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PAtrONi hONOrOwi PArtNerzy StrAteGiczNi

Łukasz Salwarowski

Oddajemy w Państwa ręce 58. wydanie Głosu Seniora. Jest to druga 
w tym roku europejska edycja naszego magazynu. Znajdują się w niej 
treści opracowane w ramach projektu SASME+  wspólnie z partnerami 
z BUŁGARII, SŁOWENII, TURCJI i WŁOCH, a także nadesłane przez 
naszych przyjaciół z LITWY, UKRAINY a nawet ISLANDII. Naszą ideą 
jest wspieranie nie tylko Seniorów w Polsce, ale też za granicą oraz 
inspirowanie do podejmowania działań na rzecz osób starszych w in-

nych krajach poprzez wdrażanie zagranicznej edycji programu Gmina 

Przyjazna Seniorom i Europejska Karta Seniora oraz międzynarodo-

wych i międzypokoleniowych projektów takich jak Szkoła Przyjazna 
Seniorom. Ten ostatni projekt realizowaliśmy z partnerami z TURCJI, 
SŁOWENII oraz IRLANDII. Sukcesem, z którego ogromnie się cieszymy, 
jest pierwsza turecka Szkoła Przyjazna Seniorom w Elmadağ (prowincja 
Ankara), gdzie Seniorzy będą zapoznawać dzieci z historią i tradycją 
oraz uczyć je rękodzieła, tkania, malowania i gotowania; dzieci na-

tomiast są przygotowywane do wspierania i aktywizowania swoich 
dziadków oraz Seniorów z rodziny czy sąsiedztwa.

Listopad i grudzień obfitował w spotkania o charakterze patrio-

tycznym oraz świątecznym. W tym roku ponownie odbyła się Wigilia 

dla Samotnych Seniorów z Głosem Seniora, którą zorganizowali-
śmy w naszej nowej siedzibie w Krakowie-Nowej Hucie. Przybyło na 
nią ponad 80 osób, w tym wielu naszych ambasadorów i przyjaciół. 
Świąteczno-opłatkowych spotkań było więcej. Wszystkie one świad-

czą o wzajemnej sympatii i chęci dalszej współpracy. 
W tym roku podsumowaliśmy też pierwszy etap bardzo ważnego dla 

nas projektu Nieznani Bohaterowie Niebios, w którym udokumentowali-
śmy i upamiętniliśmy 12 miejsc, gdzie spadły alianckie samoloty zestrze-

lone przez niemieckich okupantów na terenie Polski podczas II wojny 
światowej. Tym samym oddaliśmy hołd dzielnym lotnikom alianckim, 
którzy nieśli pomoc Armii Krajowej lub bombardowali strategiczne cele 
niemieckie. Wielu z tych podniebnych bohaterów spoczywa na polskiej 

OD REDAKCJI

Szanowni Państwo
ziemi. Zaangażowaliśmy do tego projektu lokalnych Seniorów, 
samorządy oraz miejscowe szkoły i przedszkola. W ten sposób 
aktywizacja społeczna i integracja międzypokoleniowa została 
połączona z edukacją historyczno-patriotyczną. W planach 
mamy odkrywanie i przywracanie zbiorowej pamięci kolej-
nych miejsc katastrof alianckich bombowców rozsianych po 
całej Polsce. 

W Nowy Rok wchodzimy z nowymi planami i wizjami, któ-

re chcemy realizować wspólnie z Wami. Podejmiemy kolejne 
inicjatywy, aby przeciwdziałać pandemicznemu strachowi 
i izolacji Seniorów. Zachęcamy Was do udziału w aktywizują-

cych konkursach i projektach, które cieszą się wśród Was tak 
wielką popularnością: Stylowi Seniorzy, Senior Działkowiec, 
Miłość po 60-te, Zwierzak Lekiem na Samotność, Przekaż 
nam swój Przepis, Patriotyczny Głos Seniora – Śladami 
Niepodległej, Nieznani Bohaterowie Niebios, Rymować 
każdy może, Szkoła Przyjazna Seniorom, Gmina Przyjazna 

Seniorom, Ogólnopolska Karta Seniora czy Stop Manipu-
lacji – Nie Daj się Oszukać!. Będziemy nadal udowadniać, 
że warto być Solidarnym z Seniorami, bo Razem Damy Radę!

Wszystkim Seniorkom i Seniorom w Nowym Roku życzy-

my zdrowia, przypływu optymizmu i energii oraz aktywności, 
która przynosi radość z bycia razem podczas wspólnie po-

dejmowanych działań i wyzwań. Niech moc będzie z Wami! 
Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!

PArtNerzy NASzeGO MiĘdzyNArOdOweGO PrOjeKtu SASMe+
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W jednej ze swoich piosenek śpiewa Pani, że 
starość to nie wiek, nie metryka, lecz wybór, 
punkt widzenia…
Tak w istocie jest. Piosenka napisana dla mnie 

przez Wojciecha Młynarskiego zawiera mądrą re-
fleksję nad tym, w jaki sposób można patrzeć na 
starość: Starość to nie jest wiek / Starość to stan 
umysłu. / Kolejny misterny ścieg / Drzewom koro-
ny pozmieniał / Starość to nie jest wiek / Starość 
to punkt widzenia. (…) A  ja swe szanse oceniam / 
Błyszczy w pasjansie król karo / I myśli stan, punkt 

StaRość to nIe wIek  
– to Punkt wIDzenIa!


Kryształowo czysty głos, talent inter-
pretacyjny i kunszt estradowy, które 
odkrywają i doceniają kolejne poko-
lenia melomanów. Wiele nieprzemi-
jających, ponadczasowych szlagie-
rów, takich jak „Maleńki znak”, „Walc 
Embarras”, „Powrócisz tu”, „Tych lat 
nie odda nikt“ czy „Już nie ma dzi-
kich plaż”. 70  lat pracy artystycz-
nej. Miłość i  uznanie publiczności.  
irena santor – Pierwsza Dama 
Polskiej Piosenki, która niedawno 
obchodziła swe 87 urodziny, w wy-
wiadzie dla Głosu Seniora. 

widzenia / U mnie nie zmienia się w starość / Bo ja wśród barwnych 
różności / W życiu jak w sklepie za szybą / Umiem nie wybrać starości 
/ A przecież starość to wybór. Mogę się pod tymi słowami podpisać. 

Czy stereotypowe myślenie o starości ma dziś rację bytu? Jak 
należy dzisiaj patrzeć na Seniorów?
Moim zdaniem stereotypy na temat starości oczywiście nie są 

uzasadnione. Świat ewoluuje i pojęcie starości też ewoluuje. Kiedyś 
już czterdziestolatkowie uważani byli za osoby stare, a dzisiaj sie-
demdziesięciolatkowie biorą udział w maratonach. Seniorzy z reguły 
dbają o siebie, dzięki czemu mają coraz lepszą kondycję fizyczną 
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i psychiczną. Szczególnie dbajmy o dystans do spraw tego 
świata, nie rezygnujmy z poczucia humoru, bo to niedoce-
niany lek na całe zło.

Co inspiruje Panią do aktywności? Jakie są Pani spo-
soby na nostalgię?
Ciekawość świata. Wiem, że nie zgłębię nawet cząstki 

tego, co ten świat ma mi do zaoferowania, ale ciągle próbu-
ję: czytam, słucham, oglądam, dyskutuję, a moja ciekawość 
ciągle rośnie. A nostalgia? To bardzo piękne uczucie. Jest mi 
czasem potrzebna, więc przytulam ją do serca.

Co Pani poprawia humor? Jak dba Pani o zdrowie i do-
bre samopoczucie?
Przyjaciele i dobra muzyka. A jeżeli chodzi o zdrowie, to 

bardzo o nie dbam. Pilnuję wizyt kontrolnych, poważnie trak-
tuję zalecenia lekarskie, ale też nie popadam w przesadę. A co 
najbardziej leczy ciało i duszę? Spacery, najlepiej z kijkami.

Swojego czasu włączyła się Pani w kampanię promu-
jącą porozumienie międzypokoleniowe i dobre prak-
tyki związane z  oswajaniem starości. Zgodziła się 
też Pani przyjąć tytuł Ambasadora „Głosu Seniora”. 
Co chciałaby Pani przekazać czy też poradzić Senio-
rom szczególnie w czasie izolacji, obostrzeń, strachu 
przed kolejnymi falami epidemii?
Starsi ludzie nie powinni się izolować od otoczenia. Sa-

motność zabija. Bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem 
jest bezcenny, ponieważ uzmysławia nam, ile możemy dać 
drugiemu człowiekowi i skorzystać z  jego doświadczenia. 
Może prochu już nie wymyślimy, ale nasz dorobek życiowy 
jest wielkim potencjałem i nie należy go zaprzepaścić. Jak 
wiemy z historii, decyzje czy działania młodych musiały 
uzyskać akceptację starszych. I dzisiaj by się przydało, żeby 
młodzież uważniej słuchała rad starszych.

W ubiegłym roku minęło 70 lat Pani pracy na estra-
dzie. Czy to już zamknięty etap Pani życia? 
Niestety, tak. To były bardzo piękne, ciekawe lata, które 

pozostaną na zawsze w moim sercu i mam nieśmiałą na-
dzieję, że u Państwa również.

Jest Pani Honorowym Obywatelem Solca Kujawskie-
go i  Honorową Studentką Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Filii 
w Solcu Kujawskim. Proszę opowiedzieć nam o Pani 
związku z Solcem Kujawskim.
Z Solcem Kujawskim jestem związana od 1935 roku, czyli 

praktycznie od zawsze.
Czas wojny był dla mnie, jak zresztą dla wszystkich 

mieszkańców Solca, traumatyczny. 
Tu w pierwszych dniach okupacji Niemcy zamordowali 

49 Polaków. Wśród nich był mój Tata. W 47. roku wyjechały-
śmy z Mamą  do Polanicy Zdroju. Do Solca wróciłam w roku 
2005 na zaproszenie ówczesnego Burmistrza, Pana Anto-

niego Nawrockiego, oraz Rady Miasta, której przewodniczył 
Pan Bolesław Boczkaja, aby odebrać honorowe obywatel-
stwo miasta Solec Kujawski. Nie muszę mówić, jak wielkim 
zaszczytem i honorem zostałam obdarowana i  jakie ma 
to dla mnie znaczenie. Choć od dziesiątków lat mieszkam 
w Warszawie, to duchowo z Solca nigdy nie wyjechałam.

W roku 2019 odebrałam także indeks, jako honorowa 
studentka Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły 
Gospodarki w Bydgoszczy Filii w Solcu Kujawskim. Sądzę, 
że Władze Uczelni przeceniły jednak moją możliwość do 
systematycznego uczęszczania na wykłady. Zazdroszczę 
wszystkim studentom-seniorom UTW rzetelności w studio-
waniu. Teraz, kiedy jestem na emeryturze, może i ja będę 
mogła zaspokajać swój głód wiedzy, zdobywając dobre 
oceny w indeksie. 

Solec Kujawski stał się szczęśliwym posiadaczem 
bogatej kolekcji Pani pamiątek. Bibliotece Publicznej 
w  Solcu Kujawskim przekazała Pani wiele płyt i  ka-
set zbieranych przez kilkadziesiąt lat, bogaty księgo-
zbiór z licznymi dedykacjami, zdjęcia i liczne nagrody. 
Wszystko to wyeksponowano w klimatycznym „Salo-
niku Ireny Santor”. 
Tak, z Solcem Kujawskim jestem bardzo związana i stąd 

taka decyzja o przekazaniu moich pamiątek. Jeśli odwiedzą 
Państwo Solec Kujawski, zapraszam do mojego saloniku 
w Bibliotece Publicznej przy ul. 23 Stycznia 9. Serdecznie 
pozdrawiam. Irena Santor. 

�� ROZMAWIAŁA MARIA MIKOŁAJCZAK
UTW W SOLCU KUJAWSKIM

AMBASADORKA GŁOSU SENIORA 

NA KrAKOwSKiM ryNKu



StyLOwi SeNiOrzy

Z przyjemnością skomentuję kolejne stylizacje. 
Oto dama z klasą – Halina Danieluk. Prezentuje się 
pięknie i elegancko. Sukienka w odcieniu spokoj-
nej szarości współgra z bladoróżowym żakietem 
i dobraną biżuterią. Barbara Lamanowicz to ko-
lorowy ptak z bardzo pozytywną energią. Jej sty-
lizacje są bardzo oryginalne i spójne z jej osobo-
wością. Danuta Jezierska – kobieta piękna i bardzo 
elegancka. Tu widzimy ją w klasycznej stylizacji 

PRoStota I wyRafInowanIe 
Kiedy oglądam nadesłane do redakcji piękne fotografie Stylowych 

Seniorów,  przychodzą mi na myśl genialne słowa Leonarda da 
Vinci – „Prostota jest szczytem wyrafinowania”.

ze świetnie dobraną biżuterią. Halina Cyprych to 
kolejna wspaniała, świadoma swojej urody dama 
w nietuzinkowej stylizacji. Tu wszystko pasuje – od 
fryzury i makijażu po kozaczki. Styl i klasa. Janusz 
Masłowski postanowił nam przypomnieć, że każdy 
mężczyzna dobrze wygląda w płaszczu. Spokojną 
stylizację znakomicie ożywia kolorowy szalik i kra-
wat. Janusz lubi bawić się modą. Udowadnia to na 
każdych kolejnych Senioraliach. 

hALiNA 
dANieLuK, 
bOrówiec

jANuSz 
MASłOwSKi, 

Miechów

bOżeNA i MiłOSz 
SAłAcińScy, bydGOSzcz

dANutA 
jezierSKA, 
wArSzAwA

hALiNA 
cyPrych, 
POzNAń

bArbArA LeMANOwicz, wrOcłAw

www.glosseniora.pl6



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!

Stylowi SeniorzyKonKURs!
Koordynatorka 

konkursu „Stylowi 
Seniorzy”, ambasa-

dorka „Głosu Senio-
ra”, Ogólnopolskiej 
Karty Seniora oraz 

kampanii Stop Manipula-
cji – Nie Daj się Oszukać!

�� HANNA PIEKARSKA 

7

wyczaRowane 
SzyDełkIem 

Panie z Koła Robótek Ręcznych „Szy-
dełko” przy Domu Kultury Polskiego 
Związku Głuchych w Krakowie, któ-
re w kończącym się roku 2021 ob-
chodziło 15-lecie swego istnienia, 
zachwyciły nas bogactwem wzorów 
i kolorów własnoręcznie wydzierga-
nych sukienek. Obecnie „Szydełko” 
liczy 11 członkiń: Alicja Kokoszka (na 
osobnym zdjęciu), Iwona Oziębłow-
ska-Ptasznik, Katarzyna Mnich, ma-
ria Kapuściak, Maria Gamrot, Cze-
sława Cieniawska, Krystyna Rejczyk, 
Anna Maślak, Zofia Dudek, Wanda 
Rybka, Grażyna Piekarczyk.  

PoDzIwIam wSzyStkIch Razem  
I każDego z oSobna
Bożena Sałacińska potrafi wykorzystać w stylizacjach kla-

sykę – biała koszula zawsze będzie dobrze wyglądać zarówno 
na oficjalnych wydarzeniach, jak i przy bardziej kameralnych 
okazjach. Wystarczy elegancki żakiet i czarne spodnie i  już 
mamy stylizację wygodną i jednocześnie elegancką. Również 
mąż Bożenki, Miłosz Sałaciński, w eleganckim garniturze i błę-
kitnej koszuli z kolorowym krawatem prezentuje się bardzo 

stylowo. Jadwiga Szlezinger 
w bardzo ładnej, kobiecej su-
kience, zwracającej uwagę cie-
kawym połączeniem kolorów. 
Delikatna złota biżuteria jest tu 
jak najbardziej na miejscu. Do 
tego świetna fryzura i piękny 
uśmiech. Urszula Kowal-
ska to piękno, klasa, skrom-
ność i kobiecy urok w jednym. 
Wojtek Zawadka – po pro-
stu elegancki pod każdym 
względem. On ma swój styl. 
Tu wszystko świetnie pasuje. 
Brawo! I na koniec moje fawo-
rytki – 11 radosnych, barwnych  

kobiet w pięknych sukienkach! Każda z tych stylizacji to 
dzieło sztuki. Podziwiam wszystkie razem i każdą z osob-
na. Nie można od nich oderwać oczu. W bieli wyglądają 
niczym anioły albo łabędzie. Cudne. Od razu skradły moje 
serce. Gratuluję pomysłu, talentu i autentycznego piękna.

jAdwiGA 
SzLeziNGer, 

rybNiK

urSzuLA KOwALSKA, łódź wOjciech zAwAdKA, POzNAń
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Czekamy na Wasze zdjęcia w Waszych ogrodach i balkonach  
pod adresem e-mail: konkurs@manko.pl 

DroDzy seniorzy!

ogRóD  I DzIałka  
w zImowej SceneRII
 

Wydawać by się mogło, że zima to czas, kiedy na działce nie dzieje 
się nic godnego uwagi. Tymczasem Pani Krystyna z Zegrza, Senior-
ka zakochana w polskiej przyrodzie, przekonuje nas, jak wiele roślin 
właśnie zimą może zachwycać swoim pięknem. Takiej wrażliwości 
na otaczający świat uczy nas właśnie kontakt z naturą. 

SeNiOr dziAłKOwiec

Inicjatorka konkursu  
Senior Działkowiec  

oraz Ambasadorka Głosu Seniora

�� ELEONORA ChmIELARSKA (92) 
Z BOCHNI 

MieczySłAw z KrAKOwA – wArtO 
dbAć też O rOśLiNy dOMOwe

KryStyNA ruSiNeK z chełMA – 
wSPOMNieNie MiNiONeGO LAtA

8

Listopad już dawno minął. Z większości 
drzew liście opadły na ziemię jak porzucone 
marzenia. Złotobrązowe liście utrzymują się 
nadal na młodych bukach i grabach. No i oczy-
wiście na dębach. Czasami opadają z chrzę-
stem po większym mrozie w  bezwietrzny 
dzień. Lubię ten czas, gdy nikną kolory, a zie-
mia pokrywa się szronem. Ta pora roku ma 
swoje niepowtarzalne piękno. 

zImowe koloRy I zaPachy 
Wśród bezlistnych szkieletów drzew zimo-

zielone rośliny wykorzystują okazję, aby skupić 
na sobie uwagę – kolorem i zapachem. Gdy 
wokół bledną i giną wszystkie kwiaty, iglaki jak 
najlepsi przyjaciele dodają nam otuchy swoją 
zielenią. Zimą zachwycają nas mahonie, os-

trokrzew, irga z czerwonymi koralami, ogniki 
z zielonymi jeszcze w grudniu liśćmi i poma-
rańczowymi, czerwonymi lub żółtymi kulkami, 
chętnie zjadanymi przez ptaki. Bezlistne pędy 
dereni i wierzby przybierają ciekawe kolory. 
Liście trzmieliny zyskują kremowe obrzeża 
i różowe przebarwienia. W pełni zimy dobrze 
znane rośliny zyskują zupełnie inną tożsamość. 
O tej porze roku doceniamy kwiaty, które łatwo 
byłoby przeoczyć, gdyby pojawiły się w środku 
lata – na przykład bergenia, której liście na-
bierają brązowo-szkarłatnej barwy. Zimowe 
rośliny potrafią też rozsiewać zapach – zimą 
pachną niektóre gatunki wiciokrzewu i ocza-
rów. Uwielbiam zimę na działce.  

�� KRYSTYNA WSZOŁEK Z ZEGRZA

MArtA VrčKOVNiK  
z wNuczKą ŽiVą KrAVcAr 
ze SłOwAcji MAją SPOSób 
NA cAłOrOczNe uPrAwy.

zeyNeP ŞAhiN z turcji 
uwieLbiA PrAce NA SwOjej 

dziAłce i w OGrOdzie. 

ziMOwe KwiAty cieMierNiKA

czĘść uSchNiĘtych  
Liści dĘbu POzOStAje  

NA drzewie dO wiOSNy.

SENIOR

BALKONOWIEC



zwierzAK LeKieM NA SAMOtNOść

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

zwIeRzak lekIem na Samotność

Przygarnęłam ją z podwórka. Nie wiedziałam wów-
czas, że tak szybko się zaprzyjaźnimy. Jak się okazało, 
każdy kot – podobnie jak każdy człowiek – ma swój 
charakter i swoje zwyczaje. Moja Micia na przykład 
bardzo lubi pochwały, zwłaszcza kiedy uda jej się zła-
pać mysz. Wtedy bardzo dumna i zadowolona z siebie 
kładzie ją przede mną. A jeżeli coś mi dolega, moja 
koteczka potrafi to wyczuć. Przychodzi wtedy do mnie 

i tuli się do bolącego miejsca. I od 
razu człowiekowi robi się lepiej. Mi-
cia jak stróż bacznie obserwuje oto-
czenie z wysokości parapetu. Zimą ogrzewa mnie swoim futerkiem. 
Uwielbia się łasić. Towarzyszy mi zawsze i  jest moim najlepszym 
przyjacielem. Każdego dnia zaskakuje mnie czymś nowym. Mogę 
śmiało napisać, że dzięki niej moje życie nabrało więcej barw.

�� ZUZANNA PISKORSKA Z CHEŁMA

moja PRzyjacIółka mIcIa

SenIoRze, aDoPtuj zwIeRzaka!


W tym wydaniu w ramach kampanii „Zwierzak Lekiem na Sa-
motność” przedstawiamy dwa pieski z dwóch partnerskich 
schronisk, które czekają na dom i prawdziwego przyjaciela. 

PRIAm   ma około 9 lat. Jest bardzo po-
zytywnie i przyjacielsko nastawiony do lu-
dzi, a także innych psów. Bardzo cieszy się 
z obecności człowieka i każdej poświęconej 
mu chwili. Ma sporo energii i bardzo lubi spa-
cery, podczas których zachowuje się spokoj-
nie i grzecznie. Jest łakomczuchem. Lubi być 
głaskany i przytulany. Na pewno nie będzie 
miał problemów z adaptacją w nowym miej-
scu. O ile tylko znajdzie dom. 

Informacja o możliwości adopcji PRIAMA 
pod nr. tel. 12 429 92 41 

 Mam ponad osiemdziesiąt lat. Moim najlepszym przyjacielem jest kotka 
Micia – pisze do nas PANI ZUZANNA Z CHEŁMA. Nadesłana przez nią hi-
storia to jeden z licznych dowodów na to, że przyjaźń zwierzaka może dać 
Seniorom wiele radości i mocy. Zachęcamy do naśladowania. 

zwIeRzakI naSzych 
ambasadorek

dj-wiKA (wirGiNiA SzMyt) Nie wyObrAżA SObie 
dOMu bez KOcurA duduSiA.

hANNA PieKArSKA z Kicią. KiciA zOStAłA zNALeziO-
NA NA dziAłce z chOrą łAPKą. dziś jeSt KOchANą 
PSOtNicą – jAK OKreśLA P. hANiA.

NuraN I  JeJ NIetyPowy PuPIl ImIeNIem mah-

mut, turcJa

LOLA   została znaleziona, jak błąkała się 
po ulicy. Nikt się po nią nie zgłosił. Ma około 
11 lat, waży niecałe 10 kg. Jest nieufna, boi 
się nowych osób,  próbuje uciekać i dlatego 
podczas spacerów potrzebuje na razie po-
dwójnego zabezpieczenia (smycz na obro-
żę i szelki), ale widać, że powoli się otwiera. 
Na pewno w domowych warunkach o wiele 
szybciej przekonałaby się do człowieka – 
brakuje jej po prostu ciszy, spokoju i kocha-
jącego, cierpliwego opiekuna. 

Informacja o możliwości adopcji LOLI pod 
nr. tel. 41 361 67 24 
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MiłOść PO 60-tce
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Na miłość
nigDy nie jest

za późNo

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

miłość po 60-TCE!

Czekamy na Wasze listy,  
zdjęcia i recepty na miłość  
konkurs@manko.pl  

lub: os. Urocze 12, 31–953 Kraków

Iolanda i Ottavio to sympatyczna para Seniorów z małej wioski 
Villagrande Strisaili w prowincji Nuoro na Sardynii. Sardynia to 
wyspa na Morzu Śródziemnym, która należy do tzw. niebieskiej 
strefy, czyli pięciu miejsc na świecie, gdzie ludzie żyją wyjątkowo 
długo, w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej oraz poczuciu 
spełnienia i zadowolenia z życia. I co ciekawe, tu – w przeciwień-
stwie do globalnych statystyk – mężczyźni żyją dłużej niż kobiety.  

lIStowne ośwIaDczyny 
Nasi bohaterowie pobrali się 27 sierpnia 1966 roku. Iolanda 

miała wtedy 30 lat, a Ottavio 43! Iolanda przez całe życie praco-
wała na roli i powiedziała nam, że nigdy nie podróżowała. Do dziś 
jej pasją jest uprawa roli. Prawie codziennie dogląda swojego pola 
i ogrodu w pobliżu jej domu – podlewa rośliny, kosi trawę, robi 
bruzdy motyką pod zasiew. Także Ottavio od młodości pracował 
w Villagrande w gospodarstwie, przy zwierzętach i na polu. Nie 
walczył podczas II wojny światowej, ponieważ na froncie zgi-
nął jego brat. Jako dojrzały mężczyzna poprosił Iolandę o rękę. 
Uczynił to na piśmie – napisał do wybranki list. Ona z początku 
wahała się. Najpierw poprosiła o radę starszego brata, a potem 
jeszcze przez jakiś czas zastanawiała się aż wreszcie się zgodziła. 

PoDążać właSną DRogą 
Czemu zawdzięczają zdrowie i szczęście? To pierwsze die-

cie, a to drugie – rodzinie. Iolanda spożywa głównie to, co sama 
wyhoduje. Lubi proste, naturalne jedzenie – warzywa ze swoich 
upraw i mięso z miejscowej hodowli. Także Ottavio uwielbia lo-
kalne jedzenie, a szczególnie węgorze z miejskiego targu lub 
sklepu rybnego. Ich kulinarne preferencje mają niewiele wspól-
nego z klasyczną kuchnią włoską. Iolanda nigdy nie jadła pizzy. 
Bardzo lubi natomiast „pistoccu” – tradycyjny sardyński chlebek 

pasterzy, wyrabiany tyl-
ko z mąki i wody, który 
jada z  serem. Ottavio 
i  Iolanda mają czte-
ry córki i trzech synów 
oraz czternaścioro wnu-
cząt – dwóch chłopców 
i dwanaście dziewczy-
nek. Iolanda powtarza, 
że rodzina jest jej boga-
ctwem. Jest szczęśliwa, 
bo wszystkie jej dzieci 
są „zadomowione”, co 

moIm bogactwem jeSt RoDzIna
 W tym numerze przedstawimy historię długowiecz-

nych małżonków z Sardynii, którzy pobrali się 55 lat 
temu i do dziś cieszą się wzajemną miłością. Opo-
wieść o szczęśliwym życiu Iolandy (85) i Ottavia (98) 
nadesłali do Głosu Seniora nasi partnerzy z Włoch.

oznacza, że każde ma rodzinę i pracę. Gdy była mło-
da, sąsiedzi mówili jej, że mają za dużo dzieci, ponie-
waż byli nie dość zamożni, aby zapewnić im dostatek. 
Ale Iolanda zawsze wiedziała swoje i podążała własną 
drogą. I teraz, w wieku 85 lat, nadal deklaruje, że jest 
naprawdę zadowolona ze swojego życia! Gratulacje, Io-
lando i Ottavio, jesteście przykładem dla nas wszystkich! 

�� TEKST: FRANCESCA CUCCU 
Zdjęcia: z archiwum rodziny Mereu
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SOLidArNi z SeNiOrAMi

SolIDaRność 
zawSze w cenIe
 W dobie pandemii i izolacji wzajemna solidarność i życz-

liwość są szczególnie cenne. Wyrazem solidarności może 
być konkretny gest pomocy, jak również dobre słowo, 
pamięć i szczere pozdrowienie. Są to wartości między-
ludzkie i ponadnarodowe. U progu Nowego Roku przeka-
zujemy wszystkim Seniorom życzenia od słuchaczy Pol-
skiego UTW w Solecznikach na Litwie: „Aby rok 2022 był 
czasem spełnionych marzeń, pełnym optymizmu, wiary, 
niegasnącej nadziei oraz satysfakcji z życia codzienne-
go”. Głos Seniora dołącza się do tych pięknych życzeń. 

jAdwiGA SiNKiewicz, PrezeS POLSKieGO utw w SOLecz-
NiKAch z NAjNOwSzyM GłOSeM SeNiOrA

 Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mi-
ckiewicza w Odessie podzielił się z nami radosną informa-
cją o 104. urodzinach pani Zofii Curkan. Za pośrednictwem 
rodziny – z uwagi na sytuację epidemiologiczną 
– Prezes Stowarzyszenia Swietłana Zajcewa-
-Wełykodna przekazała Dostojnej Jubilatce 
serdeczne życzenia wraz z upominkiem. 

Pani Zofia urodziła się 28 listopada 1917 roku 
w Odessie, gdzie mieszka do dziś. Jej rodzi-
ce, Ludwik Przetakowski i Klementyna Prze-
takowska z domu Martynowa, byli Polakami. 
Ojciec pochodził z miasta Staszów (święto-
krzyskie). W  1909 roku został powołany do 
wojska carskiego. W roku 1914 roku poślubił 
Klementynę, która pochodziła z miejscowości 

W  niewielkim bułgarskim mieście Pravets 
mieszka wiele samotnych osób starszych, odizo-
lowanych od świata przez pandemię. Nasi partne-
rzy z Bułgarii przekazali nam informację o pięknej, 
spontanicznej akcji pomocy dla tamtejszych Se-
niorów. Giunona Kiriakidu wraz z zespołem mło-
dych wolontariuszy za pośrednictwem mediów 
społecznościowych i platform internetowych zor-
ganizowała zbiórkę żywności z długim terminem 
ważności oraz artykuły pierwszej potrzeby, które 
zostały rozdzielone na paczki i przekazane Senio-
rom wraz z ugotowanym dla nich ciepłym posił-
kiem. Pomocą objętych zostało około 800 osób. 
Seniorzy byli zaskoczeni, wzruszeni i niezwykle 
wdzięczni nie tylko za paczki i ciepły posiłek, ale 
przede wszystkim za uwagę i rozmowę, bo za tym 
w dzisiejszych czasach najbardziej tęsknią. 

104-letnIa Polka z oDeSSy Niemirowcy w guberni podolskiej, i osiedlił się w Odessie. 
Państwo Przetakowscy mieli czworo dzieci – Zofia miała 
siostrę i dwóch braci. W domu rozmawiano tylko w ję-
zyku polskim i pielęgnowano wiarę i tradycję katolicką. 
Zofia uczęszczała do siedmioletniej polskiej szkoły nr 42 

w Odessie. W roku 1937 ojciec rodziny został 
aresztowany w ramach akcji NKWD przeciwko 
Polakom i skazany na 10 lat łagru za działal-
ność kontrrewolucyjną, a mianowicie za mó-
wienie w domu po polsku, o czym donieśli są-
siedzi. Prześladowania dotknęły całą rodzinę. 
W 1938 roku Zofia wyszła za mąż za Ludwika 
Jurija Curkana. Ma dwie córki, troje wnuków 
i pięcioro prawnuków. Wszyscy oni mieszkają 
obecnie w Polsce. Pani Zofia została w Odessie, 
ale marzy, żeby jeszcze raz zobaczyć Polskę. 
Życzymy, aby to marzenie się spełniło!

