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Szanowni Państwo,

z dumą oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer 
międzynarodowego magazynu Europejski Głos Seniora. Powstał on 
w ramach projektu SASME (ang. Social Activation of Seniors Through 
Media Education – Społeczna aktywizacja seniorów przez edukację 
medialną), którego Stowarzyszenie MANKO/Głos Seniora jest 
głównym organizatorem. Projekt został zainaugurowany w marcu 
zeszłego roku w Krakowie. Ma na celu upowszechnienie w krajach 
Unii Europejskiej innowacyjnych praktyk Stowarzyszenia MANKO/
Głosu Seniora w zakresie aktywizacji seniorów poprzez edukację 
medialną oraz promocję zdrowego stylu życia wśród osób starszych. 

Program SASME jest pilotażowo wdrażany przez nasze 
organizacje partnerskie: w Niemczech (AKO Bennohaus), w Rumunii 
(CPIP) i na Litwie (Social Innovation Fund). Ma być także promowany 
wśród organizacji seniorskich w Polsce. Zakłada on prowadzenie 
działań edukacyjnych wśród osób starszych z użyciem czterech 
narzędzi: magazynu Europejski Głos Seniora, Europejskiej Karty 
Seniora, szkoleń dla organizacji seniorskich oraz edukacyjnej gry 
planszowej „On the Way. Latający reporterzy” (więcej o założeniach 
i celach gry piszemy na str. 16-17). Europejski Głos Seniora – podobnie 
jak jego wersja polska – będzie medium nie tylko skierowanym 
do seniorów, ale także przez nich współtworzonym. Niezbędne 
umiejętności dziennikarskie oraz wiedzę o funkcjonowaniu redakcji 
będą oni mieli okazję nabyć w ramach szkoleń SASME. 

W ramach współpracy z organizacjami partnerskimi szybko 
okazało się, że każdy kraj partnerski ma wiele do zaprezentowania. 
Każdy z nich jest w naszym magazynie reprezentowany przez 
ambasadora – seniora, który aktywnie działa na rzecz społeczności 
lokalnej. Prezentujemy również relacje z wydarzeń organizowanych 
dla seniorów w krajach partnerskich. Ponadto, każdy partner 

PATRONI HONOROWI I PARTNERZY

przygotował krótkie porady dotyczące bezpieczeństwa seniorów. 
Tematy – np. kieszonkowcy w tramwajach – są na tyle uniwersalne, że 
z pewnością okażą się przydatne dla wszystkich naszych czytelników 
w Europie.

Ponadto polecamy Państwu tekst z działu „Innowacje”, w którym 
dr Agnieszka Cieśla prezentuje bardzo ciekawy projekt „Wzorcowe 
Mieszkanie Seniora”. Dowiecie się Państwo z niego, na czym polega 
tworzenie mieszkania dostosowanego do potrzeb osób starszych 
i jak wygląda to, które już powstało w Warszawie. Nie zapomnieliśmy 
także o poradach zdrowotnych – w dziale „Zdrowie” dr Izabela Załęska 
radzi, jak dbać o skórę na wiosnę, Konrad Kundys udowadnia, że 
chcąc mieć zdrowy kręgosłup, powinniśmy dbać także o stopy, a dr 
Paweł Szymanowski wyjaśnia, czym jest nietrzymanie moczu i jak 
można je zwalczyć. 

Cieszymy się, że dzięki powstaniu Europejskiego Głosu Seniora 
od lat z sukcesem prowadzone przez Stowarzyszenie MANKO/
Głos Seniora kampanie – „Stylowa Seniorka” i „Senior Działkowiec” – 
zyskały charakter międzynarodowy. Osobom, które zdecydowały się 
przekazać nam zdjęcia do pierwszego numeru życzymy wiele radości 
z rozwijania swoich ogrodniczych i modowych pasji, a pozostałych 
zapraszamy do udziału w naszych konkursach.

EUROPEJSKIEUROPEJSKI
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AMBASADOR

JOANNA TALAR
Pani Joanna jest wieloletnią współpracowniczką Stowarzy-

szenia MANKO/Głosu Seniora. Z zawodu jest pedagogiem. Jako 
nauczycielka pracowała przez 35 lat, działała też w Związku Na-
uczycielstwa Polskiego. W wywiadzie opublikowanym w 27 nu-
merze Głosu Seniora mówiła: „Odkąd pamiętam, zawsze musia-
łam mieć dodatkowe zajęcie o charakterze społecznym”. 

Po śmierci męża postanowiła włączyć się w działalność pro-
seniorską. Znaczną większością głosów została wybrana do 
Rady Krakowskich Seniorów – instytucji o charakterze dorad-
czym, działającej przy Urzędzie Miasta. Tam po raz pierwszy ze-
tknęła się z – wydawanymi przez Stowarzyszenie MANKO/Głos 
Seniora – Ogólnopolską Kartą Seniora i Głosem Seniora. Szybko 
została też naszą ambasadorką. 

W ramach swojej działalności jako ambasadorka Głosu Se-
niora i Ogólnopolskiej Karty Seniora, pani Talar organizuje spo-
tkania dla seniorów: tych zrzeszonych w organizacjach oraz dla 
niezrzeszonych. Rozdała krakowskim seniorom już 700 kart! Jej 
działalność została ostatnio doceniona – w zeszłym roku otrzy-
mała medal za wspieranie seniorów lotnictwa Wojska PR za po-
mocą Ogólnopolskiej Karty Seniora. 

Pani Joanna jest również melomanką, członkinią Towarzy-
stwa Przyjaciół Muzyki Operowej. W Radzie Krakowskich Senio-
rów działa w komisji kultury, zbierając informacje o wydarzeniach 
kulturalnych dostępnych dla osób starszych z Krakowa i okolic. 
Jest również przewodniczącą Forum Równych Szans i Praw Ko-
biet w Krakowie.

NICOLAE VLAD
Jestem przewodniczącym organizacji seniorskiej z Timisoary. 

Jesteśmy organizacją pozarządową – apolityczną, autonomicz-
ną, niezależną, z własną osobowością prawną. Ważna jest dla 
nas wiara i szacunek dla zasad, dzięki którym może rozwijać się 
społeczeństwo obywatelskie. Organizacje pozarządowe zrze-
szające seniorów są inicjatorami zmian; ich członkowie tworzą 
nowe, obywatelskie spojrzenie na sprawy osób starszych, które 
może się stać inspiracją dla rówieśników – zarówno na poziomie 
lokalnym, jak i europejskim. 

Aktywni seniorzy są przykładem solidarności społecznej, któ-
ra poprawia się przez respektowanie zasad demokracji w społe-
czeństwie. Te zasady to: Godność, Przyzwoitość, Debata i Dialog. 

Stowarzyszenie Seniorów w Timisoarze (Asociatia Seniorilor 
din Municipiul Timisoara) podejmuje szereg działalności, takich 
jak prowadzenie chóru, klubu tanecznego, grupy teatralnej, koła 
literackiego, grupy wolontariuszy filharmonii, grupy wolontariu-
szy w TVR Timisoara, zajęć z rysunku i malarstwa, szachów, sek-
cji domina i remika oraz klub Scrabbli. 

ASMT liczy sobie 125 członków, z czego 85 jest aktywnych, 
a 40 – biernych. Stowarzyszenie zostało założone w 2004 roku. 
Jego powstanie wynikło z osobistego przekonania, mądrości, 
doświadczenia i wspólnej woli wszystkich członków. Organizacja 
uczestniczy w projektach finansowanych przez Unię Europejską, 
ISPA, FARE, SAPARD, EUROPA i „Projektach Sąsiedzkich” (realizo-
wanych, poza Rumunią, także w Serbii i na Węgrzech). 

VINCĖ  VAIDEVUTĖ 
KAUZAITĖ-MARGEVIČIENĖ

Vincė jest jednym z setek dzieci, które urodziły się w pociągu 
jadącym na Syberię. W nocy 12 maja 1949 w bydlęcym wagonie, 
w drodze do regionu irkuckiego, urodziła sie dziewczynka. Nada-
no jej dwa imiona – jedno po ojcu, Vincasie, a drugie po legen-
darnym pruskim księciu. 

Vincė Vaidevutė wraz z matką spędziła 12 lat na wygnaniu na 
Syberii. Jej ojciec zmarł półtora roku po przyjeździe, na skutek 
trudnych warunków. W 1959 rodzina otrzymała zgodę na powrót 
na Litwę, ale – z powodu braku pieniędzy – dopiero po roku uda-
ło im się wyjechać. 

„Zaczęłam pracować w wieku 14 lat, więc przeniosłam się 
do wieczorowej szkoły średniej, żeby dokończyć naukę. Zdoby-
wanie wiedzy kontynuowałam na wydziale nauk przyrodniczych 
Uniwersytetu Wileńskiego. Po uzyskaniu magisterium praco-
wałam w klinice onkologii jako technik laboratoryjny, po czym 
w 1985 roku przeprowadziłam się do Kowna. W 1988, kiedy po-
wstało Litewskie Stowarzyszenie Więźniów Politycznych i Ze-
słańców (LPKTS), szybko podjęłam decyzję o wstąpieniu i zaan-
gażowaniu się w politykę“ – wspomina Vaidevutė.

W latach 1995-2011 Vincė Vaidevutė była radną miasta Kow-
na. Podczas pierwszej kadencji była zastępczynią burmistrza, 
a w latach 1997-2004 – dyrektorem Departamentu Spraw Spo-
łecznych, Kultury i Edukacji okręgu kowieńskiego. Vincė została 
wybrana na trzy kolejne kadencje (od 2004 do 2016 r.) do parla-
mentu Republiki Litwy. Nadal aktywnie działa też w LPKTS, jest 
zaangażowana w reprezentowanie interesów seniorów i zacho-
wanie dziedzictwa historycznego Litwy. 

HELGA MÖSELER
Od ponad pięćdziesięciu lat pani Helga Möseler mieszka 

w Münster; jest też członkiem tamtejszej wspólnoty mieszkanio-
wej. Jako zapalona akordeonistka od ponad dwudziestu pięciu 
lat, w ramach wolontariatu, zapewnia rozrywkę mieszkańcom 
Centrum Seniora „Klarastift”.

Wszystko zaczęło się w 1989 roku: od tego czasu pani Möse-
ler udało się skompletować chór składający się z około stu osób, 
który spotyka się raz w tygodniu. Gra się tam i śpiewa wiele pio-
senek, biorąc oczywiście pod uwagę gusta samych seniorów. Na 
każdym spotkaniu rozdawane są śpiewniki – mimo to pani Möse-
ler nalega, by niektóre piosenki śpiewać z pamięci. Mówi, że ta 
praktyka pomaga seniorom ćwiczyć pamięć – co jest ważnym 
składnikiem pracy z nimi.

