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Szanowni Państwo,
Nareszcie przez ciemne deszczowe chmury przebiło się słońce. 

Długo oczekiwany ciepły wiatr przywiał do Państwa domów 
zapach kwiatów, śpiew ptaków i przedwakacyjny Ogólnopolski 
Głos Seniora. 

Promienie ciepłego słońca niosą ze sobą motywację do 
wzmożonej aktywności i czerpania z życia. Doskonale wie o tym, 
aktywistka seniorska, Lidia Jaźwińska. Uosobienie aktywności, 
dialogu i skuteczności w działaniu! Nasza ambasadorka 
w wywiadzie numeru mówi otwarcie, że nie można działać na 
zasadzie utartych, starych schematów i zamkniętej przestrzeni.
Klucz do szczęścia i samozadowolenia, to wyjście z zamkniętej 
przestrzeni do innych ludzi i działanie. Potwierdza to także 
Pan Piotr Cieszewski, który radzi, aby dać coś od siebie także 
młodemu pokoleniu.

Jak wiemy samotność to główny problem naszych czasów. 
Niestety nasila się on po 60tce. Wychodząc naprzeciw, radzimy 
i pomagamy jak nie dać się samotności i związanym z nią 
smutkiem czy depresją. Poza aktywnością w promowanych przez 
nas organizacjach seniorskich, świetnym rozwiązaniem jest 
troska o własny ogródek lub działkę. Praktycznych porad jak ją 
prowadzić oraz jakie rośliny najlepiej sadzić, udziela nasz ekspert 
prof. Kazimierz Wiech z Uniwersytetu Rolniczego, a o duchowych 
doznaniach z tworzenia własnego ogródka – opowiada nasza 
niezastąpiona ambasadorka Eleonora Chmielarska (89) z Bochni.

Drugim proponowanym przez Was sposobem na samotność 
jest posiadanie własnego zwierzaka. Dziękujemy za wszystkie 
listy i zdjęcia Waszych pupili, które od Was otrzymaliśmy. Dzięki 
Wam kontynuujemy z pasją naszą kampanię „Zwierzak lekiem 
na samotność”. 

W dziale „Myśl zdrowo” dzięki naszej ambasadorce Annie 
Boraczyńskiej (86) kontynuujemy bardzo popularne i ważne 
tematy chorób: demencji, Alzheimera oraz depresji. Ważny temat 
aktywności porusza także fizjoterapeuta-osteopata Przemysław 
Sekuła. Długo wyczekiwane słońce bywa zbawienne dla duszy, 
ale szkodliwe dla skóry. O tym jak z niego korzystać radzi nasza 

PATRONI HONOROWI I PARTNERZY

ekspertka dr kosmetologii Izabela Załęska.  Natomiast nasz 
ambasador zdrowego stylu życia, maratończyk Marek Pilch (63) 
wspomina Maraton - Ateny w ujęciu historycznym oraz zaprasza 
na Olimpiadę w Łazach oraz Półmaraton Jurajski.

Tradycyjnie w końcowej części Magazynu znajdziecie 
informacje o tym, jak uzyskać bezpłatną i bezterminową 
Ogólnopolską Kartę Seniora. Kartę posiada już ponad 85 
tysięcy osób, a uprawnia ona do zniżek w ponad 800 punktach 
w całej Polsce. Co ważne do naszego Programu Gmina Przyjazna 
Seniorom przystąpiło już 40 gmin, wydając z nami lokalną edycję 
Ogólnopolskiej Karty Seniora.  

Przed nami wiele wakacyjnych chwil przebywania na łonie 
natury. Wykorzystajmy ten czas także na wzięcie udziału 
w naszych konkursach: Stylowa Seniorka, Opowiedz nam 
swoją historię, Pokonaj smutek, Przekaż nam swój przepis oraz 
Krzyżówki. Mogą Państwo także przysyłać pytania z dylematami 
życiowymi, na które będzie odpowiadała nasza ambasadorka 
zdrowego stylu życia, która posiada 51 letni staż pracy 
dydaktycznej dr inż. Anna Przybyłek - Boraczyńska (86).

Zapraszamy Państwa do współtworzenia Głosu Seniora, 
a organizacje seniorskie i samorządy do przystąpienia z nami do 
Programu Gmina Przyjazna Seniorom.