SPontanIczna 
akcja młoDych

PAczKi PrzyGOtOwANe Przez wOLONtA-
riuSzy dLA SeNiOrów

GiuNONA i  SeNiOrKA z  PrAVeteS, 
bułGAriA
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MAłOPOLSKA SOLidArNA z SeNiOrAMi

PrzedśwIąteczNe SPotKaNIe StudeNteK I StudeN-

tów utw Na uNIwerSytecIe rolNIczym w KraKowIe. 
Był BarwNy orSzaK KolędNIczy, wyKłady I PreleK-
cJe, a Każdy z oKoło Stu uczeStNIKów otrzymał 
GłoS SeNIora. Na zdJęcIu: łuKaSz SalwarowSKI, 
GrażyNa tworeK I Prof. KazImIerz wIech

NAjStArSzyM uczeStNiKieM wiGiLii z GłO-
SeM SeNiOrA był StANiSłAw dĘbSKi (94) 
z NOwej huty.

DzIękujemy, że jeSteścIe z namI!

W tym roku w naszej nowej, większej siedzibie mogliśmy zorganizo-
wać Wigilię dla Samotnych Seniorów. Przybyło na nią ponad 80 osób, 
w tym wielu naszych ambasadorów, przyjaciół oraz sympatyków. Byli 
z nami m.in.: Przewodniczący Rady Krakowskich Seniorów Antoni Wiatr, 
Radna Miasta Krakowa i Nowej Huty Bogumiła Drabik, Grażyna Tworek 
z UTW UR, Stylowe Seniorki Małgorzata Bielczyk i Bogusława Hodyl, 
Ambasadorki Joanna Talar, Janina Czaja, Jadwiga Wszół, Krystyna 
Ćwiklińska, Jadwiga Balcer-Dejworek, Teresa Baszak, Barbara Nogieć. 
Dziękujemy wszystkim za życzenia i upominki, którymi zostaliśmy obda-
rowani. Wigilia została zorganizowana ze środków własnych Stowarzy-
szenia MANKO – Głos Seniora. Dziękujemy za wsparcie Gospodarstwu 
Rybackiemu Dolina Będkowska. 

PamIętajmy o Samotnych SenIoRach
Do wspólnego stołu zasiedliśmy 20 grudnia o godzinie 17.00. Były 

tradycyjne, postne dania: barszcz, karp, pierogi, kapusta z grochem, śledź 
oraz ciasta. Śpiewaliśmy wspólnie kolędy, rozmawialiśmy, po prostu byli-
śmy razem.  Każdy z uczestników otrzymał naturalny Zakwas z Buraków 
ze Spiżarni Głosu Seniora oraz najnowsze wydanie magazynu Głos Se-
niora. Jak zawsze nie zabrakło też elementu edukacyjnego – Prezes Łu-
kasz Salwarowski mówił o aktu-
alnie realizowanych projektach: 
„Zostań Współtwórcą Głosu 
Seniora”, „Szkoła Przyjazna Se-
niorom” i „Nieznani Bohaterowie 
Niebios” i przeprowadził war-
sztaty o bezpieczeństwie „Stop 
Manipulacji – Nie Daj się Oszu-
kać”. Przypomniał również, że 
w Polsce żyje około 8 milionów 
niezrzeszonych i niezaktywizo-
wanych Seniorów. Mniej więcej 
połowa z nich to osoby samot-
ne, czekające na uwagę i zain-
teresowanie ze strony drugiego 
człowieka. Musimy starać się do 
nich dotrzeć. To zadanie na ko-
lejne lata naszej działalności. 

Ostatnie miesiące przyniosły wiele wspaniałych wydarzeń – 
od listopadowych spotkań o charakterze patriotycznym po-
przez wydarzenia kulturalne po grudniowe spotkania przy 
opłatku w świątecznej atmosferze. Niezależnie od even-
tów w ramach kampanii społecznej „Małopolska Solidar-
na z Seniorami” trwa regularna współpraca Głosu Seniora 
z instytucjami i organizacjami senioralnymi. Wszystkie te 
liczne działania to efekt ogromnego zaangażowania i pracy 
ze strony naszego Stowarzyszenia, jak również samych Se-
niorów. Ale zapewniamy, że warto. Dziękujemy za wszystkie 
słowa uznania i wdzięczności oraz świąteczne życzenia, któ-
re do nas ostatnio dotarły. Dziękujemy, że jesteście z nami!
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Seniorzy z Sądecczyzny odbyli wspaniałą podróż 
do magicznego świata opery, operetki i baletu. Zo-
stali oczarowani wirtuozerią reżyserii i gry aktorskiej, 
mistrzostwem śpiewu, ekspresją tańca, barwnymi 
kostiumami, grą świateł, pięknem i atmosferą ope-
rowych wnętrz. Jeszcze długo po tym, jak zapadła 
kurtyna i zamilkły ostatnie dźwięki orkiestry, pozo-
stali pod wielkim wrażeniem spektaklu. Dodatkowym 
przeżyciem dla uczestników wyjazdu było spotkanie 
z Henrykiem Konwińskim, 85-letnim wybitnym reży-
serem i choreografem. Takie bezpośrednie obcowa-
nie z kulturą wysoką pogłębia wrażliwość, poszerza 
horyzonty, kształtuje gusta artystyczne. Dodać na-
leży, że projekt został zrealizowany dzięki Funda-
cji Sądecczyzny z Prezes Anną Majdą na czele oraz 

UTW w Starym Sączu, zaś prze-
wóz Seniorów do Opery Śląskiej 
został sfinansowany przez Lu-
domira Handzla – Prezydenta 
Nowego Sącza, Jacka Lelka – 
Burmistrza Starego Sącza, Mar-
tę Słaby – Wójta Łabowej oraz 
Piotra Rybę – Burmistrza Kryni-
cy. Takie postawy samorządow-
ców, ludzi kultury i sztuki oraz 
społeczników warto ukazywać 
i promować.  

kIno Dla SenIoRa z głoSem SenIoRa

oPeRa Dla SenIoRa

PrezeS łuKASz SALwArOwSKi witA Przybyłych SeNiOrów. GrudNiOwe „KiNO dLA SeNiOrA” uświetNił POKAz MOdy StyLOwi 
SeNiOrzy GłOSu SeNiOrA.

Podczas ostatnich VIII Międzynarodowych Senioraliów został zainaugurowany cykl „Kino dla Seniora”. 
Seniorzy obejrzeli wówczas film Pojedynek na głosy. Kolejne wydarzenie z tego cyklu miało miejsce 
w październiku i zgromadziło ponad 600 osób. Tym razem odbył się pokaz filmu Teściowie. Podczas 
ostatniego „Kina dla Seniora” wyświetlony został obraz Najmro – kocha, kradnie, szanuje. Przy okazji 
seansów w cenie 5 zł – oczywiście z Ogólnopolską Kartą Seniora – Stowarzyszenie MANKO – Głos Se-
niora organizuje w Kinie Kijów bezpłatne badania diagnostyczne, wykłady edukacyjno-aktywizacyjne, 
degustacje Zakwasu z Buraków ze Spiżarni Głosu Seniora oraz inne atrakcje. 

Dzięki staraniom i  mecenatowi Marty Mordar-
skiej – Radnej Województwa Małopolskiego, oraz 
życzliwości Łukasza Goika – Dyrektora Opery Ślą-
skiej w Bytomiu, pod koniec roku ponad dwustu Se-
niorów z terenu Nowego i Starego Sącza, Krynicy 
oraz Łabowej miało niepowtarzalną okazję obej-
rzeć na żywo trzy klasyki opery, operetki i baletu – 
„Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki, „Don Kichota” 
(balet Mariusa Petipy z muzyką Ludwiga Minkusa) 
oraz „Zemstę Nietoperza” Johanna Straussa. Ten 
piękny gest wobec osób starszych godzien jest nie 
tylko pochwały ale też naśladowania. 
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MAłOPOLSKi GłOS SeNiOrA
Projekt zrealizowano przy wsparciu

finansowym Województwa
Małopolskiego

reKtOr utw hALiNA StASzczAK, wójt PiOtr PiOtrOwSKi z MAłżONKą 
eLżbietą OrAz AMbASAdOr GłOSu SeNiOrA MAreK PiLch

razem 
Damy RaDę!


 Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora równie często 
jest gospodarzem, jak i gościem oraz patronem wielu 
ważnych spotkań. Bardzo cenimy sobie wszystkie za-
proszenia. Są one pokłosiem wspólnej pracy na rzecz 
Seniorów, a także środowisk patriotycznych. Podczas 
jednego z takich wydarzeń spotkała nas niezwykle miła 
niespodzianka – Redaktor Naczelny Głosu Seniora Łu-
kasz Salwarowski otrzymał z rąk Prezes Marii Więsek 
dyplom uznania oraz honorową odznakę Stowarzyszenia 
Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę. Dyplom 
uznania otrzymała także nasza Ambasadorka Joanna 
Talar. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać działalność 
i misję Stowarzyszenia zrzeszającego tak szczególną gru-
pę Seniorów – urodzonych w niemieckiej niewoli lub wy-
wiezionych jako dzieci do niewolniczej pracy do Niemiec.

Tam, gdzie nie możemy być osobiście, docieramy poprzez nasz ma-
gazyn. Jak donosi nasza ambasadorka Danuta Baliczek, Głos Seniora 
rozdany został na listopadowym spotkaniu Koła Terenowego PZERiI 
w Spytkowicach. Otrzymały go również osoby starsze, biorące udział 
w akcjach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Gminę, 
Gminne Centrum Kultury oraz lokalne organizacje pozarządowe.

głoS SenIoRa w SPytkowIcach

człONKOwie StOwArzySzeNiA POLAKów rePreSjONOwANych 
Przez iii rzeSzĘ POdczAS PrzedświąteczNeGO SPOtKANiA

Na spotkaniu opłatkowym Stowarzyszenia UTW 
Mogilany w zabytkowym Dworku Konopków, na 
które Głos Seniora zaprosiła Rektor Halina Stasz-
czak, zostaliśmy zaskoczeni umiejętnościami mu-
zyczno-wokalnymi Wójta Piotra Piotrowskiego 
oraz talentem studentów-seniorów. Oto fragment 
pastorałki napisanej przez Kazimierza Królika spe-
cjalnie na tę okazję:

kolęDują w utw!

Pytał się Pan Jezus jako małe dziecię
hej, wy mogilanki, gdzie wy to idziecie.
Idziemy, jedziemy, bo dzisiaj będziemy
Kolędować w utw!
I widzi Jezusek spotkanie niewieście
Pośród kilku mężczyzn jak rodzynki w cieście.
Grają i śpiewają, winem popijają 
Kolędują w utw!

W spotkaniu uczestniczyły również m.in. Wi-
ceprezes Stowarzyszenia UTW Krystyna Kotarba 
oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mogi-
lanach Martyna Strączek.

KOLĘdujAcyM SłuchAczOM utw PrzyGrywAłA KAPeLA LudOwA MO-
GiLNie – LAureAci MiNiSteriALNej NAGrOdy iM. OSKArA KOLberGA.
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SPotkanIa z głoSem SenIoRa  
w lIStoPaDzIe I gRuDnIu
W  listopadzie pamiętamy 

o wydarzeniach, które przynio-
sły Polsce niepodległość. Dla-
tego właśnie w tym miesiącu 
w ramach projektu Patriotycz-
ny Głos Seniora – Śladami Nie-
podległej zorganizowaliśmy 
Patriotyczny Wieczorek Poe-
zji. Wydarzenie miało miejsce 
w Centrum Sztuki Współczes-
nej Solvay w Krakowie. Na sce-
nie wystąpił Teatr po Latach 
– integracyjny pokoleniowo 
amatorski zespół teatralny, li-
czący kilkunastu członków 
w  wieku od 10 lat do 80+, 
z Centrum Kultury w Świątni-
kach Górnych. Widownia en-
tuzjastycznie przyjęła rados-

łuKASz SALwArOwSKi i rObert SPriNGwALd, AKAdeMiA SeNiO-
rA, Grudzień 2021

akaDemIa SenIoRa w Solvayu
W ramach comiesięcznego cyklu „Akademia Seniora” 
realizowanego we współpracy z krakowskim Centrum 
Sztuki Współczesnej Solvay  w listopadzie odbył się wy-
kład Szefa Rady Programowej Głosu Seniora, dra n. med. 
Krzysztofa Czarnobilskiego ze Szpitala MSWiA w Krako-
wie pt. „Porady geriatry na każdą porę roku”. W trakcie 
wydarzenia można było zapisać się na bezpłatne badania 
przesiewowe w kierunku migotania przedsionków serca 
wykonywane przez Krakowskie Centrum Diagnostyczno-

-Kliniczne. W grudniu podczas Akademii Seniora odby-
ło się podsumowanie kampanii „Nieznani Bohaterowie 
Niebios” – projektu upamiętniającego 12 miejsc katastrof 
samolotów alianckich, niosących pomoc okupowanej 
Polsce i bombardujących cele niemieckie. Wykład pro-
wadzili: Prezes Łukasz Salwarowski, Stanisław Wojdyła – 
Prezes Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów 
Lotnictwa Wojskowego RP oraz Robert Springwald – hi-
storyk z Muzeum AK w Krakowie. Następnie uczestnicy 
obejrzeli spektakl komediowy „Kancelaria adwokacka” 
(reż. Natalia Wojtala, scen. Lucyna Adamus-Surówka, 
opr. muz. Maciej Pałczyński) w wykonaniu Teatru Lekko 
z Górki z CAS Borsuczek.

ny i zarazem wzruszający koncert poetycko-muzyczny „Przeszłość  
jest to dziś, tylko cokolwiek dalej” (scen. i reż. Natalia Wojtala, opr. 
muz. i śpiew Wojciech Knaś i grupa teatralna). Wieczorek zakończy-
ło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych pod przewodnictwem 
i z akompaniamentem Barbary Leśniak. 

łuKASz SALwArOwSKi i dr KrzySztOf czArNObiLSKi, AKAdeMiA 
SeNiOrA, LiStOPAd 2021
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Od roku 2020 na stałe wprowadziliśmy coroczną wy-
płatę 13. emerytury dla wszystkich emerytów i rencistów 
(w 2021 roku w wysokości 1250,88 zł brutto). W listopadzie 
2021 r. wypłacona została także 14. emerytura. Nie zapomi-
najmy też o waloryzacji świadczeń, która zapewnia utrzyma-
nie realnej wartości świadczeń. Na przestrzeni ostatnich lat, 
reagując adekwatnie do aktualnej sytuacji społeczno-go-
spodarczej, wprowadzaliśmy korzystne dla świadczeniobior-
ców zmiany w zasadach waloryzacji. Chodzi tu o waloryzację 
procentowo-kwotową, która np. w latach 2019 i 2020 spo-
wodowała wyższy wzrost najniższych świadczeń niż gdyby 
została przeprowadzona procentowa waloryzacja. W 2022 r. 
prognozujemy, że wskaźnik waloryzacji wyniesie 104,89%. 

jakIe koRzyścI PRzynIeSIe SenIoRom 
PRogRam PolSkI łaD? 
W ramach reformy systemu podatkowego „Polski Ład” 

już od stycznia 2022 roku podniesiona zostanie kwota wol-
na od podatku do 30 000 zł, co dla emerytów i rencistów 
pobierających świadczenia do 2500 zł miesięcznie oznacza 
emeryturę lub rentę wolną od podatku dochodowego od 
osób fizycznych. Zatem przeciętny emeryt będzie otrzymy-
wał nawet 2000 zł rocznie więcej niż obecnie. Dzięki temu 
rozwiązaniu aż 2/3 emerytów przestanie płacić podatki. A na 
reformie skorzysta ponad 90% emerytów.

a co z emeRytamI, któRzy chcą 
PozoStać aktywnI zawoDowo?
Dla nich wprowadzony zostanie PIT-0 dla Seniora. Będą 

z niego mogli korzystać zatrudnieni na etacie, pracujący na 
zleceniach oraz przedsiębiorcy, którzy mimo osiągnięcia 

uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą 
dalej aktywni zawodowo. Trzeba mocno zaznaczyć, że to 
jest przywilej, a nie nakaz. Są osoby, które na przykład ze 
względu na stan zdrowia wyczekują przejścia na emery-
turę. Tutaj jest wybór: można złożyć wniosek o emeryturę 
i można również pozostać na rynku pracy i skorzystać z ulgi 
podatkowej. Odprowadzane do ZUS składki będą zwiększać 
zewidencjonowany kapitał, od którego w przyszłości zo-
stanie wyliczona emerytura (wyższa z każdym miesiącem 
aktywności zawodowej). Dodatkowym przychodem będzie 
podatek (do poziomu progu podatkowego), którego nie 
trzeba będzie, tak jak obecnie, płacić. 

�� ROZMAWIAŁ ŁUKASZ SALWAROWSKI

Kontynuowanie aktywności zawodowej po osiągnięciu 
wieku emerytalnego – bez względu na osiągane do-
chody z pracy – nie powoduje żadnych negatywnych 
konsekwencji w wysokości pobieranej emerytury. Wy-
sokość świadczenia nie jest obniżana lub prawo do 
świadczenia nie jest zawieszane, jak ma to miejsce przy 
emeryturach wcześniejszych.

W ramach pakietu inflacyjnego przygotowane zostały 
działania osłonowe, wspierające gospodarstwa domo-
we o niskich i średnich dochodach – w tym również 
emerytów i rencistów.

Seniorzy to grupa, która wymaga szczególnej troski ze strony państwa. To często osoby schorowane, potrzebu-
jące opieki  i wsparcia. Właśnie dlatego nieustannie podejmujemy działania ukierunkowane na poprawę sytuacji 
finansowej emerytów i rencistów. Ochroną obejmujemy w szczególności osoby pobierające niskie świadczenia – 
mówi miNisTEr sTaNisław szwEd, sEkrETarz sTaNu w miNisTErsTwiE rodziNy i poliTyki społECzNEj. 

na reformie 
PoDatkowej 
skorzysta  
90% emerytów  
I RencIStów

WAżNE DLA PRACUJąCYCH EMERYTÓW 

W OBLICZU ROSNąCYCH CEN

POLityKA SeNiOrALNA Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych  
w ramach programu wieloletniego na rzecz  

Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025
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Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

z analizy danych napływających do rzecznika Praw Pa-
cjenta wynika, że pandemia covid-19 ograniczyła pacjen-
tom dostęp do leczenia i diagnostyki zwłaszcza w ambu-
latoryjnej opiece specjalistycznej. Pojawił się też nowy 
problem zgłaszany przez pacjentów, dotyczący odmowy 
leczenia z powodu covid-19 lub jego podejrzenia. 

Od niemal dwóch lat system ochrony zdrowia przechodzi 
jedną z najtrudniejszych prób na przestrzeni ostatnich lat. 
Utrzymujący się stan epidemii w znaczący sposób wpłynął 
na organizację świadczeń zdrowotnych we wszelkich moż-
liwych zakresach – mówi w wywiadzie dla Głosu Seniora 
baRtłomIej chmIelowIec RzecznIk PRaw Pacjenta. – 
Jednym z poważniejszych obszarów wymagających naprawy 
jest problem dostępności do świadczeń innych niż covidowe, 
co szczególnie uderza w osoby 60+.

Jakie działania w tej trudnej sytuacji zostały podjęte 
przez Rzecznika Praw Pacjenta? 
Od początku pandemii, dzięki wykorzystaniu różnych 

kanałów komunikacji, pozostajemy w  stałym kontakcie 
z pacjentami oraz ich rodzinami, pomagając im zrozumieć 
zawiłości systemu. Równocześnie stale informowałem de-
cydentów o problemach zgłaszanych przez pacjentów, 
wskazując na potrzebę wprowadzenia zmian systemowych. 
Wystąpiłem m.in. do Ministra Zdrowia o poprawę opieki 
onkologicznej i kardiologicznej w czasie pandemii covid-19. 
Wystosowałem pisma do wojewodów oraz kierowników 
podmiotów leczniczych w sprawie możliwości uzyskania 
świadczeń zdrowotnych przez pacjentów ze schorzeniami 
innymi niż covidowe. Wystąpiłem do decydentów w sprawie 
bezpieczeństwa stosowania szczepionki mRNA p/COVID-19. 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia natomiast  prosiłem 
o wyjaśnienia w sprawie likwidacji lub zawieszenia działal-
ności oddziałów niecovidowych. To tylko przykłady moich 
działań w kierunku poprawy sytuacji polskich pacjentów. 
Chciałbym podkreślić, że dla mnie i moich współpracow-
ników Seniorzy są grupą wymagającą szczególnej uwagi, 
ochrony i realnej pomocy. 

Co z punktu widzenia Rzecznika Praw Pacjenta moż-
na czy należałoby zrobić, aby system opieki zdrowot-
nej działał niezależnie od pandemii, która może po-
trwać jeszcze długo?
Analiza wpływających do Biura RPP skarg wskazuje, 

że należałoby wdrożyć działania na kilku podstawowych 
obszarach. Przede wszystkim istnieje potrzeba dostoso-

wania infrastruktury podmiotów leczniczych do wymogów 
pandemii, tak by ewentualne zmiany nie rzutowały nega-
tywnie na sytuację pacjentów. Ważne jest też zapewnienie 
adekwatnego systemu wsparcia pacjentów z covid-19, 
w szczególności w zakresie właściwej dostępności do „re-
habilitacji covidowej”. Niezwykle istotne jest też stworzenie 
warunków do właściwej komunikacji z pacjentem, co doty-
czy w szczególności informowania o zmianach w zakresie 
udzielanych świadczeń oraz ich dostępności. Komunikacja 
ta powinna być zarówno łatwo dostępna, jak i przystęp-
na, czyli zrozumiała. Jednocześnie należy wesprzeć ko-
munikację pacjentów z lekarzami oraz przedstawicielami 
innych zawodów medycznych, tak by zapewnić możliwie 
największą efektywność udzielanej pomocy. Dostępność 
kadr medycznych dla pacjentów można poprawić na przy-
kład przez poszerzanie kompetencji wspierających zawo-
dy medyczne. Jak widzimy, epidemia uświadomiła nam 
wszystkim, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w kwestii 
zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, zwłaszcza tym 
powyżej 60 roku życia.

�� ROZMAWIAŁ ŁUKASZ SALWAROWSKI

ePIDemIa covID-19,  
a DoStęPność  
Do śwIaDczeń  
zDRowotnych
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Jaka jest skala braku równej dostępności do produk-
tów, usług i przestrzeni w naszym społeczeństwie? 
Z pewnością wciąż zbyt duża. Pośrednio lub bez-

pośrednio problemy związane z brakiem dostępności 
przestrzeni publicznej dotykają nawet do 8 mln Polaków. 
Spośród nich aż 4,7 mln osób, czyli około 12% naszego 
społeczeństwa, to osoby z orzeczoną niepełnospraw-
nością, które w szczególny sposób odczuwają istnienie 
barier uniemożliwiających im samodzielne i swobod-
ne funkcjonowanie czy realizowanie swoich pasji. Brak 
dostępności to także ograniczenia komfortu w podró-
żowaniu czy komunikacji. Niedogodności i utrudnienia 
w różnych obszarach funkcjonowania odczuwa nawet 
1/3 całego społeczeństwa. Znaczną część tej grupy sta-
nowią Seniorzy, którzy z wiekem naturalnie tracą spraw-
ność zmysłów czy czują ubytek sił fizycznych. Faktu tego 
nie można bagatelizować także z uwagi na prognozy 
demograficzne. Dostępność, a właściwie jej brak, jest 
problemem, z którym może zetknąć się każdy z nas nie 
tylko jako przyszły Senior – każdy z nas może przecież 
stracić sprawność. A wówczas od tego, jak będzie wyglą-
dało nasze otoczenie, będzie zależeć to, czy będziemy 
mieć szansę samodzielnie funkcjonować, poruszać się, 
komunikować z innymi i pozostać aktywnymi. 

DoStęPność, któRej 
PotRzebujemy na co DzIeń
Jednym z kierunków działań podejmowanych przez Ministerstwo 

Funduszy i Polityki Regionalnej jest troska o to, by Polska rozwijała się 
w sposób zrównoważony i równomierny, czyli tak, aby z owoców wzro-
stu gospodarczego korzystali wszyscy Polacy – także przyszłe poko-
lenia. Służy temu m.in. program Dostępność Plus, który wspomaga 
i promuje ułatwienia dla Seniorów oraz osób z niepełnosprawnościa-
mi. O dostępności 60+ rozmawiamy z PRzemySławem heRmanem 
– Zastępcą Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jaki rodzaj braku 
dostępności naj-
bardziej dotyka Se-
niorów? 
To zależy od rodzaju ograniczeń, jakich doświadczają okre-

ślone osoby. Nie każdy Senior w jednakowym stopniu odczu-
wa brak dostępności, ale na pewno można wskazać pewne 
typy czy rodzaje ograniczeń, które powodują określone kon-
sekwencje. Najpowszechniejszy jest brak dostępności archi-
tektonicznej. Męcząca konieczność pokonywania schodów czy 
dźwigania bagażu albo zakupów na dłuższych dystansach to 
coś, co daje się we znaki niemal każdemu Seniorowi. Nawet 
„dziarski” siedemdziesięciolatek doceni windę w kilkupiętro-
wym budynku, a spacerujące po parku emerytki z pewnoś-
cią chętnie skorzystają z ławki z oparciem. To najpowszech-
niejsze formy dostępności, której potrzebujemy na co dzień. 
My, a więc nie tylko Seniorzy. Dlatego tak ważne jest, aby za-
dbać o to już na etapie projektowania przestrzeni wokół nas.  
Niezwykle ważną dostępnością jest też komunikacja, w tym 
także właściwe oznaczenia. Na co dzień potrzebujemy od-
powiednio wyraźnych, dużych i  jednoznacznych oznaczeń 
w przestrzeni – czy to wewnątrz czy na zewnątrz budynku. Ile 
razy każdy z nas okrążał jakiś budynek, szukając jego numeru, 
wejścia, kasy, recepcji czy informacji zanim odnalazł właści-
we miejsce? W przypadku Seniorów z mniejszą sprawnoś-
cią fizyczną (oczywiście są wyjątki) jest to poważne i realne 
utrudnienie. Podobnie jest z drobnym tekstem w dokumentach 
i materiałach informacyjnych. Wiadomo, że z wiekiem tracimy 
bystrość wzroku i odczytanie drobnego maczku w formularzu 
staje się kłopotliwe, a czasem wręcz niemożliwe. Te z pozoru 
błahe rzeczy utrudniają życie Seniorom, a przecież tak niewiele 
trzeba, aby to zmienić. 

Dziękujemy za rozmowę!

�� ROZMAWIAŁA KATARZYNA CURYŁO 
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75% Seniorów nie używa Internetu, a w grupie 
80+ jeszcze mniej – tylko 8%. W związku z tym wie-
le organizacji seniorskich tak naprawdę przestało 
działać. Kiedy na wykład stacjonarny przychodziło 
300 osób, to zdalnie on-line łączy się jedynie 8. 
Wśród osób starszych przynajmniej dwukrotnie 
zwiększyła się liczba przypadków depresji, wyco-
fania i problemów psychicznych. Seniorzy prze-
stali być aktywni społecznie, zostały ograniczo-
ne kontakty z rodziną. Lęk i wycofanie społeczne 
wciąż się pogłębiają. Tymczasem już na początku 

bąDźmy aktywnI  
– mimo wszystko  
I wbRew wSzyStkIemu
Dwa lata temu w marcu 2020 r. zaczęła 

się pandemia. Znaleźliśmy się w nowej 
rzeczywistości. Słyszeliśmy zewsząd:  
„Zostań w domu”. „Zakładaj maseczkę”. 
„Unikaj kontaktów”. „Ludzie umierają 
pod respiratorami”. Otoczył nas strach. 
Zamknięto organizacje seniorskie, klu-
by, UTW, zakłady pracy, szkoły. Prze-
nieśliśmy się do internetu: e-porady, 
e-wykłady, e-konsultacje, e-warsztaty. 
Tak ponoć miało być lepiej, a przynaj-
mniej bezpieczniej. Ale czy na pewno?

�� ŁUKASZ SALWAROWSKI,  
PREZES STOWARZySZENIA MANKO – GŁOS SENIORA 

I MIęDZyNARODOWEGO INSTyTUTU ROZWOJU SPOŁECZNEGO

pandemii Przewodniczący Rady Pro-
gramowej Głosu Seniora, dr n. med. 
Krzysztof Czarnobilski, dyr. ds. leczni-
ctwa w Szpitalu MSWiA w Krakowie, geriatra, apelował: „lęk, panika, 
izolacja będą dla Seniorów cztery razy groźniejsze niż sam wirus”. 