Piosenki często wybierane są pod kątem nadchodzących 
występów chóru. Są to ważne w „Klarastift” święta, np. karnawał, 
festyn letni, święto wina i Boże Narodzenie.

Z wieloma swoimi fanami pani Helga zbudowała osobiste re-
lacje. Na początku każdego spotkania chórzystów przygotowu-
je serenadę i różę dla tych seniorów, których urodziny wypadły 
w ciągu minionego tygodnia.

Raz w roku w domu pomocy społecznej Maria-Trost, nad-
zorowanym przez panią Möseler, odbywa się tzw. Festyn Śpie-
waczy, w którym bierze udział dziesięć chórów z ponad dwustu 
śpiewakami z różnych domów opieki. 

Pani Helga Möseler posiada trzy akordeony; jeden z nich jest 
na stałe zdeponowany w „Klarastift”, co wskazuje na jej zaanga-
żowanie – również na przyszłość.

P O L S K A N I E M C Y R U M U N I A L I T WA
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STYLOWA SENIORKA

KAMPANIA „STYLOWA SENIORKA” OD LAT 
Z POWODZENIEM PROWADZONA JEST PRZEZ 
POLSKĄ REDAKCJĘ GŁOSU SENIORA – ZARÓWNO 
W JEGO WERSJI OGÓLNOPOLSKIEJ, JAK 
I LOKALNYCH. POCZĄTKOWO INICJATYWA 
POLEGAŁA NA ZAPRASZANIU WSZYSTKICH 
SENIOREK, KTÓRE NADAL CZUJĄ SIĘ 
ATRAKCYJNE, DO PRZESYŁANIA SWOICH ZDJĘĆ 
DO REDAKCJI. 

Nie zwracaliśmy się do zawodowych modelek. Chcie-
liśmy raczej zachęcić zwykłe kobiety do dbania o siebie 
i kreowania własnych stylowych kreacji - takich, w których 
one same czują się komfortowo. Zdjęcia od lat publikuje-
my w naszym magazynie, dołączając do nich porady am-
basadorki Głosu Seniora, a zarazem modelki 60+ - Hanny 
Piekarskiej.

Z czasem w ramach kampanii zaczęliśmy również or-
ganizować pokazy mody 60+ - w Krakowie, podczas IV 
Ogólnopolskich Senioraliów oraz w Warszawie. Wiele ko-
biet spełniło w ten sposób swoje marzenie o występie na 
wybiegu. Stylowe Seniorki również na pokazach występu-
ją w swoich własnych, codziennych kreacjach - jesteśmy 
bowiem przekonani, że każda z nas ma w swojej szafie 
strój, w którym może wyglądać wyjątkowo. 

Panie, które przesłały nam swoje zdjęcia i wzięły 
udział w pokazach pomogły nam zmienić wizerunek oso-
by starszej w Polsce. Wspólnie pokazaliśmy, że seniorka 
może być zadbana, uśmiechnięta i kreatywna. Cieszymy 
się, że teraz również seniorki z naszych krajów partner-
skich będą mogły odkryć swoje piękno. Pośród prezen-
towanych przez nas w pierwszym numerze kreacji są 
z jednej strony bardzo eleganckie - np. Zity Kontrimiene 
z Litwy, są też skromniejsze, ale nie mniej gustowne - jak 
ta Giseli Thiel z Niemiec. Wszystkie łączy jedno - noszą-
cym je kobietom zależy na tym, by wyglądać atrakcyjnie, 
bez względu na wiek. 

ORGANIZATORZY:

Konkurs 
Stylowa Seniorka

Droga Seniorko, 
wyślij nam zdjęcie 

w nieziemskiej 
kreacji – pokaż, że 

kobiety po 60 też są 
i czują się piękne!

Zdjęcia prosimy wysyłać na adres e-mail  
konkurs@manko.pl  

z dopiskiem: styl60+

Najlepsze stylizacje zostaną 
opublikowane, a ich autorki  

otrzymają atrakcyjne nagrody!
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GRAŻYNA BIAŁOPIOTROWICZ, POLSKA

GISELA THIEL, NIEMCY
AURICA CHISALITA, RUMUNIA

ZITA KONTRIMIENĖ, LITWA

HANNA PIEKARSKA, POLSKA

LIUDMILA MECAJEVA, LITWA MARGA FISCHER, NIEMCY

STYLOWA 
SENIORKA  
W EUROPIE

EUROPEJSKI
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TEGOROCZNA EDYCJA OGÓLNOPOLSKICH SENIORA-
LIÓW PRZYCIĄGNĘŁA DO KRAKOWA PONAD 1200 OSÓB 
Z CAŁEJ POLSKI. UCZESTNICY UDOWODNILI, ŻE DLA 

OSÓB AKTYWNYCH WIEK NIE JEST ŻADNĄ PRZESZKODĄ 
W REALIZOWANIU SWOICH PASJI. 15 WRZEŚNIA MIASTO NA-
LEŻAŁO DO SENIORÓW. 

IV OGÓLNOPOLSKIE  
SENIORALIA  
W KRAKOWIE ZA NAMI!

W inicjatywę włączyło się wiele niezwykłych osób, wiele też 
szybko odeszło, początki bowiem nie były łatwe. „Jak wyprodu-
kować audycję?”, „Kto może filmować?”, „Kto mógłby napisać sce-
nariusz?”, „Kto ma skracać?”, „Skąd mamy brać tematy?”, „Czym 
właściwie interesują się seniorzy?” – trzeba było odpowiedzieć 
sobie na wiele pytań; każdy też wiedział, że czeka go wiele pracy. 
Ale po krótkim czasie grupie udało się zintegrować i ustalić plan 
działania.

Jesienią 1997 roku zbliżała się data pierwszej emisji; wszyscy 
byli więc ciekawi, jakie imię otrzyma ich wspólne „dziecko”. Zespół 
zdecydował, że będzie to „seniorama” – nazwa, która podkreśla, 
że tematyką programu jest starzenie się z perspektywy seniorów.  

W telewizji był emitowany co miesiąc, dotąd ponad 240 razy. 
Co oferuje widzom? Pojawiają się w nim zapowiedzi wystaw, 
koncertów i spektakli teatralnych, komunikaty z lotniska i ratu-
sza, relacje z podróży i kwitnące ogrody, a także zaproszenia do 
udziału w wycieczce z weteranami czy locie balonem. Jako że 
program jest adresowany do starszej publiczności, zespół dba 
o staranną wymowę i unika drażniącej muzyki czy gwałtownych 
ruchów i cięć. A gdzie znajdują tematy? Po prostu: na ulicy. Grupa 
zwyczajnie podchwytuje to, czym interesują się jej członkowie.

Na cotygodniowym zebraniu omawiają wszystkie niezbędne 
kroki. Jeden redaktor i jeden lub dwóch kamerzystów spotyka-
ją się, by wyprodukować materiał. Na początku powstaje krótki 
scenariusz, później robi się nagranie, następnie obraz i dźwięk 

SENIORAMA 
– SHOW TELEWIZYJNE (NIE TYLKO)  
DLA SENIORÓW 

poddawane są selekcji. Każdy członek grupy ma własny kompu-
ter i możliwość pracy w domu, co jest dużą zaletą tego rodzaju 
hobby. Przed emisją programu w całości nagrywane jest wpro-
wadzenie, po czym jeden z członków grupy przygotowuje płyty 
DVD dla reszty.

Seniorama była emitowana w otwartym kanale telewizji Mu-
enster przez 11 lat i cieszyła się dużą popularnością. NDR, ZDF 
i EuroNews informowały o aktywności grupy, a niektórzy studen-
ci wybrali ją nawet na przedmiot badań. Christa Geissler i Monika 
Held poświęciły jej jeden rozdział w swojej książce Die Generation 
Plus lebt ihre Zukunft [Generacja Plus przeżywa swoją przyszłość]. 

Od 2009 roku nie ma już otwartych kanałów w starych struktu-
rach wspieranych przez władze medialne. To dlatego w 2008 roku 
członkowie senioramy zdecydowali się emitować swoją audycję 
w internecie. Od początku 2010 roku można też ponownie oglądać 
senioramę w telewizji, na kanale związanym z nauczaniem nrwi-
sion, gdzie jest on również archiwizowany w bibliotece cyfrowej. 

W kwietniu 2017 zespół obchodził, wraz z wieloma 
zaproszonymi gośćmi, swoje 20 urodziny.  
www.seniorama-muenster.de
SENIORAMA w telewizji: co miesiąc na kanale  
nrwision, unity media, nr 138

Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie od 4 lat są organizowa-
ne przez Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora. Ich głównym 
celem jest aktywizacja seniorów. W tym roku kampania promu-
jąca wydarzenie zwrócona była w szczególności do osób nie-
zrzeszonych w organizacjach seniorskich. Dla większości z nich 
IV Ogólnopolskie Senioralia stały się pretekstem do wyjścia 
z domu, poznania nowych ludzi i wspólnego spędzenia czasu. 

Wydarzenie rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele 
Mariackim. Następnie ponad 1000 osób, w tym przedstawicie-
le 50 organizacji seniorskich, przeszło ulicami Krakowa do Kina 
Kijów, gdzie rozpoczęła się część wykładowa. Kolorowa parada 
seniorów stała się doskonałą okazją do zamanifestowania ra-
dości życia przez uczestników, którzy w rytm muzyki granej na 
żywo przez zespół Sorrir Por Favor okrążyli krakowski Rynek. 

W Kinie Kijów seniorzy mogli wziąć udział we wspólnych 
ćwiczeniach oraz wysłuchać wykładów poświęconych zdrowiu, 
bezpieczeństwu, ekonomii oraz aktywizacji społecznej. Każdy 
mógł sprawdzić swój stan zdrowia, korzystając z badań przesie-
wowych i profilaktycznych, słuchowych, wzroku oraz spirometrii.

Dużą popularnością cieszyło się też stoisko Ogólnopolskiej 
Karty Seniora. Karty uprawniające do zniżek w ponad 1000 punk-
tach w całej Polsce zostały wydane ponad 100 osobom. Dzięki 
obecności wśród naszych partnerów zarówno firm medycznych, 
jak i kin, teatrów czy kawiarni, posiadanie karty z pewnością sta-
nie się dla nich motywacją do tego, by o swoje zdrowie dbać 
regularnie, a z domu wychodzić częściej niż dotąd. 

