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Łukasz Salwarowski

OD REDAKCJI

Szanowni Państwo,
rok 2017 przeszedł do historii. Zapisujemy go w naszej pamięci 

jako rok pełen sukcesów i pozytywnych zmian. Podwoiliśmy liczbę 
wydań Głosu Seniora do 9 w ciągu roku, podwajając tym samym 
liczbę naszych czytelników i organizacji partnerskich. Zwiększyliśmy 
także liczbę posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora do 130 tysięcy 
oraz miast partnerskich do 65. Czterokrotnie wzrosła również liczba 
firm honorujących naszą kartę do 1200. Byliśmy obecni aż na 200 
wydarzeniach seniorskich w całej Polsce, a do grona naszych 
ambasadorów i wolontariuszy dołączyło kolejnych 20 seniorów. 
Rekordowe okazały się też nasze wydarzenia - IV  Ogólnopolskie 
Senioralia w Krakowie, w których uczestniczyło ponad 1500 seniorów 
z 50 miast oraz Mikołajkowy Dzień Zdrowia Seniora, w którym 
uczestniczyło 1000 seniorów i pacjentów kardiologicznych. 

Nie zwalniamy tempa, w tym roku na pewno wielokrotnie 
miło Was zaskoczymy, zaprosimy do wielu konkursów, wydarzeń 
i ciekawych inicjatyw. Tymczasem na dobry początek nowego, 2018 
roku oddajemy w Państwa ręce najnowszy numer Głosu Seniora, by 
umilił długie zimowe wieczory i powoli zaczął przygotowywać do 
wiosennego odrodzenia.

W tym numerze polecamy Państwu wywiad z panią Haliną 
Łubniewską – niezwykłą osobą i zapaloną społeczniczką, która od 
34 lat kieruje Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Opolu. Pani Halina 
mogłaby stać się inspiracją dla wielu UTW, jej uczelnia cieszy się 
bowiem imponującą frekwencją: na wykłady uczęszcza obecnie 
ponad 300 osób. W dziale „Stylowi Seniorzy”, jak zawsze prezentujemy 
zdjęcia pięknych, stylowych pań, a nawet jednego stylowego seniora. 
W tym numerze powraca także dział „Miłość po 60-tce”, a w nim 
niezwykła historia miłosna Albiny i Jana Litwińczuków, którzy są 
razem już 70 lat. Kolejną, naszą nową inicjatywą jest kampania 
„Senior wynalazca” – w tym numerze swój wynalazek, urządzenie do 
zakładania skarpetek, prezentuje pan Wincenty Pomierny z Olkusza. 
Postanowiliśmy także docenić trud i zaangażowanie naszych 
ambasadorek i ambasadorów, tworząc nowy dział – „Życie nie po to 
tylko jest by brać” – w którym piszemy o tym, czym się zajmują i jak 
wielką satysfakcję czerpią ze swojej pro-seniorskiej działalności.

Jesień obfitowała w wiele ciekawych wydarzeń dla seniorów. 
Polecamy Państwu zwłaszcza relację z Mikołajkowego Dnia 
Zdrowia Seniora: wydarzenia zorganizowanego 6 grudnia 
przez Stowarzyszenie MANKO/Głos Seniora oraz Fundację 
Cardiovascular Center Foundation. Wzięło w nim udział ponad 1000 

PATRONI HONOROWI I PARTNERZY

osób. Przedstawiciele Głosu Seniora byli obecni na wielu innych 
wydarzeniach, m.in. Samorządowym Forum Kapitału i Finansów 
w Katowicach czy Targach Seniora w Krakowie. Nie mogliśmy także 
opuścić uroczystości jubileuszowych w Nowym Mieście Lubawskim 
– tamtejszy Uniwersytet Trzeciego Wieku kończy w tym roku 5 lat. 
Cieszymy się razem z nimi i życzymy wielu kolejnych jubileuszy!

W dziale „Myśl zdrowo” dr Izabela Załęska radzi, jak dbać o skórę 
zimą, a porady Ewy Gębal z pewnością okażą się pomocne dla osób 
opiekujących się chorymi na Alzheimera. Głos Seniora kontynuuje 
również kampanię „Przegonić smutek” – w tym numerze prezentujemy 
2 kolejne teksty dotyczące profilaktyki depresji wśród seniorów.

Wydawać by się mogło, że zimą na działce nie ma nic do 
zrobienia – przeczy temu jednak tekst pana Antoniego Furtaka. 
Praktyczne porady z pewnością pomogą osobom, które spóźniły się 
z zabezpieczeniem roślin przed zimą, a ci z Państwa, którzy jeszcze 
się do pracy na działce nie przekonali, z pewnością chętnie obejrzą 
zdjęcia działkowców w swoich ogródkach. 

Jak zawsze zapraszamy do udziału w naszych konkursach – 
czekamy na zdjęcia pań i panów w stylowych kreacjach, a tych którzy 
zamiast o wygląd wolą dbać o otoczenie, zachęcamy do przesłania 
zdjęcia swojego ogródka czy balkonu. Na naszych łamach można 
też podzielić się swoją historią walki z depresją. Ze szczególną 
niecierpliwością czekamy jednak na Państwa historie miłosne. 
Dziękujemy także wszystkim tym osobom, które już przysłały do nas 
swoje zdjęcia i historie.

W Nowym Roku życzymy Państwu dużo zdrowia oraz odkrywania 
i rozwijania swoich pasji. Zapraszamy też do czytania Głosu Seniora 
– z pewnością znajdą w nim Państwo wiele inspiracji do aktywnego 
i ciekawego życia. 
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AKTYWNY SENIOR

Kiedy odkryła Pani w sobie duszę społeczniczki?
Myślę, że była we mnie od zawsze. Działałam przez 7 lat w Ra-

dzie Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Pomocy 
Społecznej w Opolu – aż do wprowadzenia stanu wojennego, kie-
dy związki zlikwidowano. Następnie w Wydziale Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej Urzędu Wojewódzkiego prowadziłam 
sprawy organizacyjno-prawne. Moim kolejnym zadaniem było ko-
ordynowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Opolu – pracowa-
łam wówczas w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Jak się zaczęła Pani przygoda z opolskim UTW?  
Zanim zostałam przewodniczącą, UTW w Opolu działał 

już 7 lat. Powstał w roku 1977, jako trzecia tego typu placówka 
w Polsce. Założyła go pani Krystyna Cichocka, która pracowa-
ła w Wydziale Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego. Kiedy zostałam 
przewodniczącą, moją pierwszą decyzją było usta-
lenie cotygodniowych spotkań. Uznałam, że jeśli 
będziemy spotykali się rzadziej, np. raz w miesią-
cu, to nie będę miała możliwości poznania wszyst-
kich słuchaczy. Spotykaliśmy się więc w czwartki 
o godzinie 16:00. Podczas każdego spotkania moż-
na było napić się kawy lub herbaty, zjeść ciasto.  
W związku z tym musiałam też wprowadzić wpiso-
we – 3 złote miesięcznie.

Ma Pani w UTW imponującą frekwencję  
– ponad 300 osób. Czy tak było od początku?

Nie, początkowo na zajęcia uczęszczały je-
dynie 32 osoby. Jednak już po 2 latach ta liczba 
zwiększyła się do setki. Moim zdaniem, najważniej-
sza jest systematyczność: spotkania odbywają się 
zawsze tego samego dnia i o tej samej godzinie. 
Poza tym mieliśmy bardzo dobrych wykładowców 
– jak prof. Franciszek Marek, prof. Bogusław Cima-
ła, czy prof. Maria Śmiełowska. Regularnie odby-
wały się wykłady z psychologii, historii, literatury, 
geografii i medycyny. 

Skąd czerpała Pani inspirację do urozmaicania 
programu zajęć na Uniwersytecie?

Uważam się za wychowankę prof. Haliny 
Szwarc z warszawskiej Akademii Wychowania Fi-
zycznego, która była koordynatorką Ogólnopol-
skiej Organizacji UTW. Organizowała ona corocz-

CENIĘ SOBIE 
MIĘDZYPOKOLENIOWOŚĆ

ne zjazdy  koordynatorów UTW w Warszawie – były to 3-dniowe  
konferencje, które odbywały się przy ulicy Marymonckiej 88. Po-
czątkowo spotykali się tam przedstawiciele 16 uniwersytetów, 
później już 18. Bardzo ceniłam sobie to, że w programie był prze-
widziany dzień na wymianę doświadczeń między uniwersyteta-
mi: to właśnie te spotkania zainspirowały mnie do wzbogacenia 
programu UTW w Opolu o gimnastykę w wodzie. Rozmawiałam 
i współpracowałam z pozostałymi koordynatorkami – najczęściej 
z Panią Joanną Olczak z Łodzi, ale także z przedstawicielkami 
UTW z Warszawy, Zielonej Góry czy Poznania. 

Czy słuchacze UTW chętnie uprawiają sport?
Kiedy po 5 latach działalności wprowadziłam zajęcia rucho-

we na sali gimnastycznej, a później siłownię, miałam dużą fre-
kwencję. Kiedy udało mi się zorganizować 50 bezpłatnych wej-
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ściówek na basen, w programie pojawiło się również pływanie. 
Jako pierwsza w Polsce wprowadziłam nordic walking. Towarzy-
stwo Walki z Kalectwem przysłało do mnie na wykład o zdro-
wym żywieniu Zbigniewa Kuśnierza. Od niego dostałam w pre-
zencie swoje pierwsze kijki – w czasach, kiedy nordic walking nie 
był jeszcze w Polsce popularny. Szybko powstała też na UTW 
sekcja entuzjastów tego sportu. 

Jakie wydarzenia z historii UTW uważa Pani za przełomowe?
Pierwszy przełom miał trywialną przyczynę: po kilku latach 

nie mieściliśmy się już w sali przy Żeromskiego, gdyż była ona 
przeznaczona jedynie dla 100 osób. W 1992 przenieśliśmy się 
więc do auli Uniwersytetu Opolskiego, która mogła pomieścić 
400 osób. Była to duża zmiana, ale nigdy nie mieliśmy kłopo-
tu z wypełnieniem sali. Wprowadziłam nowe sekcje: językowe, 
psychologiczne, robótek ręcznych. Pojawiły się też jednodniowe 
wycieczki, których celem było głównie lepsze poznanie woje-
wództwa opolskiego. Drugi przełom związany był z tym, że zde-
cydowałam się przejść na emeryturę, skutkiem czego była utra-
ta dofinansowania z miasta. Utworzyłam więc stowarzyszenie, 
zaczęłam też starać się o siedzibę. Dopiero po dłuższym czasie 
miasto zdecydowało się przekazać nam lokal  – od roku możemy 
użytkować go bezpłatnie. 

Co jest dla Pani najważniejsze w pracy z seniorami?
Cenię sobie międzypokoleniowość. Na UTW mamy taką 

umowę, że w zamian za darmowe użytkowanie sali umożliwiamy 
prowadzenie badań studentom i doktorantom.  Razem z dzieć-
mi ze szkoły podstawowej nr 10 organizowaliśmy gotowanie 

międzypokoleniowe, przygotowywaliśmy też wspólne śniada-
nie wielkanocne z dziećmi ze szkoły podstawowej nr 21. Współ-
pracujemy też ze szkołą muzyczną – wspólnie z jej uczniami 
organizujemy wydarzenia kulturalne. Kiedy wprowadziłam sek-
cję kosmetyczną, to przez cały rok przychodziły do nas młode 
dziewczyny, żeby dzielić się swoją wiedzą z seniorkami.  

Czy Pani działania zostały w jakiś sposób docenione?
Już kilkanaście lat temu, na wniosek Stanisława Węgrzy-

na, otrzymałam tytuł „Zasłużonego Obywatela Miasta Opola”. 
W 2007 roku na zamku w Brzegu wręczono mi także Nagrodę 
Peregryna z Opola, przyznawaną za umiłowanie sprawiedliwo-
ści. Z kolei 2 lata temu otrzymałam w Kluczborku złote spinki 
– nagrodę przyznawaną społecznikom przez „Nową Trybunę 
Opolską”.

Co Pani myśli o instytucji rad seniorów?
Z początku byłam entuzjastycznie nastawiona. Kiedy w Opo-

lu powstała rada seniorów, zostałam wybrana jej przewodni-
czącą i pełniłam tę funkcję przez pierwszy rok. Obecnie nadal 
jestem jej członkinią, ale nie jestem tam już aktywna. Mam mie-
szane uczucia, co do funkcjonowania tej jednostki przy obec-
nym statusie prawnym. Jest to organ wyłącznie doradczy, co 
znacznie ogranicza możliwości jego działania. Kiedy byłam prze-
wodniczącą, zwróciłam się do organizacji seniorskich z prośbą 
o informację na temat problemów seniorów. Na tej podstawie 
mogłam podjąć pewne działania – m.in. doprowadziłam do skró-
cenia świateł na ulicy Reymonta, napisałam też pismo do pre-
zydenta miasta z prośbą o umieszczenie większych rozkładów 
jazdy na przystankach. Uważam jednak, że gdyby nie obecna sy-
tuacja prawna, można by zrobić więcej.    

Jaka jest Pani recepta na aktywność?
Trzeba żyć każdym dniem. Często wychodzić na słońce, na 

świeże powietrze. Ja na przykład jestem działkowcem – hoduję 
hortensje, sadzę co roku 100 sztuk pomidorów. Chętnie też jeż-
dżę na rowerze. Do aktywności motywuje mnie przede wszyst-
kim moja wielka rodzina senioralna, którą uważam za swój naj-
większy sukces. Dlatego tym osobom, które siedzą w domu, 
polecam zapisanie się do UTW. W Opolu zapisujemy wszystkich, 
bez względu na wykształcenie, przez cały rok. Opłata wynosi za-
ledwie 5 złotych miesięcznie. Jedyny warunek, który trzeba speł-
nić, to ukończenie 60. roku życia. Nie ma przy tym żadnej górnej 
granicy wieku – nasz najstarszy słuchacz ma już 90 lat. 

HALINA ŁUBNIEWSKA
z wykształcenia pedagog; w przeszłości pracownik socjalny, 
zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Opolu. Od 34 lat jest prezesem UTW w Opolu – placówki, 
która w tym roku będzie obchodzić jubileusz 40-lecia istnie-
nia. Choć od kilku lat jest już na emeryturze, nadal społecz-
nie kieruje UTW. Poza tym znajduje czas na liczne pasje: na 
działce hoduje hortensje, jest zapaloną rowerzystką i babcią 
czworga wnucząt. W 2002 roku otrzymała tytuł „Zasłużony 
Obywatel Miasta Opola”.

Trzeba żyć każdym dniem. 
 Często wychodzić na słońce, na świeże powietrze. 
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STYLOWA SENIORKA

ZA OKNEM SZARO, SZYBKO ZAPADA ZMROK. 
WIECZORY SĄ CORAZ DŁUŻSZE. JAK SPĘDZIĆ TEN 
CZAS AKTYWNIE, NIE ZAPADAJĄC W ZIMOWY 
SEN? JA WYKORZYSTUJĘ GO NA UDZIAŁ W 
KULTURZE. SZUKAM SPEKTAKLI, WYDARZEŃ, 
KONCERTÓW ZA NIEDUŻE PIENIĄDZE (SPORO JEST 
TEŻ BEZPŁATNYCH), BY UCZESTNICZYĆ W NICH 
WSPÓLNIE Z PRZYJACIÓŁMI, KTÓRZY WIOSNĄ 
I LATEM SĄ BARDZIEJ ZAJĘCI. WYJEŻDŻAJĄ NA 
WAKACJE, UPRAWIAJĄ DZIAŁKI... TERAZ MAMY 
WIĘCEJ CZASU DLA SIEBIE, WIĘC Z RADOŚCIĄ 
GO SOBIE DAJEMY. 

Drugim sposobem na długie wieczory są zabiegi pielęgna-
cyjne. Od czasu do czasu korzystam z fachowych porad ko-
smetyczek, ale w większości wykonuję je sama w domowych 
warunkach. Należę do tych osób, które sprawdzają nowinki, 
przepisy podawane w kobiecych czasopismach, usłyszane na 
spotkaniach. Czytam, słucham, oglądam w Internecie – a po-
tem testuję na sobie. Sposobów na poprawienie kondycji skó-
ry po lecie, włosów czy sylwetki jest bardzo wiele. Wybieram 
dla siebie te, które sprawiają mi przyjemność, dają widoczne 
rezultaty i cieszą oko.            

Niezależnie od pogody, zachęcam Was kochani do spa-
cerów. Odpowiedni ubiór, zabezpieczona kremem twarz 
i ręce – i w drogę. Zauważmy spadające liście, przelatujące 
ptaki, mijanych ludzi obdarzmy uśmiechem, dobrym słowem 
i miejmy pogodne myśli, bo to najlepsze lekarstwo na piękny 
i zdrowy wygląd.                                                    

Na koniec przytoczę Wam fragment powiedzenia kobie-
ty sukcesu, Mary Kay Ash: „Jeśli głęboko wierzysz, że możesz 
coś osiągnąć, przeszkody 
nie będą w stanie Cię za-
trzymać”. Niechaj to będzie 
Waszą przewodnią myślą 
we wszystkim, co postano-
wicie zrobić dla siebie w ten 
jesiennozimowy czas.

Zdrowego egoizmu ży-
czy Wam Wasza Stylowa 
Seniorka, Hania.

�� HANNA PIEKARSKA

Modelka, Laureatka  
konkursu „Stylowa Seniorka”, 
ambasadorka Głosu Seniora.

ZIMOWY 
SEN

GRAŻYNA WROŃSKA

LUCJA SZYMANOWSKADANUTA BURCZYŃSKA
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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 wezmą udział w specjalnym 

pokazie mody 60+ podczas  
Warszawskich Dni Seniora!
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WIESŁAWA PIASTOWSKA

ELŻBIETA DYBIŃSKA

ALDONA STĘPIŃSKA

ALDONA ROGOWSKA

WALDEMAR CYBULAK

IRENA PASTERNAK
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SENIOR DZIAŁKOWIEC

NATURALNYM ZABEZPIECZENIEM PRZED NISKIMI 
TEMPERATURAMI JEST ŚNIEG – NIE POWINNIŚMY WIĘC 
STRZEPYWAĆ GO Z NASZYCH ROŚLIN. PO OBFITYCH 

OPADACH MOKREGO ŚNIEGU MOŻEMY STRZĄSAĆ GO 
Z  DELIKATNIEJSZYCH IGLAKÓW DLA OCHRONY PRZED 
ŁAMANIEM GAŁĘZI. BARDZO CZĘSTO JEDNAK ZIMY BYWAJĄ 
BEZŚNIEŻNE I MROŹNE, DLATEGO O BEZPIECZEŃSTWO 
NASZYCH ROŚLIN MUSIMY TEŻ ZADBAĆ SAMI. 

Grządki okryjmy gałązkami świerku lub jodły. Stworzone 
w ten sposób zadaszenie  nie powinno być zbyt szczelne, gdyż 
brak dostępu powietrza może być przyczyną gnicia lub chorób. 
Dobrą okrywą mogą być też liście. Polecam też korę oraz kom-
post, które zabezpieczą rośliny przed utratą wilgoci i głębokim 
przemarzaniem gleby. 

Duże rośliny zabezpieczamy płótnem workowym, jutowym 
lub agrowłókniną. Nie opatulajmy jednak roślin zbyt ciasno, tak 
by materiał nie dotykał bezpośrednio pędów. Godne polecenia 
są również maty słomiane i trzcinowe. 

ZABEZPIECZANIE ROŚLIN 
PRZED ZIMĄ

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY WITAMINY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

FIGI W MIKROGAJU FIGOWYM NA BALKONIE TADEUSZA PIOTROWSKIEGO JESIEŃ NA DZIAŁCE W GÓRACH KRYSTYNY KALETY
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OGRÓD MARII JAKUBOWSKIEJ

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

Róże zabezpieczamy obsypując je kopczykiem wysokości 
około 20 centymetrów i (ewentualnie) okrywając je gałęziami 
świerku bądź włókniną. Róże pienne delikatnie przyginamy do 
ziemi i okopcowujemy ich koronę. Młode róże pienne zdejmuje-
my z podpór i przykrywamy kopczykiem. 

Młode drzewa owocowe zabezpieczamy, okręcając je pa-
pierem falistym, agrowłókniną lub słomą. Nie wolno okręcać pni 
drzew folią nieprzepuszczającą powietrza. Pni drzew nie musimy 
malować. Możemy owinąć je matami słomianymi, trzcinowymi 
lub białą agrowłókniną. 

Jeżeli chcemy pomalować pnie drzew wapnem, powinniśmy 
to zrobić w grudniu lub w styczniu. Od białej powierzchni pnia 
będą odbijać się promienie słoneczne, co uchroni je przed opa-
rzeliną. Malowanie pni w marcu lub kwietniu mija się z celem. 

Pamiętajmy o mulczowaniu ziemi grubą warstwą ściółki wo-
kół pni drzew i pod ich koronami. 

Jeśli w naszym ogrodzie mamy drzewa i krzewy iglaste, mu-
simy zadbać, by silne opady śniegu ich nie zniekształciły. W tym 
celu obwiążmy roślinę spiralnie sznurkiem na całej długości, pa-
miętając, by nie ściągać rośliny zbyt mocno. 

�� ANTONI FURTAK  
SZKÓŁKA „OGRODY MARZEŃ”

BARBARA HEMANOWSKA Z MĘŻEM W ICH OGRODZIE 

CZĘŚĆ OCZKA WODNEGO Z KOLOROWYMI 
RYBKAMI BRONISŁAWA OSTOJSKIEGO 
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MIŁOŚĆ PO 60-TCE

JAN I ALBINA LITWIŃCZUKOWIE, OBOJE URODZENI 
JESZCZE W LATACH DWUDZIESTYCH NA  LUBELSZ-
CZYŹNIE, MIESZKAJĄ W HONIATYCZACH KOLONII, NIE-

DALEKO WERBKOWIC. PO RAZ PIERWSZY SPOTKALI SIĘ 
SIEDEMDZIESIĄT LAT TEMU. W TAMTYCH CZASACH KAWA-
LER, KTÓRY CHCIAŁ SIĘ OŚWIADCZYĆ, CHODZIŁ ZE SWA-
TEM – TAK BYŁO I Z DZIADKIEM. POSZEDŁ DO ALBINY Z MA-
LIC, ALE DZIEWCZYNA NIE CHCIAŁA DZIADKA ZA MĘŻA. 
SWAT ZAPROPONOWAŁ DZIADKOWI WIZYTĘ U INNEJ AL-
BINY W  TEJŻE WSI. „TO SIEROTA I POWINNI SIĘ ZGODZIĆ” 
– STWIERDZIŁ. 

Dziadzio był zdenerwowany, ale przystał na propozycję swa-
ta. Przyszli do małego domeczku, w którym mieszkała moja 
babcia ze swoim ojczymem i przyrodnim rodzeństwem. Ojczym 
bardzo ucieszył się z oświadczyn, zgodził się, wódkę wypili, datę 
ślubu ustalili, a babcia niewiele miała do powiedzenia. Poznali 
się 8 września, a ślub odbył się 27 października (znali się niecałe 
dwa miesiące). 

Dziadek jest technikiem weterynarii; zaraz po ślubie wraz 
z żoną wyjechał do Gdańska, gdzie podjął pracę. Niestety, tam-
tejszy klimat nie służył babci, a i tęsknota młodej dziewczyny 
też zrobiła swoje. Wrócili do domu rodzinnego dziadka do Kazi-

SIEDEMDZIESIĄT 
LAT WE DWOJE

mierówki, gdzie prowadzili gospodarstwo rolne aż do emerytu-
ry. Kilkanaście lat temu przeprowadzili się do Honiatycz, gdzie 
mieszkają do dziś. Mają troje dzieci, sześcioro wnuków i trzyna-
ścioro prawnucząt.

Dziadek jest spokojny i opanowany, a babcia to wulkan ener-
gii z ogromnym poczuciem humoru. Stanowią dobrany tandem 
i wspaniale się uzupełniają. Babcia lubi dużo mówić, dziadek mil-
czy lub przytakuje. Bardzo się sobą nawzajem opiekują – już od 
siedemdziesięciu lat.

�� RENATA KAWKA

MIŁOŚĆ  
PO 60-TCE!

Na Miłość nigdy nie jest za późno! 

Wiek nie może być jej ograniczeniem 
Każdy z nas, w każdym wieku,  

zasługuje na miłość, ciepło i zrozumienie!
Nie jesteś już samotny?  

Udało ci się znaleźć swoją miłość po 60 tce? 
Znasz kogoś, kto odszukał swoją połówkę  

na emeryturze?

Podziel się swoją historią z nami, zainspiruj innych 
do uczucia i szczęścia po 60 tce.

CZEKAMY NA WASZE HISTORIE MIŁOŚCI PO 60TCE!
JESTEŚ SZCZĘŚLIWY, PODZIEL SIĘ TYM Z INNYMI  

I ZACHĘĆ INNYCH DO SZCZĘŚCIA:)

Czekamy na Wasze listy pod mailem: 
konkurs@manko.pl 

temat: Miłość po 60tce
lub Aleja Juliusza Słowackiego 46/30,  

30-018 Kraków

PARA ZAKOCHANYCH, ALBINA I JAN LITWIŃCZUKOWIE Z GMINY 
WERBKOWICE Z AGNIESZKĄ SKUBIS-RAFALSKĄ, DYREKTOR BIURA 
WOJEWODY W LUBELSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W LUBLINIE
AMBASADORKĄ UROCZYSTOŚCI I GŁOSU SENIORA.
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Z PRAC SEJMOWEJ 
KOMISJI POLITYKI 
SENIORALNEJ

PROGRAM „OPIEKA 75+”
W listopadzie 2017 do działań na rzecz osób starszych prowadzonych przez Mini-

sterstwo Rodziny dołączył Program „Opieka 75+”. Jego celem  jest zapewnienie oso-
bom w wieku 75+ – zamieszkałym na terenach małych gmin – wsparcia i pomocy 
w ramach usług opiekuńczych.