DzIękuję tym, któRzy SIę nIe PoDDalI 
Ostatnio ktoś  odmówił poprowadzenia wykładu, na którym miało 

być 300 Seniorów. Z powodu strachu przed zakażeniem. Pewna Se-
niorka zaszczepiona trzema dawkami wyznała, że dalej się boi i dalej nie 
wychodzi z domu. Ludźmi zaczął rządzić strach. A im dłużej będziemy 
się bać i pozostaniemy w domu, słuchając doniesień medialnych, tym 
bardziej nasz stan psychiczny będzie się pogarszał. Jeżeli nie pokonamy 
lęku i nie wrócimy do aktywnego życia, czeka nas społeczna katastrofa. 
W tym miejscu chciałbym podziękować tym organizacjom seniorskim, 
które w tej sytuacji nie poddały się strachowi. A są to m.in. UTW UR z Kra-
kowa, Kazimierzowski UTW z Bydgoszczy, UTW Końskie i wiele innych. 
Kiedy nie wolno było spotykać się w murach uczelni – wyszli w plener, 
odwiedzali się wzajemnie, byli ze sobą w stałym kontakcie telefonicznym. 
To dobry przykład odwagi i aktywności na dzisiejsze czasy. Dziś trzeba 
iść pod prąd, aby uratować takie wartości jak solidarność i wrażliwość 
społeczna. Warto wyłączyć telewizor i oderwać się od tematyki koro-
nawirusa. Warto wyjść z domu. Warto zaadoptować psa, żeby chodzić 
z nim na spacery. Po prostu warto dalej robić swoje i żyć normalnie. 

bez aktywnoścI nIe ma RaDoścI
Ambasadorowie Głosu Seniora, np. Sobiesław Zasada, Władysław 

Kozakiewicz, Andrzej Supron, Zdzisław Wasiak, Wirginia Szmyt i wielu 
innych wspaniałych ludzi, podkreślają, że nie ma sukcesu bez dyscypliny 
i pokonania swoich słabości oraz lęków. Myślę, że to prawda uniwersal-
na, znajdująca zastosowanie w życiu każdego z nas. Dlatego unikajmy 
pandemicznej tematyki, toksycznych ludzi, malkontentów i pesymi-
stów, odbierających chęć do działania. Nie zapominajmy o rodzinie, 
przyjaciołach, sąsiadach, o wszystkich tych, którzy czekają na nasze 
zainteresowanie czy pomoc. Doceńmy wspaniałą ideę wolontariatu, bo 
dając – otrzymujemy. Jest tyle miejsc, gdzie jesteśmy potrzebni – Domy 
Seniora, Domy Dziecka, hospicja, Szkoły Przyjazne Seniorom. Szczegól-
nie Seniorzy czerpią wiele radości z takich kontaktów – zarówno jako 
wolontariusze, i  jako podopieczni. Nie rezygnujmy ze spotkań, które 
mogą przecież zostać zorganizowane bezpiecznie, przy zachowaniu 
wymogów sanitarnych. Bądźmy aktywni – mimo wszystko i wbrew 
wszystkiemu Solidarni i Aktywni – Damy Radę! 
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W latach 50. w Polsce panował stali-
nizm. Władza prześladowała i  niszczyła 
„wrogów ludu”. Do tej kategorii zaliczono 
też tzw. kułaków, czyli właścicieli większych 
gospodarstw rolnych. Takimi kułakami byli 
właśnie moi rodzice. Walka prowadzona 
była na różnych poziomach: ekonomicz-
nym, np. obowiązek dostaw produktów po 
mocno zaniżonej cenie, progresja podat-
kowa, oraz pozaekonomicznym, np.  przez 
zamknięcie dzieciom kułaków drogi do 
edukacji ponadpodstawowej. Moja siostra 
kończyła wtedy szkołę podstawową i bar-
dzo chciała się kształcić dalej. Pomógł jej 
w tym właśnie p. Franciszek, krajan naszej 
mamy, który czasowo zastępował kierow-
nika liceum w Pułtusku. Wymyślił fortel, że 
przyjmie Ulę do liceum dla pracujących, 
gdzie kontrola przestrzegania restrykcji wo-

uwaga – konkuRS!

Ś L A D A M I   N I E P O D L E G Ł E J

w ramach ogólnopolskiego projektu Pa-
triotyczny Głos Seniora – śladami Niepod-
ległej ogłaszamy konkurs, który ma na 
celu edukację przez promowanie wiedzy 
historycznej oraz aktywizację osób star-
szych przez działania patriotyczne i  ich 
udział w utrwalaniu pamięci historycznej. 

drodzy Seniorzy! Jesteście żywymi 
świadkami historii i najlepszymi mento-
rami młodych pokoleń. czekamy na wasze 
opowiadania, wspomnienia, zdjęcia, opisy 
bohaterów i wydarzeń, które zasługują na 
upamiętnienie – konkurs@manko.pl �� TEKST I ZDJęCIA: ANDRZEJ ZAWADZKI

AMBASADOR GŁOSU SENIORA Z PIASECZNA

fraNcISzeK SoKolNIcKI (1895–1980)

– cIchy bohateR
Naszą niepodległość po roku 1918 tworzyły wielkie postaci oraz cisi bohaterowie. Nie-

którzy z nas, Seniorów, pamiętają ich z czasów dzieciństwa. Odpowiadając na inicjatywę 
Głosu Seniora, podjętą w ramach ogólnopolskiego konkursu Patriotyczny głos Seniora 
– śladami niepodległej, chciałbym przybliżyć postać Franciszka Sokolnickiego, uczest-
nika walk o niepodległość i człowieka, który także w czasach komunistycznych prześla-
dowań niósł innym bezinteresowną pomoc. Wiele zawdzięcza mu również moja rodzina. 

bec dzieci kułaków nie była tak ścisła 
jak w placówkach dziennych. Udało się 
zdobyć zaświadczenie o zatrudnieniu 
i Ula mogła kontynuować naukę w szko-
le średniej. Pan Franciszek pomógł w ten 
sam sposób także innej córce kułaka, 
koleżance Uli z tej samej wsi. 

nauczycIel na fRoncIe 
Kim był Franciszek Sokolnicki? Z wy-

kształcenia i zamiłowania był nauczy-
cielem. W  roku 1916 jako absolwent 
Seminarium Nauczycielskiego w War-
szawie podjął pracę w szkole począt-
kowej w Wieśnianach koło Winnicy. Po 
wybuchu I wojny światowej brał udział 
w bojach o niepodległość Polski, jakie 
toczyły się w latach 1918–1921. Był oficerem Wojska Polskiego. Po zakończe-
niu walk przeszedł do rezerwy i powrócił do zawodu nauczyciela. Otrzymał 
posadę kierownika Szkoły Powszechnej w Serocku, gdzie pracował aż do 
wybuchu wojny w 1939 roku. Był bardzo lubianym pedagogiem i cenionym 
autorytetem w miejscowym środowisku. 

konSPIRatoR I wIęzIeń ub
Od początku wojny działał w konspiracji. Był komendantem placówki ZWZ–

AK na Serock, a później dowódcą kompanii AK liczącej niemal trzystu żołnierzy. 
Jednocześnie przez cały okres okupacji prowadził tajne nauczanie. Po wojnie 
zaangażował się w odbudowę szkolnictwa na terenie Pułtuska. W 1948 roku – 
jak wiele polskich patriotów – został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. 
Po zwolnieniu z więzienia nie powierzono mu już żadnej funkcji kierowniczej. 
Wyjątkiem był opisany wyżej krótki okres, w którym zastępował ówczesną 
kierownik pułtuskiego liceum. Aż do emerytury, na którą przeszedł w 1966 
roku, był „zwykłym” nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 4 w Pułtusku. 
Za wzorową pracę i działalność społeczną w środowisku nauczycielskim był 
wielokrotnie odznaczany, w tym m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
oraz Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego. franciszek Sokolni-
cki zmarł pod koniec 1980 roku i został pochowany w rodzinnym 
grobowcu na cmentarzu parafialnym w winnicy.

frANciSzeK SOKOLNicKi, 
fOtOGrAfiA NAGrObNA

Grób rOdziNy SOKOLNicKich NA 
cMeN tArzu PArAfiALNyM w wiNNicy
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Bitwa pod Łodzią, zwana Operacją Łódzką, miała 
miejsce na samym początku I wojny światowej i była 
jedną z największych bitew na froncie wschodnim. 
Rozegrała się na przełomie listopada i grudnia 1914 
roku między armią niemiecką dowodzoną przez gen. 
Karla Litzmanna (Łódź leżała w granicach dawnego 
zaboru pruskiego), a  oddziałami rosyjskimi. Straty 
po obu walczących ze sobą stronach były ogromne. 
W wyniku działań wojennych bardzo ucierpiała także 
okoliczna ludność cywilna.

PolSkI DRamat tej bItwy 
 „Polski dramat tej bitwy polegał na tym, że w mun-

durach rosyjskich padali tam »za cara i otieczestwo» 
Polacy, których okupant zdążył zmobilizować w pierw-
szych dniach wojny. 

Po stronie pruskiej nie było w tym starciu legioni-
stów, ale zapewne nie brakowało Polaków wziętych do 
wojska w Wielkopolsce i na Śląsku. Wielu z nich spo-
częło we wspólnych mogiłach” – pisze w swojej książce 
„Pustka na piedestałach” Jerzy Urbankiewicz. W koś-
ciołach odprawiane były wówczas błagalne suplikacje 
za tych – a była ich większość –  których do wojaczki 
zmusił rozkaz wojenny, którego nie można było nie wy-
konać. Duchową opiekę nad chorymi, rannymi, kalekimi 
i umierającymi roztaczał ks. Czesław Stańczak z parafii 
św. Wojciecha w Chojnach. On również odprawiał tak 
liczne wtedy pogrzeby żołnierzy i cywilów. 

za bRamą 
z kRzyżem 
żelaznym 
Polegli żołnierze obu wal-

czących ze sobą armii, w tym 
Polacy powołani pod broń na 
rozkaz zaborcy, znaleźli miej-
sce wiecznego spoczynku na 
wzgórzu pod Rzgowem, koło 
miejscowości Gadka Stara 
(dziś obok przebiega droga 

gRobowa góRa w StaRej gaDce 
– najwIękSzy łóDzkI cmentaRz 
ofIaR wIelkIej wojny 1914–1918
Są wokół nas nieco zapomniane miejsca pamięci historycznej, które należa-

łoby odkryć na nowo. Takim miejscem jest łódzka „Grobowa Góra”, na której 
spoczywają między innymi Polacy przymusowo wcieleni w szeregi zaborczych 
armii, które walczyły ze sobą podczas Wielkiej Wojny.

krajowa nr 1). W 1915 roku niemieckie 
władze wojskowe powzięły zamiar 
utworzenia tu cmentarza-mauzole-
um, upamiętniającego ofiary Operacji 
Łódzkiej, która była największą bitwą 
manewrową I wojny światowej. Na 
ten cel przeznaczono obszar około 
52 ha. Na cmentarz wojenny prowa-
dzi brama wejściowa zdobiona motywem krzyża żelaznego, zaś 
szeroka aleja leśna wiedzie ku wzniesieniu, na szczycie którego 
znajduje się kamienny kopiec, imponujących rozmiarów krzyż i dwie 
tablice po obu stronach monumentu. Na jednej z tablic widnieje 
napis Pro Patria, Za Ojczyznę, a na drugiej – Hier ruhen in Gott 2000 
Tapfere Krieger – Tutaj spoczywa w Bogu 2000 dzielnych wojowników.

„PamIętajmy o zaPomnIanych”
Na północ i na południe od pomnika ustawiono kilkanaście 

kamiennych stalli z nazwami i numerami jednostek wojskowych, 
które brały udział w Operacji Łódzkiej. Na terenie cmentarza znaj-
dują się mogiły zbiorowe, często bezimienne, oraz dwie kaplice – 
ewangelicka i prawosławna. Na tej wojennej nekropolii  pochowani 
są także żołnierze armii niemieckiej polegli we wrześniu 1939 roku. 
Od 2009 roku w przededniu Wszystkich Świętych odbywają się tu 
symboliczne uroczystości pod nazwą „Pamiętajmy o Zapomnia-
nych”. Młodzież szkolna porządkuje groby, zapala znicze na mogi-
łach i pod obeliskiem oraz odmawia modlitwę za dusze poległych.
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GłOS SeNiOrA POLAKów zA GrANicą

Wigilijne spotkanie słuchaczy Polskiego UTW na Litwie 
odbyło się 21 grudnia w restauracji „Companeros” w So-
lecznikach. Wydarzenie rozpoczęło się od występu Viktorii 
Mameniškienė, nauczycielki Szkoły Sztuk Pięknych im. Sta-
nisława Moniuszki w Solecznikach, która zagrała na skrzyp-
cach przepiękną kolędę ,,Cicha noc”, wprowadzając zebra-
nych w świąteczny nastrój. Następnie wystąpił Chór Seniorów 

,,Zorza” pod kierownictwem Kazimiry Staniewicz i Stanisława 
Gojlika, z repertuarem kolęd i pastorałek. Część artystyczną 
zakończył spektakl o historii Narodzenia Pana Jezusa wysta-
wiony przez członków Zarządu PUTW – Krystynę Bingialenie, 
Halinę Dawlidowicz, Jadwigę Sinkiewicz i Tadeusza Songina.

wIgIlIjne SPotkanIe  
PolSkIch SenIoRów  
w SolecznIkach


Polska jest tam, gdzie są Polacy i gdzie są kultywowane polskie 
tradycje. Tak jest w Solecznikach na Wileńszczyźnie za sprawą 
Polskiego UTW. Polscy Seniorzy z Litwy przysłali nam relację 
z tradycyjnego spotkania wigilijnego, gdzie – jak miliony Pola-
ków w kraju – przełamali się białym opłatkiem, który w naszej 
kulturze stanowi znak pojednania, przebaczenia i wzajemnej 
miłości, i złożyli sobie życzenia na Boże Narodzenie.

PrezeS jAdwiGA SiNKiewicz OrAz ANtONi jAN-
KOwSKi, były dłuGOLetNi PrezeS SOLeczNiKOw-
SKieGO Putw 

nIech to DobRo Do waS wRócI 
Na spotkaniu obecna była Anna Jeswilenie, wicemer 

samorządu rejonu solecznickiego, która złożyła polskim 
Seniorom świąteczne życzenia. Całe spotkanie upłynęło 
w prawdziwie bożonarodzeniowym nastroju. Nie zabra-
kło płonących świec na wieńcu adwentowym ani trady-
cyjnych potraw wigilijnych, przygotowanych przez pra-

cowników restauracji. Atrakcją 
spotkania była również wysta-
wa pocztówek świątecznych 
z  lat 70–90, którą organizo-
wał jeden z słuchaczy UTW 
– Tadeusz Songin. Serdecz-
nie dziękujemy wszystkim, 
którzy pomogli nam w przy-
gotowaniu tego opłatkowego 
spotkania. Szczególne wyrazy 
wdzięczności kieruję do sa-

morządu rejonu solecznickiego za ufundowanie kolacji 
wigilijnej oraz Justyny Baloń-Wojtonis za upamiętnienie 
naszej uroczystości na zdjęciach. Życzę wszystkim, aby 
dobro, którym dzielą się z nami, wróciło do nich ze zdwo-
joną mocą! 

wIeńce I znIcze na RoSSIe 

Święto 11 listopada jednoczy wszystkich Polaków. Z okazji  103. rocz-
nicy odzyskania Niepodległości przez Polskę słuchacze Polskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach złożyli wieńce i zapalili 
znicze przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na wileńskim cmentarzu 
na Rossie, gdzie jest pochowana Maria Piłsudska z Billewiczów oraz 
Serce Marszałka. Uczciliśmy ten dzień z najgłębszej potrzeby ser-
ca, wyrażając swe uczucia patriotyczne i oddając tym samym hołd 
wszystkim bohaterom walk o wolność i suwerenność naszej ukocha-
nej Ojczyzny – Polski. zOfiA MArciSzewSKA, jAdwiGA SiNKiewicz, tAde-

uSz SONGiN i hALiNA dAwLidOwicz

�� JADWIGA SINKIEWICZ, PREZES PUTW W SOLECZNIKACH

22



NiezNANi bOhAterOwie NiebiOS Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych  
w ramach programu wieloletniego na rzecz  

Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

12 mIejSc kataStRof 
alIanckIch bombowców
 W okresie II wojny światowej nad Polską zestrzelono kilka-

set alianckich bombowców niosących wsparcie walczącej 
Polsce. Zginęło w nich ponad 5 000 lotników różnych na-
cji. Nie możemy o nich zapomnieć. Poznajmy ich historie 
i przekazujmy je dalej. Cześć i Chwała Bohaterom!

 Rezultatem I edycji projektu Nieznani Bohaterowie Niebios, którego 
celem jest upamiętnienie lotników alianckich różnych narodowości – 
Amerykanów, Brytyjczyków, Australijczyków, Nowozelandczyków, 
obywateli RPA oraz Polaków – oraz miejsc katastrof bombowców są: 
folder, 12 krótkich filmów, interaktywny portal (www.bombowce.pl), 
a także niniejszy dział w Głosie Seniora. Co więcej, w społecznoś-
ciach lokalnych powstały międzypokoleniowe zespoły wolontariuszy 
opiekujące się miejscem katastrofy lotniczej z czasów wojny i popu-
laryzujące pamięć o bohaterach tamtych wydarzeń. Teraz chcemy iść 
dalej i odszukać wszystkie miejsca w Polsce, gdzie rozbiły się alianckie 
samoloty, oraz „strażników pamięci”, którzy przechowywali te lokalne 
okruchy wielkiej historii. Chcemy sprawdzić, czy każde miejsce zostało 

filmy o katastrofach bombowców alianckich nad Polską – zapraszamy na www.youtube.com/GlosSenioraTV

należycie upamiętnione. Zapraszamy do międzypo-
koleniowej współpracy kluby seniora, UTW, szkoły, 
domy kultury, biblioteki, indywidualnych społeczni-
ków. Może właśnie w  Waszej miejscowości jest takie 
miejsce – upamiętnione lub zapomniane? Czeka-
my na Wasze informacje i zgłoszenia pod adresem:  
konkurs@manko.pl.

�� ŁUKASZ SALWAROWSKI

uPAMiĘtNieNie MiejScA KAtAStrOfy LiberAtOrA b-24 O iMie-
Niu włASNyM „cALifOrNiA rOcKet” w OchOtNicy GórNej

Wólka ZręcZycka, 13.09.1944

ZdZiesZoWice-kędZierZyn-BlachoWnia, 1944

ZygodoWice koło WadoWic, 13.09.1944

konióWka, 13.09.1944 nieceW-WojnaroWa, 4/5.08.1944 Banica-krZyWa, 28.08.1944

olsZyny, 16/17.08.1944krakóW-kliny, 26.12.1944

krakóW-ZaBłocie, 16/17.08.1944 Polanki nad sZcZaWą, 28/29.12.1944

jeleśnia, 13.09.1944 ochotnica, 18.12.1944
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Dynamiczny rozwój urządzeń czy systemów cyfrowych 
nie dziwi już nikogo. Co za tym idzie, dostęp do usług elektro-
nicznych i rosnące zainteresowanie załatwianiem spraw przez 
internet stały się codziennością. Każdego dnia odbieramy 
połączenia telefoniczne, sms-y, e-maile. Jak w codziennym 
napływie informacji ustrzec się przed działaniami oszustów?  

twój DoStęP Do konta zoStał 
zablokowany
Większość z nas niejednokrotnie znalazła na poczcie mai-

lowej niechciane wiadomości od rzekomych przedstawicieli 
banku czy innych instytucji. Bardzo wiele z nich to  próby 
wyłudzenia danych – tzw. phishing. Pamiętajmy, żeby nie dać 
się złowić! Oszuści często próbują grać na naszych emocjach. 
Komu nie podniesie ciśnienia taka na przykład wiadomość: 
„Szanowny kliencie, Twój dostęp do serwisu transakcyjnego 
banku został tymczasowo zablokowany…”? Albo odbieramy 
telefon i słyszymy: „Nazywam się… Jestem pracownikiem ban-
ku i kontaktuję z Panem/Panią, ponieważ środki 870 zł zostały 
zablokowane. Aby je odblokować, zadzwonię za kilka minut 
i zaloguje się Pan/Pani przy mnie na swój rachunek. Proszę 
przygotować dane do logowania”. Kolejna sytuacja stresowa. 
Tymczasem należy pamiętać, że prawdziwy pracownik banku 
czy innej instytucji nigdy nie żąda podania tego typu danych!

Po PIeRwSze SPokój
jeśli otrzymamy wiadomość zawierającą linki do stron 

internetowych lub odbierzemy nieznane połączenie, nie 
działajmy pochopnie. Nie klikajmy w podejrzane linki, po-
nieważ mogą nas one przekierować na zagrożone strony 
lub zainfekować nasz telefon/komputer/tablet. Nie poda-
wajmy naszych poufnych danych przez telefon. rozłączmy 
się i zweryfikujmy rozmówcę. jeśli otrzymujemy wiadomość 
o niedopłacie do rachunku, najlepiej skontaktować się bez-
pośrednio z podmiotem świadczącym usługi (np. z dostaw-
cą energii czy operatorem usług telefonicznych). Podob-

j@online, czylI 
bezPIeczeńStwo  
w SIecI
Dzięki dostępowi do usług elektronicznych nie 

musimy wychodzić z domu, żeby zamówić i za-
płacić za zakupy, opłacić rachunki, założyć lo-
katę czy zlecić przelew bankowy. Musimy jednak 
znać zasady cyberbezpieczeństwa

Aby przypominać użytkownikom internetu o zasadach 
cyberbezpieczeństwa, Urząd Komunikacji Elektronicznej 
prowadzi kampanię J@Online. Nasze kursy: Bankowość 
on-line, zakupy w internecie i Sprawy urzędowe przez 
internet to elementy kampanii, które pomogą konsu-
mentom oswoić wirtualną rzeczywistość. Zawsze war-
to sprawdzić swoją wiedzę i przekonać się, czy znają 
Państwo zasady bezpieczeństwa w sieci. Dlatego za-
praszamy do odwiedzenia strony internetowej Centrum 
Informacji Konsumenckiej Urzędu Komunikacji Elektro-
nicznej cik.uke.gov.pl i wzięcia udziału w darmowych 
szkoleniach.

telefony „z banku 
W Bułgarii ostatnio popularnym oszustwem są telefony 
„z banku” z poleceniem pobrania aplikacji bankowej, co 
skutkuje kradzieżą danych do logowania i opróżnienia 
konta. Policja przypomina, że pracownik banku nigdy 
nie zapyta nas o login, hasło ani numer karty kredytowej 
czy debetowej. W razie jakichkolwiek podejrzeń wyłu-
dzenia danych, należy zadzwonić na oficjalną infolinię 
banku i sprawę wyjaśnić  – radzi policja. 

�� SCAS

�� KATARZYNA GRABOWSKA
STARSZy SPECJALISTA 

 URZąD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

kampaNia j@online

nie w przypadku rozmowy telefonicznej – trzeba zapytać 
u źródła, czyli zadzwonić do banku czy innej instytucji, która 
rzekomo się z nami kontaktowała. i pamiętajmy, że podejrza-
ną wiadomość czy połączenie telefoniczne należy zgłosić. 
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drodzy seniorzy,  
PRzeczytajcIe jak to DzIała:

1.  Wystawiasz przedmiot na OLX;
2.    Bardzo szybko nawiązuje z Tobą kontakt (najczęściej za  pomocą 

aplikacji Whatsapp) „zainteresowany”;
3.    Pseudozainteresowany jest zachwycony Twoją ofertą i chce 

jak najszybciej mieć ten przedmiot;
4.    Oferuje, że zapłaci za przesyłkę, Ty nie musisz się o nic martwić 

i absolutnie nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów. Za-
interesowany sam zamawia kuriera. Ty masz tylko szybko przy-
gotować paczkę. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, „zainteresowany” 
przekaże Ci nawet instrukcję; 

5.    Oczywiście zapłata za przedmiot już na Ciebie czeka – wystar-
czy tylko kliknąć w link, który przesłał kupujący, aby od razu 
otrzymać pieniądze;

6.    Kiedy klikniesz w link, zostaniesz przekierowany na strony, które 
żądają od Ciebie podania danych z Twojej karty płatniczej, tj. 
numeru, daty ważności i kodu CVV/CVC. Zostajesz zapewniony, 
że wszystkie dane są absolutnie bezpieczne;
Jeśli podasz dane z twojej karty, ze sprzedawcy stajesz się 

automatycznie ofiarą oszustwa. w ciągu kilku chwil twoje pie-
niądze zostaną wypłacone z bankomatu lub na twoim koncie 
zostaną dokonane szybkie transakcje płatnicze i pieniądze znikną 
bezpowrotnie. 

czytaj, nIe klIkaj!
W taki sposób wielu ludzi traci pieniądze. Korzystając z plat-

form sprzedażowych, zwróć szczególną uwagę na wiadomości, 
jakie otrzymujesz. Czytaj, nie klikaj! Jeśli korzystasz z platformy 
OLX, zapoznaj się dokładnie z regulaminem i ostrzeżeniami, jakie 
znajdują się na stronie internetowej OLX. Nie klikaj bez zastano-
wienia w otrzymane linki. Pamiętaj również, że oszuści są bardzo 
sprytni – jako użytkownicy aplikacji Whatsapp potrafią zamieścić 
budzące zaufanie zdjęcia, na przykład roześmianej matki z dzie-
ckiem. Tego typu oszustwa, jak wyżej opisane, skierowane są 
do wszystkich, także do Seniorów. Dlatego apeluję do Państwa: 
przekazujcie te informacje swoim znajomym, sąsiadom, dzie-
ciom czy wnukom. Mówcie, jak to działa. Edukujcie! Uczulajcie! 
Pamiętajmy: rozsądek to bezpieczeństwo! 

��  KOM. MAGDALENA STRZEżEK
 WyDZIAŁ PREWENCJI KSP

jak ze SPRzeDającego 
można Stać SIę ofIaRą
Nie wychodząc z domu, siedząc wygodnie w fotelu możesz stać się ofiarą oszustwa 

internetowego – na przykład sprzedając przedmiot na popularnym OLX. W ubiegłym 
roku w Warszawie i powiatach ościennych doszło do 4,5 tysiąca oszustw interneto-
wych, w których ofiary straciły ponad 16 milionów złotych

oSzuStwo na tanI oPał 
Bułgarska policja ostrzega przed nowym oszu-
stwem: na portalach społecznościowych po-
jawiają się bardzo atrakcyjne oferty sprzedaży 
drewna opałowego lub pelletu. Gwarancją niskiej 
ceny ma być zaliczka. Jak zeznaje jedna z po-
szkodowanych, sprzedawca najpierw zapytał ją 
, jaką ilość opału potrzebuje, a kiedy ona odpo-
wiedziała, że 10m³, powiedział, że połowa kwoty 
jest płatna z góry, a druga połowa przy odbiorze. 
Gdy kobieta wysłała pieniądze na podany numer 
konta, kontakt ze „sprzedawcą” oczywiście się 
urwał. W listopadzie w okolicach miasta Ruse 
policji udało się ująć organizatorów akcji oraz 
tzw. słupy finansowe (osoby świadomie udostęp-
niające swoje konta w celach nieuczciwego za-
robku). Oszuści działają jednak także w innych 
regionach Bułgarii. 

�� SCAS

oSzuStwa  
na nIeRuchomość 
Ostatnio na Słowenii odnotowano kilka oszustw 
przy okazji sprzedaży nieruchomości. Oszust na-
wiązuje kontakt z osobą chcącą sprzedać dom 
/ mieszkanie / działkę, a nierzadko są to osoby 
starsze, i przekonuje, że jest bardzo zainteresowa-
ny kupnem, ponieważ wygrał / odziedziczył dużą 
kwotę pieniędzy, którą chciałby zainwestować 
właśnie w taką nieruchomość. Z racji tego, że cze-
ka jeszcze na wypłatę środków pieniężnych, prosi 
o pokrycie kosztów zawarcia umowy notarialnej, 
które zostaną zwrócone z prowizją podczas fi-
nalizowania transakcji. Oczywiście po wpłaceniu 
określonej kwoty na podane konto „notariusza”, 
oszust zrywa kontakt ze sprzedającym.

�� CIK

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych  
w ramach programu wieloletniego na rzecz  

Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025
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SukceS PRojektu „Szkoła 
PRzyjazna SenIoRom”

W ten międzypokoleniowy projekt zaangażowaliśmy pięć 
szkół podstawowych z terenu Województwa Małopolskiego: 
Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w Poskwi-
towie, Szkołę Podstawową nr 5 im. Jana Matejki w Bochni, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Libiążu, Szkołę Podsta-
wową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu i Szkołę 
Podstawową im. Królowej Jadwigi w Sierczy. Uczestnikami 
projektu byli uczniowie klas I–VIII oraz dzieci z oddziałów 
przedszkolnych, zaś bezpośrednimi beneficjentami byli 
oczywiście Seniorzy – babcie i dziadkowie niektórych ucz-
niów oraz zaprzyjaźnione osoby 60+.

aktywne PokolenIa 
Inauguracja projektu „Szkoła Przyjazna Seniorom” miała 

miejsce w Urzędzie Miasta Krakowa podczas VIII Międzyna-
rodowych Senoraliów. Podczas prelekcji zostały omówione 
założenia kampanii oraz sposoby i etapy jej realizacji. Póź-
niej odbyły się szkolenia dla pedagogów 
wprowadzające w tematykę senioralną. 
Ponadto w każdej ze szkół przeprowa-
dzone zostały warsztaty dla Seniorów 
poświęcone sposobom komunikacji 
z młodszym i najmłodszym pokoleniem. 
Powstały również scenariusze lekcji 
o starości, szacunku dla osób starszych, 
aktywności w jesieni życia oraz edukacji 
międzypokoleniowej, które doskonale 
wpisały się w podstawę programową. 
Wzajemnej aktywizacji i edukacji szcze-
gólnie przysłużyły się liczne konkursy, 
np. na temat pomysłów na wspólne 
spędzanie czasu. Powstało wiele prac 
plastycznych, zdjęć oraz filmów. 

Szkolny DzIeń SenIoRa
Poszczególne klasy ze szkół biorą-

cych udział w projekcie nawiązały współ-
pracę z miejscowymi Dziennymi Domami 
Seniora lub Klubami Seniora. Dzieci re-
gularnie odwiedzały Seniorów, uczestni-

 
W roku 2021 z powodzeniem wdrożyliśmy pilotażowy projekt pod hasłem „Szkoła Przyjazna Seniorom”. 
Jego celem jest rozwijanie więzi między Seniorami a Juniorami, z udziałem nauczycieli i wychowawców 
szkolnych oraz przedszkolnych. Drogą do osiągnięcia tego celu były m.in. wspólne warsztaty, Szkolny 
Dzień Seniora, konkursy na temat starości i sposobów jej godnego przeżywania, wzajemna edukacja – 
Seniorzy edukowali uczniów w zakresie historii, tradycji i kultury, zaś Juniorzy zaznajamiali starsze po-
kolenie z obsługą komputera i smartfona oraz zachęcali do korzystania z mediów społecznościowych. 

czyły we wspólnych warsztatach, wystawiały przedstawienia, 
wspólnie śpiewano kolędy. Każda ze szkół zorganizowała 
Szkolny Dzień Seniora. Był on okazją do międzypokolenio-
wego spotkania, w trakcie którego odbyły się przygotowa-
ne przez uczniów występy dla Seniorów, prezentacje prac 
konkursowych i wręczenie nagród, zaś Seniorzy otrzymali 
pakiety aktywizacyjno-edukacyjne wraz z najnowszym wy-
daniem „Głosu Seniora”. Placówki edukacyjne biorące udział 
w projekcie otrzymały certyfikat Szkoły Przyjaznej Seniorom.

SPRowokować DySkuSję  
I ReflekSję
Co osiągnęliśmy przez podjęte działania? Na pewno 

udało się zwrócić uwagę młodego pokolenia na potrzeby 
i problemy osób starszych, sprowokować refleksję na te-
mat starości i możliwości przeżycia jej w aktywny i radosny 
sposób oraz zachęcić młodych do podejmowania inicjatyw 

na rzecz Seniorów. Tematyka senioral-
na stała się również punktem wyjścia 
do dyskusji o tolerancji, poszanowaniu 
praw człowieka na każdym etapie życia, 
postawach prospołecznych. Uczestnicy 
projektu mieli okazję przedstawić własne 
przemyślenia, wyrazić swoje zdanie, wy-
mienić się doświadczeniami oraz nawią-
zać bliższe relacje międzypokoleniowe. 
Efektem naszych działań są też:  folder 
zawierający najważniejsze informacje na 
temat projektu oraz przedstawiający ko-
rzyści płynące z jego realizacji, profil fa-
cebook.com/SzkolaPrzyjaznaSeniorom, 
oraz strona internetowa www.szkolaprzy-
jaznaseniorom.pl gdzie można śledzić 
rozwój projektu. W ten sposób chcemy 
zachęcić kolejne placówki oświatowe do 
włączenia się w tę kampanię.

