jan Czesław Kozakowski ze Szczecina nadesłał do nas niezwykle poruszającą opowieść o losach swojej rodziny, której historia jest mocno wpisana
w tragiczno-bohaterskie dzieje naszej Ojczyzny. Pradziadek pana Jana Czesława brał udział w Powstaniu Styczniowym. Stryj Jan po wybuchu I wojny
został wcielony do armii carskiej. Brał udział w wielu wojnach prowadzonych przez Rosję carską i bolszewicką, stracił nogę w czasie walk z Japonią
na Dalekim Wschodzie. Do Polski wrócił dopiero w 1924 roku. Drugi stryj,
Franciszek, był legionistą Piłsudskiego, brał udział w walkach z Ukraińcami o Lwów oraz wojnie polsko-rosyjskiej. Z bolszewikami walczył też ojciec
pana Jana Czesława Kozakowskiego, Piotr, który
po bitwie warszawskiej wziął w niewolę 300 jeńców. Najmłodszy brat ojca, Stanisław, zginął
w tzw. rzezi wołyńskiej.

W roku 1922 stryj Franciszek Kozakowski za zasługi w wojnie polsko-bolszewickiej
otrzymał ziemię w miejscowości Pełcza w województwie wołyńskim. Postawił tam dom
drewniany, kryty dachem blaszanym i murowaną oborę. Wokół budynków posadził kilkaset
drzew, głównie owocowych. Potem naprzeciwko zbudował cegielnię. Najpierw mieszkał
tu sam, potem sprowadził żonę. Jako osadnik nie miał łatwego życia. Karabin wisiał na
kołku. Później do Franciszka na Wołyń przyjechali też mój ojciec Piotr oraz stryj Stanisław.

Sybir za walki z bolszewikami
Wrzesień 1939 roku. 17 dni po ataku Niemiec wschodnią część Polski zajmuje Armia
Czerwona. W lutym 1940 roku na Sybir wywiezieni zostają wszyscy ci, którzy dostali ziemię
za udział w walkach z bolszewikami. Franciszek wraz z rodziną również. Mój Ojciec, chociaż walczył w tej wojnie, uniknął zesłania, ponieważ był robotnikiem (nie „obszarnikiem”),

Franciszek Kozakowski na swoim gospodarstwie w Pełczy,
lata 30. XX wieku
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Akt nadawczy na podstawie
ustawy z dnia 17 grudnia 1920
roku o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego

Stanisław Kozakowski, obok jego żona Leokadia oraz jej matka i siostry
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zresztą tak samo jak jego najmłodszy brat – Stanisław. Podróż wagonami bydlęcymi trwa kilka tygodni. Dowożą ich do miasta Kotłas. Stamtąd wędrują
210 km na północ, w okolice Archangielska – dzieci
i bagaże na saniach, dorośli na piechotę. Z zesłania
wracają dopiero 1946, na podstawie umowy Polsko-Radzieckiej z dnia 6 lipca 1945 r. W „nowej” Polsce
osiedlają się na tzw. Ziemiach Odzyskanych.

Śmierć na Wołyniu
Rok 1943. Nasilają się ataki band ukraińskich na
Polaków na Wołyniu. Ojciec dochodzi do wniosku,
że w głębi Rzeszy będzie bezpieczniej i zgłasza się
na roboty do Niemiec. Namawia do tego swojego
młodszego brata, Stanisława, lecz ten twierdzi, że
nic mu tu nie grozi, gdyż jest wżeniony w rodzinę
osiadłą na tych terenach od pokoleń. Ponadto Dom stryjka Franciszka; Pełcza, Rok 1988 (z prawej Autor tekstu)
należy do wołyńskiego AK. O tym, co stało się
dwa tygodnie później, wspomina mój stryjeczny brat, Tagóry!. Następnie obszukali ojca, czy nie ma przy sobie brodeusz Kozakowski: Była wiosna,
ni, wykręcili mu ręce do tyłu. Drugi wyjął sznur z kieszeni
koniec kwietnia. Moja mama wraz
i związał ojcu z tyłu ręce.
z ojcem na podwórku szykowali
Zabrali ojca i poszli wzdłuż lasu
ziemniaki do sadzenia. W pewnym momencie mama zobaZaczęli przesłuchiwać ojca, pytali, gdzie ma schowaną
czyła idących drogą nieopodal
broń i żeby ją natychmiast oddał. Jeden z nich cały czas mópięciu mężczyzn, spoglądająwił po polsku. Mówił, że wiedzą, że ojciec należy do polskiej
cych co chwilę w naszą stronę.
partyzantki, która działa na tym terenie [AK] i że u nas przeMama powiedziała do ojca: Ty
chowywana jest broń. Mama zaczęła strasznie rozpaczać,
na wszelki wypadek schowaj się!.
prosić żeby nie zabierali ojca ze względu na małe dzieci. Na
Tato posłuchał i schował się za
to on powiedział, żeby się nie martwiła, że ojcu nic się nie
dom. W tym czasie mężczyźni
stanie, że po przesłuchaniu puszczą go do domu. Następnie
weszli na drogę prowadzącą na
zabrali ojca i poszli wzdłuż lasu. Pod lasem zastrzelili ojca.
Dostał dwa strzały: w plecy i w głowę. Ojciec był pierwszym
nasze podwórko. Gdy weszli na
podwórze, zaczęli pytać mamę
Polakiem, który zginął z rąk bandy UPA w Pełczy. Miał 36 lat,
po polsku, gdzie jest jej mąż. Gdy
zostawił 4 dzieci w wieku 7, 6, 3 i 1,5 roku. Stryjenka z dziećmi,
tato posłyszał polską mowę, nie
po dwudniowym ukrywaniu się wśród pól i lasów, znalazła
przeczuwając niczego złego,
schronienie w Dubnie. Ich dom i pozostałe budynki zostały
W roku 1990 Franciszek
wyszedł zza domu. Wtedy mężspalone. Zabójcy Stryjka nie pozwolili go pochować, zrobiła
Kozakowski został odczyźni wyciągnęli spod płaszczy
to dopiero po paru dniach jego teściowa pod osłoną nocy.
znaczony Krzyżem 1918broń
i
skierowali
w
kierunku
ojca.
1921 i awansowany na
Jeden z nich rozkazał: Ręce do
Jan Czesław Kozakowski
stopień podporucznika.
Zdjęcia: archiwum rodzinne

Pół wieku później
We wrześniu 1988 roku wybrałem się z wnuczką stryjka
Stanisława, Ireną, i jej mężem na Wołyń. Jedziemy pociągiem z Legnicy do Lwowa, a potem do Dubna, przed wojną miasta powiatowego. 17 września na ulicach widzimy
mnóstwo flag narodowych. Mieszkańcy świętują rocznicę
„powrotu” Zachodniej Ukrainy do ojczyzny.
Mieszkający tu Władek Skarżewski, siostrzeniec stryjka
Stanisława, pokazuje nam Pełczę, gdzie urodzili się moi
bracia, córka stryjka Franciszka – Czesia, i dzieci stryjka

Stanisława: Tadeusz, Barbara, Jadwiga i Kazimierz. Idziemy zobaczyć budynki, które postawił przed wojną stryjek
Franek. Stoją do tej pory i to w nienajgorszym stanie. Blacha na dachu domu trzyma się dobrze. Stryjek przed wywiezieniem na Sybir schował na strychu za belką pistolet,
odznaczenia z wojny polsko-bolszewickiej i dokumenty.
Kiedy w latach 70. jego córka Czesia jechała odwiedzić
Pełczę, pomyślał, że mogłaby wziąć te pamiątki. Potem
jednak zrezygnował z tego pomysłu, bo Czesia mogłaby
mieć problemy na granicy. Być może te przedmioty w dalszym ciągu są tam ukryte.
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Dzieciństwo
w trepach


„Dzieciństwo w trepach” – tak zatytułował swoje wspomnienia z lat wojennych i przymusowej pracy w Niemczech Pan Władysław Kołopoleski z Łodzi. W wieku
siedmiu lat został deportowany na Pomorze, które wówczas leżało w granicach Rzeszy. Jak tysiące innych małych polskich robotników pracował ponad siły i był nieludzko traktowany.
Władysław Kołopoleski, lat 91, Łódź

Mały Władysław został wywieziony do niemieckiego
rolnika w 1940. Jego matce powiedziano, że jedzie na
kolonię. Gospodarstwo, w którym miał pracować, liczyło około 20–25 krów, 3 konie, ponad 50 świń i trochę
baranów. „Jako chłopak z miasta na razie z ciekawością się temu przyglądałem – pisze pan Władysław. –
Z czasem jednak przestano się liczyć z moim wiekiem
i obowiązki zaczęły przerastać moje siły fizyczne. Było
tak, kiedy na przykład nie mogłem unieść parokilogramowego młota do wbicia metalowego kołka w ziemię,
by przymocować łańcuchy krów albo gdy dostarczałem
na ręcznym wózku mleko do mleczarni z udoju. Bańki
dwudziestolitrowe ważyły około 25 kg, a trzeba je było
unieść na wysoką rampę, gdzie rozładowywano konne
wozy. Do ręcznego mielenia brukwi dla krów, którym
przygotowywałem karmę, służyła maszyna wyposażona po obu stronach w wielkie koła z zamocowaną
korbą do kręcenia przez dwie osoby. Ja musiałem robić
to sam. Nie było mowy, aby ją ruszyć z wrzuconą do
mielenia brukwią, toteż rozpędzałem ją «na sucho»

i w biegu wrzucałem ładunek i łapiąc korbę kręciłem co sił, byle
tylko nie stanęła. Zmielić jadła dla ponad dwudziestu sztuk bydła
choćby raz dziennie było to nie lada wysiłkiem dla siedmiolatka”.

Nie chciałem zostać
niemieckim parobkiem
„Tak się utarło, że wszyscy szukali wyręki w małym polskim
pomocniku, zlecając mu różne zadania. Kolidowały one często ze
sobą w czasie, co rodziło konflikty i nieporozumienia, tym bardziej,
że jeszcze nie opanowałem dostatecznie języka niemieckiego. Nie
umiałem wytłumaczyć, że ktoś polecił mi już wykonać inną pracę,
a tę kazał zaniechać lub odłożyć na później”. W innym miejscu pan
Władysław opisuje takie zdarzenie: „Dla zademonstrowania, jak
słabo znam ich mowę, [bauer] załadował mi kiedyś złom do wora
i kazał zanieść kowalowi. Wór był bardzo ciężki, szedłem z nim,
chwiejąc się. A w kuźni mieli wielki ubaw i kazali zanieść wszystko z powrotem, Na miejscu bauer śmiał się i mówił z przekąsem:
«gdybyś znał niemiecki, nie chodziłbyś do kowala z czymś, czego
on nie potrzebuje». Kiedyś nawet padła propozycja pójścia do
szkoły, ale ja nie chciałem zostać niemieckim parobkiem”. „Starałem się unikać kontaktów z bauerem, szczególnie gdy był w złym
humorze. Zwroty typu «ty świński psie!», «przeklęty Polaku!» były
na porządku dziennym. Krzyczał też: «Kiedy nauczysz się niemieckiego języka?»”.

Przyjaciel skazany na odstrzał

W czasie służby wojskowej pan Władysław był
zawodnikiem Floty Gdynia i odnosił duże sukcesy
w podnoszeniu ciężarów.
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Fotografia z czasów
służby w Marynarce Wojennej (m.in. na ORP Błyskawica)

„Najbardziej spokojnym zajęciem był wypas krów na dalekich
od domu łąkach. Do pomocy miałem dobrego psa, który prawie
sam pilnował bydła i to tak skutecznie, że krowa nie mogła wychylić pyska poza miedzę, by sięgnąć po cudze. Kiedyś pognał
za swoją krową, która niesfornie się od nas odłączyła. Kluczyła
w obcym stadzie, a pies znając swój obowiązek nie rezygnował. Skutek tego był taki, że uwieszony ze złości u ogona krowy
odgryzł jego końcówkę… Krowa rycząc wróciła do stada, a pies
przybiegł zadowolony, że dobrze wypełnił swoją powinność.
Jednak pies został skazany na odstrzał jako sprawca pogryzienia i zły pastuch… Najbardziej smutne i psychicznie szkodliwe
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dla dziecka było to, że E. nakazał mi osobiście zaprowadzić psa do odstrzału. Takiego przyjaciela, którego najbardziej kochałem i byłem z nim zżyty miałem zaprowadzić na
śmierć? Jeszcze większego szoku doznałem, gdy myśliwy
kazał psa przywiązać na gnojowisku i zaczął doń celować
ze sztucera. Pies kręcił się i unikał jego wzroku, odchylając
głowę w różne strony. Wtedy nakazał, abym psa przytrzymał
za obrożę. Łzy ciekły mi ciurkiem. Podszedłem go przytulić
i coś tam mu mówiłem. Uspokoił się moją bliskością, ufając
swemu małemu panu. Padł strzał. Pocisk ugodził go w czoło, a z nosa pociekła mu stróżka krwi. Pozostał na miejscu
przyrzucony gnojem”.

But bauera
Z tytułowymi trepami, które zimą były bardzo śliskie, wiąże się zdarzenie, które obrazuje okrutny los polskich dzieci
pracujących w III Rzeszy. Przed Bożym Narodzeniem Władek
niósł od sąsiadów 12 jajek do wypieku ciast. „Przed szkołą
były wyślizgane licznie ścieżki. Trafiłem na jedną z nich. Koszyk z jajami znalazł się pode mną. Cała masa jajeczna wypłynęło spod mojego brzucha. Bawiące się przed szkołą Niemiaszki zaczęli się śmiać z niezdary Polaka, a i ja niebawem
uznałem, że to śmieszne, więc śmiałem się z nimi. Jeden
z nich pobiegł do E. i naskarżył: «Ten Polak zbił wszystkie
jajka i jeszcze się śmieje». To wystarczyło. Bauer już czekał
koło bramy wejściowej. Pierwszy cios otrzymałem z prawej
ręki w głowę. Padłem jak długi... Zasłaniałem odruchowo
głowę przed kolejnymi razami. Zaczęła się bezładna kopanina po całym ciele. Zwinięty w kłębek na bruku podwórka
czekałem aż skończy… Powlokłem się do obory pod kran
z zimną wodą. Po paru miesiącach spuchła mi z lewej strony
głowa i nadal bolał kręgosłup. Poddano mnie operacji. Przez
jakiś czas chodziłem 8 kilometrów na opatrunki. Po wojnie
podczas prześwietlenia w szpitalu stwierdzono wyłamany
kręg lędźwiowy, co zapewne sprawił but E., kiedy kopał
leżącego ośmioletniego chłopca”.

Ucieczka na zachód
„Coraz częściej słychać było nocne bombardowania
i warkot silników samolotów na niebie. (…). Było to gdzieś
pod koniec pierwszej dekady marca 1945 roku. Do zagrody wpadł Landrat (starosta) w mundurze SA z pistoletem
w garści i polecił natychmiastowy wyjazd wszystkim domownikom, łącznie z nami. Rosjanie byli w pobliżu. Bauer
zaczął natomiast szykować wóz do drogi. (…) Około dwa
kilometry od domu na pustej dotąd szosie ukazały się dwa
czołgi. Sowieckie tanki. Posypał się grad pocisków na dachy okolicznych domów, aż leciały czerwone dachówki.
Z jednej z oddalających się niemieckich furmanek padł
strzał. Czołg stanął w płomieniach. Zaczęła się jatka. Kto
nie opuścił na czas wąskiej szosy, został dosłownie rozjechany. Nasz bauer zjeżdżając w dół złamał dyszel u nasady,
ale uratował rodzinę. Niemcy masowo uciekali z Pomorza
w kierunku Berlina”.

Powojenny
epilog
Sowieci umożliwili 12-letniemu wówczas Władkowi
i innym Polakom powrót do
domu. Była to podróż pełna
niebezpieczeństw, przez zniszczone wojną miasteczka i drogi
usłane trupami. Po powrocie
do rodzinnej Łodzi okazało się,
że większość członków rodziny nie przeżyła wojny. „Ojciec
został zamęczony w Częstochowie jako konspirator pod- Zdjęcie małego Władzia po
operacji głowy po skatoziemnej armii – pisze w epilogu waniu przez bauera
swoich wspomnień pan Władysław. – Matka podjęła pracę w fabryce włókienniczej.
Panowała ogromna bieda. W pokoju, w którym spaliśmy, na
ścianach był szron. Poszedłem do pracy, aby pomóc mamie.
Po ukończeniu szkoły zawodowej zostałem powołany do
wojska – do Marynarki Wojennej. Po odbyciu służby wojskowej wróciłem do pracy i wieczorowo kończyłem technikum mechaniczne. Wstawałem o 4 rano, a spać szedłem
o 22.00. Wszystko, co w dalszym życiu zdołałem osiągnąć,
zawdzięczam pracy własnych rąk”.

Jedyny odruch dobroci
„W trakcie wieloletniego pobytu u E. jeden jedyny raz
zostałem zaskoczony odruchem jego dobroci. Trudno to
sobie wyobrazić, ale gwoli sprawiedliwości trzeba o tym
fakcie wspomnieć. Jechaliśmy mianowicie w srogą zimę
saniami do Kołobrzegu, aby przywieźć z młyna mąkę.
Kurzyło mocno śniegiem, a on okrywał moje nogi kocem,
abym nie zamarzł. A potem, już na miejscu, zabrał mnie do
restauracji na gorący obiad. Nie kojarzę tego faktu z żadnym innym wydarzeniem, mającym wpływ na jego postępowanie. Chyba że może to, że zbliżał się koniec wojny
i liczył na naszą przychylność po wkroczeniu Rosjan?”

Rabunek polskich dzieci
Niemcy uprowadzali polskie dzieci w wieku 6 – 10 lat,
które według założeń hitlerowskiej eugeniki posiadały
„wartościowe rasowo” cechy (niebieskie oczy, jasne włosy, były zdrowe i proporcjonalnie zbudowane). Dzieci
odbierane były rodzicom przemocą lub podstępem.
Często rodzice byli mordowani. Część dzieci była eksterminowana przez przymusową pracę, część germanizowana i przekazywana do niemieckich rodzin. Szacuje się,
że Niemcy wywieźli z Polski około 200 tysięcy dzieci,
z czego tylko 30 tysięcy udało się odnaleźć po wojnie.
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Pamiętaj,
my jesteśmy
z Polski



Polskie dzieci – ofiary niemieckich represji; w środku kilkuletnia Marysia Więsek

– Pani Mario, urodziła się Pani w niewoli…
W czasie wojny moja rodzina mieszkała w Bochni. Mama
poszła na zakupy. Trafiła na łapankę i została wywieziona do
Lublina – do Majdanka. Była w trzecim miesiącu ciąży. Cudem ocalała. Dzięki pewnej Niemce znalazła się w transporcie do Auschwitz. Wyjechała z Majdanka o 6.00 rano, a o 9.00
w Majdanku wszyscy z jej sali mieli zostać rozstrzelani…

– Ile czasu spędziłyście w niewoli?
4 lata. Mama robiła wszystko, żeby uciec. Wyprosiła od
ewangelickiego pastora metrykę chrztu i z tym ruszyłyśmy
do Polski. Miałam wtedy 5 lat. Szłyśmy na nogach, kryjąc
się po wsiach, aby nikt nas nie zobaczył. Jadłam szczaw
i buraki z pól. Był rok 1945. Rosjanie szli na Berlin. Mama się
bardzo bała. Gwałcili nawet dzieci. Pamiętam, że dotarłyśmy
do jakiegoś dworca. Prosiłam jakiegoś człowieka w mundurze o jedzenie. Dał mi kawałek słoniny i powiedział: „Nie
jedz tego, tylko ssij po troszeczku”. Słonina miała ohydny
smak, ale uratowała mi życie. Do Bochni dotarłyśmy schowane w wagonie węglowym. Byłam wyniszczona, zawszona,
z gruźlicą. Ale z mamą. W domu. W Polsce.

Podczas II wojny światowej do niewolniczej pracy w niemieckim przemyśle i rolnictwie wywieziono około 1 400 000 Polaków. Polscy robotnicy
musieli nosić na ubraniu literę „P”. Zaznali głodu, poniżenia, bicia. Wielu zginęło. Do dziś żyją
osoby, które urodziły się w niemieckiej niewoli.
Jedną z nich jest Pani Maria Więsek, Prezes Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez
III Rzeszę Oddział Małopolska.

– Kim była ta Niemka?
Mama poznała ją w Majdanku i prosiła ją o pomoc. Powiedziała jej, że jest w stanie błogosławionym. Niemka powiedziała, że zostanie wywieziona do innego obozu , a potem
trafi na roboty do Rzeszy. I tak też się stało. Kiedy się urodziłam, Niemka przyniosła powijaki, aby mama miała mnie
w co otulić, i w nocy wyprowadziła nas z obozu do bauera,
czyli niemieckiego rolnika.
– Jak obchodzili się z Wami bauerzy?
Mama musiała pracować w ogrodzie, gotować, prać,
sprzątać. Bauerka zaczęła odsuwać mamę ode mnie. Byłam blondynką z niebieskimi oczami, a ona nie miała dzieci.
Mama miała zakaz zbliżania się do mnie. To było dla niej bardzo ciężkie. Bauerka wychodziła ze mną na spacer i kazała
mi mówić do siebie „mamo”. Kiedy nikt nie widział, mama
podchodziła do mnie i mówiła: „Ja jestem twoją mamą, a ona
mi cię tylko zabrała. Pamiętaj, my jesteśmy z Polski. Kiedyś
ja cię stąd zabiorę. Tylko nie mów nic nikomu”.