Również część wykładowa spełniła oczekiwania uczestni-
ków. DJ Wika przekonała wszystkich, że istnieje lek na samot-
ność, Marek Pilch natomiast udowodnił, że po 60-tce można 
żyć aktywnie, a nawet… wygrywać maratony. Pozytywne reak-
cje wzbudził także występ laureatek konkursu Stylowa Senior-
ka podczas Pokazu Mody 60+. Stylowe wystąpiły w codziennych 
strojach, pokazując, że piękną można być zawsze: bez względu 
na wiek i zasobność portfela. 

Stowarzyszenie MANKO zadbało również o część rozrywko-
wą - na scenie pojawił się Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, 
który zainaugurował wydarzenie. Jego obecność była szczegól-

nie istotna ze względu na osobę jego założycielki – niedawno 
zmarłej Władysławy Marii Francuz, patronki IV Ogólnopolskich 
Senioraliów. Pani Profesor była Ambasadorką Głosu Seniora, 
a także inicjatorką poprzedniej edycji wydarzenia. Seniorzy mieli 
także okazję zobaczyć występ Zespołu „Prasłowianki”. 

Zwieńczeniem wydarzenia była międzypokoleniowa po-
tańcówka integracyjna z Ambasadorką Głosu Seniora, Wirginią 
Szmyt DJ-Wiką. Myli się ten, kto przypuszcza, że parkiet świecił 
pustkami! Hol Kina Kijów wypełnił się seniorskimi parami, podry-
gującymi w takt dyskotekowej muzyki.

Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem m.in. 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Prezy-
denta Miasta Krakowa, Marszałka Województwa Małopolskiego 
oraz Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Senio-
rów. Finansowo wsparł je m.in. Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Małopolskiego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
(w ramach programu ASOS) oraz Małopolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego. 

BÄRBEL ELSTRODT

NIEZWYKŁE HOBBY, MOŻLIWOŚĆ 
ZDOBYCIA NOWYCH DOŚWIAD-
CZEŃ, WYKORZYSTANIA STA-

RYCH KONTAKTÓW I PRZYJAŹNI, ALE 
TAKŻE POZNANIA NOWYCH LUDZI, 
WRESZCIE – MOŻLIWOŚĆ STWORZE-
NIA KILKU FAJNYCH AUDYCJI TELE-
WIZYJNYCH W  KAŻDYM MIESIĄCU 
– Z  TAKICH POWODÓW 20 LAT TEMU 
PEWNI SENIORZY, PO ZAKOŃCZENIU 
KARIERY ZAWODOWEJ, SPOTKALI SIĘ, 
BY ZAŁOŻYĆ WSPÓLNIE GRUPĘ PRO-
DUCENTÓW FILMOWYCH. CHCIELI 
STWORZYĆ SPECJALNY PROGRAM TE-
LEWIZYJNY DLA SENIORÓW. 

P O L S K A N I E M C Y
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TANIEC JEST ARTYSTYCZNYM ŚRODKIEM EKSPRESJI 
POPRZEZ NASTĘPUJĄCE PO SOBIE, ZRÓŻNICOWANE 
RUCHY CIAŁA WYKONYWANE W RYTM MUZYKI. W STA-

ROŻYTNEJ GRECJI BYŁ JEDNĄ Z PODSTAWOWYCH DZIEDZIN 
EDUKACJI, POWSZECHNIE CENIONO TEŻ JEGO DOBRO-
CZYNNY WPŁYW NA ZAWIĄZYWANIE I PODTRZYMYWANIE 
SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ. POD KONIEC WIEKU OSIEM-
NASTEGO WALC ROZPRZESTRZENIŁ SIĘ NA CAŁĄ EUROPĘ. 
W TYM SAMYM CZASIE POPULARNOŚĆ ZYSKIWAŁY TAŃCE 
WYWODZĄCE SIĘ Z INNYCH REGIONÓW, TAKIE JAK: MAZU-
REK, POLKA, BOLERO, JOTA, FANDANGO, CZY CZARDASZ. 
PRZENIKNĘŁY ONE DO WSZYSTKICH WARSTW SPOŁECZ-
NYCH, SPEŁNIAJĄC WAŻNĄ ROLĘ W POWSTANIU I UTRZY-
MANIU SIĘ SZKÓŁ NARODOWYCH. 

Tańce rumuńskie są bogate i różnorodne, tańczy się je w po-
jedynkę lub w grupach (parach, rzędach czy kręgach), zależnie 
od regionu. Najbardziej popularne są hora, sârba, învârtita, czy 
călușul. W rumuńskiej tradycji muzycznej tańce ludowe używane 
były po raz pierwszy w formie układów tanecznych oraz motywów 
pojawiających się w rapsodiach – stały się wówczas podstawą 
bardziej skomplikowanych struktur, przechodząc do wariacji me-
lodyjno-rytmicznych, opartych na typowych dla nich motywach. 

Grupa taneczna, która jest częścią Stowarzyszenia Seniorów 
w Timisoarze składa się z 14 kobiet w wieku od 60 do 80 lat. Ich 
pasją jest taniec – są nie tylko żonami, matkami i babciami, ale 
także kobietami, które spotykają się dwa razy w tygodniu na pró-
bach, żeby przygotować się do występów, na które są zapraszane. 

Jednym z wielu konkursów, w których członkinie zespołu 
brały udział jest „Rumunia ma talent” – program telewizyjny emi-
towany w PRO TV od lutego 2011 roku. Tam, na poziomie ogól-
nonarodowym, dostały się do półfinału. Projekt jest rumuńską 
wersją programu „Got Talent”, stworzonego przez brytyjską firmę 
Simco Limited, z popularnymi gospodarzami: Smiley’em i Pa-
velem Bartoş’ami. Jury składa się z piosenkarki Andary, Florina 
Calinescu (prezentera telewizyjnego i aktora), Mihaeli Rădulescu 
(modelki i prezenterki telewizyjnej) i Andi’ego Moisescu (prezen-
tera telewizyjnego). Główna nagroda wynosi 120,000 euro. Pro-
gram oglądają ponad cztery miliony widzów w całym kraju. 

Ponadto w Timisoarze, stolicy Banatu, co miesiąc organizo-
wany jest bal dla seniorów, podczas którego przez 7-8 godzin 
ponad 200 seniorów może się zrelaksować na parkiecie w rytm 
muzyki swojej młodości. Nasza grupa taneczna jest tam zawsze 
obecna. 

ZAMIŁOWANIE  
DO MUZYKI I TAŃCA

JUŻ OD PONAD 30 LAT W SIERPNIU W ERJAGOLE NAD 
DUBISSĄ SPOTYKA SIĘ LITEWSKIE STOWARZYSZENIE 
WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH I WYGNAŃCÓW. W SWO-

ICH NAJLEPSZYCH LATACH ZMUSZENI DO ŻYCIA W NO-
RYLSKU, NOWOSYBIRSKU, OMSKU, MAGADANIE, TOMSKU, 
IGARCE, NAD MORZEM ŁAPTIEWÓW I W KRASNOJARSKU, 
NASI RODACY ZACHOWALI WIARĘ W WOLNOŚĆ I NIEPOD-
LEGŁOŚĆ. NIE WSZYSCY WRÓCILI: TYSIĄCE POZOSTAŁY 
NA OBSZARACH POKRYTYCH WIECZNĄ ZMARZLINĄ, NIE 
WSZYSCY MAJĄ NA GROBIE KRZYŻ. CI, KTÓRYM UDAŁO SIĘ 
WRÓCIĆ, ŻYJĄ W TAKI SPOSÓB, BY NIEPRAWDOPODOBNE 
STRATY PONIESIONE PRZEZ NARÓD NIGDY SIĘ NIE POWTÓ-
RZYŁY. SĄ STRAŻNIKAMI LITEWSKIEJ PAMIĘCI ZBIOROWEJ 
I BARDZO AKTYWNYMI OBYWATELAMI KRAJU.

Pomysłodawcy spotkań w Erjagole, które zyskały już charak-
ter międzynarodowy, 15 lat temu nazwali je „Ogień wolności dla 
przyszłych pokoleń”. Natomiast wieści o międzynarodowym spo-
tkaniu o nazwie „Z Litwą w sercu“ od 12 lat docierają do Litwinów 
na całym świecie. W tym roku w spotkaniu wzięło udział ponad 7 
tysięcy osób z Litwy i litewskiej emigracji. Wygnańcy, więźniowie 
polityczni i uczestnicy walk o wolność przybyli wspólnie z rodzina-
mi z odległych miast i krajów. W wydarzeniu co roku uczestniczą 
również władze państwowe i posłowie.

W tym roku uczestnicy spotkali się przed kościołem o 9 rano 
i ustawili się w kolejności, by przejść nad Dubissę. Uczestnicy 
spotkania podawali sobie nawzajem sztandary młodych strzel-
ców ejgolskich. Flagi Litwy, Łotwy i Estonii zostały wciągnięte 
na maszty na znak jedności między narodami, które walczyły 
wspólnie o wolność i braterstwo. 

Mszę świętą celebrowali arcybiskupi Sigitas Tamkevicius 
i Lionginas Virbalas. Pod koniec mszy świętej ogień został prze-
niesiony z ołtarza do grobu Nieznanego Żołnierza. Ogień przez 
lata nosili m.in. Petras Sventickas, deportowany w 1951 do regionu 
tomskiego i Alvydas Semaska wraz ze swoją liczną rodziną, a tak-
że biegacze z Kowna i innych litewskich miast.

OGIEŃ WOLNOŚCI  
DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

Od czasów antycznych muzyka i taniec były przyjaciółkami 
ludzkiej duszy. W radości i smutku zapewniają one naszemu du-
chowi ukojenie, jako dwie z siedmiu sztuk – wraz z malarstwem, 
rzeźbą, architekturą, poezją i filmem. 

Muzyka i taniec oznaczają zdrowie, ruch, dobry humor, sło-
wem: życie. Są najlepszym sposobem spędzania wolnego cza-
su, który umożliwia pozostanie aktywnym społecznie - nie tyl-
ko seniorom. Taniec uczy świadomego posługiwania się ciałem 
i umiejętnego działania w swoim otoczeniu; rozwija też nasze 
zdolności komunikacyjne; jest przy tym dobry dla zdrowia. Po-
nadto, ludzie od zawsze wyrażali myśli, uczucia, a nawet zjawi-
ska naturalne za pomocą tańca. Oto dlaczego taniec od tak daw-
na jest częścią ludzkiego życia – specjaliści, naukowcy i lekarze 
nauczyli się korzystać z niego dla naszego dobra. Dlatego taniec 
jest ponadczasowy i przeznaczony dla osób w każdym wieku. 
Tańczyć może każdy, kto się nim interesuje albo po prostu chce 
się zrelaksować. 