�� MONIKA ŚWIąTEK
KOOrdyNAtOr PrOjeKtu  

SzKOłA PrzyjAzNA SeNiOrOM

KamPaNIa SzKoła PrzyJazNa SeNIo-

rom JeSt elemeNtem SzerSzeGo 
ProGramu – SeNIorzy dla eduKacJI 
– realIzowaNeGo z  fuNduSzy era-
SmuS+ we wSPółPracy z PartNera-
mI z IrlaNdII, SłoweNII I turcJI.
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zeSPół SzKOLNO-PrzedSzKOLNy Nr 2 w Libiążu – wAr-
SztAty NA teMAt StArOści; dzieci PrzyNiOSły NA Nie 
fOtOGrAfie SwOich dziAdKów.

SP w  bOchNi – dyreKtOr jerzy SuMArA 
OrAz wicedyreKtOr ewA GArdzieL z cer-
tyfiKAteM SPS

SP w  Sierczy – dyreKtOr MONi-
KA rAchwAł z certyfiKAteM SPS

SzKOLNy dzień SeNiOrA w SP w bOchNi

zeSPół SzKOLNO-PrzedSzKOLNy Nr 2 w Libiążu – wrĘczeNie wyróżNień zA udziAł 
w KONKurSie MiĘdzyPOKOLeNiOwyM

SzKOLNy dzień SeNiOrA POłączO-
Ny ze wSPóLNyM ubierANieM chO-
iNKi Odbył SiĘ w reMizie OSP w PO-
SKwitOwie

bOchNiA – jedNA z PrAc KONKurSOwych

SP w POSKwitOwie – PLAKAt, Który trzeciOKLASiści 
wyKONALi NA LeKcji Pt. „Od czeGO zALeży AKtyw-
NOść OSób StArSzych”

SzKOLNy dzień SeNiOrA w  dzieNNyM dOMu 
SeNiOrA w trąbKAch. dzieci ze SP w Sierczy

zeSPół SzKOLNO-PrzedSz KOL-
Ny Nr 2 w Libiążu – dyreKtOr 
ewA KOwALSKA wrĘczA dy-
PLOM zA udziAł w KON KurSie

fotoGrafIe z KoNKurSu „SeNIor JuNIor dwa 
BrataNKI” w  SP Im. św. KróloweJ JadwIGI 
w SIerczy Koło wIelIczKI
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PoStulaty obywatelSkIe
Od lat działam społecznie i interesuję się problemami senioralnymi. Z doświadczenia wiem, że czasem nie-
wiele trzeba, aby wiele się zmieniło. Za pośrednictwem Głosu Seniora pragnę zainteresować decydentów, 
samorządowców i samych Seniorów oraz ich rodziny pomysłem, który jest stosunkowo łatwy do zrealizowania, 
a który zwiększa bezpieczeństwo osób starszych, schorowanych, niesamodzielnych i mieszkających samotnie.

Wielu z nas słyszało o kopertach życia. To po prostu 
koperty z informacjami o chorobach, na które cierpi dana 
osoba, przyjmowanych lekarstwach i ich dawkowaniu, a tak-
że ewentualnych uczuleniach na składniki leków. Dokument 
ten powinien także zawierać kontakt do najbliższych lub 
lekarza prowadzącego. Koperta życia powinna znajdować 
się w łatwo dostępnym, oznakowanym specjalną naklejką 
miejscu mieszkania (najczęściej jest to lodówka). Ratow-
nicy pogotowia czy lekarze potrzebują takich informacji 
podczas walki o nasze życie, a kto ich udzieli, jeżeli nagle 
stracimy przytomność? 

cyfRowy anIoł 
Równie ważną i potrzebną, a wciąż mało powszech-

ną inicjatywą są tzw. tele-anioły – opaski czy bransoletki 
bezpieczeństwa przypominające zegarek, wyposażone 
w przycisk SOS, z którego można wezwać pomoc w na-
głym wypadku zagrożenia życia, a także czujnik upadku, 
GPS, lokalizator położenia, czujnik tętna. Niedawno ak-
cja rozpowszechniania takich nowoczesnych systemów 
informacyjno-komunikacyjnych została przeprowadzona 
na terenie Województwa Małopolskiego. 

DoStęP Do kluczy
Koperty życia i tele-anioły to świetne inicjatywy, ale cią-

gle pozostaje jeszcze jeden problem – co w sytuacji, kiedy 
człowiek traci przytomność w zamkniętym mieszkaniu czy 

domu? Tutaj rozwiązaniem mogą być umieszczone na ze-
wnątrz mieszkania lub domu solidne, pancerne skrzynki z za-
pasowymi kluczami otwierane za pomocą kodu, dostępne 
w marketach i sklepach internetowych za około kilkadziesiąt 
złotych. Powinny być one rozprowadzane wraz z kopertami 
i opaskami życia przez MOPS-y i GOPS-y. W przypadku otrzy-
mania sygnału o zagrożeniu życia kod do skrzynki z kluczami 
powinien być automatycznie udostępniany ratownikom. Te 
trzy elementy – koperty, opaski czy bransoletki życia oraz 
właśnie szyfrowane sejfy z zapasowymi kluczami mogą two-
rzyć zintegrowany system informujący o sytuacji zdrowotnej 
osoby starszej, chorej, niesamodzielnej, mieszkającej samotnie, 
który jednocześnie zapewnia możliwość dostania się do jej 
mieszkania czy domu w razie nagłego wypadku. System taki 
powinien być rozpowszechniany i rozprowadzany wśród pod-
opiecznych gminnych czy miejskich ośrodków pomocy spo-
łecznej. Dlaczego staram się propagować takie rozwiązanie? 
Ponieważ przez brak możliwości udzielenia pomocy odeszła 
moja przyjaciółka. O jej życiu, a właści-
wie śmierci, zdecydowały… zamknięte 
drzwi. Zanim służby ratownicze dostały 
się do środka, było już za późno.

oDPoczynek Dla każDego 
Rokrocznie w okresie letnim na Sardynii uwidacznia się 

problem, o którym warto pomyśleć już teraz, na początku 
roku. Młodzi wyjeżdżają na wakacje, a osoby starsze zostają 
same w domach, bez opieki i towarzystwa dzieci i wnuków. 
Ponadto w tej części Włoch panują wówczas wysokie tem-
peratury i osoby starsze nie powinny przebywać na zewnątrz. 
Skutkiem takiego zamknięcia w domu może być poczucie 
osamotnienia, a nawet depresja. Zdarza się, że Seniorzy po-
zostawieni sami sobie przestają regularnie spożywać posiłki, 

zapominają zażywać leki, ich rytm dnia i pory snu zostają za-
burzone. Takie niekorzystne zmiany w funkcjonowaniu mogą 
się utrwalić. Postulatem wartym uwagi władz lokalnych jest 
stworzenie letnich – koniecznie klimatyzowanych – ośrod-
ków pobytu dziennego dla Seniorów, gdzie starsi ludzie 
mogliby się spotykać, pograć w gry planszowe czy karty 
lub po prostu porozmawiać ze sobą przy kawie. To proste 
rozwiązanie sprawiłoby, że wakacje byłyby czasem relaksu 
i odpoczynku nie tylko dla młodych, ale też starszych. 

�� SERENA CAPPAI

�� BARBARA POJE-KOMENDA
PRZEWODNICZąCA GMINNEJ  

RADy SENIORóW 
MIASTA ZAKOPANE
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AKtywNy SeNiOr

Stowarzyszenie „Bądźcie z nami” – organizacja pożytku publicznego – 
organizuje festyny i imprezy integracyjno-edukacyjne, występy teatral-
ne, w których aktorami są dzieci niepełnosprawne, oraz aukcje chary-
tatywne, a także współpracuje ze szkołami specjalnymi, przedszkolami 
integracyjnymi, ośrodkami społecznymi. Dlaczego dla niepełnospraw-
nych integracja ze społeczeństwem jest tak ważna?
Bycie we wspólnocie społecznej dodaje osobom niepełnosprawnym od-

wagi i wiary w siebie. Pamiętam nasze pierwsze przedstawienie w Teatrze 
Bagatela. Były obawy, jak dzieci zdrowe przyjmą występ niepełnosprawnych 
rówieśników. Tymczasem „nasze” dzieci świetnie sobie poradziły. Zdobyły 
uwagę i zainteresowanie widowni. Ten sukces dodał im skrzydeł. Uwierzyły, 
że one też potrafią. I ten fakt, odkryły właśnie dzieci zdrowe. Tę dziecięcą 
wrażliwość na słabszych należy pielęgnować i rozwijać. To zadanie dla wy-
chowawców, szczególnie ze szkół społecznych.

Czego społeczeństwo uczy się od niepełnosprawnych? 
Autentycznej i spontanicznej radości. Dzieci niepełnosprawne nie ukrywa-

ją uczuć. Nie ma w nich zakłamania czy chęci sprawienia komuś przykrości. 
W ich towarzystwie można czuć się swobodnie. Pamiętam, jak kiedyś pewien 
dziennikarz, którego redakcja wyznaczyła do zrelacjonowania jednego z na-
szych plenerowych spotkań w Korzkwi, bardzo obawiał się spotkania z dziećmi 
niepełnosprawnymi. Musiałam na moment zostawić go samego i już po chwili 
ujrzałam, jak dwóch chłopców prowadzi go za rękę, jedna z dziewczynek 
wręcza mu bukiet kwiatów, a on roześmiany rozmawia z nimi w najlepsze. 
Tak jest przy każdym spotkaniu. Tutaj nie chodzi o litość czy współczucie, 
lecz radość z bycia razem. 

Stowarzyszenie działa od 30 lat. Co na przestrzeni tego czasu zmieniło 
się w podejściu społeczeństwa do niepełnosprawności? 
Pamiętam takie zdarzenie sprzed wielu lat, kiedy jeszcze pracowałam 

w Fundacji „Promyk Słońca”. Przechodząc korytarzem, ujrzałam dziewczynkę, 
która na mój widok zasłoniła buzię rączkami. Miała może 5 lat. Zatrzymałam się 
i podeszłam do niej. Okazało się, że dziecko ma Zespół Downa. Mama wyjaśni-
ła mi, że ten odruch to reakcja na to, że w przedszkolu dzieci się z niej śmieją… 
Jeszcze nie tak dawno dzieci niepełnosprawne były ukrywane przed społe-

to SenS I RaDość 
mojego życIa
PANI CECYLIA CHRZąŚCIK jest Prezesem Stowarzyszenia Pomo-

cy Niepełnosprawnym „Bądźcie z nami” z siedzibą w Krakowie. 
W wywiadzie dla Głosu Seniora podkreśliła, że niesienie radości 
tym, którzy zmuszeni są żyć w innym wymiarze sprawności fizycz-
nej i intelektualnej, stało się sensem i radością jej dojrzałego życia. 
Wraz z Wiceprezesami Elżbietą Anioł i Krystianem Kosubem pro-
wadzi sprawy formalne Stowarzyszenia, pozyskuje dla organizacji 
przyjaciół i wolontariuszy, zdobywa fundusze. Uważa, że niesienie 
pomocy innym może być sposobem na samotność i nadmiar wol-
nego czasu, które często doskwierają Seniorom. Sama ma 80 lat.

wśród wieLu OdzNAczeń zA dziAłALNOść 
NA rzecz OSób NiePełNOSPrAwNych jeSt 
jedNO, Które PANi cecyLiA ceNi SObie NAj-
bArdziej – Order uśMiechu Od dzieci (2003).

cOrOczNe SPOtKANie iNteGrAcyjNe NA łące 
w KOrzKwi POd KrAKOweM

AuKcjA PrAc dzieci NiePełNOSPrAwNych 

NA SceNie KrAKOwSKieGO teAtru bAGAteLA

czeństwem, szczególnie w małych miej-
scowościach. To się na szczęście zmieniło, 
m.in. dzięki przedszkolom integracyjnym. 
Dziś wiemy, że niepełnosprawni potrzebu-
ją akceptacji, mają swoje uczucia i potrafią 
bardzo mocno kochać. 

Serdecznie dziękuję za rozmowę!

�� ROZMAWIAŁA KATARZYNA CURYŁO

 Zapraszamy na stronę internetową Stowa-
rzyszenia „Bądźcie z nami” spn.krakow.pl

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych  
w ramach programu wieloletniego na rzecz  

Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025
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POLECAMY ZAKWAS Z BURAKÓW ORAZ  
MIÓD ZE SPIŻARNI GŁOSU SENIORA 

DO KUPIENIA NA: 
sklep.glosseniora.pldla zdrowia 

i odporności 
na zimową porę

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych  
w ramach programu wieloletniego na rzecz  

Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

zoStań ambaSaDoRem 
I wSPółtwóRcą głoSu 
seniora  W szacownym gronie naszych Ambasado-

rów znajdują się postacie znane i lubione, 
zasłużeni społecznicy, a także aktywni Se-
niorzy, którzy biorą sprawy w swoje ręce 
i czynią swoje otoczenie przyjazne ludziom 
starszym. Z przyjemnością prezentujemy 
ich na naszych łamach, doceniając ich za-
angażowanie i siłę sprawczą. Do współ-
tworzenia Głosu Seniora oraz programów 
Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska 
Karta Seniora zapraszamy każdego Senio-
ra, który chce z nami współdziałać. 

hONOrOwyM AMbASAdOreM GłOSu 
SeNiOrA jeSt KrzySztof cuGowSKI.

woJcIech KałKuSIńSKI – PrezeS 
fuNcAdcji eurOPejSKiej KużNi KuL-
tury i rOzwOju, wArSzAwA

tereSa duNaJSKa – utw „AKtywNi” 
z KOńSKich

aNNa GraJcareK – PrezeS fuNdAcji 
Ad VOceM, KrAKów. PrOwAdzONej 
Przez tĘ fuNdAcjĘ AKcji „jAK Prze-
rwAć drAMAt dzieci KrzywdzO-
Nych” PAtrONuje GłOS SeNiOrA. 

IreNa KarPowIecz z wArSzAwSKiej 
fuNdAcji KLubOteKA dOrOSłe-
GO człOwieKA – PArtNerA KAMPA-
Nii SOLidArNi z  SeNiOrAMi – rAzeM 
dAMy rAdĘ 

haNNa PIeKarSKa i małGorzata BIelczyK, AMbASAdOrKi 
KAMPANii StyLOwi SeNiOrzy PrOMują zAKwAS z burAKów
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co tRzeba zRobIć, aby zoStać ambaSaDoRem głoSu SenIoRa?
��dystrybuuj, promuj oraz współtwórz ogólnopolski magazyn Głos Seniora poprzez 

udział w konkursach edukacyjno-aktywizacyjnych , tj.: Stylowi Seniorzy, Senior dział-
kowiec, miłość po 60-tce, zwierzak lekiem na Samotność, Patriotyczny Głos Seniora 
– śladami Niepodległej, Przekaż nam swój przepis, Senior wynalazca.

���Promuj i współtwórz telewizję Internetową Głos Seniora tV.
��zachęć swój samorząd, aby został Gminą Przyjazną Seniorom.
��zachęcaj firmy, z których usług korzystasz, do przystąpienia do programu ogólnopol-

ska Karta Seniora, a przez to zyskania zaszczytnego miana firmy Przyjaznej Seniorom. 

zaPRaSzamy. zachęcamy. czekamy na waS!



W roku 2019 w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfan-
tego w Bytomiu, przy którym działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, w ramach 
Programu ERASMUS+, Sektor EDUKACJA DOROSŁyCH, Akcja 1. MOBILNOŚĆ 
EDUKACyJNA rozpoczęto realizację projektu „Senior w centrum oddziaływań 
edukacyjnych”. Celem głównym projektu była poprawa jakości funkcjonowania 
Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zaplanowano, że odbędzie się to 
poprzez pozyskanie dla edukowania i aktywizowania słuchaczy Uniwersytetu 
nowych metod i narzędzi edukacyjnych. Cel ten został zrealizowany poprzez 
wyjazd ośmiu osób zaangażowanych w działalność Uniwersytetu do słoweń-
skiej organizacji o podobnym profilu działalności. Organizacją tą była Ljudska 
Univerza Ormož (Centrum Edukacji Dorosłych w Ormož). 

wymIana DośwIaDczeń I DobRych PRaktyk 
Grupa uczestników projektu „Mobilność edukacyjna” wyjechała z Byto-

mia do Ormož na początku lipca tego roku. Skład grupy był zróżnicowany. 
Znalazły się w niej osoby organizujące i zarządzające pracą Uniwersytetu, 
prowadzące zajęcia oraz sami słuchacze. To zróżnicowanie umożliwiło spoj-
rzenie na funkcjonowanie organizacji pełniącej rolę gospodarza, a także na 
potrzeby Seniorów korzystających z oferty tej organizacji, z różnych perspek-
tyw – organizatora, wykładowcy, trenera, słuchacza. Pobyt grupy w Ormož 
zrealizowany został w formie job shadowing1. Uczestnicy z Polski przez sześć 
dni towarzyszyli  pracownikom  słoweńskiego Centrum Edukacji Dorosłych 
w ich codziennej pracy i brali udział w zajęciach organizowanych dla Se-
niorów. Stworzyło to warunki do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk 
między Polakami a Słoweńcami. 

waRtość DoDana 
Dla wszystkich osób uczestniczących w realizacji projektu wartością do-

daną jest nabycie nowych i/lub poszerzenie już posiadanych kompetencji 
zawodowych, społecznych i językowych, poznanie kultury innego kraju i re-
gionu oraz zawiązanie trwałych znajomości. Ponadto spodziewamy się, że 
to wspólne doświadczenie przyniesie dla obydwu organizacji korzyści takie 
jak: poszerzenie oferty zajęć i innych form aktywności proponowanych słu-
chaczom, nową jakość w obszarze kształcenia dorosłych, ze szczególnym 
uwzględnieniem Seniorów, oraz wzmocnienie aktywności działalności tego 
typu placówek na gruncie międzynarodowym. 

�� TEKST: RYSZARD KŁAK
ZDJęCIA: HENRYK SROKA 

ByTOMSKI UNIWERSyTET TRZECIEGO WIEKU

1.  Job shadowing, wg „Przewodnika po programie Erasmus+”, to „krótki pobyt w organizacji partnerskiej w  innym kraju 
w celu przejścia szkolenia polegającego na towarzyszeniu pracownikom w ich codziennej pracy w organizacji przyj-
mującej, a także w celu wymiany dobrych praktyk, zdobycia umiejętności i wiedzy lub stworzenia trwałych partnerstw 
poprzez aktywną obserwację”.

wArSztAty PrOwAdzONe Przez SeNiOrKi-
-wOLONAtAriuSzKi ceNtruM eduKAcji dOrO-
Słych w OrMOż

SenIoR w centRum 
oDDzIaływań eDukacyjnych
 W Polsce dużą popularnością cieszą się Uniwersytety Trzeciego Wieku, które włączają osoby starsze 

do systemu kształcenia ustawicznego, poszerzają ich wiedzę, aktywizują społecznie, intelektualnie, 
psychicznie. Placówki te mogą też podejmować współpracę z partnerami zagranicznymi w ramach 
programu ERASMUS+. Warto poznać przykłady takiej kooperacji. 

bytOMScy SeNiOrzy NA SłOwAcji w  GOściNie 
u  MArty GreGOrc, SeNiOrKi-wOLONtAriuSzKi 
ceNtruM eduKAcji dOrOSłych w OrMOŽ

uczeStNicy PrOjeKtu z wizytą u żuPANA 
OrMOż

wizytA NA utw w LubLANie – StOLicy SłOweNii
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Sposobów na odkrywanie radości życia jest tyle, ilu ludzi. Każdy z nas 
jest inny i każdy z nas lubi co innego. I na pewno każdy z nas może od-
kryć swoją własną pasję, która sprawia, że życie lepiej smakuje. Tak jak 
bohaterowie artykułów, które nadesłali do działu Aktywny Senior nasi 
partnerzy z Włoch, Turcji i Słowenii. Zapraszamy do lektury.  

Jak żyć pełnią życia i entuzjazmu? Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć 
robić to, co kochamy. Każdego dnia. Doskonałym przykładem na to, jak wiele radości 
przynosi takie podejście do życia, jest pani Luisa (63). Patrząc na nią, trudno uwierzyć, 
że metrykalnie jest już Seniorką. Piękna, pełna energii, pozytywnie nastawiona do ży-
cia. Luisa mieszka w Selargius, mieście niedaleko Cagliari, stolicy regionu Sardynii we 
Włoszech. Nadal jest aktywna zawodowo – pracuje jako nauczyciel w przedszkolu. 
Oprócz pracy ma też pasje. 

Luiso, chcemy zapytać Cię o Twoje pasje, które sprawiają Ci radość i mobili-
zują do aktywności. 
Mam ich wiele, jednak najważniejsze są dla mnie taniec i fotografia. Uwielbiam tańczyć. 

Uczę też tańca innych. Taniec przenosi mnie do magicznego świata. I chcę pokazywać 
ten świat innym. Kocham taniec polinezyjski, współczesny, klasyczny oraz musical. Oprócz 
tańca niesamowitą frajdę sprawia mi fotografia, która pozwala zatrzymać w kadrze czas 
oraz uchwycić wyjątkowe chwile. W fotografowaniu są dwa ważne momenty: ten, w któ-
rym wybierasz obiekt i próbujesz uchwycić jego siłę i emocje, i ten, w którym patrzysz na 
zdjęcie i możesz ponownie zobaczyć i przeżyć tamtą szczególną chwilę. 

Skąd bierzesz tyle entuzjazmu? I jak udaje Ci się robić tak wiele rzeczy na raz? 
Jestem aktywna, ponieważ robię to, co naprawdę lubię i stąd bierze się mój 

entuzjazm. A jak udaje mi się pogodzić pasje z obowiązkami? Staram się wybierać 
to, co w danej chwili i sytuacji najważniejsze. 

mój magIczny śwIat 
tańca I fotogRafII

pod daChami paryża – walC, kabarET, kaNkaN 
Agencja BRUSSA zaprasza na pełen emocji dwugodzinny koncert muzyki fran-
cuskiej w wykonaniu Narodowego Teatru Opery i Baletu z Odessy.

Trasa koncerTowa
06.02.2022 – Katowice – Miasto Ogrodów, godz. 17.00
07.02.2022 – Szczecin – Filharmonia im. M. Karłowicza, godz. 19:00
08.02.2022 – Piła – Regionalne Centrum Kultury, godz. 19:00
09.02.2022 – Gdańsk – Filharmonia Bałtycka, godz. 19:00
11.02.2022 – Dąbrowa Górnicza – Pałac Kultury Zagłębia, godz. 19.00
12.02.2022 – Rzeszów – Filharmonia Podkarpacka, godz. 18:00
13.02.2022 – Rybnik – Teatr Ziemi Rybnickiej, godz. 17:00
14.02.2022 – Białystok – Opera i Filharmonia Podlaska godz. 19.00
16.02.2022 – Warszawa – Teatr Palladium, godz. 19.00
17.02.2022 – Koszalin – Filharmonia Koszalińska, godz. 19:00
19.02.2022 – Poznań – Aula UAM, godz. 19.00
20.02.2022 – Lublin – Centrum Spotkania Kultur, godz. 19.00
22.02.2022 – Kraków – Filharmonia Krakowska, godz. 19.00
23.02.2022 – Olsztyn – Filharmonia Warmińsko-Mazurska, godz. 19.00
25.02.2022 – Łódź – Teatr Muzyczny, godz. 19.00

Z Ogólnopolską Kartą Seniora zniżka 
Informacje u Organizatora pod nr tel. 665 277 377, 61 424 28 24
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�� FRANCESCA CUCCU

Co poradziłabyś innym Se-
niorom w sprawie aktywnego 
i szczęśliwego życia? 
Jeśli lubisz coś robić, wciąga 

Cię to i sprawia przyjemność, nie 
wahaj się poświecić tej pasji, pie-
lęgnuj ją i pomyśl, ile będziesz miał 
z tego satysfakcji! 

Luiso, dziękuję za te słowa 
i  uśmiech, który nie schodził 
z  Twojej twarzy podczas tej 
rozmowy!
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jeStem 
zadowolony 
ze Swojego 
wIeku I życIa 
Ömer Celal Kurtulus przyszedł na świat i wycho-

wał na wschodzie Karadeniz (północna Turcja), 
w uroczym, małym miasteczku, zachwycającym 
wspaniałą przyrodą i czystym powietrzem. Ni-
gdy nie opuścił krainy, w której się urodził. Tu wy-
chował troje dzieci i doczekał się trójki wnucząt. 
Większość życia przepracował w bankowości. Za-
nim został bankierem, pracował w różnych zawo-
dach – jako fotograf, malarz, robotnik w fabry-
kach herbaty oraz urzędnik w Dyrekcji Rejestracji 
Cywilnej. Później rozpoczął pracę w prywatnym 
banku, gdzie przepracował 20 lat. Emerytem jest 
już od 20 lat. Mówi, że życie na emeryturze to dla 
niego druga wiosna życia, ponieważ może robić 
to, co chce, ma czas na obserwowanie życia i ota-
czającej rzeczywistości. „Jestem bardzo zadowo-
lony ze swojego wieku i życia” – podkreśla. 

Ömer lubi zajmować się domem i ogrodem. Jednak jego 
największym hobby jest łowienie ryb. Na tej aktywności 
spędza większość czasu. Łowienie to pasja, która towarzy-
szy mu przez całe życie. Przed przejściem na emeryturę 
nie mógł poświecić na to tyle czasu, co teraz, ponieważ 
pochłaniały go sprawy zawodowe i świat biznesu. Odkąd 
został emerytem, poczuł nowy napływ sił i pomyślał, że nie 
byłoby dobrze zejść na boczny tor, zaszyć się w domowym 
zaciszu i przestać być aktywnym. 

łowIenIe wymaga wySIłku
O rybackich rytuałach i tajnikach tego zawodu opowia-

da z wielkim ożywieniem. Wyjaśnia, że   przygotowanie żyłki 
i przynęty to zadanie bardzo czasochłonne. Ale to nie wszyst-
ko. Należy także zapewnić sobie odpowiednie zaopatrzenie 
żywnościowe oraz środki pierwszej pomocy, zawrócić łódź 
rybacką, naprawić sieci. Jak podkreśla, te czynności   powta-
rzają się każdego dnia. Dlatego też po powrocie z łowienia 
człowiek jest bardzo zmęczony. Jeśli morze jest wzburzone, 
to na łodzi ciężko jest zachować równowagę, bo trzeba wal-
czyć z prądem – tłumaczy Ömer. – Morze wymusza na tobie 
godziny fizycznego wysiłku na łodzi, chociaż nie zdajesz 
sobie nawet z tego sprawy. Ponadto nie wszystkie ryby da 
się złowić na wędkę, a zarzucanie sieci wymaga dużo siły. 
A gdy wszystkie te czynniki są połączone, łowienie wymaga 
ogromnego wysiłku. 

złe emocje PozoStawIam za Sobą 
Na pytane, co dla niego znaczy łowienie ryb, Ömer odpo-

wiada, że   bez względu na to, jak bardzo jest zestresowany 
i zmartwiony, to gdy wypływa na morze, wszystkie te złe 
emocje zostawia za sobą. Na morzu nie ma żadnych niewy-
godnych emocji. Kiedy mówi o otaczającym zewsząd błę-
kicie, nie sposób nie dostrzec szczególnego blasku w jego 
oczach. Na morzu jest wolny i szczęśliwy. „Jeśli połów jest 
udany, jestem we wspaniałym nastroju. I droga powrotna do 
portu jest inna” – uśmiecha się z zadowoleniem. Łowienie 
ryb kochał od zawsze, ale w przeszłości wykonywał bardzo 
ważną, absorbującą pracę. Nie uważa się za człowieka sta-
rego. Uważa, że nikogo nie można nazywać starym. Ludzie 
w każdym wieku mają coś ważnego do zrobienia i powinni 
mieć tego świadomość. Radzi wszystkim, aby wykonywali 
pracę, którą kochają, i szukali nowych pasji bez względu 
na wiek. Wtedy – tak jak on – znajdziemy spokój i radość.   

�� DR NUR AKCANCA

Ömer celal Kurtuluş – Szczęśliwy 
ryBaK, emerytowaNy BaNKier
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AKTYWNY SENIOR

Silva, jaka była droga Twojej kariery zawo-
dowej? 
Swoją karierę zawodową zaplanowałam już… 

w pierwszej klasie szkoły podstawowej, kiedy to 
zdałam sobie sprawę z piękna zawodu nauczy-
ciela. Za tym pragnieniem podążałem przez cały 
okres edukacji. Ukończyłem studia na Wydziale Ar-
tystycznym na Uniwersytecie w Lublanie (Słowe-
nia) – kierunek historia i historia sztuki. Następnie 
podjęłam pracę jako nauczyciel w Zespole Szkół 
w Novo Mesto i pracowałam tam aż do przejścia na 
emeryturę. Szkoła stała się moim drugim domem. 

Czy udało Ci się oddzielić życie zawodowe 
od prywatnego? 
Nie udawało mi sie to do końca, ponieważ 

pedagog musi poświęcić wiele czasu, aby do-
brze przygotować się do lekcji, zaś koordynator 
– do zadań medadżerskich. Mogę w tym miejscu 
podziękować mężowi i córce za wyrozumiałość 
i pomoc, bo bez tego trudno byłoby mi zapraco-
wać na mój zawodowy sukces. 

Tu honoru jem
y :

O
g

ó
ln

o

p o l s k ą  K a r t ę
 S

e
n

i o
r

a

zawóD – PaSja na całe życIe
Silva Mežnar od 23 lat współpracuje z Centrum Edukacji i Kultury (CIK) 

Trebnje. Przez całe życie zawodowe pracowała z młodzieżą w szkole 
średnej jako nauczycielka i dyrektorka. Od przejścia na emeryturę 
prowadzi m.in. warsztaty współpracy międzypokoleniowej w szkołach 
podstawowych i przedszkolach. Przez wiele lat była rektorem Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku (UTŽO) w Trebnje, do dziś jest aktywnym 
członkiem zarządu. W 2020 roku została Ambasadorką Nauki w ramach 
projektu Informacje i Doradztwo dla Pracowników. Swoją aktywnoś-
cią i postawą zachęca innych do nieustannego wzbogacania wiedzy 
i propaguje pozytywne nastawienie do życia. 

SiLVA MeŽNAr (71) w  rOLi ANiMAtOrA 
SPOtKAń KuLturALNych

Jak zmieniło się Twoje życie 
po przejściu na emeryturę?
Jako osoba przyzwyczajona 

do pracy i aktywności od razu za-
pisałam się na Uniwersytet Trze-
ciego Wieku. Wkrótce zostałam członkiem zarządu, a potem prezesem 
przez dwie kadencje. Do chwili obecnej prowadzę koło badawcze 
Creative Circle Šentrupert, chętnie też odpowiadam na zaproszenia 
CIK Trebnje oraz JSKD Trebnje (organizacji kulturalnej), jeżeli tylko 
potrzebują mojej wiedzy, pedagogicznego doświadczenia i pomocy. 