„Projekt "Głos Seniora - edycja VI" - Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego  
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”
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AKTYWNY SENIOR

Jak to jest być Seniorką Roku 2015? 
Nie ulega wątpliwości, że z jednej strony jest to ogromna satys-

fakcja, poczucie, że to co robię jest ogólnie uznawane i cenione. Na-
tomiast z drugiej strony jest to również duże wyzwanie, postawienie 
kolejnej poprzeczki wzwyż, by nie zawieść społecznego zaufania, ale 
także siebie samej i wyznawanych wartości, których tak naprawdę 
nie da się przełożyć na żadne „tytuły”. Jestem więc taką jaką byłam 
– normalną, bez nadęcia, bez zbędnego rozgłosu i stania w pierw-
szych szeregach seniorką. Dalej realizuję swoją misję „służby innym” 
prostą, zwyczajną, traktując ją jako normę, a nie okoliczność czy na-
kaz chwili. Na pewno Tytuł nie zmienił mnie jako osoby, zmienił 
natomiast moje spojrzenie na pracę, na jej rangę w społecznym od-
biorze. Uświadomił mi, że moja wieloletnia praca została w pewnym 
stopniu zbilansowana i utworzyła spójną całość, której owocem jest 
między innymi to wyróżnienie.

Jako przedstawicielka Tarnowskiej Rady Seniorów kształtuje 
Pani obraz i środowisko seniorów –  co może Pani poradzić 
innym liderom organizacji seniorskich? 

Nie ma jednakowego wzorca dla wszystkich, bo każde środowi-
sko senioralne jest inne, ma inne potrzeby, jak również inne możli-
wości działania. Jednakże jedno wiem na pewno, w naszej pracy nie 
powinno się działać na zasadzie utartych, starych schematów, zaszu-
fladkowanego seniora w określonej, zamkniętej przestrzeni i dzia-
łaniach. Dlatego osobiście w pracy mocno stawiam na otwartość 
działań, na pełną integrację wszystkich środowisk senioralnych, na 
partnerstwo i dialog. Lider nigdy nie może przedkładać własnego JA 
nad MY, musi tworzyć klimat do wspólnego, twórczego, a jednocze-
śnie odpowiedzialnego działania. Musi rozumieć potrzeby innych, 
nie tylko je akceptować, ale stwarzać płaszczyznę do ich rozwiązy-
wania, dawać szansę innym by czuli się potrzebni, by się realizowali 
w każdej senioralnej wspólnocie, nigdy nie może być osobą dominu-
jącą, ale dobrym organizatorem i autorytetem. 

W pracy mocno stawiam  
na otwartość działań,  

na pełną integrację wszystkich  
środowisk senioralnych,  
na partnerstwo i dialog.

LIDIA JAŹWIŃSKA  
- SENIORKA ROKU 2015

Wiem, że ważną rolę w Pani życiu 
odegrało harcerstwo. Co dawało 
Pani i nadal daje harcerstwo? 

Harcerstwo, to spory kawał mojego 
życia. Patrząc z perspektywy lat i wła-
snego peselu, śmiało mogę powiedzieć, 
iż wiele mu zawdzięczam. To harcer-
stwo nauczyło mnie zespołowego, odpo-
wiedzialnego działania, organizacji pracy, planowania, pokonywania 
trudności – było prawdziwą szkołą życia – pięknego, ale i trudnego, 
autentycznej „służby innym”. I nie był to li tylko urok harcerskiego 
munduru, czar harcerskiej piosenki, przygoda, ale czas stawania się 
człowiekiem wrażliwym, tolerancyjnym i realnie oceniającym rzeczy-
wistość. To w dużym stopniu harcerstwo ukształtowało mnie na taką 
osobę, jaką jestem dzisiaj. To w harcerstwie przeszłam kolejne funk-
cje od szóstkowej po Komendantkę Tarnowskiej Chorągwi ZHP, zdo-
byłam szereg umiejętności i wiedzę, która służy mi nadal. W harcer-
stwie poznałam też mojego męża. Stąd zawsze ta organizacja będzie 
w moim sercu czymś pięknym, wyjątkowym, do czego wracam zawsze 
z nostalgią – dziś już tylko jako instruktor senior.

Wiemy, że kocha Pani robić zdjęcia, w 2016 roku wykonała 
ich Pani 23 tysiące. Brała Pani udział w konkursach, akcjach, 
eventach dot. fotografii? 