Nie pozwólmy się pokonać wiekowi czy chorobom. Cieszmy 
się muzyką i tańcem, i wszystkim, co życie może nam dać.

�� STELA ANA MICOTA

W latach 1942-52 sowieccy okupanci wysłali do łagrów lub 
deportowali ponad 275 000 Litwinów. Obecnie na Litwie jest 50 
000 byłych wygnańców, z których mniej niż połowę stanowią 
członkowie Litewskiego Stowarzyszenia Więźniów Politycznych 
i Wygnańców. Jak mówi szef Związku, Gvidas Rutkauskas, zostało 
jeszcze wiele pracy do wykonania. Należy np. zachować historię 
uczestników walk o wolność i wygnańców, upamiętnić ich losy. 

Odczytano list gratulacyjny od prezydent Litwy, Dalii 
Grybauskaitė. Uczestnicy spotkania otrzymali również pozdro-
wienia od rzecznika litewskiego parlametu, Viktorasa Pranckie-
tisa i premiera Sauliusa Skvernalisa.

W czasie spotkania w namiocie dyskusyjnym można było 
obejrzeć wystawę „Koszykówka w sowieckich łagrach i wśród wy-
gnańców“. Sierżant sztabowy armii litewskiej zaprezentował książ-
kę pod tytułem Ciche kroki wśród mchu, poświęconej pamięci 
wysiedlenia w 1952 roku. Z kolei dr Arvydas Anusauskas przedsta-
wił publikację Zdrada. Pamiętniki Markulisa. Uczestnicy wysłuchali 
też wykładu doktora Laurynasa Kasciunasa i Zygimantasa Pavilio-
nisa „Wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego”, mieli 
również okazję obejrzeć film pt. Emilija is Laisves Alejos.

Wszyscy uczestnicy opuścili spotkanie z Litwą w swoich ser-
cach i kontynuują swoją życiową drogę, podtrzymując pamięć 
zbiorową narodu. 

�� DALIA POSKIENĖ 
Członkini Stowarzyszenia Dziennikarzy Litewskich 

Prezydent Litewskiego Stowarzyszenia  
Wykładowczyń Akademickich 

Przewodnicząca XXVII Związku Miłośników Książek

R U M U N I A L I T WA



12 13www.glosseniora.pl

EUROPEJSKI

DZIAŁKOWIEC INNOWACJE

SENIOR DZIAŁKOWIEC

PIERWSZE WZORCOWE MIESZKANIE SENIORA ZOSTA-
ŁO OTWARTE WE WRZEŚNIU 2016 NA WARSZAWSKICH 
BIELANACH (WWW.MIMOWIEKU.PL). INICJATYWA JEST 

ODPOWIEDZIĄ NA NAGLĄCĄ POTRZEBĘ SPOWODOWANĄ 
GWAŁTOWNYM STARZENIEM SIĘ POLSKIEGO SPOŁECZEŃ-
STWA, NA KTÓRĄ RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIO-
WYCH NIE JEST PRZYGOTOWANY. 

Celem inicjatywy Wzorcowego Mieszkania Seniora pod ha-
słem „u siebie mimo wieku” jest zaprezentowanie spójnej kon-
cepcji mieszkania przyjaznego osobom starszym, możliwej do 
zastosowania w obecnych warunkach społeczno-ekonomicz-
nych w Polsce. Zaprojektowane z uwzględnieniem założeń, ta-
kich jak aktywne starzenie się i starzenie się na miejscu, miesz-

kowe i kuchenne są dostosowane do potrzeb osób starszych: za-
montowano przestawną umywalkę i szafkę w kuchni o zmiennej 
wysokości, aby ułatwić korzystanie z tych sprzętów osobie niepeł-
nosprawnej. Wzdłuż ścian zostały zamontowane poręcze. Meble, 
łącznie z wygodną sofą, pozwalają na łatwe siadanie i wstawanie. 
Uchwyty, przełączniki i gniazdka elektryczne podkreślone zosta-
ły ciemnym kolorem, wyróżniającym się na tle białej ściany. Wi-
zjer w drzwiach ma duży ekran – jest to szczególnie pomocne dla 
osób o słabym wzroku. Panele akustyczne, w formie m.in. obra-
zów na ścianach, zapewniają lepszą jakość dźwięku i tym samym 
lepszy komfort akustyczny pomieszczeń.

„U siebie mimo wieku” jest prywatną, oddolną inicjatywą, 
której autorami są dr inż. arch. Agnieszka Cieśla i dr inż. arch. Jan 
Cieśla. Autorzy projektu połączyli swoje umiejętności w zakresie 

kanie umożliwia osobom starszym dłuższą samodzielność, 
mimo dolegliwości, które mogą pojawić się wraz z wiekiem.

Mieszkanie leży w zasięgu możliwości finansowych dużej 
grupy potencjalnych nabywców – seniorów lub ich krewnych, 
którzy chcą zapewnić im (a w przyszłości i sobie) odpowiednie 
lokum. Dla wielu z nas może to być istotne, gdyż jako Polacy 
raczej niechętnie się przeprowadzamy lub decydujemy na wy-
najęcie mieszkania.

Precyzyjnie zaplanowany układ ścian oraz innowacyjne ume-
blowanie i wyposażenie sprawiają, że jest to mieszkanie bez-
pieczne i wygodne, mimo skromnego metrażu – 50m2. Wzięto 
pod uwagę potrzeby osób starszych i usunięto bariery mogące 
utrudniać im funkcjonowanie. Zastosowane rozwiązania to zarów-
no urządzenia wykorzystujące najnowsze technologie, jak też za-
projektowane z myślą o potrzebach osób starszych umeblowanie. 
Nowoczesne sztuczne oświetlenie może zmieniać barwę i natę-
żenie światła, wspierając w ten sposób rytm dobowy i pomagając 
przeciwdziałać bezsenności. Automatyczne podświetlenie pod-
łogi pomaga znaleźć drogę do łazienki w nocy. Urządzenia łazien-

projektowania z owocną współpracą ze znanymi producentami 
materiałów wykończeniowych i umeblowania. Obecnie w pro-
jekcie uczestniczy 17 firm. Projekt jako jeden z nielicznych z Pol-
ski jest partnerem Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz 
Aktywnego i Zdrowego Starzenia.

Wzorcowe Mieszkanie Seniora to publicznie dostępne miejsce 
dla chcących dowiedzieć się więcej o mieszkaniach przyjaznych 
seniorom, a także miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń, prowa-
dzenia badań rynkowych i społecznych oraz showroom atrakcyj-
nych dla seniorów produktów i usług. Odwiedziło je już 800 osób. 
Były to nie tylko osoby starsze i ich opiekunowie, ale także dewe-
loperzy, przedstawiciele instytucji publicznych i projektanci, którzy 
przyszli, by dowiedzieć się, jak może wyglądać mieszkanie zapro-
jektowane specjalnie dla osoby starszej. Celem projektu jest bo-
wiem zapoczątkowanie zmian na rynku mieszkaniowym w Polsce, 
na którym potrzeby seniorów były dotychczas pomijane. 

Zapraszamy do obejrzenia mieszkania. Prosimy o wcześniej-
sze umówienie wizyty: info@mimowieku.pl. 

�� AGNIESZKA CIEŚLA

U SIEBIE MIMO WIEKU  
– PIERWSZE WZORCOWE  
MIESZKANIE SENIORA W POLSCE

DROGI SENIORZE!
Uwielbiasz spędzać czas uprawiając ogród lub działkę, 
a ogrodnictwo to Twoja pasja? A może posiadasz ukwiecony 
balkon, którego zazdroszczą Ci sąsiedzi i znajomi? Pochwal 
się nim i zachęć innych do tej pasji. 
Wyślij na adres konkurs@manko.pl maksymalnie 3 zdjęcia, 
ukazujące owoce Twojej pracy. Jury „Głosu Seniora” wybierze 
najpiękniejsze zdjęcia waszych ogrodów, działek i balkonów 
i opublikuje je na naszych łamach. Ponadto na zwycięzców 
czekają nagrody niespodzianki! 

ELEONORA 
CHMIELARSKA Z 

BOCHNI (89 LAT) 
AMBASADORKA KONKURSU 

ORAZ GŁOSU SENIORA

SENIOR
DZIAŁKOWIEC

MARIAN ANTONI KRZEWIŃSKI, POLSKA ALDONA KAZLAUSKIENĖ, LITWA

MARIE-LUISE WEHNING MUSHOLT, NIEMCY

MIHAI CRACIUNESCU, RUMUNIA

EUROPEJSKI
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FAŁSZYWI GLINIARZE  
– PRAWDZIWI OSZUŚCI

RZEKOMY POLICJANT MÓWI, ŻE W OKOLICY MIAŁO 
MIEJSCE WŁAMANIE. WŁAMYWACZE MIELI PRZY SO-
BIE LISTĘ, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ NASZ ADRES. ABY 

UNIKNĄĆ WŁAMANIA, TRZEBA BĘDZIE ZEBRAĆ WSZYSTKIE 
POSIADANE PIENIĄDZE I KOSZTOWNOŚCI. 

STRZEŻ SIĘ 
KIESZONKOWCÓW  
W TRAMWAJACH!

TRANSPORT PUBLICZNY JEST DUŻĄ USŁUGĄ, DOSTĘP-
NĄ DLA CAŁEJ POPULACJI, RÓŻNĄ OD SIECI TAKSÓWEK, 
A TAKŻE SYSTEMÓW WYNAJĘTYCH AUTOBUSÓW I AU-

TOKARÓW, UŻYWANĄ PRZEZ LUDZI, KTÓRZY NIE ZNAJĄ SIĘ 
NAWZAJEM I NIE PODPISYWALI UMOWY NA TĘ USŁUGĘ Z 
FIRMĄ TRANSPORTOWĄ.