Gdzie widzisz możliwości aktywnego udziału Seniorów w życiu 
społecznym? 
Dzisiaj każda społeczność lokalna oferuje wiele takich możłiwości. 

Wspomnę tylko o niektórych: Uniwersytety Trzeciego Wieku ze wspa-
niałymi wykładami oraz licznymi kołami zainteresowań, placówki kultury, 
organizacje emerytów, kluby i sekcje sportowe... Każdy może wybrać coś 
dla siebie. Ponadto jako osoby starsze musimy jak najlepiej dbać o swoją 
formę fizyczną i psychiczną, aby zachować ją jak najdłużej. Nie wolno się 
poddawać. Musimy zachować energię życiową i wiarę w siebie oraz nadal 
dbać o swój rozwój osobisty. 

�� ROZMAWIAŁA TANJA VRčKOVNIK

 obaj tak różni, a tak samo fascynujący. Ich charakterystyczne głosy stały się symbolami muzyki 
rozrywkowej XX wieku. frank Sinatra i elvis Presley śpiewali o własnej drodze w życiu („my way”) 
i o miłości („love me tender”). tamtą atmosferę lat 50. i 60. postara się przywołać mirosław 
Niewiadomski z zespołem muzyków. zapraszamy w muzyczną podróż do świata, w którym 
nieznajomi w nocy („Strangers in the Night”) upajają się wyzwoloną melodią („unchained melody”).

20 lutego 2022, godz. godz. 17.00 
KIJÓW CeNtRuM KRaKÓW, al. KRasINsKIego 34 

ceny biletów: 90 zł i 110 zł

dla posiadaczy ogólnopolskiej Kraty Seniora  15 zł zniżki

Presley & sinatra – Mirosław niewiadoMski 

bilety: filmotechnika, Kraków rynek Główny 9 
bilety ze zniżką na okS: Kino Kijów, Kraków al. Krasińskiego 34

Informacje u organizatora pod nr tel. 609 866 861 / 61 424 28 24
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nIe bójmy SIę technologII
Na emeryturze staram się nie tracić kontaktu z techno-

logią cyfrową, która stała się częścią naszej współczesnej 
cywilizacji. Nie powinniśmy rezygnować z ciągłego dokształ-
cania się w tym obszarze. Nie powinniśmy bać się nowych 
technologii w komunikacji. Korzystanie z nich staje się – i bę-
dzie się dalej stawać – coraz bardziej intuicyjne i łatwiejsze. 
Młode pokolenia wypracowały przecież język komunikacji 
znacznie mniej skomplikowany i wyrafinowany niż ten, który 
opracowaliśmy my. Poza tym sprzedaż produktów cyfro-
wych jest z założenia masowa, technologia zatem będzie 
coraz bardziej dostępna i przystępna dla wszystkich. 

Pozytywne naStawIenIe Do luDzI
Ważnym aspektem dobrego starzenia się jest troska 

o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Należy jednak uwa-
żać, aby nie wpaść w pułapkę hipochondrii. Dobre samopo-
czucie oraz dystans do siebie sprzyjają kontaktom z ludźmi, 
także młodszymi. Nieodzowny jest też uśmiech, który buduje 
nasz pozytywny wizerunek w oczach otoczenia. 

moja StRategIa  
na jeSIeń życIa
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Mieszkam w Cagliari, pięknym mieście położonym na południu 
Sardynii. Ta rozległa, otoczona morzem wyspa, ze swym łagod-
nym klimatem jest moim zdaniem idealnym miejscem, gdzie 
można się spokojnie i godnie zestarzeć. Najważniejsza jednak 
jest nasza strategia na jesień życia. Chciałbym podzielić się 
z Wami moimi osobistymi doświadczeniami i przemyśleniami na 
temat sposobów, jak się zestarzeć w najlepszy możliwy sposób. 

widOK MiAStA cAGLiAri NA SArdyNii

AutOr ArtyKułu ze SwOiMi StAryMi PrzyjAciółMi – rAzeM MAją 
już 218 LAt

teRaPeutyczna waRtość  
wIęzI SPołecznych 
Prawie co tydzień z radością spotykam się z moimi sta-

rymi przyjaciółmi. Wspólnie jemy posiłki i wspominamy 
młodzieńcze czasy. To ogromnie poprawia nastrój. Podob-
nie działają dobre relacje sąsiedzkie czy przynależność do 
wspólnoty religijnej. Bądźmy świadomi swojej wartości, po-
nieważ posiadamy doświadczenie oraz umiejętności manu-
alne i intelektualne. Wykorzystajmy je dla dobra społeczno-
ści. Z pewnością nie zmienimy całego świata, ale możemy 
zmienić na lepsze swoje najbliższe otoczenie.

PamIętajmy  
o PRzyjemnoścI czytanIa
Żyjmy aktywnie, ale codziennie zarezerwujmy czas na 

czytanie gazet i książek. Pokonując powszechne uprze-
dzenia, kupiłem niedawno czytnik e-booków i zapewniam, 
że daje to ogromne korzyści. Teraz jestem w stanie kupić 
znacznie więcej książek po niższej cenie. Ja na przykład 
uwielbiam sagi powieści historycznych, szczególnie napi-
sane przez profesorów uniwersyteckich. W ten sposób czy-
tam powieść pełną pasji i jednocześnie uczestniczę w lekcji 
historii na temat epoki, w której toczy się powieść.

wySoka Samoocena
Dbajmy o naszą kondycję fizyczną, ćwicząc lub przynaj-

mniej spacerując trzy raz w tygodniu. Dopóki pozostaniemy 
samowystarczalni i aktywni, zachowamy nie tylko zdrowie, 
ale także wysoką samoocenę. Starajmy się też być potrzeb-
ni rodzinie, budując swobodne relacje z wnukami, którym 
możemy poświęcić więcej czasu niż pracujący rodzice.  
Na koniec przytoczę aforyzm kolumbijskiego pisarza  
N.G. Dàvila: „Starzenie się z godnością to zadanie do wy-
konania z chwili na chwilę”.

�� MASSIMO MIRABELLA
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Za największy sukces tegorocznego jubileuszo-
wego XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu 
uważam przede wszystkim to, że odbyło się ono 
w formie stacjonarnej – mówi inicjator Forum Eko-
nomicznego i Przewodniczący Rady Programowej 
zygmunt beRDychowSkI. Wymagało to wiele 
wysiłku i determinacji. Ale udało się i mogliśmy ze 
sobą rozmawiać bezpośrednio. Kontakt „na żywo” 
oraz odpowiedni klimat do rozmowy jest sprawą 
kluczową, ponieważ tylko w ten sposób można 
przełamać schematy i stereotypy oraz porozu-
mieć się w sprawie nowych perspektyw rozwoju. 

Do Karpacza przyjechał premier  Mateusz Morawie-
cki  i  dwóch wicepremierów –  Piotr Gliński  i  Jacek 
Sasin  oraz ministrowie  Andrzej Adamczyk,  Michał 
Kurtyka, Tadeusz Kościński, Marlena Maląg, Adam Nie-
dzielski, Grzegorz Puda, Zbigniew Rau, Konrad Szy-
mański. Obecna była również reprezentacja wielu partii 
opozycyjnych – m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, Ja-
rosław Gowin, Szymon Hołownia i Krzysztof Gawkowski. 

To międzynarodowe spotkanie udało się zorganizować 
w pełni stacjonarnie przy ograniczeniach związanych z pan-
demią. A było to największe ze wszystkich dotychczasowych 
Forów, z największą liczbą wydarzeń. Samych paneli dys-
kusyjnych odbyło się 400, nie licząc prezentacji i wykładów. 
Dyskutowaliśmy m.in. o Polskim Ładzie oraz o propozycji 
przedstawionej przez komisarza Franka Timmermansa – 
pakiecie klimatycznym „Fit for 55”, który zawiera wytyczne 
Komisji Europejskiej co do zmniejszenia emisji gazów cie-

XXX Forum EkonomicznE w karpaczu

– PoDSumowanIe eDycjI  
jubIleuSzowej

plarnianych o 55% do roku 2030 (względem roku 1990). Były 
też poruszane kwestie na granicy z Białorusią oraz trwającej 
od lat wojny na wschodzie Ukrainy. 

Forum Ekonomiczne to wydarzenie jedyne w  swoim 
rodzaju w skali Europy Środkowej…
Zdecydowanie tak, szczególnie jeżeli chodzi o rangę 

gości. W tym roku w Karpaczu gościli m.in. szefowie rządów 
Słowenii – Janez Jansa, Ukrainy – Denys Shmygal oraz Sak-
sonii – Michael Kretschmer. Oprócz polityków różnych opcji 
na Forum spotykają się przedstawiciele wielkiego biznesu 
oraz nauki. Takie spotkania dają potężny impuls do rozwo-
ju gospodarczego, są miejscem, gdzie kształtuje się wizja 
przyszłości Unii Europejskiej.

Dwa panele zostały poświęcone tematowi starzenia 
się społeczeństwa i potencjałowi Seniorów w polity-
ce i gospodarce. Jakie są według Pana najistotniejsze 
wnioski płynące z tych dyskusji? 
Po pierwsze wiemy już, że ludzi starszych będzie przy-

bywało. Po drugie – musimy bardziej zabiegać o to, aby 
Seniorzy chcieli pracować coraz dłużej, a także angażować 
się w rozwiązywanie ważnych problemów współczesnego 
świata, wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie. 
Wreszcie po trzecie należy uświadomić sobie, jak ważnym 
partnerem w dyskusjach o polityce senioralnej są organi-
zacje pozarządowe. Aby zwiększyć zatrudnienie osób 60+, 
potrzebne jest wsparcie administracji publicznej (państwo-
wej i samorządowej) oraz partnerzy społeczni, którzy będą 
promować aktywność zawodową wśród Seniorów, ukazując 
dobre przykłady i zachęcając do ich naśladowania. 

Czy jest już ustalona data kolejnego, 31. Forum Eko-
nomicznego?
Tak, oczywiście. Będzie to 6, 7 i 8 września. Przygoto-

wania już są w toku. 

Bardzo dziękuję za rozmowę. 

�� ROZMAWIAŁA KATARZYNA CURYŁO

wydArzeNiA i iNicjAtywy
patronat
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Reykjavik to miasto Przyjazne Osobom Starszym. Polityka 
senioralna jest tu integralną częścią polityki społecznej, kul-
turalnej oraz gospodarki i co ważne – dbają o to sami Senio-
rzy. Islandczycy nie boją się starości, przygotowują się do niej 
i bardzo świadomie podejmują decyzje o kolejnych etapach 
swojego życia. Towarzyszy im poczucie bezpieczeństwa, spokój 
i pewność, że ich głos się liczy i że mają wpływ na przebieg tego 
etapu życia, w którym mają więcej czasu na samorealizację. 

małe mIeSzkanIa Dla SenIoRów 
Każdy islandzki Senior wie, że wraz z wiekiem zmieniają 

się jego potrzeby, nie tylko w kwestii spędzania czasu, ale 
także lokalowej. Islandia ma opracowany system miesz-

ISlanDczycy 
nIe boją SIę 
StaRoścI
Dzięki współpracy z Fundacją Via Salutis, która 

współtworzy projekt „DraBiNa – drama, biogra-
fia, narracja. Innowacyjna metoda aktywizacji 
społecznej osób starszych” Głos Seniora dotarł 
do Islandii. „Podczas wizyty studyjnej w Islandii 
zawieźliśmy magazyn Głos Seniora jako dobry 
przykład jak kształtowany jest wizerunek Senio-
rów w Polsce” – pisze współautorka i ekspertka 
projektu Alicja Przepiórska-Ułaszewska. 

Projekt draBiNa realizowany przez fundację św. Jadwigi 
w partnerstwie z fundacją Via Salutis i ós Pressan  

z dotacji programu aktywni obywatele fundusz Krajowy, 
finansowany z funduszy eoG.

kalnictwa dla Seniorów. Można skorzystać z oferty firm lub 
możliwości, jakie daje miasto, i przenieść się do nowego, 
małego mieszkanka. Takie mieszkanie kupuje się za około 
30% jego wartości rynkowej, resztę dopłaca państwo. Dzięki 
temu osoby starsze nie muszą mieszkać w dużych, pustych 
mieszkaniach lub domach, płacąc wysokie czynsze i opłaty 
za media. Lokale te są formą mieszkań chronionych, każ-
de lokum jest niezależne, a na parterze znajduje się część 
wspólna, edukacyjno-animacyjna, gdzie Seniorzy się spo-
tykają, nawiązują relacje, rozwijają pasje. 

nowoczeSność  
I StaRonoRDyckIe oPowIeścI
To tylko jeden z przykładów nowoczesnego spojrzenia 

na potrzeby Seniorów. Także sposoby spędzania wolnego 
czasu łączą w sobie tradycję i nowoczesność, uwzględnia-
jąc ekologię, cyfryzację, turystykę, aktywność, spotkania 
towarzyskie. Dużą popularnością cieszą się na przykład 
warsztaty sagi, na których Seniorzy wspólnie poznają utwo-
ry narracyjne czerpiące ze staronordyckiego dziedzictwa 
literackiego, kulturowego i historycznego Islandii i Norwe-
gii. Pokolenie dzisiejszych Seniorów różni się od wcześ-
niejszych generacji osób starszych. Jest wśród nich m.in. 
wielu byłych hipisów, ceniących wartości takie jak natura, 
swoboda, wegetarianizm. Generalnie są to ludzie świadomi 
swoich potrzeb, którzy nie zgadzają się ze stereotypem sta-
rości, odziedziczonym po poprzednich pokoleniach. Podczas 
rozmów z islandzkimi partnerami mogłyśmy się pochwalić 
Głosem Seniora, który jest patronem medialnym projektu 
„DraBiNa”. Największy ogólnopolski magazyn o Seniorach 
i dla Seniorów znakomicie opisuje, w jaki sposób zmienia się 
postrzeganie Seniorów w społeczeństwie polskim. 

�� ALICJA PRZEPIÓRSKA-UŁASZEWSKA  
FUNDACJA VIA SALUTIS 

patronat

m
e d i a l n

y

reALizAtOrKi PrOjeKtu „drAbiNA” – ALicjA PrzePiórSKA-ułASzewSKA, jANiNA chOchłAKiewicz i  dr jOANNA wAwrzyNiAK POdczAS  
wizyty StudyjNej w reyKjAViKu
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wydArzeNiA i iNicjAtywy

To cykliczne wydarzenie organizowane przez Fundację 
Instytut Studiów Wschodnich stanowi największą w Pol-
sce platformę wymiany poglądów, doświadczeń i pomy-
słów między przedstawicielami administracji państwowej, 
a liderami polityki lokalnej oraz biznesu z regionu Europy 

Środkowo-Wschodniej. W tym roku wydarzenie odbyło się 
w Mikołajkach, a głównym partnerem był samorząd woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. 

PeRSPektywy Rozwoju  
Po PanDemII
Podczas tegorocznego spotkania zastanawiano się prze-

de wszystkim nad tym, jak odbudować lokalną gospodarkę 
po pandemii. Przez dwa dni odbyło się około 70. paneli. Dys-
kusje podzielone były według kategorii: Biznes i Zarządzanie, 
Innowacje, Społeczeństwo, Współpraca Międzyregionalna, 
Zrównoważony Rozwój. Drugiego dnia Kongresu Prezes 
Stowarzyszenia Manko – Głos Seniora Łukasz Salwarowski 
wystąpił jako moderator panelu „Budowanie poczucia wspól-
noty poprzez kulturę – rola samorządów”. Rozmawiano m.in. 
o finansowaniu instytucji kulturalnych w samorządach oraz 
możliwościach zwiększenia dostępności kultury dla Senio-
rów poprzez programy takie jak Ogólnopolska Karta Seniora. 

Vi EuropEjski kongrEs samorządów –  

PlatfoRma wymIany  
PogląDów I DośwIaDczeń
  W dniach 6–7 grudnia 2021 roku w Mikołajkach odbył się VI Europejski Kongres Samorządów. Wzięli 

w nim udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, świata nauki i biznesu oraz organi-
zacji pozarządowych z kraju i zagranicy. Wśród uczestników nie zabrakło reprezentacji Stowarzyszenia 
MANKO, ponieważ Głos Seniora był jednym z patronów medialnych wydarzenia. 

PozNaJ SwoJeGo SąSIada – SeNIorA

Najbardziej dotkliwym problemem osób starszych jest samotność  i brak zainteresowania ze strony najbliż-
szego otoczenia. Jednak nawet najbardziej samotny człowiek ma sąsiada. I każdy z nas jest czyimś sąsiadem. 

Często seniorzy nie chcą lub nie mają odwagi prosić o pomoc. Nie chcą 
przeszkadzać, kiedy widzą, jak spieszymy się każdego dnia do pracy czy 
na zakupy zajęci swoimi sprawami. Ich izolację pogłębiła trwająca od 
półtora roku pandemia. 

Tymczasem tak naprawdę nawet najdrobniejszy gest sąsiedzkiej życzli-
wości może okazać się o wiele cenniejszy niż wszelkie formy pomocy 
instytucjonalnej. Dlaczego? Bo wynika z autentycznego zaintereso-
wania drugim człowiekiem. Seniorem. Sąsiadem.

o g ó l N o p o l s k a  k a m p a N i a  s p o ł E C z N a  
„ a d a m E d u  d l a  s E n i o r a ”  i   „ g ł o s u  s E n i o r a ”

WIęCEJ INFORMACJI ORAZ SPOT KAMPANII I PLAKAT DO POBRANIA NA: www.glosseniora.pl/poznaj-sasiada

Dlatego też „ADAMED dla SENIORA” wraz z „Głosem Seniora” 
reagując na bieżącą sytuację, kontynuują akcję społeczną 

POZNAJ SWOJEGO SENIORA – SąSIADA.
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Stowarzyszenie Razem dla Świecia 
zrealizowało już drugą edycję pięknej 
akcji „Zjedz obiad z Seniorem”, polega-
jącej na spotkaniu przy wspólnym po-
siłku osoby starszej z wolontariuszem, 
który chce poświecić godzinę samot-
nej osobie, aby „wyrwać” ją z  czte-
rech ścian, zmobilizować do kontak-
tu z drugim człowiekiem. Sponsorem 
i miejscem akcji był Bar Mleczny Pyza 
przy ul. Klasztornej w Świeciu – part-
ner Ogólnopolskiej Karty Seniora. Warto 
propagować dobre pomysły, aby dać 
dobry przykład i zainspirować innych.

z SenIoRamI I Dla SenIoRów
 

Poniżej przedstawiamy niektóre ze wspieranych przez Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora wydarzeń 
i inicjatyw, których celem jest aktywizowanie Seniorów oraz angażowanie na ich rzecz samorządów, 
instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz firm.

We współpracy z wieloma ekspertami 
zajmującymi się tematyką prosenior-
ską – w tym Prezesem Stowarzyszenia 
MANKO – Głos Seniora Łukaszem Sal-
warowskim – powstał Raport „Oce-
na wsparcia dla Seniorów w Polsce”. 
Mamy nadzieję, że wnioski płynące 
z przedstawionych w nim analiz zosta-
ną poddane pod publiczną dyskusję 
i przyczynią się do zintensyfikowania 
działań zmierzających do poprawy ja-
kości życia Seniorów w Polsce. Pub-
likację można pobrać pod adresem: 
seniorapp.pl/raport2021

Na początku grudnia poznaliśmy lau-
reatów plebiscytu „21 Osób Flexi na 
XXI”, który został zorganizowany przez 
portal flexi.pl, aby docenić pokolenie 
urodzone w latach 50. i 60. i wcześniej, 
które elastycznie dostosowało się do 
zmian ustrojowych, ekonomicznych 
i kulturowych i wciąż pozostaje aktyw-
ne i gotowe zmieniać świat na lepszy. 
Wśród zwycięzców są dwie Honoro-
we Ambasadorki Głosu Seniora – Anna 
Przybyłek-Boraczyńska w kategorii 
Odkrycia Flexi oraz Wirginia Szmyt 
(DJ-Wika) w kategorii Znani i Lubiani.

27 listopada pod patronatem Głosu Seniora odbyły się Płońskie Senioralia 
zorganizowane przez Miejską Radę Seniorów. Były tańce, śpiewanie, wystę-
py, poczęstunek oraz ogromny tort, który osobiście rozkroił burmistrz Płońska 
Andrzej Pietrasik. Była to też okazja, aby na ręce włodarza miasta złożyć zasłu-
żony certyfikat Bezpieczny Senior – Stop Manipulacji – Nie Daj się Oszukać!”. 

24 listopada 2021 roku w Kinoteatrze Harmonia w Nowym Mieście Lubaw-
skim odbył się Dzień Seniora. Spotkanie otworzył Burmistrz Józef Blank. 
Wśród licznie przybyłych uczestników byli m.in.: Przewodniczący Rady Miej-
skiej Andrzej Nadolski wraz z radnymi, Dyrektor MOPS Dariusz Andrzejewski, 
Elżbieta Grzonkowska wraz ze studentami Nowomiejskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, Kazimierz Przybylski z licznym udziałem członków Nowo-
miejskiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz 
Miejska Rada Seniorów z Przewodniczącym Lechem Boberem – Ambasa-
dorem Głosu Seniora i Ogólnopolskiej Karty Seniora. Ważnym akcentem 
obchodów Nowomiejskiego Dnia Seniora było przyznanie Gminie Miejskiej 
Nowe Miasto Lubawskie dwóch certyfikatów jako partnera kampanii: „So-

AMbASAdOr GłOSu SeNiOrA jANuSz rOSiAK, burMiStrz ANdrzej PietrASiK OrAz 
MAreK PiLch – AMbASAdOr zdrOweGO StyLu życiA

lidarni z Seniorami – Razem Damy Radę” 
oraz „Bezpieczny Senior – Stop Manipula-
cji, Nie daj się oszukać!”
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Tak było na Rajdzie Dunaju, koło Poiana Braşov. Szyb-
ka droga asfaltowa. Dosyć szeroko. Niewidoczne zakręty 
wijące się wśród skał. Często dochodzimy do 180 km/h. 
Jadę z Marianem Bieniem z Krakowa. Marian dyktuje i obaj 
myślimy to samo.

– Wiesz, Marian – mówię w pewnej chwili – Jesteśmy 
pierwszym wozem, cholernie niebezpiecznie, pojadę bardziej 
na okrągło (oznacza to, że nie będziemy ścinać zakrętów).

– Tak też myślałem – odpowiada Marian.
Upłynęło zaledwie kilkanaście sekund, gdy na lewym 

zakręcie wyłonił się autobus. Na moim tylnym błotniku 
pozostała rysa głęboka na 2 mm. A potem jeszcze parę 
ciężarówek. Był to 11. odcinek specjalny rajdu. Na popr-
zednich 10 wszystko idealnie grało. A na tym, gdzie pojawił 
się autobus i samochody ciężarowe, nie było bocznej drogi 
ani żadnych krzyżówek – jednak zdarzyło się. Organiza-
torzy nie zawsze odpowiednio zabezpieczają trasę. Był 
to rok 1971.

tumany kuRzu  
za PIeRwSzym wozem 
Mimo wszystko jednak pierwszy wóz na starcie ma też 

wiele plusów. Dotyczy to szczególnie tras o nawierzchni-
ach sypkich, gdzie jadący wóz zostawia za sobą tumany 
kurzu. W rajdach rozróżniamy kilka rodzajów kurzu. Za-
wiesina, taka przy silnym bocznym wietrze, od razu jest 
znoszona. Ponieważ mamy prawostronny ruch, to bardzo 
dobrze, jeśli wówczas wiatr wieje z lewej – wyprzedzanie 
nie nastręcza wtedy z reguły poważniejszych trudności. 
Jest jednak rodzaj kurzu – ja nazywam go pylistym – który 
tworzy tak duży tuman za samochodem, że nawet boczny 
wiatr niewiele pomaga. Zanim pył zostanie z drogi zniesi-
ony, szybko jadący wóz pozostawia na całej jezdni warst-
wę zasłony na około 100 metrów. Wyprzedzanie wtedy 
jest prawie niemożliwe. Gorzej, gdy taka nawierzchnia jest 
w lesie lub w miejscach osłoniętych od wiatru. Znam takie 
drogi, gdzie zawiesina pyłu powstała za szybko jadącym 

SeNiOr MOtO retrO

6
część

dOOKOłA AMeryKi POłudNiOwej  

StaRty z numeRem 
jeDen

Właściwie często mi się zdarza, że startuję jako pierwszy. Ma to duże plusy, ale też minusy. Pierwszy wóz 
na trasie jest zawsze narażony na wiele niebezpieczeństw na odcinkach wyścigowych – specjalnych, 
a szczególnie na trasach wąskich, o niewidocznych zakrętach. Nieraz intuicyjnie uniknąłem poważnej 
kraksy – pisze, wspominajac swoje rajdy, Mistrz Sobiesław Zasada.

PatRonat 
SobIeSława 
zasady

raJd loNdyN – meKSyK 1970.04.19–05.27
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samochodem unosi się przez kilka minut. (...) Najgorsze, 
co może być, to połączenie kurzu z mgłą. Dużo jeździłem 
i wyprzedzałem w kurzu. Różna jest taktyka jazdy, zależnie 
od rodzaju rajdu. Wyprzedzanie zawodnika otwierającego 
trasę jest prawie niemożliwe. Chyba że ten pierwszy jest 
od nas znacznie wolniejszy.

nIezRozumIała  
Decyzja SęDzIego
Rajd Londyn – Meksyk. Jest rok 1970. Jadę z Markiem 

Wachowskim na Fordzie Escort. Z Santiago w Chile star-
tujemy o 5.00 rano jako czwarty wóz. Do San Juan przy-
jeżdżamy jako pierwsi o 17.00. Stąd o godzinie 20.00 mamy 
startować do odcinka specjalnego długości 920 kilome-
trów. Piękny, słoneczny dzień. Nie ma w ogóle wiatru – 
będzie bezwietrzna noc. Do wyścigu startujemy na asfalcie 
i dosłownie po 2 kilometrach skręcamy w prawo, na szuter. 
Cieszę się, że jesteśmy tutaj pierwsi – będzie przyjemna 
jazda ze świetną widocznością. Ford Escort ma bardzo 
dobre światła. Odpowiedni przepis regulaminu mówi, że 
kolejność startu do OS jest taka, w jakiej zawodnicy zgłoszą 
się do sędziego startera. (...) Ustawiamy samochód w wy-
znaczonym regulaminowo miejscu na stacji benzynowej 
AF. Parę minut za nami przyjeżdża następny zawodnik, jest 
nim Francuz Bob Neyret na Citroënie. Po pięciu minutach 
zjawia się sędzia. Sporządza listę startową zawodników. 
Na pierwsze miejsce wpisuje… Neyreta. Jest to dla nas zu-
pełnie niezrozumiałe... Zaczynamy protestować.  (...) Targi 
trwają godzinę. Okazało się, że Neyret 3 kilometry wcześniej 
wstąpił do baru, aby się czegoś napić, i tam spotkał sęd-
ziego. Nic nie pomaga – albo Neyret pojedzie pierwszy, 
a my jako drugi wóz, albo sędzia puści wyścig w kolejności 
numerów startowych. Wtedy Neyret pojedzie jako 18., a my 
jako 13. samochód. Nie mamy wyjścia. Trudno, niech jedzie 
pierwszy – może złapie gumę, to go wyprzedzę. Mocno się 
podenerwowałem. (...)

teRaz ten w tyle muSI hamować
Zbliża się 20.00. Na starcie przed nami stoi Citroën. Za-

zdroszczę mu, tak się cieszyłem, że pojadę pierwszy. Trasę 
z San Juan pamiętam z Gran Premio. Jasnoczerwona, mie-
jscami żółtawa mączka. Zasłona nie do przebycia. Silnik 
Citroëna już na wysokich obrotach.

– Trzy, dwa, jeden, start! Poszedł! Podjeżdżam na linię. 
Start co dwie minuty. W oddali widzę czerwone światła Ci-
troëna – teraz świecą jaskrawiej. Hamuje. Skręca w prawo na 
szuter. 20.02. – ruszam bardzo spokojnie, jak nie do wyścigu. 
Czuję, że dziwi to Marka. Przejeżdżamy 2 kilometry, zakręt 
w prawo i nieprawdopodobna różowa łuna moich sześciu 
reflektorów. Żadnej widoczności, ostro hamuję. Jesteśmy 
otoczeni szczelną zasłoną. Nie byłem na treningu przed 
rajdem i nie mamy szczegółowego opisu trasy. Korzystamy 
z notatek zrobionych dla Forda przez Anglika Henry’ego 
Liddona. (...)

– Co tam dalej w notatkach, Marek?
Marek jest zszokowany takim brakiem widoczności, ale 

szybko odpowiada.
– Tu jest flet do 6,4 km – wąski most – minus. 
Gaszę lampy dodatkowe i przełączam główne na światła 

mijania. Ruszamy. Po kilometrze staję.
– Co się stało? – pyta Marek.
– Nic, poczekamy na następnego.
Upływa może minuta. Stoimy. Przed nami kurz słab-

nie. Za nami się rozjaśnia. Wolno ruszam – przełączam na 
dwójkę – powoli się toczymy. W tyle coraz jaśniej. Czekam. 
Chcę, aby kurz przed nami jak najbardziej osiadł. Dopuszc-
zam wóz z tyłu na odległość 50-60 metrów, już jest bardzo 
jasno, i w tym momencie daję pełny gaz. Teraz ten w tyle 
musi hamować. Za nami szczelna zasłona i ciemność.

na całkowIty Ratunek  
było już za Późno

Zawsze w lipcu odbywa się Rajd Polski – eliminacja do 
mistrzostw Europy. Startuję z Ewą na fabrycznym Renaul-
cie Alpine. Jesteśmy pierwsi na trasie i od połowy rajdu 
na każdym odcinku specjalnym jadę pierwszy. (...) Jeden 
z odcinków specjalnych prowadził po wąskiej drodze 
w lesie, na pagórkowatym terenie. Za punktem kont-
roli czasu start do odcinka specjalnego. Godzina 7.00. 
Ruszamy. Krótka prosta, kilka zakrętów i prawy 3 – mi-
nimalnie pod górę – szybkość naszej Alpiny powyżej 
120 km/h. Nawierzchnia szutrowa, wóz idzie w lekkim 
poślizgu środkiem jezdni. Nagle moim oczom ukazuje się 
jadący w naszą stronę polski Fiat. Na całkowity ratunek 
było już za późno. Nie zdążyłem dostatecznie szybko 
uciec w prawo. Ratujemy się z czołowego zderzenia, ale 
uderzam moim lewym przednim kołem w lewe przednie 
Fiata. (...) Fiat jechał środkiem jezdni i nie wykonał najm-
niejszego ruchu w prawo. Ale ratujemy życie, mamy tylko 
lekkie obrażenia. Kierowca Fiata wychodzi z wypadku 
właściwie bez szwanku. 