Program zakłada poprawę jakości życia tych osób poprzez umożliwienie gminom 
rozszerzenia oferty  usług opiekuńczych – zwykłych oraz specjalistycznych, jak rów-
nież wsparcie finansowe gmin. Mogą one zgłaszać zapotrzebowanie do Urzędów Wo-
jewódzkich do  15 stycznia 2018.

MONITOROWANIE SYTUACJI OSÓB STARSZYCH
W Ministerstwie opracowana została Informacja o sytuacji osób starszych za rok 

2016. Została przyjęta przez Radę Ministrów oraz przekazana do Sejmu i Senatu. Jest 
ona dostępna na stronie internetowej MRPiPS. 

EDYCJA 2018 PROGRAMU SENIOR + 
28 listopada ogłoszona została edycja 2018 Progra-

mu ASOS. Przeznaczona nań kwota (80 mln zł) pozwoli na 
utworzenie ok. 310 nowych placówek.

W ramach Programu jednostki samorządu terytorial-
nego mogą ubiegać się o dotację na:

1)  utworzenie lub wyposażenie placówki Dziennego Domu lub Klubu „Senior +”,
2) zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

 

EDYCJA 2018 RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ 
AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH

1 grudnia ogłoszona została edycja 2018 Programu ASOS, na który przeznaczono 
w tym roku 40 mln zł. Szczególny nacisk zostanie położony na realizację projektów 
mających na celu:

•  zwiększanie bezpieczeństwa osób 
starszych,

•  promowanie partnerstwa z placówkami 
„Senior+”,

•  wspieranie seniorów  w rzecznictwie 
swych interesów oraz w zrzeszaniu się,

•  świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych dla osób  o ograniczonej 
samodzielności.

ZMIANY W ZAKRESIE PLACÓWEK 
ZAPEWNIAJĄCYCH CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ

W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób starszych, planowane jest poszerzenie 
zakresu uprawnień kontrolnych inspektorów urzędów wojewódzkich, zaostrzenie kar 
za prowadzenie placówki bez zezwolenia oraz przyspieszenie procedur związanych 
z wstrzymaniem działalności placówki.

Podczas październikowego posiedze-
nia Komisja Polityki Senioralnej roz-

patrzyła informację Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji oraz Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa na temat 
bezpieczeństwa seniorów w ruchu dro-
gowym. Dla Przewodniczącej Małgorzaty 
Zwiercan bezpieczeństwo seniorów jest 
niezwykle ważne i co nieustannie podkre-
śla, trzeba podnosić poziom bezpieczeń-
stwa seniorów także w ruchu drogowym. 

W Polsce w najbliższych latach będzie 
zwiększać się liczba seniorów, dlatego już 
dzisiaj, według przewodniczącej komisji, 
musimy przygotować się na wzrost liczby 
osób starszych, które będą uczestnikami 
ruchu drogowego.

Informacja MSWiA i MIiB, z którymi komi-
sja zapoznała się podczas posiedzenia, do-
tycząca bezpieczeństwa seniorów w ruchu 
drogowym, zawiera wiele dobrych praktyk, 
których głównym celem jest informowa-
nie  i edukowanie seniorów, jak bezpiecznie 
uczestniczyć w ruchu drogowym będąc pie-
szym, rowerzystą i kierowcą. Ministerstwo 
przedstawiło dane statystyczne dotyczące 
udziału osób starszych w ruchu drogowym 
oraz skali wypadków z udziałem seniorów. 
Działania profilaktyczne prowadzone przez 
policję odbywają się zarówno na szczeblu 
centralnym, jak i lokalnym, co oznacza, że 
docierają do dużej grupy osób starszych. Se-
niorzy biorący aktywny udział w spotkaniach 
otrzymywali, np.  gadżety z odblaskami.

Na komisji podkreślano, że z aktywno-
ścią seniorów związane są liczne wypad-
ki, których przyczyny możemy poszukiwać 
w zmniejszonej sprawności organizmu lub, 
co bardzo niebezpieczne, w braku znajo-
mości nowych przepisów ruchu drogowe-
go. Cieszę się, że nasi seniorzy są coraz 
bardziej aktywni, ale jestem świadoma, że 
my jako społeczeństwo powinniśmy za-
pewnić im jak największe bezpieczeństwo, 
by mogli w bezpieczny sposób korzystać 
z różnych form aktywności, których dzisiaj 
jest dla osób starszych coraz więcej - mówi 
Małgorzata Zwiercan. 
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RADY SENIORÓW

To właśnie we współpracy z nimi już w 65 samorządach 
udało nam się wprowadzić Program Gmina Przyjazna Senio-
rom i Ogólnopolska Karta Seniora. Tylko w tym roku we współ-
pracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w 9 
województwach przeprowadziliśmy szkolenia dla przedstawi-
cieli ponad 50 rad seniorów. Były to szkolenia m.in. z zakre-
su marketingu, promocji, współpracy z mediami i pozyskiwa-
nia funduszy. Chcąc dalej wspierać ich rozwój i skuteczność, 
reaktywujemy specjalny dział poświęcony problemom, wy-
zwaniom i dobrym praktykom rad seniorów. W tym numerze 
prezentujemy główne problemy, jakie zgłaszają nam współ-
pracujące z nami gminne rady seniorów oraz propozycje ich 
rozwiązania. 

Wraz z partnerskimi radami seniorów i jej członkami prezen-
tujemy główne problemy rad oraz propozycje ich rozwiązania:

GŁÓWNE PROBLEMY RAD SENIORÓW:
1)  Brak funduszy oraz brak niezależności politycznej. 
2)  Niejasna forma wyboru członków rad powoduje krytykę i pod-

ważanie ich demokratyczności. 
3)   Niekorzystne dla rady jest powoływanie do niej pracowników 

urzędu, którzy zasiadając w jej zarządzie, prowadzą politykę 
zbytniej uległości wobec władz gminy. 

4)  Brak lokalu oraz budżetu powoduje niemoc operacyjną oraz 
zależność od władz gminy, problem z wyjazdami na dele-
gacje, szkolenia, konferencje czy możliwość organizacji wła-
snych projektów.

Szanowny Panie Marszałku,
Szydłowiecka Rada Seniorów oraz Wyszkowska Rada Seniorów, działając wspólnie,  

zwracają się do Pana Marszałka z prośbą o rozpoczęcie prac nad ustawą rozszerzającą  
uprawnienia gminnych rad seniorów ujęte w artykule 5c ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446).
Obecny stan prawny powoduje, że rady seniorów nie posiadają narzędzi finansowych do realizacji swoich pomysłów,  

a co za tym idzie, charakter inicjatywny rady, ujęty w art. 5c usg, ma charakter jedynie iluzoryczny.  
Rada nie posiada osobowości prawnej, a co za tym idzie nie może się ubiegać o środki zewnętrzne. 

Problemem są także ograniczenia prawne finansowania rad seniorów z urzędów gmin.  
Objawia się to m. in. w braku możliwości zwrotu seniorom kosztów podróży związanych  

z wykonywaniem mandatu radnego rady seniorów na szkolenia, sympozja oraz parlamenty seniorów.
Wprowadzenie w 2013 roku do ustawy o samorządzie gminnym zapisu o możliwości powołania gminnych rad seniorów  

było milowym krokiem na rzecz partycypacji najstarszych mieszkańców w otaczającej rzeczywistości,  
nadszedł jednak czas kolejnego kroku, polegającego na nadaniu gminnym radom seniorów  

rzeczywistych narzędzi działania.

Przewodniczący SRS,         Przewodnicząca WRS 
Kazimierz Zawadzki        Maria Szydłowska

PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA POWYŻSZYCH:
1. Wybory do rady seniorów połączone z wyborami samorządowymi. 
2. Zagwarantowanie ustawą określonego procentu budżetu gminy na działalność rady seniorów.
3. Ograniczenie zasiadania pracowników urzędu gminy w radzie seniorów.  
4.  Umożliwienie poprzez formułę prawną uczestniczenia rad seniorów w konkursach grantowych. Umożliwienie radzie założenia 

stowarzyszenia lub dopuszczenie jej jako grupy nieformalnej do ubiegania się o dofinansowanie.

GŁOS SENIORA OD LAT WSPIERA POWSTAJĄCE I DZIAŁAJĄCE 
GMINNE RADY SENIORÓW. JUŻ PONAD 60 RAD ZOSTAŁO 
PARTNEREM NASZYCH PRO-SENIORSKICH DZIAŁAŃ.

LIST SZYDŁOWIECKIEJ RADY SENIORÓW  
I WYSZKOWSKIEJ RADY SENIORÓW  

DO PANA MARKA KUCHCIŃSKIEGO, MARSZAŁKA SEJMU RP
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Z PRAC SEJMOWEJ 
KOMISJI POLITYKI 
SENIORALNEJ 

W czasie jednego z listopadowych 
posiedzeń Komisja Polityki Senio-

ralnej wspólnie z Komisją Samorządu Te-
rytorialnego i Polityki Regionalnej roz-
patrzyła informację Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na temat 
funkcjonowania gminnych rad seniorów. 
Podczas posiedzenia połączonych komisji 
rozmawiano o współpracy gminnych rad 
seniorów z samorządami, policją, a także 
wymieniano przykłady dobrych praktyk 
na poziomie wojewódzkim.

Gminne rady seniorów są podmiotami 
o charakterze konsultacyjno-doradczym. 
Przewodnicząca Komisji Polityki Senio-
ralnej Małgorzata Zwiercan podkreśliła, 
że dla niej rozwój gminnych rad seniorów 
jest obszarem szczególnym. Zależy jej na 
tym, aby działające gminne rady seniorów 
współdziałały z władzami gminy, a także 
miały faktyczny wpływ na kształtowanie 
polityki senioralnej. 

Skuteczność działań prowadzonych w ra-
mach polityki senioralnej zależy od trafnej 
diagnozy sytuacji oraz ciągłego jej moni-
torowania. Niezbędna jest budowa dialogu 
między samorządami a gminnymi radami 
seniorów. Uwaga powinna być skupiona na  
prowadzonej przez lokalne władze polityce 
wobec seniorów oraz  roli, jaką ta polityka 
odgrywa w podnoszeniu jakości życia miej-
scowych społeczności. 

Podczas debaty w komisji poruszane 
były różne aspekty funkcjonowania gmin-
nych rad seniorów, ale także bariery, z ja-
kimi spotykają się na co dzień seniorzy ak-
tywni w radach.

Na komisji podkreślono rolę współpracy 
gminnych rad seniorów z policją w zakresie 
diagnozowania bezpieczeństwa wśród  osób 
starszych. Podejmowanie szerokich działań 
przez policję na rzecz najstarszej grupy oby-
wateli zasługuje na największe uznanie. 

Uważam, że potrzebujemy konstruktyw-
nej i merytorycznej debaty, aby nasze wysił-
ki można było uznać za owocne, żeby nasze 
wspólne działania były spójne i odpowia-
dały potrzebom i oczekiwaniom osób star-
szych – podkreśliła Małgorzata Zwiercan.

13 PAŹDZIERNIKA 2017 R. MIKOŁÓW DOCZEKAŁ SIĘ SWOJEJ RADY SENIO-
RÓW. LICZY ONA JEDENAŚCIE OSÓB, JEJ PRZEWODNICZĄCĄ JEST PANI JA-
NINA SOJKA, PRACOWNIK MOPS W MIKOŁOWIE, A WICEPRZEWODNICZĄCĄ 

– PANI KRYSTYNA ŚWIERKOT.

Pozostali członkowie to: Urszula Tkocz, Krystyna Zielonka, Janina Piecha, Edyta Maj-
chrzak, Janina Kornas, Dorota Podlodowska-Graczyńska, Jan Kuszka, Andrzej Ryguła 
i Stanisław Waletko. Mikołowska Rada Seniorów została wybrana 13 października 2017 r.

Członkowie rady pełnią dyżury w każdy poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00 w Miej-
skim Domu Kultury w Mikołowie. Na dyżurze mile widziany jest każdy mikołowski se-
nior. Przyjmowane są wówczas  wszelkie uwagi, postulaty, opinie, propozycje i sugestie 
dotyczące tego, co należy w naszym mieście zrobić, zmienić i poprawić, aby zapewnić 
seniorom godne życie. 

Celem rady seniorów jest przede wszystkim reprezentowanie interesów i potrzeb 
starszych mieszkańców wobec władz samorządowych. Pracuje ona w kilku komisjach, 
które zajmują się sprawami: zdrowia, mieszkalnictwa, turystyki i bezpieczeństwa, bu-
dżetu, kultury i edukacji oraz społecznymi. Rolą rady seniorów  jest również  wyrażanie 
stanowiska wobec zamierzeń władz samorządowych dotyczących zarówno działań na 
rzecz seniorów, jak i decyzji publicznych.

Plan pracy rady na 2018 r. jest w trakcie uzgodnień. Informacje o jej działalności są 
publikowane na profilu facebookowym „Mikołowscy Seniorzy”.

�� KRYSTYNA ŚWIERKOT

MIKOŁOWSKA 
RADA SENIORÓW
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ŻYCIE NIE TYLKO PO TO JEST BY BRAĆ! 

ANNA PRZYBYŁEK-BORACZYŃSKA
AMBASADORKA GŁOSU SENIORA I OGÓLNOPOLSKIEJ 
KARTY SENIORA

Działalność społeczną  prowadzę od czasu studiów. Jest to 
dla mnie szczególnie ważne, to mój sposób na życie. Jednym 
z moich ważniejszych projektów było utworzenie i zarejestro-
wanie Towarzystwa Zwalczania Chorób Kości i Stawów, stowa-
rzyszenia pacjentów, które prowadziłam wspólnie z lekarzami 
reumatologami. W ramach grantów Krakowskiego Urzędu Mar-
szałkowskiego organizowaliśmy Szkoły Zapobiegania Choro-
bom Geriatrycznym – był to program  bezpłatnej, ogólnodostęp-
nej edukacji i rehabilitacji.

W roku 2011 nawiązałam współpracę z  redakcją Głosu Se-
niora, w ramach której włączyłam się w promowanie zdrowego 
stylu życia wśród seniorów. Organizując konferencje naukowe na 
UTW PK oraz współorganizując I Letnią Akademię Seniora, zwra-
całam się zawsze o patronat medialny Głosu Seniora, by mieć 
pewność, że informacja o wydarzeniu dotrze do seniorów. Pod 
patronatem medialnym Głosu Seniora odbył się także jubileusz 
piętnastolecia mojego stowarzyszenia. Zawsze chętnie włącza-
łam się w wydarzenia organizowane przez redakcję – Dni Seniora 
oraz Senioralia. 

Na łamach magazynu dzieliłam się m.in. doświadczeniem 
opieki nad mężem cierpiącym na Alzheimera. Opublikowałam 
w Głosie Seniora dziesięć artykułów z tematyki medyczno-psy-
chologicznej. Jestem także twarzą kampanii profilaktyki depresji 
wśród seniorów,  prowadzonej w edycji warszawskiej i ogólno-
polskiej magazynu: „Przegonić smutek” .

Na moje osiemdziesiąte piąte urodziny redaktor naczelny 
Głosu Seniora nadał mi tytuł Ambasarorki Głosu Seniora i Ogól-
nopolskiej Karty Seniora. 6  grudnia 2017 roku miałam także za-
szczyt otrzymać  pamiątkową statuetkę. 

Jestem przekonana, że poszerzanie wiedzy i praca społecz-
na to najlepszy sposób na udaną czwartą młodość. Jeżeli mamy 
pomysły, zapał, energię twórczą i potencjał intelektualny albo 
umiejętności praktyczne – warto je wykorzystać na rzecz innych. 
To daje prawdziwą radość życia i jest najlepszym lekarstwem na 
bolączki wieku senioralnego.

�� ANNA 87+

JOANNA TALAR
- PASJONATKA DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, 
AMBASADORKA OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA I 
GŁOSU SENIORA

Pani Joanna jest wieloletnią współpracowniczką Stowarzy-
szenia MANKO/Głosu Seniora. Z zawodu jest pedagogiem. Przez 
35 lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego, działała też 
w Związku Nauczycielstwa Polskiego. W wywiadzie opubliko-
wanym w 27 numerze Głosu Seniora mówiła: „Odkąd pamiętam, 
zawsze musiałam mieć dodatkowe zajęcie o charakterze spo-
łecznym”. 

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 Seniora 
i Ogólnopolskiej Karty Seniora, pani Talar organizuje spotkania dla 
seniorów: dla tych zrzeszonych w organizacjach oraz dla niezrze-
szonych, w spółdzielniach mieszkaniowych. Rozdała krakowskim 
seniorom już 700 kart! Jej działalność została ostatnio doceniona. 
Otrzymała medal lotnictwa Wojska RP za wspieranie seniorów za 
pomocą Ogólnopolskiej Karty Seniora. Natomiast podczas Miko-
łajkowego Dnia Zdrowia Seniora została przez Głos Seniora uho-
norowana za wieloletnią działalność na rzecz osób 60+. Pani Jo-
anna jest również melomanką, członkinią Towarzystwa Przyjaciół 
Muzyki Operowej. W Radzie Krakowskich Seniorów działa w komi-
sji kultury, zbierając informacje o wydarzeniach kulturalnych do-
stępnych dla osób starszych z Krakowa i okolic. Jest również prze-
wodniczącą Forum Równych Szans i Praw Kobiet w Krakowie. 
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CZY DA SIĘ W PRZYSTĘPNY SPOSÓB PRZEKAZAĆ WIE-
DZĘ NA TEMAT PROFILAKTYKI CHORÓB SERCA? OKA-
ZUJE SIĘ, ŻE TAK! PRZEKONALI SIĘ O TYM SENIORZY 

ORAZ OSOBY ZRZESZONE W KLUBACH PACJENTA, KTÓRE 
6  GRUDNIA WZIĘŁY UDZIAŁ W WYDARZENIU ORGANIZO-
WANYM PRZEZ STOWARZYSZENIE MANKO/GŁOS SENIORA 
ORAZ FUNDACJĘ CARDIOVASCULAR CENTER FOUNDATION. 

Aulę Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego za-
pełniło ponad 1000 osób. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać 
z wybitnymi polskimi kardiologami, skorzystać z bezpłatnych 
konsultacji medycznych oraz wziąć udział w loterii i zawalczyć 
o atrakcyjne nagrody.

Podczas Mikołajkowego Dnia Zdrowia Seniora nie mogło 
zabraknąć promocji sportu i zdrowego stylu życia. Jego rolę 
w zapobieganiu chorobom serca podkreślali eksperci-kardiolo-
dzy: prof. dr. hab. n. med. Dariusz Dudek, prof. dr. hab. n. med. Ja-
cek Legutko, dr hab. med. Zbigniew Siudak, a także ambasador 
Głosu Seniora, Marek Pilch. Zwracał on uwagę na to, by aktyw-
ność fizyczną w starszym wieku rozpoczynać stopniowo. On sam, 

MIKOŁAJKOWY  
DZIEŃ ZDROWIA SENIORA

dzisiaj maratończyk, zaczął od jazdy na łyżwach, a dopiero po 
kilku miesiącach aktywności przeszedł do biegów, początkowo 
krótkodystansowych. Uczestnicy spotkania mieli także szansę po-
znać Cezarego Zamanę, utytułowanego kolarza szosowego, który 
również namawiał ich do regularnej aktywności fizycznej. 

Ważnym aspektem spotkania była również promocja dzia-
łalności społecznej. Stowarzyszenie MANKO/Głos Seniora zde-
cydowało się nagrodzić wieloletnią aktywność pani Joanny Ta-
lar oraz pani Anny Boraczyńskiej - Ambasadorek Głosu Seniora 
i Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Ogromny sukces spotkania zagwarantowały nie tylko cieka-
we panele dyskusyjne, ale także część rozrywkowa. W tym Po-
kaz Mody 60+ oraz loteria mikołajkowa z atrakcyjnymi nagrodami 
– m. in. zagranicznymi wycieczkami, pobytami w SPA czy profe-
sjonalnymi inhalatorami.

Patronami honorowymi wydarzenia byli: Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, Minister Zdrowia, Minister Sportu i Tu-
rystyki, Wojewoda Małopolski, Prezydent Miasta Krakowa, Wice-
marszałek Województwa Małopolskiego oraz Przewodnicząca 
Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. 
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WYDARZENIA I INICJATYWY

JESIEŃ DLA SENIORA
POMIMO JESIENNEJ AURY, SENIORZY NIE SIEDZIELI W DOMACH 
– PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY FOTORELACJĘ Z WYDARZEŃ Z CAŁEJ POLSKI! 

STUDENT DLA SENIORA - AKCJA STUDENTÓW INSTYTUTU PRACY 
SOCJALNEJ UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE

LETNIA AKADEMIA SENIORA SENIOR LIDER FEDERACJI UTW  Z SIEDZIBĄ  
WE WROCŁAWIU

SENIORALIA OPOCZYŃSKIE POŚWIĘTNE AKCJA SKONSULTUJ Z FARMACEUTĄ 
ZORGANIZOWANA PRZEZ POLSKIE  
TOWARZYSTWO STUDENTÓW FARMACJI

UCZESTNICY PROJEKTU BOHATERZY+

5-LECIE TEATRU PO LATACH W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH

3 GMINNY DZIEŃ SENIORA W SKALE



17

WARMIŃSKO MAZURSKA 
SENIORIADA - EŁK 2017 

WARMIŃSKO-MAZURSKA SENIORIADA - EŁK 2017 OD-
BYŁA SIĘ W DNIACH 1–3 CZERWCA. ZORGANIZOWAŁ JĄ 

– PO RAZ PIERWSZY W TYM ROKU – EŁCKI UNIWERSYTET 
TRZECIEGO WIEKU.  PARTNERAMI IMPREZY BYŁY: FUNDA-
CJA RATUJMY ŻYCIE I POLSKIE STOWARZYSZENIE NORDIC 
WALKING.

Senioriada ma zasięg wojewódzki, jej celem jest populary-
zacja aktywnego wypoczynku osób starszych oraz poprawa ich 
kondycji. Dla organizatorów ważna jest też promocja Ełku i Ma-
zur. W imprezie wzięło udział  dwadzieścia uniwersytetów. Ełk 
reprezentowały dwa: gospodarze, czyli EUTW oraz WSG Byd-
goszcz filia w Ełku. W przygotowania zaangażowały się wolonta-
riuszki  EUTW pod kierunkiem pani  Haliny Popowskiej. 

W piątkowych zawodach sportowych udział wzięło 260 za-
wodników. Powitała ich, a także wolontariuszy, gości i kibicują-
cych imprezie ełczan,  prezes EUTW Elżbieta Koc.

Na stadionie miejskim  MOSiR Ełk odbyły się: sprint kobiet 
i mężczyzn na dystansie 60 m oraz sztafeta mix (rozegrana w ze-
społach damsko-męskich) na dystansie 2x 60 m. Z kolei na pły-
walni MOSiR Ełk odbyły się zawody pływackie na dwóch dystan-
sach: 25 m i 50 m. Na przystani MOS nad Jeziorem Ełckim odbyły 
się zawody kajakowe, w których wzięło udział 16 osób. 10 osób 
wzięło udział w rajdzie rowerowym. Dużą popularnością cieszyły 
się też turnieje bowlingowe, jednak najwięcej uczestników – aż 
49 osób – wzięło udział w marszu nordic walking.  

W sobotę rano  odbyła się ostatnia konkurencja – zumba. 
Wzięło w niej udział pięć pięcioosobowych drużyn. Wygrało Gi-
życko,  drugie miejsce zajęła ATW Jaroty, a trzecie – ełczanki. 

Ostatni dzień Senioriady uświetnił koncert muzyki klasycznej 
i filmowej w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą ka-
pelmistrza Grzegorza Karpowicza. 

W południe w sobotę nastąpiło podsumowanie imprezy. Za 
I, II i III miejsce we wszystkich konkurencjach sportowych i kon-
kursach  zwycięzcy zostali uhonorowani statuetkami, medalami, 
pucharami, dyplomami, grami edukacyjnymi oraz  książkami. 

�� ALICJA WYSOCKA, wiceprezes EUTW

KOCHAM CIĘ ŻYCIE! 
– PODSUMOWANIE 1. TARGÓW SENIORA W KRAKOWIE

W DNIACH 6-7 PAŹDZIERNIKA W EXPO KRAKÓW ODBY-
ŁY SIĘ PIERWSZE W POŁUDNIOWEJ POLSCE TARGI, DE-

DYKOWANE OSOBOM STARSZYM, PRZEDE WSZYSTKIM TYM 
AKTYWNYM, OTWARTYM NA NOWE WYZWANIA I SWOIM 
ENTUZJAZMEM ZARAŻAJĄCYM MŁODSZE POKOLENIA. 

Seniorzy podczas wyjątkowych występów artystycznych (np. 
koncertu chóru gospel czy pokazu mody) udowodnili, że życiem 
można się cieszyć w każdym wieku! Trzeba tylko chcieć!

– Co zrobić, aby cieszyć się życiem? Robić to, co się kocha! 
Realizować pasje, podejmować nowe wyzwania, być aktywnym. 
Wtedy ta aktywność jest odpoczynkiem! – radziła seniorom Anna 
Dymna, która wystąpiła na Targach w roli Gościa Specjalnego. 

Gościem Specjalnym był także o. Leon Knabit. Fenomenalny 
człowiek, swoim pozytywnym podejściem do życia zarażający 
wszystkich, którzy choć przez chwilę mieli okazję z nim poroz-
mawiać. Zapytany o wrażenia z Targów o. Leon stwierdził:

– To bardzo dobry początek. Cieszę się, że poruszono tutaj 
ważne kwestie, istotne dla seniorów. Panuje bardzo dobra atmos-
fera, sprzyjająca spotkaniom i rozmowom. Więcej takich imprez! 

Na Targach Seniora swoją ofertę zaprezentowało liczne gro-
no wystawców, w tym sanatoria i uzdrowiska, biura podróży, 
producenci kosmetyków i dodatków, ale także firmy oferujące 
usługi medyczne czy sprzęt rehabilitacyjny. Dużym zaintereso-
waniem wśród zwiedzających cieszyły się stoiska krakowskich 
instytucji kultury.