P
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Rozmawiała Katarzyna Curyło

Dominik Jan (odznaczony Krzyżem 100-lecia Bitwy Warszawskiej), Maria Więsek, Jan Smosna ze Społecznego Komitetu
Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Zgorzelcu, Barbara
Żychowska z Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (odznaczona Krzyżem 100-lecia Bitwy Warszawskiej)

Obecnie w małopolskim oddziale Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę jest zrzeszonych ponad 200 osób. Część z nich to osoby urodzone w niewoli, a część
wywiezione w wieku kilkunastu lat do niewolniczej pracy w głąb Rzeszy.
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Szalony pomysł Junaka



Urodziłem się w 1923 roku w Grzybowie. Kiedy wybuchła wojna, byłem za młody, aby walczyć – wspomina Pan Stanisław Brzeziński, którego niezwykłe zbiegi
okoliczności zaprowadziły w końcu w szeregi słynnej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. – W 1940 roku znajomy inżynier wziął mnie do pracy przy budowie
drogi. Przy tej pracy poznałem język niemiecki i dużo się nauczyłem. Gdy skończyłem 18 lat, dostałem powołanie do Junaków Pracy. W 1942 trafiłem do Radomia,
do niemieckiego inżyniera w stopniu porucznika, który prowadził budowę dróg.
Niemiec zaufał mi i oprócz codziennych obowiązków polecił mi obsługiwać magazyn. Dał mi też klucze do swojego biura. Miałem tam sprzątać i palić w piecu.

Zawołałem po niemiecku,
że chcę pracować
Wiedziałem, że oficer będzie mnie szukał, dlatego postanowiłem
uciekać do partyzantki. Mając pistolet, miałem nadzieję na przyjęcie. Niestety, nie mogłem złapać kontaktu.
W tym czasie do domu przyjechali żandarmi
i rozpytywali o mnie. Mama powiedziała, że
pojechałem do Radomia do Junaków i od
tego czasu nie wróciłem. Musiałem uciekać
jak najdalej. Udało mi się dostać na transport pracowników do Rzeszy. Dojechałem
do Kolonii. Na miejscu wyczytywano ludzi
z list i kierowano do gospodarzy lub zakładów. Na placu zostałem sam, bez papierów,
w strachu. Zawołałem po niemiecku, że ja też
chcę pracować, ale zgubiłem dokumenty.

Gauleiter zapytał, czy umiem czytać i podstawił mi pod nos paczkę z wypisanym adresem.
Przeczytałem adres i zostałem zatrudniony przy
segregacji paczek.

Z gestapo do obozu,
z obozu do polskiej dywizji
Tam pracowałem przez 9 miesięcy, aż do
dnia, kiedy żandarm zatrzasnął mi kajdanki na
rękach. Trafiłem na gestapo, a po 3 miesiącach
zostałem przewieziony do obozu w Buhenwaldzie. Tam skierowany zostałem do pracy w zakładach Dora. Doczekałem wyzwolenia przez
Brytyjczyków, którzy zawieźli mnie do strefy,
gdzie stacjonowała Polska Dywizja Pancerna gen.
Maczka. Zostałem wcielony do 2 pułku i służyłem w czołgu Sherman. Chrzest bojowy miałem
w Belgii pod Tielt, a później Ruysselede. Na terenie Rzeszy wyzwoliliśmy obóz kobiet z AK (obóz
liczył 1745 jeńców, w tym 9 niemowląt – red.).
Pułk zakończył walki po zdobyciu bazy Kriegsmarine w Wilhelmshaven. W czerwcu 1947 roku Dywizja została rozwiązana. Postanowiłem wrócić
do Polski, choć słyszało się o niedobrej sytuacji
w kraju. Pozbyłem się dokumentów wojskowych.
Zostawiłem tylko dowód z obozu.
Spisał Radosław Nowek

Dziękujemy Wam, Polacy!

Stanisław Brzeziński z Koczowary (powiat konecki, województwo świętokrzyskie);
fotografia
z czasów obecnych

1 Dywizja Pancerna pod dowództwem
gen. Stanisława Maczka wchodziła w skład
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Została utworzona w 1942 roku na podstawie
rozkazu Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego. Jednostka wsławiła się
bohaterskimi walkami w Szkocji, Normandii (zwycięska bitwa pod Falaise), Belgii
i Holandii, a następnie w Niemczech.

Napis w języku polskim: „Dziękujemy wam Polacy”
na witrynie holenderskiego sklepu w Moerdijk,
jednym z wielu miast wyzwolonych przez żołnierzy gen. Stanisława Maczka
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Fot. audiovis.nac.gov.pl/obraz/Wikimedia Commons

Oficer codziennie wieczorem wychodził z biura i wracał na drugi dzień
około godziny 9–10. Pewnego wieczora powiedział do mnie, że wróci dopiero następnego dnia. Zostawił dyspozycje i odjechał. Sprzątając na biurku,
zajrzałem do szuflady. W środku znajdowała się kabura z pistoletem Luger.
W mojej głowie pojawił się szalony pomysł, aby zabrać broń. Schowałem
pistolet za pasek. Uzbrojony w przepustkę stałą wsiadłem do pociągu.
W wagonie siedziałem z żołnierzami. Ubrany byłem w uniform Junaka i nikt
mnie nie niepokoił. Bałem się tylko rewizji przez Banschutzów (wojskowa
ochrona kolei – red.). Dotarłem do domu. Kiedy wszyscy usnęli, ukryłem
pistolet w kuchni. Obok komina była poluzowana deseczka w podłodze.

Stanisław Brzeziński; fotografia z lat młodości
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Bogdan Bartnikowski –
12-letni powstaniec



Miałem okazję niedawno poznać postać niezwykłą. To jeden z żyjących uczestników Powstania Warszawskiego. Wcześniej poznałem już kilkunastu powstańców z roku 1944, ale dziś już żaden z nich niestety nie żyje. Pan Bogdan
Bartnikowski na szczęście żyje i – jak miałem okazję osobiście się przekonać
– ma się znakomicie.

W sierpniu obchodziliśmy 77. rocznicę Powstania Warszawskiego. Uczestniczył w niej Bogdan Bartnikowski, jeden
z najmłodszych żołnierzy powstańczej Warszawy. W chwili wybuchu zrywu miał 12 lat.
Miał pseudonim „Mały”. Był łącznikiem. Walczył na Ochocie. Powstanie upadło tam stosunkowo szybko. Starsi powstańcy ewakuowali się na rozkaz do Lasów Chojnowskich,
natomiast najmłodszych, w tym „Małego”,
odesłano tym samym rozkazem do domów.

Z powstania
do Auschwitz
– Wróciłem do rodziny – opowiada pan
Bogdan. – Już w dwa dni po zaprzestaniu walk
na Ochocie w kamienicy pojawili się Niemcy,
którzy zarządzili ewakuację ludności. Wszyscy, którzy mogli o własnych siłach wyjść, zostali wygnani do obozu dla ludności cywilnej

Uwaga – KONKURS!

w Pruszkowie, natomiast ranni i kalecy, którzy pozostali na miejscu, zostali za dwa
dni wymordowani przez oddziały RONA [Rosyjska Wyzwoleńcza Armia Ludowa]
pomagające pacyfikować Powstanie. Jeszcze w sierpniu 1944 Bogdan Bartnikowski został osadzony wraz z matką w KL Auschwitz-Birkenau. W obozie został
zarejestrowany jako więzień 192731. Najpierw przebywał w bloku dziecięcym
obozu kobiecego, następnie w sektorze B11a obozu męskiego, gdzie byli więzieni
chłopcy z Warszawy. W styczniu 1945 wywieziony z innymi więźniami do Berlina-Blankenburga, gdzie do czasu wyzwolenia w kwietniu tegoż roku pracował
przymusowo przy odgruzowywaniu niemieckiej stolicy. Miał wtedy trzynaście lat…

Pilot i prozaik
Po szczęśliwym powrocie do kraju uczęszczał do Państwowego Gimnazjum,
a następnie znanego Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. W 1952 roku
zaczął naukę w słynnej Szkole Orląt, czyli w Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie, po ukończeniu której służył jako pilot wojskowy. Od roku 1968 pracował
w prasie wojskowej, aż do czasu przejścia w stan spoczynku w 1985 roku. W roku
1966 zadebiutował jako prozaik zbiorem opowiadań o ludziach lotnictwa Nad
chmurami, (wyd. MON). Swoje obozowe wspomnienia zawarł w książce Dzieciństwo w pasiakach (wyd. Nasza Księgarnia, 1969). Pozycja ta była kilkakrotnie
wznawiana i tłumaczona, w tym między innymi na język niemiecki. Od
tamtego czasu ukazało się łącznie ponad dwadzieścia książek
Bogdana Bartnikowskiego. Są wśród nich wydawnictwa wspomnieniowe, reportaże, a także tomiki wierszy.
Andrzej Zawadzki
Ambasador Głosu Seniora w PIASECZNIE

Ś ladami

N iepodległej

Bogdan Bartnikowski posiada stopień pułkownika i jest kawalerem Krzyża
Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski (2002).

W ramach ogólnopolskiego projektu Patriotyczny Głos Seniora – Śladami Niepodległej ogłaszamy konkurs, który ma na
celu edukację przez promowanie wiedzy
historycznej oraz aktywizację osób starszych przez działania patriotyczne i ich
udział w utrwalaniu pamięci historycznej.
Drodzy Seniorzy! Jesteście żywymi
świadkami historii i najlepszymi mentorami młodych pokoleń. Czekamy na Wasze
opowiadania, wspomnienia, zdjęcia, opisy
bohaterów i wydarzeń, które zasługują na
upamiętnienie – konkurs@manko.pl
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Bogdan Bartnikowski na spotkaniu w Salonie Literackim Schillingówka, sierpień 2021
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Aby nikt już nigdy
nie doczekał
takiej gehenny



„Bogu Miłosiernemu dziękuję za przeżycie tego trudnego czasu.
Proszę Najwyższego, aby nikt z mojej Rodziny już nigdy nie doczekał
takiej gehenny” – takie przesłanie zawarł w swoich wspomnieniach
Pan Stanisław Janiec, lat 94.

Stanisław Janiec

Stanisław Janiec mieszka obecnie w Leśnym Domu
Seniora w Piastowie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Poznaniu. – To wspaniały człowiek, o wielkim
sercu i wspaniałej osobowości, gorący patriota. Pan Stanisław
od kilku lat spisuje swoje wspomnienia. Powstała z nich już
kilkusetstronicowa księga. Autor postanowił podzielić się swoimi wspomnieniami z okresu II wojny światowej z czytelnikami Głosu Seniora – mówi Martyna Rymer, manager Leśnego
Domu Seniora w Piastowie. Pamiętam dzień wybuchu wojny,
jakby to było dziś – wspomina pan Stanisław. – Nad Poznaniem od samego rana świeciło słońce. W jego blasku
w godzinach przedpołudniowych nad miasto nadleciały
niemieckie stukasy. Można było dokładnie zobaczyć ich
sylwetki błyszczące w słońcu. To trwało tylko sekundy. Zaraz po tym odezwały się wybuchy bomb zrzucanych na
miasto. W oddali słychać było odgłosy strzałów polskiej
artylerii przeciwlotniczej. Na niebie widać było smugi pocisków lecących w kierunku samolotów wroga. Wkrótce
zostaliśmy całą rodziną wysiedleni do
Ostrowca Świętokrzyskiego w Generalnej Guberni.

długą bronią w granaty ręczne. Jednego skazańca, a mianowicie dr Dudę, przywieziono. Był tak skatowany, że nie
mógł chodzić o własnych siłach. Jeden ze świadków egzekucji twierdzi, że zachowanie się skazańców było spokojne
i poważne. Major Braziulewicz wykrzyknął z mocą: «Giniemy
na stryczku jak ostatni złoczyńcy. Giniemy dla Polski!» Pan
Gierdalski zaś dorzucił: «Polska żyje i żyć będzie!» Do zmroku
wisiały umęczone ciała ofiar na widoku publicznym. Wieczorem wrzucano je na platformę wozu. Zwłoki wywieziono do
przygotowanego wspólnego dołu przy cmentarzu. Z opowiadań woźnicy wynika, że przed wrzuceniem trupów do
mogiły zdarto z nich ubrania i buty. Ciała pozostawiono tylko
w koszulkach i skarpetkach”. Miałem wtedy 15 lat. Pobiegłem
na rynek bez zgody rodziców. Do dziś, po tylu latach, mam
przed oczyma i w pamięci ten makabryczny widok.
Oprac. Martyna Remer
manager Leśnego Domu Seniora w Piastowie

Szubienice na Rynku
Szczególnie utkwiła mi w pamięci data 30 września 1942 roku. W tym
dniu zawisło na sześciu szubienicach
ustawionych na Rynku w Ostrowcu
trzydziestu Polaków. Powieszono
ich bez jakiegokolwiek sądu w odwecie za dywersję dokonaną na torach
kolejowych przez partyzantów. Ten akt
bestialstwa hitlerowców opisuję według relacji Karola Kandziora, wygnańca z Poznania, z zawodu zegarmistrza:
„O godzinie 15:00 sprowadzono na Rynek, pod silnym konwojem, z aresztu
magistrackiego skutych skazańców.
Na Rynku porządku pilnowała polowa
żandarmeria, uzbrojona poza zwykłą

Stanisław Janiec (pierwszy od prawej) podczas spotkania z premierem rządu RP na
uchodźstwie Stanisławem Mikołajczykiem w Poznaniu, w 4 lipca 1945 r. Rodzice Pana
Stanisława przyjaźnili się z Państwem Mikołajczykami.
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Od 26 września w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie można obejrzeć wystawę fotograficzną poświęconą Aleksandrze Mianowskiej
ps. „Kama” – pięknej, eleganckiej, tryskającej energią, pewnej siebie, wykształconej krakowiance, jednej z wielu uczestniczek konspiracji podczas okupacji niemieckiej. Patrząc na przedstawiające ją
zdjęcia, trudno uwierzyć, że zostały zrobione w czasie wojny, w sytuacji ciągłego zagrożenia życia. Takich odważnych kobiet pracujących w konspiracji dla Polski było więcej. Postać „Kamy” wspaniale
je wszystkie reprezentuje.

Aleksandra Mianowska (z domu Siwadłowska) urodziła się w 1912 roku w Rusocicach koło Krakowa. Przed wybuchem wojny zdobyła imponujące wykształcenie
– m.in. dyplom magistra prawa, filozofii. Ukończyła też szkołę Nauk Politycznych
oraz Studium Pedagogiczne. Studiowała również filologię klasyczną i filologię
polską. W 1936 r. wyszła za mąż za Walerego Bigaya-Mianowskiego. Po wybuchu
wojny zgłosiła się do Polskiego Czerwonego Krzyża. Pracując jako pielęgniarka,
zbierała informacje o rannych i poległych podczas kampanii polskiej 1939 roku.
Włączyła się także w działalność Polskiego Państwa Podziemnego. W grudniu
1940 roku została aresztowana przez gestapo i sześć tygodni spędziła w areszcie przy ul. Montelupich. Dzięki interwencjom życzliwych ludzi została zwolniona
i niemal natychmiast powróciła do pracy społecznej. W Radzie Głównej Opiekuńczej organizowała m.in. akcje dożywiania dla więźniów obozów koncentracyjnych.
Działała w tajnym Stronnictwie Demokratycznym oraz w powołanej przez dowódcę
AK komórce Pomoc Żołnierzowi. Współpracowała także z Radą Pomocy Żydom
„Żegota”, biorąc udział w akcji ratowania Żydów.

Poetka, aktorka, major Pomocniczej
Służby Kobiet
Jeszcze w czasie wojny nakładem wydawnictwa Stefana Kamińskiego, znanego
krakowskiego księgarza-konspiratora, wydała tomik poezji „Listy”. Pisała również
liczne artykuły drukowane m. in. w organach prasowych Stronnictwa Demokratycznego. Po wojnie ukończyła kolejne studia – krakowską PWST – i pracowała jako
aktorka i reżyserka teatralna. Znała kilka języków, więc przygotowywała również
przekłady sztuk. Publikowała też wspomnienia z czasów wojny, przypominając
sylwetki tych, z którymi współpracowała w ramach działalności konspiracyjnej.
Za ratowanie Żydów została uhonorowana tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Od władz polskich na uchodźstwie otrzymała m. in. Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż Za Wolność i Niepodległość z Mieczami.
Awansowano ją również na stopień majora Pomocniczej Służby Kobiet. Zmarła
w roku 2000 w Krakowie i tu też została pochowana.
Izabela Cisek Kurator Wystawy

Fot. ze zbiorów Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”
w Krakowie

Wystawa czynna od wtorku do niedzieli w godzinach 10:00-17:00; w niedziele wstęp jest darmowy.
Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila”, ul. Wita Stwosza 12, 31–511 Kraków
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patriotyczny
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych
w ramach programu wieloletniego na rzecz
Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Patriotyczna
poezja
Seniorów



Pamięć i wrażliwość historyczną czy doświadczenia rodzinne związane z trudnymi losami naszego narodu można wyrazić także na sposób
liryczny. Piękny wiersz potrafi niekiedy głębiej
sięgnąć do serca niż wielostronicowy tekst.

Polskie wrześnie
Nadszedł już wrzesień dziwnie przygaszony
z kroplami deszczu, ze smutkiem na twarzy,
z zapasem ciemnych, czarnych chmur burzowych,
z zakrytym słońcem, które już nie praży.
Ile tych wrześni przed nami już było,
niby te same, zawsze pełne zbiorów.
Lecz każdy inny, z inną barwą w ręku
na planszy dziejów z inną grą kolorów.

Bohater Ziemi Koneckiej
Las był domem a polana mapą
ze spadochronem na plecach
skok okryty mrokiem nocy
skokiem do wieczności!
Skromny, spokojny, opanowany żołnierz
jeden z leśnych braci
kurier Jan Ciaś Kula z podkoneckiego Rogowa
ja się tam urodziłam
a on gotowy oddać swoje życie
dla ukochanej Ojczyzny
jak to dobrze
że pamiętamy
błyszczy
na tle kolorów historii
budzi podziw
pięknej
świętokrzyskiej ziemi
a jego rodzina cieszy się
że pamiętamy
dumna
nowy dotyk historii
dywanem ze spadochronów się kładzie
jak to dobrze
że szanujemy historię.
Janina Malicka, Końskie 2019

I były wrześnie nie polskie, lecz cudze,
pod zaborami i pod obcą pieczą.
Walczył nasz naród wciąż o polskie wrześnie,
nie skąpił broni ani swego miecza.
Były to smutne i milczące wrześnie,
z oczami bólu sklejonymi łzami.
Oczekujące na wolność i ciszę,
na dobre dni – całymi latami.
Były też wrześnie smutne i tragiczne.
Każdy dzień w nich był krwawy nie wesoły.
Młodzi chwytali za broń, aby walczyć
zamiast z radością wyruszyć do szkoły.
Nasze polskie wrześnie te, co pamiętamy
były już splecione codzienną radością.
Zawsze kojarzone z pierwszym, dźwięcznym dzwonkiem,
bo idą już w parze z prawdziwą wolnością.
Mijają lata, wrześnie przemijają,
jeszcze w barwach słońca, choć w progu jesieni,
we wrzosowej szacie, zawsze pełne blasku.
Niech nam nikt już nigdy tych wrześni nie zmieni.
Krystyna Ćwiklińska, Miechów 2021

Spotkania historyczno-poetyckie z kombatantami
i młodzieżą w Domu Kultury w Rogowie oraz w Szkole Podstawowej im. gen. bryg, Antoniego Hedy-Szarego w Radoszycach

31

Nieznani Bohaterowie Niebios



Podczas II wojny światowej zmotoryzowana
armia niemiecka potrzebowała ciągłych dostaw
ogromnej ilości benzyny.
Przewidując ogromne
zapotrzebowanie na paliwo i mając świadomość
braku naturalnych źródeł
ropy, Niemcy już w latach
30. rozwijali technologię pozyskiwania benzyny z węgla. Wybudowali
ogromne fabryki syntetycznej benzyny na linii
Odry licząc, że pozostaną one poza zasięgiem
aliantów.