�� SOBIESŁAW ZASADA

rAjd POLSKi 1974.07.12–14; uSzKOdzONA reNAuLt ALPiNe
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jolka zImowa

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

do wygrania 5 zestawów gadżetów  
o wartości 150 zł. 

Sponsorem nagród jest myPhone.

SPrAwNy uMySł

6 7 8 9 10 11 12

l  gimnastyczka 
l  pieśń operowa 
l  duża wyspa 

w Archipelagu 
Malajskim 

l  termin 
matematyczny – 
przeciwieństwo 
różniczki 

l  na czele wydziału 
uczelni 

l  era proterozoiczna 
l  śmieszność, 

cecha sytuacji czy 
osoby wywołująca 
wesołość 

l  dawniej narzędzie 
do koszenia trawy 
lub zboża 

l  pora roku 
l  uwieńczony wawrzynem 
l  mączna potrawa 
l  wytyczona trasa wędrówki 
l  układanka z kolorowych kamyków 

lub szkiełek 
l  podstawa kompasu okrętowego 

w postaci wąskiej szafki 
l  typowany na stuprocentowego 

zwycięzcę 
l  zapas 
l  gra zespołowa lub część oka 
l  robiona w ziemi przez pług 
l  część głowy często przyprószana siwizną 
l  sreberko do pakowania czekoladek i cukierków 
l  dawniej: strój 
l  pasożyt ludzki uzbrojony lub nieuzbrojony 
l  zarządza gminą 
l  klincz lub spięcie 

Odgadnij poniższe hasła (dla ułatwienia 
podano je w kolejności alfabetycznej) i na-
nieś je na diagram, wykorzystując wpisa-
ne już litery, które tworzą słowa: ZIMOWA 
SCENERIA.

Rozwiązanie krzyżówki utworzą 
litery z pól od 1 do 12.

1 2 3 4 5
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W procesie zapamiętywania wykorzystujemy zale-
dwie 12% naszych komórek nerwowych. Od nas zależy, 
czy wykorzystamy pozostałe 88%. Nasz mózg jest ela-
styczny. Jeśli jest systematycznie „używany”, czyli jeżeli 
ciągle uczymy się czegoś nowego, to komórki nerwowe 
się odradzają. Sprawnie funkcjonujący umysł to nie tylko 
dobra pamięć, ale też koncentracja, czyli umiejętność sku-
pienia uwagi na określonym zadaniu lub czynności. Dzięki 
koncentracji możemy świadomie kierować swoją uwagą, 
uaktywniając ją zgodnie z naszą wolą. A więc ćwiczmy 
codziennie pamięć i koncentrację. Poniżej proponuję ćwi-
czenia wybrane przeze mnie ze znakomitej książki Piękny 
umysł nie zna wieku autorstwa Pauliny Mechło i Pauliny 
Polek (wyd. Sensus-Helion, Gliwice, 2020). 

�� ANNA PRZYBYŁEK-BORACZYńSKA

SPRawność 
naszego 
umySłu zależy 
oD naS Samych
Dział SPRAWNY UMYSŁ powstał, aby inspirować 

do ćwiczeń, które usprawniają funkcjonowanie 
mózgu, poprawiając pamięć i koncentrację. Sy-
stematyczny trening umysłu przez całe życie to 
jedyny sposób utrzymania go w dobrej kondycji. 
A służących temu technik i metod jest naprawdę 
bardzo wiele – od nauki języków obcych, przez 
poznawanie nowych dziedzin wiedzy aż po roz-
wiązywanie krzyżówek, łamigłówek i zagadek. 

wyszukaj 20 słów w pionie i poziomie.

Poprowadż linie ciągłą tak, aby każda fi-
gura znalazła się w zbiorze tylko jeden raz.

Ćwiczenie 1:

Ćwiczenie 1:
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Ile pełnych zbiorów można utworzyć, korzystając z każdej 
figury jeden raz?
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 Niekiedy sytuacja życiowa Seniorów 
i ich rodzin często skłania do zasta-
nowienia się nad wyborem domu 
opieki. Osoby starsze czasem po-
trzebują fachowej pomocy medycz-
nej, a także towarzystwa, rozrywki 
i aktywizacji. Nie zawsze członkowie 
rodziny, obarczeni koniecznością 
zdobywania środków do życia czy 
obowiązkiem wychowania dzieci, są 
w stanie odpowiedzieć na wszyst-
kie potrzeby Seniorów. Zresztą nie-
rzadko opiekunowie też zmagają 
się z problemami zdrowotnymi  lub 
sami są już Seniorami. Głos Seniora 
we współpracy z Krajową Izbą Do-
mów Opieki stworzył specjalny dział 
– Dom Radosnej Starości, w którym 
postaramy się przybliżyć aktual-
ną sytuację na runku senioralnych 
placówek opiekuńczych oraz pod-
powiedzieć, jak wybrać bezpieczny 
i  legalny dom opieki, w którym je-
sień życia Seniora będzie nie tylko 
spokojna, ale też radosna. 

dom 
oPIekI 
muSI być 
legalny

Przeprowadzka osoby najbliższej do placówki opieki długotermino-
wej jest decyzją trudną emocjonalnie. Pociąga też za sobą szereg wąt-
pliwości dotyczących jakości oferowanych usług oraz bezpieczeństwa 
pobytu.  Co pewien czas pojawiają się bardzo niepokojące doniesienia 
medialne o urągających ludzkiej godności warunkach i praktykach 
stosowanych w nielegalnych domach opieki. Szacuje się, że ponad 
200 tego typu placówek „opiekuńczych” działa nielegalnie. Aby wy-
eliminować  tzw. szarą strefę w działalności opiekuńczej, staraniem 
Krajowej Izby Domów Opieki (KIDO) oraz Fundacji Senior-Care utwo-
rzony został internetowy ogólnopolski rejestr placówek świadczących 
usługi całodobowej opieki długoterminowej pod nazwą Krajowy re-
jestr domów opieki.

PoDStawowa SPRawa to weRyfIkacja 
Placówki zapewniające opiekę całodobową dla osób starszych, 

chorych i niepełnosprawnych mogą być prowadzone zarówno przez 
samorządy, jak i przez osoby fizyczne, prawne oraz związki wyznanio-
we, kościoły, fundacje i stowarzyszenia. W Krajowym Rejestrze Domów 
Opieki można sprawdzić, czy dom opieki działa legalnie, czy posiada 
wymagane zezwolenia na prowadzenie opieki całodobowej, które 
wydaje właściwy urząd wojewódzki. Krajowy Rejestr Domów Opieki 
został utworzony na podstawie wszystkich wojewódzkich rejestrów 
placówek opieki całodobowej w Polsce. Informacje w serwisie są co 
miesiąc uaktualniane i weryfikowane. Korzystanie z serwisu jest bardzo 
proste. Ponadto placówki oferujące wysoki poziom usług posiadają 
w rejestrze rekomendację KIDO wystawioną na podstawie audytu. 

PytanIa, na któRe tRzeba znać oDPowIeDź 
Decydując się na przeprowadzenie bliskiej osoby do placówki 

całodobowej opieki długoterminowej czy domu seniora, należy uzy-
skać informacje o tym, jak wygląda proces przyjęcia, jakie są ogra-
niczenia wynikające ze stanu zdrowia pacjenta, od kiedy dany dom 
opieki działa, jak wygląda w nim organizacja opieki, jakie kompetencje 
posiada zespół lekarsko-pielęgniarski i opiekuńczy, jak konkretnie 
wygląda opieka lekarska i farmakologiczna, czy w placówce prowa-
dzona jest aktywizacja i rehabilitacja usprawniająca. Należy też ustalić 
kwestie związane z bezpieczeństwem pobytu, takie jak wyposażenie 
w odpowiedni sprzęt, brak barier architektonicznych, wpis do rejestru 
wojewody oraz możliwości kontaktu z rodziną. Takich informacji po-
winna bezpośrednio udzielić sama placówka. Zaś 
pomocnym narzędziem w podjęciu dobrej decy-
zji będzie z pewnością Krajowy rejestr domów 
opieki www.krdo.pl

�� PIOTR STELmASZEWSKI
SPECJALISTA GERONTLOG
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Wraz z wiekiem zmieniamy się zewnętrznie. Jednak 
trzeba zachować w sobie wewnętrzną młodość. Pomaga 
w tym na przykład odkrycie pasji, z której można czer-
pać radość i motywację. To ważny składnik recepty na 
długowieczność. I pamiętajmy, że do starości trzeba się 
przygotowywać od wczesnej młodości. Wówczas mamy 
szansę osiągnąć podeszły wiek, pozostając sprawnym 
i aktywnym człowiekiem. 

www.glosseniora.pl46 www.glosseniora.pl4646

Kiedy zaczyna się starość? Powiem krótko: to 
kwestia naszej decyzji. Według Światowej Or-
ganizacji Zdrowia WHO jest to wiek 60 lat. Ale to 
granica umowna. Dla jednych może to być 65 lat, 
dla innych – 70, a nawet 75. Tak naprawdę każ-
dy człowiek starzeje się nieco inaczej i w innym 
tempie. Jako lekarz geriatra osobiście spotykam 
40-letnich starców i 75-lenich młodzieńców. To 
jest kwestia samopoczucia i trybu życia. 

Stan naszego zdrowia tylko w 20 procentach zależy od 
czynników, na które nie mamy wpływu – czyli od genów. 
Tego nie zmienimy. Możemy natomiast zmienić dietę, na-
wyki, porzucić nałogi. Im wcześniej, tym lepiej. Powtarzam 
Seniorom, żeby zwracali uwagę na to, jak odżywiają się 
ich wnuki – żeby nie były otyłe, żeby się ruszały, żeby nie 
zwalniały się z zajęć wf-u. Bo właśnie od tego zależy, jak 
będą wyglądać i czuć się w przyszłości, kiedy sami będą 
Seniorami. Gdyby nie czynniki zakłócające, takie jak na przy-
kład zanieczyszczenia powietrza, moglibyśmy dożywać do 
120 lat. Ostatnio na przeciętną długość życia na świecie 
negatywnie wpłynęła pandemia koronawirusa. W Polsce 
średni wiek mężczyzn obniżył się o 1,5 roku, a kobiet – o 1 rok 
w stosunku do roku 2019. To rezultat nie tylko zachorowań, 
ale też lęku i izolacji.  

Ruch to wSPólny mIanownIk  
Mamy dużo do nadrobienia wobec innych nacji europej-

skich nie tylko w kwestii długości życia, ale przede wszyst-
kim jakości, a konkretnie zachowania zdrowia na starość. 
Po 65 roku życia kobiety zachowują zdrowie średnio przez 

jak żyć Długo  
w zDRowIu

�� DR N. MED. KRZYSZTOF CZARNOBILSKI 
Geriatra. Dyrektor ds. Lecznictwa  

szpitala MSWiA w Krakowie  
– Szpitala Przyjaznego Seniorom  

Przewodniczący Rady Programowej  
Głosu Seniora 

8 lat, a mężczyźni – 7,5, podczas gdy średnia unijna wynosi 
9 lat, a średnia skandynawska – 15. Gdy w swojej prakty-
ce spotykam 100-latków, zawsze pytam ich o receptę na 
długowieczność. Jedni piją alkohol, inni nie piją, jedni jedzą 
sporo, inni mało. W tych odpowiedziach pojawia się jednak 
jeden wspólny mianownik – ruch. I nie chodzi tu bynajmniej 
o uprawianie konkretnej dyscypliny sportu, ale o zwykłe ru-
szanie się, na przykład chodzenie po schodach na czwarte 
piętro, bo w bloku nigdy nie było windy. I właśnie ten co-
dzienny ruch, wysiłek fizyczny włączony w styl życia często 
przekłada się na długowieczność. 

DługowIeczność  
na okInawIe I PoD hImalajamI 
Z długowieczności słyną mieszkańcy japońskiej wyspy 

Okinawa. Temat ten dokładnie zbadano. Okazało się, że se-
kret tkwi właśnie w aktywności fizycznej i niskokalorycznej 
diecie, bogatej w soję, brązowy ryż, słodkie ziemniaki, owoce, 
warzywa, które jada się tam aż siedem razy dziennie. Nie bez 
znaczenia jest też spokojny, uregulowany tryb życia. Przeana-
lizowany został też styl życia długowiecznego ludu Hunzów, 
żyjącego u podnóży Himalajów. Długie lata w zdrowiu za-
pewnia Hunzom odpowiednia dieta i niestresujący tryb życia. 
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Jaka jest skala głuchoty czy niedosłuchu 
wśród osób starszych w naszym kraju? 
Proces starzenia się dotyczy całego organizmu, 

również narządu słuchu. Najczęstszym problemem 
występującym u Seniorów jest niedosłuch określa-
ny mianem presbyacusis – głuchota starcza. Szacuje 
się, że presbyacusis dotyczy 6%–10% osób pomię-
dzy 65 a 75 rokiem życia. Charakterystycznym obja-
wem głuchoty starczej jest stopniowo postępujące, 
obustronne, symetryczne upośledzenie słuchu, ob-
jawiające się na początku złą słyszalnością tonów 
o wysokiej częstotliwości, która z czasem coraz 
bardziej się pogłębia. Z pogorszeniem progu sły-
szenia wiąże się również upośledzenie rozumienia 
mowy, szczególnie w hałasie, oraz trudność prowa-
dzenia rozmowy w większym gronie osób. Pacjent 
z presbyacusis skarży się, że słyszy, ale nie rozumie. 

Jak można leczyć niedosłuch czy głuchotę 
u osób starszych? 
Leczenie niedosłuchu związanego z wiekiem 

sprowadza się do ogólnego leczenia spowalnia-
jącego proces starzenia się oraz do zastosowania 
aparatów słuchowych lub w wybranych przypad-
kach – implantów słuchowych. W przypadku osób 
starszych ważniejszy niż słyszenie wszystkich ota-
czających dźwięków może okazać się komfort sły-

„SłySzę, ale nIe RozumIem”
O problemach polskich Seniorów ze słu-

chem rozmawiamy z prof. drEm hab. 
N. mEd. drEm h.C. mulTi hENrykiEm 
skarżyńskim, Konsultantem Krajowym 
w dziedzinie otorynolaryngologii. Profe-
sor Skarżyński jest twórcą i dyrektorem 
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz 
Światowego Centrum Słuchu w Kajeta-
nach, gdzie wdrożone zostały najnowsze 
światowe technologie wszczepiania im-
plantów słuchowych.

Prof. Henryk Skarżyński jest światowej sławy spe-
cjalistą otorynlaryngologii, audiologii i foniatrii. 
Od 1997 r. jako pierwszy w świecie wszczepia im-
planty ślimakowe łącząc zachowany słuch włas-
ny, naturalny ze słuchem uzyskanym za pośred-
nictwem implantu w różnych typach częściowej 
głuchoty. Wykonał już ponad 215 tys. – najwięcej 
w świecie – operacji poprawiających słuch.

szenia. Aparat słuchowy nie przywraca utraconego słuchu, ale 
może znacznie zwiększyć dostępność informacji płynących z oto-
czenia, a tym samym ułatwić z nim komunikację. Przy głębokim 
ubytku słuchu i częściowej głuchocie aparaty słuchowe nie po-
prawią rozumienia mowy. Rozwiązaniem może być wtedy odpow-
iednio dobrany implant słuchowy. 

Jakie są skutki nieleczonego niedosłuchu u osób starszych? 
Proces starzenia się wpływa na wszystkie układy organizmu, 

w tym na układ nerwowy i zarządzane przez niego procesy po-
znawcze, jak spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie i inteligen-
cja. W konsekwencji prowadzi to do utrudnienia kontaktu z oto-
czeniem. U osób starszych, cierpiących na lekki niedosłuch aż 
dwukrotnie zwiększa się ryzyko depresji, u osób z niedosłuchem 
średnim – trzykrotnie, a u pacjentów z niedosłuchem głębokim – 
aż pięciokrotnie. Ponadto u osób po 65 roku życia z zaburzeniami 
słuchu występują zaburzenia funkcji poznawczych (u 33%), epizo-
dy zaburzeń pamięci (u 80%) i prawdopodobieństwo wystąpienia 
choroby Alzheimera ( u 90%). Istnieje więc bezwzględne wska-
zanie do jak najwcześniejszego wykrywania wad słuchu. W tym 
celu opracowaliśmy w Instytucie wiele nowoczesnych narzędzi, 
w tym takich, z których możemy korzystać za pośrednictwem 
Internetu oraz z zastosowaniem sztucznej inteligencji. Szerzej 
mówiliśmy o tym podczas ostatniego Kongresu „Zdrowie Pola-
ków 2021”, któremu patronował medialnie m.in. „Głos Seniora”. 
Wszystkie materiały z tego wydarzenia są dostępne na stronie: 
kongres-zdrowiepolakow.pl

�� ROZMAWIAŁY ANNA PRZYBYŁEK-BORACZYńSKA 
I KATARZYNA CURYŁO

 Pełna wersja wywiadu z prof. Henrykiem Skarżyńskim na 
www.glosseniora.pl
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 Nietrzymanie moczu ma swoje naukowe okre-
ślenie i definicję. Inkontynencja to każdy niekon-
trolowany wyciek moczu przez cewkę moczową, 
któremu towarzyszą konsekwencje o charakte-
rze higienicznym, zdrowotnym i socjalno-spo-
łecznym1. Ta przykra dolegliwość uważana jest 
za chorobę cywilizacyjną i istotny problem spo-
łeczny, który może dotyczyć nawet pięciu milio-
nów dorosłych Polek i Polaków.  

Wśród różnych postaci tego schorzenia najczęściej spo-
tykane jest wysiłkowe nietrzymanie moczu, którego przy-
czyną jest niewydolność aparatu mięśniowo-więzadłowego 
(50–80% wszystkich przypadków)2. Mimowolny wyciek po-
jawia się podczas czynności związanych z wysiłkiem, które 
wywołują wzrost ciśnienia w jamie brzusznej, takich jak: 
śmiech, kaszel, kichanie, schylanie się, przyspieszenie kroku 
czy chodzenie po schodach. 

PIeRwSza metoDa leczenIa 
Wśród metod leczenia nietrzymania moczu, a w szcze-

gólności jego wysiłkowej formy,  coraz większą popularność 
zdobywa fizjoterapia wspomagana nowoczesnymi metodami 
diagnostyki i monitoringu postępów w terapii. W środowisku 

medycznym dość powszechnie uważa się, że właśnie fizjote-
rapia powinna być tu pierwszą i podstawową metodą lecze-
nia, przed wprowadzeniem farmakologii czy postępowania 
operacyjnego. Do najpopularniejszych form fizjoterapii w le-
czeniu nietrzymania moczu u osób dorosłych należy zaliczyć:

l  ćwiczenia mięśni dna miednicy (mięśnie Kegla);
l  elektryczną stymulację mięśni dna miednicy;
l  stymulację zmiennym polem magnetycznym;
l  biofeedback (biologiczne sprzężenie zwrotne).

ważne Są właścIwe nawykI 
Ważnym elementem leczenia fizjoterapeutycznego jest 

także terapia behawioralna3. Metoda ta zakłada holistyczne, 
czyli całościowe, oddziaływanie na zachowania Pacjenta, 
które w efekcie przyczyni się do poprawy jakości jego życia. 
Pierwszym krokiem jest tu psychoterapia, której celem jest 
wzmocnienie pewności siebie i pomoc w pozbyciu się poczu-
cia wstydu związanego z nietrzymaniem moczu. Kiedy chory 
odzyska motywację i zechce ponownie powrócić do pełnego 
uczestnictwa w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym, 
wówczas do terapii włączane są działania ukierunkowane na 
zmianę dotychczasowego stylu życia Pacjenta. W zależno-
ści od sytuacji chorego może to być np. walka z otyłością, 
modyfikacja sposobu odżywiania, rzucenie palenia tytoniu 
i wykształcenie nowych nawyków higienicznych. Integral-
nym elementem terapii behawioralnej jest także ćwiczenie 
pęcherza moczowego, co ma na celu wytworzenie u Pacjenta 
określonych nawyków pomagających kontrolować oddawa-
nie moczu. Takimi nawykami są: prowadzenie dzienniczka 
mikcji, oddawanie moczu o ściśle określonych porach, aby 
uregulować rytm opróżnień pęcherza czy wreszcie stopniowe 
wydłużanie czasu między wizytami w toalecie. 

nIetRzymanIe moczu – 
Rola PRofIlaktykI  
I fIzjoteRaPII w leczenIu

Jednym z renomowanych ośrodków, gdzie można poddać się 
kompleksowej diagnostyce i rehabilitacji urologicznej jest  

Instytut Zdrowia SOFRA w Karpaczu.

WIęceJ InFORmAcJI: 

sofra.com.pl/instytut-zdrowia-sofra-w-karpaczu/rehabilitacja-urologiczna/ 

lub pod numerem telefonu: +48 665 600 812, +48 605 352 667
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1.  D. Purc, A. Rasła., Metody leczenia nietrzymania moczu, „European Journal of Medical Tech-
nologies”, 2015, nr 3(8), s. 30.

2.  P. Dobroński, P. Radziszewski, A. Borkowski, Nietrzymanie moczu, „Medycyna po Dyplomie”, 
2006, nr 3, s. 38.

3.  A. Kwolek, S. Rzucidło, J. Zwolińska i wsp., Leczenie zachowawcze wysiłkowego nietrzymania 
moczu u kobiet, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego”, 2006, Nr 3, s. 229.
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Stowarzyszenie „Gladiator” zostało powołane w 2002 roku 
w Warszawie w celu popularyzowania wiedzy o chorobach 
prostaty, nerek, pęcherza moczowego oraz narządów płcio-
wych, a przede wszystkim zachęcania do badań profilak-
tycznych. Bowiem wczesne wykrycie zmian chorobowych 
w obrębie układu moczowo-płciowego i podjęcie leczenia 
daje naprawdę duże szanse pokonania choroby, a przynaj-
mniej zaleczenia do stanu porównywalnego do choroby prze-
wlekłej, z którą można żyć wiele lat . „Gladiatorzy” pozostają 
w kontakcie z wielotysięczną rzeszą pacjentów, którzy zma-
gają się z nowotworami urologicznymi.    

SzeRoka RehabIlItacja  
I wzajemna Pomoc 
W porozumieniu z Zarządem Głównym Stowarzyszenia 

„Gladiator” z siedzibą w Warszawie oraz z Kliniką Urologii 
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, kierowaną przez prof. 
dra hab. n. med. Piotra Chłostę, grupa członków Związku 
Żołnierzy WP oraz Związku Weteranów i Rezerwistów WP 
założyła w 2015 roku Małopolski Oddział Stowarzyszenia 
z Siedzibą w Krakowie. Głównym inicjatorem był ppłk. Igna-
cy Nejman. Opiekunem Małopolskiego Oddziału z ramienia 
Kliniki Urologii został lek. med. Tadeusz Hessel. Do oddziału 

glaDIatoRzy z kRakowa
 „Dbajmy o zdrowie, bo to nasz skarb” – takie 

przesłanie chcą przekazać Seniorom (i nie tylko 
Seniorom) członkowie Stowarzyszenia Mężczyzn 
z Chorobami Prostaty „Gladiator” im. prof. Tade-
usza Koszarowskiego. Rak gruczołu krokowego 
jest drugim po raku płuc nowotworem najczęś-
ciej występującym u mężczyzn. Co roku w Pol-
sce rozpoznawanych jest około 15–16 tysięcy 
nowych przypadków. Liczba ta będzie wzrastać 
w związku ze wzrostem długości życia i postę-
pującym procesem starzenia się społeczeństwa.

SPOtKANie KrAKOwSKich „GLAdiAtOrów”NiebieSKA wStążeczKA i wąSy – SyMbOLe świAdOMOści rAKA PrOStAty 

należą osoby z Krakowa, Małopolski, a także województw 
ościennych. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku pub-
licznego i prowadzi działalność zgodnie ze Statutem. Jego 
celem jest szeroko rozumiana rehabilitacja mężczyzn do-
tkniętych schorzeniami układu moczowo-płciowego w opar-
ciu o zasadę wzajemnej pomocy. 

IntegRacja to teRaPIa
Członkowie Stowarzyszenia organizują spotkania i szko-

lenia na temat wczesnego wykrywania chorób nowotworo-
wych, prowadzą edukację prozdrowotną wśród mężczyzn, 
upowszechniając podstawową wiedzę o chorobach no-
wotworowych prostaty, nerek, pęcherza moczowego i na-
rządów płciowych poprzez kolportaż ulotek, broszur, biu-
letynów i plakatów, prowadzenie poradnictwa (m.in. przez 
telefon). Ważnym elementem działań jest współpraca z in-
stytucjami i  innymi organizacjami prozdrowotnymi i zrze-
szającymi pacjentów onkologicznych. Nowi członkowie 
pozyskiwani są poprzez informowanie, rozmowy, kontakty 
osobiste. Wzajemne wsparcie i pomoc przed i po zabiegu 
resekcji organów ma ogromne znaczenie terapeutyczne. 
Służą temu m.in. spotkanie towarzyskie, imprezy kulturalne 
i turystyczne dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin, które 
poprawiają kondycję fizyczną i psychiczną, tworząc jedno-
cześnie warunki do integracji pacjentów przed, w trakcie i po 
leczeniu. Pamiętajmy – o zdrowie trzeba dbać, a czasem 
nawet o nie walczyć. Jak gladiator.  

�� PPŁK. ZDZISŁAW ZWIERZYNA 
PREZES MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZySZENIA „GLADIATOR”

więcej informacji o Stowarzyszeniu „Gladiator” można 
uzyskać pod numerem tel. 530 832 146.

telefon zaufania 502 438 648 czynny jest każdego 
dnia w godzinach 8.00–20.00.
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Kiszonki powstają w wyniku procesu fermentacji z udziałem bakte-
rii kwasu mlekowego. Poddane temu procesowi warzywa i owoce są 
w naturalny sposób zakonserwowane i mogą być przechowywane przez 
wiele miesięcy. Kiszenie to najzdrowszy, bo całkowicie naturalny sposób 
konserwacji żywności. Poza oczywistymi walorami smakowymi kiszonki 
posiadają naprawdę sporo witamin antyoksydacyjnych, takich jak C, A, 
E, jak również B1, B2, B3, K oraz łatwo przyswajalne składniki mineral-
ne, tj. magnez, wapń, fosfor i potas. Oczywiście zawartość składników 
odżywczych zależy od tego, jakie warzywa lub owoce zostały użyte do 
kiszenia. Kiszonki to też naturalne probiotyki i prebiotyki, które tworzą 
bardzo korzystne dla naszego organizmu kultury bakterii i budują naszą 
odporność. Kwaśne pH kiszonek wspomaga trawienie białek i jest dobre 
dla żołądka, zaś zawarty w kiszonkach błonnik wspomaga pracę jelit, 
reguluje rytm wypróżnień i pomaga w leczeniu zaparć. 

Domowe, nIe PRzemySłowe  
Do kiszenia nadają się produkty zawierające cukry i wodę. Poza kapu-

stą i ogórkami mogą to być: buraki, kalafiory, marchew, biała rzodkiew, 
cebula, czosnek, fasolka szparagowa, botwinka, bakłażany, papryka, 
a także owoce: cytryny, śliwki, jabłka i gruszki oraz oliwki. Wyjątkowe 

�  Pobyty zdrowotne i regeneracyjne w malowniczo położonym ośrodku 
w Karpaczu 

�  Diety warzywno-owocowe pod nadzorem dr n. med. ewy Dąbrowskiej 

�  Tlenoterapia w kabinie normobarycznej z fitnessem płuc

�  Zachowujemy wszelkie środki bezpieczeństwa związane z pandemią

WIęceJ InFORmAcJI I AKTuAlne PROmOcJe: +48 605 350 507. 
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kwaśny Smak  
na zdrowie
 Prozdrowotne właściwości kiszonych warzyw i owoców są 

znane i wykorzystywane od wieków. Kiszonek nie powinno 
zabraknąć w diecie współczesnego człowieka, a szczegól-
nie osób starszych. Warto polubić ich charakterystyczny 
kwaśny smak.  

to nIc tRuDnego! 
Kiszenie warzyw i owoców jest wyjątkowo 
łatwe. Umieszczamy w słoju lub kamion-
ce umyte warzywa lub owoce i zalewamy 
solanką, czyli roztworem w  proporcjach 
1 łyżka soli na litr wody (jedynym warzy-
wem, którego nie zalewamy, jest kapu-
sta, którą należy poszatkować, posolić, 
dobrze ugnieść i odczekać, aż puści sok). 
Następnie możemy dodać według uzna-
nia koper, ziele angielskie, liście laurowe, 
czosnek, cebulę, jagody jałowca. Dodat-
ki te nie tylko nadają smak, ale mają też 
właściwości zdrowotne i  konserwujące.  
Przez pierwsze trzy dni proces kiszenia wy-
maga temperatury 15–20°C. Naczynie ma 
być uchylone, aby uchodziły gazy. Potem 
trzeba je zamknąć (odcinając dopływ tlenu, 
zabezpieczymy kiszonkę przed rozwojem 
pleśni) i przenieść w chłodne miejsce.

uwaga na SóD 
Kiszonki nie zawierają octu. zawierają nato-
miast sporo soli, dlatego osoby z nadciśnie-
niem powinny je spożywać w rozsądnych 
ilościach. Nie mylmy kiszonek z maryna-
tami. te drugie nie posiadają właściwości 
prozdrowotnych.

właściwości mają kiszone buraki oraz zakwas 
buraczany. Poza oczywistymi korzyściami wyni-
kającymi z procesu kiszenia, zakwas buraczany 
zawiera bardzo dużo antyoksydantów, antocy-
janów, betainę wspierającą układ krążenia oraz 
tlenek azotu, stymulujący wydolność  organi-
zmu. Pamiętajmy, że najzdrowsze są kiszonki 
domowe. Kupiona w sklepie kiszona kapusta  
czy ogórki często zawierają środki konserwu-
jące lub substancje, które przyśpieszają proces 
fermentacji. Takie przemysłowe kiszonki mają 
o wiele mniej walorów zdrowotnych niż te zro-
bione samodzielnie w domu.
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moc molekuł SRebRa  
Produktem, na który warto zwrócić 
uwagę jest NaNo SIlVer aeroSol 
SaNItIzer z  drobinami srebra, który 
zwalcza bakterie, wirusy i grzyby. Preparat 
ten wyróżnia się tym, że zabezpiecza 
dezynfekowane powierzchnie nawet 
do 14 dNI Po aPlIKacJI, ponieważ 
drobiny srebra wnikają we wszystkie 
szczeliny i  pęknięcia. Produkt jest 
wIelofuNKcyJNy. Można nim de zyn- 
 fek ować nie tylko sprzęt medyczny czy  
rehabilitacyjny, ale także materace, 
koce, tapicerkę, pluszowe zabawki, 
buty, kaski, łyżwy i  sprzęt narciarski 
(ważne w wypożyczalniach), wykładziny, 
torby, legowiska dla zwierząt, sanitariaty, 
klucze, klamki, ekrany telefonów. 
NaNo SIlVer aeroSol SaNItIzer 
niweluje też przykre zapachy, sam nie 
pozostawiając żadnej woni, co ma duże 
znaczenie przy częstym stosowaniu. 