Program towarzyszący całego wydarzenia był bardzo zróż-
nicowany. Na zwiedzających czekały m.in. warsztaty szydełko-
wania, porady stylistki, pokaz mody przygotowany przez Joannę 
Monasterską czy wystawy prac artystycznych (m.in. ikon i obra-
zów haftowanych). Podczas Targów goście mogli również sko-
rzystać z bezpłatnych badań. Mierzono poziom cukru, ciśnie-
nie, sprawdzano słuch i wzrok. Na scenie funkcjonariusze Straży 
Miejskiej przedstawili techniki samoobrony oraz metody postę-
powania w sytuacji zagrożenia. W specjalnym programie gimna-
styki zaprezentowano ćwiczenia przeznaczone dla seniorów. 

Organizator wydarzenia, firma Targi w Krakowie, już dzisiaj za-
prasza wszystkich na 2. Targi Seniora, które odbędą się w dniach 
5-6 października 2018 r. w EXPO Kraków!
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UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU

JUBILEUSZ UTW W NOWYM 
MIEŚCIE LUBAWSKIM

15 LISTOPADA W SALI WESELNEJ „PAWIE OCZKO” W TYLI-
CACH ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ PIĘCIOLECIA UTW W NO-

WYM MIEŚCIE LUBAWSKIM POŁĄCZONA Z INAUGURACJĄ 
ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018. 

Na jubileusz przybyli zaproszeni goście, m.in.  prof. Stefan Smo-
czyński – pełnomocnik rektora UWM ds. UTW, władze miasta i po-
wiatu, dyrektorzy placówek oświatowych oraz instytucji państwo-
wych, naczelny redaktor Głosu Seniora, przedstawiciele lokalnych 
mediów, sympatycy i przyjaciele UTW, a także delegacje zaprzy-
jaźnionych uniwersytetów z Olsztyna, Ostródy, Działdowa, Nidzicy 
i Lidzbarka Welskiego.

Imprezę poprowadzili wspólnie Mirosława Piwowarczyk i Miro-
sław Jasiak. Studentki z Teatru stolikowego, prowadzonego przez 
Barbarę Jasiak, przedstawiły wiersz Pięciolecie UTW, autorstwa Miro-
sława Litki. Prezes Lech Bober przedstawił historię uniwersytetu, po 
czym podziękował wszystkim przyjaciołom i sponsorom za wspiera-
nie jego działalności. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, a ks. 
proboszcz Zbigniew Markowski pobłogosławił zebranych na dalsze 
lata pracy. Duże zainteresowanie wzbudziła multimedialna prezenta-
cja „5 lat działalności UTW”, przygotowana przez Krzysztofa Wietechę 
we współpracy z Barbarą Kant-Maciejewską, Barbarą Jasiak i Lechem 
Boberem, która ukazała wszystkie aspekty działalności uniwersytetu.

Kolejnym punktem było rozpoczęcie roku akademickiego 
2017/2018. Odśpiewano Gaudeamus igitur. Prezes Lech Bober, prof. 
Stefan Smoczyński i burmistrz Józef Blank wręczyli indeksy sied-
miorgu nowo przyjętym studentom.

Część artystyczną rozpoczął występ chóru Dysonans pod ba-
tutą Marka Piątkowskiego. Kabaret U3Wu prowadzony przez nie-
zastąpioną Lilię Karczyńską rozbawił zebranych do łez. Zwieńcze-
niem występów był recital znanego nam śpiewaka, ks. dr. Zbigniewa 
Stępniaka (bas) i Natalii Kłykowej (fortepian).

Impreza zakończyła się wspólnym toastem i poczęstunkiem. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali również pamiątkowe znaczki i foldery.

�� KRZYSZTOF WIETECHA

Na początku swojej działalności, w 2012 roku, nasze Stowa-
rzyszenie liczyło niespełna 90 osób – dziś jest ich już 150. 

Uniwersytet przez pięć lat  przyciągnął nowych słuchaczy, po-
szerzył i udoskonalił swoją działalność. 

Nasi słuchacze doskonalą znajomość języków obcych, uczą 
się obsługi komputera, biorą też udział w cyklicznych zajęciach, 
m. in. z przyrody, literatury, historii miasta i regionu czy geografii. 
Dbają też o swoją kondycję poprzez uczestnictwo w zajęciach 
gimnastyczno-ruchowych i rekreacyjnych. 

Ważnym elementem działalności na-
szego UTW jest  turystyka i krajoznawstwo. 
Rokrocznie organizujemy kilka wycieczek 
i wyjazdów. Istotnym dla nas zagadnieniem jest 
też udział w kulturze oraz współtworzenie jej. 

Nowomiejski UTW, którzy może się pochwalić skuteczną re-
alizacją kilku projektów – m. in. „Najwyższa pora na aktywność 
seniora”, poprzez swoją pięcioletnią działalność przyczynił się do 
promocji pozytywnego wizerunku naszego miasta i powiatu. 

WIEM WIĘCEJ

RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO 
WIEKU „WIEM WIĘCEJ”, DZIAŁAJĄCY OD 2011 ROKU, 

ZRZESZA OK. 120 OSÓB. 

Stowarzyszenie stawia sobie za cel aktywizowanie 
osób starszych i przeciwdziałanie ich społecznemu wy-
kluczeniu poprzez rozwijanie sprawności intelektualnej i fi-
zycznej seniorów, a także integrację środowiska. Realizuje 
je w różnych formach edukacji, zajęć ruchowych i spotkań. 
Stale poszerza i aktualizuje zakres swoich działań, dbając 
o ich wysoki poziom; wychodzi w ten sposób naprzeciw 
potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców. Pracami orga-
nizacji kieruje Zarząd, wspomagany przez Radę Słuchaczy 
i Radę Naukowo-Programową. 

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu kultural-
nym i sportowym miasta, inicjując wiele działań na rzecz 
środowiska, partycypuje w realizacji Budżetu Obywatel-
skiego. Chętnie angażuje się również poprzez wolontariat 
w akcje o wymiarze społecznym. Jego członkowie wielo-
krotnie prezentowali swoje talenty i osiągnięcia, zdobywa-
jąc laury w różnych dziedzinach. Dobrze układa się nam 
także współpraca z władzami miasta i instytucjami kultu-
ry. Stowarzyszenie owocnie współdziała z organizacjami 
senioralnymi w mieście (jest reprezentowane w Miejskiej 
Radzie Seniorów w Radomsku) i innych miejscowościach. 
RUTW należy do Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń 
UTW, został też przez nią wyróżniony Srebrnym Certyfika-
tem Profesjonalnego UTW.

�� MARIA JEZIORSKA

FRAGMENT PRZEMÓWIENIA PREZESA UTW W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM, 
LECHA BOBERA, Z OKAZJI JUBILEUSZU PIĘCIOLECIA JEGO DZIAŁALNOŚCI
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PIĘCIOLECIE UTW
Nasz uniwersytet pięknie się rozwija 
Od jego poczęcia już pięć wiosen mija 
W miejskiej bibliotece swą siedzibę mamy
Chciałbyś zostać żakiem bardzo zapraszamy 

W roku dwa tysiące dwunastym się działo 
Dnia pierwszego października UTW powstało
Grupa entuzjastów świetny pomysł miała
Żeby brać seniorska w domu nie siedziała

Statut uchwalony zarząd powołany
Prezesem zarządu pan Leszek wybrany
Było podniecenie radość i euforia 
Zaczyna się nowe pisze się historia 

Są też wykładowcy w bojach zaprawieni
Mają ogrom wiedzy i są doświadczeni
Na wielu kierunkach są otwarte fronty
Zdobądź szturmem wiedzę poszerz horyzonty 

Żeby zwieńczyć dzieło potrzebni studenci
Nie brakuje chętnych i są wniebowzięci
Cieszą się radują że nie będzie nudy
I że w trzecim wieku znów wrócą do "budy"

Również studenciaki swój samorząd mają
Spośród swych kolegów zarząd wybierają
Bo „nic o nas bez nas” głosi prawda stara
Chcemy być aktywni my studencka wiara

No i się zaczęło są pierwsze wykłady
Było sporo ludzi podam dwa przykłady 
Pierwszy był o zdrowiu a drugi o prawie
Było pożytecznie i bardzo ciekawie

Nie tylko wykłady nie tylko zajęcia 
Czerpiemy garściami sporo jest do wzięcia 
Na piękne wycieczki często wyjeżdżamy
I nieznane miejsca chętnie odwiedzamy

Jeździmy po Polsce kontynent zwiedzamy 
Pięknem tego świata wciąż się zachwycamy
Byliśmy w Brukseli w Unii Parlamencie 
Te wspólne wyjazdy mają wielkie wzięcie

Dla poprawy zdrowia na rower wsiadamy
Naszą okolicę piękną podziwiamy 
Albo nordic walking do ręki bierzemy
Po ciekawych miejscach dziarsko wędrujemy 

Przez pięć lat istnienia wiele się zdarzyło 
Było bardzo pięknie było bardzo miło 
Życzę Wam kochani dalszej aktywności 
Niech na Waszych buziach zawsze uśmiech gości 

�� MIROSŁAW LITKA 
NOWE MIASTO LUBAWSKIE

WIOSNA MOŻLIWOŚCI, 
CZYLI AKTYWNA  
JESIEŃ ŻYCIA

W książce Jesień życia? Wiosna możliwości! Przewodnik po póź-
nej dorosłości łamiemy stereotypowe postrzeganie starości, nazy-
wając ją późną dorosłością i czyniąc z niej wiosnę możliwości. Po-
kazujemy tym samym, jak radzić sobie z upływem lat, korzystając 
z tego, co daje nam życie. Starość ma bowiem nie tylko wymiar 
biologiczny, lecz także poznawczy, emocjonalny i społeczny – war-
to zatem  zadbać o każdy z tych obszarów. Choć nie da się  po-
wstrzymać zmian w naszym ciele i umyśle, możemy mieć wpływ 
na to, jak będzie wyglądać nasze życie na emeryturze. To my de-
cydujemy, czy zaczniemy z jesieni życia czynić wiosnę możliwości.

Naszą książkę warto przeczytać z wielu powodów:
 Î  dołożyłyśmy wszelkich starań, aby  pokazać, jak wiele 

aspektów składa się na jakość życia osób starszych, 
 Î  zaprezentowałyśmy wiedzę z różnych dziedzin życia, waż-

nych w kontekście tzw. późnej dorosłości,
 Î  treści zawarte w książce mają wymiar zarówno poznawczy, 

jak i użyteczny; dostarczają  wskazówek umożliwiających 
skuteczne radzenie sobie z różnymi symptomami starości,  

 Î  czytelnik znajdzie tutaj wiele praktycznych wiadomości, 
ułatwiających życie w późnej dorosłości, zarówno z zakresu 
zdrowia fizycznego, jak i psychicznego, 

 Î  jest to książka zarówno dla osób, które wkroczyły w tzw. 
późną dorosłość, jak i dla tych, którzy im w tym czasie to-
warzyszą,

 Î  przewodnik może stanowić inspirację do przełamywania 
stereotypów dotyczących osób starszych. 

 Monika Mularska-Kucharek, dr socjologii, terapeuta, trener 
umiejętności psychospołecznych. Od wielu lat realizuje 
warsztaty dla osób starszych z zakresu rozwoju kompetencji 
interpersonalnych oraz radzenia sobie z trudnościami dnia 
codziennego. Współpracuje z Akademickim Ośrodkiem 
Inicjatyw Artystycznych, a także prowadzi wykłady dla słuchaczy 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Inicjatorka i współredaktorka 
(wraz z Ewą Czernik) książki Jesień życia? Wiosna możliwości. 
Przewodnik po późnej dorosłości.

�� MONIKA MULARSKA-KUCHAREK 
EWA CZERNIK 

- Jesień życia? Wiosna możliwości!  
Przewodnik po późnej dorosłości

Jesień  
życia?
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ŁÓDZKI GŁOS SENIORA

JESTEŚMY NIEFORMALNĄ GRUPĄ ŁÓDZKICH SENIO-
RÓW, WYWODZĄCĄ SIĘ Z PROJEKTU „LATAJĄCE BABCIE 
Z PLUSEM”, KTÓREGO AUTORKĄ BYŁA URSZULA MACH-

CIŃSKA. W PROJEKCIE TYM PRZEDE WSZYSTKIM „LATALI-
ŚMY” Z WYSTĘPAMI DO DZIECI, ALE TEŻ UCZESTNICZYLIŚMY 
W WARSZTATACH: LITERACKICH, AKTORSKICH, W SPOTKA-
NIACH Z PSYCHOLOGIEM I W RÓŻNYCH SZKOLENIACH. PI-
SALIŚMY WIERSZE, BAJKI I OPOWIADANIA DLA NAJMŁOD-
SZYCH. BRALIŚMY TAKŻE UDZIAŁ W LICZNYCH AKCJACH W 
MIEŚCIE - NA RZECZ DZIECI ORAZ SENIORÓW I KOBIET. 

W lutym 2017 r. zmarła Urszula Machcińska, zostawiając te-
stament, w którym nie wyraziła zgody na kontynuowanie projek-
tu pod nazwą „Latające Babcie z Plusem”. Jednak spora grupa 
„Latających”, a mianowicie Babcie: Czesława Bednarek, Elżbie-
ta Boryniec, Barbara Maciejewska, Janina Strzemieczna, Anna 
Ubysz i Dziadek Eugeniusz Dolat, nie mogli pogodzić się z za-
kończeniem naszej działalności. Powróciliśmy więc do „latania”, 
ale już pod inną nazwą, jako „Babcie w Locie z Dziadkiem”.

Nie mając żadnych środków finansowych na występy, sta-
raliśmy się minimalizować koszty, działając głównie w łódzkiej 
dzielnicy Retkinia, gdzie większość z nas mieszka. Wkrótce od-
kryliśmy, że Stowarzyszenie Obszary Kultury często organizuje 
różne imprezy dla dzieci. Staliśmy się jego członkami i od razu 
zaproponowaliśmy Zarządowi współpracę w dziedzinie zajęć 
kulturalnych dla najmłodszych. Oferta została przyjęta, a nasz 
pierwszy występ dla dzieci odbył się 18.02.2017 i od razu spotkał 
się z dużym uznaniem. Od tej pory mogliśmy odbywać w lokalu 
stowarzyszenia spotkania organizacyjne i próby. 

Bez wsparcia finansowego działaliśmy przede wszystkim lo-
kalnie, jednak nie udało się całkowicie wyeliminować kosztów. 
Dotarcie do placówek w różnych dzielnicach ze strojami, książ-
kami dla dzieci, rekwizytami, roll-upem, elementami dekoracji itp. 
wymagało transportu prywatnym autem. Za własne pieniądze ku-
powaliśmy też niektóre niezbędne elementy strojów czy dekoracji. 

Jednak taką sytuację traktowaliśmy jako przejściową i w kwietniu 
2017 r. napisaliśmy zgłoszenia do dwóch konkursów dotacyjnych. 
Było to dla nas nowe, niełatwe wyzwanie. Babcia Elżbieta włą-
czała się wprawdzie w pisanie poprzednich projektów i wniosków 
konkursowych dla „Latających Babć”, ale dla Dziadka Eugeniusza, 
który zajął się opracowywaniem części finansowej projektu, było 
to nowe wyzwanie. Jednak daliśmy radę i znaleźliśmy się w gru-
pie laureatów obu konkursów. We wrześniu 2017 wystartowaliśmy 
w konkursie „Aktywny senior”, ogłoszonym przez Centrum OPUS 
w Łodzi. Tym razem uzyskaliśmy pozytywną ocenę naszego pro-
jektu oraz dotację finansową na warsztaty literackie, prowadzone 
dla nas przez dr hab. Beatę Śniecikowską.

Warsztaty literackie są niezmiernie ważnym elementem 
naszego projektu. Dzięki nim możemy pracować nad nowymi 
utworami dla dzieci, pogłębiać wiedzę i umiejętności, doskonalić 
warsztat pisarski, korygować błędy, pisać coraz lepiej i ciekawiej. 

Naszym priorytetem są dzieci niepełnosprawne - z placówek 
specjalnych i integracyjnych, także z fundacji, domów dziecka 
oraz te przebywające w szpitalach. Chcemy też dotrzeć do se-
niorów z łódzkich Domów Opieki Społecznej, czy innych ośrod-
ków leczniczo-opiekuńczych, myślimy o spotkaniach z senio-
rami w domach kultury i bibliotekach. W naszym najnowszym 
projekcie będziemy także pisać utwory dla dorosłych o charak-
terze obyczajowo-satyrycznym i prezentować je w czasie spo-
tkań z seniorami. 

Skończył się już okres wakacji w szkołach, przedszkolach 
i czas urlopów „Babć w Locie z Dziadkiem”. Wróciliśmy do bar-
dzo aktywnego „latania” - do dzieci i do seniorów. W najbliższych 
miesiącach musimy przede wszystkim wywiązać się z zadań za-
planowanych w naszych trzech projektach dotacyjnych. 

Chlubimy się tym, że nasz projekt jest wyjątkowy i żywimy na-
dzieję, że będzie kontynuacją najlepszych tradycji wolontariac-
kich, których jesteśmy aktywnymi uczestnikami już od ponad 7 lat. 

�� ELŻBIETA BORYNIEC 

O „BABCIACH W LOCIE Z DZIADKIEM”
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KONIEC WAKACJI DLA SŁUCHACZY UTW

UROCZYSTĄ INAUGURACJĄ W SALI RYCERSKIEJ ZAMKU 2 PAŹDZIERNIKA 
UNIEJOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU WSZEDŁ W PIĄTY ROK DZIA-

ŁALNOŚCI. 

Seniorzy stawiają przede wszystkim na aktywność ruchową. Mają również możli-
wość nauki języków obcych: angielskiego i niemieckiego, a także uczestnictwa w zaję-
ciach komputerowych i warsztatach plastycznych. Wznowiła spotkania grupa teatralna, 
swoją ofertę przygotowuje też dyskusyjny klub filmowy. 

Zaplanowano również comiesięczne wykłady. W pierwszym semestrze będą to: 
„Dziedziczenie, zawieranie umów, oszustwa na wnuczka” adwokat Anny Pietrońskiej, 
„Urologia bez wstydu i tajemnic” dr. n. med. Marka Rożnieckiego, „Nie starzeje się ten, 
kto nie ma czasu” Jolany Szwalbe oraz „Rozwój osobisty jest możliwy w każdym wieku” 
Jacka Łapińskiego. Wykład inauguracyjny, zatytułowany „Szanse i zagrożenia dla uzdro-
wiska termalnego”, wygłosił burmistrz Uniejowa, pan Józef Kaczmarek.

Wszystkim słuchaczom UTW życzymy wytrwałości w rozwijaniu swoich pasji. 

�� URSZULA URBANIAK 

RYBNICKO-ŁÓDZKIE SPOTKANIE

21 LISTOPADA 2017 NA ZAPROSZENIE AKADEMICKIEGO OŚRODKA INI-
CJATYW ARTYSTYCZNYCH ORAZ ŁÓDZKICH SENIORÓW, PIĘĆDZIESIĘ-

CIOOSOBOWA GRUPA SENIORÓW Z RYBNIKA ODWIEDZIŁA ŁÓDŹ. CELEM 
ZORGANIZOWANEGO POD PATRONATEM GŁOSU SENIORA SPOTKANIA 
BYŁO NAWIĄZANIE PRZYJACIELSKICH KONTAKTÓW Z TAMTEJSZYMI SE-
NIORAMI ORAZ WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. 

W Urzędzie Miasta rybniccy seniorzy zostali przyjęci przez władze Łodzi, z pa-
nią prezydent Hanną Zdanowską na czele. Wysłuchali również wykładu o pro-
wadzonej w Łodzi polityce senioralnej. Następnie zwiedzili miasto, oprowadzani 
przez panią Elżbietę Czarnecką. W AOIA mieli okazję spotkać się z łódzkimi seniorami, wymienić poglądy, wysłuchać wykładu Sty-
lowej Seniorki i ambasadorki Głosu Seniora, pani Hanny Piekarskiej, a przede wszystkim usłyszeć, jak widzi sytuację osób starszych 
w Polsce redaktor naczelny Głosu Seniora, pan Łukasz Salwarowski.

Przewodnicząca Rybnickiej Rady Seniorów, pani Jolanta Groborz podziękowała pani Dyrektor AOIA, Monice Kamieńskiej za zorga-
nizowanie spotkania i zaprosiła łódzkich seniorów do Rybnika.

�� HENRYK KALETKA

NOWY KLUB SENIORA 
W ŁODZI

Kolejnym partnerem Głosu Seniora zo-
stał nowo powstały Klub Seniora w Łodzi 
przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wła-
dysława Jagiełły. Mieści się on przy ul. Ła-
giewnickiej 118 D. Seniorzy mogą w nim 
uczestniczyć m.in. w sekcjach: rękodzieła 
artystycznego, krawiectwa, mody dla se-
niora czy tenisa stołowego, a także w spo-
tkaniach: z ciekawymi ludźmi, ze stylową 
seniorką, z kosmetyczką, z dietetykiem. 
Klub organizuje także wycieczki, wyjścia 
do teatru i kina czy wieczorki taneczne. 
Na miejscu dostępna jest aktualna prasa, 
w tym Głos Seniora. Szefową Klubu Senio-
ra jest nasza stylowa seniorka, Halina Dę-
bińska. Czekamy na kolejnych chętnych 
do udziału w zajęciach.    

�� HALINA DĘBIŃSKA 
e-mail : halinka40@op.pl
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WYDARZENIA I INICJATYWY

1300 SKARBNIKÓW, SEKRETARZY, PREZYDENTÓW 
I  BURMISTRZÓW, RADNYCH, EKSPERTÓW, PRZEDSTA-
WICIELI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, ŚWIATA BIZ-

NESU, KULTURY ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
WZIĘŁO UDZIAŁ W XV SAMORZĄDOWYM FORUM KAPITAŁU 
I FINANSÓW W KATOWICACH. 

Aż 15 konferencji, ponad 1300 uczestników, 95 paneli i debat, 
ponad 60 partnerów biznesowych!

Jubileuszowa edycja forum cieszyła się rekordową fre-
kwencją. Minister edukacji Anna Zalewska podkreślała, że re-
forma szkolnictwa w Katowicach przebiega modelowo. Mówiła, 
że trzeba dyskutować o jakości w edukacji – to dobry moment, 
bo w klasach pierwszych, czwartych i siódmych realizowana 
jest nowa podstawa programowa. Przypomniała, że w klasach 
pierwszych szkół podstawowych pojawiły się zajęcia z podstaw 
programowania i gra w szachy, rozwijająca zdolności matema-
tyczne. 

Podczas debaty inaugurującej Forum dużo mówiono o ko-
nieczności kształcenia społeczeństwa w zakresie ekonomii. Pre-
zydent Katowic Marcin Krupa, wiceprezes Związku Banków 
Polskich Włodzimierz Kiciński oraz wiceprezes Warszawskiego 
Instytutu Bankowości Waldemar Zbytek podpisali porozumienie 
o partnerstwie i współpracy „Edukacja ekonomiczna dzieci, mło-
dzieży, studentów i seniorów – współpraca sektora finansowego 
z jednostkami samorządu terytorialnego”. 

Zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju miast były tema-
tem wystąpienia gościa specjalnego Forum prof. Sławomira 
Gzella – urbanisty z Politechniki Warszawskiej, przewodniczące-
go Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk. 

Gościem dwóch paneli dyskusyjnych był prezes NIK Krzysz-
tof Kwiatkowski. Pierwszy panel z jego udziałem poświęcony był 
programom współpracy z organizacjami pozarządowymi jako 
narzędziom wdrażania strategii i programów w JST. Kwiatkow-
ski zwrócił tutaj szczególną uwagę na Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich – największe przedsięwzięcie w zakresie udzielania 
organizacjom pozarządowym dotacji z budżetu państwa. Prezes 
NIK przypomniał, że wspomaganie procesu tworzenia organi-
zacji pozarządowych i przekazywania im części zadań publicz-
nych było założeniem reform ustrojowych i formą decentralizacji 
państwa na równi z rozwojem samorządów. Wiele z nich posiada 
status organizacji pożytku publicznego (OPP), który zobowiązuje 
do większej przejrzystości i nakłada obowiązek realizacji celów 

XV JUBILEUSZOWA EDYCJA 
SAMORZĄDOWEGO FORUM 
KAPITAŁU I FINANSÓW

publicznych. Korzystne byłoby więc zwiększanie ich roli w sek-
torze pozarządowym, czemu służy Program Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. Obecnie realizowany Program Operacyjny FIO na 
lata 2014–2020 przewiduje wydatki w kwocie 60 mln zł rocznie.

Ciekawa dyskusja rozgorzała na panelu poświęconym pierw-
szej polskiej metropolii. Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szu-
lik podkreślała, że stworzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metro-
polii to efekt determinacji obecnego rządu, ale także wieloletnich 
starań samorządowców. Jej zdaniem, głównym zadaniem będzie 
teraz budowanie i promowanie wspólnego potencjału miast, aby 
zapobiec uciekaniu młodych ludzi na wyższe uczelnie w Krako-
wie, Warszawie czy Wrocławiu. – Metropolia to dźwignia dalszego 
rozwoju. Nie jest problemem wydanie trzystu milionów z budżetu 
– znacznie trudniejsze i ważniejsze jest pomnożenie tych pienię-
dzy – mówił prezydent Katowic Marcin Krupa. 

Na odbywającym się po raz pierwszy w ramach Forum Ka-
pitału i Finansów Samorządowym Forum Zdrowia zaprezento-
wany został raport „Wydatki JST na ochronę zdrowia”. Pokazano 
też ciekawe przykłady zaangażowania samorządów w ochronę 
zdrowia ich mieszkańców. 

Tradycyjnie ukoronowaniem pierwszego dnia Forum była 
Gala Inwestorów Samorządowych. Wieczór uświetnił koncert 
Varius Manx i Kasi Stankiewicz. 