Jest ich już znacznie więcej. Dobrze, że Facebook podlicza je za 
mnie. To faktycznie moja ogromna pasja i przygoda, którą właściwie 
rozpoczęłam w wieku senioralnym. Nie biorę jednak udziału w żad-
nych konkursach (może kiedyś się odważę), tworzę fotografię dla do-
kumentowania wydarzeń, nie artystyczną. Fotografia to mój sposób 
na pokazywanie ludzi, ich życia, często emocji, poszukiwania pięk-
na zarówno w ludziach jak i otaczającym nas świecie. To sposób na 
odreagowanie wszystkich codziennych stresów, bo jak każdy czło-
wiek mam ich bardzo dużo. Swoimi fotografiami dzielę się z innymi 
na swojej stronie www.niezaleznyserwiskadr.pl, oraz na Facebooku, 
na stronie Tarnowskiej Rady Seniorów, czy Niezależnym Serwisie 
Informacyjnym KADR (stąd nazwa KADR i mój przydomek PANI 
KADR). Czasami są one lepsze, czasami słabsze, ale zawsze są auten-
tyczne, robione od serca (nie komercyjne) i cieszę się, że sprawiają 
przyjemność tym, którzy na nie czekają i codziennie oglądają. Doty-
czy to również nagrywanych filmów.

Z jakiego zrealizowanego celu jest Pani najbardziej dumna? 
Na dziś, odnosząc to oczywiście do pełnionej funkcji przewod-

niczącej Tarnowskiej Rady Seniorów, z tego, że udało mi się dotrzeć 

i poznać wszystkie środowiska senioralne, zintegrować je i mocno 
wypromować w środowisku lokalnym, bo wszystkie na to w pełni 
zasługują. A także z tego, iż jako seniorzy jesteśmy mocną i zwartą 
grupą, która jest widoczna w mieście w wielu wydarzeniach, deba-
tach o mieszkańcach i rozwoju miasta (z myślą nie tylko o nas se-
niorach, ale wszystkich grupach wiekowych). Grupą, co chcę z całą 
mocą podkreślić, docenianą i wspieraną przez władze samorządowe 
miasta, mającą wpływ na kształt polityki senioralnej w mieście, jej 
monitoring i ocenę. 

Ale dumna jestem też z tego, iż w wieku 65+ potrafiłam samo-
dzielnie założyć portal i z dużym powodzeniem go samodzielnie po-
prowadzić, wykonując czynności, które w innych portalach wyko-
nuje zespół ludzi.

Angażuje się Pani w akcje charytatywne. Czy to jest klucz do 
szczęścia? 

W dużym stopniu tak, bo każe działanie, które może pomóc, tak 
jednostce jak i zbiorowości, sprawia, że w szarej, czasami smutnej 
rzeczywistości, pojawia się dla nich „światło w tunelu”. 

A tak uogólniając, to przecież nikt z nas nie jest wstanie prze-
widzieć, czy los nie zaprowadzi nas kiedyś w ten właśnie tunel. 
Stąd moc i siła wielu akcji charytatywnych jest istotna zarówno dla 
oczekujących pomocy, jak i pomagających. Dla tych pierwszych to 
„nadzieja” na powrót do zdrowia, na godne życie, dla tych drugich 
piękna życiowa misja „człowieczeństwa” oraz świadomość tego , że 
dobro powraca…

Co motywuje Panią do działania na tak wielu płaszczyznach? 
Realia codziennego życia, stosunek do tego co się wokół dzieje, 

a także moje doświadczenie życiowe, posiadana wiedza, optymizm, 
osobowość pracoholika oraz temperament (zresztą nigdy mi go nie 
brakowało). 

Jaki jest współczesny Senior? Czym się on wyróżnia? 
Współczesny senior to człowiek bardziej widoczny, aktywny, od-

ważniejszy. Człowiek, który wyzwolił się z obrazu osoby, zamkniętej 

Nauczycielka, pedagog, działacz-
ka społeczna, fotograf-amator. 
W przeszłości m.in. Kierownik 
Wydziału Zuchowego Zastępca 
Komendanta i Komendantka Tar-
nowskiej Chorągwi ZHP, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Sło-
wackiego w Tarnowie, redaktor 
naczelna „Głosu Lisiej Góry”. Od 
czterech lat emerytka, założyciel-
ka i redaktor Niezależnego Serwisu 
Informacyjnego KADR, Przewodni-
cząca Tarnowskiej Rady Seniorów.
Ambasador Głosu Seniora oraz 
Ogólnopolskiej Karty Seniora.

w domowym zaciszu, bez własnych marzeń, aspiracji. To człowiek 
łamiący stereotyp często wymuszanej bezradności, unikający życio-
wej stagnacji, dbający o swoją kondycję psychiczną i fizyczną, mają-
cy na uwadze swój wygląd. Człowiek zadowolony, który jest cieka-
wy świata, który pomimo wieku nie bierze od życia urlopu. Kiedy 
przyglądam się moim seniorom (ja seniorka) widzę jak się zmieniają, 
jak wzrasta w nich poczucie własnej wartości i ten niezwykły senio-
ralny „wigor”. Ale jest to także senior, który potrafi walczyć o swoje 
prawa, przeciwstawiać się pewnym decyzjom, wymuszać ich zmiany 
zarówno w lokalnej przestrzeni jak i krajowej.