MyśL zdrOwO

W gabinetach zabiegowych, gdzie codziennie rotuje duża 
liczba osób, konieczne jest utrzymanie odpowiedniego pozio-
mu higieny. Po każdym pacjencie – który może być potencjal-
nym nosicielem różnych chorób – powinna zostać przepro-
wadzona dezynfekcja sprzętu czy stołu. Pot czy złuszczony 
naskórek to pożywka dla drobnoustrojów chorobotwórczych. 
Oczywiście, środek dezynfekcyjny powinien być bezzapacho-
wy i pozbawiony składników uczulających czy drażniących. 

Patogeny I oSłabIona oDPoRność 
Na ataki patogenów szczególnie narażeni są Seniorzy, 

u których wraz z wiekiem spada naturalna odporność, do 
czego przyczyniają się m.in. choroby, zażywane leki, kłopoty 
ze snem, ograniczenia ruchowe oraz zmniejszona zdolność 
syntezy witaminy D. A to właśnie osoby starsze są najczęś-
ciej pacjentami czy klientami ośrodków rehabilitacji i fizjo-

terapii, sanatoriów czy 
placówek opieki dłu-
goterminowej. W tych 
ostatnich należy zwró-
cić uwagę nie tylko na 
konieczność częstej 
zmiany pościeli, ale też 
odkażania materaców. 
Zresztą dezynfekcja 
jest wskazana rów-
nież w klubach seniora 
i centrach aktywności 
senioralnej. Potrzeb-
na jest także na salach 
gimnastycznych, w wy-
pożyczalniach sprzętu 
przy szkółkach jeździe-
ckich, narciarskich czy 
lodowiskach, pensjo-
natach i hotelach. War-
to też pomyśleć o niej 
w  domu, zwłaszcza  

PRofIlaktyka to 
bezPIeczeńStwo
 Wśród pensjonariuszy domów opieki czy domów pomocy społecznej znajdują się oso-

by leżące, obłożnie chore, z poważnie obniżoną odpornością, a przez to szczególnie 
narażone na patogeny – bakterie, wirusy i grzyby. Regularna dezynfekcja w takich placówkach to absolut-
nie podstawa zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego. Także w szpitalach, uzdrowiskach, przychodniach 
czy gabinetach rehabilitacji i masażu leczniczego należy odkażać łóżka oraz sprzęt zarówno ze względu 
na zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, jak i personelu, który ma kontakt z dużą liczbą osób – mówi  
DR hab. DaRIuSz mucha, prof. AWF w Krakowie, specjalista w dziedzinie fizjoterapii i odnowy biologicznej.

kiedy jeden z domowników ma infekcję bakteryjną, wiru-
sową czy grzybiczą. Często wydaje nam się, zwłaszcza gdy 
nic nam nie dolega, że to zbytek ostrożności . Tymczasem 
dezynfekcja to kwestia profilaktyki. Nie można przecież 
dokładnie przewidzieć, kiedy dana grupa drobnoustrojów 
zaatakuje nasz organizm, wykorzystując chwilowy spadek 
odporności. Dlatego najlepiej wyrobić sobie nawyki, które 
zagwarantują odpowiedni poziom higieny i bezpieczeństwa 
w naszym otoczeniu.   

ObNiżONA OdPOrNOść zwłASzczA 
u  OSób StArSzych jeSt wSKAzA-
NieM dO reGuLArNej dezyNfeKcji 
łóżeK i SPrzĘtu, z KtóreGO SeNiOr 
bezPOśredNiO KOrzyStA.

NANO SILVER AEROSOL 
SANITIZER jest dostępny na: 
sklep.glosseniora.pl
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 Firmy i placówki, które są partnerami pro-
gramu Ogólnopolska Karta Seniora, bardzo 
często zdobywają prestiżowe nagrody i wy-
różnienia. Za przykład może tutaj posłużyć 
Leśny Dom Seniora w Piastowie koło żnina, 
który w  konkursie zorganizowanym przez 
„Gazetę Bankową” otrzymał tytuł hIT ROKU 
2021 w  kategorii Usługa Roku. Placówka 
została wyróżniona za najwyższy standard 
rehabilitacji i wypoczynku osób niepełno-
sprawnych. Na szczególne uznanie kapituły 

leśny Dom      SenIoRa – hIt Roku 2021

lEśNy dom sENiora w piasTowiE koło żNiNa jest zlokalizowany 50 km od Bydgoszczy, 60 km  
od torunia i 70 km od Poznania.   Placówka zapewnia profesjonalną, całodobową opiekę nad osobami starszymi.   
jEsT To piErwszy w  polsCE ośrodEk z  komplEksowĄ opiEkĄ, luksusowym spa, iNNowaCyjNĄ  
rEhabiliTaCjĄ i komforTowym wypoCzyNkiEm

LeśNy dOM SeNiOrA 
w ziMOwej SceNerii

KrzySztOf PAzdAN, włAścicieL LeśNeGO dOMu SeNiOrA ze wSPółPrA-
cOwNiKAMi – MANAGer MArtyNą GOcLiK OrAz SzefOwą PerSONeLu 
MedyczNeGO beAtą dObrzyKOwSKą.

KąciK reKreAcyjNy

POKOje dLA PeNSjONAriuSzy

iNdywiduALNe zAjĘciA 
rehAbiLitAcyjNe

NAjNOwOcześNiejSzy 
SPrzĘt dO rehAbiLitAcji 

52



53

leśny Dom      SenIoRa – hIt Roku 2021

53

zastanawiasz się nad wyborem miejsca lub poszukujesz opieki dla osoby bliskiej – skontaktuj się z nami: 52 526 22 88, 
660 642 509, kontakt@lesnydomseniora.pl. zapraszamy na naszą stronę internetową: www.lesnydomseniora.pl 
oraz profil fB: facebook.com/lesnydomseniora/

zasłużył przede wszystkim wysoki poziom 
opieki nad osobami przewlekłe chorymi, na 
co składają się kompetencje personelu oraz 
najnowocześniejszy, innowacyjny sprzęt re-
habilitacyjny. Oprócz skutecznej rehabilitacji 
Leśny Dom Seniora zapewnia swoim pod-
opiecznym komfortowe warunki pobytu oraz 
pełną serdeczności atmosferę. Ponadto pla-
cówka jest wpisana do Krajowego Rejestru 
Domów Opieki i posiada rekomendacje Kra-
jowej Izby Domów Opieki.  

leśny Dom SenIoRa  
oferuje:
l  pobyty długoterminowe (stałe)
l  pobyty krótkoterminowe 

pomagające w powrocie  
do zdrowia i samodzielności

l  turnusy rehabilitacyjne

leśny Dom SenIoRa  
zapewnia:
l  profesjonalną opiekę 

pielęgniarską i medyczną
l  innowacyjną rehabilitację
l  ciekawe zajęcia terapeutyczne
l  rozrywkę
l  całodzienne wyżywienie
l  komfortowe pokoje z łazienkami, 

balkonem i mini aneksem 
kuchennym.

PełNe SerdeczNoścI 
SPotKaNIa Przy  

śwIąteczNym Stole

PrzemIłą tradycJą leśNeGo domu  
SeNIora Są wSPólNe urodzINy SeNIorów 

urodzoNych w daNym mIeSIącu –  
Na zdJęcIu: GrudNIowa JuBIlatKa
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10% zniżki 
na zakup zabiegów rehabilitacyjnych  

oraz zabiegów SPA

10% zniżki 
na zakup usług świadczonych  

przez Leśny Dom Seniora podczas 
turnusów wypoczynkowych 

i relaksacyjnych
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 Pięć lat temu powstał program społeczny 
„Adamed dla Seniora”, dzięki któremu możemy 
wspierać osoby starsze, aby jak najdłużej cie-
szyły się zdrowiem oraz pielęgnowały i rozwijały 
swoje pasje. To dobra okazja, aby przedstawić 
i podsumować nasze dotychczasowe działania 
promujące zdrowy styl życia oraz sprawność 
i aktywność fizyczną pokolenia silver. 

W ramach programu „Adamed dla Seniora” zajmujemy 
się edukacją, promocją profilaktyki oraz organizacją bezpłat-
nych badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich. W ten 
sposób chcemy pomóc Seniorom odpowiednio wcześnie 
dostrzec problemy zdrowotne i skutecznie im przeciwdzia-
łać. Dzięki prowadzonym działaniom prozdrowotnym mo-
żemy pomagać tysiącom osób, wpływając na ich kondycję 
psychofizyczną, dobrostan emocjonalny i  lepszą jakość 
życia. Ufamy, że nasze zaangażowanie na rzecz Seniorów 
ma również pozytywny wpływ na ich otoczenie – rodziny 
i przyjaciół. 

strefy zdrowia  
I PRojekty aktywIzacyjne
Od 2016 jesteśmy partnerem i aktywnym uczestnikiem 

największych wydarzeń senioralnych w Polsce, takich jak 
Parada Seniora i Piknik Pokoleń w Warszawie, Dzień Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku na warszawskim Torze Służewiec, 

Jarmark Pokoleń, Piknik Pro Seniore czy Międzynarodowe 
Senioralia w Krakowie. Organizujemy strefy zdrowia, w któ-
rym osoby 60+ mogą korzystać z bezpłatnych badań profi-
laktycznych – pomiaru ciśnienia i poziomu glukozy, badania 
kostka-ramię, spirometrii, a także konsultacji z  lekarzem 
pulmonologiem czy chirurgiem naczyniowym. Edukujemy 
i zachęcamy do aktywności fizycznej z pomocą profesjo-
nalnych trenerów nordic walking. Ponadto aktywizujemy 
poprzez rozrywkę i zabawę, fundując nagrody w konkursach 
i rywalizacjach sportowych. Specjalną pulę przeznaczyliśmy 
na granty na realizacje najlepszych projektów aktywizacyj-
nych dla Seniorów. Było to blisko 90 tysięcy złotych.

tySIące maSeczek  
I PakIetów wSPaRcIa 
W okresie pandemii troska o Seniorów nabrała dla nas 

szczególnego znaczenia. Kluczowa stała się edukacja. Dla-
tego przeprowadziliśmy w mediach ogólnopolską kam-
panię informacyjną o zagrożeniach, jakie niesie za sobą 
koronawirus. Nasze materiały edukacyjne na temat wirusa 
SARS-CoV-2 oraz zaleceń sanitarno-epidemiologicznych 
dotarły do 170 tysięcy osób starszych zrzeszonych w blisko 
1200 organizacjach senioralnych. Aby ich chronić i wspierać 
w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, przekazaliśmy 
także 7 tysięcy maseczek ochronnych oraz płynów do 
dezynfekcji oraz kilkanaście tysięcy opakowań suplemen-
tów diety zawierających składniki odżywcze. Stale reagu-
jemy na potrzeby Seniorów i wraz ze Stowarzyszeniem  

adamed dla seniora –  
w tRoSce o zDRowIe 
I aktywność!

DzIelImy SIę wIeDzą 
Wiedzy nigdy za dużo! Dlatego popularyzacja dobrych 
praktyk prozdrowotnych, najnowszych trendów w dzie-
dzinie profilaktyki chorób czy zachęta do działań pozy-
tywnie wpływających na zdrowie to nasz cel. Regularnie 
angażujemy najlepszych ekspertów i specjalistów, aby 
dzielić się wiedzą podczas webinarów, wywiadów i ar-
tykułów prasowych. Docieramy z naszymi materiałami 
edukacyjnymi do szerokiego grona Seniorów, dzięki 
współpracy z mediami takimi jak magazyn „Ogólnopolski 
Głos Seniora” czy Ogólnopolski Biuletyn Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku.
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Manko w ramach kampanii społecznej „Solidarni z Seniora-
mi – Razem Damy Radę” regularnie przekazujemy pakiety 
wsparcia. 

DzIałanIa on-lIne  
I kamPanIe SPołeczne 
W czerwcu 2020 r. zorganizowaliśmy debatę on-line 

pt.: „Zdrowie w pandemii – czyli jak wejść w dobrej kondy-
cji do nowej normalności i budować siły do dalszej walki 
z koronawirusem?”. Przygotowaliśmy również specjalny ra-
port z ogólnopolskiego badania na grupie 1100 Seniorów, 
z którego wynika, że osoby w wieku senioralnym w Polsce: 

l  nie posiadały rzetelnej wiedzy na temat pandemii  
COVID-19, 

l  miały problem z dostępem do opieki medycznej,
l  najbardziej potrzebowały dostępu do lekarzy specja-

listów,
l  mogły liczyć na wsparcie bliskich, ale czują się samotni 

i brakuje im dotychczasowych spotkań z ludźmi. 

W dobie tzw. lockdownu z myślą o najaktywniejszych 
Seniorach opracowaliśmy również treningi on-line, które 
można przeprowadzić samodzielnie w warunkach domo-

wych. Aby zwrócić uwagę na samotność osób starszych, 
którą pogłębiła pandemia, wspólnie z „Głosem Seniora” 
zainaugurowaliśmy kampanię społeczną „Poznaj swojego 
sąsiada – Seniora”. Kampania promuje pomoc sąsiedzką 
dla potrzebujących Seniorów, uwrażliwiając otoczenie na 
ich potrzeby. 

Drogie Seniorki i Drodzy Seniorzy!
Dziękujemy, że jesteście z nami. Dziękujemy za pięć lat wspólnych działań i inspiracji. 

U progu 2022 roku pragniemy Wam życzyć powodzenia w podejmowaniu nowych wyzwań, 
odkrycia nowych pasji, przyjaznych i życzliwych ludzi wokół oraz wiele zdrowia i sił witalnych!

adamed dla seniora w liczbach:

naSze motywacje

udział  
w 28 cyklicznych 

wydarzeniach 
senioralnych 

ponad 50 tysięcy 
uczestników 

wydarzeń pod 
patronatem 

„Adamed dla 
Seniora”

około 7 tysięcy 
konsultacji 

i badań 
profilaktycznych 

i diagnostycznych

nagrody 
o wartości blisko 

90 tysięcy 
ufundowane 

w konkursach 
aktywizacyjnych

współpraca  
z 10 

ogólnopolskimi 
organizacjami 
senioralnymi

publikacje 
w mediach 

docierające prawie 
do 30 milionów 

odbiorców

Chcemy wywierać jak najlepszy wpływ na szerokie grono osób dojrzałych. W 2018 roku 
program „Adamed dla Seniora” został zauważony i wyróżniony brązową statuetką 
w konkursie Złote Spinacze w kategorii Medycyna i Zdrowie. Konkurs ten popula-
ryzuje dobre praktyki i najlepsze programy społeczne. Jesteśmy bardzo dumni, że 
znaleźliśmy się w gronie laureatów. Aczkolwiek nie spoczęliśmy na laurach. Wciąż 
motywuje nas uśmiech, zaufanie i otwartość, z jaką Seniorzy przyjmują nasze działania.

adamed dla seniora to m.in.: 
l edukacja zdrowotna

l promocja profilaktyki zdrowotnej
l bezpłatne badania diagnostyczne
l bezpłatne konsultacje lekarskie
l promocja aktywności fizycznej

l konkursy
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Jednym z takich rozwiązań jest system C-Eye, który po-
maga zdiagnozować poziom świadomości pacjentów neu-
rologicznych. Urządzenie to można wykorzystywać również 
do komunikacji alternatywnej – jako tzw. „protezę mowy”. 
C-Eye jest z powodzeniem wykorzystywany w terapii, ale 
też w życiu codziennym osób starszych z ograniczeniami 
w komunikacji, gdyż  został stworzony jako sprzęt prosty 
i intuicyjny w obsłudze. Dzięki temu każdy – również oso-
by w podeszłym wieku i niezaznajomione z nowoczesną  
technologią – są w stanie go obsługiwać i na nim pracować. 

baDanIe śwIaDomoścI  
I funkcjI Poznawczych 
Działanie systemu oparte jest na interakcji wzrokowej pa-

cjenta z wyświetlaną na ekranie treścią, np. grafiką, zdjęciem 
czy podpisem. Umożliwia to urządzenie wykrywające ruch 
gałki ocznej i „przekładające” je na ruch „kursora” na ekra-
nie. W ten sposób są badane i stymulowane poszczególne 
ośrodki centralnego układu nerwowego, odpowiedzialne 
za  funkcje poznawcze. U pacjentów po incydentach neu-
rologicznych w zależności od stopnia uszkodzenia tkan-
ki mózgowej może dojść do znacznego obniżenia stanu 
świadomości. Urządzenie C-Eye posiada moduł, który jest 
wparciem w diagnozowaniu takich osób. Pozwala w spo-
sób obiektywny zróżnicować stan pacjenta i ocenić jego 
zdolności poznawcze. Często świadomość zostaje wykryta 
u pacjentów, u których nie wykryto jej symptomów posłu-
gując się innymi metodami (np. skalą Glasgow). 

wzRokowy kanał komunIkacjI 
Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego często 

doprowadzają do zaburzeń funkcji poznawczych, takich jak 
np. pamięć, zdolności językowe czy koncentracja. Wyko-
rzystanie wzrokowego kanału komunikacji daje szansę na 
poprawę zaburzonych umiejętności. Wszystkie ćwiczenia 
opracowywane są na miarę potrzeb i możliwości ćwiczącej 
osoby. Urządzenie można dostosować dla każdego użyt-
kownika personalizując profil, nadając planszom odpowiedni 
kolor oraz dostosowując ich treść czy też ułatwiając osobie 
pracę poprzez wyświetlanie treści zadań w jej polu widzenia. 

gDy bRakuje Słów 
Trzecią po diagnozie i neurorehabilitacji, lecz nie mniej 

ważną funkcjonalnością systemu C-Eye jest moduł komuni-
kacji. Przekazywanie informacji i poczucie sprawczości jest 
jedną z najważniejszych potrzeb człowieka, nie każdy jednak 
ma możliwość porozumiewać się z otoczeniem werbalnie. 
Często w wyniku uszkodzenia mózgu ostatnim i  jedynym 
sposobem porozumiewania się pacjenta z otoczeniem pozo-
staje wzrok. W C-Eye’u pacjent może używać komunikatów 
obrazkowych, słownych, ale może także pisać na klawiatu-
rach wirtualnych i ta opcja (o ile pacjent jest w stanie z niej 
korzystać), daje największą swobodę wyrażania własnych 
myśli w sposób najbardziej zbliżony do komunikacji wer-
balnej. Osoby posługujące się C-Eye’em jako narzędziem 
do komunikacji, wykorzystują go również w celach rozryw-
kowych, dla umilenia sobie czasu. Za jego pośrednictwem 
można słuchać muzyki, czytać książki, oglądać zdjęcia, roz-
wiązywać quizy, czy poruszać się po Internecie – udzielając 
się na Facebooku czy oglądając filmy w youTube. 

technologIa w SłużbIe 
Pacjentom neuRologIcznym
 Osoby starsze często zmagają się z ograniczeniami w komunikacji powstałymi na skutek różnego rodzaju 

dysfunkcji neurologicznych, takich jak uraz mózgowo-czaszkowy czy udar, jak również chorób neurodegra-
dacyjnych, takich jak stwardnienie zanikowe boczne, choroba Parkinsona czy Alzheimera. Warto wiedzieć, 
że rozwój nauki przynosi innowacyjne rozwiązania, które są z powodzeniem wykorzystywane w diagnosty-
ce i rehabilitacji neurologicznej oraz poprawiają jakość życia osób dotkniętych schorzeniami tego typu.



Człowiek, który doznał udaru, w jednej chwili traci władzę 
nad swoim ciałem. Zastyga mimika, pojawiają się zaburzenia 
mowy, pamięci, logicznego myślenia, problemem staje się 
spożycie posiłku. To efekt uszkodzeń komórek mózgowych. 
Jednak ludzki mózg jest bardzo plastyczny i posiada zdol-
ność regeneracji. Im wcześniej podjęta zostanie intensywna 
terapia w obszarze fizjo-, kinezy- i neuroterapii, tym lepsze 
rokowania dla chorego. Sukces zależy także od długości 
i systematyczności pracy z pacjentem, jego wytrwałości, 
cierpliwości, woli walki oraz wsparcia najbliższych. Uznaje 
się, że najważniejszy jest pierwszy rok po udarze. Rehabilita-
cja poudarowa nie może zakończyć się więc wraz z opusz-
czeniem szpitala.   

na cuD tRzeba zaPRacować
Czasem na odwrócenie skutków udaru wystarczy pół roku, 

a czasem potrzeba kilku lat. Najważniejsze, aby się nie poddać 
i nie zniechęcić. Tutaj nie pomoże leczenie farmakologiczne. 
Musi zostać wykonana długa, żmudna i intensywna praca pod 
kierunkiem specjalistów, którzy monitorują i analizują postępy. 

Pacjent poudarowy powinien się znaleźć pod opieką wysoko 
wykwalifikowanych fizjoterapeutów, neurologów, neuropsy-
chologów oraz neurologopedów. Ponadto potrzebny jest 
nowoczesny i  innowacyjnych sprzęt rehabilitacyjny, który 
uzupełni i wzbogaci tradycyjne i sprawdzone formy terapii. To 
wszystko razem może sprawić cud. I takie cuda się zdarzają. 

uDaR – I co Dalej?
 Obecnie w Polsce odnotowuje się około 90 tysięcy przypadków udaru rocznie. Większość z nich do-

tyczy osób po 65. roku życia, a więc wraz ze starzeniem się społeczeństwa ta liczba będzie rosnąć. 
Przy udarze mózgu najbardziej liczy się czas – jak najszybsza hospitalizacja ratuje życie, natomiast jak 
najszybciej podjęta rehabilitacja daje dużą szansę na powrót do sprawności. Rehabilitacja poudarowa 
powinna zacząć się od razu, nawet pierwszego dnia po udarze, i trwać tak długo aż zostanie zrobione 
wszystko co możliwe, aby pacjent powrócił do samodzielności.

Ośrodek Rehabilitacji LEONARDI położony w Szymanowie koło Konstancina 
Jeziornej (20 km od centrum Warszawy) oferuje pobyty rehabilitacyjne: 

l neurologiczne   l ortopedyczne   l kardiologiczne   l senioralne/opiekuńcze

Jako placówka medyczna LEONARDI specjalizuje się m.in. w rehabilitacji poudarowej w obszarze zaburzeń ruchu, 
czucia, mowy, pamięci, procesów poznawczych. Podczas neuroterapii wykorzystywany jest m.in. zaawansowa-
ny technologicznie System C-Eye, pozwalający na dokładną diagnostykę poziomu świadomości oraz funkcji 
poznawczych pacjentów neurologicznych oraz wspierający ich w komunikacji alternatywnej – pozawerbalnej.

Na terenie ośrodka LEONARDI działa także komora normobaryczna. 

Oprócz kompleksowej rehabilitacji zapewniamy pełną diagnostykę oraz bardzo wysoki standard wypoczynku.

 INFORMACJE pod nr tel. 22 123 03 59, 577 721 595     |     info@rehabilitacjakonstancin.pl

                    www.rehabilitacjakonstancin.pl
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 77 faktów o  (nie)trzymaniu moczu, o których 
pora mówić otwarcie to pierwszy w  Polsce 
poradnik, w którym klarownie i prosto mówi-
my o  inkontynencji, czyli o  nietrzymaniu mo-
czu. W publikacji zebraliśmy fakty dotyczące 
nietrzymania moczu, aby przekazać komplekso-
we kompendium wiedzy, podanej w przystępnej 
formie. Mówimy otwarcie, konkretnie i szczerze 
o problemach, które wynikają z nietrzymania mo-
czu oraz o sposobach rozwiązania tych proble-
mów. W opracowaniu treści pomogli nam spe-
cjaliści różnych dziedzin.

Objętość pęcherza moczowego wynosi 400–700 ml. 
Prawidłowo działający pęcherz daje nam znać o koniecz-
ności oddania moczu, kiedy jest wypełniony mniej więcej 
w dwóch trzecich. To oznacza, że podczas wizyty w toalecie 
powinniśmy oddać około 250 ml moczu w odstępie co około 
3 godziny, czyli 6–8 razy w ciągu dnia, natomiast w nocy – 
maksymalnie jeden raz. Jednorazowa mikcja prawidłowo 
powinna trwać około 30 sekund i powinna być swobodna, 
bezbolesna, wolna od uczucia parcia na pęcherz. Strumień 
moczu powinien być ciągły. Co trzeba podkreślić: nietrzy-
manie moczu jest objawem, natomiast przyczyny mogą być 
różne. Odpowiedzialne za to schorzenie są przede wszyst-
kim pęcherz oraz mięśnie dna miednicy. To, w jaki sposób 
zakłócone są ich funkcje, pomoże określić rodzaj nietrzy-
mania moczu. 

PoDczaS wySIłku 
Wysiłkowe nietrzymanie moczu ujawnia się przy pochy-

laniu, kucaniu, bieganiu, skakaniu czy podnoszeniu ciężkich 
przedmiotów, ale także podczas zmiany pozycji ciała, w trak-
cie śmiechu lub kaszlu. Wtedy mięśnie brzucha napinają się 
i rośnie ciśnienie w jamie brzusznej, które napiera na pęcherz. 

otwaRcIe,  
konkretnie  
I SzczeRze  
o (nIe)tRzymanIu  
moczu

Wygląda to mniej więcej tak, jakbyśmy raptownie ścisnęli 
torebkę foliową pełną wody. Tym, co powstrzymuje mocz 
przed wydostaniem się na zewnątrz, są mięśnie dna mied-
nicy – ich prawidłowe działanie utrzymuje cewkę moczową 
i dolną część pęcherza moczowego we właściwym miejscu.

naglące PaRcIe
Ten rodzaj inkontynencji występuje, gdy komunikacja 

między mózgiem a pęcherzem moczowym zawodzi. W zdro-
wym organizmie pęcherz jest w stałym kontakcie z móz-
giem. Receptory w ścianie pęcherza informują mózg, na ile 
jest on wypełniony i  jak pilnie należy skorzystać z toalety. 
Gdy ten mechanizm zawodzi, mózg nie informuje właściwie 
pęcherza o potrzebie oddania moczu, co odczuwamy jako 
naglące parcie.
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Nietrzymanie moczu ma bardzo różne przyczyny i tak 
samo różnorodne są sposoby ich leczenia. Dlatego nie po-
dejmuj terapii sama, lecz udaj się do specjalisty po diagnozę. 
Na wszystkich etapach leczenia zalecane jest stosowanie 
produktów chłonnych.

zabezPIeczenIe na co DzIeń
Nietrzymanie moczu jest problemem, który wpływa na 

naszą codzienną higienę. Często ogranicza twój codzienny 
komfort i zniechęca do lubianych aktywności. Przykładowo 
– możesz obawiać się wyjść na spacer, gdy nie masz pew-

ności, że będziesz miała dostęp do toalety. Możesz czuć 
się skrępowana w towarzystwie w obawie, że ktoś poczuje 
charakterystyczny zapach uryny lub zauważy plamę na 
odzieży. 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 chłon-
ności, żebyś mogła dobrać produkt odpowiednio do swoich 
potrzeb. Wkładki Seni Lady możesz kupić w aptekach, skle-
pach medycznych oraz w sklepach internetowych. Warto 
mieć świadomość, że radzenie sobie z NTM to nie tylko 
sposób na uwolnienie się z dyskomfortu. To także mądra 
troska o siebie i swoje zdrowie.

Więcej informacji , 
wskazówek i  porad 
znajdziesz w  porad-

niku 77 faktów o  (nie)
trzymaniu moczu, 
o których pora mówić 
otwarcie. Zamów bez-

płatny poradnik na:

W tym samym miejscu 
możesz też zamówić 
próbki wkładek urolo-

gicznych.

wkładki Seni lady w 8 rozmiarach są dostępne w aptekach,  
sklepach medycznych i sklepach internetowych – m.in na: www.seni24.pl

www.kontynentkobiet.pl
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PrzeKAż NAM Swój PrzePiSDLA POLEPSZENIA NASTROJU

Z Nowym Rokiem lekkim kRokiem!
Tym razem w naszym kąciku dobrego humoru prezentujemy żarty, z których śmieją się 
w Turcji, Słowenii i we Włoszech. Nadeszły do nas również rysunki satyryczne Piotra 
Mejsaka z Bytomia (poniżej) oraz pełna dobrych życzeń noworoczna rymowanka od 
Zofii Tulibackiej z Gdyni: „Niech taneczny lekki krok będzie z Wami cały rok / I niech 
wiedzie Was bez stresu od sukcesu do sukcesu!”. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni 
Ewie i Zbigniewowi Paszkom z Krakowa za zainicjowanie tego tak lubianego przez 
wszystkich cyklu oraz za to, że nadal go z nami współtworzą. 

Dwóch bogatych emerytów udaje się do 
kasyna w Wenecji. Zaczynają od ruletki. 

–Jakie liczby obstawiamy?
– A ile razy w tygodniu kochasz się 

z żoną?
–  Ja, no cóż... średnio 4 razy. A jak z Tobą?
– A ja 5 razy. No to postawmy na 4 i 5!

Kulka została rzucona, biegnie 
po kole ruletki, przeskakuje 
kolejne numery i zatrzymuje się 

na zerze. – Cholera. Gdybyśmy 
oboje powiedzieli prawdę, wy-

gralibyśmy wszystko!

Para emerytów widzi przed sklepem policjanta, wypisującego 
mandat za złe parkowanie. 

– Moglibyście mieć więcej szacunku dla osób starszych – 
mówi mąż. 

Zdarzyło nam się to po raz pierwszy, jesteśmy na emeryturze, 
i już od razu mandat za złe parkowanie! 

Policjant spojrzał na staruszków, wzruszył ramionami i pisze 
dalej. Wówczas starsza pani zaczęła się coraz bardziej denerwo-
wać i wymyślać policjantowi od osłów, pajaców itd. Policjant za-
czął wypisywać mandat za znieważanie. Nagle mąż chwycił żonę 
za ramię i mówi: 

– Wiesz co, przypomniałem so-
bie, że przecież przyjechaliśmy na 
zakupy autobusem!

Pewnego dnia Nasreddin Hodja 
poprosił sąsiada o pożyczenie ko-
ciołka. Następnego dnia zwrócił go wraz 
z małym garnkiem w środku. Gdy właściciel kociołka 
zobaczył garnek, zapytał zdziwiony:

– Co to jest? 
Hodja odpowiedział: 
– Dobre wieści! Kociołek Ci się rozmnożył. 
Sąsiad ucieszył się i wziął kociołek wraz z garnkiem. 

Po jakimś czasie Hodja znów przyszedł do sąsiada poży-
czyć kociołek. Tym razem jednak nie zwrócił go następ-
nego dnia. Właściciel więc przyszedł do domu Hodji 

i poprosił o zwrot kociołka. A Hodja 
ze smutną miną:

– Złe wieści! Kociołek nie żyje! 
Na to sąsiad zdziwiony:
– Jakże kocioł może nie żyć? 
– Skoro uwierzyłeś, że kociołek 

się rozmnożył, to dlaczego nie wie-
rzysz, że umarł?