KAMPANIA  
„WIEM, CO PODPISUJĘ”

KTO Z NAS NIE SŁYSZAŁ O OSZUSTWACH PRZEDSTA-
WICIELI HANDLOWYCH RÓŻNYCH SPÓŁEK TELEKOMU-
NIKACYJNYCH? PRAWDOPODOBNIE WY SAMI NIE RAZ 

ODEBRALIŚCIE TELEFON Z PROPOZYCJĄ „WYJĄTKOWEJ 
OFERTY PRZEZNACZONEJ TYLKO DLA STAŁYCH, DOBRYCH 
ABONENTÓW”. BRZMI KUSZĄCO, TRZEBA SIĘ SZYBKO ZDE-
CYDOWAĆ, BO OFERTA JEST „LIMITOWANA”. POTEM TYLKO 
PODPISANIE DOKUMENTÓW I JUŻ MOŻEMY CIESZYĆ SIĘ 
NIŻSZYMI KOSZTAMI. NIESTETY, CZĘSTO JEST TO POCZĄ-
TEK PROBLEMÓW. OKAZUJE SIĘ, ŻE WŁAŚNIE ZAWARLIŚMY 
UMOWĘ Z ZUPEŁNIE INNYM OPERATOREM TELEKOMUNI-
KACYJNYM.

Kampania Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest odpowie-
dzią na nieuczciwe praktyki stosowane przez operatorów. Jest 
skierowana do konsumentów, przede wszystkim osób w wieku 
60+. Osoby starsze często nie czytają podpisywanej umowy. Nie 
sprawdzają, czy zgadza się z tym, co powiedział przedstawiciel 
podczas rozmowy. 

Celem kampanii jest uświadomienie konsumentów w zakre-
sie ich praw i obowiązków związanych z zawarciem umowy i kon-
sekwencjami pochopnych decyzji. Dotarcie do jak największej 
liczby konsumentów pozwoli na ograniczenie szerzącego się 
procederu zawierania umów z naruszeniem dobrych obyczajów. 

Pracownicy UKE poprowadzili w tym roku już blisko 100 spo-
tkań dla grupy prawie 5700 seniorów. Organizacje senioralne, 
Uniwersytety Trzeciego Wieku itp. mogą zgłaszać chęć wzięcia 
udziału w kampanii bezpośrednio do Delegatury Urzędu Komuni-
kacji Elektronicznej w swoim województwie. Zajęcia są bezpłatne. 

�� ŁUKASZ KIWICZ, UKE

BEZPIECZEŃSTWO  
W INTERNECIE

KORZYSTANIE Z INTERNETU WIĄŻE SIĘ NIE TYLKO Z DO-
STĘPEM DO WIELU INFORMACJI, ALE TEŻ Z ZAGROŻE-
NIAMI. CZASY, W KTÓRYCH JEGO UŻYTKOWNIKAMI BYLI 

TYLKO INFORMATYCY, DAWNO SIĘ SKOŃCZYŁY. ROZUMIEJĄ 
TO TAKŻE CYBERPRZESTĘPCY, WARTO WIĘC WIEDZIEĆ, ŻE:

 Î ktoś może ukraść twoje dane,
 Î  twój komputer i twoje konta internetowe mogą zostać 

zhakowane,
 Î ktoś może ukraść twoje IP,
 Î możesz być śledzony przez osoby postronne,
 Î  możesz ponieść straty materialne.

Najlepszą metodą obrony przed cyberprzestępcami jest 
świadomość i czujność użytkownika Internetu. 

Ograniczone zaufanie – w życiu codziennym nie jesteśmy 
zbyt ufni: przed zakupem towaru staramy się dowiedzieć jak naj-
więcej o jego jakości i wiarygodności sprzedawcy. Te same zasa-
dy powinniśmy stosować w Internecie.

Kontrola prywatnych informacji – nie można sobie dzisiaj wy-
obrazić korzystania z Internetu bez portali społecznościowych. 
Jednak dzielenie się tam prywatnymi informacjami może mieć ne-
gatywne konsekwencje. Ktoś obcy może użyć twoich zdjęć i stwo-
rzyć fałszywy profil, żeby wyłudzić pieniądze od twoich znajo-
mych. Również zostawienie na portalu informacji, że wyjeżdżasz na 
weekend jest niebezpieczne, gdyż może ona zostać wykorzystana 
przez przestępców, którzy włamią się do twojego mieszkania.

Porady dotyczące bezpieczeństwa: używaj silnych haseł, 
ogranicz dostęp do prywatnych informacji, pomyśl, zanim wsta-
wisz post, informuj o nadużyciach. 

�� SANDRA ALEKNIENĖ
https://www.esaugumas.lt/lt/saugus-darbas-internete/297
Źródło ilustracji: pixabay.com

Transport publiczny obejmuje transport środkami o dużej 
pojemności, takimi jak autobus, trolejbus, tramwaj, pociąg, me-
tro, pociąg, promy itd. W Timisoarze są tramwaje, trolejbusy, linie 
ekspresowe i autobusy.

W związku z licznymi skargami ze strony mieszkańców oraz 
opierając się na współpracy między siłami zintegrowanych służb 
porządkowych, lokalne władze podjęły szereg działań w środ-
kach transportu publicznego w Timisoarze. Celem działań było 
zapobieganie kradzieżom kieszonkowym i ich wykrywanie oraz 
ograniczenie obecności w autobusach i tramwajach osób że-
brzących. Mieszkańcy Timisoary byli instruowani przez policjan-
tów i pracowników RATT-u (lokalnego przedsiębiorstwa komuni-
kacyjnego), jak podróżować bezpiecznie: należy trzymać plecak 
przed sobą, zapinać zamek, wszystkie cenniejsze rzeczy staranie 
chować, zwracać uwagę na otoczenie, unikać ścisku itp.

Wszyscy potencjalni poszkodowani i świadkowie takich 
przestępstw powinni niezwłocznie zgłosić się do lokalnej po-
licji, aby możliwe było natychmiastowe wykrycie i zatrzymanie 
sprawców tego rodzaju czynów oraz wytypowanie miejsc i linii, 
w których pasażerowie szczególnie narażeni są na niebezpie-
czeństwo kradzieży.

FOT. FOTOLIA.COM

Czasami oszuści nalegają też, by wypłacić pieniądze z konta. 
Następnie zapowiadają wizytę kolegi, który zabierze to wszystko 
do policyjnego sejfu. Gdy tylko uda się złapać włamywaczy, pie-
niądze mają być zwrócone. Nie można jednak o tej akcji z nikim 
rozmawiać, gdyż to również naraziłoby nas na utratę majątku. 
W niedługim czasie ktoś dzwoni do drzwi i żąda wydania warto-
ściowych przedmiotów – nigdy więcej ich nie zobaczycie!

Każdy z nas może odebrać taki telefon. Czasem nawet na 
wyświetlaczu widzimy numer 112. Trzeba jednak pamiętać: Poli-
cja nigdy nie dzwoni ze 112! Numer ten jest używany przez osoby, 
które chcą zgłosić przestępstwo.

Kilka rad opracowanych przez prawdziwych policjantów:
 Î  Spróbuj zadzwonić do instytucji czy firmy i upewnić się, 

czy rzeczywiście dzwonił do ciebie jej pracownik.
 Î  Jeśli fałszywy wnuczek prosi o pieniądze, zadzwoń do 

kogoś z rodziny i upewnij się, czy rzeczywiście ma on kło-
poty finansowe.

 Î  Bank jest najbezpieczniejszym miejscem przechowywa-
nia pieniędzy.

 Î  Nigdy nie mów nieznajomym o posiadanych pieniądzach 
i nie podawaj poufnych danych.

 Î  Nie przekazuj pieniędzy nieznajomym!
 Î  Nie ulegaj nerwowej atmosferze!
 Î  Rozłącz się!
 Î  Skontaktuj się z osobą, której ufasz i powiedz jej o niepo-

kojących sytuacjach.
 Î  Zadzwoń na policję – na numer 112.

FOT. FOTOLIA.COM
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EDUKACJA – CZĘŚĆ 1

„ON THE WAY: LATAJĄCY REPORTERZY” TO STOŁO-
WA GRA PLANSZOWA. POWSTAŁA JAKO JEDEN Z ELE-
MENTÓW MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU SASME, 

KTÓREGO CELEM JEST WSPIERANIE EDUKACJI MEDIALNEJ 
SENIORÓW W POLSCE, RUMUNII, NIEMCZECH I NA LITWIE. 
GRA PLANSZOWA TO JEDEN Z ELEMENTÓW PROGRAMU 
EDUKACYJNEGO, KTÓRY POPRZEZ ROZRYWKĘ POZWOLI 
NA UTRWALANIE MATERIAŁU I ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI 
SPOŁECZNYCH. 

Obecnie gry planszowe przeżywają renesans – integru-
ją rodziny i przyjaciół w domowych zaciszach, gromadzą ludzi 
w przyulicznych lokalach, pubach i klubach, gdzie można nie 
tylko pograć we własną planszówkę, lecz także bezpłatnie po-
życzyć jedną z dostępnych na miejscu. Skupiają ludzi na spo-
tkaniach i konwentach, w których uczestniczy nawet do kilkuset 
tysięcy osób jednocześnie! Organizowane są konkursy i mistrzo-
stwa krajów specjalizujące się w danym tytule gry planszowej. 
Istnieje nawet prestiżowy plebiscyt na najlepszą grę planszową 
roku! Są też narzędziem szkoleniowym. Wydobywają i kształcą 
szereg umiejętności, a przede wszystkim - bawią i budują relacje 
pomiędzy graczami, gromadząc ich przy jednym stole.

Na przestrzeni lat gry planszowe przeszły sporą metamor-
fozę – dojrzały, rozbudowały i stały się bardziej atrakcyjne dla 
swoich użytkowników. Teraz możemy w nich znaleźć np. grube 
księgi ze scenariuszami, które dają nam realny wpływ na kieru-
nek i przebieg gry. Znajdziemy w nich niebywałe wyposażenie: 
karty do gry z barwnymi, ręcznie rysowanymi postaciami, żetony, 
metalowe monety, grawerowane kostki z drewna, przestrzenne 
plansze, trójwymiarowe figurki i wiele innych rozwiązań. Doda-
ją one smaku i jeszcze lepiej wprowadzają gracza w klimat roz-
grywki. Nad taką grą z przyjemnością można spędzać długie go-
dziny, a w niektórych przypadkach – nawet lata! 

Idąc w ślad za wspomnianymi trendami, Polskie Gry Planszo-
we, Stowarzyszenie MANKO/Głos Seniora oraz organizacje part-
nerskie z Litwy, Niemiec i Rumunii, realizujące projekt SASME, 
stworzyły zupełnie nową grę planszową, nastawioną na niefor-
malną edukację medialną seniorów poprzez rozrywkę. Dzię-
ki połączeniu sił i doświadczenia oraz konsultacjom z osobami 

WIELKI POWRÓT 
PLANSZÓWEK  
– ON THE WAY:  
LATAJĄCY REPORTERZY!

starszymi powstała gra planszowa „On the Way: Latający repor-
terzy” (tłum. On the Way – w drodze). 