Piętnasta edycja Forum, która odbyła się w Międzynarodo-
wym Centrum Kongresowym w Katowicach, objęła aż 15 rów-
noległych konferencji, ponad 90 paneli i debat. Organizatorem 
wydarzenia była Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium 
SA – wydawca „Wspólnoty”, a współgospodarzami: Urząd Mar-
szałkowski Województwa Śląskiego oraz miasto Katowice. 

Więcej na www.samorzadoweforum.pl 
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Czym aktualnie zajmuje się Narodowy 
Komitet Seniora?

Głównym celem naszej instytucji jest 
przygotowanie społeczeństwa na  nad-
chodzące zmiany demograficzne oraz 
konsekwencje tego, co nazywam „senio-
ralnym tsunami”. Ta nawałnica w szcze-
gólny sposób dotknie polskie społeczeń-
stwo. Nie wolno zapominać, że pomimo 
aktywnych działań naszego rządu, ma-
jących na celu zwiększenie ilości dzieci 
w rodzinach, będziemy mieli nadal ujem-
ny przyrost naturalny. Z drugiej strony, 
w ostatnim czasie jesteśmy świadkami 
wydłużania się przeciętnej długości życia. 
To wszystko powoduje, że w najbliższych 
piętnastu latach liczba seniorów w pol-
skim społeczeństwie wzrośnie o przeszło 
3 mln  i osiągnie poziom ponad  9,5 mln 
osób w segmencie 65+. 

Czego ma zamiar dokonać Narodowy 
Komitet Seniora?

Na wstępie chciałem wyraźnie pod-
kreślić, że nasza instytucja  nie prowadzi 
działalności gospodarczej, jest organi-
zacją non-profit.  Naszą rolą jest wspo-
maganie wszelkich działań, które będą 
skutkowały polepszeniem życia i zdro-
wia seniorów. Zarówno założyciele Na-
rodowego Komitetu Seniora, jak i osoby 
wchodzące w skład jego organów, dzia-
łają społecznie, nie pobierając za to żad-
nego wynagrodzenia. Przechodząc do 
odpowiedzi na pytanie, chciałbym wska-
zać, że zainicjowaliśmy i wspomagamy 
powstawanie w Polsce powszechnego 
systemu teleopieki dedykowanego se-
niorom, w który mogą zostać włączone 
również dzieci i osoby w trakcie aktyw-
ności zawodowej. Stajemy przed wielkim 
wyzwaniem zbudowania w Polsce –  przy 
udziale samorządu terytorialnego, a tak-

CZAS NA TELEOPIEKĘ
ROZMOWA Z KS. PROF. HENRYKIEM SKOROWSKIM, PRZEWODNICZĄCYM KAPITUŁY 
NARODOWEGO KOMITETU SENIORA

że firmy dysponujące najnowocześniej-
szymi rozwiązaniami technologicznymi 
i sprzętowymi z kraju i zagranicy. 

Kiedy seniorzy będą mogli skorzystać 
z takiego rozwiązania?

Zakładamy, że w  pierwszym kwar-
tale 2018 roku, przy udziale kilkudzie-
sięciu gmin, przeprowadzony zostanie 
proces testowania urządzeń, a w drugim 
kwartale spółka ta dostarczy urządzenia 
do większej ilości gmin i dotrze z ofertą 
do przedsiębiorców-pracodawców, a od 
drugiego półrocza rozpocznie działal-
ność komercyjną na terenie całego kra-
ju. Szczegóły techniczno-kosztowe będą 
ostatecznie dopięte po fazie testowej. 

Kto będzie udziałowcem Polskiej Tele-
opieki Rodzinnej? 

Zakładamy, że skład udziałowców 
zostanie ostatecznie sformułowany 
w pierwszym półroczu 2018 roku.  Wio-
dącą rolę odgrywać będą uczelnie me-
dyczne z kraju i z zagranicy, fundusze 
inwestycyjne i emerytalne, a także firmy 
ubezpieczeniowe. 

A co z budową domów dla seniorów?
Narodowy Komitet Seniora, tak jak już 

to wielokrotnie podkreślałem, sam bez-
pośrednio nie zajmuje się budową i nie 
występuje w roli inwestora. Wspomaga-
my jedynie szereg inicjatyw, które do nas 
docierają i widzimy ogromną potrzebę 
wypracowania mechanizmów, które do-
prowadzą do zbudowania sieci obiektów 
na każdą kieszeń. 

O szczegółach informujemy na bieżą-
co na naszej stronie internetowej. Dzięku-
ję i zapraszam. 

Rozmawiała: Danuta Pawlak 

że wiodących przedsiębiorców-praco-
dawców – nowego mechanizmu zabez-
pieczającego zdrowie i życie obywateli. 

Co konkretnie będzie to oznaczało dla 
pokolenia dzisiejszych seniorów? 

W najbliższym czasie  rozpocznie 
swoją działalność Polska Teleopieka Ro-
dzinna, działająca jako spółka  akcyjna, 
która ma przygotowaną ofertę teleopaski 
dla seniorów. Urządzenie to,  niebywale 
proste w obsłudze, będzie miało możli-
wość skomunikowania się w każdej chwili 
z centrum monitoringu, w którym dyżuro-
wać będą przez 24 godziny na dobę wy-
kwalifikowani ratownicy medyczni, wdra-
żając, w razie potrzeby, procesy ratujące 
życie. Zbudowana zostanie karta zawie-
rająca podstawowe dane zdrowotne w hi-
storycznym ujęciu oraz dane o osobach 
bliskich, które należy powiadomić w sy-
tuacjach zagrożenia życia. Polska Tele-
opieka Rodzinna  zaprosiła do współpra-
cy wiodących operatorów medycznych 
funkcjonujących na polskim rynku, a tak-
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PO ZDROWIE DO TRUSKAWCA

TRUSKAWIEC TO JEDNO Z NAJSTARSZYCH I NAJBAR-
DZIEJ ZNANYCH UZDROWISK NA UKRAINIE. RENO-

MĘ ZAWDZIĘCZA NAJNOWOCZEŚNIEJSZEJ APARATURZE 
MEDYCZNEJ ORAZ ŚWIETNEJ BAZIE ZABIEGOWEJ. NA 
DWUTYGODNIOWY TURNUS REHABILITACYJNY DO SA-
NATORIUM "SZACHTAR" WYJECHAŁO 47 LIDERÓW REPRE-
ZENTUJĄCYCH UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU Z CA-
ŁEJ POLSKI. 

„Prawie każdego dnia była możliwość uczestniczenia w pro-
gramie rozrywkowym. Najwięcej emocji wzbudził Wieczór Ukra-
iński. Była to niepowtarzalna okazja posmakowania specjałów 
lokalnej kuchni. Do tańca przygrywał światowej sławy zespół folk-
lorystyczny „Barwy Karpat”. Bawiono się przy polskich i ukraiń-
skich piosenkach. 

Korzystając z niedzielnej przerwy w zabiegach, grupa wybrała 
się na wycieczkę do Lwowa. W programie było zwiedzanie Sta-
rówki oraz Cmentarza Orląt Lwowskich, następnie seniorzy udali 
się do opery na przedstawienie Aidy” – relacjonuje Bożena Sała-
cińska z Kazimierzowskiego UTW w Bydgoszczy. Organizatorem 
wyjazdu było biuro podróży „GOLD TOUR”.

�� MIŁOSZ SAŁACIŃSKI

ZAPRASZAMY NA „ARS”

18. OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD ARTYSTYCZNEGO RUCHU 
SENIORÓW „ARS” 2018 ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 22-26 

SIERPNIA 2018 R. WE WŁOCŁAWKU W  CENTRUM KULTURY 
BROWAR „B”.  WYKONAWCY Z CAŁEJ POLSKI BĘDĄ RYWALI-
ZOWAĆ W SZEŚCIU KATEGORIACH: FOLKLOR, TANIEC, MU-
ZYKA, TEATR, FOTOGRAFIA I LITERATURA.

Do udziału w przeglądzie zapraszamy kluby seniora, uniwer-
sytety trzeciego wieku, warsztaty terapii zajęciowej, domy i cen-
tra kultury, domy pomocy społecznej oraz biblioteki. „ARS” ma 
charakter międzypokoleniowy – do osób 60+ mogą dołączyć 
dzieci, młodzież i dorośli, pod warunkiem, że zespół będzie skła-
dał się co najmniej w pięćdziesięciu procentach z seniorów. Oso-
by startujące indywidualnie muszą być seniorami. Warunkiem 
udziału  jest rekomendacja departamentów urzędów marszał-
kowskich lub instytucji kultury, które podjęły się przeprowadze-
nia eliminacji wojewódzkich „ARS” 2018.  W województwie ku-
jawsko-pomorskim organizuje je Kujawsko-Pomorskie Centrum 
Kultury w Bydgoszczy.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie interneto-
wej www.kpck.pl  oraz na facebooku.

�� JULIAN WASZAK

Przekazujemy naszym 
Seniorom w całej Polsce 
– Promocyjne
Oferty  Wczasów  
Wypoczynkowych   
i  Rehabilitacyjnych   
na rok  2018 r.

5%  zniżki  na  
Ogólnopolska Kartę  
Seniora 

Forma  sprzedaży  
w Biurze   
lub  korespondencyjnie 
na Telefon.

KLUB 
JAŚ  WĘDROWNICZEK 
UL.  POWSTAŃCÓW 
ŚLĄSKICH  5/119 
53-332   WROCŁAW
TEL.  71-780-60-68;   

509-134-973;  
792-826-292

Oferty   Wczasowe  
i  Rehabilitacyjne :

MIĘDZYZDROJE   
od   1.150 zł  do  1200 zł  

m-c  V,  VI , IX / 18 r

KOŁOBRZEG    
od   1.290 zł  do  1490 zł  

m-c  V , VI , IX / 18 r

Dźwirzyno  -   1580 zł 

ŚWINOUJŚCIE   
od 950 zł  do  1500 zł 

REWAL 
od 1280 zł   do  1400 zł   
m-c    VI , VII , VIII / 18 r

ŁEBA 
1520 zł   m-c  VII , VIII / 18 r

CIECHOCINEK   
1280 zł -  m-c  VII / 18 r

BUSKO  ZDRÓJ -  950 zł

LĄDEK ZDRÓJ, POLANICA 
ZDRÓJ, CIEPLICE,  

ŚWIERADÓW,BIESZCZADY,  
KUDOWA ZDRÓJ, BUŁGARIA 

1350 zł  -  12  dni
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Dlaczego seniorzy są dla Państwa tak ważni i co skłoniło 
Państwa do tak pro-seniorskiej polityki?

Wiemy, że seniorzy stanowią coraz większą część społe-
czeństwa i jesteśmy przekonani, że należy zwracać na ten fakt 
uwagę. W ubiegłym roku przystąpiliśmy do programu Gmina 
Przyjazna Seniorom. Wydaliśmy też olkuską edycję Ogólnopol-
skiej Karty Seniora. Musimy dbać o to, by naszym seniorom, któ-
rzy nierzadko mają niskie emerytury, ułatwić dostęp do opieki 
zdrowotnej czy kultury. Stąd znakomitym pomysłem są zniżki 
oferowane w ramach OKS.

Ilu seniorów mieszka w Olkuszu i jakie prowadzicie Państwo 
działania pro-seniorskie w mieście?

Nieco ponad 20% mieszkańców gminy Olkusz stanowią se-
niorzy. Wśród działań pro-seniorskich dużym zainteresowaniem 
cieszy się Uniwersytet III Wieku. Chciałbym też podkreślić za-
angażowanie Gminnej Rady Seniorów w Olkuszu. W nieco po-
nad rok ten organ doradczy zaproponował m.in. przystąpienie do 
programów Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz Koperty Życia, or-
ganizację Dni Seniora i Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”, 
a także wspierał aktywnie działania charytatywne. W budynku 
Urzędu pojawiła się – służąca seniorom – skrzynka uwag i opinii. 

Ilu seniorów posiada już kartę i ile firm w Olkuszu ją honoruje?
Olkuska edycja Karty trafiła do ponad 3000 olkuskich senio-

rów. W samym tylko Olkuszu mogą oni korzystać ze specjalnej 
oferty 17 firm i instytucji.

Jak według Pana można jeszcze bardziej rozwinąć i wyko-
rzystać program OKS dla dobra olkuskich seniorów i lokal-
nych przedsiębiorców?

Przede wszystkim należy się zatroszczyć o to, by OKS do-
stępna była w jak największej liczbie miejscowości. Realna ko-

rzyść płynąca z OKS sprawi, że większa liczba seniorów będzie 
zainteresowana jej posiadaniem. Będą oni tym samym chętniej 
korzystać z oferty lokalnych instytucji i firm, która często z przy-
czyn finansowych była poza ich zasięgiem. W tej sytuacji wygry-
wają wszyscy.

Jakie są plany władz miasta w zakresie polityki senioralnej?
Chcę dalej wspierać inicjatywy Gminnej Rady Seniorów, któ-

ra doskonale odczytuje potrzeby tej grupy wiekowej. W planach 
jest przygotowanie publikacji – Olkuskiego Niezbędnika Seniora 
oraz „Ławeczki wytchnienia”, w związku z którymi odbyły się już 
pierwsze spotkania ze wspólnotami mieszkaniowymi.

Czy w związku ze zmianami demograficznymi w Polsce i na 
świecie, Olkusz chce otworzyć się na turystów 60+  i zorgani-
zowane grupy seniorów i co może im zaoferować?

Oczywistym jest, że w efekcie zmian demograficznych więk-
szą uwagę, analizując potencjał turystyczny Gminy Olkusz, po-
święcamy seniorom. Już teraz wszystkie atrakcje turystyczne 
są dostosowywane do potrzeb osób w podeszłym wieku, tak 
aby eliminować potencjalne bariery. Również pod kątem senio-
rów opracowywane są wydarzenia związane z historią miasta, 
jak choćby spacery historyczne. Już w najbliższym sezonie tu-
rystycznym przedstawimy nowy program dla seniorów, którzy 
chcieliby zwiedzić naszą gminę.

Jakimi atutami może pochwalić się miasto?
Seniorzy w Olkuszu z pewnością będą czuć się bardzo do-

brze. Rosnąca liczba Miejsc Przyjaznych Seniorom sprawia, że 
coraz więcej instytucji i firm jest otwarta na osoby starsze. Wie-
le wydarzeń kulturalnych czy społecznych organizowanych jest 
specjalnie dla seniorów.

Czy powiązanie historii miasta i  losów bohatera France-
sco Nullo nie jest szansą, którą warto jeszcze mocniej wy-
korzystać?

W Gminie Olkusz postać Francesco Nullo jest dość dobrze 
znana, co ma związek z licznymi inicjatywami przeprowadzany-
mi dla upamiętnienia tej zasłużonej dla rejonu olkuskiego po-
staci. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby z tymi działaniami wyjść 
szerzej, na przykład przy współpracy z Głosem Seniora.

WYWIAD  
Z ROMANEM PIAŚNIKIEM, 
BURMISTRZEM MIASTA 
I GMINY OLKUSZ
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Kiedy zaczęła się pana pasja konstruktorska?
Pojawiła się ona, kiedy w 2004 roku zdecydowałem się 

przejść na emeryturę. Miałem wówczas dużo wolnego cza-
su, odchowane już wnuki oraz mały, ale nieźle wyposażony 
warsztat. Były tam wszystkie niezbędne narzędzia, takie jak 
imadło, wiertarka czy mała spawarka.

Jak wpadł pan na pomysł skonstruowania urządzenia do 
zakładania skarpetek? 

Pomysł ten pojawił się po tym, jak moja żona przeszła 
kilka operacji ortopedycznych, takich jak endoproteza bio-
dra i stawu kolanowego. Ich konsekwencją były trudności ze 
schylaniem się, a także znaczny stopnień niepełnosprawno-
ści u żony. Nie mogła sobie poradzić z założeniem skarpetki, 
przez pewien czas robiłem to więc za nią. Z czasem wpadłem 
na pomysł skonstruowania specjalnego urządzenia. Przyrząd 
ten może być przydatny również dla osób niepełnospraw-
nych, z bólami kręgosłupa, osób otyłych, kobiet w ciąży, któ-
re mają trudności ze schylaniem się. 

Co poradziłby pan seniorom, którzy nudzą się na emery-
turze?

Trzeba przestać narzekać, nie siedzieć. Realizować swoje 
małe pomysły – a z czasem przyjdą większe. Zacząć od ma-
łych kroków, nie zrażać się pierwszymi niepowodzeniami.

Jak zamierza pan rozpropagować swój wynalazek?
Mimo że moje urządzenie zostało zgłoszone do Urzędu 

Patentowego w Warszawie w 2016 roku, nie chcę na nim za-
rabiać. Przeciwnie, jestem skłonny umożliwić zakup drutu nie-
rdzewnego zainteresowanym osobom, aby same mogły przy-
gotować urządzenie dla siebie i podać im wszelkie wskazówki. 
Jestem nawet skłonny dojeżdżać do miast i gmin, w których 
działają koła seniora i zademonstrować sposób zakładania 
i zdejmowania skarpet przy jego pomocy przez osoby niepeł-
nosprawne.

Z kim dzieli się pan swoją pasją?
Dzielę się nią z moimi wnukami i kolegami, z którymi pro-

wadzimy dyskusje o problemach w codziennym życiu seniora. 
Naszym celem jest konstruowanie urządzeń prostych, niedro-
gich i możliwych do wykonania nawet samodzielnie, przy na-
szej pomocy. 

�� WINCENTY POMIERNY

WYWIAD Z WINCENTYM POMIERNYM

– SENIOREM-WYNALAZCĄ

SENIOR
WYNALAZCA
Drogi Seniorze!

Czujesz się wynalazcą, a rodzina 
i znajomi zachwyceni są Twoimi 
pomysłami i urządzeniami ułatwiającymi 
życie? Pochwal się swoimi wynalazkami 
na łamach Głosu Seniora!

Wyślij zdjęcie, przepis lub opisz swój 
pomysł! Zgłoszenia prosimy przesyłać  
na konkurs@manko.pl
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DEMENCJA – CHOROBA SPOWODOWANA PRZEZ DE-
GENERACJĘ LUB URAZ MÓZGU JEST USZKODZENIEM 
PROWADZĄCYM DO ZANIKU PAMIĘCI, OBNIŻENIA 

SPRAWNOŚCI MYŚLENIA, PLANOWANIA I OCENY RZECZY-
WISTOŚCI. WRAZ Z NASILANIEM SIĘ CHOROBY NAWET NAJ-
PROSTSZE CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO WYMAGAJĄ 
POMOCY DRUGIEJ OSOBY. 

Przyczyną ponad połowy wszystkich przypadków demencji 
jest choroba Alzheimera, która bezpowrotnie zmienia osobowość 
chorego, wpływa na dotychczasowe nawyki, nastrój, niszczy re-
lacje, w konsekwencji dotykając także tych, którzy próbują ota-
czać pacjenta troską i opieką. Alzheimer to choroba całej rodziny. 
Dla opiekuna osoby cierpiącej na otępienie największy stres ro-
dzi poczucie nieuleczalności i niejednoznaczności. Wielokrotnie 
nasuwa się refleksja: Czy mój chory mąż nadal jest obecny? Czy 
moja chora żona wciąż pozostaje moją drugą połówką, skoro nie 
ma już kontaktu z otoczeniem? Czy nadal jestem córką, skoro 
moja matka przestaje mnie rozpoznawać? Co prawda, fizycznie 
chory nadal przebywa blisko, ale psychicznie żyje w świecie, do 
którego nie mamy dostępu. Prowadzi to opiekunów do doświad-
czania niejednoznacznej straty i rozdwojenia uczyć do chorego, 
jakby kochali go tylko częściowo. Stan ten bywa wyczerpują-
cy nawet dla najbardziej silnych i odpornych, dlatego wspiera-
nie opiekuna jest tak samo ważne, jak terapia osoby chorującej. 
Uczucia z jakimi mierzą się opiekunowie to głównie: bezradność, 
lęk, niepewność, co przyniesie kolejny dzień, poczucie uwięzie-
nia. Takie stany emocjonalne nie podlegają ocenie, pojawiają się 
niezależnie od woli i nie świadczą o tym, iż chory przestał być 
dla opiekującego się osobą kochaną i ważną. Niejednokrotnie 
emocje te rodzą wstyd, obawę i poczucie winy, jednak wów-
czas warto tym bardziej postrzegać je jako sygnał o wewnętrznej 
kondycji opiekuna, którą bezzwłocznie należy się zająć, okazu-
jąc dozę empatii i wyrozumiałości. W opiekę warto zaangażować 
jak najwięcej osób i mieć na uwadze, że na pewnym etapie de-
mencji chorego nie będzie można pozostawić samego w domu, 
bo może on np. odkręcić gaz, dokonać nieumyślnego podpa-
lenia, spowodować zalanie. Myśli o przyszłości podopiecznego 
i funkcjonowaniu rodziny w obliczu choroby, to przedmiot nie-
ustannej troski opiekunów rodzący napięcie i silny lęk. W związ-
ku z tym, iż opieka może trwać od kilku do kilkunastu lat, osoba 
ją sprawująca musi rozsądnie zarządzać swoimi zasobami psy-
chicznymi, bo jej siła i wytrwałość mogą być potrzebne jeszcze 
przez długi czas. Bywa, że rodzina zmuszona jest oddać cho-
rego do specjalistycznej placówki, kiedy potrzebuje on opieki 

KIEDY ROZUM ODMAWIA 
POSŁUSZEŃSTWA

medycznej i pielęgniarskiej, jednak mimo tego najbliżsi zmagają 
się z poczuciem winy, widząc siebie jako mało wydajnych. W ta-
kich momentach niezwykle ważna jest adekwatna ocena real-
ności, bowiem na pewnym etapie choroby sama miłość i troska 
mogą okazać się niewystarczające i nie zastąpić kroplówki czy 
cewnika. Skąd zatem opiekun ma czerpać dobre samopoczucie 
w obliczu tylu dylematów, trudnych decyzji i fizycznego zmę-
czenia? Po pierwsze, powinien pamiętać, że ma prawo do cza-
su wolnego, robienia tego, co lubi. Regularne chwile wytchnie-
nia pozwolą opiekunowi na regenerację sił, utrzymanie higieny 
emocjonalnej i zdrowego dystansu. Najgorszą opcją będzie takie 
zaangażowanie się w opiekę, które doprowadzi opiekuna do izo-
lacji od otoczenia, skaże go na samotność i brak odskoczni od 
wymagającej codzienności. Nieszczęśliwy i wyczerpany opiekun 
będzie mniej wydajny oraz mniej skuteczny, narażając siebie na 
chroniczny stres, utratę kontroli nad własnym życiem, a nawet 
depresję. Opiekujący się w każdej chwili może być poddany pró-
bie, o której zdecyduje postępująca choroba. Zawsze to po raz 
pierwszy przyjdzie mu zmierzyć się z nowym objawem demen-
cji, nowym dziwacznym zachowaniem chorego. Co znajduje się 
za najbliższym zakrętem choroby Alzheimera? Tego nawet naj-
bardziej czujny opiekun nie jest w stanie przewidzieć. Dlatego 
otępienie należy oswajać małymi krokami przy wsparciu innych 
i nieustannej trosce o siebie.

�� MGR EWA GĘBAL
psycholog, psychoterapeuta psychodyna-
miczny w trakcie szkolenia. Pracownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej dzielnicy Praga Południe 
m.st. Warszawy. Na co dzień pracuje z seniora-
mi oraz z osobami cierpiącymi na chorobę Al-
zheimera i ich opiekunami w ramach projektu 
Edukacja i Wsparcie w Demencji.
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DLACZEGO PAMIĘĆ POGARSZA SIĘ 
Z WIEKIEM?

Zazwyczaj jest to skutkiem zmniej-
szenia aktywności intelektualnej, gdyż 
po zakończeniu pracy zawodowej, często 
zupełnie nieświadomie, wysyłamy nasze 
szare komórki na przedwczesną emerytu-
rę. Niestety, często sami seniorzy traktują 
zmiany w jakości pamięci jako coś zupełnie 
naturalnego i akceptują taki stan rzeczy. 
Na szczęście coraz więcej osób wybiera 
aktywny styl życia.

JAK MOŻESZ DBAĆ O PAMIĘĆ?
Mózg starzeje się podobnie jak całe 

ciało i jest to naturalny proces. Poza tą złą 
wiadomością jest również dobra: mózg 
jest bardzo elastyczny i posiada zdolność 
regeneracji. Okazuje się, że najczęściej 
nasza pamięć nie jest słaba, ale po prostu 
niewyćwiczona. 

Pomoc w utrzymywaniu funkcjono-
wania mózgu na „najwyższych obrotach” 
stanowią: czytanie książek, nauka języ-
ków obcych oraz rozwiązywanie rebusów 
i gier logicznych. Pod wpływem takich re-
gularnych ćwiczeń umysłu wytwarzają się 
nowe połączenia nerwowe. 

JAKI TRENING PAMIĘCI JEST 
NAJSKUTECZNIEJSZY?

Istnieją konkretne ćwiczenia umysło-
we, które wykonywane regularnie znacznie 
poprawiają zapamiętywanie różnych infor-
macji. Choć dostępnych jest wiele metod 
i technik ćwiczenia pamięci, to obecnie do 
zwiększenia skuteczności treningów wy-
korzystuje się nowe technologie. 

DOWIEDZ SIĘ,  
JAK WIELE MOŻESZ ZROBIĆ  
DLA SWOJEJ PAMIĘCI!

Na czym zatem polega ich przewaga 
nad tradycyjnymi metodami ćwiczenia 
pamięci, np. na kartce? Okazuje się, że 
specjalistyczne oprogramowanie stwa-
rza zupełnie nowe możliwości aktywizo-
wania funkcji mózgu i treningu zdolności 
poznawczych, takich jak: pamięć, uwaga, 
wyobraźnia, szybkość reakcji, spostrze-
gawczość czy logiczne myślenie. 

CZYM JEST AKADEMIA UMYSŁU® 
SENIOR?

Przykładem wykorzystania do trenin-
gu umysłu specjalnie zaprojektowanych 
programów multimedialnych jest właśnie 
Akademia Umysłu® Senior EDU, będąca 
zbiorem blisko 100 różnorodnych ćwi-
czeń umysłu w formie gier logicznych.