Jakie rady ma Pani dla seniorów, aby niezależnie od wieku byli 
w formie? 

Trzeba żyć zgodnie z własnymi potrzebami, robić to co się lubi, 
co daje satysfakcję, sprawia przyjemność. Rozwijać swoje pasje, za-
interesowania. Unikać samotności, bywać wśród ludzi, aktywnie 
uczestniczyć w tym co dzieje się w środowiskach senioralnych, ale 
też w mieście, ma osiedlu czy w innych miejscach. Dbać o aktywny 
tryb życia oraz rozwój intelektualny.

Czy pamięta Pani początki współpracy z Stowarzyszeniem 
Manko i Głosem Seniora? Jakie one były?

Tak, oczywiście. Początek – długa wymiana zdań, ostra, ale kon-
struktywna. Po nim nastąpił okres ciekawej obustronnej współpra-
cy, dialogu w ważnych sprawach senioralnych. Dziś, jesteśmy razem, 
doskonale się rozumiemy, traktujemy partnersko – bo przyświeca 
nam jeden cel, w którym „senior”, promowanie działań senioralnych, 
dobrych, sprawdzonych praktyk, ale też tych, którzy na rzecz senio-
rów działają, jest na pierwszym miejscu.

Rozmawiali: Ewelina Litwin, Krystian Maciaszek 

LIDIA JAŹWIŃSKA 
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TO OD NAS SAMYCH ZALEŻY, CZY WYJDZIEMY Z DOMU… 
CZY BĘDZIEMY OTWARCI NA NOWE WYZWANIA, 
ZNAJOMOŚCI... CZY WŁĄCZYMY SIĘ W PROPOZYCJE 
PODSUWANE PRZEZ INNYCH, BARDZIEJ AKTYWNYCH? 

Czy osoba starsza to mniej aktywny i mniej potrzebujący człowiek? Na swoim i innych 
przykładach mówię tej opinii stanowcze „NIE”.

Na siłowni spotykam przemiłego starszego pana po 80-tce, który codziennie odstawia 
laseczkę i dostosowując do swoich możliwości zdrowotnych z uśmiechem ćwiczy na ro-
werku czy innych przyrządach. Odpoczywając opowiada ciekawe historie ze swojego życia 
lub kawały. Po prostu lubi ludzi, lubi życie i póki jest mu dane - cieszy się nim każdego dnia. 
Czasu ani starości nie zatrzymamy. Polubmy je zatem i znajdźmy radość w odpowiedni 
dla siebie sposób. Nie bójmy się i nie wstydźmy się prosić o pomoc innych. Jest wokół nas 
wielu wspaniałych ludzi, specjalistów, których wiedza może pomóc w rozwiązaniu różnych 
naszych problemów. Dbajmy o siebie. Pamiętajmy, że ruch to zdrowie. Każda forma aktyw-
ności dostosowana do naszych możliwości (spacer, jazda na rowerze, nordic walking, pły-
wanie czy moja ulubiona siłownia na świeżym powietrzu). Dieta, dbanie o twarz i ciało to 
przepis na gwarancję dobrego samopoczucia. 

Wychodźmy z domu, szukamy miejsc, w których znajdziemy ra-
dość chwili, życzliwych i pogodnych ludzi. A może i coś więcej, bo 
w życiu wszystko jest możliwe  –  czego Wam kochani seniorzy ser-
decznie życzę. 

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

KRYSTYNA ZAŁUSKA

GRAŻYNA BIAŁOBRZESKA-ZAMORSKA

BARBARA BARSZCZEWSKA

BOŻENA TRACZ

RADOŚĆ 
CHWIL…

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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W związku z publikacją 
w „Głosie Seniora” (nr 27) zdjęcia 
w konkursie „Stylowa Seniorka” 
redakcja pragnie serdecznie 
przeprosić Panią Grażynę 
Białobrzeską-Zamorską za 
opatrzenie jej zdjęcia podpisem 
z nieprawidłowymi danymi.

JADWIGA GRZENKOWICZ

STEFANIA ROMANOWICZ

ANNA SIWEK
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PO 6 LATACH DZIAŁALNOŚCI NA 
RZECZ SENIORÓW W POLSCE JAKO 
STOWARZYSZENIE MANKO, GŁOS 

SENIORA I OGÓLNOPOLSKA KARTA SE-
NIORA DOSTRZEGLIŚMY KONIECZNOŚĆ 
WSPARCIA NASZYMI DZIAŁANIAMI POL-
SKICH SENIORÓW RÓWNIEŻ ZA GRANICĄ. 