Jest to gra stołowa stworzona z myślą o seniorach, którzy 
chcą rozwijać wiedzę, doskonalić m.in. takie umiejętności jak 
współpraca, podejmowanie ryzyka, logiczne myślenie, kalkula-
cja, zapamiętywanie. 

Scenariusz gry oparty jest na motywie podróżowania. Czę-
sto dopiero w wieku senioralnym udaje się znaleźć czas, by na 
nowo pomyśleć o realizacji marzeń i pasji. Gra ma za zadanie to 
podkreślić i motywować seniorów do tego, by planować, odkry-
wać, uczyć się, a nawet pracować i tanio podróżować w najdal-
sze miejsca Europy!

W trakcie rozgrywki gracze wcielają się w postać reportera 
międzynarodowego pisma, który podróżuje i odkrywa bogactwo 
różnych miast Europy. Zbiera najcenniejsze informacje (w formie 
żetonów) i przekazuje je do redakcji, zdobywając za nie wyna-
grodzenie. Mogą też odpowiadać na pytania z różnych dziedzin 
wiedzy: dziennikarstwa, geografii, zdrowia, podstaw matematyki 
i obliczeń, finansów, bezpieczeństwa, relacji i innych. Osoba, któ-
ra zgromadzi największą ilość pieniędzy – wygrywa! 

Należy przy tym pamiętać, że konkurencja nigdy nie śpi – 
dlatego, w zależności od poziomu gry, trzeba wykazać się całym 
szeregiem umiejętności: sprytem, logicznym myśleniem, spo-
strzegawczością czy umiejętnością precyzyjnego planowania 
oraz wiedzą. . W jednym z wariantów, zwanym memory (z j. ang. 
pamięć), ćwiczy i doskonali także pamięć! 

Wszystkie elementy gry zostały wytworzone z wysokiej jako-
ści, trwałych materiałów, które są odporne na częste użytkowanie. 
Są duże, wyraźne i estetyczne, co pomaga w rozgrywce. Można 
w nią grać z każdym – niezależnie od wieku, dlatego świetnie na-
daje się na międzypokoleniowe spotkania rodzinne, zapewniając 
rozrywkę i mnóstwo pozytywnych emocji na długie godziny.

�� MARIUSZ MIOTELKA
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ZDROWIE

 PIERWSZE WIOSENNE SŁOŃCE ZAWSZE KUSI NAS DO 
WYSTAWIENIA CIAŁA W STRONĘ NAJBLIŻSZEJ NAM 
GWIAZDY. MARZYMY, ABY CHOCIAŻ TROSZKĘ SIĘ OPA-

LIĆ. BRAK PROMIENI SŁONECZNYCH W TRAKCIE ZIMY ROBI 
SWOJE I NAWET JEŚLI WSZYSTKO JUŻ WIEMY O SZKODLI-
WOŚCI PROMIENIOWANIA UV, ZATRACAMY NA CHWILĘ 
W TEJ SPRAWIE ZDROWY ROZSĄDEK. 

Tymczasem statystyki są nieubłagane. Rocznie na całym 
świecie diagnozuje się około 130 tysięcy, a w samej Polsce około 
2500 nowych przypadków czerniaka. Jest to złośliwy nowotwór 
skóry wywodzący się z komórek melanocytarnych, o największej 
dynamice wzrostu liczby zachorowań. W Polsce w latach 1982-
2002 liczba ta zwiększyła się prawie trzykrotnie. Średni wiek za-
chorowania jest podobny dla obu płci i wynosi około 50 lat, na-
tomiast szczyt zachorowań na czerniaka przypada na 70-80 rok 
życia. Zatrważający jest fakt, że w ostatnich latach odnotowuje 
się rocznie ponad 1000 zgonów z tego powodu. Warto nadmie-
nić, że – w porównaniu do gorących regionów świata – europej-
skie statystyki nie są najgorsze. Niestety (dla naszego zdrowia) 
coraz częściej wyjeżdżamy do krajów, w których panuje zdecy-
dowanie większe nasłonecznienie, do czego nasza genetycznie 
jasna skóra nie jest w wielu przypadkach przystosowana.

Największym winowajcą uszkodzeń skóry jest intensywne 
działanie promieniowania ultrafioletowego, nie tylko pochodze-
nia naturalnego (promienie słoneczne), ale i sztucznego (łóżka 
solaryjne). Jako istotne przyczyny wymieniane są także stałe po-
drażniania mechaniczne lub chemiczne oraz predyspozycje ge-
netyczne. 

Pamiętajmy, że – ze względu na naszą jasną skórę, w grupie 
ryzyka znajduje się 65% populacji. 

CZY WARTO ZATEM SIĘ OPALAĆ?
Często zasłyszanym argumentem „za” jest synteza witaminy 

D3, która służy między innymi do zachowania zdrowych kości. 
Zapominamy jednak o tym, że w okresie od wiosny do jesieni, 
dzienna piętnastominutowa ekspozycja na słońce jest w zupeł-
ności wystarczająca, a opalenizna jest niczym innym, jak reakcją 
obronną skóry.

�� DR N. MED. IZABELA ZAŁĘSKA 
– międzynarodowy ekspert w dziedzinie ko-
smetologii, specjalista z zakresu Kosmetologii 
Estetycznej, Medycznej i Leczniczej. Wieloletni 
praktyk, trener, a także nauczyciel akademicki.  
Adiunkt i Kierownik Zakładu Kosmetologii  Pro-
fesjonalnej na Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Krakowie oraz Koordynator kierun-
ku Kosmetologia w PPWSZ w Nowym Targu. 
Członek międzynarodowej organizacji Society 
of Cosmetic Scientists oraz ekspert Instytutu 
Praktyki Zabiegów Estetycznych.  

OPALAJMY SIĘ BEZPIECZNIE
Skóra się broni, my jednak opalamy się dalej, bo uważamy, że 

opalona skóra wygląda na zdrowszą. Przeciwko takim stwierdze-
niom, padającym pomimo dostępnych statystyk przyczyn i ilo-
ści zachorowań na nowotwory skóry, trudno przytoczyć bardziej 
przekonywające argumenty. 

Może na tych z nas, którym wydaje się, że czerniak ich nie 
dotyczy, bo nikt w rodzinie nie chorował, zadziała informacja, 
że nie tylko predyspozycje genetyczne są kluczowe, a wczesne 
wykrycie daje nawet 97% szans na całkowite wyleczenie. Ważna 
jest nasza czujność w obserwowaniu zmian i zwrócenie uwagi na 
cechy znamion barwnikowych takich jak:

 Î  A – asymetria np. znamię „wylewające się” na jedną stronę,
 Î  B – brzegi poszarpane, nierównomierne, posiadające 

zgrubienia,
 Î  C – czerwony lub czarny i niejednolity kolor,
 Î D – duży rozmiar, wielkość zmiany: powyżej 0,5 cm,
 Î  E – ewolucja, czyli postępujące zmiany zachodzące 

w znamieniu.

Pamiętajmy o dobraniu odpowiedniego filtru do fototypu na-
szej skóry:

SPF (Sun Protection Factor)
 Î ◦ niski 2-4-6 SPF
 Î ◦ średni 8–10–12 SPF
 Î ◦ wysoki 15–20–25 SPF
 Î ◦ bardzo wysoki 30–40–50 SPF
 Î ◦ ultra wysoki 50+ SPF

oraz o tym, że preparaty z ochroną UV stosujemy:
 Î ◦ przez cały rok,
 Î ◦ na około 20 minut przed wyjściem z domu,
 Î ◦  co około 2 godziny w ciągu dnia kiedy przebywamy na 

zewnątrz,
 Î ◦ zawsze po wyjściu z kąpieli.

Nie oszczędzajmy preparatu. Pamiętajmy również, że nałożo-
ne na skórę filtry zawarte w różnych kosmetykach nie sumują się. 

Życzę słonecznej i bezpiecznej wiosny!

 NIETRZYMANIE MOCZU JEST DOLEGLIWOŚCIĄ BAR-
DZO KRĘPUJĄCĄ I CZĘSTO UTRUDNIAJĄCĄ CODZIENNE 
ŻYCIE. NIEWIELE CHORÓB POWODUJE U PACJENTÓW 

UCZUCIE ZAŻENOWANIA W STOPNIU PODOBNYM DO TEJ. 
POMIMO IŻ NIETRZYMANIE MOCZU CZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE 
U OSÓB STARSZYCH, NIE NALEŻY GO TRAKTOWAĆ JAKO 
ZWYCZAJNEGO OBJAWU PROCESU STARZENIA, LECZ ZA-
WSZE NALEŻY DĄŻYĆ DO WYKRYCIA JEGO PRZYCZYNY 
I WDROŻENIA PRAWIDŁOWEGO LECZENIA. 

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), nie-
trzymaniem moczu jest każdy niekontrolowany wyciek moczu 
przez cewkę moczową, stanowiący w efekcie poważny problem 
higieniczny i społeczny. WHO uznało problem nietrzymania mo-
czu za jeden z najważniejszych ogólnoświatowych problemów 
XXI wieku. 

Problem ten dotyczy ponad 30% kobiet w wieku 60 lat i star-
szych. Powyżej 80. roku życia na nietrzymanie moczu skarży się 
już połowa kobiet i jedna trzecia mężczyzn. Starzenie się społe-
czeństwa wiąże się więc obecnie ze wzrostem zapadalności na 
choroby uroginekologiczne.

Dolegliwość ta dotyka osoby obu płci, jednak częściej pro-
blem ten występuje u kobiet. Najbardziej narażone są panie 
w okresie okołomenopauzalnym oraz w podeszłym wieku. War-
to jednak podkreślić, że pierwsze objawy choroby diagnozowa-
ne są coraz częściej u młodszych kobiet. Już około 10% kobiet po 
30. roku życia ma problem z nietrzymaniem moczu występują-
cym stale lub okresowo. Jednak tylko co druga osoba z nietrzy-
maniem moczu zgłasza ten problem lekarzowi.

Najbardziej rozpowszechniona postać tej choroby to wysił-
kowe nietrzymanie moczu - gubienie moczu podczas aktyw-
ności fizycznej, kaszlu, kichania, śmiechu, chodzenia po scho-
dach, podbiegania do tramwaju czy tańca. Zależnie od rodzaju 
aktywności, podczas której występują dolegliwości, wyróżnia 
się trzy stopnie nasilenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Na 
podstawie dokładnego wywiadu można już często orientacyjnie 
zakwalifikować pacjenta do jednego z nich.  