Podczas treningu nasze postępy są 
monitorowane i na tej podstawie pro-
gram automatycznie dobiera niższy bądź 
wyższy poziom. Jednocześnie ćwiczymy 
refleks i umiejętność błyskawicznego, 
logicznego myślenia oraz szybkość po-
dejmowania decyzji. Na takie ćwiczenie 
powinno przeznaczać się przynajmniej 15 
minut dziennie.

Ćwiczyć można samodzielnie w domu 
lub za zajęciach. W ofercie Akademii do-
stępne są 2 zestawy: 

 Î  Akademia Umysłu® Senior – do 
indywidualnych ćwiczeń umysłu 
w domu. Zawiera 6 programów 
multimedialnych, poradnik wraz 
z planami treningowymi. 

 Î  Akademia Umysłu® Senior EDU 
– multimedialny pakiet do pro-
wadzenia grupowych treningów 

POWSZECHNIE WIADOMO, ŻE WRAZ Z UPŁYWEM LAT OSŁABIA SIĘ NASZA 
PAMIĘĆ I KONCENTRACJA. SZCZEGÓLNIE DOTKLIWIE ODCZUWAJĄ TO SE-
NIORZY, KTÓRYM PROBLEMY Z PAMIĘCIĄ MOGĄ CORAZ BARDZIEJ UTRUD-

NIAĆ CODZIENNE FUNKCJONOWANIE. CZY MUSZĄ POZOSTAĆ NA STRACONEJ 
POZYCJI? A MOŻE WYSTARCZĄ NIEWIELKIE ZMIANY W SPOSOBIE ŻYCIA, ABY 
UTRZYMAĆ UMYSŁ W DOBREJ KONDYCJI NA DŁUGIE LATA?

pamięci w instytucjach. Zawiera 
komplet gotowych materiałów: 
scenariusze zajęć, 6 programów 
multimedialnych na Pendrive, po-
radnik oraz bezterminową licencję 
wielostanowiskową (do wyboru na 
5,15,25 stanowisk).

CO ZYSKASZ DZIĘKI TRENINGOM 
PAMIĘCI W GRUPIE?

Podczas zajęć poznasz nowatorskie 
sposoby ćwiczenia umysłu. Otrzymasz 
również dodatkową porcję wiedzy, która 
pozwoli Ci zrozumieć jak działa pamięć 
oraz w jaki sposób dbać o mózg na co 
dzień. Uczestniczenie w zajęciach to rów-
nież świetna okazja do poznania nowych, 
ciekawych osób. A przecież życie towa-
rzyskie jest świetnym treningiem dla mó-
zgu seniorów!

Jeżeli zależy Ci na uczestniczeniu 
w takich zajęciach, ale nie udało Ci się 
znaleźć takiej oferty w Twojej okolicy – 
możesz przejąć inicjatywę i zapropono-
wać zorganizowanie treningów pamięci. 
Wystarczy, że skontaktujesz się z osoba-
mi odpowiedzialnymi za tworzenie oferty 
edukacyjnej dla seniorów i powiesz o pa-
kiecie Akademia Umysłu® SENIOR EDU.

Pamiętaj, że trening mózgu to inwe-
stycja, dzięki której poprawisz jakość ży-
cia w przyszłości. 

Więcej informacji na:
www.senior-akademia.pl

AKADEMIA UMYSŁU SENIOR EDU   
NOWOCZESNY TRENING PAMIĘCI DLA SENIORÓW
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GDY SZRON  
NA GŁOWIE,  
GDY NIE TO 
ZDROWIE…

Profesor Antoni Kępiński porównywał 
chorowanie na depresję do znalezienia 

się w głębokiej studni. Jeśli chory spojrzy 
w górę, zobaczy skrawek nieba. Usłyszy 
też głosy ludzi: „chodź do nas”, „rozerwij 
się, będzie ci lepiej” itd. Ze studni nie ma 
jednak wyjścia. Życie przestaje mieć sens.

Depresja jest najczęstszym schorzeniem 
psychicznym wieku podeszłego. Często 
przyjmuje maski somatyczne, bo osoby 
starsze rzadziej uskarżają się na smutek, 
częściej na rozmaite bóle i zmęczenie. Do 
tego dochodzą problemy z pamięcią, zabu-
rzenia uwagi, zobojętnienie i utrata energii. 

Brak zainteresowania ze strony otocze-
nia, poczucie odrzucenia i samotność po-
głębiają nastrój depresyjny. Osoby młode 
denerwuje drażliwość seniorów, skłonność 
do narzekania, hipochondria. Pod  nią może 
się  jednak kryć pragnienie troski ze strony 
najbliższych.

Depresja może współistnieć z choroba-
mi somatycznymi: upośledzeniem słuchu, 
wzroku, nadciśnieniem tętniczym, nietrzy-
maniem moczu i wieloma innymi. Ponadto 
seniorzy są bardziej podatni na stres. Spa-
dek wydolności fizycznej, zaburzenia kon-
centracji, snu i łaknienia także nie wpływają 
dobrze na ogólny stan zdrowia.

Przebieg depresji w wieku podeszłym 
jest niekorzystny. Tylko u około 30% cho-
rych występują stany remisji, a przebieg 
przewlekły stwierdza się u 11-14%. Dlatego 
konieczne jest prowadzenie centrów psy-
chogeriatrycznych, w których prowadzona 
byłaby zarówno wczesna diagnostyka za-
burzeń i chorób, jak i adekwatne leczenie. 

W ramach profilaktyki niezbędne jest 
stosowanie odpowiedniej diety: bogatej 
w witaminę D3, kwasy omega 3 z dorsza 
lub rekina, warzywa i owoce. Ważne jest też 
słońce: nie wszyscy możemy sobie pozwo-
lić na wyjazdy do ciepłych krajów, cieszmy 
się nim więc za każdym razem, gdy pojawi 
się na polskim niebie. 

�� BOGUSŁAWA SKIMINA

DEPRESJA TO ZŁOŻONE ZABU-
RZENIE PSYCHICZNE, CHARAK-
TERYZUJĄCE SIĘ OBNIŻONYM 

NASTROJEM, STANEM PRZYGNĘBIE-
NIA, NIECHĘCIĄ DO WYKONYWANIA 
CODZIENNYCH CZYNNOŚCI, DO KON-
TAKTÓW TOWARZYSKICH, HIGIENY, 
JEDZENIA CZY ROZMOWY, ALE TEŻ 
PROBLEMAMI Z PAMIĘCIĄ, KONCEN-
TRACJĄ, BEZSENNOŚCIĄ ITD. JEJ 
PRZYCZYNAMI SĄ NAJCZĘŚCIEJ: DE-
STRUKCYJNE EMOCJE, TRAUMATYCZ-
NE PRZEŻYCIA, CHOROBY, POCZU-
CIE BRAKU SENSU ŻYCIA ITP. CZĘSTO 
TKWIĄ ONE W  NASZYM WNĘTRZU OD 
DZIECIŃSTWA. 

Poniżej przedstawiam podstawowe 
zasady zapobiegania powstawaniu i roz-
wojowi depresji:
1.  Należy zagłębić się w swoim wnętrzu 

i szukać przyczyn depresji. Wrócić do 
wspomnień z dzieciństwa i zastanowić 
się, czy nie ma tam zadry, kompleksu, 
urazu po przemocy fizycznej czy psy-
chicznej. Następnie trzeba to opowie-
dzieć najbliższej osobie lub opisać. 

2.  Jeżeli nie mamy osoby, z którą możemy 
szczerze rozmawiać, należy iść do psy-
chologa. Należy szukać wiedzy specja-
listycznej dotyczącej depresji w książ-
kach, w Internecie, na wykładach itp. 

3.  Trzeba wyjść z domu, korzystać z moż-
liwości, które stwarzają nam programy 
dla seniorów. 

4.  Warto poszukać kogoś z kim mogli-
byśmy uprawiać aktywność fizyczną 
i umysłową. 

5.  Nie należy zażywać leków psychotro-
powych, zanim nie sprawdzi się środ-
ków naturalnych o skuteczności  po-
twierdzonej badaniami naukowymi. 

6.  Kiedy nie widzimy możliwości radze-
nia sobie samemu z objawami depresji, 
poszukajmy sprawdzonego psycholo-

PROFILAKTYKA   
ANTYDEPRESYJNA

��  ANNA PRZYBYŁEK  
BORACZYŃSKA 
87+

dr nauk tech., oprócz 
swoich specjalności 
naukowych intere-
suje się od wielu lat 
profilaktyką zdrowot-
ną i psychologią roz-
woju umysłowego. Pra-
cowała zawodowo 48 lat, piastując różne 
stanowiska na AGH: m.in. prodziekan, z-ca 
dyr Instytutu; funkcje kierownicze m.in. Ko-
misja Nauk Org. i Zarządzania PAN, TNO-
IK, NOT, prezes Honorowy stowarzyszenia 
pacjentów. Absolwent 4 UTW, na UTW UJ 
prowadzący również seminaria w grupie 
medycznej. Posiada tytuł Honorowy Senior 
UTW PK. Od 18  lat wolontariusz w różnych 
NGO, Ambasador „Głos Seniora” i  Ogólno-
polskiej Karty Seniora.

ga, psychoterapeuty czy lekarza psy-
chiatry i poddajmy się leczeniu specja-
listycznemu. 

7.  Przez całe życie należy wyrabiać w so-
bie odporność psychiczną. Każdy upa-
dek nas wzmacnia i dodaje mocy do 
działania. 

Mam 87+, przeszłam depresję i wy-
leczyłam ją w pół roku, czego również 
wszystkim Państwu życzę, jeżeli Was do-
padnie. 

Przy wychodzeniu z depresji, trzeba 
zadać sobie wiele pytań, m.in. o to, jaki 
mam cel w życiu i jak go osiągnąć? Za-
chęcam wszystkich Państwa do odkry-
wania swojego wnętrza. Zapraszam  do 
pisania do mnie na adres: 

seniorka1930@gmail.com 
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PROBLEMY ZE SŁUCHEM MOGĄ DOTYCZYĆ KAŻDEGO 
Z NAS, NIEZALEŻNIE OD WIEKU. ZA KAŻDYM RAZEM 
WIĄŻĄ SIĘ ONE Z PODOBNYMI NIEPRZYJEMNOŚCIAMI 

– PRZEDE WSZYSTKIM ZE ZNACZNIE UTRUDNIONYM KON-
TAKTEM Z OTOCZENIEM. NA SZCZĘŚCIE DZIĘKI ODPOWIED-
NIEJ PROFILAKTYCE, BADANIOM I LECZENIU MOŻNA TE DO-
LEGLIWOŚCI ZMINIMALIZOWAĆ – RÓWNIEŻ BEZ WZGLĘDU 
NA WIEK!

SŁUCH WAŻNY OD NAJMŁODSZYCH LAT
Dobry słuch jest bardzo ważny od najmłodszych lat. Nie-

mowlęta potrzebują go do właściwego odbierania bodźców 
z otoczenia. To właśnie głos rodzica skłania je do wykonywa-
nia pierwszych ruchów głową czy stawiania pierwszych kroków. 
Choć u niedosłyszącego dziecka da się bodźce akustyczne za-
stąpić w pewnym stopniu wizualnymi lub dotykowymi, jego roz-
wój nie będzie przebiegał w pełni poprawnie. 

Wrodzone wady słuchu stanowią rzadkość, a ich wykrycie jest 
prostsze dzięki przesiewowym badaniom, które przeprowadza się 
w ciągu doby od narodzin. Zdecydowanie więcej uwagi należy po-
święcić słuchowi dziecka w dalszych etapach jego rozwoju. Na 
pogorszenie lub nawet trwałe uszkodzenie tego zmysłu wpłynąć 
może wiele czynników. Choroby takie jak świnka czy zwykły katar 
mogą spowodować infekcję ucha. Rozwijający się stan zapalny nie 
zawsze sprawia ból, dlatego łatwo go przeoczyć. Przy każdej in-
fekcji dróg oddechowych czy chorobie zakaźnej należy wykonać 
badania kontrolne u pediatry. To samo zalecane jest, gdy dziecko 
przez długi czas nie zaczyna mówić lub – w późniejszym okresie – 
mówi bardzo głośno. Innymi przyczynami uszkodzenia słuchu są 
urazy głowy i przebywanie w hałaśliwym otoczeniu. Ważne jest, 
aby podczas jazdy na rowerze czy nartach dziecko było wypo-
sażone w kask. Należy również zwracać uwagę na to, czy dziec-
ko nie słucha muzyki zbyt głośno oraz odpowiednio dobierać za-
bawki w pierwszych latach życia dziecka.

DOBRY SŁUCH W KAŻDYM WIEKU  
– JAK O NIEGO DBAĆ, BADAĆ I LECZYĆ?

W PRACY I PODCZAS RELAKSU

Hałas i głośna muzyka mają olbrzymi wpływ na słuch u osób 
dorosłych. Wielu artystów, którzy regularnie występują na scenie 
boryka się z ubytkami słuchu lub przewlekłym szumem usznym. 
Niedawno muzyczną karierę musiał z tego powodu skończyć 
Brian Johnson – wokalista zespołu AC/DC. O podobnym proble-
mie mówił w magazynie „O!Kultura” polski wokalista – Kazik Sta-
szewski: „[Aparat] stał się w pewnym momencie niezbędny. Lata 
na scenie mocno mi jednak słuch poharatały. 40 procent ubytku 
w jednym uchu. W drugim 60 procent”. 

Nie trzeba być jednak muzykiem, aby w swojej pracy być na-
rażonym na hałas i uszkodzenia słuchu. Podobne problemy doty-
czą także osób pracujących w głośnym środowisku, takim jak np. 
fabryki. Codzienna ekspozycja na działanie nadmiernego hałasu, 
wytwarzanego np. przez maszyny, powoduje długotrwałe pogar-
szanie się słuchu. Pracodawca powinien w takiej sytuacji wypo-
sażyć swoich pracowników w ochronniki słuchu. Zagrożenie dla 
zdrowego słuchu czyha na dorosłych także poza pracą. Choć za-
palenie ucha występuje u nich rzadziej niż u dzieci, wciąż może 
być następstwem niedoleczonego przeziębienia lub grypy. Moż-
na się go także nabawić np. podczas pływania. I tak jak w przy-
padku dzieci – całkowicie je przeoczyć, co może w najgorszym 
wypadku skutkować trwałym uszkodzeniem słuchu. Problem 
może stanowić także słuchanie głośnej muzyki przez słuchawki 
– szczególnie douszne.

Jak więc chronić się przed trwałymi ubytkami słuchu? Przede 
wszystkim należy korzystać z wszelkiego rodzaju ochraniaczy – 
podstawowe stopery dostępne są w każdej aptece, a bardziej 
profesjonalne można kupić w specjalistycznych sklepach lub 
w internecie. Należy także zwracać uwagę na pierwsze ob-
jawy pogorszenia słuchu, takie jak np. utrzymujący się szum 
w uszach, problemy ze zrozumieniem swoich rozmówców czy 
nagła konieczność głośniejszego oglądania telewizji. W przy-
padku wystąpienia powyższych objawów, należy udać się na 

T E K S T  S P O N S O R O W A N Y 
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specjalistyczne badania. W swoich 200 salonach na terenie całej 
Polski całkowicie bezpłatnie oferuje je firma GEERS Dobry Słuch. 

Zapisz się już dziś! 
https://www.geers.pl/kontakt/umowienie-terminu-wizyty

WYGRAJ Z WIEKIEM!
Mimo tego, że problemy ze słuchem mogą dotyczyć każde-

go człowieka, najczęściej spotykają się z nimi osoby starsze. W ich 
przypadku, oprócz wskazanych wcześniej czynników, pojawiają się 
również te związane z wiekiem. Proces pogarszania się słuchu na-
biera tempa po 60 roku życia i związany jest z różnymi, trudnymi 
do uniknięcia schorzeniami. Jest na tyle powszechny, że w ludz-
kiej świadomości utrwalił się stereotyp niedosłyszącego seniora. 
W znacznej części przypadków ubytki słuchu wynikające z wie-
ku nie wiążą się z żadnym dodatkowym zagrożeniem dla zdrowia, 

prócz dyskomfortu i izolacji społecznej powodowanej problemami 
z komunikacją z członkami rodziny, znajomymi i innymi ludźmi. Ta, 
z biegiem czasu, może doprowadzić nawet do depresji.

To nie jedyny powód, dla którego nie należy lekceważyć po-
garszającego się słuchu w każdym wieku, a szczególnie po 60-
tce. Czasami nagły i znaczny ubytek jest objawem groźnej cho-
roby, m.in. zaburzeń autoimmunologicznych lub stwardnienia 
rozsianego. Seniorzy, którzy odczuwają objawy degradacji, także 
powinni udać się na specjalistyczne badania i podjąć odpowied-
nie leczenie. Nawet jeśli za gorszym słuchem nie kryje się żad-
na poważna choroba, warto zapewnić sobie komfortowe życie 
i bezproblemowy kontakt z bliskimi. Najczęściej w odpowiednim 
odbiorze dźwięków mogą pomóc aparaty słuchowe.

Wielu seniorów unika leczenia słuchu właśnie ze względu 
na złe skojarzenia z aparatami. Wydają im się dużymi, nieprak-
tycznymi i nieprzyjemnymi dla oka narzędziami. Jednak czasy, 
w których aparaty słuchowe tak wyglądały są już dawno za nami. 
Dzisiaj te urządzenia są niewidoczne na pierwszy rzut oka, wy-
godne i niezwykle użyteczne. Co więcej, można na nie uzyskać 
refundację NFZ. 

Słuch należy pielęgnować i zwracać uwagę na wszelkie obja-
wy jego pogorszenia. W końcu to jeden z najważniejszych czynni-
ków naszego komfortu. Badanie go jest bardzo proste, bezbolesne 
i trwa kilka minut – wystarczy wizyta w jednej z przystosowanych 
do tego placówek. Co więcej – wyniki otrzymujemy od razu, dzięki 
czemu szybko możemy wdrożyć wszelkie rozwiązania, które po-
mogą nam komfortowo żyć – i to niezależnie od wieku!

T E K S T  S P O N S O R O W A N Y 
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Jakie są najczęstsze problemy osób, które nagle stają przed 
wyzwaniem, jakim jest opieka nad chorym w domu?

Sprawowanie opieki nad chorym w domu jest często bardzo 
trudnym wyzwaniem i źródłem dużego stresu. Pojawia się lęk 
o zdrowie i życie chorego, niepewność, bezradność. Zachodzi 
konieczność nagłego przeorganizowania dotychczasowego ży-
cia i konieczność zmiany ról pełnionych w rodzinie. Opiekuno-
wie często nie potrafią wykonywać z pozoru prostych czynno-
ści pielęgnacyjnych, takich jak mycie chorego w łóżku, zmiana 
pościeli u osoby leżącej, zakładanie i wymiana pieluchomajtek, 
karmienie, itp. Do tego dochodzi brak wiedzy na temat choroby, 
jej przebiegu i sposobów postępowania z chorym. Najprostsze 
decyzje i czynności budzą niepokój opiekunów „czy na pewno 
dobrze to robię?” Są zagubieni i bezsilni. Rezygnują niejednokrot-
nie z pracy, co pogarsza ich sytuację finansową. Zamykają się 
z chorym w czterech ścianach i w pełni się mu poświęcają. Za-
pominają przy tym o swoich własnych potrzebach. 

Gdzie można szukać informacji na temat opieki nad osobą 
chorą?

Opiekunowie najczęściej nie wiedzą, gdzie szukać praktycz-
nych wskazówek na temat opieki nad osobą chorą. Często nie 
dostają wystarczających informacji od pracowników ochrony 
zdrowia, a innych źródeł informacji nie znają. Zdarza się, że pró-
bują znaleźć coś w Internecie, ale gubią się w chaosie informa-
cyjnym i nadmiarze treści. 

Według mnie takim dobrym źródłem informacji jest projekt 
Damy Radę i strona internetowa damy-rade.info. Każdy może 
znaleźć tu niezbędne wskazówki na temat opieki nad chorym 
w domu. Są one podane w bardzo przystępny i praktyczny spo-
sób, zrozumiały także dla osób nie mających medycznego przy-
gotowania. Na stronie tej można obejrzeć filmy instruktażowe, 
które pokazują, jak krok po kroku wykonać prawidłowo trudniej-
sze czynności pielęgnacyjne u osoby leżącej. Można tam rów-
nież zapoznać się z organizacją opieki nad osobą chorą w Polsce 
i uzyskać informacje, do kogo należy zwrócić się po profesjonal-
ną pomoc. Dostępny jest też ilustrowany, bezpłatny poradnik pt. 
„Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu”. 

Cennym źródłem informacji dla opiekunów powinni być 
też pracownicy ochrony zdrowia i pomocy społecznej − lekarz 
pierwszego kontaktu, pielęgniarka POZ, pielęgniarka opieki dłu-
goterminowej, zespół hospicjum domowego, pracownik socjal-
ny, psycholog. 

Warto też poszukać grup wsparcia działających przy różnych 
stowarzyszeniach.

Jaki sposób opieki nad chorym jest najlepszy – opieka do-
mowa czy w pobyt w placówce, zapewniającej całodobową 
opiekę?

Oczywiście nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to 
pytanie. Wszystko zależy od stanu zdrowia chorego, jego woli, 
możliwości i wydolności rodziny, sytuacji finansowej. Najlep-
szym miejscem do opieki nad chorym będzie takie, które za-
pewni mu najlepszą jakość życia. Często będzie to jego wła-
sny dom, gdyż nie będzie oderwany od własnego środowiska, 
nie będzie narażony na stres zmiany otoczenia, tęsknotę za naj-
bliższymi, poczucie osamotnienia. Ale innym razem będzie to 
placówka, która zapewni całodobowy nadzór lekarsko-pielę-
gniarski, leczenie, pielęgnację, opiekę i rehabilitację, terapię za-
jęciową i kontakty z innymi ludźmi. Pobyt w placówce zapewni 
bezpieczeństwo zdrowotne w sytuacji trudności w sprawowa-
niu opieki, pozwoli też opiekunom odpocząć, nabrać sił, zadbać 
o samych siebie. 

PROJEKT
WYWIAD Z PIELĘGNIARKĄ I  AMBASADORKĄ 
PROJEKTU DAMY RADĘ,  
ANNĄ KLIŚ-KALINOWSKĄ, NA TEMAT  
OPIEKI NAD OSOBĄ CHORĄ W DOMU.

T E K S T  S P O N S O R O W A N Y 
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ZIMĄ NASZA SKÓRA POTRZEBUJE WYJĄTKOWEGO 
TRAKTOWANIA. CENTRALNE OGRZEWANIE, ZAMIŁO-
WANIE DO PRZEBYWANIA W POBLIŻU ŹRÓDŁA CIE-

PŁA, NP. UWIELBIANE PRZEZ NAS KOMINKI, ALE TEŻ MRÓZ, 
WIATR, WILGOĆ, MIMO ŻE IDEALNIE WPISUJĄ SIĘ W BAJKO-
WĄ SCENERIĘ ZIMY, NIESTETY NIE ODDZIAŁUJĄ KORZYST-
NIE NA NASZĄ SKÓRĘ.

Jak o nią zadbać, aby była bezpieczna i po zimie nie spra-
wiała dodatkowych problemów pielęgnacyjnych? Poniżej kilka 
porad, które powinny pomóc w przetrwaniu zimowego stresu dla 
skóry.

1.  Najważniejszym zimowym produktem jest dobry 
krem. Szukajmy preparatów zawierających składniki 
wspomagające utrzymanie wody w skórze (ceramidy, 
kwasy tłuszczowe, kwas hialuronowy), łagodzące po-
drażnienia (aloes, alantoinę) oraz antyoksydanty (wi-
taminę E, olej arganowy, koenzym Q10). Krem ma nie 
tylko utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia, ale tak-
że zabezpieczyć bariery skóry przed transepidermal-
ną ucieczką wody i podrażnieniem wywołanym przez 
czynniki środowiskowe.

2.  Oczyszczanie twarzy powinno być delikatne. Ideal-
nym rozwiązaniem jest zamiana żelu oczyszczającego 
na preparat o konsystencji mleczka. Stanowczo należy 
zrezygnować z mydła w kostce, które usuwając barierę 
ochronną skóry, tzw. płaszcz tłuszczowy skóry, naraża 
ją na intensywniejsze działanie niekorzystnych czynni-
ków środowiskowych.

3.  Używaj balsamów i peelingów do ust. Skóra warg jest 
niezwykle narażona na wysychanie i pękanie. Pielęgna-
cję ust zacznij od delikatnego peelingu, który pozwoli 
na usunięcie martwych komórek naskórka. Kolejnym 
etapem będzie zabezpieczenie ust dość gęstą pomad-
ką zawierającą filtry UV. Nie zapominajmy też o nocnej 
regeneracji ust i – co najważniejsze – eliminujemy ich 
oblizywanie, które pogłębia problem wysychania i pę-
kania delikatnej czerwieni wargowej.

4.  Nie zapominajmy o filtrach UV! Wychodząc na ze-
wnątrz aplikujmy kremy ochronne z filtrem. Promienio-
wanie słoneczne odbite od śniegu działa intensywniej 
niż to w lecie. Światowe dane statystyczne donoszą 
o rosnącym problemie nowotworów skóry spowodo-
wanych m.in. promieniowaniem UV – w naszej świa-
domości ekspozycja na promieniowanie to opalenie 
latem. Przypominam, zawsze i każdemu, że szkodliwe 
dla nas promieniowanie przenika przez szyby okienne 

także w czasie zimy. Niestety, nie od razu widzimy jego 
destrukcyjne działanie na naszą skórę.