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych
w ramach programu wieloletniego na rzecz
Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

„Czarna środa”
amerykańskich
sił powietrznych
pod polskim niebem

Wspólna akcja wywiadu Armii
Krajowej i amerykańskiej 15. Armii
Sił Powietrznych USAF prowadzona pod kryptonimem „Synteza”
Pomnik amerykańskich lotników w Zygodo- Pan Zygmunt Kraus w rozmowie z Głosem
przyniosła spodziewane efekty. wicach koło Wadowic
Seniora
Fabryki syntetycznej benzyny zostały rozpracowane wywiadowczo. Zlokalizowano newralczłonków załogi zdołało się uratować, skacząc na spadochrogiczne miejsca poszczególnych zakładów. Szansa na przynach. Byli to: por. George V. Winter, sierż. Vernon O. Christensen,
kręcenie kurka z paliwem do niemieckich silników została
por. Daniel N. Blodgett, por. Frank J. Pratt i por. Irving R. Canin.
wykorzystana. Lotnictwo amerykańskie wykonało 16 wielkich
Pozostali lotnicy: kpt. William C. Lawrence, por. Matthew W. Hall,
wypraw bombowych, w których uczestniczyło nawet kilkaset
st. sierż. Everett L. MacDonald, sierż. Lewis L. Kaplan, st. sierż.
samolotów jednocześnie. 13 września 1944 roku okazał się
William T. Eggers i sierż. Arthur E. Nitsche zginęli we wraku samolotu – nie zdołali się uratować, ponieważ samolot wpadł
„czarną środą” lotnictwa amerykańskiego, uczestniczącego
w korkociąg. Okoliczni mieszkańcy widzieli spadający z nieba
w Bitwie o Śląskie Paliwo. Tego dnia Amerykanie stracili pod
polskim niebem aż 12 z ponad 800 bombowców i myśliwców.
płonący ogon, ciągnący za sobą smugę dymu. Niestety ofiar było
więcej. Płonącym paliwem spadającym z nieba poparzona zoPłonący Anioł Piekieł
stała przypadkowa osoba cywilna, mieszkanka Zygodowic, Maria
Liberator „Hell’s Angel”, który wykonywał bombardowanie
Cichoń, która po kilkudniowej walce o życie zmarła w pobliskim
obiektów przemysłowych w okolicach Oświęcimia i Trzebiszpitalu. Była to tragedia podwójna, ponieważ Maria była w ciąży.
ni, został poważnie uszkodzony w okolicach Wadowic. Pięciu

Pamięć i materialne pamiątki

Poległych pochowano w pobliżu miejsca katastrofy, a okoliczni mieszkańcy ogrodzili zbiorową mogiłę i postawili brzozowy krzyż. W Polsce Ludowej historię o poległych alianckich
lotnikach starano się tuszować, jednak dzięki Zygmuntowi
Krausowi historia ta została ocalona od zapomnienia. W roku
1991 Pan Zygmunt zainicjował budowę pomnika na miejscu
katastrofy. Ponadto własnymi siłami utworzył prywatne muzeum, gdzie można obejrzeć m.in. rzeczy osobiste z „Hell’s
Angel”, oryginalne śmigło stosowane w bombowcach typu
„Liberator” i kompletny kombinezon amerykańskiego lotnika.
Pamiątki te zostały uratowane przez okolicznych mieszkańców lub wydobyte z ziemi z miejsca katastrofy.
Prywatne Muzeum Polsko-Amerykańskie Hell’s Angel w Wadowicach
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Robert Springwald Muzeum Armii Krajowej
AMBASADOR KAMPANII NIEZNANI BOHATEROWIE NIEBIOS

patriotyczny

GŁOS SENIORA Polaków Za Granicą

„Wiwat, Polsko!”
w Wiedniu



Współpracujący od lat z Głosem Seniora wiedeński Klub Polskich Kreatywnych Emerytów „Ostoja”
bardzo uroczyście upamiętnił 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Z tej okazji
19 września 2021 roku odbył się koncert oraz wystawa poświęcona św. Janowi Pawłowi II. Z inicjatywy Elżbiety Zamojskiej, Prezes Klubu, takie patriotyczne międzypokoleniowe spotkania dla Polonii
z Wiednia i Dolnej Austrii są organizowane od lat.
Biorą w nich udział m.in. Seniorzy oraz dzieci ze
Szkoły Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu. Warto przy tej okazji podkreślić ogromne zaangażowanie społeczne Pani
Elżbiety, która – nie szczędząc własnych środków –
promuje w Austrii polską historię, kulturę i tradycję.

Tegoroczny koncert w Klubie „Ostoja” był przeżyciem patriotycznym i ucztą dla uszu. W podniosły nastrój wprowadziły
zebranych utwory Fryderyka Chopina w mistrzowskim wykonaniu Stanisława Dei z Gdańska, laureata międzynarodowych
konkursów pianistycznych. Niezwykłe wrażenie na słuchaczach
zrobiła pieśń „Ojczyzną moją jest Bóg”, wykonana przez sopranistkę Ewę Warta-Śmietana z Krakowa, artystkę scen operowych, operetkowych i musicalowych. Koncert był połączony ze
wzruszającym występem recytatorskim dzieci – Oliwii Wierzbowskiej, Natalii Wajdy, Julii Kasprzyk, Saschy Fenusa, przygotowanych pod kierunkiem Agnieszki Banaśkiewicz. Wiersz
„Konstytucja” własnego autorstwa wyrecytowała Anna Stypka.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. Julia Róża Kozłowska, Ambasador RP w Wiedniu, ks. Paweł Bonisławski, Marek Kudlicki,
Andrzej Kempa. Podczas wiedeńskiego spotkania wybrzmiało
głośno: „Wiwat, Polsko!”.

Prezes Elżbieta Zamojska z Ambasador
Jolantą Różą Kozłowską

Artyści i organizatorzy tegorocznego koncertu patriotycznego

Koncert prowadziła Monika Herbowska.

Podczas koncertu można było obejrzeć wystawę poświęconą Karolowi Wojtyle – wielkiemu Polakowi. Na
zdjęciu: Marek Kudlicki, dyrygent polonijnej orkiestry
„Camerata Polonia”

Mama Anny Stypki i polonijny działacz
Andrzej Kempa

Znakomici artyści: Stanisław Deja
i Ewa Warta-Śmietana
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Narodowe Czytanie 2021
w Solecznikach na Litwie



Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku na Litwie, który w tym roku obchodził 10-lecie swojej działalności, po raz kolejny zorganizował Narodowe Czytanie. To już dziesiąta odsłona akcji zainicjowanej przez
Prezydenta RP od 2012. Narodowe Czytanie nie tylko promuje czytelnictwo, ale także zachęca do poznawania dziedzictwa literatury polskiej.

,,Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać «Moralność pani Dulskiej» Gabrieli
Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje
obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie

postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać
zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję
społeczną. Pojęcie dulszczyzna weszło na trwałe do języka potocznego
i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji” – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.
Odpowiadając na apel Prezydenta, w dniu 3 września 2021 roku Zarząd
PUTW w Solecznikach wraz z Miejską Biblioteką Publiczną prowadzoną
przez samorząd rejonu solecznickiego zorganizował publiczne czytanie
słynnego utworu Gabrieli Zapolskiej.

Wspólne czytanie wielkiego dzieła
Po krótkiej prezentacji na temat utworu oraz jego autorki, którą
przedstawiła członkini PUTW w Solecznikach Danuta Obłoczyńska, rozpoczęło się czytanie. W role córek pani Dulskiej, Hesi i Meli, wcieliły się
uczennice Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego – Justyna Kodź i Wiktoria
Sinkiewicz, członkinie kółka teatralnego ,,Król Maciuś”, który działa przy
Bibliotece Publicznej pod kierownictwem Aliny Juchniewicz. Zastępca
dyrektora administracji samorządu rejonu solecznickiego Grzegorz
Jurgo podziękował wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie
tegorocznej akcji Narodowego Czytania w Solecznikach. Podkreślił,
jak wielki wpływ na kształtowanie się naszego człowieczeństwa ma
lektura, zwłaszcza lektura literatury narodowej. Podziękował też słuchaczom PUTW za ogromne zaangażowanie w pracę społeczną. My
zaś dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w Narodowym Czytaniu
2021. Mamy nadzieję, że czas spędzony na wspólnej lekturze był dla
wszystkich ucztą duchową oraz zasłużonym wytchnieniem od codziennego zgiełku. Do zobaczenia za rok!
Jadwiga Sinkiewicz

Polski UTW w Solecznikach na Litwie

Dziękujemy, Panie Antoni!
W październiku tego roku ze względu na
wiek i stan zdrowia z funkcji Prezesa PUTW
w Solecznikach na Litwie zrezygnował Antoni Jankowski. W liście do Prezesa Stowarzyszenia Manko – Głos Seniora Łukasza Salwarowskiego napisał: „Z głębi serca składam Ci,
Drogi Przyjacielu, podziękowanie za przyjaźń,
życzliwość, szczerość oraz tak dużą merytoryczną i materialną pomoc w naszych dą-
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żeniach do utrzymania i rozwoju polskiego
języka, kultury i tradycji na Wileńszczyźnie”.
My również dziękujemy Panu Antoniemu
za ogromne serce dla Polski, tytaniczną pracę społeczną oraz długie lata współpracy na
rzecz Seniorów.
Następcą Pana Antoniego została Jadwiga Sinkiewicz, której serdecznie gratulujemy, zapewniając o naszym wsparciu i dalszej
przyjaźni.

patriotyczny
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych
w ramach programu wieloletniego na rzecz
Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Dni Kultury Polskiej
na Laudzie i Żmudzi
Od lewej: Irena Duchowska z portretem Henryka Sienkiewicza



7 sierpnia w ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi
odbył się XIX Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy”. Imprezy miały miejsce w rejonach Radziwiliskim i Kiejdańskim w czterech miejscowościach: w Wodoktach,
Szczodrobowie, Datnowie i Pacunelach. Uczestniczyło
w nim wielu znamienitych polskich i litewskich działaczy
społecznych oraz samorządowców, wojskowych i polityków.

Myślą przewodnią spotkania w Wodoktach było „budowanie mostów widzialnych i szczególnie tych niewidzialnych między ludźmi
i państwami”. Złożono wiązanki kwiatów w kolorach barw narodowych
przy tablicy noblisty Henryka Sienkiewicza na kościele św. Agaty oraz
przy pomniku Witolda, po czym korowód zespołów i uczestników święta skierował się w kierunku Parku dębów przyjaźni litewsko-polskiej.
Następnym wydarzeniem imprezy była Msza św. w kościele św. Trójcy
w Szczodrobowie celebrowana przez ojców karmelitów z Kowna. Następnie miało miejsce wręczenie dyplomów Honorowego Obywatelstwa
Szczodrobowa oraz Aniołów dobroci dla osób szczególnie zasłużonych.
Potem odbył się koncert zespołów i spotkanie integracyjne. W Datnowie
w kościele Zwiastowania NMP odbyła się Msza św. w języku polskim,
a następnie koncert. Natomiast w Węgorzewie odbyła się impreza promująca walory przyrodnicze i turystyczne oraz kulturę Warmii i Mazur.
W ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi w Kiejdanach odbył
się również koncert Polskiego Zespołu Pieśni Ziemi Kiejdańskiej „Issa”
oraz spotkanie z rodakami z Olsztyna i Poniewieża.
Poczet sztandarowy Stowarzyszenia Polaków
Kiejdan na czele z Władysławem Gosztowtem

Irena Duchowska
Prezes Stowarzyszenia Polaków Kiejdan

Święto Niepodległości Polski w Poniewieżu na Litwie
10 listopada w Poniewieżu odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości RP. Była to także okazja do
uczczenia 10-lecia współpracy Stowarzyszenia Polaków Kiejdan ze Szkołą dla Słabosłyszących i Niesłyszą-

cych oraz Klubem Aktywnych Kobiet Poniewieża. Wydarzenie uświetniła swą obecnością m.in. Jolanta Wiśnioch
– wicekonsul Ambasady RP oraz Irena Duchowska – prezes Stowarzyszenia Polaków Kiejdan. 
kiejdany.org
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Szkoła przyjazna Seniorom

Międzypokoleniowo
i międzynarodowo

Projekt zrealizowano przy wsparciu
finansowym Województwa
Małopolskiego



Szkoła Przyjazna Seniorom to idea realizowana w dwóch edycjach: małopolskiej – w kooperacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz międzynarodowej – w ramach projektu Erasmus+. Program ten
polega na wsparciu szkół oraz przedszkoli w działaniach proseniorskich.

Stowarzyszenie Manko Głos – Seniora i Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego zachęca i przekonuje placówki oświatowe, aby na gruncie szkolnym umożliwiły
przedstawicielom starszego pokolenia włączenie się w proces edukacji i wychowania
dzieci i młodzieży. Równocześnie szkolimy Seniorów, aby byli gotowi do kompetentnego wsparcia nauczycieli w przekazie wartości patriotycznych czy promowaniu postaw
i wiedzy ekologicznej (np. jak uprawiać warzywa czy kwiaty, sadzić rośliny i dbać o nie).
Edukujemy również uczniów szkół partnerskich, jak dotrzeć do Seniorów i wspomóc ich
np. w zakresie nabywania kompetencji cyfrowych czy bezpieczeństwa konsumenckiego.
W pięciu małopolskich placówkach oświatowo-wychowawczych
odbyły się szkolenia przeprowadzone przez koordynatorkę projektu Szkoła Przyjazna Seniorom Monikę Świątek. Były to: Szkoła
Podstawowa nr 2 w Libiążu, Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu, SP im. Królowej Jadwigi w Sierczy, SP im. Jana Matejki w Bochni oraz Szkoła Podstawowa
w Poskwitowie – Iwanowicach.

Szkoła w Libiążu

Szkoła w Bochni

Szkoła w Sierczy

Pierwsza turecka Szkoła Przyjazna Seniorom

W wymiarze międzynarodowym projekt Szkoła Przyjazna Seniorom jest realizowany przez naszych partnerów
z Turcji (Elmadag Halk Egitim Merkezi ELHEM oraz Levent
Yalvaç) Irlandii (I&F z Dublina) i Słowenii (CIK Trebnje).
Z radością informujemy, że szkoła Gümüşpala Ilkokulu
w Elmadag została pierwszą turecką Szkołą Przyjazną
Seniorom. Zaproszeni do współpracy Seniorzy będą uczyć
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dzieci tkania, malowania i gotowania oraz opowiadać
o historii. Dzieci natomiast będę przygotowywane do
wspierania i aktywizowania Seniorów ze swoich rodzin
i z sąsiedztwa poprzez tureckie wydanie Głosu Seniora,
Europejską Kartę Seniora oraz tureckie wersje naszych
kampanii: Solidarni z Seniorami, Stop Manipulacji – Nie
Daj się Oszukać czy Poznaj Swojego Sąsiada – Seniora.

patriotyczny

OBYWATELSKI GŁOS SENIORA

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych
w ramach programu wieloletniego na rzecz
Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Postulaty obywatelskie
W Polsce mamy około 9,5 miliona osób po 60. roku życia. Prognozy na lata 2014–2050 przewidują
wzrost do 14 mln. W roku 2019 w Polsce było 2,4 mln emerytów i rencistów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności. Większość z tych osób jest zainteresowanych bezpłatnymi możliwościami
integracji w celu zwiększenia lub utrzymania swojej aktywności fizycznej czy umysłowej. Czy wiemy
wszystko o wsparciu, z jakiego możemy skorzystać na ten cel? Gdzie szukać na ten temat informacji?
Szacuje się, że tylko około 30% osób starszych korzysta
z Internetu. Osoby te mogą się zaznajomić z programami
dla Seniorów na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej. A co z pozostałymi? Głos Seniora jest magazynem o kilkudziesięciotysięcznym nakładzie, dlatego na
naszych łamach przedstawiamy najważniejsze informacje
o programach aktywizacyjnych, z których mogą skorzystać
Seniorzy, aby poprawić swoje zdrowie i standard życia.
Ministerstwo informuje
W 54 numerze Głosu Seniora zamieściliśmy wywiad,
w którym Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena
Maląg mówi o dwóch programach: SENIOR+ oraz AKTYWNI+. Poszerzmy te informacje o dane ze strony internetowej ministerstwa. Otóż budżet Programu Wieloletniego SENIOR+ na rok 2021 przewiduje 60 mln zł. To
gwarantuje dalsze utrzymanie i rozwój kolejnych domów
pomocy dziennej i klubów seniora. Natomiast nowy Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych AKTYWNI+ ma
budżet 40 mln zł. Dofinansowanie
z tego programu będzie przyznawane w czterech priorytetowych
obszarach: aktywność społeczna,
partycypacja społeczna, włączenie cyfrowe i przygotowanie do
starości, co przekłada się m. in. na
zwiększenie kompetencji Seniorów w zakresie nowych technologii internetowych czy aktywności
fizycznej, a także rozwój wolontariatu.
Konkretne programy
W roku 2022 nadal możliwa
będzie OPIEKA WYTCHNIENIOWA, umożliwiająca odpoczynek
czy wyjazd urlopowy stałemu
opiekunowi osoby starszej. Działa
też program ASYSTENT OSOBI-

STY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ z budżetem 144 mln
zł, zapewniający wsparcie w czynnościach dnia codziennego lub przy wychodzeniu z domu. Jest też program
OPIEKA 75+. Istnieje również program dla niepełnosprawnych SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ,
w ramach którego jest do rozdysponowania 1 mld zł,
w tym m.in. na rozwój rehabilitacji i aktywizację zawodową niepełnosprawnych. Wszystkie te formy wsparcia
mają na celu przede wszystkim zwiększenie aktywnego
uczestnictwa Seniorów w życiu społecznym, a także na
polu kultury, edukacji, rozrywki, sportu itp. Jest też zapowiedź narodowego programu zatrudnienia dla osób
z niepełnosprawnościami.
Dzielmy się uwagami i postulatami
Samorządy i organizacje samorządowe (fundacje,
stowarzyszenia) mogą pozyskiwać środki na programy
wspierające Seniorów w zakresie poprawy zdrowia oraz
rozwoju aktywności fizycznej i umysłowej. Potrzebna jest
kreatywna współpraca, dobra organizacja, a najważniejsze – kadra,
która te środki potrafi pozyskać
i zarządzać nimi dla dobra Seniorów. Ważne są też kryteria doboru
opiekunów osób starszych. Powinni oni posiadać doświadczenie i odpowiednią wrażliwość oraz
mieć ukończony Kurs Pierwszej
Pomocy. Zachęcamy do dzielenia
się z Głosem Seniora uwagami na
temat realizacji programów aktywizujących Seniorów. Czekamy na
Wasze propozycje i postulaty.
Anna Przybyłek-Boraczyńska

Honorowa Ambasadorka
i wiceprzewodnicząca
Rady Programowej
Głosu Seniora
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BEZPIECZNY SENIOR

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych
w ramach programu wieloletniego na rzecz
Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Nasi Ambasadorzy w akcji



Trwa ogólnopolska kam
pania edukacyjna Bezpieczny Senior. Stop Manipulacji – Nie Daj się
Oszukać. W nasze działania na tym polu aktywnie
włączył się Ambasador
Głosu Seniora Zdzisław
Wasiak, który wraz z Seniorami ze Straduni (piękna wieś na Opolszczyźnie)
przestrzega przed oszukańczymi prezentacjami
sprzedażowymi. Ponadto inni nasi ambasadorowie przysyłają informacje
o wciąż nowych przypadkach oszustw, których
ofiarami padają przeważnie osoby starsze, mieszkające samotnie. Apelujemy o czujność, ostrożność
i zdrowy rozsądek w kontaktach z potencjalnymi
oszustami.

Włącz się do naszej
kampanii – informuj nas
o nowych technikach
oszustw i przestrzegaj
innych o znanych ci sposobach manipulacji, jakie stosują oszuści.

Król III edycji Sanatorium Miłości i Ambasador Głosu Seniora – Zdzisław Wasiak oraz
Seniorzy z opolskiej miejscowości Stardunia wzięli udział w najnowszym spocie
ogólnopolskiej kampanii społecznej Bezpieczny Senior. Stop Manipulacji – Nie Daj się
Oszukać! Zapraszamy do obejrzenia WWW.YOUTUBE.COM/GLOSSENIORATV

Do bydgoskich policjantów zaczęły napływać zgłoszenia dotyczące kobiety,
która okradała starsze osoby – pisze do nas pan Miłosz Sałaciński z Bydgoszczy. –
Sprawczyni podawała się między innymi za pracownicę służby zdrowia, przychodni
lekarskiej, a także pracownika socjalnego. Pod różnymi legendami wchodziła do
mieszkań Seniorów i okradała ich z oszczędności. Raz na przykład zaproponowała starszej osobie pomoc w zaniesieniu zakupów. W ten sposób dostała się do
domu ofiary, którą ograbiła z pieniędzy i kosztowności na kwotę ponad 30 tysięcy
złotych. Tego rodzaju zdarzeń było więcej. Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału
Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Analiza zgromadzonego
materiału dowodowego pozwoliła funkcjonariuszom na wytypowanie podejrzanej.
Okazała się nią 31-latka, wcześniej notowana już za różne kradzieże i poszukiwana na podstawie nakazów aresztowania. Ze zgromadzonego materiału wynika,
że recydywistka mogła dokonać kilkanaście tego typu przestępstw na terenie
Bydgoszczy, Nakła nad Notecią, Lipna oraz Poznania. Straty szacowane są na
kilkaset tysięcy złotych.