Druga najczęstsza postać to tzw. naglące nietrzymanie mo-
czu (pęcherz nadaktywny). Jest to występowanie parć naglą-
cych, częstomoczu, konieczności oddawania moczu w nocy 
oraz gubienie moczu. Jeśli pacjent uważa, że zbyt częste od-

�� DR N. MED. PAWEŁ SZYMANOWSKI
- ukończył studia na Akademii Medycznej w Ha-
nowerze. Jest kierownikiem Kliniki Ginekologii 
i Uroginekologii  w Szpitalu św. Rafała w Krako-
wie, wydział lekarski na Krakowskiej Akademii 
im. A. Frycza Modrzewskiego. Posiada szcze-
gólne doświadczenie w zakresie ginekologii 
operacyjnej, onkologii ginekologicznej, urogi-
nekologii, operacji laparoskopowych oraz dia-
gnostyki i leczenia niepłodności. Jest prezesem 
Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego, 
członkiem Berufsverbandes der Frauenärzte 
e.V., Deutsche Kontinenzgesellschaft i Euro-
pejskiego Towarzystwa Uroginekologicznego 
EUGA, a także wykładowcą na kongresach na-
ukowych  oraz współorganizatorem kongresów 
i szkoleń dla lekarzy z zakresu uroginekologii.

NIE TRZEBA ŻYĆ  
Z NIETRZYMANIEM  
MOCZU

dawanie moczu wpływa negatywnie na jego funkcjonowanie, 
to - niezależnie od liczby mikcji, mówimy o częstomoczu. Nok-
turia oznacza oddawanie moczu więcej niż jeden raz w ciągu 
odpoczynku nocnego. Wyróżnia się dwie postacie pęcherza 
nadaktywnego – tzw. postać suchą, kiedy parciom i częstemu 
oddawaniu moczu nie towarzyszy jego popuszczanie, oraz tzw. 
mokry pęcherz nadaktywny, kiedy jedną z dolegliwości jest po-
puszczanie moczu podczas parcia. Szacuje się, że w polskim 
społeczeństwie aktualnie na pęcherz nadaktywny choruje pra-
wie 3 mln dorosłych Polek (18%). Częstość występowania ro-
śnie wraz z wiekiem pacjentów. Biorąc pod uwagę starzenie się 
społeczeństwa, można prognozować wzrost zachorowalności 
na pęcherz nadaktywny. Co trzecia pacjentka z nietrzymaniem 
moczu cierpi na postać mieszaną, gdzie współistnieją dolegli-
wości z obu grup. Rzadziej występujące rodzaje nietrzymania 
moczu to moczenie nocne czy moczenie ciągłe, nietrzymanie 
moczu z przepełnienia, a także nietrzymanie moczu wynikające 
z zaburzeń neurologicznych (pęcherz neurogenny) – ten ostat-
ni to jedna z postaci najtrudniejszych do leczenia. Ważne jest, 
aby każda osoba z nietrzymaniem moczu zwróciła się z tym 
problemem do lekarza, gdyż choroba ta najczęściej nasila się 
w swoim przebiegu, a jej leczenie jest tym trudniejsze i mniej 
skuteczne, im wyższy jest stopień nasilenia. Warto też wiedzieć, 
że wiele form nietrzymania moczu można dzisiaj wyleczyć ze 
skutecznością większą niż 90%.
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ZDROWIE KULINARIA

KUGELIS BABCI

Przygotowanie:
Ziemniaki i cebule zetrzyj na tarce, powstałą masę odsącz i prze-
łóż ją do miski. Zagotuj mleko i wlej je do masy ziemniaczanej,  do-
daj pieprz, sól, majonez (lub śmietanę) i jajko; dobrze wymieszaj. 
Wysmaruj olejem naczynie do zapiekania i włóż do niego ciasto. 
Zapiekaj w piekarniku przez około 40-50 minut w 180oC. Jeśli ku-
gelis jest cienki, 30 minut wystarczy. 
Kugelis można teraz dostosować do swoich potrzeb. W tym celu 
należy zamarynować kilka udek z kurczaka (w marynacie powin-
ny się znaleźć: cebula, sól i pieprz), nadziać nimi placek i zapiekać 
wszystko w naczyniu żaroodpornym z pokrywką – aż mięso będzie 
dobrze upieczone. Kugelis można podawać z kwaśną śmietaną, 
masłem i sosem cebulowym lub też tylko ze śmietaną. 

�� DAIVA DAMULEVIČIENĖ

Składniki:
• 6-7 średnich ziemniaków
• 2 cebule
• mielony czarny pieprz
• szczypta soli
• 1 jajko
• 100 ml mleka
• 2 łyżki stołowe majonezu  

lub kwaśnej śmietany
• Olej do natłuszczenia formy

Składniki:
Farsz:
• 4 średnie ziemniaki
• 20 dag twarogu
• sól i pieprz

Dodatki:
• masło
• posiekana cebula lub boczek

PIEROGI RUSKIE

Przygotowanie:
Ziemniaki obrać i ugotować, następnie wystudzić i przepuścić przez 
praskę. Ser zmielić. Połączyć oba składniki, doprawić solą i pie-
przem.
Na stolnicy wysypać mąkę, w powstałym kopczyku zrobić dziurę 
i wbić tam jajko. Dodać sól i, dolewając powoli letniej wody, zagnia-
tać ciasto. Ciasto powinno być elastyczne. 
Uformować z ciasta kulkę i podzielić ją na dwie części. Każdą część 
rozwałkować na cienki placek, podsypując stolnicę mąką, żeby cia-
sto się nie przyklejało. Z powstałego placka wykrawać okrągłe pla-
cuszki. Następnie na każdy z nich nałożyć łyżeczką farsz, złożyć na 
pół i zalepić brzegi.
W dużym garnku zagotować wodę z odrobiną soli. Na gotującą się 
wodę rzucać pierogi. Gotować około 5 minut od wypłynięcia. 
Pierogi podawać z roztopionym masłem. Można również udekoro-
wać je podsmażoną cebulką lub boczkiem.

SZPARAGI Z FRANKFURCKIM  
ZIELONYM SOSEM I SZYNKĄ

Składniki (na cztery porcje)
• 2kg białych szparagów
• 800 g młodych ziemniaków
• Sól
• Cukier
• Wiązanka ziół do frankfurckiego zielonego sosu (pietruszka, 

trybula, szczypiorek, rzeżucha, szczaw, krwiściąg mniejszy albo 
melisa i ogórecznik lub estragon)

• 400 g kwaśnej śmietany
• 1 łyżka stołowa średnio ostrej musztardy
• Pieprz
• 1-2 łyżeczki soku z cytryny
• 400 g szynki w plasterkach (np. szynki tradycyjnej, szynki Serrano 

lub gotowanej)

Przygotowanie:
1. Szparagi umyj, obierz i odkrój końcówki. Umyj ziemniaki i gotuj je 
około 20 minut. Szparagi wrzuć do gorącej, ale nie wrzącej wody 
i gotuj je w osolonej i osłodzonej wodzie przez około 15-18 minut.
2. Aby przygotować sos, umyj zioła, wysusz je i usuń liście. Pokrój 
drobno. Wymieszaj kwaśną śmietanę z musztardą. Dopraw do sma-
ku sokiem cytrynowym, solą i pieprzem.
3. Dodaj zioła i przyprawy.
4. Odcedź ziemniaki i szparagi. Podawaj z szynką i sosem. Posyp po-
zostałymi ziołami.

�� GISELA THIEL

PASTA Z BAKŁAŻANA

Składniki:
• 7 średnich bakłażanów;
• 2 małe żółte lub czerwone cebule;
• 150 ml oleju, najlepiej słonecznikowego;
• natka pietruszki
• kilka pomidorów
• sól i pieprz

Przygotowanie:
Bakłażany umyj i osusz na ściereczce bawełnianej. Można je upiec 
na dwa sposoby: na blasze od piekarnika albo opalając go na pal-
niku kuchenki gazowej. Pieczenie w piekarniku zajmuje godzinę i 25 
minut przy temperaturze 150 stopni. Po pierwszych 30-35 minutach 
bakłażany należy przewrócić na drugą stronę.
Upieczone bakłażany ostudź, zdejmij skórkę i umyj je ostrożnie, tak, 
żeby nie uszkodzić środka. Pozostaw na 45 minut do wyschnięcia. 
Następnie odetnij czubek bakłażana i drobno posiekaj, po czym 
(bardzo drobno) posiekaj cebulę. 
Posiekanego bakłażana blenduj przez 1-2 minuty. Następnie do-
daj nieco oleju, kontynuując blendowanie. Na końcu dodaj cebule 
i zblenduj na jednolitą masę. Dodaj jeszcze trochę oleju, a także sól 
i pieprz do smaku.
Gotową pastę przełóż do miski i udekoruj cienkimi plasterkami po-
midorów oraz natką pietruszki. Podawaj zimną, z posiekanymi pa-
pryczkami w occie.

Ciasto:
• 2 szklanki mąki
• 1 małe jajko
• letnia woda
• pół łyżeczki soli

Kugelis jest rodzajem 
ziemniaczanego placka. 
Poniżej przepis na to 
danie dla 4 osób OSOBY, KTÓRE ZGŁASZAJĄ SIĘ DO FIZJOTERAPEUTY, 

CZĘSTO CIERPIĄ Z POWODU BÓLÓW KRĘGOSŁUPA, 
KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH, Z PRZYCZYN ORTO-

PEDYCZNYCH I NEUROLOGICZNYCH. NAJCZĘSTSZĄ ZGŁA-
SZANĄ DOLEGLIWOŚCIĄ JEST BÓL ODCINKA LĘDŹWIOWE-
GO KRĘGOSŁUPA, Z JEDNOCZESNYM BÓLEM W BIODRZE 
I KOLANIE, KTÓRY UTRZYMUJE SIĘ NIEKIEDY NAWET PRZEZ 
KILKA LAT. 

Standardowym postępowaniem w takim przypadku jest zba-
danie całej kończyny dolnej – nie wszystkie bóle odcinka lę-
dźwiowego znajdują bowiem swoją przyczynę w nim samym. 
Zdarza się, że zarówno powodem tej dolegliwości, jak również 
bólów stawu biodrowego oraz kolanowego są stopy, choć same 
nie przysparzają dolegliwości bólowych. Nasze nogi w połącze-
niu z miednicą tworzą fundament dla kręgosłupa. Ważnym jego 
elementem jest podstawa, czyli właśnie stopy. Jeśli stopa nie 
funkcjonuje prawidłowo, to cała kończyna, miednica, a w konse-
kwencji kręgosłup również nie mogą prawidłowo pracować.