5.  Na szczególną uwagę w czasie zimy zasługują także 
dłonie i stopy. Szczególnie narażone na kontakt z nie-
korzystnymi warunkami środowiska są dłonie. Często 
spierzchnięte, pękające i czerwone, nie tylko nie wyglą-
dają estetycznie, ale także utrudniają codzienne czyn-
ności. Zadbajmy o dłonie odżywczymi, ochronnymi 
kremami nie tylko w ciągu dnia, ale także w nocy. Nigdy 
nie zapominajmy o rękawiczkach i unikajmy tych, które 
łatwo chłoną wilgoć z otoczenia. Stopom zafundujmy 
peeling i nawilżenie. Wysuszona skóra na stopach nie 
jest przyjemna i w przypadku podrażnień czy pęknięć, 
spowodowanych nadmierną suchością, utrudnia co-
dzienne funkcjonowanie. Pamiętajmy także, że stopy 
w związku z noszonym zimowym obuwiem i różnicą 
temperatur są okolicą, w której najłatwiej o zakażenia 
(pęknięta powierzchnia skóry i spocone stopy w zimo-
wym obuwiu sprzyjają zakażeniem grzybiczym).

6.  Unikaj gorących kąpieli. Niestety, większość z nas 
ma zamiłowanie do relaksu w wannie napełnionej go-
rącą wodą. Szczególnie kuszące wydaje się to, kiedy 
doskwierają nam mroźne dni i czujemy się zmęczeni. 
Musimy jednak pamiętać, że zbyt długi kontakt skóry 
z wodą uszkadza jej naturalny płaszcz ochronny. Dodat-
kowo sprzyja temu wysoka temperatura wody. W kon-
sekwencji doprowadzamy do wysuszenia i uwrażliwie-
nia naszej skóry, która tym samym dotkliwiej będzie 
odczuwała niekorzystne dla niej warunki. 

Podsumowując, cieszmy się urokami zimy, doceniajmy 
czas z bliskimi na zewnątrz przy prószącym śniegu oraz ma-
giczne wieczory przy kominku, ale nie zapominajmy, że nasza 
skóra, jako największy organ naszego ciała, wymaga w tym 
okresie specjalnej troski.

�� DR N. MED. IZABELA ZAŁĘSKA 
Międzynarodowy ekspert w dziedzinie Ko-
smetologii, specjalista z zakresu Kosmeto-
logii Estetycznej, Medycznej i  Leczniczej. 
Wieloletni praktyk, trener, a także nauczy-

ciel akademicki. Adiunkt i Kierownik Zakła-
du Kosmetologii na Akademii Wychowania Fi-

zycznego w Krakowie oraz Koordynator kierunku 
Kosmetologia w PPWSZ w Nowym Targu. Członek międzyna-
rodowej organizacji Society of Cosmetic Scientists oraz biegły 
sądowy w dziedzinie kosmetologii. 
E-mail: izaleska@icloud.com

SENIORZE NIE DAJ SIĘ ZIMIE!
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 Î  SIEDZENIE PRZED TELEWIZOREM PRZEZ DZIESIĘĆ GO-
DZIN DZIENNIE TO SAMOBÓJSTWO! – aby być w dobrej 
kondycji, trzeba przede wszystkim rozpocząć aktywność 
ruchową, bez której nie dotlenisz 750 mld swoich komó-
rek – możesz zacząć od prostych rzeczy: ruchów głową we 
wszystkich możliwych kierunkach, później dodać wymachy 
ramion czy jazdę na rowerze. Ważne jest, by nawet deszczo-
wego dnia nie spędzać przed telewizorem – gdy aura nie 
sprzyja, można ćwiczyć w domu.

 Î  KOLACJĘ ODDAJ WROGOWI! – z czasem nauczyłem się nie 
przejadać –  moja dieta obfituje w ryby: na śniadanie jem śle-
dzia z plasterkiem cebuli, a na obiad – łososia z ziemniakami. 
Mięsa unikam. Kolację jem około 5-6 po południu – składa 
się ona ze zmiksowanych warzyw i orzechów.  To jest mój 
ostatni posiłek w ciągu dnia.

 Î  NIE BÓJ SIĘ ZIMNEJ WODY – kontakt z nią daje wymierne 
efekty: zapobiega infekcjom i dodaje energii. Kiedy spro-
wadziłem żelazną 200 litrową beczkę, sąsiadom mogłem 
wydawać się wariatem, ale odkąd zacząłem się w niej zimą 
kąpać, przestały mnie łapać przeziębienia i nie mam też reu-
matyzmu.

 Î  „TRZEBA BYĆ WOBEC SIEBIE SADYSTĄ” – po śmierci żony 
mogłem się załamać i zamknąć w domu, ale chciałem być 
jeszcze komuś potrzebny. Zapytałem siebie: co człowiek 
taki jak ja może zaproponować młodym. I odpowiedziałem: 
zdrowie. Mogę zachować dobre zdrowie nawet w wieku 90 
lat, nie być dla nikogo ciężarem. Pokazuję, że można być 
sprawnym nawet w późnym wieku – nie dzięki dobrym ge-
nom – ale na skutek pracy nad sobą.

 Î  POSZERZAJ HORYZONTY – w zachowaniu sprawności 
mózgu ogromne znaczenie ma regularna aktywność umy-
słowa. Emerytura to dobry czas na to, by poszerzyć swo-
ją wiedzę, zwłaszcza w kwestiach, które nas interesują. Ja 
przeczytałem mnóstwo książek o II wojnie światowej, w któ-
rej sam brałem udział. Czytanie i opowiadanie drugiej osobie 
tego, czego dowiedzieliśmy się z książki to świetne ćwicze-
nie pamięci! 

W książce Dziarski Dziadek. Mój sposób na długowieczność 
znajdziesz jeszcze więcej porad zdrowotnych, ale także o wiele, 
wiele więcej! 

WSZYSTKO ZALEŻY OD CIEBIE
– DZIARSKIEGO DZIADKA SPOSÓB NA DŁUGOWIECZNOŚĆ
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NOWOCZESNY 
OŚRODEK MEDYCZNY
•	BOGATA	OFERTA	USŁUG	MEDYCZNYCH
•	REHABILITACJA	NEUROLOGICZNA,		
	 KARDIOLOGICZNA
•	KOMPLEKSOWA	REHABILITACJA	
	 WZAKRESIE	SCHORZEŃ	NARZĄDU	RUCHU

Uzdrowisko Konstancin Jeziorna to wyjątkowe miejsce.	Jesteśmy	
jedynym	 na	 Mazowszu	 miastem-uzdrowiskiem	 z	 doskonałą	
lokalizacją	 tuż	obok	Warszawy	 (można	 tutaj	 dojechać	 autobusem	
miejskim).	 Baza	 zabiegowa,	 leczniczy	 basen	 solankowany	
i	 zlokalizowana	 na	 terenie	 Parku	 Zdrojowego	 tężnia	 sprawiają,	
że	 Konstancin	 jest	 idealnym	 wyborem	 dla	 osób	 planujących	
wypoczynek	i	rehabilitację.

ZIMOWE OFERTY SPECJALNE 
W UZDROWISKU KONSTANCIN 
TYLKO DO 31.03.2018!
Uzdrowisko	 Konstancin-Zdrój	 S.A.	 jest	 wysoko	 specjalistyczną	
placówką,	świadczącą	kompleksowe	usługi	w	zakresie	rehabilitacji	
narządu	 ruchu,	 rehabilitacji	 neurologicznej,	 kardiologicznej	 oraz	
organizacji	 pobytów	 rehabilitacyjno-uzdrowiskowych.	 W	 ofercie	
Uzdrowiska	znajdują	się	również	profesjonalne	zabiegi	z	dziedziny	
kosmetyki,	relaksu,	masażu,	odnowy	biologicznej,	SPA.	

Uzdrowisko	 oferuje	 również	 leczenie	 ambulatoryjne	 prowadzone	
przez	lekarzy	specjalistów	z	wykorzystaniem	badań	diagnostycznych	
(echo	serca,	Holter,	badania	laboratoryjne	itp.)

   PAKIET ZDROWIE SENIORA
    UZDROWISKOWY POBYT REHABILITACYJNY

Uzdrowiskowy	 pobyt	 rehabilitacyjny	 w	 Konstancinie	 Jeziornie	
to	 dobry	 wybór	 dla	 osób,	 które	 chcą	 poprawić	 ogólną	 kondycję	
fizyczną,	 sprawność	 ruchową	 i	 złagodzić	 dolegliwości	 bólowe	
korzystając	 z	 intensywnej	 fizjoterapii,	 a	 jednocześnie	 pragną	
odpocząć	 korzystając	 z	 mikroklimatu	 Tężni	 Solankowej	 i	 Parku	
Zdrojowego.

Pakiet 7-dniowy zawiera m.in.:
•	 	Wyżywienie:	3 posiłki dziennie.
•	 	Konsultacja	lekarza	specjalisty.
•	 	Zabiegi:	15 zabiegów	indywidualnie	zleconych	przez	lekarza	
	 z	bazy	zabiegów	rehabilitacji	ruchowej,	fizyko	i	balneoterapii.
•	 	Całodobowa	recepcja,	dostęp	do	całodobowej	opieki		
	 pielęgniarskiej	w	Szpitalu	Sue	Ryder.

Cena pakietu: od 175 zł / doba	osoba	w	pokoju	2-os.

INFORMACJE, REZERWACJE, SPRZEDAŻ:
tel.:	(22) 484 28 88;	kom.:	+48 667 771 148

czynne całą dobę (24h)

e-mail:	rezerwacje@uzdrowisko-konstancin.pl

www.uzdrowisko-konstancin.pl

   PAKIET ENDO
    REHABILITACJA PO WSZCZEPIENIU  
    ENDOPROTEZY STAWU

Dla	osób	po	wszczepieniu	endoprotezy	przygotowaliśmy	wstępny	
program	rehabilitacji	wraz	z	pobytem	w	naszej	placówce.	Program	
zapewnia	zabiegi	przywracają	siłę	mięśniową	i	funkcję	stawu	oraz	
ma	 na	 celu	 poprawę	 koordynacji	 ruchowej,	 pozwalając	 na	 szybki	
i	bezpieczny	powrót	do	pełnej	sprawności.

Pakiet 7-dniowy zawiera m.in.:
•	 	Wyżywienie:	3 posiłki dziennie.
•	 	Całodobowa opieka	lekarsko-pielęgniarska.
•	 	2 konsultacje lekarskie	-	wstępną,	podczas	której	lekarz	ustala		
	 plan	rehabilitacji,	zleca	zabiegi	fizykoterapeutyczne		
	 i	kinezyterapie	oraz	końcową,	indywidualnie	dobrana		
	 rehabilitacja.
•	 	15 zabiegów	medycyny	fizykalnej	wg.	wskazań	lekarskich.
•	 	5 terapii	indywidualnych.
•	 	5 masaży	częściowych.

Cena pakietu: od 205 zł / doba	osoba	w	pokoju	2-os.	
	
Uwagi:	Pobyt	w	ramach	pakietu	zaczyna	się	od	niedzieli	(kolacją)		
i	trwa	do	niedzieli	(ze	śniadaniem).	Doba	hotelowa	od	14.00	do	11.00.

   PAKIET ZDROWE SERCE
    DIAGNOSTYKA I PROFILAKTYKA  
    KARDIOLOGICZNA

Wiek	 jest	 niezależnym	 czynnikiem	 ryzyka	 chorób	 sercowo-
naczyniowych.	 Co	 robić,	 żeby	 serce	 na	 starość	 było	 w	 jak	
najlepszej	kondycji?	Przede	wszystkim	warto	szybko	przeprowadzić	
odpowiednią	diagnostykę	 i	na	podstawie	wyników	badań	od	razu	
podjąć	działania	profilaktyczne.

Pakiet 7-dniowy zawiera m.in.:
•	 	Wyżywienie:	3 posiłki dziennie.
•	 	Konsultację	lekarza	specjalisty kardiologa.
•	 	Badania	diagnostyczne	i	laboratoryjne.
•	 	Zabiegi:	15 zabiegów	indywidualnie	zleconych	przez	lekarza	
	 z	bazy	zabiegów	rehabilitacji	ruchowej,	fizyko	i	balneoterapii.
•	 	Całodobowa	recepcja,	dostęp	do	całodobowej	opieki		
	 pielęgniarskiej	w	Szpitalu	Sue	Ryder.

Cena pakietu: od 205 zł / doba	osoba	w	pokoju	2-os.

   PAKIET NEURO
    REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

Pacjenci	 po	 incydentach	 neurologicznych	 (udary,	 wylewy),	 oraz	
Pacjenci	 po	 wszczepieniu	 endopretezy	 i	 pourazowi:	 poszukujący	
profesjonalnej	 rehabilitacji	 neurologicznej	 wymagają	 rehabilitacji	
i	profilaktyki	przeciwzakrzepowej.	Nasz	oferta	skierowana	jest	m.in.	
do	 osób	 po	 udarach,	 z	 przewlekłymi	 chorobami	 wymagającymi	
długoterminowej	opieki	i	rehabilitacji.

Pakiet 7-dniowy zawiera m.in.:
•	 	Wyżywienie:	3 posiłki dziennie.
•	 	Całodobowa opieka	lekarsko-pielęgniarska,	asysta	opiekuna	
	 	medycznego	w	sytuacjach	wymagających	pomocy.
•	 	Wstępne	badanie	lekarza	specjalisty	neurologii	oraz	codzienna		
	 	konsultacja	lekarska.
•	 	Indywidualnie dobrana rehabilitacja.
•	 	Terapia	zajęciowa	/	terapia	ręki.
•	 	Badania	diagnostyczne.
•	 	Konsultacje	lekarzy	specjalności	rehabilitacji	medycznej		
	 	i	kardiologii.
•	 	Konsultacja	psychologiczna.

Cena pakietu: od 250 zł / doba	osoba	w	pokoju	2-os.

Naszym Kuracjuszom zapewniamy dostęp do szerokiej gamy 
usług medycznych. Oferujemy:

•	Konsultacje	doświadczonych	lekarzy	specjalistów,		
	 psychologów	i	dietetyków.
•	Pogłębione,	kompleksowe	badania	diagnostyczne	
	 i	laboratoryjne.
•	Możliwość	zakupienia	uzdrowiskowych	produktów	
	 kosmetycznych.
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NOWOCZESNY 
OŚRODEK MEDYCZNY
•	BOGATA	OFERTA	USŁUG	MEDYCZNYCH
•	REHABILITACJA	NEUROLOGICZNA,		
	 KARDIOLOGICZNA
•	KOMPLEKSOWA	REHABILITACJA	
	 WZAKRESIE	SCHORZEŃ	NARZĄDU	RUCHU

Uzdrowisko Konstancin Jeziorna to wyjątkowe miejsce.	Jesteśmy	
jedynym	 na	 Mazowszu	 miastem-uzdrowiskiem	 z	 doskonałą	
lokalizacją	 tuż	obok	Warszawy	 (można	 tutaj	 dojechać	 autobusem	
miejskim).	 Baza	 zabiegowa,	 leczniczy	 basen	 solankowany	
i	 zlokalizowana	 na	 terenie	 Parku	 Zdrojowego	 tężnia	 sprawiają,	
że	 Konstancin	 jest	 idealnym	 wyborem	 dla	 osób	 planujących	
wypoczynek	i	rehabilitację.

ZIMOWE OFERTY SPECJALNE 
W UZDROWISKU KONSTANCIN 
TYLKO DO 31.03.2018!
Uzdrowisko	 Konstancin-Zdrój	 S.A.	 jest	 wysoko	 specjalistyczną	
placówką,	świadczącą	kompleksowe	usługi	w	zakresie	rehabilitacji	
narządu	 ruchu,	 rehabilitacji	 neurologicznej,	 kardiologicznej	 oraz	
organizacji	 pobytów	 rehabilitacyjno-uzdrowiskowych.	 W	 ofercie	
Uzdrowiska	znajdują	się	również	profesjonalne	zabiegi	z	dziedziny	
kosmetyki,	relaksu,	masażu,	odnowy	biologicznej,	SPA.	

Uzdrowisko	 oferuje	 również	 leczenie	 ambulatoryjne	 prowadzone	
przez	lekarzy	specjalistów	z	wykorzystaniem	badań	diagnostycznych	
(echo	serca,	Holter,	badania	laboratoryjne	itp.)

   PAKIET ZDROWIE SENIORA
    UZDROWISKOWY POBYT REHABILITACYJNY

Uzdrowiskowy	 pobyt	 rehabilitacyjny	 w	 Konstancinie	 Jeziornie	
to	 dobry	 wybór	 dla	 osób,	 które	 chcą	 poprawić	 ogólną	 kondycję	
fizyczną,	 sprawność	 ruchową	 i	 złagodzić	 dolegliwości	 bólowe	
korzystając	 z	 intensywnej	 fizjoterapii,	 a	 jednocześnie	 pragną	
odpocząć	 korzystając	 z	 mikroklimatu	 Tężni	 Solankowej	 i	 Parku	
Zdrojowego.

Pakiet 7-dniowy zawiera m.in.:
•	 	Wyżywienie:	3 posiłki dziennie.
•	 	Konsultacja	lekarza	specjalisty.
•	 	Zabiegi:	15 zabiegów	indywidualnie	zleconych	przez	lekarza	
	 z	bazy	zabiegów	rehabilitacji	ruchowej,	fizyko	i	balneoterapii.
•	 	Całodobowa	recepcja,	dostęp	do	całodobowej	opieki		
	 pielęgniarskiej	w	Szpitalu	Sue	Ryder.

Cena pakietu: od 175 zł / doba	osoba	w	pokoju	2-os.

INFORMACJE, REZERWACJE, SPRZEDAŻ:
tel.:	(22) 484 28 88;	kom.:	+48 667 771 148

czynne całą dobę (24h)

e-mail:	rezerwacje@uzdrowisko-konstancin.pl

www.uzdrowisko-konstancin.pl

   PAKIET ENDO
    REHABILITACJA PO WSZCZEPIENIU  
    ENDOPROTEZY STAWU

Dla	osób	po	wszczepieniu	endoprotezy	przygotowaliśmy	wstępny	
program	rehabilitacji	wraz	z	pobytem	w	naszej	placówce.	Program	
zapewnia	zabiegi	przywracają	siłę	mięśniową	i	funkcję	stawu	oraz	
ma	 na	 celu	 poprawę	 koordynacji	 ruchowej,	 pozwalając	 na	 szybki	
i	bezpieczny	powrót	do	pełnej	sprawności.

Pakiet 7-dniowy zawiera m.in.:
•	 	Wyżywienie:	3 posiłki dziennie.
•	 	Całodobowa opieka	lekarsko-pielęgniarska.
•	 	2 konsultacje lekarskie	-	wstępną,	podczas	której	lekarz	ustala		
	 plan	rehabilitacji,	zleca	zabiegi	fizykoterapeutyczne		
	 i	kinezyterapie	oraz	końcową,	indywidualnie	dobrana		
	 rehabilitacja.
•	 	15 zabiegów	medycyny	fizykalnej	wg.	wskazań	lekarskich.
•	 	5 terapii	indywidualnych.
•	 	5 masaży	częściowych.

Cena pakietu: od 205 zł / doba	osoba	w	pokoju	2-os.	
	
Uwagi:	Pobyt	w	ramach	pakietu	zaczyna	się	od	niedzieli	(kolacją)		
i	trwa	do	niedzieli	(ze	śniadaniem).	Doba	hotelowa	od	14.00	do	11.00.

   PAKIET ZDROWE SERCE
    DIAGNOSTYKA I PROFILAKTYKA  
    KARDIOLOGICZNA

Wiek	 jest	 niezależnym	 czynnikiem	 ryzyka	 chorób	 sercowo-
naczyniowych.	 Co	 robić,	 żeby	 serce	 na	 starość	 było	 w	 jak	
najlepszej	kondycji?	Przede	wszystkim	warto	szybko	przeprowadzić	
odpowiednią	diagnostykę	 i	na	podstawie	wyników	badań	od	razu	
podjąć	działania	profilaktyczne.

Pakiet 7-dniowy zawiera m.in.:
•	 	Wyżywienie:	3 posiłki dziennie.
•	 	Konsultację	lekarza	specjalisty kardiologa.
•	 	Badania	diagnostyczne	i	laboratoryjne.
•	 	Zabiegi:	15 zabiegów	indywidualnie	zleconych	przez	lekarza	
	 z	bazy	zabiegów	rehabilitacji	ruchowej,	fizyko	i	balneoterapii.
•	 	Całodobowa	recepcja,	dostęp	do	całodobowej	opieki		
	 pielęgniarskiej	w	Szpitalu	Sue	Ryder.

Cena pakietu: od 205 zł / doba	osoba	w	pokoju	2-os.

   PAKIET NEURO
    REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

Pacjenci	 po	 incydentach	 neurologicznych	 (udary,	 wylewy),	 oraz	
Pacjenci	 po	 wszczepieniu	 endopretezy	 i	 pourazowi:	 poszukujący	
profesjonalnej	 rehabilitacji	 neurologicznej	 wymagają	 rehabilitacji	
i	profilaktyki	przeciwzakrzepowej.	Nasz	oferta	skierowana	jest	m.in.	
do	 osób	 po	 udarach,	 z	 przewlekłymi	 chorobami	 wymagającymi	
długoterminowej	opieki	i	rehabilitacji.

Pakiet 7-dniowy zawiera m.in.:
•	 	Wyżywienie:	3 posiłki dziennie.
•	 	Całodobowa opieka	lekarsko-pielęgniarska,	asysta	opiekuna	
	 	medycznego	w	sytuacjach	wymagających	pomocy.
•	 	Wstępne	badanie	lekarza	specjalisty	neurologii	oraz	codzienna		
	 	konsultacja	lekarska.
•	 	Indywidualnie dobrana rehabilitacja.
•	 	Terapia	zajęciowa	/	terapia	ręki.
•	 	Badania	diagnostyczne.
•	 	Konsultacje	lekarzy	specjalności	rehabilitacji	medycznej		
	 	i	kardiologii.
•	 	Konsultacja	psychologiczna.

Cena pakietu: od 250 zł / doba	osoba	w	pokoju	2-os.

Naszym Kuracjuszom zapewniamy dostęp do szerokiej gamy 
usług medycznych. Oferujemy:

•	Konsultacje	doświadczonych	lekarzy	specjalistów,		
	 psychologów	i	dietetyków.
•	Pogłębione,	kompleksowe	badania	diagnostyczne	
	 i	laboratoryjne.
•	Możliwość	zakupienia	uzdrowiskowych	produktów	
	 kosmetycznych.
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kosmetyki,	relaksu,	masażu,	odnowy	biologicznej,	SPA.	

Uzdrowisko	 oferuje	 również	 leczenie	 ambulatoryjne	 prowadzone	
przez	lekarzy	specjalistów	z	wykorzystaniem	badań	diagnostycznych	
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e-mail:	rezerwacje@uzdrowisko-konstancin.pl

www.uzdrowisko-konstancin.pl

   PAKIET ENDO
    REHABILITACJA PO WSZCZEPIENIU  
    ENDOPROTEZY STAWU

Dla	osób	po	wszczepieniu	endoprotezy	przygotowaliśmy	wstępny	
program	rehabilitacji	wraz	z	pobytem	w	naszej	placówce.	Program	
zapewnia	zabiegi	przywracają	siłę	mięśniową	i	funkcję	stawu	oraz	
ma	 na	 celu	 poprawę	 koordynacji	 ruchowej,	 pozwalając	 na	 szybki	
i	bezpieczny	powrót	do	pełnej	sprawności.

Pakiet 7-dniowy zawiera m.in.:
•	 	Wyżywienie:	3 posiłki dziennie.
•	 	Całodobowa opieka	lekarsko-pielęgniarska.
•	 	2 konsultacje lekarskie	-	wstępną,	podczas	której	lekarz	ustala		
	 plan	rehabilitacji,	zleca	zabiegi	fizykoterapeutyczne		
	 i	kinezyterapie	oraz	końcową,	indywidualnie	dobrana		
	 rehabilitacja.
•	 	15 zabiegów	medycyny	fizykalnej	wg.	wskazań	lekarskich.
•	 	5 terapii	indywidualnych.
•	 	5 masaży	częściowych.

Cena pakietu: od 205 zł / doba	osoba	w	pokoju	2-os.	
	
Uwagi:	Pobyt	w	ramach	pakietu	zaczyna	się	od	niedzieli	(kolacją)		
i	trwa	do	niedzieli	(ze	śniadaniem).	Doba	hotelowa	od	14.00	do	11.00.

   PAKIET ZDROWE SERCE
    DIAGNOSTYKA I PROFILAKTYKA  
    KARDIOLOGICZNA

Wiek	 jest	 niezależnym	 czynnikiem	 ryzyka	 chorób	 sercowo-
naczyniowych.	 Co	 robić,	 żeby	 serce	 na	 starość	 było	 w	 jak	
najlepszej	kondycji?	Przede	wszystkim	warto	szybko	przeprowadzić	
odpowiednią	diagnostykę	 i	na	podstawie	wyników	badań	od	razu	
podjąć	działania	profilaktyczne.

Pakiet 7-dniowy zawiera m.in.:
•	 	Wyżywienie:	3 posiłki dziennie.
•	 	Konsultację	lekarza	specjalisty kardiologa.
•	 	Badania	diagnostyczne	i	laboratoryjne.
•	 	Zabiegi:	15 zabiegów	indywidualnie	zleconych	przez	lekarza	
	 z	bazy	zabiegów	rehabilitacji	ruchowej,	fizyko	i	balneoterapii.
•	 	Całodobowa	recepcja,	dostęp	do	całodobowej	opieki		
	 pielęgniarskiej	w	Szpitalu	Sue	Ryder.

Cena pakietu: od 205 zł / doba	osoba	w	pokoju	2-os.

   PAKIET NEURO
    REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

Pacjenci	 po	 incydentach	 neurologicznych	 (udary,	 wylewy),	 oraz	
Pacjenci	 po	 wszczepieniu	 endopretezy	 i	 pourazowi:	 poszukujący	
profesjonalnej	 rehabilitacji	 neurologicznej	 wymagają	 rehabilitacji	
i	profilaktyki	przeciwzakrzepowej.	Nasz	oferta	skierowana	jest	m.in.	
do	 osób	 po	 udarach,	 z	 przewlekłymi	 chorobami	 wymagającymi	
długoterminowej	opieki	i	rehabilitacji.