Co dałeś  
swojemu panu 
na gwiazdkę?

Dałem mu 
  łapę i nie 
      pogryzłem 
           butów.

Mój zawał 
nazwali covid.

Jutro mam wizytę 
u neurologa.

Już za rok 
przyjmie mnie 
        onkolog.

Ja też 
   jestem na 
      kwarantannie.

Nie przyjęli 
mnie do szpitala.
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Drożdże i cukier rozpuszczamy w ciepłym mleku. W mi-
sce odmierzamy sól, mąkę, śmietanę, dodajemy żółtka i za-
gniatamy ciasto. Mieszając, dodajemy pokrojone masło. Gdy 
składniki są już dobrze połączone, a ciasto gładkie, przykry-
wamy miskę i pozostawiamy ciasto do wyrośnięcia w cie-
płym miejscu. W tym czasie przygotowujemy nadzienie. Mie-
szamy zmielone orzechy włoskie z połową cukru i gotujemy 
na mleku, mieszając. Białka ubijamy na sztywno, stopniowo 
dodając pozostały cukier. Jak masa przestygnie, dodajemy 
sok i skórkę z cytryny oraz pianę.  Wyrośnięte ciasto wał-
kujemy na posypanym mąką blacie, nakładamy na niego 
nadzienie, posypujemy rodzynkami i ciasno zwijamy w rulon. 
Przekładamy do wysmarowanej tłuszczem blachy i pozo-
stawiamy do wyrośnięcia w cieple. Następnie smarujemy 

rozbełtanym jaj-
kiem, przebijamy 
w kilku miejscach 
i  wkładamy do 
rozgrzanego pie-
karnika. Pieczemy 
w  temperaturze 
180°C przez około 
godzinę.
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Na ciasto
• 50–60 g drożdży 
• 200 ml mleka
• 500 g mąki
• 100 g kwaśnej śmietany
• 100 g masła
• 40 g cukru
• 2 żółtka
• 1,5 łyżeczki soli 

Na farsz:
• 400 g orzechów
• 150 g cukru
• 200 ml mleka
• 2 białka 
• sok z połowy cytryny
• starta skórka z całej  

cytryny
• 100 g rodzynek
• 1 całe jajko

PotIca – SłoweńSka 
bułka oRzechowa

manti – tuReckIe PIeRożkI

Do głębokiej mis-
ki dodajemy mąkę 
i sól. Do środka wbi-
jamy jajko i mieszamy, 
stopniowo dodając 
szklankę ciepłej wody. 
Zagniatamy ciasto, owijamy folią spożywczą i odstawiamy. 
W tym czasie mieszamy mięso z posiekaną cebulą, pieprzem 
i solą. Ciasto przekładamy na posypaną mąką stolnicę, za-
gniatamy i dzielimy na 3 części, następnie rozwałkowujemy 
i kroimy nożem na kwadraty, na których kładziemy odrobi-
nę farszu i łączymy przeciwległymi rogami.  Uformowane 
pierożki układamy na posypanej mąką tacy i wkładamy do 
lodówki do schłodzenia. Po kilkunastu minutach wkładamy 
manti do wrzącej wody z odrobiną oliwy i gotujemy przez 
15-20 minut. W rondlu topimy masło, dodajemy koncentrat 
pomidorowy i mieszamy. Tak przygotowany sos dolewamy 
do gotujących się manti i gotujemy jeszcze chwilę. Następ-
nie przekładamy ostrożnie pierożki na talerz i polewamy 
sosem z jogurtu z dodatkiem przeciśniętego przez praskę 
czosnku, papryki, mięty i sumaku. 

�� ÇANAKKALE ONSEKIZ mART UNIvERSITY

Na ciasto: 
• 3,5 szklanki  mąki
• 1 szklanka ciepłej wody
• 1 łyżeczka soli
• 1 jajko

Na farsz: 
• 250 g chudej mielonej wo-

łowiny
•  1 średnia cebula
•  pół łyżeczki czarnego 

pieprzu
• pół łyżeczki papryczki 

chili
•  1 łyżeczka soli

do gotowania: 
• 2 łyżki masła
• 2 łyżki koncentratu pomi-

dorowego.
Na sos:

• kubek jogurtu 
• 2 ząbki czosnku
• 1 łyżeczka suszonej mięty
• 1 łyżeczka sproszkowanej 

papryki
• pół łyżeczki sumaku 

(przyprawa)

�� vESNA  
BREZNIKAR

PANI ELEONORA CHMIELARSKA (92) Z BOCHNI POLECA odżywczą i antynowotwo-
rową miksturę według przepisu bułgarskiego naukowca prof. Hristo Mamerskiego: 

• 15 cytryn, 12 główek czosnku, 1 kg miodu ze sprawdzonej pasieki (0,9 l to około 1,25 kg), 400 g 
ziarna zielonej pszenicy, 400 g orzechów włoskich

Namoczyć ziarno w wodzie przez 10–12h (w szklanym naczyniu). Odcedzić, przepłukać 
i pozostawić na 24h lub do czasu aż pojawią się kiełki na  1–2 cm. Zblendować kiełki, orze-
chy i obrany czosnek, dodać 5 umytych pokrojonych ze skórką cytryn i ponownie zblendo-
wać wszystko razem. Dodać sok wyciśnięty z pozostałych 10 cytryn, wymieszać drewnianą 
łyżką, dodać miód i znów wymieszać na jednolitą papkę. Przełożyć do szklanego naczynia 
i wstawić do lodówki na 3 dni. Przyjmować 2 łyżki trzy razy dziennie 30 minut przed posił-
kiem. I czwarty raz przed snem. 
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AKtywNe GMiNy PrzyjAzNe SeNiOrOM

Dołącz Do PRogRamu 
gmIna PRzyjazna 
SenIoRom!
 

Końcówka roku 2021 przyniosła rekordową liczbę inauguracji – do programu Gmina Przyjazna Senio-
rom przystąpiło aż 15 samorządów. To wspólny sukces Głosu Seniora oraz samych Seniorów, którzy 
dostrzegają korzyści płynące z uczestnictwa w programie, w tym z posiadania Ogólnopolskiej Karty 
Seniora, i potrafią przekonać o tym lokalnych włodarzy oraz przedsiębiorców. To właśnie Seniorzy są 
prawdziwymi współtwórcami GPS i OKS! Do programu Gmina Przyjazna Seniorom może przystąpić każda 
gmina w Polsce. Zapraszamy na stronę www.glosseniora.pl/gps

WŁADYSŁAWOWO – burMiStrz rOMAN 
KużeL z certyfiKAteM GPS i KAMPANii SOLi-
dArNi z SeNiOrAMi

POdczAS iNAuGurAcji we włAdySłAwO-
wie zOStAł urOczyście OtwArty KLub Se-
NiOrA

wiOLetA MOrAwiAK – KOOrdyNAtOr dS. POLity-
Ki SeNiOrALNej i dOrOtA reSzKe – dyr. bibLiO-
teKi MiejSKiej, Przy Której dziAłA łebSKi utw.

łeBa – burMiStrz ANdrzej 
Strzech MińSKi i z-cA burMiStrzA 
KrzySztOf KróL

RADZYń PODLASKI – burMiStrz je-
rzy rĘbeK z certyfiKAteM GPS

certyfiKAt OKS dLA POrtu 
jAchtOweGO w łebie

KOLBUDY – zAStĘPczyNi wój - 

tA GMiNy KOLbudy ANitA ri-
chert-KAźMierSKA z  certy-
fiKAteM GPS

PrzedStAwicieLe KOLbudzKich OrGANizAcji 
SeNiOrALNych z OKS

KRYNICA ZDRóJ – burMiStrz PiOtr rybA 
z  certyfiKAteM GPS, AGNieSzKA fiGieL 
z SANAtOriuM eNerGetyK z certyfiKA-
teM OKS

BIECZ – w iMieNiu burMiStrzA MirOSłAwA 
wĘdrychOwiczA certyfiKAt z rąK dAriu-
SzA MrOzA (GłOS SeNiOrA, GPS, MirS) Ode-
brAł GrzeGOrz NOSAL
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ŚWIąTNIKI GÓRNE – w iNAuGurAcji udziAł wziĘLi M.iN. Przew. rKS 
ANtONi wiAtr, PrezeS Pzerii POdGórze MAriOLA hurKO OrAz re-
PrezeNtAcjA SeNiOrów

łuKASz SALwArOwSKi, NAtALiA 
wOjtALA – AMbASAdOrKA GłOSu 
SeNiOrA OrAz SeweryN GutOwSKi 
z-cA burMiStrzA MiG świątNiKi 
GórNe

burMiStrz POLKOwic łuKASz 
PuźNiecKi i  z-cA burMiStrzA 
ewA KOwALiK

łaBowa – w iNAuGurAcji wziĘLi udziAł M.iN.: wójt MArtA SłAby i rAdNA wOjewództwA MAłOPOLSKieGO MArtA MOrdArSKA

WAŁCZ – burMiStrz MAciej żebrOwSKi OrAz PrzedStAwi-
cieLe PierwSzych LOKALNych firM hONOrujących OKS

POLKOWICE – urOczyStA iNAuGurAcjA z udziAłeM PrzedStAwicieLi włAdz i iN-
Stytucji GMiNNych, OrGANizAcji SeNiOrALNych OrAz firM.

NOWE BRZESKO – Od Lewej dAriuSz Mróz rePrezeNtujący StOwArzy-
SzeNie MANKO – GłOS SeNiOrA OrAz burMiStrz KrzySztOf MAdejSKi

TUChóW – w SPOtKANiu iNAuGurAcyjNyM wziĘLi udziAł M.iN. 
burMiStrz MAGdALeNA MArSzAłeK, z-cA dyr. dK MAriA KrAS, 
KOOrdyNAtOr dS. POLityKi SeNiOrALNej dOrOtA StrOjNy.

SYCóW – iNAuGurAcjA z udziAłeM M.iN. burMi-
StrzA dAriuSzA MANiAKA i wiceburMiStrz MA-
rzeNy Guder 

mIELNO – z  certyfiKAtAMi burMiStrz OLGA 
rOSzAK-PezAłA i KierOwNiK ddS+ AdAM czycz

żeGocINa – certyfiKAt GPS OdebrAł 
wójt MAreK wrONA.

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych  
w ramach programu wieloletniego na rzecz  

Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025
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KOLbudy

OżArOwice

SKAwiNA

uStrzyKi 
DolNe

PartNerzy ProGramu GmINa PrzyJazNa SeNIoromPartNerzy ProGramu GmINa PrzyJazNa SeNIorom

ANdrychów biAłOśLiwie bieLAwAbiecz biłOGrAj bObrOwNiKi bOchNiA bOLeSłAw bOrzĘciN brześć Ku-
jAwSKi

brzOzów buKOwNO bytOM

GASzOwice GierAłtOwice GNiew GLiNOjecK GOrLice 
MiAStO

GOrLice
GMiNA

Grybów hrubieSzów iwANOwice jASień jAStrzĘbie- 
-zdrój

KONStANciN- 
-jeziOrNA

KOńSKie 
MiAStO  
i GMiNA

KOrNOwAc KOrONOwO KórNiK KrzeSzOwiceKryNicA zdrój LeSKO

Miechów

LeSzNO

MiedziANA 
GórA

LeSzNOwOLA LeśNA

MierOSzów MiejSce
PiAStOwe

LĘbOrK

MiĘdzyLeSieMieLec MieLNO POwiAt MiKO-
łOwSKi

MiKOłów MiLANóweK MSzANA 
dOLNA

POwiAt 
PrudNicKi

PruSzKów POwiAt 
PrzASNySKi

PrzeMyśL PSzczyNA rAdOM rAdOMSKOPiASeczNO PieSzyce PłOńSK POdKOwA 
LeśNA

POLKOwice

Suchy LAS SycówSKOczów SłAwA StruMień 
GMiNA

StrzeGOMStAre bAbice StArOGArd 
GdAńSKi

StAry Sącz StąPOrKów StrAwczyN StrONie 
śLąSKie

wAłbrzych wAłcz werbKOwice wiązOwNA wieLiczKA wiSzNiA 
MAłA

włAdySłAwOwOwieLOwieś włOcłAweK wrześNiA wyrzySK

iGOłOMiA- 
-wAwrzeńczyce

MłAwA MOSzczeNicA

jASieńjANów  
LubeLSKi

jAStrzĘbie- 
-zdrój

„BEzpiEczny i aktywny sEnior” – koNfErENCja w kaTowiCaCh
wśród wielu wydarzeń współorganizowanych przez międzynarodowy 
Instytut rozwoju Społecznego są dwie konferencje na szczeblu woje-
wódzkim. Pierwsza z nich odbyła się 22 listopada w śląskim urzędzie 
wojewódzkim w Katowicach. Było to spotkanie przedstawicieli gmin 
województwa śląskiego, podczas którego ogłoszono wyniki V edycji kon-
kursu „aktywna Seniorka. aktywny Senior 2021”. wśród nominowanych 
byli też nasi ambasadorowie – Krystyna męcik z łaz oraz Konstanty ur-
bański z żywca. Podczas konferencji Prezes łukasz Salwarowski omówił 
kampanie „Bezpieczny Senior – Stop manipulacji – Nie daj się oszukać!” 
oraz „Gmina Przyjazna Seniorom” i „ogólnopolska Karta Seniora”.

SPOtKANie OdbyłO SiĘ w fOrMie hybrydOwej (StA-
cjONArNie i ON-LiNe)

PrezeS łuKASz SALwArOwSKi i  wicewOjewOdA 
śLąSKi jAN chrząSzcz

AKtywNA SeNiOrKA 2021 – AGNieSz-
KA ruSOK z LySeK

AKtywNy SeNiOr 2021 – jAN SzyMA z  czĘS-
tOchOwy



PartNerzy ProGramu GmINa PrzyJazNa SeNIoromPartNerzy ProGramu GmINa PrzyJazNa SeNIorom

ceKcyN chĘciNychełMiec ciechANów ciechOciNeK cieSzyN czerwiONKA- 
-LeSzczyNy

dąbrOwA 
GórNiczA

dĘbicA 
GMiNA

dĘbicA  
MiAStO

dłuGOłĘKA dObrA dzierżONiów

jerzMANOwice- 
-PrzeGiNiA

KAziMierzA
wieLKA

Kąty  
wrOcłAwSKie

KieLce
KiSieLice

KLucze KłAj KłOdzKO 
GMiNA

KłOdzKO 
MiAStO

KNurów KObyLNicAjeLeNiA GórA

MichAłOwice

MyśLeNice NAdArzyN NĘdzA
NOwe MiAStO  

LubAwSKie  
GMiNA

Niedźwiedź NOwe brzeSKO
NOwe MiAStO 

LubAwSKie  
MiAStO

NOwy dwór 
MAzOwiecKi

NySA OLKuSz OStródA

rASzyN

POwiAt 
OświĘciMSKi

redA rOPczyce rzeSzów SANdOMierz SerOcK SĘdziSzów 
MAłOPOLSKi

SĘKOwA SKAłA

świątNiKi GórNe

SKArżySKO- 
-KAMieNNA

świdNicA

SKArżySKO 
KOścieLNe

POwiAt 
świecKi

świĘtOchłOwice tArNObrzeG tOMASzów 
LubeLSKi

tySzOwce ujAzd uStrOń

POwiAt 
zGierSKi

zGOrzeLec
GMiNA

zGOrzeLec
MiAStO

złOty StOK

MALbOrK MASłówPOwiAt
LĘbOrSKi

Libiąż LidzbArK LubANie LubAwA lubiN łOPuSzNOłAbOwA łebAwOjewództwO 
LubeLSKie

żAbiA wOLA żeGOciNAzAbrze zAGNAńSK zAKOPANe zAwiercie zbuczyN

trzebNicA tuchów

rybNiK

dObrA

jedLNiA- 
-LetNiSKO

rAdzyń
POdLASKi

SzydłOwiec

zAbierzów

„BEzpiEczny i aktywny sEnior” – koNfErENCja w warszawiE
8 grudnia na konferencji w mazowieckim urzędzie woje-
wódzkim w warszawie rozmawiano o rządowych progra-
mach senioralnych w województwie mazowieckim re-
alizowanych przy wsparciu organizacji pozarządowych, 
przedstawiając dobre praktyki i  inspiracje. Konferencję 
otwarły wystąpienia wojewody mazowieckiego Konstan-
tego radziwiłła oraz Prezesa Stowarzyszenia maNKo – 
Głos Seniora łukasza Salwarowskiego. Następnie głos 
zabrali: dyrektor Narodowego Instytutu wolności – cen-
trum rozwoju Społeczeństwa obywatelskiego wojciech 
Kaczmarczyk, dyrektor departamentu Polityki Senioralnej 
ministerstwa rodziny i Polityki Społecznej lidia ułanowska, 
zastępca dyrektora wydziału Polityki Społecznej muw 
w warszawie Kinga Jura, zastępca dyrektora departamen-
tu europejskiego funduszu Społecznego w ministerstwie 
funduszy i Polityki regionalnej Przemysław herman oraz 
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i or-
ganizacji pozarządowych. w spotkaniu wzięła udział około 
290 osób, a około 250 połączyło się za pośrednictwem 
Internetu. Spotkanie uatrakcyjnił występ Seniorek z dzien-
nego domu Senior+ w ojrzeniu. 

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych  
w ramach programu wieloletniego na rzecz  

Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

PRogRamy I kamPanIe głoSu SenIoRa –  
wSPaRcIe Dla SenIoRów I SamoRząDów

Podczas Konferencji „Bezpieczny i Aktywny Senior” Redaktor 
Naczelny Głosu Seniora Łukasz Salwarowski przedstawił pro-
gramy „Gmina Przyjazna Seniorom” oraz „Ogólnopolska Karta 
Seniora” jako formy wsparcia Seniorów, przedsiębiorców i samo-
rządów oraz omówił kampanię „Solidarni z Seniorami – Razem 
Damy Radę” i „Szkoła Przyjazna Seniorom” jako przykłady wspar-
cia Seniorów w czasie pandemii. Na koniec zaprezentowana zo-
stała kampania „Bezpieczny Senior – Stop Manipulacji – Nie Daj 
się Oszukać!” ze szczególnym uwzględnieniem korona-oszustw.

MuSzyNA
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AKtywNe GMiNy PrzyjAzNe SeNiOrOM

Podczas części oficjalnej miało miejsce m.in. wręczenie dla Wła-
dysławowa certyfikatu Gminy Przyjaznej Seniorom oraz uroczyste 
otwarcie Klubu Seniora przez symboliczne przecięcie wstęgi. Klub 
mieści się w Ogrodzie Zimowym Domu Rybaka i jest znakomicie wy-
posażony. Podzielono go na kilka stref – wypoczynkową, gastrono-
miczną i rekreacyjno-sportową. Spotkanie zakończył występ Miejsko-
-Parafialnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Władysławowa, zaś pierwsi 
klubowicze otrzymali praktyczne upominki. Władysławowski Klub 
Seniora został zrealizowany w ramach projektu „Kompleksowy sy-
stem wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku 
senioralnym i ich opiekunów” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Gmina Władysławowo jest jednym z czterech 
partnerów realizujących projekt, którego celem jest przeciwdziałanie 
osamotnieniu i marginalizacji osób 60+. 

RaDość bycIa wśRóD luDzI
Klubowicze mają wiele możliwości aktywnego i kreatywnego 

spędzania czasu. Mogą skorzystać z zajęć z aktywności ruchowej, 
warsztatów kulinarnych, dietetycznych, plastycznych, muzycznych, 
tanecznych, manualnych, kulturalnych 
oraz wziąć udział w różnego rodzaju spot-
kaniach grupowych bądź indywidualnych 
ze specjalistami – geriatrą, psychologiem, 
fizjoterapeutą. Dzięki takim spotkaniom 
Seniorzy odkrywają i rozwijają swoje ta-
lenty i pasje, zdobywają nowe doświad-
czenia, nawiązują serdeczne relacje z in-
nymi, otwierają się na świat i angażują 
się w inicjatywy na rzecz społeczności 
lokalnej. I co warto podkreślić, bycie ra-
zem i wspólne działanie dają osobom 
starszym wiele radości. 

we właDySławowIe  
już DzIała klub SenIoRa

Na początku grudnia we Władysławowie został uroczyście otwarty 
Klub Seniora. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: burmistrz Roman 
Kużel, Radni Miejscy, wicestarosta Tomasz Herrmann, wójt Gminy 
Kosakowo Marcin Majek, zastępca wójta Gminy Puck Piotr Neubau-
er, prezes Fundacji Phenomen Jarosław Galas, koordynator projek-
tu, w ramach którego realizowane jest zadanie Marcin Kasperczyk, 
przedstawiciel Stowarzyszenia Manko dr Marek Pilch oraz prezesi 
i delegaci: Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów we 
Władysławowie, Uniwersytetu III Wieku, Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego oddział Władysławowo, dyrektor Biblioteki Miejskiej 
we Władysławowie Bogumiła Ceynowa-Kasprzyk, Koło Gospodyń 
z Władysławowa, proboszcz parafii we Władysławowie ks. Marek 
Jarząbek, koordynator nowopowstałego Klubu Seniora Marlena 
Korejke oraz najważniejsi goście – Seniorzy. 

dOKtOr MAreK PiLch OrAz rOMAN KużeL, 
burMiStrz włAdySłAwOwA – GMiNy Przy-
jAzNej SeNiOrOM

zaPRaSzamy Do klubu
Władysławowski Klub Seniora jest wyposażony 
w różnorodny i specjalistyczny sprzęt sportowy 
i rekreacyjny. O kącik prasowy dba Referat Pro-
mocji Komunikacji i Spraw Społecznych w Urzę-
dzie Miejskim we Władysławowie. Różnorodne 
zajęcia realizowane w Klubie Seniora są ade-
kwatne do potrzeb i oczekiwań osób starszych 
i mają charakter edukacyjny, prozdrowotny i pro-
społeczny, co zachęca do regularnego uczest-
nictwa i aktywizuje Seniorów, przyczyniając się 
tym samym do poprawy jakości ich życia. 

wszystkich władysławowskich Seniorów za-
praszamy do Klubu. Informacje u  Koordy-
natorki od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 9.00 do 16.00; dom rybaka, wejście  
z sali 103, I piętro. 
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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!

Pełną listę firm oferujących zniżki możesz pobrać ze strony: www.glosseniora.pl

 P o l e c a n i  P a R t n e R z y  P R o g R a m U
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OŚRODEK REHABILITACJI LEONARDI
– 10% zniżki

Szymanów 5 (koło Konstancina-Jeziornej  
pod Warszawą)
05-532 Szymanów, tel. 22 123 03 59, 57 772 15 95
info@rehabilitacjakonstancin.pl,  
www.rehabilitacjakonstancin.pl

RYNECZEK SENIORA
–  5 zł zniżki na miód, – 2 zł zniżki na zakwas  

z buraków sklep.glosseniora.pl lub stacjonarnie:
os. Urocze 12, 31-953 Kraków-Nowa Huta

BIURO TURYSTYCZNE BELFEREK
Al. Słowackiego 52, 30-018 Kraków (koło Nowego 
Kleparza) Tel. 12 634 23 17, 575 550 302, 
belferek.pl

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 

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

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 smart-
fonami 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 niepeł-
nosprawnościami, 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
–  od 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

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 

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych  
w ramach programu wieloletniego na rzecz  

Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025
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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: 
S t o w a r z y s z e n i e  M A N K O  o s .  U r o c z e  1 2 ,  3 1 – 9 5 3  K r a k ó w 

z dopiskiem „Prenumerata Głosu Seniora” lub na adres e-mail: kontakt@manko.pl 
– PRZESŁANIE ZAMÓWIENIA JEST KONIECZNE DO ZREALIZOWANIA PRENUMERATY.

zamóWienie PRenUmeRaty ogólnoPolsKiego magazynU głos senioRa

zamóW PRenUmeRatę – PoPRzez PRzeKazanie nam daRoWizny
(zamówienie prenumeraty zwiększy nakład magazynu i ogólnopolskiej Karty seniora)

D a r o w i z n a  n a  c e l e  s t a t u t o w e

-  G ł o s   S e n i o r a

Stowarzyszenie MANKO
ul. Siarczki 16 
30-698 Kraków

25 2490 0005 0000 4600 9537 1831

2 5  2 4 9 0  0 0 0 5  0 0 0 0  4 6 0 0  9 5 3 7  1 8 3 1 

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:

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.

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

Data, podpis osoby zamawiającej prenumeratę

  w celu otrzymywania od Stowarzyszenia MANKO drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, doty-
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.

 TAK  NIE

 TAK  NIE

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych PRENUMERaTa GŁOSU SENiORa 
jest na stronie 73.
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KLAUZULA INFORMACyJNA DOTyCZąCA PRZETWARZANIA DANyCH OSOBOWyCH PRenumeRata głoSu SenIoRa

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

§ 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 rea-
lizacji korzyści oraz komunikacji związanej z  zamówieniem przez Panią/Pana Prenumeraty 
Głosu Seniora – przetwarzanie takie jest niezbędne dla wykonania umowy jaką Pani/Pan za-
wiera zamawiając Prenumeratę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków podatkowych i rachunkowych (pod-
stawa 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 budowa-
nia wiedzy o naszych odbiorcach będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Admi-
nistratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i zabez-
pieczenia 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 wywo-
łujących 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.

§ 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 pod 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) prowadzenia Programu Ogólnopolska Karta Seniora, w tym realizacji korzyści oraz komu-
nikacji 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 Senio-
ra 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  za-
bezpieczenia 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 wywo-
łujących 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 
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.

§ 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 dostosowania korzyści wynikających z  posiadania Karty Seniora do 
potrzeb jej posiadaczy.

§ 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.



D a r o w i z n a  n a  c e l e  s t a t u t o w e

-  G ł o s   S e n i o r a

Stowarzyszenie MANKO
ul. Siarczki 16 
30-698 Kraków

66 2490 0005 0000 4600 9366 4184 

Seniorze!

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

jak uzyskać ogólNopolskĄ/EuropEjskĄ  
karTĘ sENiora

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/EUROPEJSKIEJ 
KARTY SENIORA I RABATóW W CAŁyM KRAJU I ZA GRANICą.
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zamóW ogólnoPolsKĄ KaRtę senioRa i WsPomóŻ nas daRoWiznĄ

4  PROSTe  

KROKi

3.1. Wejdź na: 
www.glosseniora.pl

Załącz znaczek pocztowy 
i zaadresowaną kopertę

Wydrukuj i wypełnij 
formularz2. 4. Wyślij na adres  

os. Urocze 12 
31–953 Kraków 

Program Europejska Karta Seniora jest elementem projektu SASME+, współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, i jest tożsamy z programem 

Ogólnopolskiej Karty Seniora, to znaczy, że wszystkie firmy partnerskie programu OKS,  
zarówno w Polsce, jak i za granicą, honorują na równych zasadach obie karty. 



JUŻ DZIŚ ZACZNIJ KORZySTAĆ Z 
RABATóW W CAŁyM KRAJU I ZA GRANICą.

 

 

 
 

 
  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU 
„EUROPEJSKA KARTA SENIORA”* 

 

 
 

 

Miejscowość:  Data:         

DANE OSOBOWE 

Imię (imiona):  

Nazwisko:  

Miejscowość 
urodzenia:  

Data 
urodzenia: 

        

d  d  
 

m  m   r  r  r  r  

d  d  
 

m  m  r  r  r  r  

DANE KONTAKTOWE 

Ulica:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków, w celu wydania 
Europejskiej Karty Seniora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
Oświadczam, że wyrażam zgodę dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawienia swoich danych, usunięcia swoich danych oraz sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania do wyżej wspomnianego celu.  
Wyrażenie zgody jest niezbędne do wydania Europejskiej Karty Seniora. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marke�ngowych, w tym marke�ngu bezpośredniego. Oznacza 
 ona w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji marke�ngowych od Stowarzyszenia MANKO z siedzibą przy ul. Siarczki 16, 
 30-698 Kraków  drogą telefoniczną, emailową oraz pocztową dotyczących m.in. wydarzeń organizowanych dla seniorów  
Oświadczam, że wyrażam zgodę dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawienia swoich danych,  
usunięcia swoich danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania do wyżej wspomnianego celu.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach handlowych   przez Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy  
ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków oraz podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem MANKO m.in. dotyczących ofert, promocji,  
rabatów dla seniorów za  pośrednictwem poczty tradycyjnej, środków  komunikacji  elektronicznej  oraz  telekomunikacyjnych   
urządzeń  końcowych,  w  tym  w  formie  wiadomości  e-mail,  sms  lub telefonicznie (zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług  
drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. oraz zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r.). 
Oświadczam, że wyrażam zgodę dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawienia swoich danych,  
usunięcia swoich danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania do wyżej wspomnianego celu. 

Kod 
pocztowy:   -    

Numer 
domu:      

Numer 
lokalu:      Miejscowość

 
 

Numer 
telefonu:                 

Adres 
e-mail: 

 
 

 

Własnoręczny czytelny podpis: 

* WYPEŁNIONY PISMEM DRUKOWANYM FORMULARZ PROSIMY ODESŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ (WRAZ ZE ZNACZKIEM POCZTOWYM I ZAADRESOWANĄ KOPERTĄ) 
NA ADRES REDAKCJI „GŁOS SENIORA” (OS. UROCZE 12, 31–953 KRAKÓW).  
 
PROSIMY O WSPARCIE PROJEKTU DAROWIZNĄ NA ADRES: STOWARZYSZENIE MANKO, UL. SIARCZKI 16, 30-698 KRAKÓW. 
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 57 2490 0005 0000 4500 9810 9905 
BAZA FIRM HONORUJĄCYCH KARTĘ SENIORA JEST DOSTĘPNA NA WWW.GLOSSENIORA.PL 
 
 

Numer karty:       

Województwo:  

 
 

 
 komórkowy:

 
stacjonarny: 

 
 

 
 M: K: Płeć: 

 

 

EUROPEJSKI

Proszę o przyjęcie mnie w poczet uczestników programu „Europejska Karta Seniora”. Oświadczam, że znane mi są postanowienia Regulaminu 
zamieszczonego na stronach www.glosseniora.pl oraz seniorsvoiceplus.eu. Jednocześnie zobowiązuję się do jego przestrzegania.

PROSZĘ WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM



amBasadoRzy głosU senioRa i  ogólnoPolsKiej KaRty senioRa

marek Piekarczyk

krzysztof zanussi

wirginia Szmyt – Dj wIka
i marek PilchIrena Santor

krzysztof cugowski

Stowarzyszenie maNKo, ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków
numer rachunku bankowego: 
66 2490 0005 0000 4600 9366 4184

SeNIorze, weSPRzyj DzIałanIa  
StowaRzySzenIa manko – głoSu SenIoRa 

PRzekaż nam  
Swój 1%

krs 0000225549
www.glosseniora.pl

PRzekaż DaRowIznę: lub

krystyna mazurówna

Sobiesław zasada