Stopy mają za zadanie utrzymywać ciężar ciała oraz dosto-
sowywać się do zmian podłoża, obciążenia i ruchów. Wady stóp 
rozwijają się poprzez dysproporcje między wytrzymałością mięśni 
oraz aparatu więzadłowo-torebkowego, a ich obciążeniem. Dys-
proporcje te powoduje głównie obniżenie siły mięśniowej, które 
może wynikać: z przeciążenia stóp długotrwałą pracą lub pozycją 
stojącą, długotrwałego unieruchomienia kończyny, otyłości, zabu-

rzeń krążenia, chorób mięśniowych i neurologicznych lub wad wro-
dzonych. Wada stopy powoduje powstawanie dysproporcji mię-
śniowych w podudziu oraz kolanie, następnie w udzie oraz biodrze. 
Te natomiast przesuwają się do miednicy i do kręgosłupa. Skutkują 
one licznymi zmianami zwyrodnieniowymi w stawach, przeciąże-
niami i przykurczeniem oraz osłabieniem i nadmiernym rozcią-
gnięciem innych grup mięśniowych, uszkodzeniami i dysfunkcjami 
w stawach kolanowym i biodrowym, a także stanami zapalnymi. 
W kręgosłupie doprowadzają do zaburzeń strukturalnych, skolioz, 
rotacyjnych skrzywień kręgosłupa, ucisków na korzenie nerwowe, 
uczucia sztywności w kręgosłupie i miednicy. Chory traci możli-
wość swobodnego poruszania się, pojawiają się zaburzenia chodu 
i różna długość kroków. Noga staje się niestabilna.

Choć opisane wyżej objawy brzmią groźnie, w wielu przy-
padkach wystarczą specjalistyczne ćwiczenia, reedukacja cho-
du oraz profilaktyka. Ćwiczenia polegają na wyrównaniu dyspro-
porcji pomiędzy grupami mięśniowymi oraz odpowiednim ich 
wzmocnieniem. Najważniejsze jest, aby po ćwiczeniach ze spe-
cjalistą kontynuować je w domu w ramach profilaktyki. 

Sprawa ma się inaczej w przypadku samej stopy. Zarówno 
w trakcie terapii, jak i po jej zakończeniu należy rozważyć sto-
sowanie dynamicznych, termoplastycznych wkładek do butów. 
Pozwalają one utrzymać stopę w prawidłowej pozycji. Oczy-
wiście, w zależności od wady stopy i etapu jej rozwoju, stosuje 
się odpowiedni rodzaj wkładki. Niejednokrotnie wiąże się to ze 
zmianą obuwia, a także chwilową lub stałą zmianą stylu życia, 
ale zastosowanie tego rodzaju wkładek w połączeniu z ćwicze-
niami i profilaktyką przyniesie długotrwałe pozytywne efekty 
w walce z bólem kręgosłupa lędźwiowego.

ZDROWE STOPY SPOSOBEM 
NA BÓL KRĘGOSŁUPA 

�� KONRAD KUNDYS
urodzony 26.12.1986 roku w Rzeszowie. W 2005 
r. rozpoczął studia na Uniwersytecie  Rzeszow-
skim. Tytuł magistra fizjoterapii otrzymał w 2011 r. 
W czasie  studiów praktyki nabywał w rzeszow-
skim Szpitalu im. Św. Jadwigi Królowej oraz łań-
cuckim Szpitalu im. Św. Michała Archanioła na 
oddziałach neurologii, ortopedii i traumatologii 
dzieci i dorosłych, jak również rehabilitacji. Jest 
certyfikowanym terapeutą metody McKenzie 
oraz dyplomowanym terapeutą metody PNF 
3A. Obecnie pracuje w prywatnym gabinecie 
"Rudek. Gabinety rehabilitacji". W pracy zajmuje 
się pacjentami z dolegliwościami ortopedycz-
nymi i neurologicznymi oraz badaniem biome-
chanicznym kończyny dolnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem wad stóp. 

P O L S K A

N I E M C Y

R U M U N I A

L I T WA
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*  WYPEŁNIONY PISMEM DRUKOWANYM FORMULARZ PROSIMY ODESŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ (WRAZ ZE ZWROTNYM ZNACZKIEM 
POCZTOWYM I ZAADRESOWANĄ KOPERTĄ ) NA ADRES REDAKCJI „GŁOSU SENIORA” (AL. J. SŁOWACKIEGO 46/30, 30-018 KRAKÓW).

PROSIMY RÓWNIEŻ 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.

Formularz zgłoszeniowy dla Uczestników
Programu „Europejska Karta Seniora”*

NR KARTY:

Data urodzenia:

d d - m m - r r r r

Imię (imiona):

Miejsce 
urodzenia:

Nazwisko:

Proszę o przyjęcie mnie w poczet uczestników programu „Europejska Karta Seniora”. Oświadczam, że znane mi są posta-
nowienia Regulaminu. Jednocześnie zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie MANKO dla celów statutowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) . Wiem, że mam prawo 
wglądu oraz poprawienia swoich danych, a także do sprzeciwu wobec ich przetwarzania do wyżej wymienionych celów. 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą e-mailową i pocztową nt. dostępnych promocji i rabatów skierowanych 
do seniorów.

DANE KONTAKTOWE

Ulica:

Kod pocztowy: –

Numer telefonu:

Adres  
e-mail:

Własnoręczny czytelny podpis:

Miejscowość:

DANE OSOBOWE

d d - m m - r r r r

Data:

Numer domu: Numer lokalu:

Miejscowość:

EUROPEJSKI

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY 
SENIORA WZOREM DLA EUROPEJSKICH 

DZIAŁAŃ PRO-SENIORSKICH

KARTY RABATOWE TO BARDZO POPULARNA FORMA MARKETINGOWA, KTÓRA MA NA 
CELU PRZYWIĄZANIE KLIENTA DO DANEJ FIRMY. JEDNAK GŁÓWNĄ ICH FUNKCJĄ JEST 
NALICZENIE RÓŻNEGO RODZAJU ZNIŻEK, NIE NIOSĄ ONE ZE SOBĄ ŻADNYCH INNYCH 
DZIAŁAŃ. ZUPEŁNIE INACZEJ JEST, JEŚLI STWORZY SIĘ KARTĘ LUB INNE NARZĘDZIE, 
KTÓRE JEST ELEMENTEM CAŁEGO PROGRAMU. TAK WŁAŚNIE DZIAŁA PROGRAM 
OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA STWORZONY PRZEZ STOWARZYSZENIE MANKO 
Z KRAKOWA.

Stowarzyszenie MANKO od prawie 20 lat działa w obszarze 
kampanii społecznych, wydaje magazyny, organizuje wydarzenia, 
które na celu mają edukację, aktywizację i polepszenie kondycji 
społeczeństwa. Obecnie nasza działalność skupia się na działa-
niach pro-seniorskich, wydajemy Ogólnopolski Magazyn Głos Se-
niora, jesteśmy organizatorem Ogólnopolskich Senioraliów, a tak-
że koordynujemy Program Ogólnopolska Karta Seniora.

Mając na uwadze potrzeby seniorów zdecydowaliśmy, że 
stworzymy Program, który będzie wspierał ich ekonomicznie, 
a zarazem pozwoli na edukowanie ich w obszarach prawa, eko-
nomii oraz nowych mediów. Tak powstała Ogólnopolska Karta 
Seniora (OKS), którą bezpłatnie może wyrobić każda osoba po 
60-tym roku życia. Procedura otrzymania Ogólnopolskiej Karty 
Seniora jest bardzo prosta – wystarczy wypełnić formularz zgło-
szeniowy dla Seniora, wysłać go na adres Stowarzyszenia MAN-
KO lub przyjść z nim do naszego biura w Krakowie, odebrać kartę 
i można już korzystać ze zniżek.

Obecnie wydaliśmy już ponad 150 tysięcy Ogólnopolskich 
Kart Seniora, a seniorzy mogą z niej korzystać w ponad 1100 
punktach w całej Polsce. Dodatkowo współpracujemy z 70 
gminami i miastami partnerskimi, które otrzymały tytuł Gmina/
Miasto Przyjazne Seniorom. Również w tych miejscach seniorzy 
mogą wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora, wystarczy, że zgło-
szą się do odpowiedniego urzędu.

Program Ogólnopolskiej Karty Seniora działa w trzech obsza-
rach edukacji i aktywizacji: seniorskim, przedsiębiorczym oraz 
samorządowym. Seniorzy, którzy posiadają Ogólnopolską Kartę 

Seniora chętniej uczestniczą w życiu społecznym, częściej wy-
jeżdżają i poznają nowych ludzi i oczywiście korzystają z ofert 
zaproponowanych przez przedsiębiorców, którzy honorują OKS. 
Aby dołączyć do Programu jako Partner, czyli firma, która zaofe-
ruje rabaty na Kartę, wystarczy wypełnić jeden formularz zgło-
szeniowy i opisać rabat, jaki będzie udzielany seniorom. Każda 
firma partnerska zostaje wpisana na listę miejsc honorujących 
Ogólnopolską Kartę Seniora, otrzymuje certyfikat Programu oraz 
naklejki do oznaczenia swojego lokalu. 

Ważną rolę w całym Programie odgrywają samorządow-
cy, którzy wspólnie z nami wydają Ogólnopolską Kartę Senio-
ra w edycjach lokalnych. To dzięki 70 gminom i miastom part-
nerskim seniorzy mogą w swojej miejscowości wyrobić Kartę 
i korzystać z niej również w miejscu zamieszkania u lokalnych 
przedsiębiorców. Samorządowcy stają się partnerami nie tylko 
przy wydawaniu Kart, ale wspólnie z naszym Stowarzyszeniem 
tworzą Dzień Seniora, dystrybuują Magazyn Głos Seniora oraz 
aktywizują naszymi narzędziami Rady Seniorów, Kuby Seniorów 
i Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Program Ogólnopolska Karta Seniora rozwija się na tyle dy-
namicznie, że postanowiliśmy podzielić się nim poza granicami 
naszego Kraju. Mamy nadzieję, że Europejska Karta Seniora od-
niesie równie duży sukces i pozwoli europejskim seniorom ak-
tywniej korzystać z życia.

�� ALEKSANDRA SZLUFIK 
Koordynator Programu 

Ogólnopolska Karta Seniora



SENIORZY Z PASJĄ
EUROPEJSKI

www.glosseniora.pl

Janina Pricevicienė,  
Litwa, folklor

Aurica Chisalita i Zenovia Stanca, 

Rumunia, teatr

Michael Kickum, Niemcy, fotografia

Marek Pilch, Polska, biegi