14. emerytury – ZUS ostrzega przed oszustami
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod pracowników ZUS i oferują
pomoc przy wypełnieniu wniosku o czternastą emeryturę. Tak
zwaną „czternastkę” ZUS wypłaca z urzędu wraz z listopadowym świadczeniem. Nie trzeba w tej sprawie składać żadnych
wniosków. Pracownicy ZUS nie dzwonią w sprawie czternastej
emerytury i nie proponują pomocy przy wypełnianiu wniosku.
Oszuści, którzy podają się za pracowników ZUS, liczą na zaufanie Seniorów i chcą w ten sposób wyłudzić ich dane osobowe.
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Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości co
do tożsamości osoby podającej się za pracownika
ZUS, należy skontaktować się z najbliższą placówką ZUS lub z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS
pod nr tel. 22 560 16 00. O każdej próbie oszustwa
należy również niezwłocznie powiadomić policję.
Anna Szaniawska
regionalny rzecznik prasowy ZUS

patriotyczny

Ciąg dalszy
historii
pani Józefy


Zgodnie z obietnicą w tym numerze wracamy do
historii Pani Józefy z Krakowa oszukanej niedawno na prezentacji sprzedażowej na ponad 6 tysięcy złotych. Podjęliśmy działania, która dają
nadzieję na uchronienie schorowanej, niepełnosprawnej emerytki od katastrofy finansowej.

Podczas prezentacji sprzedażowej Pani Józefa zręcznie
wprowadzona w błąd przez oszustów podpisała umowę
kupna–sprzedaży, zaciągając jednocześnie kredyt w banku
na kwotę ponad 6 tysięcy zł. Po powrocie do domu z multicookerem, odkurzaczem bezprzewodowym, wełnianym
podkładem terapeutycznym i ekspresem do kawy zaczęła
oglądać towar oraz umowę, którą podpisała, i odkryła, że ma
do zapłacenia kwotę o wiele wyższą niż ta, jaką jej podano
na prezentacji. Oszuści wmówili jej bowiem, że ma zapłacić nieco ponad 100 zł, gdy tymczasem była to tylko jedna
z 60 rat do spłacenia. Zrozpaczona Pani Józefa zadzwoniła
wówczas do Głosu Seniora. Wysłuchaliśmy dokładnie opowiadania Pani Józefy i podjęliśmy działania.

Ważne kroki
Najpierw pomogliśmy Pani Józefie napisać oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Mieliśmy na to 14 dni od daty zakupu. Dokument wraz
z kopią umowy został odesłany listem poleconym priorytetowym za potwierdzeniem odbioru na adres firmy, który był podany na umowie. Jednocześnie wysłaliśmy skan dokumentu
pod adres e-mail z umowy. Paczka także została nadana za
potwierdzeniem odbioru, aby była pewność, że adresat odebrał przesyłkę. Po kilku dniach Pani Józefa otrzymała pismo
z Poczty Polskiej z informacją, że firma odmówiła przyjęcia
przesyłek. To skłoniło nas do zgłoszenia sprawy na policję
oraz do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta z prośbą
o interwencję. Kancelaria prawna, z którą współpracujemy,
przygotowała pismo z wezwaniem firmy do odebrania towaru
na własny koszt. Po upływie około dwóch tygodni firma wysłała do Pani Józefy kuriera po odbiór trzech paczek. Zarówno
za pierwszym, jak i za drugim razem, pakowanie paczek było
przez nas nagrywane, abyśmy mieli dowód, że sprzęt został
odesłany w stanie nieużywanym. Umowa kupna-sprzedaży
była jednocześnie umową zaciągnięcia kredytu w banku.

W międzyczasie Pani Józefa otrzymała telefony z różnych
banków z prośbą o potwierdzenia zawarcia umowy o kredyt.
Oczywiście, nie potwierdziła, wyjaśniając, że towar został
odesłany, a umowa pisemnie wypowiedziana. Tym razem
udało się uratować oszukaną osobę z opresji, ale nie zawsze
tak jest. Unikaj prezentacji sprzedażowych. Stop Manipulacji
– Nie Daj się Oszukać!

Nie ustajemy w działaniach
Podczas spotkań w Gminach Przyjaznych Seniorom
prowadzimy kampanię Bezpieczny Senior. Stop Manipulacji – Nie Daj się Oszukać! Wykorzystujemy każdą
okazję, aby przekazywać wiedzę o sposobach działania
oszustów i nowych technikach okradania osób starszych. Gminy, które włączyły się w nasze działania edukacyjne, są wyróżniane certyfikatem partnera kampanii.

Podczas spotkania z okazji Dnia Seniora oraz Inauguracji Roku Akademickiego 2021/22 Starobabickiego UTW Gmina Stare Babice otrzymała certyfikat kampanii „Stop Manipulacji - Nie Daj się Oszukać!”. Certyfikat odebrał wójt
Sławomir Sumka.

Certyfikat kampanii „Stop Manipulacji – Nie Daj się Oszukać!” dla gminy Wielowieś odebrała Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej Małgorzata Helisz.
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Małopolska Przyjazna Pszczołom

Rośliny miododajne
i inne pszczele pożytki

Ważną częścią projektu „Małopolska Przyjazna Pszczołom”
był podsiew roślin miododajnych
na około 15 hektarach na terenie
Małopolski. Działania te były realizowane we współpracy z organizacjami i instytucjami partnerskimi, w tym m.in.: z Uniwersytetem
Rolniczym w Krakowie, Fundacją
Rozwoju Sądecczyzny, osobami
indywidualnymi oraz 10 małopolskimi gminami partnerskimi
– Andrychowem, Borzęcinem,
Iwanowicami, Kocmyrzowem,
Krzeszowicami, Łabową, Miechowem, Mogilanami, Starym
Sączem i Świątnikami Górnymi.
Partnerami tego międzypokoleniowego projektu zostały też
Szkoły Podstawowe w Łabowej
i Nowej Wsi (gmina Łabowa), Poskwitowie (gmina Iwanowice), Bukowskiej Woli (gmina Miechów)
oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Krzeszowicach.

Czego potrzebują pszczoły?
Wszystkie podjęte działania mają na celu powiększenie i wzbogacenie bazy pożytków pszczelich oraz
zwiększenie jej dostępności dla pszczół. Czym są pożytki pszczele? To gatunki roślin zarówno uprawnych, jak i dziko rosnących, dostarczające
pszczołom nektaru do produkcji miodu oraz pyłku kwiatowego, który stanowi pokarm dla
pszczół. Do pożytków pszczelich zaliczamy rośliny miododajne. W naturze występuje kilkaset gatunków roślin miododajnych, ale tylko kilkanaście z nich stanowią znaczącą bazę
pszczelich pożytków – mówi dr. hab. Wojciech Szewczyk, prof. Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie. – Znaczenie ma również wielkość obszarów, na których są uprawiane. Do gatunków wysoce miododajnych należą m.in.: rzepak, facelia, lipa, akacja oraz drzewa owocowe.
Musimy też mieć świadomość, że często strzyżone trawniki i żywopłoty z tui nie stanowią
pożytku dla pszczół. Składniki potrzebne do życia i produkcji miodu znajdują one na łąkach,
gdzie kwitnie mniszek lekarski, podbiał, koniczyna, wrotycz oraz inne pospolite zioła.

Podsiew roślin miododajnych Podsiew w Ochojnie w gminie Świątniki Górne
w Łabowej

W podsiewie w gminie Iwanowice wzięły udział dzieci ze SP w Poskwitowie.
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W skład mieszkanki nasion
miododajnych wchodzą: koniczyna biała i biało-różowa,
nostrzyk biały i żółty, lu- Podsiew w Iwanowicach
cerna, jeżówka i ogórecznik.

Fot. Justyna Żurawicz

W ramach projektu „Małopolska Przyjazna Pszczołom” Stowarzyszenie
Manko – Głos Seniora prowadzi międzypokoleniową kampanię edukacyjną wśród mieszkańców Małopolski, na różne sposoby promując
wiedzę na temat roli pszczół jako naturalnych zapylaczy, roślin miododajnych, środowiska przyjaznego pszczołom, a także zdrowotnych
walorów produktów pszczelich.

patriotyczny

Projekt zrealizowano przy wsparciu
finansowym Województwa
Małopolskiego

Cenny mniszek
Jedną z najbardziej wartościowych dla pszczół roślin jest mniszek lekarski (Taraxacum officinale), bardziej znany pod ludowymi
nazwami: mlecz lub dmuchawiec. Rośnie dziko i jest uważany
za pospolity chwast, tymczasem posiada bardzo cenne właściwości lecznicze, zaś pszczołom dostarcza potrzebnego pyłku,
w którym te owady dosłownie „się kąpią”.

Małopolanie
Przyjaźni Pszczołom
W ramach konkursu
Małopolanie Przyjaźni Pszczołom prezentujemy list i zdjęcia,
które nadesłała do
nas pani Jolanta Dąbrowska z Krakowa.
Warto przeczytać
i brać przykład: „Mój
niewielki ogród prowadzę z myślą o owadach, ptakach, ssakach
i płazach, starając się
stworzyć naturalny
mini-ekosystem. Dzięki różnorodności uprawianych gatunków od
wiosny do jesieni stale coś w nim kwitnie. Jest tu prawie 50-letni bez, dwie stare jabłonie w kwietniu obsypane kwiatami, dwa
owocujące głogi oraz kwitnące krzewy i krzewinki. Pielęgnuję
przyjazne owadom klematisy górskie oraz róże pojedyncze
lub półpełne, jak na
przykład warte szerszego rozpowszechnienia róże piżmowe.
Jest również lawenda,
kocimiętka, dzwonki,
floksy, jeżówki, pysznogłówka, liczne rudbekie, gailardie, bodziszki i słoneczniczki.
Rosną tu również rośliny sezonowe, takie
jak kozłek lekarski,
nasturcje, kosmosy,

dzika marchew, dziwaczki i werbeny patagońskie. Latem wśród owadów rekordy popularności bije kwitnący winobluszcz trójklapowy, jesienią zaś przyciąga je skromny i chyba mało znany
aster żeniszkowaty (Aster ageratoides). Rabaty są
nawożone głównie obornikiem oraz nawozem
z domowego kompostownika. Oprysków przeciw
owadom nie stosuję, mszyce zbieram ręcznie.
Zamierzam dosadzić jeszcze więcej czosnków
ozdobnych (pszczoły je uwielbiają) i wczesnych
tulipanów. Marzę o tym, aby miasto zasadziło na
obrzeżach parku Solvay odporne na mróz i choroby, miododajne róże nowoczesnych odmian”.
Nic dodać, nic ująć. Popieramy!
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Jubileuszowe XXX Forum
Ekonomiczne w Karpaczu
przeszło do historii

t r o n at

edialny



Na początku września odbyła się jubileuszowa XXX edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu na Dolnym
Śląsku. Podczas trzydniowej konferencji spotkali się przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz polityki, w tym premierzy Polski, Słowenii i Ukrainy. W spotkaniu uczestniczyło blisko 4500 gości z prawie
50 krajów. Wzięli oni udział w ponad 400 wydarzeniach – sesjach plenarnych, panelach dyskusyjnych,
rozmowach. Nie zabrakło także dyskusji o postępujących zmianach demograficznych społeczeństw
europejskich oraz perspektywach gospodarki senioralnej. Organizatorem Forum Ekonomicznego jest
Instytut Studiów Wschodnich. Głównym partnerem tegorocznego wydarzenia było Województwo Dolnośląskie, a gospodarzem – miasto Karpacz. Wśród patronów medialnych był m.in. Głos Seniora.

Forum Ekonomiczne jest największą konferencją polityczno-gospodarczą w Europie Środkowej i Wschodniej.
Przez trzydzieści lat swojego istnienia stało się platformą
wymiany poglądów i kształtowania opinii liderów, jednym
z najistotniejszych miejsc spotkań elit polityczno-biznesowych w Europie. Na Forum od lat padają ważne deklaracje dotyczące polityki gospodarczej, a opinie uczestników
cytowane są przez światowe media oraz omawiane przez
środowiska eksperckie.

Europa w poszukiwaniu
przywództwa
Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: „Europa
w poszukiwaniu przywództwa”. Czołowi przedstawiciele polityki, biznesu oraz nauki z krajów Europy Środkowo-Wschodniej debatowali na temat przyszłości europejskiej wspólnoty
oraz przemian, które wymusiła pandemia. Obok pandemii pojawiało się drugie wielkie wyzwanie współczesności
– globalne ocieplenie i wiążąca się z nim transformacja
energetyczna. Ważnym punktem programu była prezentacja
„Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2021”. Jest to najpełniejsze opracowanie o stanie gospodarki Polski oraz regionu
Europy Środkowo-Wschodniej w roku 2021, sporządzone
przez ekspertów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jeden z paneli dyskusyjnych na temat problemów i szans wynikających z procesów starzenia się społeczeństwa
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Wzloty i upadki polityki senioralnej
7 września odbył się panel „To nie jest kraj dla starych
ludzi? Wzloty i upadki polityki senioralnej”. Wśród uczestników byli m.in. Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz – poseł, były Minister Pracy i Polityki Społecznej,
Aleksandra Hadzik – Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego. Rozmawiano o priorytetach polityki senioralnej i zastanawiano się nad regulacjami prawnymi, które
mogłyby zagwarantować Seniorom większe bezpieczeństwo
zdrowotne, finansowe czy emocjonalne.

Senioralni-niewidzialni?
Natomiast 8 września pod dyskusję poddano tematy „Uwarunkowania demograficzne a propozycje polityk” oraz „Senioralni-niewidzialni-nieobecni? Starzejące się społeczeństwo
– prognozy, wyzwania, możliwości”. W panelu wzięła udział
m.in. ekspertka i ambasadorka Głosu Seniora dr Anita Richert-Kaźnierska – wicewójt Gminy Kolbudy oraz sekretarz Rady
ds. Polityki Senioralnej przy MRiPS. Jak zostało podkreślone,
w Europie proces starzenia postępuje szybciej niż na innych
kontynentach. W roku 2050 co trzeci Europejczyk skończy 60
lat. Procesu tego nie należy jednak postrzegać jako zagrożenie,
lecz perspektywę dla rozwoju ekonomicznego i społecznego.

Przedstawiciele Głosu Seniora oraz Prezes KRUS Aleksandra Hadzik, Minister Stanisław Szwed i Attila Fulop – węgierski Sekretarz
Stanu ds. Społecznych w Ministerstwie ds. Zasobów Ludzkich
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„Trzeci Wiek na Start” –
GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM



Największa impreza sportowa Seniorów w Polsce już za nami!
16–17 września 2021 roku na Narodowym Stadionie Lekkoatletycznym
w Chorzowie odbyła się XIII Olimpiada Sportowa UTW i Organizacji
Senioralnych „Trzeci Wiek na Start” organizowana przez Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach oraz Akademię Wychowania
Fizycznego i Medycznego na Rzecz Rodziny i Seniorów.

Do udziału zgłosiło się 48 drużyn z całej Polski, reprezentujących uniwersytety
trzeciego wieku i różnego rodzaju organizacje seniorskie (kluby, stowarzyszenia), w tym delegacje z zagranicy – Genui
(Włochy), Zwolenia (Słowacja), Wiednia
(Austria) oraz dwie drużyny z Łucka
(Ukraina). Zarejestrowano 518 zawodników, którzy startowali w kategoriach: pływanie – styl dowolny i klasyczny, zawody
lekkoatletyczne: biegi na 60 m i 150 m
oraz pchnięcie kulą, wyścigi rowerowe

Uniwersytet trzeciego wieku Gliwice
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podział na grupy wiekowe: 60+, 70+, 80+,
90+ oraz kategorie Kobieta / Mężczyzna
(bez podziału na wiek), speedball, boule,
łucznictwo.
W klasyfikacji generalnej najwyższe
miejsca zdobyli:
I miejsce – UTW Gliwice
II miejsce – UTW Łazy
III miejsce – Sportowy Klub Głosu
Seniora
Najstarszym zawodnikiem był Jan
Stachow (92) – reprezentant Głosu Senio-

Uniwersytet trzeciego wieku łazy

ra, startujący w biegu na dystansie
150 m. W pływaniu dwoma stylami
złote medale wywalczył reprezentant UTW Łazy prof. Jan Ślężyński
(90). Bardzo dobrze wypadła Krystyna Płońska – Prezes UTW Gliwice, która startując po raz pierwszy w Olimpiadzie zdobyła brązowy
medal. Brąz wywalczyła także pomysłodawczyni i organizator Olimpiady Seniorów i jednocześnie Prezes UTW Łazy Krystyna Męcik.
WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Drużyna GS pod przewodnictwem Marka
Pilcha, naszego ambasadora zdrowego
stylu życia

POZNAJ SWOJEGO SĄSIADA – SeniorA
ogólnopolska kampania społeczna „ADAMEDU dla SeniorA” i „Głosu Seniora”
Najbardziej dotkliwym problemem osób starszych jest samotność i brak zainteresowania ze strony najbliższego otoczenia. Nawet najbardziej samotny człowiek ma sąsiada. I każdy z nas jest czyimś sąsiadem. Często Seniorzy nie chcą prosić
o pomoc. Albo nie chcą przeszkadzać, kiedy widzą, jak spieszymy się każdego dnia do pracy
czy na zakupy zajęci swoimi sprawami. Ich izolację pogłębiła trwająca od ponad roku pandemia.
Tymczasem tak naprawdę nawet najdrobniejszy gest sąsiedzkiej życzliwości może okazać
się o wiele cenniejszy niż wszelkie formy pomocy instytucjonalnej. Dlaczego? Bo wynika
z autentycznego zainteresowania drugim człowiekiem. Seniorem. Sąsiadem.

Zareaguj i dołącz do naszej akcji POZNAJ SWOJEGO SĄSIADA – SENIORA!
Więcej informacji oraz spot kampanii na: www.glosseniora.pl/poznaj-sasiada
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senior moto retro

PATRONAT
SOBIESŁAWA
ZASADY

Powitanie w Posadas
i start z Asunción

ĘŚ
CZ Ć

5

17 sierpnia–09 września 1978,
Vuelta America del Sur



Trzy godziny snu to też coś. Hotel Continental Posadas jest w centrum miasta. Pokoje dla nas już przygotowane. To także jeden z cudownych punktów organizacji w ekipie Mercedesa. Rajd trwa 38 dni,
w tym 24 razy mamy możliwość noclegów. W recepcji nie wypełniamy żadnych kart meldunkowych.
Każdy z nas dostaje od razu klucz do swojego pokoju. A tymi sprawami zajmuje się pracownik fabryki,
który na dwa dni przed rajdem w każdym hotelu załatwia wszystkie formalności, łącznie z opłaceniem
rachunku. Otrzymujemy klucze i w tym momencie podchodzi do nas grupa ludzi – wspomina Sobiesław
Zasada w kolejnej odsłonie „Moich rajdów”.Tym razem miejscem akcji jest Paragwaj.

– My właściwie czekamy na was. My, ze Związku Polskiego – rwą się słowa i wyciągają do uścisków ręce.
– Jam prezes tego związku, a to – padają nazwiska i wymiana wszystkich koligacji rodzinnych.
– My przyszli pogratulować i nacieszyć się wami, zamienić parę słów – mówi rezolutna, szczupła pani po czterdziestce.
Patrzymy na nich i nie wiemy, co powiedzieć. Jest około
20 osób. Jesteśmy mocno zmęczeni, ale oni tu czekali i chcą
się nami nacieszyć.
– Dziękujemy bardzo za gratulacje. Jesteśmy wzruszeni
– mówię. – Myślę, że pójdziemy gdzieś do jakiejś restauracji,
to porozmawiamy. Tymczasem szybko skoczymy na górę
trochę się umyć i zaraz schodzimy, dobrze?
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– Oczywiście, tak – widzę uśmiechnięte twarze. Ta propozycja zyskała uznanie.
– Nie bardzo cię rozumiem – mówi w windzie Andrzej –
trzeba było od razu porozmawiać i iść spać. Przecież o piątej
wstajemy.
– Może masz rację – mówię – ale jak tym ludziom odmówić? Jest prawie druga w nocy, a oni tam czekali.

Biało-czerwone goździki
Wchodzimy do pokoju. Na stoliku w plastikowych
rurkach dwie wiązanki biało-czerwonych goździków.
Obok drewniany talerz z wygrawerowanym napisem:
„Gratulacje i najlepsze życzenia. Posadas 1978 – Związek Polaków”.

patriotyczny

O czwartej rano żegnamy się z tą sympatyczną grupą.
Budzenie o piątej.