Pakiet 7-dniowy zawiera m.in.:
•	 	Wyżywienie:	3 posiłki dziennie.
•	 	Całodobowa opieka	lekarsko-pielęgniarska,	asysta	opiekuna	
	 	medycznego	w	sytuacjach	wymagających	pomocy.
•	 	Wstępne	badanie	lekarza	specjalisty	neurologii	oraz	codzienna		
	 	konsultacja	lekarska.
•	 	Indywidualnie dobrana rehabilitacja.
•	 	Terapia	zajęciowa	/	terapia	ręki.
•	 	Badania	diagnostyczne.
•	 	Konsultacje	lekarzy	specjalności	rehabilitacji	medycznej		
	 	i	kardiologii.
•	 	Konsultacja	psychologiczna.

Cena pakietu: od 250 zł / doba	osoba	w	pokoju	2-os.

Naszym Kuracjuszom zapewniamy dostęp do szerokiej gamy 
usług medycznych. Oferujemy:

•	Konsultacje	doświadczonych	lekarzy	specjalistów,		
	 psychologów	i	dietetyków.
•	Pogłębione,	kompleksowe	badania	diagnostyczne	
	 i	laboratoryjne.
•	Możliwość	zakupienia	uzdrowiskowych	produktów	
	 kosmetycznych.
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NOWOCZESNY 
OŚRODEK MEDYCZNY
•	BOGATA	OFERTA	USŁUG	MEDYCZNYCH
•	REHABILITACJA	NEUROLOGICZNA,		
	 KARDIOLOGICZNA
•	KOMPLEKSOWA	REHABILITACJA	
	 WZAKRESIE	SCHORZEŃ	NARZĄDU	RUCHU

Uzdrowisko Konstancin Jeziorna to wyjątkowe miejsce.	Jesteśmy	
jedynym	 na	 Mazowszu	 miastem-uzdrowiskiem	 z	 doskonałą	
lokalizacją	 tuż	obok	Warszawy	 (można	 tutaj	 dojechać	 autobusem	
miejskim).	 Baza	 zabiegowa,	 leczniczy	 basen	 solankowany	
i	 zlokalizowana	 na	 terenie	 Parku	 Zdrojowego	 tężnia	 sprawiają,	
że	 Konstancin	 jest	 idealnym	 wyborem	 dla	 osób	 planujących	
wypoczynek	i	rehabilitację.

ZIMOWE OFERTY SPECJALNE 
W UZDROWISKU KONSTANCIN 
TYLKO DO 31.03.2018!
Uzdrowisko	 Konstancin-Zdrój	 S.A.	 jest	 wysoko	 specjalistyczną	
placówką,	świadczącą	kompleksowe	usługi	w	zakresie	rehabilitacji	
narządu	 ruchu,	 rehabilitacji	 neurologicznej,	 kardiologicznej	 oraz	
organizacji	 pobytów	 rehabilitacyjno-uzdrowiskowych.	 W	 ofercie	
Uzdrowiska	znajdują	się	również	profesjonalne	zabiegi	z	dziedziny	
kosmetyki,	relaksu,	masażu,	odnowy	biologicznej,	SPA.	

Uzdrowisko	 oferuje	 również	 leczenie	 ambulatoryjne	 prowadzone	
przez	lekarzy	specjalistów	z	wykorzystaniem	badań	diagnostycznych	
(echo	serca,	Holter,	badania	laboratoryjne	itp.)

   PAKIET ZDROWIE SENIORA
    UZDROWISKOWY POBYT REHABILITACYJNY

Uzdrowiskowy	 pobyt	 rehabilitacyjny	 w	 Konstancinie	 Jeziornie	
to	 dobry	 wybór	 dla	 osób,	 które	 chcą	 poprawić	 ogólną	 kondycję	
fizyczną,	 sprawność	 ruchową	 i	 złagodzić	 dolegliwości	 bólowe	
korzystając	 z	 intensywnej	 fizjoterapii,	 a	 jednocześnie	 pragną	
odpocząć	 korzystając	 z	 mikroklimatu	 Tężni	 Solankowej	 i	 Parku	
Zdrojowego.

Pakiet 7-dniowy zawiera m.in.:
•	 	Wyżywienie:	3 posiłki dziennie.
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•	 	Całodobowa	recepcja,	dostęp	do	całodobowej	opieki		
	 pielęgniarskiej	w	Szpitalu	Sue	Ryder.

Cena pakietu: od 175 zł / doba	osoba	w	pokoju	2-os.
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W OSTATNIM NUMERZE GŁOSU SENIORA POZNALI 
PAŃSTWO RECEPTĘ NA DŁUGOWIECZNOŚĆ JEANNE 
CALMENT, KTÓRA DOŻYŁA AŻ 122 LAT! A JAKIE SPOSO-

BY NA DŁUGIE ŻYCIE MIELI INNI SUPERSTULATKOWIE? 

Inni sędziwi starcy zapytani o „przepis na długowieczność” od-
powiadali, że niekoniecznie aktywny i zdrowy tryb życia przyczy-
nił się do ich długowieczności. Podczas gdy naukowcy twierdzą, 
że bierny tryb życia, palenie, picie alkoholu, niezdrowe jedzenie 
przyczyniają się do wcześniejszej śmierci, sędziwi starcy utrzymy-
wali zupełnie coś innego. Susannah Mushatt Jones twierdziła, że 
długowieczność zawdzięcza codziennemu spożywaniu na śnia-
danie bekonu, żuciu dużej ilości gumy Doublemint oraz przezna-
czaniu na sen aż 10 godzin. Wierzyła, że to bekon przyczynił się 
do jej długowieczności. Jessie Gallan (109 lat) twierdziła, że sekret 
jej długowieczności tkwił w tym, że trzymała się z dala od męż-
czyzn. Uważała, że jest z nimi więcej kłopotów, niż są tego warci. 
Jej życiowy przepis na długowieczność to: wiele ćwiczeń, miska 
ciepłej owsianki codziennie rano i żeby nigdy nie wyjść za mąż. 
Może w jej stwierdzeniu jest odrobina prawdy. Unikanie mężczyzn 
również opłaciło się Clare Meadmore, która zmarła w wieku 108 
lat jako najstarsza dziewica na świecie. Twierdziła, że celibat to 
klucz do długiego życia. Superstulatka z Nepalu Batuli Lamich-
hane twierdziła, że swoją długowieczność zawdzięcza paleniu 30 
papierosów dziennie! Palić zaczęła w wieku 17 lat. Unikała jednak 
wyprodukowanych „komercyjnie” papierosów. Paliła tylko papie-
rosy produkcji lokalnej z Nepalu. Twierdziła też, że do jej długo-
wieczności przyczyniło się bezstresowe życie. Powiedziała rów-
nież, że ludzie, którzy nie pracują i nie są aktywni na starość nie 
będą żyć długo. Antonio Docampo Garcia (dożył 107 lat) twierdził, 
że na jego dobrą kondycję i długowieczność duży wpływ miał al-
kohol. Ponoć wypijał dziennie 4 butelki wina, ale tylko własnego 
wyrobu. Pan Garcia mógł sobie jednak pozwolić na taki luksus, 
gdyż posiadał własną winnicę w miasteczku Ribadavia. Sprzeda-
wał rocznie 60000 litrów wina! Muriel Froomberg (dożyła 108 lat) 
twierdziła, że jej przepisem na długowieczność było palenie pa-
pierosów. Palenie rzuciła w wieku 102 lat. W swojej sypialni ma 
jednak 800 papierosów, które trzyma na wypadek, gdyby ich po-
trzebowała. Muriel zaczęła palić w wieku 16 lat i szacuje się, że 
wypaliła ok. 1,3 miliona papierosów. Dodatkowo Pani Froomberg 
wypijała butelkę whisky w ciągu tygodnia. Jej ulubioną potrawą 
był kurczak i szparagi. 

Recept na długowieczność można by podawać wiele. Każdy 
z nas powinien jednak odnaleźć swój sposób na długie i szczę-
śliwe życie. 

�� DR KATARZYNA JAGIELSKA 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Tekst został opracowany na podstawie źródeł internetowych:
http://www.independent.co.uk, http://www.guinnessworldrecords.com 
oraz innych dostępnych informacji zamieszczonych na stronach internetowych 

RECEPTY NA 
DŁUGOWIECZNOŚĆ
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HOTELE***NAT:

Świnoujście, Kołobrzeg, Sarbinowo, Jarosławiec, 
Krynica Morska, Krynica Zdrój, Wisła, Ustroń, 
Bukowina Tatrzańska
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 transport ze śląska
 bazy rehabilitacyjne, bazy zabiegowe, baseny
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W OKRESIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM NAPISZE-
MY KOLEJNY TERROIR KAWOWY. BYLIŚMY JUŻ W ETIO-
PII, KRAJU, W KTÓRYM TO WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO, 

BYLIŚMY RÓWNIEŻ W BRAZYLII, GDZIE PRODUKUJE SIĘ 
NAJWIĘCEJ KAWY NA ŚWIECIE. TYM RAZEM KIERUJEMY SIĘ 
NAD MORZE KARAIBSKIE, GDZIE PLANTATORZY UPRAWIAJĄ 
KAWĘ JUŻ OD DWÓCH WIEKÓW.

Początki upraw kawowca w tym regionie były bardzo zawi-
łe. Kawa pojawiła się tam na początku 1779 roku. Uprawiano ją 
w Dolinie Środkowej, która ma idealną glebę i warunki klimatycz-
ne. Nieco później rząd Kostaryki silnie wspierał rozwój uprawy 
kawowca - każdy kto chciał uprawiać drzewo kawowca mógł 
za niewielkie pieniądze kupić sadzonkę drzewka oraz „kawałek” 
ziemi na plantację. Jednak nierówności społeczne, które nadal 
występują w tym państwie spowodowały rozłamy społeczne.

Początkowo znaczna część zbiorów była wysyłana do Chile, 
gdzie była przepakowywana w worki z napisem „kawa chilijska” 

DZISIAJ BĘDZIE  
O KOSTARYCE
i wysyłana do Wielkiej Brytanii. Z biegiem czasu Brytyjczycy za-
częli inwestować w przemysł kawowy na Kostaryce, co znacznie 
przyczyniło się do rozwoju gospodarki i modernizacji kraju. 

Kostarykańska kawa uchodzi za jedną z lepszych na świecie. 
Jest kilka powodów, dlaczego tak się dzieje. Po pierwsze gleba, 
która jest bardzo bogata w minerały oraz odpowiednie warunki 
klimatyczne panujące na Kostaryce. Po drugie plantacje na Ko-
staryce są bardzo małe, co przyczynia się do zbioru kawy ręcz-
nie i co za tym idzie, kawowce są zrywane tylko, gdy są dojrzałe. 
Po trzecie rząd Kostaryki bardzo dba o rozwój farmerów i samej 
uprawy poprzez ciągłe dofinansowania plantacji, szkolenia dla 
farmerów, a także wytycza wysokie normy jakości. Kawy z Ko-
staryki charakteryzują się niską kwaskowatością i nutami orze-
chowymi. W przypadku tych kostarykańskich dochodzi jeszcze 
smak, określany jako „pełny”, który jest intensywny i długo wy-
czuwalny na podniebieniu.

�� MACIEJ MEGAS – WWW.ILOVECOFFE.PL 
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SENIOR MELOMAN 

Masz już 72 lata, od 50 lat dyrygujesz orkiestrami w Polsce i na 
świecie. Długie podróże, próby, spory z muzykami, stres kon-
certów. Nie masz już dość? Nie marzy ci się książka i kominek? 

Dyrygowanie to jak narkotyk, to swoista żądza władzy. Poza 
tym - jest misją - aby przy dzisiejszym spłyceniu potrzeb kul-
turalnych i zalewu tandety dostarczać społeczeństwu muzykę 
z obszaru wysokiej kultury.

Skąd czerpiesz chęć i moc do dalszej pracy?
Na pamiątkowym kamieniu kompozytora Mieczysława Kar-

łowicza, umieszczonym w miejscu jego tragicznej śmierci pod 
Małym Kościelcem w Tatrach, gdzie zginął przysypany lawiną  
w 1909  r., wyryto słowa „non omnis moriar”, czyli  „nie wszystek 
umrę”. Koncerty to rzecz ulotna, płyty CD już nie. Ostatnio doko-
nałem kwerendy mych nagrań w Polskim Radiu - zebrało się już 
256 pozycji. Te płyty i nagrania to dorobek, który po mnie zostanie…

Wiele osób po 60-tce jest samotnych i narażonych na smu-
tek i depresję. Twierdzisz, że muzyka i korzystanie z kultury 
wyższej może być lekiem na smutek i samotność. Ale jak się 
do tego zabrać? Do jakiej instytucji się udać? Czego słuchać, 
aby ukoić nerwy i smutek, a czego, chcąc zmotywować się do 
działania?

Brakuje dzisiaj w mediach koncertów edukacyjnych (takich, ja-
kie prowadził np. nieodżałowany Jan Weber). W TV polecam ka-
nał MEZZO, który można dokupić na platformach cyfrowych za 8 
PLN/mies. W Internecie polecam YouTube, gdzie jest mnóstwo 
(lepszej czy gorszej gatunkowo) muzyki poważnej. Ale najpierw 
trzeba włożyć nieco wysiłku w zrozumienie muzyki poważnej, 
przeczytanie paru książek i dowiedzenie się, jak muzyka przed-
stawia liryzm, dramat, jak przedstawia nastroje, epikę; czym jest 
muzyka programowa i ilustracyjna. Trzeba popracować nad wy-
obraźnią, nauczyć się tworzyć własną wizję tego, czego się słucha. 
Wtedy samemu można wybrać, czy chce się słuchać Wstępu do 
III Aktu Lohengrina Wagnera czy Adagietta z V Symfonii Mahlera 
(obydwa utwory można znaleźć na YouTube). Swoją drogę zrozu-
mienia muzyki można zacząć np. od słuchania muzyki programo-
wej np. utworu „Uczeń Czarnoksiężnika” Paula Dukasa opartego 

TERAPEUTYCZNA 
MOC MUZYKI

na balladzie Goethego. 
Najpierw trzeba prze-
czytać balladę, a potem 
posłuchać jej muzycznej 
interpretacji. Zatem od-
krywanie piękna muzyki 
to poszukiwanie i odkry-
wanie jej znaczenia. Trze-
ba dowiedzieć się, kto 
jest twórcą, poznać jego 
życiorys, kim był, dlacze-
go ją napisał, czym się inspirował i co chciał odbiorcy przekazać. 
Niezależnie od muzyki polecam wspólne uczęszczanie na kon-
certy, studiowanie programu, dyskusje na temat interpretacji i od-
czuć z tym związanych. Wtedy słuchanie muzyki stanie się dla nas 
niezapomnianą magiczną podróżą, mogącą nas wzruszać, uwraż-
liwiać, motywować i inspirować. 

A jakie są Twoje ukochane utwory?
 „Stanisław i Anna Oświecimowie” autorstwa Mieczysława 

Karłowicza oraz „Kościelec 1909”, napisany przez Wojciecha Ki-
lara, ku czci tragicznej śmierci w Tatrach wspomnianego już M. 
Karłowicza. Z symfonii najbliższe mi są III Beethovena, IV Brahm-
sa oraz IV i V Czajkowskiego. Nie zapominam też o „Szehereza-
dzie” M. Rimskiego-Korsakowa napisanej na kanwie Baśni z tysią-
ca i jednej nocy. Na tym utworze też można doskonale się uczyć 
rozumienia muzyki!

Czy twórcy muzyki poważnej są bardzo poważni?
Jak trzeba, to tak. Ale czasami są bardzo niepoważni i często 

robią sobie i tworzą różnego rodzaju dowcipy, np. o dyrygentach: 
Spotkali się Bernstein, Muti i Karajan. Bernstein: „Ja jestem naj-
lepszym dyrygentem na świecie!”. Muti: „Nieprawda! - mnie sam 
Pan Bóg powiedział, że to JA jestem najlepszy!” Na to Karajan: 
„JA? Ja nic takiego nie mówiłem!!!".

Kobieta jedzie samochodem, otwiera okno i pyta przechod-
nia, jak dostać się do filharmonii. Po krótkim namyśle napotkany 
odpowiada: „Ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć”.

�� ROZMAWIAŁ ŁUKASZ SALWAROWSKI

50-LECIE PRACY ARTYSTYCZNEJ I 72 URODZINY NASZEGO AMBASADORA 
- DYRYGENTA JERZEGO SALWAROWSKIEGO SĄ DOSKONAŁYM PRETEK-
STEM DO REAKTYWACJI NASZEGO DZIAŁU SENIOR MELOMAN. BĘDZIEMY 

W NIM ZACHĘCAĆ DO KORZYSTANIA Z DÓBR MUZYKI POWAŻNEJ W FILHAR-
MONIACH, OPERACH, MAŁYCH KONCERTACH CZY W ZACISZU DOMOWYM.

JERZY SALWAROWSKI urodził się 
w Krakowie. Pod jego batutą od-
było się w Polsce i na świecie po-
nad 2100 koncertów. Jego muzyka 
znalazła miejsce na 25 płytach CD. 
Jako profesor dyrygentury ma już 
19 wychowanków. Jest też laure-
atem wielu nagród na konkursach 
dyrygenckich. Ojciec dwóch sy-
nów i dziadek dwojga wnucząt.
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STWÓRZMY 
UCW!

Wiek to tylko zapis w metryce. 
Można mieć wiele lat – jak w moim 
przypadku (83), ale duchem być mło-
dym, pogodnym i aktywnym.

Dlatego pomyślałam sobie, że 
tych osób wcześnie urodzonych – nie 
„starych” – jest coraz więcej. Jestem 
słuchaczką UTW już piaty rok, staram 
się być aktywna, brać udział w wykła-
dach i zajęciach tak, aby dorównać 
młodszym, którzy dopiero niedawno 
skończyli sześćdziesiąt lat. Jestem 
jednak chyba najstarszą studentką 
UTW i czasami wydaje mi się, że moi 
młodsi koledzy mogliby się czuć ze 
mną źle. Pomyślałam – czas biegnie, 
niestety, zbyt szybko i już niedługo 
niektórzy z tych, którzy dopiero prze-
szli na emeryturę, dołączą wiekowo 
do nas, osób po osiemdziesiątce. 

Myślę, że przydałoby się powołać 
UCW tj. Uniwersytet Czwartego Wie-
ku, jako filię UTW. Duży postęp w me-
dycynie i farmakologii wiąże się z tym, 
że ludzie żyją coraz dłużej. Z biegiem 
lat pojawiają się jednak różne ogra-
niczenia. Stajemy się z czasem mniej 
sprawni, pamięć już szwankuje, słuch 
już nie ten. Może warto by tym lu-
dziom stworzyć trochę inne warunki?

Poddaje tę moją myśl pod dysku-
sję i zastanowienie się nad celowo-
ścią takiego zamierzenia.

�� KRYSTYNA MAZUR,  
UTW Nowe Miasto Lubawskie

URODZIŁAM SIĘ I WYCHOWAŁAM W KAMIENICY W ŚRÓDMIEŚCIU KRAKO-
WA. W NASZYM MIESZKANIU BYŁO DUŻO OBRAZÓW, OKNA ZASŁANIAŁO SIĘ 
STORAMI, KSIĄŻKĘ ODKŁADAŁO SIĘ NA STOJĄCY OBOK ŁÓŻKA NAKASTLIK, 

W PIEKARNI ALEKSANDROWICZA KUPOWAŁO SIĘ WEKI, NA KLEPARZU JARZYNĘ 
NA ZUPĘ, A JESIENIĄ ROBIŁO SIĘ PRZETWORY Z BRUSZNIC. 

W szkole nie było woźnego tylko tercjan. Na Rynku czy na Plantach zawsze spotkało 
się kogoś znajomego. Słyszało się takie dziwne pozdrowienia, jak „całuję rączki”, a na 
pożegnanie „serwus”. Gdy ktoś mówił od rzeczy, nazywało się go bajokiem. To miasto 
było moim światem, życie płynęło w nim spokojnie. 

W końcu lat 60-tych zamieszkałam w Warszawie. Z miejsca zobaczyłam, że miasta 
mogą żyć w innym tempie. Ludzie, chociaż tej samej narodowości, mówią trochę innym 
językiem. Nikt nie wiedział, co to jest nakastlik, dlaczego w piekarni chcę kupić weki, 
jarzyna stała się włoszczyzną. Zamieszkałam w bloku, nie w kamienicy. Nikt nikomu nie 
mówił „dzień dobry”, a słowa serwus, zupełnie nie znano. Ludzie pędzili, a nie chodzili. 
Dużo częściej też trzeba było korzystać z komunikacji. 

W latach siedemdziesiątych budował się dworzec Warszawa Centralna. Nie było 
jeszcze ruchomych schodów. Z peronu na górę wchodziło się po prowizorycznych 
schodach z desek. Chociaż minęło już wiele lat, pamiętam ten warszawski tłum, sztur-
mujący drewniane schody. Człowiek przyklejony do człowieka, pośpiech i przepychan-
ki. Kiedy wysiadałam z pociągu w Krakowie, ludzie spokojnie szli po peronie, rozchodzili 
się do taksówek czy tramwajów.

Wiele zmieniło się w mentalności mieszkańców Krakowa i Warszawy. Miasta roz-
rosły się. Powstały nowe dzielnice. Zamieszkali je przybysze z różnych miejsc Polski. 
Kraków przyspieszył, nabrał wigoru. Nadal jednak wychodzi się tu na pole, kupuje na 
Kleparzu jarzynę na zupę i robi przetwory z brusznic. W kawiarni Noworola siedzą, jak 
dawniej, starsi ludzie, piją herbatę i jedzą pischingera. A najpiękniejsze jest to, że słyszy 
się tu jeszcze to CK austriackie „całuję rączki”.

�� BOŻENA BORYS

W KRAKOWIE ŻYCIE 
PŁYNIE INACZEJ
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Książka POLAK NIENAŻARTY autorstwa 
Gosi Molskiej to kompendium wiedzy 
o polskich smakach i kulturze kulinarnej. 
Autorka zadbała, aby znalazły się w niej 
tradycyjne przepisy wszystkich regio-
nów Polski, piękne zdjęcia oraz zaskaku-
jące ciekawostki.

W zimowe wieczory znajdźmy czas na 
chwilę relaksu przy klimatycznej książ-
ce: PENSJONAT POD ŚWIERKIEM  z wy-
dawnictwa Novae Res to zbiór krótkich 
opowiadań, które wprowadzą was 
w magiczny klimat. To lekka, przyjemna 
lektura na długie zimowe wieczory. 

CZERWONY ŻÓŁW 
– uniwersalna opowieść dla całej rodzi-
ny. Animacja w prosty sposób opowiada 
o samotności, szczęściu i życiu w zgo-
dzie z naturą. Po obejrzeniu jeszcze dłu-
go będziecie rozmawiać o tym, co zoba-
czyliście i co czujecie.

>  wczasy, pobyty z rehabilitacją, turnusy rehabilitacyjne
>  pokoje z łazienkami i Wi-Fi
>  pełne wyżywienie
>  diety
>  zabiegi na miejscu
>  program kulturalno-oświatowy
>  honorujemy Ogólnopolską Kartę Seniora
>  PROMOCYJNE POBYTY WIOSENNE 5 dni - 399 zł
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Czesławowi Miłoszowi 
Pamięć zawodzi poetów,  

gdy laur głowę ich ozłocił. 
Kiedy kupiono ich względy i pióro  
- milczą mimo swych przyrzeczeń. 

Pisałeś przecież, myśląc: 
W Warszawie przy karuzeli…
Na nowym Campo di Fiori 
Bunt wznieci słowo poety

Dziś kiedy z Piotrowego Domu 
Polak - poeta wzywa do pokoju 

- milczysz! 

Czyż Cię nie martwi to, 
że nowy kat płomień  

stosu zażega 
w kole ciekawej gawiedzi? 

Że zapomnienie tak wzrosło 
w kraju gdzie płomień wież  

ledwo wygasnął?! 
Czy dziś - jak wtedy  
- potrafisz myśleć: 

O samotności ginących…? 
Podczas ataku wojsk na Irak.

KOCHANI! PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY LAUREATÓW KONKURSU POETYCKIEGO 
ORGANIZOWANEGO PRZEZ 

Tematyką konkursu były inspiracje poezją Czesława Miłosza – jury redakcyjne pierwsze miejsce 
przyznało Zawodnej pamięci poety autorstwa Mariana Dziwisza. Drugie miejsce otrzymała Grażyna 
Kordacka za Impresje jesiennego nieba. Trzecią wyróżnioną została Barbara Śledzik za wiersz prezent. 
Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do przesyłania swej twórczości na konkurs@manko.pl.

GŁOS SENIORA!

Grażyna Kondracka
Impresje  

jesiennego nieba

Dla Ciebie chcę być łąką;
Mokrą trawą pod stopami,

Srebrną nicią pajęczą
Płynącą sennym popołudniem.

Obłoki myśli jak mgławice marzeń,
Przemykają kometami wspomnień.

Uśmiechnij się do mnie,
Złap tęczowego motyla,

Dotknij nieba.
Powiedz - jak dobrze, że jesteś.

Barbara Śledzik
prezent 

Na urodziny dostałam
kolejny rok w prezencie
spakowany pośpiesznie

przez życie

Wzięłam w ręce ten prezent
obejrzałam dokładnie,
zrozumiałam, że teraz

zaczyna się życie.

Poszukałam w szufladach
tych prezentów z przeszłości

odłożyłam kolejny 
z wdzięcznością 

I ruszyłam do życia 
z jeszcze większą niż wcześniej 

nieskrywaną przed życiem 
miłością

Marian Dziwisz 
Zawodna pamięć poety 
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NAPISZ TESTAMENT

SPOTKANIA RODZINNE, TO OKAZJA DO ROZMOWY. 
WSPÓLNE CHWILE SPRZYJAJĄ BLISKOŚCI I POZWALA-
JĄ OMÓWIĆ TEMATY, NA KTÓRE BRAK CZASU W ZABIE-

GANEJ CODZIENNOŚCI. Z PEWNOŚCIĄ NAJWIĘCEJ RADOŚCI 
WYWOŁUJE TEMAT DZIECI CZY WNUKÓW, ICH OSIĄGNIĘĆ 
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYCH, TALENTÓW.