W ramach pobytu na Litwie w cią-
gu paru dni przedstawiciele Głosu Senio-
ra i Ogólnopolskiej Karty Seniora spotkali 
się z polskimi organizacjami seniorskimi  
z Wilna, Niemenczyna, Solecznik i Kiejdan.

Polacy są najliczniejszą mniejszością na-
rodową na Litwie i stanowią 7%  społeczeń-
stwa (tj.: 200 tys. spośród  2, 91 mln.). Polscy 
seniorzy aktywnie kultywują polską tradycję, 
jedność narodową i walczą o przetrwanie 
polskości. Tworzą oni uniwersytety trzecie-
go wieku i kluby seniora, nawiązują partner-
stwa z polskimi organizacjami seniorskimi 
i współtworzą Stowarzyszenie Polaków na 
Litwie i polskie media tj. Kurier Wileński, 
Radio znad Willi czy Kombatant. Działania 
te są wspierane przez Stowarzyszenie Wspól-
nota Polska, Senat RP oraz polskie organiza-
cje pozarządowe i samorządy.  

Na zaproszenie polskich organizacji se-
niorskich na Litwie zamierzamy wspierać je 
poprzez wypracowane w Polsce narzędzia 
pro-seniorskie. Chcemy wspierać ich party-
cypację w społeczeństwie oraz podtrzymy-
wać więź z Polską poprzez współtworzenie 
z nimi Ogólnopolskiego Magazynu Głosu 
Seniora, Ogólnopolskiej Karty Seniora or-
ganizację Dni Seniora na Litwie oraz uła-
twienie kontaktu z polskimi organizacjami 
pozarządowymi, samorządami i firmami.  

Pierwsze inaugurujące projekt  spotka-
nie odbyło się 19 kwietnia w Wilnie.  Na 
spotkaniu z  Konsulem Generalnym RP 
rozmawialiśmy o potrzebie wprowadzenia 
Ogólnopolskiej Karty Seniora i magazynu 
Głos Seniora na Litwie.

Następnie zorganizowaliśmy spotka-
nie z polskimi organizacjami seniorskimi 
w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, gdzie 
gospodarzem był dyrektor Artur Ludkow-
ski. Na spotkaniu obecni byli przedstawicie-
le Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie, 
Akademii  Trzeciego Wieku w Wilnie, Na-
uczycieli Seniorów z Macierzy Polskiej oraz 
Radia znad Willi. 

W trakcie spotkania prezes Stowarzy-
szenia Manko i redaktor naczelny Głosu 
Seniora Łukasz Salwarowski przedstawił 
działania jakie prowadzone są przez Stowa-
rzyszenie na terenie Polski oraz te działania, 
które możemy kontynuować wśród polskich 
seniorów na Litwie.

Efektem rozmów z dyrektorem Domu 
Kultury Polskiej w Wilnie i przedstawiciela-
mi polskich Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku są plany zorganizowania w przyszłym 
roku Dnia Seniora w Wilnie. 

W czasie naszej podróży odwiedziliśmy 
również miasta zamieszkujące w większo-
ści przez polską społeczność. Zostaliśmy 
zaproszeni na  spotkanie z okazji 5-lecia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Optymiści” 

w Niemenczynie, gdzie w uroczystej atmos-
ferze seniorzy świętowali swoją rocznicę.

Szczególnym wydarzeniem było spo-
tkanie w polskim mieście Soleczniki, gdzie 
zostaliśmy zaproszeni przez prezesa Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach 
Antoniego Jankowskiego, władze miasta 
Mera Zdzisława Palewicza, Wicemer Jadwi-
gę Sinkiewicz, a także starostę gminy So-
leczniki Grzegorza Jurgo.

Szczególny wkład w organizację spotka-
nia był udziałem prezesa Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Solecznikach Pana Antoniego 
Jankowskiego. W czasie spotkania omawia-
liśmy plany wprowadzenia Ogólnopolskiej 
Karty Seniora – edycja solecznicka oraz za-
prosiliśmy uczestników do współtworzenia 
magazynu Głos Seniora. Pan Prezes Antoni 
Jankowski zaprezentował prężne działania 
UTW. Składamy również podziękowania 
Prezesowi UTW w Nowym Mieście Lubaw-
skim i Przewodniczącemu Rady Seniorów 
w Nowym Mieście Lubawskim Panu Lechowi 
Boberowi za umożliwienie nawiązania kon-
taktu Głosu Seniora z UTW w Solecznikach  
i włodarzami Miasta i Gminy Soleczniki.

Spotkania z polskimi organizacjami se-
niorskimi na Litwie otworzyły nowe obsza-
ry działalności Głosu Seniora i Ogólnopol-
skiej Karty Seniora.