Puchar od prezydenta Paragwaju

Jest jeszcze laurka zwinięta w rulonik. Też gratulacje,
podziękowania i życzenia oraz około 50 podpisów. Andrzej
Zembrzuski przeżywa spotkanie z rodakami z daleka od
kraju po raz pierwszy.
– Wiesz, jestem zupełnie zaskoczony – mówi. – Świetnie,
że się z nimi umówiłeś. Nie można było zrobić inaczej. Oni
naprawdę to bardzo przeżywają.
Posadas ma około 60 tysięcy mieszkańców. Związek
Polaków liczy prawie 200 osób. Idziemy do pobliskiej restauracji. Tutaj wiele takich lokali pracuje 24 godziny na
dobę. Siadamy przy jednym stole. Oni opowiadają o swoim
życiu tutaj i pytają nas o Polskę. Polacy w Argentynie żyją
jeszcze Mundialem 1978. Chwalą naszą drużynę, nie tylko
za dobrą grę, ale również za elegancję i dżentelmeńską
postawę. Niedawno nasza ambasada zorganizowała tutaj
wystawę zdjęć o Polsce. Odwiedziły ją tysiące Argentyńczyków. Nasi byli dumni z tej ekspozycji. Piękna jest Polska.
Mentalność naszych rodaków z daleka od kraju jest wszędzie taka sama. Nawet dzieci urodzone tutaj w Posadas
nie tylko dobrze mówią po polsku, ale marzą o poznaniu
ojczyzny rodziców.

Pana zwyciestwo
obudziło Polonię
Prezesem klubu jest pan Pablo Stempel. Urodził się w Argentynie, tutaj wychował. Zasadniczo jest Argentyńczykiem.
– Ale to nie jest tak, panie Sobiesławie – mówi – ja bardziej
czuję się Polakiem. Polskie pieśni i tańce regionalne bardziej mi się podobają. A to pana zwycięstwo w wyścigu Gran
Premio to jak cud, który obudził całą Polonię. To były nasze
ogromne przeżycia. Polak zwycięzcą w Gran Premio – dla
naszych sąsiadów Argentyńczyków to ogromne zaskoczenie. Oni byli przekonani, że wygra ich rodak na Torino. Nasze
dzieci i my sami długo świętowali. Tysiące razy dziękujemy.
I tutaj im pokażcie. Życzymy zwycięstwa!!!
O rajdzie i klasyfikacji wiedzą więcej od nas. Na całej trasie rozstawione są radiowe punkty sprawozdawcze. Nawet
wyniki wyścigów podawane są natychmiast, w bezpośrednich relacjach.
– Słyszeliśmy wasze głosy, słyszeliśmy pozdrowienia
przekazywane nam po polsku, dziękujemy.
– Suerte – powodzenia, szczęścia. Pomachamy wam
przy statku!

20 sierpnia, niedziela. Asunción, stolica Paragwaju.
Jest dotkliwie zimno. Na niebie kłębią się chmury. Aż
strach pomyśleć, co będzie jutro na wyścigu w prowincji
Alta Parana. Znowu tysiące ludzi witają nasz rajd. Na stacji
benzynowej Shella ulokował się serwis Mercedesa. Na razie
jesteśmy sami. Dalsze wozy jeszcze na trasie. Cały serwis
do naszej dyspozycji.
Nalewanie paliwa, wymiana tylnych nakładek hamulcowych. Przedni amortyzator jest wyraźnie słabszy – wymieniamy. Mechanicy kontrolują cały wóz. Mamy godzinę. Droga
od granicy Argentyny do stolicy Paragwaju to świetny asfalt.
Jechaliśmy przeważnie około 180 km/h. Szybki samochód
ma dużo plusów.
Wieczorem spotkanie zawodników w klubie tenisowym.
Jest też rozdanie nagród za drugi etap. Otrzymujemy piękny
puchar za nasze zwycięstwo – to nagroda prezydenta Paragwaju – oraz okrągłą paterę, to nagroda Automobilklubu.
Wyniki etapu: 1. Sobiesław Zasada 39.04; 2. Tony Fowkes
39.48; 3. Andrew Cowan 43.08, 4. Paco Magiorga 53.43. Klasyfikacja po dwóch etapach: 1. Tony Fowkes 1:11.32; 2. Sobiesław Zasada 1:14.11; 3. Andrew Cowan 1:15.43. Właściwie
to zaprzepaściłem szanse generalnego prowadzenia w rajdzie. Drugi etap mogliśmy wygrać z przewagą co najmniej
czterech minut. Nie chciałem zaryzykować i stanąłem przy
serwisie, aby dolać benzyny. A według rajdowych wyliczeń
zatrzymanie samochodu z szybkości 180 km/h. i rozpędzenie go z powrotem do tej szybkości to strata minuty. Zaś
dolewanie benzyny to ponad dwie minuty.

Rozmowa z Fangio
Uroczysty start z Asunción. Starterem jest prezydent kraju Alfredo Stroessner. Nieprawdopodobna obstawa wojska.
W życiu nie widziałem tylu generałów w jednym miejscu.
Jest też Juan Manuel Fangio. Jak zwykle serdeczny i służący radami. Ta nasza wzajemna sympatia trwa od czasu
wygranego przeze mnie Gran Premio Argentyny. Okazuje
się, że Fangio jest również bardzo ceniony w Paragwaju.
Dla generałów to zaszczyt, że mogą mu być przedstawieni.
A i sam prezydent prawie go adoruje.
Z Fangio rozmawiam trzema językami – po niemiecku,
angielsku i hiszpańsku. Wygląda to tak, że Fangio mówi do
mnie po niemiecku i angielsku, uzupełniając jeszcze po
hiszpańsku. Ja natomiast staram się wyciągnąć cały zasób
słów hiszpańskich, a resztę uzupełniam niemieckim i angielskim. Muszę powiedzieć, że nawet nam to wychodzi
i w zasadzie nie potrzebujemy tłumacza. Jestem trochę zły
na siebie, że nie mówię dobrze po hiszpańsku. Chyba trochę
z lenistwa. Od wielu lat mam do czynienia z tym językiem
i powinienem się go nauczyć.
Sobiesław Zasada
45

sprawny umysł

krzyżówka
1

2

3

z patriotycznym
hasłem
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Poziomo:
1) u
 czniowska, studencka,
emerycka – uprawnia do
określonych ulg
6) Zenon – znakomity polski
tyczkarz (zm. 2017 r.)
7) „jednostka” masła
8) gra w derbach z Milanem
9) poeta antyczny uważany
za ojca literatury rzymskiej
13) s pecjalista w dziedzinie
prawa karnego
15) imię Skłodowskiej-Curie
16) instrument Carlosa Santany
17) był nim Winnetou
18) g
 łowonóg zaliczany do
dziesięciornic

Pionowo:
1) f rancuska nazwa rzeki
w Kamerunie i Czadzie
2) pierwsza stolica Polski
3) alchemiczna nalewka
4) komputer retro
5) substancje służące do
procesu wymiany jonowej
10) n ajwiększa wyspa Tanzanii
na Oceanie Indyjskim
11) o
 d tłustego czwartku do
wtorku przed Środą Popielcową
12) n a końcu zdania
13) jej wpłacenie pozwala na
wyjście z aresztu
14) z obojętnienie, niewrażliwość
Litery w kolorowych polach
czytane rzędami utworzą rozwiązanie.

Rozwiązanie krzyżówki prosimy nadsyłać do końca sierpnia
pod adres: konkurs@manko.pl.

Do wygrania 5 zestawów gadżetów
o wartości 150 zł.
Sponsorem nagród jest myPhone.

www.glosseniora.pl

patriotyczny

KINEZYGERONTOPROFILAKTYKA

I ROZWÓJ UMYSŁU



Kinezygerontoprofilaktyka to zapobieganie chorobom cywilizacyjnym i onkologicznym oraz
schorzeniom narządu ruchu poprzez formy aktywności fizycznej dostosowane do możliwości
psychomotorycznych osób starszych.

Pojęcie kinezygerontoprofilaktyki obejmuje m.in. wiedzę
na temat wskazań i przeciwwskazań do wykonywania poszczególnych ćwiczeń z przyrządami lub bez. Gerontologia
natomiast to nauka o procesach starzenia się, łącząca wiadomości z zakresu biologii, medycyny, psychologii i antropologii.
Aktywność umysłowa, odpowiednia dieta oraz ruch dostosowany do zegara biologicznego to najważniejsze elementy
profilaktyki zdrowotnej osób starszych. Już w wieku XVI Wojciech Oczko, dr medycyny i filozofii, nadworny lekarz królów
polskich, sekretarz króla Stefana Batorego pisał: „Ruch jest
w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem
wzięte nie zastąpią ruchu”. A Leonardo da Vinci mówił „Ruch
jest przyczyną wszelkiego życia”.

Ruch to lepsze życie
Aktywność fizyczna zapobiega i wspomaga leczenie chorób cywilizacyjnych oraz psychicznych, rozładowuje napięcie
i stres. Ruch uczy wytrwałości, dodaje pewności siebie, doskonali procesy odbierania wrażeń, samodzielnego myślenia
i działania. Powoduje lepsze krążenie, zaopatrzenie mózgu
w tlen, zwiększa zdolności komórek nerwowych, czyli neuronów, do tworzenia nowych połączeń. Poprawia też pamięć,
koncentrację i logiczne myślenie. Dzięki ruchowi zwiększa się
poziom stężenia neuroprzekaźników: dopaminy, serotoniny,
adrenaliny. Życie w ruchu zapobiega rozwojowi chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer i Parkinson, spowalnia
ich postępowanie, a także po prostu przysparza nam radości
z dnia codziennego. Każdy może wybrać dla siebie inny rodzaj aktywności – w zależności od stanu zdrowia i upodobań.

Ćwiczenia w ramach
kinezygerontologii
Kinezygerontologia zaleca ćwiczenia na określonych urządzeniach lub z przyrządami, usprawniające pracę mięśni,
poprawiające oddychanie, krążenie, przemianę materii, wyrównujące ciśnienie i dotleniające mózg. Dla naszego mózgu ważne są ruchy naprzemienne, asymetryczne (np. lewa
noga, prawa ręka), ponieważ uaktywniają i integrują pracę
równocześnie obydwu półkul mózgowych. Pamiętajmy, że
mózg ma zdolność regeneracji. Aktywność fizyczna zwiększa

przepływ krwi, a z krwią dostarczane są substancje odżywcze i tlen, które wspomagają koncentrację i kreatywność
umysłu oraz polepszają funkcje poznawcze. Potwierdziły to
badania prowadzone w 2014 roku w Instytucie Medycyny
Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Bardzo korzystną formą aktywności fizycznej dla Seniorów jest nordic walking.
Szybki marsz ze specjalnymi kijkami, przy odpowiedniej
synchronizacji ruchów rąk i nóg aktywuje 90% mięśni w organizmie, zwiększa ich elastyczność, rozładowuje stres
i napięcie, dotlenia tkanki i komórki.
Anna Przybyłek-Boraczyńska
Honorowa Ambasadorka Głos Seniora
Honorowy Senior UTW PK

Kinezyprofilaktyka może pełnić funkcję zarówno
zapobiegawczą, jak i leczniczą. Profilaktyka zdrowotna przez systematyczną kinezyprofilaktykę to
zdrowe starzenie się, przedłużenie sprawności
umysłu i radości z życia.
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Język obcy 60+

Kwadrans
z angielskim
KAŻDEGO DNIA

W ciągu dnia – umiejętność mówienia

Ogólnopolskiej Karty Seniora
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To tylko niektóre pomysły i inspiracje, które można dowolnie modyfikować i łączyć. Powodzenia

Ogól

W ciągu dnia, gdy jesteśmy pochłonięci wykonywaniem
innych czynności, najłatwiej poświęcić chwilę na ćwiczenie
umiejętności mówienia. Można to robić na wiele sposobów.
Oto kilka przykładów:
l Czytamy na głos fragmenty artykułów lub książek i nagrywamy się – najpierw przesłuchujemy wybrany fragment,
śledząc tekst, następnie samodzielnie czytamy, nagrywając się, a na koniec odsłuchujemy, jak nam poszło.
Możne też ćwiczyć tzw. shadowing: słuchamy audiobooka, śledząc jednocześnie tekst i czytając na głos. W ten
sposób uruchamiamy dodatkowe zwoje mózgowe, które
pomagają nam utrwalić wymowę.
l Opisujemy to, co robimy po angielsku, jakbyśmy nagrywali
reality show. Na początku może to się wydawać krępujące, ale na przykład podczas gotowania obiadu można
przyswoić dość dużą liczbę nowych słów związanych
z gotowaniem i jedzeniem, podobnie podczas robienia
zakupów czy sprzątania domu.

Pora popołudniowa i wieczorna to dobry czas na ćwiczenie umiejętności pisania i czytania. Oto pomysły na taki
trening:
l Dziennik w języku angielskim – codziennie wieczorem
można zapisywać to, co wydarzyło się w ciągu dnia, lub
przelewać na papier swoje przemyślenia. Zdziwisz się, ile
nowych słówek można sobie w ten sposób przyswoić,
korzystając przy okazji ze słownika typu diki.pl
l Lista zadań na kolejny dzień/tydzień/miesiąc właśnie
po angielsku
l Przerywnik między zajęciami – przeczytanie wiadomości w aplikacji BBC NEWS i wynotowanie słówek, które
chcemy zapamiętać
l Poziomowane readersy, czyli streszczone książki wydawane przez Oxford czy Macmillan. Książki te mają zazwyczaj słowniczek i zadania lub pytania na końcu każdego
rozdziału. Osobiście polecam serię kryminałów poziomowanych oraz klasyków literatury wydawnictwa Edgard.

a

Jeśli chodzi o aktywności poranne, to przede wszystkim
warto zadać sobie pytanie, czy lubimy wcześnie wstawać i jakie
są nasze poranne możliwości. Jeśli ktoś ma problem z dobudzeniem się o godzinie 8.00, to myślę, że czynności wymagające więcej wysiłku intelektualnego warto przesunąć na
popołudnie. Rannym ptaszkom proponuję ćwiczenie umiejętności słuchania, które – jak wynika z badań – sprawia Seniorom
spore trudności. Można wybrać słuchanie krótkich podcastów
w odcinkach albo kolejnych rozdziałów książki w języku angielskim – audiobook można kupić w mediatece lub też bibliotece.

Po południu i wieczorem –
umiejętność pisania i czytania

nior

Rano – umiejętność słuchania

z kim będziemy mogli porozmawiać 2–3 razy w tygodniu
w języku angielskim. Czasami Kluby Seniora organizują
wieczorki lub spotkania językowe, na których używany
jest tylko język angielski, warto więc zapytać i poszukać
takich wydarzeń w swojej okolicy.
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Choć czasem rutyna wydaje się nudna, to jednak pomaga
nam wyrobić dobre nawyki. Chodzi o to, aby język angielski
towarzyszył nam w codziennych sytuacjach, nie tylko wtedy,
kiedy mamy lekcje z lektorem. Warto więc dołączyć kwadrans z angielskim do naszych ulubionych rytuałów, takich
jak poranna kawa/herbata lub przeglądanie wiadomości.

l Można umówić się też na konwersacje lub znaleźć kogoś,

T



W ostatnim artykule przedstawiłam pomysły na
krótkie, 15-minutowe aktywności, dzięki którym
możemy efektywnie uczyć się języka angielskiego. Dziś chciałabym poruszyć temat systematyczności i zaplanowania swojego kwadransa z angielskim na każdy dzień.

ę

Sylwia Niewczas
Uczę angielskiego od 10 lat (także
w Wielkiej Brytanii). Pracuję z osobami w różnym wieku. Obecnie piszę
doktorat o nauczaniu języków obcych
Seniorów. Podczas zajęć stawiam
przede wszystkim na personalizację
i dobre relacje z kursantem.
Zapraszam na stronę
sylwianiewczas.com
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Kiedy warto
robić badania
przesiewowe


O progach wiekowych programów badań profilaktycznych refundowanych przez NFZ oraz dostępie do
leków z listy 75+ rozmawialiśmy z prof. drem hab. n. med. Tomaszem Targowskim – Kierownikiem
Kliniki i Polikliniki Geriatrii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji pełniącym funkcję Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Geriatrii.

Panie Profesorze, programy profilaktyczne często są
ograniczone progiem wiekowym – do 69 roku życia.
Czym takie ograniczenia są dyktowane?
Na chwilę obecną mamy refundowane badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego, piersi i szyjki macicy. Są
to kolonoskopia od 50 do 65 roku życia, cytologia szyjki macicy
do 59 roku życia, mammografia od 50 do 69 roku życia. Według aktualnego stanu wiedzy badania przesiewowe u kobiet
warto kontynuować również powyżej górnej granicy wieku
objętej refundacją NFZ. W przypadku mammografii obecnie
rekomendowane jest wykonywanie badań co 2 lata do 74
roku życia. Jeżeli chodzi o cytologię, to trzeba powiedzieć, że
rak szyjki macicy najczęściej związany jest przede wszystkim
z aktywnością seksualną kobiet i po przekroczeniu 65. roku
życia ryzyko zachorowania jest już minimalne, ale pod warunkiem, że wynik trzech ostatnich badań cytologicznych był
prawidłowy. Natomiast badanie kolonoskopowe we wczesnej
diagnostyce raka jelita grubego, które NFZ refunduje między
50 a 65 rokiem życia, wystarczy zrobić raz na 10 lat, ale trzeba
pamiętać, że nie zaleca się wykonywania tego badania jako
badania przesiewowego po 74. roku życia z uwagi na fakt, że
w starszym wieku u progu tzw. pełnej starości ściany jelita
ulegają ścieńczeniu i osłabieniu w wyniku czego wzrasta ryzyko perforacji jelit podczas badania. Można za to raz w roku

Internetowe Konto Pacjenta
Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że założenie IKP jest
pewną trudnością dla osób starszych, ale informatyzacja
będzie jednak postępować – mówi prof. Tomasz
Targowski. – Poza tym niedługo w wiek senioralny
będą wchodziły pokolenia, które wchodząc w dorosłe
życie korzystały powszechnie z możliwości, jakie
daje informatyzacja i internet. Myślę, że w niedalekiej
przyszłości IKP będzie miał każdy pacjent.

robić badanie kału na obecność krwi utajonej. Nie wszystkie
badania – czasem dość kosztowne – są efektywne z perspektywy społecznej i wpływają na przykład na przedłużenie
życia objętej nimi populacji. Jestem jak najbardziej za tym,
aby granicę wiekową uprawniającą do badań refundowanych
przesuwać, ale tam, gdzie to rzeczywiście przynosi korzyść –
pacjentom i społeczeństwu. Niemniej często o wiele lepsze
efekty przynosi zgłoszenie się do lekarza w momencie, kiedy
pacjent zauważy u siebie niepokojące objawy.
Dlaczego geriatrzy nie mogą wypisywać leków z listy 75+
na receptach papierowych?
Leki z listy 75+ na tradycyjne recepty mogą przepisywać
tylko lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej, do których
pacjent z założenia ma najłatwiejszy dostęp i dlatego właśnie lekarz POZ powinien mieć kontrolę nad tym, co zażywa
osoba starsza. Nasi pacjenci popełniają niestety wiele błędów
w przyjmowaniu leków. Dość często przyjmują dwa leki z tej
samej grupy, kupują dostępne bez recepty niesteroidowe leki
przeciwzapalne i niektóre suplementy diety (np. preparaty miłorzębu japońskiego, dziurawca czy żeń-szenia), które mogą
wchodzić z innymi lekami w niekorzystne dla organizmu interakcje i powodować działania niepożądane. Zjawisko to nazywane jest polipragmazją. Warto podkreślić, że 1/3 hospitalizacji w naszym kraju to są hospitalizacje z przyczyn jatrogennych,
czyli są wynikiem powikłań różnych terapii. Aktualnie leki z listy
75+ mogą być wypisywane przez lekarzy specjalistów pracujących w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i lecznictwie
stacjonarnym, w tym także przez geriatrów, pod warunkiem
że dana osoba posiada elektroniczne Indywidualne Konto
Pacjenta, które ma umożliwić lekarzom sprawdzenie, jakimi
lekami i z jakiego powodu pacjent jest leczony, dzięki czemu
zapobiega się nadmiernemu wypisywaniu leków. Dlatego
zachęcamy Seniorów, aby takie konta zakładali.
Rozmawiały: Ewa Hołota i Katarzyna Curyło
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Jak zadbać
o swoje
zdrowie
na jesień
i zimę



Okres jesienno-zimowy dla organizmu starszego
człowieka jest szczególnie niebezpieczny. Łatwo
popaść w depresję albo złapać infekcję. Jeżeli
dopada nas apatia czy ogólne złe samopoczucie,
to warto zacząć dbać o swoją dietę.

O tej porze roku jedzmy więcej warzyw. Mogą to być
także warzywa mrożone. Dieta Seniora powinna być bogata
w witaminę D i białko. Co najmniej raz w tygodniu osoby starsze powinny jeść gotowane mięso – zwłaszcza wołowinę,
wieprzowinę, które dostarczają żelaza. Polecam co najmniej
dwa razy w tygodniu jeść ryby – dostarczają niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, które zwiększają poziom dobrego cholesterolu, zmniejszają krzepliwość krwi, zapobiegają
miażdżycy i chorobom serca. Ryby, zwłaszcza tłuste (śledź,
makrela), zawierają również witaminę D.