Lubimy też rozmawiać o gotowaniu, odkrywaniu nowych 
smaków, odwiedzonych miejscach, poznanych ludziach i wyda-
rzeniach kulturalnych, w których braliśmy udział. Ciekawa książ-
ka, interesujący program w telewizji czy przykuwająca wzrok 
wystawa w pobliskim muzeum, to tematy również mile widziane 
przy świątecznym stole. Jakich wątków lepiej unikać? Nie trzeba 
być fachowcem od komunikacji żeby wiedzieć, że tematy zwią-
zane z polityką są łatwym powodem do kłótni. Na inną okazję 
zostawmy też opowiadanie smutnych historii, tych o utracie, bu-
dzących lęki – mogłyby one zepsuć rodzinną atmosferę.

Ostatnio, znajoma wyznała mi, że zaprosiła na obiad rodzi-
nę, aby poruszyć temat przemijania. Ale nie w kontekście ry-
chłej śmierci czy ciężkiej choroby. Planuje porozmawiać o swo-
jej decyzji dotyczącej posiadanego majątku. O tym, jak mają 
być rozdysponowane jej dobra, gdy nie będzie jej już z bliskimi. 
„Trochę się obawiam, że usłyszę protesty i słowa niezadowole-
nia: „o czym mama teraz mówi”, „nie czas na rozmowę o śmier-
ci”, „przecież mama będzie żyła jeszcze wiele lat”. –  „Dla mnie 
jednak ważne jest, aby przekazać swoją decyzję dotyczącą 
majątku, który pracowicie gromadziłam przez wiele lat. Wła-
śnie teraz, gdy czuję się spełniona, szczęśliwa i chłonę każdą 
chwilę życia!”.

„Nie mam wiele. Ot, wspólnie z mężem mamy samochód, kil-
ka obrazów, album z pamiątkowymi fotografiami. No i ukochane 
książki. Jest także Lola – nasza suczka. I wcale nie planuję w naj-
bliższym czasie umierać”  – dodała ze śmiechem znajoma. „Chcę 
tylko teraz, póki jestem świadoma, mam dużo energii i chęci ro-
bienia różnych fajnych rzeczy, pójść do notariusza, sporządzić te-
stament i poczuć wewnętrzny spokój. Potem wrócę do swoich co-
dziennych spraw i dalej będę cieszyć się jesienią swojego życia”. 

Taka jest jej decyzja: zanim umówi się na spotkanie w kan-
celarii, aby sporządzić akt notarialny, chce wyraźnie i uczciwie 
poinformować o swych dyspozycjach bliskich. Aby uniknąć nie-
snasek i żalu, aby gest ofiarowania ukochanym czy przyjaciołom 
różnych składników swego majątku był zarazem gestem ofiaro-
wania im miłości i zaufania, że zadbają o schedę po niej. „Chcę 
też mieć świadomość, że – gdy mnie zabraknie – pozostanie po 
mnie coś trwałego i dobrego. Dlatego planuję przekazać 500 zł 
zaprzyjaźnionej, zaufanej fundacji, która opiekuje się chorymi 
dziećmi”.

Sporządzenie testamentu to wyrażenie własnej woli i sko-
rzystanie z prawa o decydowaniu. Mimo że polskie prawo spad-
kowe w jasny i klarowny sposób wskazuje, kto po nas dziedzi-

czy, spisanie aktu u notariusza pozwala uwzględnić w grupie 
spadkobierców np. przyjaciół, zaufaną organizację pozarządo-
wą. Umożliwia zawarcie w nim zapisu zwykłego, np. o tym, kto 
zaopiekuje się po naszej śmierci ukochanym psem czy kotem 
albo jak ma wyglądać ceremonia pogrzebowa. Poza tym spi-
sanie aktu u notariusza daje nam pewność, że nikt po naszej 
śmierci nie podważy tego, co zawrzemy w tym dokumencie. „To 
będzie dobrze wydane 200 zł, bo tyle kosztuje taka czynność”, 
dodała znajoma. 

Kiedy zatem poruszać temat przemijania? Wszystko zale-
ży od rodziny, w której żyjemy. Jeśli jej członkowie są otwarci, 
chętni do słuchania i wymiany spostrzeżeń, możemy poruszyć 
ten temat w dowolnym momencie – na przykład przy rodzin-
nym obiedzie lub spacerze. A jeśli rodzina nie jest skora do 
podejmowania takich tematów? Okres noworoczny, kiedy pod-
sumowujemy to, co się zdarzyło w ostatnich dwunastu miesią-
cach i robimy postanowienia na przyszły rok, wydaje się do-
brym czasem. Tak naprawdę jednak wszystko zależy od tego, 
jak podejdziemy do tematu. Jeśli będziemy na niego patrzeć 
jako jeden z wielu projektów do wykonania, które podejmu-
jemy świadomie i kierując się rozsądkiem, rozmowa o nim 
nie powinna sprawiać trudności. Mówimy bowiem o stworze-
niu pewnego dokumentu, którego napisanie przypomina nie-
co ubezpieczanie swojego życia czy odkładanie pieniędzy na 
czarną godzinę. Jeśli jednak spojrzymy nań jako na akt ostat-
niej woli, pierwszy krok ku przemijaniu, wówczas rozmowa 
o nim może nastręczać trudności. 

Starajmy się zatem patrzeć na testament jak na jeden ze sposo-
bów zarządzania swoim majątkiem na wypadek śmierci i tłumacz-
my swoim najbliższym, że nie ma niczego strasznego w pójściu 
do notariusza. Wręcz przeciwnie, podkreślajmy, że podejmując ta-
kie działanie, pomagamy swoim najbliższym. W dalekiej bowiem 
przyszłości, gdy nas już nie będzie, nasze dzieci i wnuki nie będą 
musiały tracić cennego czasu w sądach na wszelkie działania 
związane z uzyskaniem prawa do spadku. Dlatego trzymam kciuki 
za decyzję mojej znajomej, wierząc, że jest dobra. A i Państwu ta-
kich dobrych decyzji i spotkań z bliskimi życzę.

�� EWELINA SZERATICS,  
manager kampanii społecznej „Napisz Testament”

O CZYM WARTO ROZMAWIAĆ PRZY RODZINNYM STOLE?
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1. Dokument, w którym piszesz swoją ostatnią wolę.
2.  Prawnik, do którego przychodzisz, aby napisać 

testament.
3. Bez niego testament jest nieważny.
4. Każdy dokument musi ją mieć.
5. Można go umieścić w testamencie.
6.  ……….testamentu, to osoba, która zadba, aby wola 

testatora została uszanowana.
7.  Testament napisany we własnym domu, bez 

pomocy notariusza.
8.  Uprawnienie osoby, która wg ustawy dziedziczy, 

ale nie została wspomniana w testamencie.
9.  Można je odziedziczyć po zmarłym, który 

zapożyczał się za życia.
10.  Są z niego zwolnione osoby należące do 1szej 

grupy podatkowej
11. Notarialny Rejestr Testamentów
12. Pozbawienie kogoś prawa do zachowku
13. Osoba, która jest uprawniona do dziedziczenia
14. Dziedziczenie może być testamentowe lub…
15.  Liczba lat, w ciągu których można się ubiegać 

o zachowek.
16.  Jednym ze spadkobierców wskazanych 

w testamencie może być………….pozarządowa
17.  Zapis……. czyli rozrządzenie testamentowe, 

w którym oznaczona osoba nabywa przedmiot 
zapisu z chwilą otwarcia spadku.

18.  Testament własnoręczny jest częściej…….niż 
testament notarialny.

19. ……spadku to moment śmierci spadkodawcy.

KRZYŻÓWKA

HASŁO GŁÓWNE:



46 www.glosseniora.pl

PŁOCK – „Nie starzeje się ten, kto 
nie ma na to czasu” (B. Franklin). 
Zespół Łęg zrzeszony z Polskim 
Związkiem Emerytów Rencistów 
i Inwalidów

27 PAŹDZIERNIKA W ODDZIAŁACH ZUS W CAŁEJ POL-
SCE ODBYŁ SIĘ DZIEŃ SENIORA POD HASŁEM „WYJDŹ 
Z DOMU”. 

Celem tegorocznego „Dnia Seniora” była aktywizacja se-
niorów i zachęcenie ich do wyjścia z domu. Tego dnia seniorzy 
mieli szansę zasięgnąć porad na temat świadczeń przysługu-
jących seniorom. Na pytania zainteresowanych odpowiadali 
eksperci ZUS, NFZ, PFRON, specjaliści z urzędów miast i gmin 
oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających seniorów. Po-
nadto uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w wykładach 
i prelekcjach na temat zmian w systemie emerytalnym, moż-
liwości dorabiania na emeryturze,  rodzajach dofinansowania 

DZIEŃ SENIORA W ZAKŁADZIE 
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PFRON czy NFZ. Spotkania w całej Polsce cieszyły się zainte-
resowaniem. Seniorzy mieli możliwość uzyskania odpowiedzi 
na swoje pytania od ekspertów w jednym miejscu. Nie zabra-
kło także luźniejszych tematów. Podczas Dnia Seniora zapro-
ponowano bogaty program artystyczno-rozrywkowy.

Poziom merytoryczny spotkań był bardzo wysoki. Prelegen-
ci mówili w sposób zrozumiały i przystępny, drobiazgowo przy-
bliżając seniorom interesujące ich tematy. 

Na pewno warto organizować takie wydarzania w przyszło-
ści, ponieważ ich tematyka jest bliska każdemu seniorowi, a wie-
dza jest dostępna na wyciągnięcie ręki. 

Poniżej foto relacja z wybranych miejsc z całej Polski: 

OSTRÓW WIELKOPOLSKI – 
Uczestnicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej „Tęcza” w Ostrowie 
Wielkopolskim, przygotowali 
niezwykły program artystyczny. 
Ich pokaz w różnych odsłonach, 
podbił serca naszych seniorów. 

OPOLE – Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 w Opolu występujący 
podczas Dnia Seniora - a w przyszłości -  być może laureaci 
międzynarodowych festiwali.

WARSZAWA – Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przewodnicząca 
zespołu ds. opracowania projektu polityki społecznej państwa wobec 
osób starszych do 2030 r.

CHRZANÓW – Zespół taneczny Ali i Babki UTW w Chrzanowie
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Prawo takie pośrednio wywodzi się z art. 1136, który stano-
wi, że przepisy dotyczące kontaktu rodziców z dzieckiem stosu-
je się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powi-
nowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały 
one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy nakłada na rodziców obowiązek dbałości o rozwój 
dziecka w imię jego dobra. Rodzice powinni zatem dla pełnego 
rozwoju osobowości dziecka umożliwić mu kontakt z krewnymi 
przy właściwej ich postawie i korzystnym wpływie na dziecko. 
Kontakty dziadków z wnukami wynikają często z silnych więzów 
emocjonalnych, dlatego też mogą wpływać na lepsze wycho-
wanie i rozwój duchowy dziecka. W uzasadnieniu do jednego 
z orzeczeń sąd stwierdził, że okazywanie przez dziadków przy-
wiązania i dbałości o wnuki nie tylko nie kłóci się z interesem 
dziecka, ale jest ono dla jego dobra oraz sprzyja kontynuowaniu 
więzów wielopokoleniowej rodziny. 

Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 
14 czerwca 1988 roku (sygn. III CZP 42/88) stwierdzając, że na 
rodzicach ciąży obowiązek zapewnienia kontaktu dzieci z dziad-
kami, między innymi ze względu na szczególną rolę dziadków 
w faktycznym wykonywaniu pieczy nad wnukami. Sąd w uchwa-
le stwierdził również, że utrzymywanie osobistych kontaktów 
pomiędzy dziadkami i wnukami wpływa korzystnie na prawidło-
wy rozwój fizyczny i emocjonalny dziecka.

Gdy pomiędzy rodzicami dziecka oraz dalszymi krewnymi 
istnieje zgoda, to nie ma problemu z utrzymywaniem kontaktów 
dziadków z wnukami, natomiast gdy rodzice są po rozwodzie lub 
mimo trwania małżeństwa nie są zgodni co do sposobu wychowa-
nia dzieci, kontakty z dziadkami mogą być utrudnione lub niemoż-
liwe. Dziadkowie mają prawo domagać się, aby rodzice umożliwi-
li im kontakty z wnukami również wtedy, gdy rodzice się rozstali 
(separacja, rozwód, śmierć jednego z rodziców). Jeżeli rodzice lub 
jedno z nich bezpodstawnie uniemożliwiają lub poważnie utrud-

niają kontakty dziadków z dzieckiem sąd może zakazać rodzicom 
takiego postępowania i uregulować sposób utrzymywania osobi-
stych kontaktów dziadków z dzieckiem. Aby uzyskać takie orze-
czenie dziadkowie powinni wystąpić z odpowiednim wnioskiem 
do sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dziec-
ka, a jako uczestników postępowania wskazać rodziców dziecka, 
nawet jeżeli utracili oni władzę rodzicielską lub mają ją ograniczo-
ną. Dziadkowie we wniosku powinni określić, w jaki sposób mają 
wyglądać kontakty z wnukiem, to znaczy w jakich terminach mają 
się odbywać spotkania i w jakim miejscu (np. po 2 godziny w każ-
dą sobotę w mieszkaniu dziadków). Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie, w którym będą podane przyczyny braku kontaktu 
z wnukiem, a także okoliczności, które przemawiają za ich uregu-
lowaniem, np. silne więzy emocjonalne. Rozpatrując sprawę sąd 
kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka, mając na uwadze 
fakt, że kontakty dziecka z jego krewnymi, w tym z dziadkami, 
mają korzystny wpływ na rozwój jego osobowości, a więc rodzice 
powinni dbać o takie kontakty. Zdarzają się jednak przypadki, że 
kontakty dziadków czy innych krewnych z dzieckiem mogą mieć 
negatywny skutek np. utrudniają rodzicom wykonywanie wła-
dzy rodzicielskiej. Zdarza się tak wtedy, gdy dziadkowie buntują 
dziecko i starają się przeciągnąć je na swoją stronę w konflikcie 
z rodzicem. Sąd rozpoznając wniosek ocenia również relacje po-
między dziadkami a rodzicem zajmującym się na co dzień dziec-
kiem, aby zbadać, czy dziadkowie deklarujący miłość do wnuka 
nie uwidaczniają jednocześnie wrogości do rodzica dziecka i nie 
podważają jego autorytetu. W takiej sytuacji dziecko stałoby się 
stroną konfliktu. Trzeba również pamiętać, że postanowienie sądu 
nie jest na zawsze. Jeżeli zmieni się sytuacja, to sąd może zmienić 
postanowienie.

�� ZOFIA KUPIEC CZAPLAK 
Radca prawny

KONTAKTY DZIADKÓW  
Z WNUKAMI PO 
ROZWODZIE RODZICÓW

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY REGULUJE STOSUNKI OSOBISTE 
WYNIKAJĄCE Z POKREWIEŃSTWA TYLKO POMIĘDZY RODZICAMI 
I DZIEĆMI, NATOMIAST ŻADEN PRZEPIS NIE REGULUJE BEZPOŚREDNIO 
PRAWA DO KONTAKTÓW DZIADKÓW Z WNUKAMI. 



Każde miasto, gmina czy województwo 
może wspólnie z nami wydać lokalną 
edycję Ogólnopolskiej Karty Seniora 

i działać na rzecz aktywizacji polskich 
seniorów.

Biuro Stowarzyszenia MANKO, wydawcy 
Ogólnopolskiego magazynu Głos Seniora i ko-
ordynatora Programu Ogólnopolska Karta Se-
niora, mieści się w Krakowie. Jednak dzięki sa-
morządowcom z 64 miast, gmin i województw 
partnerskich możemy działać sprawniej dla se-
niorów z całej Polski. Andrychów, Biskupiec, Bo-
lesław, Bukowno, Bytom, Ciechanów, Cieszyn, 
Chełmiec, Czerwionka-Leszczyny, Dąbrowa 
Górnicza, Działdowo, Dzierżoniów, Gaszowice, 
Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jasień, 
Jastrzębie-Zdrój, Jejkowice, Jelenia Góra, Jerz-
manowice Przeginia, Kłaj, Kłodzko, Knurów, 
Konstancin-Jeziorna, Koronowo, Krzeszowice, 
Lębork i Powiat Lęborski, Lidzbark, Lubanie, 
Malbork, Małdyty, Milanówek, Nędza, Nowe 
Miasto Lubawskie, Olkusz, Piaseczno, Pieszy-
ce, Płońsk, Radom, Ropczyce, Rybnik, Rzeszów, 
Sandomierz, Sędziszów Małopolski, Starogard 
Gdański, Stary Sącz, Świdnica, Powiat Świec-
ki, Świętochłowice, Tomaszów Lubelski, Ujazd, 
Ustrzyki Dolne, Wiązowna, Włocławek i Gmina 
Włocławek, Wyrzysk, Zabierzów, Zabrze, Za-
wiercie, Zbuczyn, Złoty Stok oraz Wojewódz-
two Lubelskie, to właśnie te miejsca wspierają 
nas w wydawaniu Kart oraz poszerzaniu listy firm 
honorujących Kartę. 

Co zrobić, aby stać się naszym Partnerem 
i otrzymać tytuł Miasto/Gmina Przyjazne Senio-
rom? Wystarczy skontaktować się z nami i usta-
lić szczegóły współpracy. Program Ogólnopol-
skiej Karty Seniora obejmuje między innymi: 
przygotowanie Karty w edycji danego miasta/
gminy, z jego logiem i nazwą, współorganiza-
cję dnia inaugurującego Program, opis działal-
ności pro-seniorskiej z danego miejsca, a także 
wspólne pozyskiwanie firm partnerskich.

Drodzy samorządowcy i członkowie Rad Se-
niorów – wspólnie ułatwmy seniorom dostęp do 
Ogólnopolskiej Karty Seniora, ponieważ dzięki 
niej chętniej korzystają z wydarzeń i ofert, które 
są do nich skierowane. 

�� ALEKSANDRA SZLUFIK 
Koordynator Programu 

Ogólnopolskiej Karty Seniora

JUŻ 64 MIASTA I GMINY PARTNERSKIE   
WYDAJĄ Z NAMI OGÓLNOPOLSKĄ KARTĘ SENIORA!

INAUGURACJA OGÓLNOPOLSKIEJ  
KARTY SENIORA W BUKOWNIE

INAUGURACJA OGÓLNOPOLSKIEJ  
KARTY SENIORA W IWANOWICACH

INAUGURACJA OGÓLNOPOLSKIEJ  
KARTY SENIORA W SANDOMIERZU 

FOT. Z ARCHIWUM URZĘDU MIEJSKIEGO  
W SANDOMIERZU

INAUGURACJA OGÓLNOPOLSKIEJ  
KARTY SENIORA W ZBUCZYNIE

INAUGURACJA W LIDZBARKU 

INAUGURACJA OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA 
W RADOMIU

INAUGURACJA OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY 
SENIORA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

INAUGURACJA OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA 
W ZAWIERCIU

INAUGURACJA OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY 
SENIORA W ZŁOTYM STOKU



UKOŃCZYŁEŚ 60. ROK ŻYCIA? SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK Z OGÓLNOPOLSKĄ KARTĄ SENIORA. PONAD 1000 FIRM  
Z CAŁEJ POLSKI OFERUJE ATRAKCYJNE RABATY DLA POSIADACZY KARTY.  SPRAWDŹ, GDZIE SKORZYSTASZ ZE ZNIŻEK!

AFIBEL – ODZIEŻ WYSYŁKOWA 
• Rabat 5% oraz darmowa dostawa przy zakupach  

powyżej 400 zł
biuro@web-sale.pl; www.afibel.pl

UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A.
• 10% zniżki na pełnopłatny pobyt leczniczy w wymienionych 

obiektach spółki: Szpital Krystyna, Szpital Górka; Sanatoria: 
Marconi, Mikołaj, Oblęgorek, Willa Zielona. 10% zniżki 
na pobyt w wolno stojącym DOMKU na terenie Parku 
Zdrojowego (kwatera) 10% zniżki na pełnopłatne zabiegi 
dodatkowe bez ordynacji lekarskiej

ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój; 
rezerwacja@ubz.pl; 
41 312 48 30; www.uzdrowiskobusko.pl  

UZDROWISKO KRAKÓW SWOSZOWICE
• 10% rabatu na konsultacje lekarskie, zabiegi i pobyty
ul. Kąpielowa 70, 30-698 Kraków;  
www.uzdrowisko.krakow.pl; (12) 254 78 13

GEERS AKUSTYKA SŁUCHU SP. Z O.O.
• bezpłatne testy słuchu; 25 % rabatu na zakup baterii, 

środków pielęgnacyjnych, akcesoriów, wężyków, rożków, 
filtrów i kopułek bezpłatne przeglądy dla posiadaczy 
aparatów słuchowych

info@geers.pl 
www.geers.pl

DOM SENIORA „NA WZGÓRZU”
• Rabat 5%-10%
Głogoczów 805, 32-444 Głogoczów
dyrekcja@domnawzgorzu.com.pl;
788 492 658; domnawzgorzu.com.pl
 
OŚRODEK PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ „GÓRNIK” 
• 50% od ceny zabiegu 10min - kg kąpiele suche w ozonie; 
• 20% na zabiegi rehabilitacyjne stosowane w OPZ "Górnik" 

w Łebie na pobytach minimum siedmiodniowych, w zakresie 
laseroterapii, magnetoterapii i elektroterapii;

• 5% od pobytów indywidualnych (w 100% płaconych przez 
uczestnika) na turnusach rehabilitacyjnych w maju, wrześniu 
i październiku; 

Ul. Nadmorska 11, 84-360 Łeba
opzgornik@wp.pl; 502493014; 
www.gornik.pl

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

MOJE BAMBINO SP. Z O.O. SP. K.
• 5% rabatu na dowolny asortyment w sklepie internetowym 

www.seniorplus.edu.pl. Rabat naliczany na etapie 
podsumowania zamówienia w sklepie, po wpisaniu kodu 
promocyjnego OKS 

Ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź 
senior@mojebambino.pl; 801 577 544; Seniorplus.edu.pl

BACÓWKA TOWARY TRADYCYJNE 
• Zniżka 10% na wartość paragonu przy zakupach (dotyczy 

wszystkich produktów z wyłączeniem świeżego mięsa)
ul. Królowej Jadwigi 248, 30-218
ul. Zdrowa 1 (skrzyżowanie z ul. Prądnicką), 31-216
pl. Wolnica/Bonifraterska 1, 31-061
ul. Lindego 1. 30-148
ul. Medweckiego (pasaż C.H.Czyżyny), 31-870
ul. Borkowska 3, 30-438, Kraków; bacowka@bacowkatowary.pl; 
607 420 528; www.bacowkatowary.pl

JAŚ WĘDROWNICZEK 
• 5% zniżki 
Ul. Powstańców Śląskich 5/119, 53-332 Wrocław
71-780-66-61; Klubwedrowniczek.pl

UZDROWISKO WYSOWA 
• 10% na zabiegi uzdrowiskowe (wykupione poza ofertą 

standardową) Aqua kosmetyk z „Uzdrowiska Wysowa” SA – 1 
szt. za pełny tydzień pobytu

Wysowa-Zdrój 149, 38-316 Wysowa -Zdrój
sekretariat@uzdrowisko-wysowa.pl; 18 353 20 54;
uzdrowisko-wysowa.pl 

UZDROWISKO KONSTANCIN ZDRÓJ S.A.
• 5 % rabatu na usługi oferowane przez Uzdrowisko
ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin-Zdrój;  
www.uzdrowisko-konstancin.pl

ZAKŁAD LECZNICZY UZDROWISKO NAŁĘCZÓW
• procent rabatu rosnący wraz z wiekiem na pobyty sanatoryjne 

i SPA - min. 3 doby + dla osoby towarzyszącej 10%
Al. Małachowskiego 5, 24-140 Nałęczów
info@zlun.pl; 815014356

„OCHO” OŚRODEK CHIRURGII OKA
• 10% na wizyty okulistyczne i badania diagnostyczne; 
22 905 905 – oddziały: Kraków, Nałęczów, Zwoleń. Lublin, 
Rzeszów, Nowy Sącz
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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

Rodzaj prenumeraty:

¨�35,00 zł* 6 kolejnych numerów (po jednym egzemplarzu każdego wydania)

¨�5,90 zł* jeden wybrany egzemplarz w roku 2018 

*W wartość prenumeraty wliczona jest wysyłka listem ekonomicznym.

Adres do wysyłki:

Nazwa firmy / Imię i nazwisko

Ulica, nr domu, nr lokalu

Kod i miejscowość

Telefon

E-mail:

Wypełnione zgłoszenie prosimy odesłać na adres: Stowarzyszenie MANKO al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków 
z dopiskiem „Prenumerata Głosu Seniora” lub na adres e-mail: kontakt@manko.pl

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

data i czytelny podpis

ZAMÓWIENIE PRENUMERATY OGÓLNOPOLSKIEGO MAGAZYNU GŁOS SENIORA
 (obowiązuje na 6 kolejnych numerów magazynu)

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

Stowarzyszenie MANKO
ul. Siarczki 16 
30-698 Kraków

57  2490  0005  0000  4500  9810  9905



*  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 „Ogólnopolska 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 „Ogólnopolska Karta Seniora”. Oświadczam, że znane mi są 
postanowienia 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:



AMBASADORZY GŁOSU SENIORA  
I OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA

www.stowarzyszeniemanko.pl

SENIORZE, WESPRZYJ DZIAŁANIA  
STOWARZYSZENIA MANKO 
– GŁOSU SENIORA 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ:

Stowarzyszenie MANKO

ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków

numer rachunku bankowego: 

57 2490 0005 0000 4500 9810 9905

Marek PilchJoanna Talar

Krzysztof Zanussi Anna Boraczyńska

 Lech Bober i Łukasz Salwarowski

Irena Santor