�� EWELINA FLORCZAK 
ŁUKASZ SALWAROWSKI

WSPIERAMY POLSKICH 
SENIORÓW ZA GRANICĄ!

STOWARZYSZENIE MANKO JEST INICJATOREM I LIDEREM 
MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACJI MEDIALNEJ  
SASME, W RAMACH KTÓREGO POWSTAJE EUROPEJSKI GŁOS 

SENIORA, EUROPEJSKA KARTA SENIORA ORAZ EDUKACYJNA GRA 
PLANSZOWA 60+  W WERSJI POLSKIEJ, NIEMIECKIEJ, LITEWSKIEJ 
I RUMUŃSKIEJ. 

Stowarzyszenie Manko ze względu na innowacyjne formy edukacji 
i aktywizacji seniorów, które prowadzi w Polsce od 6 lat, w październi-
ku 2016 r.  otrzymało wsparcie Komisji Europejskiej na upowszechnie-
nie swoich doświadczeń i praktyk w innych krajach Unii Europejskiej. 
W ramach projektu Erasmus+ realizujemy projekt SASME - Społecz-
na Aktywizacja Seniorów poprzez Edukację Medialną – innowacyjny 
program edukacyjny dla organizacji seniorskich. Program edukacyjny 
dedykowany jest dla organizacji działających na rzecz seniorów (np. 
Gminne Rady Seniorów, Uniwersytety Trzeciego Wieku, kluby se-
niora, domy seniora), by ułatwić im aktywizację i edukację tej grupy 
społecznej w lokalnym środowisku. Projekt realizujemy z partnerami 
z Polski – POLSKIE GRY PLANSZOWE, CENTER FOR PROMO-
TING LIFELONG LEARNING – CPIP z Rumunii, AKO BENNO-
HAUS z Niemiec, SOCIAL INNOVATION FUND z Litwy. 

Program SASME, wdrażany będzie jako innowacyjna metoda 
aktywizacji seniorów dla organizacji pozarządowych, zakłada eduka-
cję w zakresie zdrowia, prawa, ekonomii, bezpieczeństwa i mediów. 
Obejmuje on wykorzystanie narzędzi takich jak program szkolenio-
wy, podręcznik dla organizacji seniorskich, Edukacyjną Grę Planszo-
wą, Europejską Kartę Seniora oraz Magazyn Europejski Głos Seniora.  

W trakcie realizacji projektu narzędzia te zostaną pilotażowo 
wdrożone przez cztery organizacje partnerskie z Polski, Rumunii, 
Niemiec i Litwy. Następnie program będzie promowany wśród in-
nych organizacji seniorskich w celu jego upowszechniania. Zatem już 
niedługo nasze partnerskie organizacje seniorskie (UTW, rady senio-
rów i kluby seniora) otrzymają wszystkie wypracowane narzędzia do 
wykorzystania w swojej pracy na rzecz seniorów. 

Obecnie prowadzimy prace przygotowujące wydanie Międzyna-
rodowej Edukacyjnej Gry Planszowej 60+, programu i podręcznika 
szkoleniowego z zakresu edukacji medialnej oraz Europejskiego Gło-
su Seniora i Karty Seniora. Aby powyższe działania były jak najbar-
dziej użyteczne i skuteczne dla osób 60+ zaprosiliśmy do współpracy 
i partnerstwa wiodące w Polsce organizacje i instytucje pro-senior-
skie. Ich przedstawiciele weszli w skład  Eksperckiej Rady Programo-
wej, która spotkała się 7 marca w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Poli-

TWORZYMY EUROPEJSKI  
GŁOS SENIORA 

tyki Społecznej w Warszawie oraz 22 marca w Małopolskim Urzędzie 
Marszałkowskim w Krakowie. Członkami rady są aktywni działacze 
seniorscy, pracownicy naukowi, członkowie rad seniorów, Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku oraz klubów seniora. Efektem twórczych i me-
rytorycznych dyskusji były sugestie dotyczące głownie edukacyjnej 
gry planszowej dla osób starszych. Eksperci wskazali szereg propo-
zycji dotyczących zakresu merytorycznego gry i rozwiązań technicz-
nych m.in., że gra powinna uaktywniać myślenie, kompetencje lo-
giczno-skojarzeniowe, a także łączyć w sobie elementy gry logicznej, 
historycznej, ekonomicznej o tematyce kulturalnej, a przede wszyst-
kim powinna  łączyć pokolenia (możliwość gry także z wnukami). 
Według ekspertów, ze względu na zróżnicowany poziom sprawności 
intelektualnej uczestników gra powinna mieć różne poziomy trudno-
ści.  Gra ponad to integruje i edukuje w obszarze zdrowia, pracy, eko-
nomii, bezpieczeństwa i mediów. 