Dużo światłA, zdrowy sen i spacer
Jesienią i zimą mamy mało słońca, a więc nasz organizm
nie otrzymuje witaminy D w wystarczającej ilości, dlatego Seniorzy powinni ją dodatkowo przyjmować szczególnie
w tym okresie. Przypominam też, aby nie zasłaniać na cały
dzień okien. Starsi ludzie potrzebują jak najwięcej światła,
które działa antydepresyjnie. I uwaga – nie przegrzewajmy
mieszkań. 25° C to stanowczo za dużo. Temperatura pomieszczenia, w którym przebywamy, nie może przekraczać 21° C.
Kolejny sposób na przetrwanie jesiennej chandry to regularny
sen. Zarwana noc gwarantuje obniżenie odporności. Starajmy
się być aktywni w ciągu dnia, unikajmy drzemek. To zapewni
nam zdrowy sen. Gdy się budzimy, pamiętajmy, aby nie zrywać
się z łóżka. Nagłe ruchy dla osoby starszej nie są korzystne, lepiej dłużej poleżeć, a potem wykonać proste ćwiczenia rozciągające. Polecam też spacery. Wystarczy dziesięciominutowy
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marszobieg, żeby utrzymać dobrą kondycję. Przed wysiłkiem
konieczna jednak krótka rozgrzewka. Unikajmy większych
skupisk ludzi. W ten sposób możemy uchronić się przed
zarażeniem się grypą czy obecnie groźnym koronawirusem.

Aktywny Senior to zdrowy Senior
Pamiętajmy o profilaktyce. Starsze osoby nie powinny się
zastanawiać czy szczepić się przeciwko COVID-19 i grypie,
czy się nie szczepić. Odpowiedź jest jednoznaczna: szczepić!
Mimo że nie zabezpieczy nas to w 100% przed chorobą, ale
może złagodzić jej objawy i uchronić przed groźnymi powikłaniami, takimi jak: niewydolność krążenia, oddychania,
zapalenie opon mózgowych. Z moich obserwacji wynika, że
u Seniorów odczyny poszczepienne są bardzo rzadkie. Warto podkreślić, że po 65. roku życia znacznie wzrasta ryzyko
zachorowania na choroby zakaźne i z każdym rokiem jest
ono większe. Zwłaszcza po 80. roku, kiedy bardzo wyraźnie
spada odporność. A przecież babcie i dziadkowie bardzo
często opiekują się wnuczętami. Dlatego też szczepienia to
sposób na ochronę siebie i najbliższych. Nie chodzi bowiem
o to, żeby Senior izolował się od otoczenia. Kontakt z rodziną,
ze znajomymi, uczestnictwo w różnego typu zajęciach utrzymujących w kondycji nie tylko mięśnie i stawy, ale również
intelekt jest bardzo ważny. Pamiętajmy, że aktywny Senior
to zdrowy Senior, a wtedy nie jest groźna ani jesienna szaruga, ani zimowe mrozy.
DR MED. KRZYSZTOF CZARNOBILSKI
Geriatra. Dyrektor ds. Lecznictwa
szpitala MSWiA w Krakowie
– Szpitala Przyjaznego Seniorom
Przewodniczący Rady Programowej
Głosu Seniora
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Prozdrowotne właściwości
herbatek owocowych



Jesienna pogoda nastraja do relaksu ze szklanką ciepłej herbaty w ręku. Nie zawsze musi być
to herbata czarna, zielona czy ziołowa. Istnieje
również bardzo bogaty wybór herbatek owocowych, które poza doskonałym smakiem zawierają substancje o działaniu prozdrowotnym,
takie jak przeciwutleniacze, witaminy czy składniki mineralne.

Dzika róża jest doskonała przy przeziębieniach, infekcjach
oraz w stanach obniżonej odporności; wzmacnia również
naczynia krwionośne, jest silnym antyoksydantem, przez
co działa na organizm odmładzająco.
Malina to tradycyjny środek napotny polecany przy
przeziębieniach i infekcjach dróg oddechowych; ma
też właściwości ściągające, przeciwzapalne i przeciwbakteryjnie.
Żurawina wspomaga pracę układu moczowego i przeciwdziała infekcjom pęcherza.

�P
 obyty zdrowotne i regeneracyjne w malowniczo położonym ośrodku
w Karpaczu

Honorujemy
Ogólnopolską
Kartę Seniora

�D
 iety warzywno-owocowe pod nadzorem dr n. med. Ewy Dąbrowskiej

y

a

T

norujem

www.sofra.com.pl
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Więcej informacji i aktualne promocje: +48 605 350 507.
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�Z
 achowujemy wszelkie środki bezpieczeństwa związane z pandemią

u

:

� Tlenoterapia w kabinie normobarycznej z fitnessem płuc

nior

Aronia dobrze wpływa na serce i układ krwionośny, obniża ciśnienie i poziom cholesterolu, wzmacnia odporność.
Borówka może być pomocna przy problemach ze wzrokiem, wykazuje właściwości moczopędne i odkażające
drogi układu moczowego.
Czarna porzeczka wzmacnia naczynia krwionośne i dobrze działa przy infekcjach górnych dróg oddechowych,
jak również w artretyzmie i reumatyzmie.
Czarny bez ma właściwości przeciwwirusowe, wzmacnia
odporność, odtruwa organizm i ułatwia trawienie.

Herbaty z suszu owocowego (w zależności od jego rodzaju) są bogate w:
l witaminy, między innymi witaminę C, witaminy z grupy
B oraz witaminę K,
l karotenoidy, ksantofile, pektyny, olejki eteryczne,
l związki mineralne takie jak żelazo, potas, wapń, magnez,
l liczne związki fenylowe (polifenole), posiadające właściwości antyoksydacyjne, czyli zwalczające szkodliwe
wolne rodniki.
Bogactwo składników sprawia, że dobre jakościowo herbatki owocowe działają: przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo, przeciwwirusowo, przeciwnowotworowo, zwiększają
odporność, regulują ciśnienie krwi, obniżają poziom cholesterolu, chronią i leczą układ moczowy.
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Herbata owocowa nie jest herbatą w dosłownym tego
słowa znaczenia. Dobre herbaty owocowe zawierają jedynie wysokiej jakości susz z owoców lub suszone kawałki
owoców. To właśnie ten element odróżnia je od herbat
sztucznie aromatyzowanych, które mogą mieć w swoim
składzie cukier lub słodziki, wzmacniacze smaku, barwniki,
regulatory kwasowości, lecytynę sojową czy maltodekstrynę. Owoce najczęściej wykorzystywane do produkcji
herbatek owocowych to: aronia, malina, dzika róża, czarny
bez, czarna jagoda, borówka, cytrusy, truskawki, wiśnie.
Cenne właściwości prozdrowotne posiadają też owoce
derenia, tarniny, berberysu, jarzębiny, rokitnika, głogu. Przygotowanie takiej herbatki jest bardzo proste – zalewamy
susz wrzątkiem i parzymy od kilku do kilkunastu minut.
Gorące napary owocowe mają działanie rozgrzewające,
a wystudzone – doskonale orzeźwiają. Aby wykorzystać
wszystkie właściwości zdrowotne takich napojów, nie powinniśmy ich słodzić.

ę
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ZDROWY SEN SENIORA

Sen to zdrowie. Wpływa na odnowienie naszych
zasobów energetycznych, odbudowę komórek,
poprawia naszą odporność, pamięć i koncentrację, oczyszcza nasz mózg z toksyn. Lista korzyści
z dobrego snu jest bardzo długa.

Człowiek dorosły potrzebuje około 7-8 godzin snu. Oznacza to, że czas snu nie powinien być ani krótszy, ani dłuższy.
Długie leżenie w łóżku spowoduje, że jakość snu się pogarsza, i staje się on bardziej pofragmentowany. Czynnikiem,
który może bardzo pomóc nam się wyspać jest aktywność
fizyczna. Im więcej mamy ruchu w ciągu dnia, tym szybciej
zasypiamy, a nasz sen jest głębszy. Jeśli dzień spędzamy
biernie, w fotelu czy na kanapie, długo leżymy w łóżku czy
ucinamy sobie drzemki w ciągu dnia, osłabia to naszą gotowość do snu w nocy.

Dlaczego Senior gorzej śpi?
Wraz z wiekiem spada nasza aktywność fizyczna, organizm mniej się rozwija i nie potrzebuje już tyle snu, co
wcześniej. Jeśli jako Senior przesypiasz 6 godzin i jesteś wypoczęty, może być to wystarczające. Regularne nieprzesypanie przynajmniej 6 godzin może już odbijać się negatywnie
na Twoim zdrowiu. Problemy ze snem u Seniorów często
wiążą się też z pogorszeniem staniu zdrowia. Objawy bólowe, żołądkowo-jelitowe, problemy z ciśnieniem, trudności
z oddychaniem, to przykłady dolegliwości, które zakłócają
nocny wypoczynek. Wbrew powszechnemu przekonaniu,
utrzymujące się zaburzenia snu w tym wieku, w tym przede wszystkim bezsenność, nie wynikają wyłącznie ze stanu
zdrowia. Bardzo duże znaczenie ma tu też styl życia. Im bardziej rytmiczny, aktywny dzień, z odpowiednią dawką ruchu
oraz kontaktów społecznych, i im zdrowszy jadłospis, tym
większa szansa na dobry sen.

Nie tabletki,
lecz zdrowe nawyki
Nie radzę od razu sięgać po tabletki na sen czy inne
specyfiki dostępne bez recepty. To może osłabić naturalne
zdolności do przesypiania nocy i prowadzić do uzależnienia.
Pierwszym krokiem w kierunku poprawy jakości swojego snu
są zdrowe nawyki. Oto najważniejsze z nich:
l Pilnuj regularnych pór snu, dostosowanych do tego,
ile jesteś w stanie przespać. Nie spędzaj w łóżku zbyt
dużo czasu, bo jakość Twojego snu się pogorszy.
l W ciągu dnia dbaj o aktywność fizyczną oraz kontakt
ze światłem słonecznym. Te dwa czynniki wzmacniają
działanie Twojego zegara wewnętrznego i napędzają
gotowość do snu w nocy.
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Unikaj długich drzemek w ciągu dnia. Optymalny czas
drzemki to około 15-20 minut. Najlepiej do godz. 14.00.
l Na około 4-6 godzin przed snem zrezygnuj z picia
napojów pobudzających (kawy, czarnej herbaty). Dbaj
o zdrową dietę. Nie kładź się spać spragnionym, przejedzonym ani też głodnym.
l Kładź się do łóżka, gdy czujesz senność i jest Twoja
pora pójścia spać. Zbyt wczesne kładzenie się spać,
bez poczucia senności, sprzyja trudnościom w zasypianiu.
l Jeśli doskwierają Ci problemy ze snem, nie zwlekaj
z szukaniem fachowej pomocy. Możesz zacząć od podstawowych badań u lekarza rodzinnego. W przypadku
bezsenności lekarzem zajmującym się tym problemem
jest psychiatra lub specjalista medycyny snu.
l

Dr n. med. Małgorzata Fornal-Pawłowska

Psycholożka kliniczna,
psychoterapeutka, specjalistka
z zakresu zaburzeń snu.
Współautorka cyfrowego
programu do poprawy snu
terapiabezsennosci.pl oraz poradnika
Pokonaj bezsenność w 6 krokach

Zachęcamy do obejrzenia webinaru przygotowanego przez Głos
Seniora i Adamed dla Seniora na
temat Snu Seniora i sposobów jego
wzmocnienia –
www.youtube.com/GlosSenioraTV
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(Nie)trzymanie moczu –
pora mówić otwarcie
77 faktów o (nie)trzymaniu moczu, o których pora mówić otwarcie,
to pierwszy w Polsce poradnik, w którym jasno i prosto mówimy
o inkontynencji, czyli o nietrzymaniu moczu.

Tak jak wszelkie dolegliwości, które wpływają na nasze
codzienne funkcjonowanie, także i ta wymaga uwagi, konsultacji ze specjalistą oraz zmiany nawyków. Niezależnie od tego,
w jakim jesteśmy wieku, czy myślimy o profilaktyce, czy też
szukamy pomocy w przebiegu leczenia, poradnik ten pomoże zrozumieć wiele kwestii związanych z naszym zdrowiem.
Wyjaśniamy w nim czynniki ryzyka i najczęstsze przyczyny
problemu, omawiamy rozwój dolegliwości w różnych okresach życia, a także podsuwamy praktyczne wskazówki, jak
mu przeciwdziałać i niwelować skutki nietrzymania moczu.
„Czasem zdarza mi się popuścić parę kropel”, „Myślałam,
że z wiekiem już tak jest”, „Co tu leczyć? Na starość, to wiadomo, że co psik, to sik” – usłyszeliśmy od kobiet, z którymi
podjęliśmy rozmowę na temat nietrzymania moczu. Tymczasem każde niekontrolowane oddawanie moczu, nawet
najmniejsze, jest powodem, by skontaktować się ze specjalistą i szukać rozwiązania problemu. Nietrzymanie moczu
może mieć różne nasilenie i zdarzać się w różnym wieku,
ale nigdy nie powinnyśmy traktować tego jako normalnego
zjawiska, do którego trzeba się przyzwyczaić.

Czy to można wyleczyć?

To zależy od indywidualnych predyspozycji, przyczyny, rodzaju i stopnia zaawansowania nietrzymania moczu.

Jedno jest pewne – im wcześniej rozpoczniemy terapię,
tym większe są szanse na całkowite wyleczenie. Niezależnie od rodzaju nietrzymania moczu, według rekomendacji
ginekologicznych i urologicznych, pierwszym krokiem jest
leczenie zachowawcze. Obejmuje ono zmianę stylu życia
(modyfikację czynników ryzyka wpływających na przebieg
schorzenia):
ntm

ntm

leczenie zachowawcze –
nawyki

elektrostymulacje dna miednicy
reedukacja
dna miednicy
z
relaksacji biofeedback
pessaroterapia
farmakoterpia
terapia hormonalna
ostrzykiwanie szyi

botoksem

leczenie operacyjne

Różne rodzaje NTM to różne formy leczenia. Na wszystkich etapach leczenia zalecane jest stosowanie produktów
chłonnych.

Co zrobić?

1. Wprowadź dobre, codzienne nawyki. Rozpoznaj przyzwyczajenia, które nasilają NTM i zrezygnuj z nich. Szczegóły
znajdziesz w poradniku.
2. Idź do specjalisty. Urolog, ginekolog, lekarz rodzinny
lub urofizjoterapeuta, pomogą ci wybrać drogę postępowania z NTM.
3. Używaj dobrego zabezpieczenia. Odpowiednio dobrane wkładki urologiczne i majtki chłonne zapewnią ci
komfort na co dzień.
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Jak przygotować się
do wizyty u specjalisty?

Szczera rozmowa z lekarzem, fizjoterapeutą lub położną to najlepsze, co w tej sytuacji możemy dla siebie zrobić.
Pierwsza taka wizyta może być krępującą, dlatego warto
przygotować się do niej wcześniej i zanotować odpowiedzi
na pytania, które na pewno padną:
l Jak często oddajesz mocz w ciągu dnia i nocy?
l Jak często doświadczasz wycieku moczu związanego
z aktywnością fizyczną (schylanie się, podnoszenie,
kaszel, kichanie, gimnastyka)?
l Ile razy dziennie odczuwasz silną, nagłą potrzebę oddania moczu? Czy zdarza ci się nie zdążyć do toalety?
l Kiedy wystąpiły pierwsze objawy nietrzymania moczu?
O czym jeszcze warto poinformować specjalistę?
l czy przy oddawaniu moczu czujesz ból albo obserwujesz krwiomocz,
l jak często zdarzają ci się infekcje układu moczowego,
lc
 zy odczuwasz strumień moczu jako słaby, wolniejszy
niż wcześniej albo rozproszony, rozbryzgujący się,
l czy kropelkujesz po oddaniu moczu albo czy ostatnia
faza mikcji jest wydłużona lub przerywana,
l czy masz trudności w rozpoczęciu oddawania moczu,
l czy musisz napierać, aby utrzymać silny strumień
moczu,
l czy utraciłaś uczucie parcia na mocz,
l czy po oddaniu moczu miewasz uczucie niepełnego
opróżnienia pęcherza.

Więcej informacji, wskazówek i porad
znajdziesz w poradniku
77 faktów o (nie)trzymaniu moczu,
o których pora mówić otwarcie.

Zamów
bezpłatny
poradnik
na:
www.kontynentkobiet.pl
Odpowiednie zabezpieczenie
Wiele kobiet po zaobserwowaniu u siebie objawów nietrzymania moczu odruchowo i z przyzwyczajenia sięga
po podpaski. Podpaski nie stanowią też skutecznego
zabezpieczenia przed nieprzyjemnym zapachem moczu.
Dlatego warto zadbać o odpowiednie, dyskretne produkty
chłonne i sięgnąć po wkładki urologiczne Seni Lady, które
nie tylko poradzą sobie z wilgocią spowodowaną przez
mocz, ale również z nieprzyjemnym zapachem – a przy
tym pozostaną delikatne dla skóry.
Wkładki Seni Lady z osłonkami bocznymi dzięki specjalnym właściwościom i konstrukcji są doskonałym
zabezpieczeniem przy nietrzymaniu moczu. Dostępne
są w 8 rozmiarach, a każdy z nich różni się poziomem
chłonności, żebyś mogła dobrać produkt odpowiedni do
swoich potrzeb. Wkładki urologiczne Seni Lady można
kupić w aptekach i sklepach medycznych oraz w sklepach internetowych.
Wkładki Seni Lady są produkowane w Polsce przez
polską firmę TZMO SA.
Razem z zamówieniem poradnika możesz zamówić
próbki wkładek urologicznych.
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Krajowa Izba Domów Opieki –
ważna i potrzebna inicjatywa



Coraz więcej osób staje przed trudną życiową decyzją przeprowadzki – swojej lub kogoś ze swoich
najbliższych – do placówki opiekuńczej. Dlatego też w ramach współpracy partnerskiej z Krajową Izbą
Domów Opieki (KIDO) na łamach Głosu Seniora chcemy regularnie poruszać szeroko pojętą problematykę dotyczącą usług całodobowej opieki długoterminowej, świadczonych w placówkach publicznych
oraz prywatnych domach Seniora.

Spotkanie KIDO w Brzegu Dolnym, wrzesień 2021

Pytań i dylematów jest wiele. Na początek warto przedstawić instytucję, będącą patronem i rzecznikiem tego typu
placówek, a mianowicie Krajowej Izby Domów Opieki –
w skrócie KIDO. To inicjatywa służąca integracji i wsparciu
placówek świadczących usługi całodobowej opieki długoterminowej nad osobami starszymi. Krajowa Izba Domów
Opieki KIDO świadczy profesjonalną i skoordynowaną pomoc w realizacji zadań opiekuńczych. Izba stanowi także
platformę do wzajemnej wymiany uwag i doświadczeń. Pełni
równocześnie rolę rzecznika mówiącego głosem środowiska. Propozycja współpracy w ramach struktur Izby kierowana jest do szerokiego spectrum placówek instytucjonalnej
opieki senioralnej, takich jak: domy seniora, domy pomocy
społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze i rodzinne domy
opieki. Aktualnie Izba zrzesza prawie 200 członków z terenu
całego kraju.

Wzajemna pomoc
i wymiana doświadczeń
Ważnym elementem integrującym działalność Izby będzie stworzenie wspólnej platformy komunikacyjnej, umożliwiającej dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na forum
dyskusyjnym. Krajowa Izba Domów Opieki KIDO otwarta
jest na wszystkie środowiska związane z szeroko pojętą
instytucjonalną opieką senioralną – funkcjonujące w opar58
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ciu o środki pozyskiwane z zasobów prywatnych, budżetowych lub
związków wyznaniowych. W ramach
realizacji zróżnicowanych form poradnictwa i edukacji Izba korzysta ze
wsparcia merytorycznego powołanej
Rady Naukowej oraz komisji eksperckich i współpracujących z nią instytucji działających w obszarze szeroko pojętej opieki senioralnej. Zespoły
eksperckie Izby to doświadczeni specjaliści z zakresu gerontologii, pielęgniarstwa, lekarze, fizjoterapeuci oraz
psycholodzy z bogatym dorobkiem
naukowym i praktycznym. Ponadto
Izba w oparciu o współpracę z wiodącymi producentami i dostawcami najwyższej jakości produktów oraz usług medycznych i rehabilitacyjnych umożliwia, w ramach utworzonej grupy partnerskiej, dostęp do
atrakcyjnych cenowo produktów i usług oraz innowacyjnych
rozwiązań technologicznych.