Ostateczne wyprodukowanie gry planowane jest pod koniec 
roku 2017. Wówczas gra będzie rozpowszechniana wśród seniorów, 
a także  ośrodków i instytucji pracujących dla seniorów w Polsce, 
Niemczech, Rumunii i na Litwie.  O kolejnych postępach projektu 
będziemy również  informować na łamach Głosu Seniora. Jeśli ktoś 
z Państwa ma sugestie czy propozycje dotyczące zawartości Gry czy 
treści Europejskiego Głosu Seniora – zapraszamy do współpracy. 
Czekamy na Państwa uwagi pod adresem e-mail: projekty@manko.pl  
oraz al. Juliusza Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków.  

�� EWELINA FLORCZAK 
ŁUKASZ SALWAROWSKI

PIERWSZA WERSJA EUROPEJSKIEJ GRY PLANSZOWEJ KONSULTOWANA 
PRZEZ RADĘ EKSPERCKĄ.

SPOTKANIE Z WŁADZAMI MIASTA I GMINY SOLECZNIKI, PREZESEM I SŁUCHACZAMI UTW W SOLECZNIKACH

SŁUCHACZKI POLSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W WILNIE Z REDAKTOREM NACZELNYMThis project has been funded with support from the European Commission
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PONAD 1,6 TYS. OFERT ZGŁOSIŁY ORGANIZACJE POZARZĄ-
DOWE, UBIEGAJĄCE SIĘ O ŚRODKI W RAMACH RZĄDOWE-
GO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB 

STARSZYCH EDYCJA 2017 (ASOS). ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH MOGŁY UBIEGAĆ SIĘ 
O DOFINANSOWANIE OD 20 DO 200 TYSIĘCY ZŁ. DOFINANSOWA-
NIE NA ŁĄCZNA KWOTĘ 37 999 992,78 ZŁ OTRZYMAŁY 362 PRO-
JEKTY REALIZOWANE W 153 RÓŻNYCH POWIATACH:

 Î  77 ofert z priorytetu I Edukacja osób starszych, na łączną 
kwotę niemal 7,5 mln zł;

 Î  116 ofert z priorytetu II Aktywność społeczna promująca 
integrację wewnątrz- i międzypokoleniową – na sumę  
12 mln zł;

 Î  70 ofert z priorytetu III Partycypacja społeczna osób star-
szych – na sumę prawie 7 mln zł;

 Î  99 ofert z priorytetu IV Usługi społeczne dla osób starszych 
– na kwotę niemal 12 mln zł.

W projektach weźmie udział ok. 128 tysięcy osób starszych. 
Szczegółowe informacje o projektach znajdują się na stronie inter-
netowej Ministerstwa Rodziny www.mrpips.gov.pl oraz na stronie 
www.senior.gov.pl. 

PODPISANIE POROZUMIENIA Z TVP  W RAMACH 
KAMPANII BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR 

16 marca br. Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej podpisała list intencyjny o współpracy w ramach 
kampanii "Bezpieczny i Aktywny Senior" z Jackiem Kurskim, preze-

WYNIKI EDYCJI 2017 
PROGRAMU ASOS 

sem TVP S.A. Celem głównym kampanii jest pobudzenie świado-
mości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bez-
pieczeństwem oraz aktywnością osób starszych. Telewizja Polska 
w swoich programach będzie promować tradycyjny, kulturowo 
uwarunkowany i oparty na rodzinnych wartościach obraz osób 
starszych. Tematyka o  bezpieczeństwie i aktywności Seniorów ma 
być obecna m.in. w scenariuszach produkcji filmowych i serialo-
wych realizowanych przez TVP. 

Do realizacji kampanii włączają się także Urzędy Wojewódz-
kie: 8 marca br. w Kielcach odbyła się konferencja inaugurująca 
kampanię „Bezpieczny i aktywny senior” w województwie święto-
krzyskim, 15 marca kampania została zainaugurowana w Śląskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, natomiast 12 kwietnia od-
była się konferencja w Wągrowcu pt. Polityka Senioralna w Wiel-
kopolsce.

RUSZYŁ PROGRAM „SENIOR +”  
– EDYCJA 2017 

20 lutego br. ruszyła edycja 2017 programu wieloletniego „Se-
nior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny przeznaczyło 
w tym roku na jego realizację 30 mln zł. W ramach Programu dofi-
nansowaniu tworzone są Domy i Kluby dziennego pobytu „Senior 
+”, a także dofinansowywane jest bieżące funkcjonowanie istnie-
jących już placówek. Termin naboru ofert trwał do 13 marca br.  
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do 28 kwietnia br. 