KRDO – weryfikacja placówek
opiekuńczych

W ramach działalności Krajowej Izby Domów Opieki
KIDO powstała wyszukiwarka internetowa pod nazwą:
Krajowy Rejestr Domów Opieki KRDO (www.krdo.pl).
Wpis do rejestru stanowi potwierdzenie pozytywnej
weryfikacji placówki opiekuńczej pod kątem legalności
prowadzonej działalności, w oparciu o zezwolenia wydane przez nadzorujące wydziały urzędów wojewódzkich.
Placówki posiadające umieszczoną w rejestrze rekomendację KIDO, uzyskaną w ramach przeprowadzanego przez Izbę audytu, charakteryzuje wysoki standard
oferowanych usług opiekuńczych.
Placówki zainteresowane wstąpieniem w szeregi Krajowej Izby Domów Opieki KIDO zapraszamy do kontaktu
z sekretariatem Izby: tel.+48/608 545 545 lub e-mail:
izba@kido.org.pl

,
n
e
i
s
e
J
z

1. Sweter damski kardigan 44,99 2.Spodnie męskie jeans 49,99 3. Sweter damski długi rękaw 39,99

Twórczość Seniorów

Sztuka dobra na wszystko

Sztuka może być uprawiana na różne sposoby i w różnych formach. Wiedzą o tym aktywni twórczo
Seniorzy, którzy piszą wiersze i opowiadania, malują obrazy, a nawet ikony, organizują koncerty i sami
występują na scenie.

Choć jesień życia
Już mnie dopadła
Uroda zwiędła, jak kosą podcięty kwiat
Lecz serce moje bije tak samo
I rwie się kochać ten piękny świat.
Nie wiem, ile życia jeszcze mi zostało
Lecz cieszę się każdym dniem
Bo życie moje w troskach upływało
A teraz jestem szczęśliwa – „to wiem”.
Jest mi dobrze jak w niebie
Bo dobrych przyjaciół mam wokół siebie
A jeszcze do tego mam kogoś bliskiego
Ktoś kto kocha mnie, a ja jego.

Janina Grobelna z Klubu Seniora w Sędziszowie Małopolskim
i jej obrazy stworzone podczas warsztatów malarskich

Bo życie jest piękne jak lazur nieba
Lecz żeby cieszyć się z życiem
To zdrowia potrzeba
By jak najdłużej przeżyć te lata
A później będzie u Boga zapłata.
Bo Pan Bóg zawsze i wszędzie
Za dobre uczynki wynagradzał będzie
Więc ja cieszę się swym życiem
Że kładę się spać wieczorem
I wstaję zdrowa o świcie.
Seniorka Zosia z Dziennego Domu „Senior+”
w Olszownicy

Krakowska Grupa Lumen powstała pod skrzydłami ojców jezuitów i Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Twórców Sztuki
Sakralnej Ecclesia. Jej celem jest chwalenie Boga poprzez
sztukę, a konkretnie przez tworzenie ikon, czyli obrazów
sakralnych wywodzących się z tradycji bizantyjskiej.

Koncert dla Seniorów w Ciechocinku
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych
w Teatrze Letnim w Ciechocinku (partner programu Gmina
Przyjazna Seniorom) Miejska Rada Seniorów pod patronatem Burmistrza Miasta zaprosiła mieszkańców Ciechocin-

Przewodnicząca MRS Wiesława Taranowska oraz Burmistrz Leszek
Dzierżewicz
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ka oraz kuracjuszy na trzygodzinny koncert,
w którym wzięli udział m.in. Studio Piosenki
Ajki, soliści z Pracowni Sławomira Małeckiego oraz Siostry
Szydłowskie – laureatki pierwszej edycji The Voice Senior.

Siostry Krystyna i Jolanta Szydłowskie

Zespół AJKI; Ciechocinek, 26 września 2021 roku
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PRZEKAŻ
Dla polepszenia
NAM SWÓJ
nastroju
PRZEPIS

Humorem w pandemię
Pandemia trwa w najlepsze, ale nauczyliśmy się już z nią żyć. Pomógł nam w tym dystans i humor,
którym dzielą się z nami nasi niezastąpieni Seniorzy – Ewa i Zbigniew Paszek, twórcy cyklu „Dla
polepszenia nastroju”. Nasz nieoceniony ambasador z Piaseczna, pan Andrzej Zawadzki, zaskoczył nas wielkim talentem fraszkopisarza, zaś przesympatyczny pan Włodek Kołtowski z Krakowa przesłał nam pod rozwagę pewną głęboką refleksję. Na koniec prawdziwy cymes – pan
Piotr Mejsak z Bytomia napisał specjalny utwór do naszej kampanii „Stop Manipulacji – Nie Daj
się Oszukać!” a także rymowaną reklamę naszego konkursu „Zwierzak Lekiem na Samotność”.

wybór: Zbigniew Paszek

„Rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki,
a na cuda potrzebujemy trochę czasu”.
autor nieznany

„Głupota nie zwalnia od myślenia”.
Stanisław Jerzy Lec

„Cudzy sukces powinien być bodźcem do pracy,
a nie przedmiotem bezinteresownej zazdrości”.
Zbigniew Paszek

„Jeżeli ktoś chce się kompromitować, nie należy
mu w tym przeszkadzać”.
autor nieznany

Powiedz mi życie, powiedz,
czy mam iść pośród owiec
i co jest bardziej w cenie
krzyk głośny czy milczenie?
Włodek Kołtowski

Dowcip dobry
na wszystko
wybór: Zbigniew Paszek

W trakcie spotkania dwóch
profesorów jeden z nich się żali:
wyjaśniam swoim studentom
pierwszy raz – nic nie rozumieją,
drugi raz – w dalszym ciągu
nic nie rozumieją. Wyjaśniam
im trzeci raz, sam wszystko
zrozumiałem, a oni dalej nic nie
rozumieją.

Czy ty naprawdę
wierzysz, ze kominiarz
przynosi szczęście? Tak,
odkąd odeszła z nim
moja żona.
Które kobiety są
najwierniejsze:
blondynki, brunetki,
szatynki czy rude? Siwe.

Kara za otwartość
Biedą, głodem ten przymiera
Kto nieznanym drzwi otwiera.
„Nieszczelności” posprawdzali
Oszczędności... też zabrali.
Byli mili, w garniturach
Teraz jest... w budżecie dziura.

rys. pl.freepik.com/pch.vector

M y ś l i

Zwierzaki
Zwierzak kocha, zwierzak bawi
i rachunku nie wystawi.

Piotr Mejsak

Fraszki-epitafia
Na abstynenta
Na szczęście, biedak nigdy się nie dowie,
Jak często na stypie pito jego zdrowie.
Na kredytobiorcę
Tu pochowano klienta przed raty terminem,
Razem z kartą kredytową i do karty pinem.
Na lizusa
Każda robota była mu miła,
Tę stronę chwalił, która zapłaciła.
Na pracoholika
Że na pogrzeb zdążył ludzie się dziwili,
Zdążył, ale w ostatniej to było chwili.
Andrzej Zawadzki

k o n k u r s

„Rymować
każdy może”
Zdarza Wam się pisać wiersze albo krótkie rymowanki?
Wyślijcie je do nas na adres mailowy
konkurs@manko.pl z dopiskiem
„Rymować każdy może” lub pocztą do naszej siedziby.
Najciekawsze opublikujemy w Głosie Seniora.

rys. pl.freepik.com/macrovector

Z ł o t e

Czekamy również na Wasze propozycje
złotych myśli, fraszek i dowcipów.
Napisz do nas na: konkurs@manko.pl
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PRZEKAŻ NAM SWÓJ PRZEPIS
PAŁKI Z KURCZAKA
PIECZONE W RĘKAWIE
•
•
•
•
•

8–10 pałek z kurczaka
3 łyżki oleju
2 łyżki jasnego sosu sojowego
1 łyżka grubej soli
2 łyżki przyprawy podlaskiej do
drobiu
• 1 łyżka granulowanego czosnku
• 1 płaska łyżeczka czarnego pieprzu
• 1 łyżeczka słodkiej papryki
• 2 liście laurowe
• 3 kulki ziela
Opcjonalnie:
• 2 łyżki płynnego miodu
• 1 łyżka musztardy gruszkowej
(ostra w smaku)

olejem i sosem sojowym. Odstawiamy do
lodówki na 1–2 godziny.
Następnie przekładamy
wszystko do rękawa, zawiązujemy i wkładamy
do piekarnika nagrzanego do 175° na 1,5 godziny. Pod koniec pieczenia
rozcinamy rękaw i smarujemy pałki miodem
zmieszanym z musztardą. Ja podaję z ziemniakami i surówką ze słodkiej kapusty z dodatkiem
marchewki i jabłka.
Helena Ponikwia
ze Studzieńca

PIERNICZKI NADZIEWANE
RÓŻANĄ KONFITURĄ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 g cukru
250 g miodu
1/2 kostki masła
1/2 kostki smalcu
700 g mąki tortowej
3 jajka
1,5 łyżki ciemnego kakao
1 przyprawa do piernika
1 łyżeczka proszku
płaska łyżeczka sody
płaska łyżeczka amoniaku
1/2 szklanki kwaśnej
śmietany (może być gęsty jogurt grecki)

Udka myjemy, osuszamy papierowym ręcznikiem, obficie posypujemy przyprawami, skrapiamy

Dodatkowo:
• konfitura różana lub
marmolada o smaku
różanym

KOTLETY SOJOWE
À LA STROGONOW

Miód, cukier i margarynę oraz smalec roztopić.
Przestudzić. Dodać jajka
i dokładnie zmiksować.
Stopniowo, wciąż ucierając, dosypywać mąkę, proszek, przyprawę i kakao.
Do śmietany dodać sodę
i amoniak. Wymieszać i połączyć składniki.
Ciasto jest „wolne”, ale
takie powinno być. Oprószyć mąką z wierzchu
i wynieść w chłodne miejsce – ale nie do lodówki
– na 2 godziny. Zagnieść,

1 łyżeczką imbiru, dodajemy po 1 łyżeczce
ketchupu i musztardy,
2 ogórki konserwowe
• kotlety sojowe à la schabowe – (pokrojone w kostecz100 g
kę). Łączymy składniki
• sól morska jodowana – 1 łyżka zalewy, zalewamy kotdo zalewy
lety i dusimy około 5 minut. Na końcu dodajemy
• cebula – 1 szt.
łyżkę śmietany.
• imbir – 1 łyżeczka
• pikantny ketchup – 1 łyżeczka
Bożenna Rosiak
• musztarda – 1 łyżeczka
z Płońska
• ogórki konserwowe – 2 szt.
• śmietana – 1 łyżka
• olej – do smażenia
Zalewa:
• 2 szklanki wrzącej wody
• 1 łyżka cukru
• 1 łyżka mąki ziemniaczanej
• ¼ szklanki zimnej wody

cienko rozwałkować i pociąć w pasy o szerokości
8–9 cm. Na każdym pasku ciasta wykładać w niewielkich odstępach po łyżeczce różanej konfitury.
Przykryć drugim paskiem
ciasta. Docisnąć palcami
wokół nadzienia i dopiero
wyciąć foremkami. Układać
na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Piec
8–10 minut w temperaturze
160°C. Przy pomocy widelca zanurzać każdy pierniczek w polewie i układać
na kratce do zastygnięcia.
Polewa z mleka
w proszku:
• 250 g masła
• 1/2 szklanki cukru
• 1/2 szklanki wody
• 2 szklanki mleka
w proszku
Zagotować wodę z cukrem i masłem. Zestawić
z ognia i wsypać mleko
w proszku. Energicznie
mieszać aż masa stanie się
lśniąca i jednolita. Można
podzielić na dwie części
i do jednej dodać 1 łyżeczkę kakao.
Helena Ponikwia
ze Studzieńca

Kotlety moczymy około 10 minut w wywarze z włoszczyzny lub
bulionie, następnie kroimy w cienkie paseczki, smażymy w niewielkiej ilości oleju z dodatkiem poszatkowanej cebuli. Posypujemy

Przekaż nam swój przepis – czekamy!

kontakt: konkurs@manko.pl

patriotyczny

Zdrowotna moc zakwasu
z buraków



Burak ćwikłowy, obok marchwi, jest najpowszechniej uprawianym w Polsce warzywem korzeniowym. Jest także surowcem do produkcji zakwasu,
który zyskuje na popularności również na polskim
rynku. Zakwas z burków to naturalne antidotum
na wiele dolegliwości. Wzmacnia odporność, co
jest szczególnie istotne podczas pandemii.

Zakwas buraczany znacząco różni się od soku z buraków.
Ten pierwszy jest napojem probiotycznym, który powstaje
w procesie fermentacji mlekowej. Charakteryzuje się kwaśnym, wyrazistym smakiem. Natomiast sok jest wyciskany
ze świeżych buraków. Jego smak ze względu na obecność
geosminu jest wyraźnie ziemisty. Żywność fermentowana
posiada atrakcyjne walory smakowo-zapachowe i bardzo
pozytywnie oddziałuje na organizm. Produkty fermentowane regulują przemianę materii, usprawniając pracę jelit
i wątroby. Przyczyniają się także do normalizacji mikroflory
jelitowej, działają hamująco na mikroflorę patogenną i obniżają poziom cholesterolu. Zakwas z buraków charakteryzuje
się zdecydowanie większymi właściwościami antyoksydacyjnymi niż sok z buraków. Ma również o wiele mniejszą
zawartość cukrów prostych niż sok.
Kiedy warto sięgnąć po zakwas z buraków?
Warto sięgać po zakwas z buraków w sytuacjach narażenia
na ryzyko infekcji. Zwłaszcza podczas przesilenia wiosennego oraz w okresie jesiennym. Zaleca się, aby zacząć od
50–100g, a następnie stopniowo zwiększać ilość do około
1 szklanki na dzień. Zakwas z buraków z powodzeniem może
stanowić jeden z elementów zdrowej i zbilansowanej diety.
Jest to naturalny sposób na wzmocnienie odporności oraz
zapobieganie rozwojowi wielu chorób.

Dr Krzysztof Czarnobilski, Kinga latocha oraz Łukasz Salwarowski z naturalnym, niepasteryzowanym zakwasem
z buraków ze spiżarni Głosu Seniora

Kiszonka dobra na wszystko
Zakwas z buraków posiada wiele właściwości prozdrowotnych. Pozytywnie wpływa na parametry krwi, przez co
zalecany jest przy niedokrwistości. Jest źródłem witamin A,
C oraz witamin z grupy B, w tym kwasu foliowego. Jest także
bogaty w składniki mineralne takie jak: magnez, żelazo, mangan, miedź, cynk, potas, fosfor i wapń. Zawiera także fitosterole i antocyjany. Dzięki procesowi kiszenia, zminimalizowana
zostaje utrata witaminy C, nawet jeżeli zakwas stoi dłużej.
Kiszonka ta jest także źródłem betalainy, która odpowiada
za purpurowy kolor buraków. Betalaina ma silne właściwości przeciwwirusowe, przeciwutleniające i przeciwzapalne.
Kinga Latocha, dietetyk

KUP ZAkWAS Z BURAKÓW
ZE SPIŻARNI GŁOSU SENIORA

Czym charakteryzuje się dobry zakwas
z burAków?
Szklane opakowanie – najlepszym wyborem będzie zakwas w szklanym opakowaniu; należy unikać tych w plastiku.
Bez pasteryzacji – zdrowy zakwas z buraków jest niepasteryzowany; pasteryzacja znacząco obniża zawartość
substancji prozdrowotnych.
Skład: dobry zakwas powinien w swoim składzie zawierać:
buraki, wodę, czosnek, sól, ziele angielskie, liść laurowy oraz
pieprz czarny. Nic więcej.
Kolor – prawdziwy zakwas jest nieprzejrzysty i intensywnie fioletowy.
Konsystencja – powinna być płynna; należy unikać produktów o konsystencji gęstej.

kup na

sklep.glosseniora.pl

GMINA PRZYJAZNA SENIOROM

Zostań Gminą Przyjazną Seniorom



Z przyjemnością prezentujemy kolejne
inauguracje przystąpienia do programu
Gmina Przyjazna Seniorom. W sumie już
około 180 polskich samorządów chce
wspólnie z nami troszczyć się o dobro
najstarszych mieszkańców, rozwijając
jednocześnie lokalną przedsiębiorczość
i promując swoją gminę.

Adam Bodzioch – Burmistrz Kazimierzy Wielkiej
i członkinie zespołu Kazimierscy Seniorzy

Zastępca Burmistrza Leśnej Marcin Mirecki odbiera certyfikat
GPS. W inauguracji wzięli udział
też m.in.: Krystyna Jarzyna – Sekretarz Gminy oraz Irena Dudzińska – Przewodnicząca RS.

Dariusz Marczewski – Burmistrz
Miechowa odbiera certyfikat GPS.
Na inauguracji obecni byli m.in.: Helena Kruszec jako przedstawiciel
RS, Maria Gajos – przedstawicielka
UTW Miechów oraz nasze ambasadorki Krystyna Ćwiklińska i Jadwiga Wszół.

Partnerzy programu Gmina Przyjazna seniorom
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Inauguracja GPS w Moszcznicy;
na zdj. Wójt Jerzy Wałęga z Ogólnopolską Kartą Seniora

Artur Kozioł – Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka oraz Agnieszka Szczepaniak – Zastępca
Burmistrza ds. Społecznych

Burmistrz
Jarosław
Szlachetka odebrał
certyfikat GPS podczas pierwszych myślenickich Senoraliów.

Podczas inauguracji w Wieliczce Ogólnopolskiej Karty Seniora
otrzymały: Hanna Kozioł – Przewodnicząca wielickiej GRS, Kazimiera
Ciupka – Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZEiR, Maria Klima –
Przedstawicielka Artystycznej Grupy Seniorów, Maria Gurgul – członek Poniedziałkowego KS działającego przy Wielickiej Mediatece.

Certyfikat GPS dla Strzegomia został przekazany na ręce
burmistrza Zbigniewa Suchyta
i Aleksandry Bochyńskiej (p.o.
Kierownika DDP Senior Wigor).

Każdy samorząd w Polsce może przystąpić do
programu Ogólnopolska Karta Seniora i otrzymać
certyfikat Gminy Przyjaznej Seniorom. Więcej informacji www.glosseniora.pl/gps

Partnerzy programu Gmina Przyjazna seniorom
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Zapraszamy do Myślenic
– strefy czasu wolnego


Nazwa miasta Myślenice pochodzi od popularnego w średniowieczu
imienia Myślimir. Przypuszcza się, że to właśnie Myślimir był założycielem
osady myślenickiej. Od lat podkrakowskie Myślenice słyną ze świetnej
bazy rekreacyjno-sportowej, dzięki czemu turyści chętnie przyjeżdżają do
strefy czasu wolnego, jaką jest rekreacyjna dzielnica Myślenic – Zarabie.

Od dawna myślenickie Zarabie
słynie z plaż i kąpielisk na terenie
Górnego i Dolnego Jazu. Malownicza Dolina Raby z jej czystymi wodami i nieskażonym powietrzem
to najlepsze miejsce na wypady
Burmistrz Myślenic Jarosław
weekendowe, kąpiele słoneczne
Szlachetka
i błogie leniuchowanie, przerywane kąpielą w rzece. Na najmłodszych na terenie Zarabia czekają
place zabaw, park linowy, wypożyczalnie rowerów i samochodzików
do jazdy po parku, dla młodzieży i dorosłych zlokalizowano tu liczne
obiekty sportowe, m.in. boiska do siatkówki plażowej i koszykówki.
Zimą funkcjonują w tym rejonie stok narciarski oraz lodowisko.

Górskie szlaki, trasy rowerowe,
kulodromy i pływalnia
W pobliżu znajdują się punkty gastronomiczne, restauracje i letniska. Myślenickie Zarabie jest też świetną bazą wypadową do górskich wycieczek turystycznych, można skorzystać ze szlaków na
okoliczne góry Chełm, Uklejna, można odwiedzić schronisko PTTK
na Polane Kudłacze czy też przejechać się krzesełkową kolejką linową na Chełm. Okoliczne tereny oferują wiele tras o różnym stopniu
trudności, więc każdy turysta – niezależnie od wieku – znajdzie coś
dla siebie. Z myślą o rowerzystach gmina Myślenice opracowała
projekt 18 tras rowerowych w obrębie kompleksu leśnego. Na myślenickim Zarabiu funkcjonują również dwa profesjonalnie przygotowane kulodromy do bardzo popularnej wśród Seniorów (i nie
tylko) gry w petanque. Są tu także korty tenisowe, skate park oraz
hala widowiskowo-sportową z ciekawym zapleczem i atrakcyjną
ofertą. Dla jednych pływanie to zabawa i rekreacja, a dla innych
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pasja. W myślenickiej pływalni „Aquarius” każdy
poczuje się „jak ryba w wodzie”. Kadra „Aquariusa”
świadczy usługi na wysokim poziomie, fachowo
i miło, zapewniając bezpieczeństwo, relaks i wypoczynek. Pływalnia oferuje również możliwość
grupowego korzystania z obiektu oraz organizuje
zajęcia dla dzieci oraz zawody międzyszkolne po
wcześniejszym ustaleniu terminu.

Zabytkowy Rynek,
Sanktuarium MaryjnE,
Muzeum Niepodległości
– Gmina Myślenice to nie tylko sport, rekreacja
i górskie wycieczki, to także miejsce pełne magii
i uroczych zakątków. Nasze miasto od lat przyciąga
turystów pieszych i rowerowych, poszukających aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku. Znajdziecie tutaj
Rynek z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym, Sanktuarium Matki Bożej ze słynnym
obrazem Pani Myślenickiej, będącym pierwowzorem cudownego wizerunku z Kalwarii Zebrzydowskiej, a także nowoczesne Muzeum Niepodległości,
Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Myślenicki Ośrodek
Kultury i Sportu z szeroką ofertą kulturalno-artystyczną dla mieszkańców i turystów w każdym przedziale
wiekowym. Zapraszam do Myślenic, tutaj każdy
odnajdzie swoją przestrzeń i wypocznie w pięknej
scenerii, bo w końcu to w Myślenicach zaczynają się
góry – zachęca z uśmiechem Jarosław Szlachetka,
burmistrz Myślenic.

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych
w ramach programu wieloletniego na rzecz
Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Ukończyłeś 60. rok życia? Skorzystaj ze zniżek z Ogólnopolską Kartą Seniora. PONAD 2600 firm
z całej Polski oferuje atrakcyjne rabaty dla posiadaczy karty. Sprawdź, gdzie skorzystasz ze zniżek!

p o l e c a n i
Firma „RUSNAK” – marka VANUBA
– 20% zniżki na cały asortyment – kapcie
i pantofle skórzane góralskie
sklep internetowy: vanuba.com
ul. Grel 91, 34–400 Nowy Targ, shop@vanuba.com
tel. 728 334 189
Instytut Zdrowia SOFRA
– 10% zniżki
ul. Zaciszna 2, 58–540 Karpacz
tel. 75 742 88 57, sekretariat.karpacz@sofra.com.pl
www.sofra.com.pl
SKŁAD WĘGLA NOWAK Sp. z .o.o.
– 5% zniżki – lista punktów:
https://www.skladwegla.biz/#siec-handlowa
WHIRLPOOL – sprzęt AGD
– zniżki nawet do 40% dla posiadaczy OKS
na zakupy on-line w dedykownym sklepie:
www.vip.whirlpool.pl/oks
login: vip@oks.pl, Hasło: VIPokswh
Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.
– 10% rabatu na usługi oferowane
przez Uzdrowisko
– 20% zniżki na zabiegi rehabilitacyjne realizowane
w Białym Domu i szpitalu Sue Rydel
ul. Sue Rydel 1, 05-510 Konstancin-Zdrój,
rezerwacje@uzdrowisko-konstancin.pl
tel. 22 484 28 78, 22 484 28 55, 22 484 28 88
www.uzdrowisko-konstancin.pl
Zakład Leczniczy
„Uzdrowisko Nałęczów” S.A.
– 60-70 lat – 12% zniżki; 71+ – 15% zniżki
dla osoby towarzyszącej – 10% zniżki na pobyty
lecznicze i spa na min. 3 doby
ul. Al. Małachowskiego 5, 24–140 Nałęczów
info@zlun.pl, tel.: 81 501 43 56
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
– 10% zniżki na zabiegi w Lądku-Zdroju
– 15% zniżki na zabiegi w Długopolu-Zdroju
ul. Wolności 4, 57–540 Lądek-Zdrój
tel. 74 814 64 37, 74 814 66 66
informacja@uzdrowisko-ladek.pl;
www.uzdrowisko-ladek.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
RUDEK
– 15% zniżki na usługi
ul. Strażacka 12E, 35–312 Rzeszów (firma posiada
5 innych oddziałów)
tel. 17 857 90 59, biuro@gruparudek.pl; www.
rudek.com.pl
Centrum Rekreacyjno-Lecznicze „GLINIK”
SP.Z.O.O. S.K.A
– 10% zniżki na turnusy rehabilitacyjne,
turnusy zdrowotne i wczasy dla Seniorów, turnus
„Zdrowy kręgosłup”
– 10% zniżki na dodatkowe zabiegi
ul. Wysowa Zdrój 101/8, 38–316 Wysowa Zdrój
tel. 18 35 32 024, 510 132 958, recepcja@
sanatoriumglinik.pl www.sanatoriumglinik.pl

p a r t n e r z y
VITA MEDICAL
– 10% zniżki na usługi stomatologiczne
– 10% zniżki na rehabilitację stawu skokowo-żuchwowego
ul. Basztowa 3, 31–143 Kraków; tel. 513 074 364
instytut@vitamedical.pl, www.vitamedical.pl
Biuro Turystyczne „LUBATUR”
– 50 zł zniżki przy pobytach powyżej 7 dni
w Ośrodkach Wypoczynkowych Diuna w Darłówku
Łebie, Jastrzębiej Górze, Pogorzelicy, Wiciu
ul. Podwale 2, 42–500 Będzin, tel. 32 267 30 65
rezerwacja@lubatur.com.pl
www.lubatur.pl
Drzwiczki Ortopedyczne OBD
– 10% zniżki
ul. Humniska 413, Humniska, 36–206
tel. 530 849 412, info@drzwiczkiobd.pl
https://drzwiczkiobd.pl
ARS-MEDICA – Specjalistyczno-Zabiegowa
Przychodnia Medyczna
– 10% zniżki
ul. Warszawska 17, Kraków, 31–155
tel. 12 423 38 74, biuro@ars-medica.pl
www.ars-medica.pl
MPTech – oficjalny sklep z telefonami i smartfonami myPhone, elektroniką użytkową, oficjalny dystrybutor marki Chuwi
– 20% zniżki na wybrane modele myPhone
ul. Krakowska 119, 50–428 Wrocław,
tel. 694 111 700 https://sklep.mptech.eu/contact
https://sklep.mptech.eu
SeniorApp – to aplikacja mobilna, stworzona dla
osób potrzebujących, w podeszłym wieku, z niepełnosprawnościami, niedołężnych oraz ich rodzin
poszukujących pomocy w opiece i sprawach życia
codziennego.
– 10 zł do portfela SENIORAPP do wykorzystania
na usługi w aplikacji do 31.12.2021 r. po wpisaniu
kodu: OKS-SApp01
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 57/2
90–130 Łódź, tel. 501 67 469, https://seniorapp.pl
Leśny Dom Seniora
– 10% zniżki na zakup zabiegów rehabilitacyjnych
oraz zabiegów SPA
– 10% zniżki na zakup usług świadczonych przez
Leśny Dom Seniora na turnus wypoczynkowy
i relaksacyjny (oferta na stronie
www.lesnydomseniora.pl)
ul. Piastowa 13A, 88–410 Gąsawa,
+48 52 526 22 88, www.lesnydomseniora.pl
Dom Wypoczynkowy Maryna
– o d cen z cennika – 10% zniżki; dostępny plakat
Seniora w zakładkach na stronie internetowej
www.marynabialka.pl
ul. Środkowa 166A, 34–405 Białka Tatrzańska,
tel. 608 605 414, www.marynabialka.pl

p r o g r a m u
CENTRUM SENIORA
– 5% zniżki na pobyt
– 10% zniżki zabiegi rehabilitacyjne
ul. Droginia 351, 32–400 Myślenice
tel. 501 560 696, www.centrumseniora.pl
ANTICA RESIDENCE ***
– 15% zniżki na noclegi hotelowe przy rezerwacji
grupowej – ceny do negocjacji
ul. Czarnowiejska 76, 30–054 Kraków
tel. 48 12 631 23 50, 48 12 633 49 52
recepcja@anticaresidence.pl
FIZJODYSK - Małgorzata Słota
– 10% zniżki od każdej usługi
ul. Juliusza Lea 22, 30–052 Kraków
tel. 511 659 917, www.fizjodysk.pl
gabinet@fizjodysk.pl,
www.facebook.com/fizjodysk
TeleMed24
zwolnienie z opłaty aktywacyjnej w wysokości 98 zł
ul. Krupówki 12, 34–500 Zakopane
tel. 32 718 68 22, https://telemed24.com.pl/
biuro@telemed24.eu
EUROPEJSKI INSTYTUT PODOLOGICZNY
– Piotr Bielawski
– 10% zniżki na wybrany zabieg podologiczny
– 10% zniżki na refleksologie
– 10% zniżki na laseroterapię
– 10% zniżki na kosmetyki firmy NOVLO
– 10% zniżki na wykonanie wkładek indywidualnych
ul. Potażowa 43A, 02–400 Warszawa
ul. Hetmańska 62/4, 35–078 Rzeszów
ul. Grunwaldzka 26, 37–700 Przemyśl
https://instytutpodologiczny.pl/
biuro@instytutpodologiczny.pl
GRANO HOTEL
– 15% zniżki
ul. Pszenna 3, 80–749 Gdańsk
www.granohotels.pl, re@granohotels.pl
Biuro Turystyczne SENIOR
– 10% zniżki dla Seniorów
ul. Świętego Mikołaja 30/3, 50–043 Wrocław
https://www.facebook.com/senior.wroclaw
senior.wro@gmail.com, sylwia.bonds@gmail.com
CENTRUM BUDOWNICTWA i WYPOSAŻENIA
WNĘTRZ „EREM MRÓWKA”
– 10% zniżki (dotyczy zakupów w markecie
PSB Mrówka; nie dotyczy produktów będących
w promocji lub wyprzedaży)
ul. Jasińskiego 9, 37–700 Przemyśl
https://www.erem.pl, info@erem.pl
NORMOBARIA–OXYGENI – Komora
Normobaryczna Oxygeni
dla grup zorganizowanych min. 10 osób – zniżka
30% tylko dla posiadaczy OKS
ul. Henryka Kamieńskiego 33, 31–159 Kraków
https://komora-normobaryczna.eu/
biuro@komora-normobaryczna.eu

Pełną listę firm oferujących zniżki możesz pobrać ze strony: www.glosseniora.pl
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ZAMÓWIENIE PRENUMERATY OGÓLNOPOLSKIEGO MAGAZYNU GŁOS SeniorA
Rodzaj prenumeraty:
¨ 12 zł* – jeden wybrany egzemplarz
¨ 60 zł* – 6 kolejnych numerów
* W wartość prenumeraty wliczona jest wysyłka listem ekonomicznym.
Prosimy dołączyć do zamówienia potwierdzenie wpłaty.

Adres do wysyłki:
Nazwa firmy / Imię i nazwisko
Ulica, nr domu, nr lokalu
Kod i miejscowość
Telefon
E-mail:

Wypełnione zamówienie prosimy odesłać na adres:

Stowarzyszenie MANKO os. Urocze 12, 31–953 Kraków
z dopiskiem „Prenumerata Głosu Seniora” lub na adres e-mail: kontakt@manko.pl
– PRZESŁANIE ZAMÓWIENIA JEST KONIECZNE DO ZREALIZOWANIA PRENUMERATY.
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Oświadczam, iż wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie przez Administratora, tj. Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków moich danych osobowych:
 w celu otrzymywania od Stowarzyszenia MANKO drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyTAK
NIE
czących usług oferowanych przez Stowarzyszenie MANKO, np. wydarzeń organizowanych dla Seniorów, informacji o partnerach Stowarzyszenia MANKO
honorujących Kartę Seniora i oferowanych przez nich zniżek w ramach Karty Seniora, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia
18 lipca 2002 r.

 w celu przekazywania przez Stowarzyszenie MANKO treści, dotyczących oferty Stowarzyszenia MANKO na podany przeze mnie w Formularzu numer telefonu,
w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj.
przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione
w wyraźnej i zrozumiałej formie.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych PRENUMERaTA GŁOSU SeniorA
jest na stronie 73.

TAK

NIE

................................................................................................................................

Data, podpis osoby zamawiającej prenumeratę

ZAMÓW PRENUMERATĘ – POPRZEZ PRZEKAZANIE NAM DAROWIZNY
(zamówienie prenumeraty zwiększy nakład magazynu i Ogólnopolskiej Karty Seniora)

25 2490 0005 0000 4600 9537 1831

Stowarzyszenie MANKO
ul. Siarczki 16
30-698 Kraków

2 5 2 49 0 0 0 05 0 0 0 0 4 6 0 0 9537 1831
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych PRENUMERaTA GŁOSU SeniorA
§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie MANKO, ul. Siarczki 16, 30-698
Kraków, KRS: 0000225549, NIP: 679-28-41-817, REGON: 120027434
§ 2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Skontaktować się z Administratorem w sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych można
poprzez następujące kanały informacyjne:
a) telefonicznie: 12 429 37 28
b) lub w formie pisemnej na adres:
Stowarzyszenie MANKO os. Urocze 12, 31–953 Kraków
§ 3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów,
w jakich są przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) obsługi Prenumeraty Głosu Seniora w tym dokonywania wysyłki Głosu Seniora, a także realizacji korzyści oraz komunikacji związanej z zamówieniem przez Panią/Pana Prenumeraty
Głosu Seniora – przetwarzanie takie jest niezbędne dla wykonania umowy jaką Pani/Pan zawiera zamawiając Prenumeratę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków podatkowych i rachunkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją
prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) analitycznych i statystycznych – w celu doskonalenia Prenumeraty Głosu Seniora i budowania wiedzy o naszych odbiorcach będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. – na podstawie odrębnie
udzielonej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
h) używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne – na podstawie udzielonej zgody (podstawa art. 6 ust. 1
lit. a RODO);
§ 4. ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą w niezbędnym zakresie ujawniane naszym podwykonawcom
odpowiedzialnym za obsługę Prenumeraty Głosu Seniora (np. naszym upoważnionym
pracownikom i współpracownikom, którym Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane po to, by
mogli wykonać swoje obowiązki, podmiotom świadczącym usługę komunikacji marketingowej,
dostawcom usług i systemów informatycznych, firmom kurierskim i pocztowym realizującym
wysyłkę Prenumeraty Głosu Seniora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na
podstawie obowiązującego prawa.

§ 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
§ 6. ZAUTOMATYZOWANIE/PROFILOWANIE
Dane udostępniane przez Panią/Pana mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, w celu przekazywania odbiorcom Głosu Seniora treści bardziej dostosowanych
do ich zainteresowań.
§ 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu Pani/Pana rezygnacji z Prenumeraty
Głosu Seniora. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych
Administratora na podstawie uzgodnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu
zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane na podstawie
odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
§ 8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
– dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
– prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informujemy, że przed realizacją przysługujących Pani/Panu uprawnień konieczne jest dokonanie
identyfikacji – ustalenie tożsamości.
§ 9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
§ 10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Podanie danych w celu uzyskania Prenumeraty Głosu Seniora jest niezbędne do jej otrzymania.
W przypadku niepodania tych danych Prenumerata Głosu Seniora nie będzie mogła być
zrealizowana.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych OGÓLNOPOLSKA KARTA SeniorA
§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie MANKO, ul. Siarczki 16, 30-698
Kraków, KRS: 0000225549, NIP: 679-28-41-817, REGON: 120027434

MIĘDZYNARODOWEJ
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

§ 2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Skontaktować się z Administratorem w sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych można
poprzez następujące kanały informacyjne:
a) telefonicznie: 12 429 37 28
b) lub w formie pisemnej pod adres: Stowarzyszenie MANKO os. Urocze 12, 31–953 Kraków

§ 6. ZAUTOMATYZOWANIE/PROFILOWANIE
Dane udostępniane przez Panią/Pana mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, w celu dostosowania korzyści wynikających z posiadania Karty Seniora do
potrzeb jej posiadaczy.

§ 3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów,
w jakich są przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) prowadzenia Programu Ogólnopolska Karta Seniora, w tym realizacji korzyści oraz komunikacji związanej z Pani/Pana udziałem w Programie – przetwarzanie takie jest niezbędne dla
wykonania umowy jaką Pani/Pan zawiera przystępując do Programu (podstawa z art. 6 ust.
1 lit. b RODO);
b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją
prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) analitycznych i statystycznych – w celu doskonalenia Programu Ogólnopolska Karta Seniora
i budowania wiedzy o naszych partnerach będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. – na podstawie odrębnie
udzielonej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
g) używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne – na podstawie udzielonej zgody (podstawa art. 6 ust. 1
lit. a RODO);
§ 4. ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą w niezbędnym zakresie ujawniane naszym podwykonawcom
odpowiedzialnym za obsługę Programu Ogólnopolska Karta Seniora (np. podmiotom zajmującym
się wydawaniem kart, podmiotom świadczącym usługę komunikacji marketingowej, dostawcom
usług i systemów informatycznych), firmom kurierskim realizującym wysyłkę nagród, voucherów
oraz pozostałych niezbędnych dokumentów – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na
podstawie obowiązującego prawa.
§ 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI

§ 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu Pani/Pana rezygnacji z Programu
Ogólnopolska Karta Seniora. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub
usług własnych Administratora na podstawie uzgodnionego interesu prawnego, będą przetwarzane
do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane na
podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
§ 8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
– dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
– prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informujemy, że przed realizacją przysługujących Pani/Panu uprawnień konieczne jest dokonanie
identyfikacji – ustalenie tożsamości.
§ 9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
§ 10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami
umowa. Podanie danych w celu uzyskania Ogólnopolskiej Karty Seniora jest niezbędne do
otrzymania karty. W przypadku niepodania tych danych karta nie będzie mogła być wydana.
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JAK UZYSKAĆ OGÓLNOPOLSKĄ
KARTĘ SeniorA
Seniorze!

Jeśli ukończyłeś 60 lat odbierz Ogólnopolską Kartę Seniora
i korzystaj ze zniżek w ponad 2600 punktach w całej Polsce.

4

PROSTe
KROKi

1.
2.

Wejdź na:
www.glosseniora.pl
Wydrukuj i wypełnij
formularz

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych w ramach programu
wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

3.
4.

Załącz znaczek pocztowy
i zaadresowaną kopertę
Wyślij na adres
os. Urocze 12
31–953 Kraków

Twoja Ogólnopolska Karta Seniora zostanie odesłana na adres zamieszkania. W razie pytań skontaktuj się z nami!
Skontaktuj się z nami pod numerem tel.: (12) 429 37 28. Wejdź na www.glosseniora.pl i zobacz listę w ponad 2600 punktów ze zniżkami.

Już dziś zacznij korzystać z Ogólnopolskiej Karty Seniora i rabatów w całym kraju.
sklep.glosseniora.pl

DRODZY

SENIORZY KONSUMENCI
I SENIORZY SPRZEDAWCY,
A TAKŻE SPRZEDAWCY
PRZYJAŹNI SENIOROM!

Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom i wykorzystując nasze
długoletnie doświadczenia w przekształcaniu kolejnych obszarów życia na bardziej przyjazne Seniorom, rozpoczęliśmy pracę
nad tworzeniem sklepu internetowego dedykowanego Seniorom.
Dla Was powstaje portal, na którym będziecie mogli kupować
i wystawiać sprawdzone, naturalne i lokalne produkty oraz wyroby – takie, których nie można kupić nigdzie indziej. Nasza inicjatywa powstaje we współpracy z Gminą Przyjazną Seniorom
oraz Ogólnopolską Kartą Seniora.
Zapraszamy do odwiedzin i śledzenia naszej oferty, która jest
systematycznie poszerzana: sklep.glosseniora.pl

ZAMÓW OGÓLNOPOLSKĄ KARTĘ SENIORA I WSPOMÓŻ NAS DAROWIZNĄ

66 2490 0005 0000 4600 9366 4184

Stowarzyszenie MANKO
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Numer karty:

Nr karty:

Formularz zgłoszeniowy
dla Uczestników ZGŁOSZENIOWY
FORMULARZ
Programu
„Ogólnopolska
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
DLA
UCZESTNIKÓW
PROGRAMU
Karta
DLA Seniora”*
UCZESTNIKÓW
PROGRAMU
„OGÓLNOPOLSKA
KARTA
SENIORA”*
„OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA”*

Numer karty:

Proszę
o przyjęcie
mniewwpoczet
poczetuczestników
uczestników programu
Karta
Seniora”.
Oświadczam,
że znane
mi sąmi
postanowienia
Proszę
o przyjęcie
mnie
programu„Ogólnopolska
„Ogólnopolska
Karta
Seniora”.
Oświadczam,
że znane
są
Regulaminu
zamieszczonego
na
stronie
www.glosseniora.pl.
Jednocześnie
zobowiązuję
się
do
jego
przestrzegania.
postanowienia
Regulaminu.
zobowiązuję
się „Ogólnopolska
do jego przestrzegania.
Proszę
o przyjęcie
mnie w Jednocześnie
poczet
uczestników
programu
Karta Seniora”. Oświadczam, że znane mi są
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
PROSZĘ
WYPEŁNIĆ
PISMEM
DRUKOWANYM
PROSZĘ
WYPEŁNIĆ
PISMEM
DRUKOWANYM
postanowienia
Regulaminu.
Jednocześnie
zobowiązuję się do jego przestrzegania.
DLAWYPEŁNIĆ
UCZESTNIKÓW
PROGRAMU
PROSZĘ
PISMEM DRUKOWANYM

„OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA”* Data:
Miejscowość:
Miejscowość:
Data:
r mir sąr r
d
m że
m znane
Proszę o przyjęcie mnie w poczet uczestników programu „Ogólnopolska Karta Seniora”. dOświadczam,
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