Szczegółowe informacje o zasadach Programu oraz lista placó-
wek znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny lub 
można je uzyskać od właściwych Urzędów Wojewódzkich.

Ponad 350 gości, w tym seniorów, przedstawicieli organizacji 
senioralnych, samorządowców, parlamentarzystów oraz członków 
Rady Ministrów powitali wspólnie przewodniczący obu komisji sej-
mowych - Małgorzata Zwiercan oraz Andrzej Maciejewski. Prze-
wodnicząca Komisji Polityki Senioralnej zwróciła uwagę, że konfe-
rencja jest kolejną okazją do prowadzenia dialogu pomiędzy rządem 
a samorządowcami, organizacjami pozarządowymi oraz społecz-
nościami lokalnymi, bez którego nie byłoby możliwe prowadzenie 
komplementarnej, spójnej i odpowiadającej potrzebom osób star-
szych polityki senioralnej. Odczytała również list od Marszałka Sej-
mu Marka Kuchcińskiego, który podkreślił istotność wypracowania 
nowych rozwiązań w wielu obszarach, w szczególności w ochronie 
zdrowia, edukacji, opiece oraz sposobie postrzegania osób starszych 
przez nich samych oraz przez młodsze pokolenia.

Podsekretarz stanu w MRPiPS Elżbieta Bojanowska przedsta-
wiając perspektywę państwa w zakresie polityki społecznej wobec 
osób starszych nawiązała do aktualnie prowadzonych w minister-
stwie prac nad dokumentem wyznaczającym kierunki, działania 
i ich realizatorów opierającym się na 3 filarach – bezpieczeństwie, 
solidarności i uczestnictwie. 

O POLITYCE SENIORALNEJ 
W SEJMIE RP

24 KWIETNIA 2017 ROKU, W SALI KOLUMNOWEJ SEJMU, 
POD PATRONATEM MARSZAŁKA SEJMU MARKA KUCH-
CIŃSKIEGO, ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA „ROLA SAMORZĄ-

DÓW W KSZTAŁTOWANIU POLITYKI SENIORALNEJ”. SPOTKANIE 
ZORGANIZOWANO Z INICJATYWY KOMISJI POLITYKI SENIORAL-
NEJ, KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI RE-
GIONALNEJ ORAZ MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI 
SPOŁECZNEJ.

Kolejne wystąpienia poświęcone były rozpatrywaniu starości 
w kontekście szansy, podkreślano, że polityka senioralna powinna 
opierać się na polityce międzypokoleniowej, czyli na współzależno-
ściach i wzajemnym wykorzystywaniu wiedzy różnych pokoleń, poru-
szono temat sytuacji niesamodzielnych osób starszych oraz perspek-
tywy samorządów w prowadzeniu senioralnej polityki zdrowotnej. 

W ramach paneli dyskusyjnych, moderowanych przez Prezes 
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW Wiesławę Borczyk, de-
batowano na temat korelacji prowadzonych przez samorządy działań 
z rzeczywistymi potrzebami seniorów oraz korzyści z prowadzenia 
dynamicznej polityki w zakresie aktywizacji seniorów.

�� DOMINIKA GÓRNICKA

9 CZERWCA 2017
WARSZAWA, MINISTERSTWO ROZWOJU  

Pl. Trzech Krzyży 3/5

III KONGRES 
GOSPODARKI 
SENIORALNEJ. . . . . . . . . . . . . .

ORGANIZATORZY PATRON MEDIALNY

REJESTRACJA NA STRONIE 
www.kigs.org.pl
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SENIOR  DZIAŁKOWIECOSOBOWOŚĆ

Miał Pan ze swoim dziadkiem bardzo dobrą więź, spędzaliście 
razem dużo czasu w górach. Czy to wystarczyło, aby stał się dla 
Pana autorytetem? 

On był dla mnie autorytetem, ponieważ spędzał ze mną czas 
w wartościowy sposób. Zabierał mnie na spacery, zabierał mnie 
w góry, zwiedzał ze mną Polskę - pokazywał mi Kraków, Warszawę, 
Częstochowę, Poznań, Wrocław… Na podstawie tych więzi i innych 
relacji z seniorami uważam, że senior może: rozwijać się w każdym 
wieku, być osobą aktywną i być przyczyną - to brzmi najbardziej ta-
jemniczo, a to jest wielka, wielka rola: być przyczyną. 

Wiele osób pomaga osobom starszym, ale Pan mówi, że robią to 
w zły sposób, bo ograniczają ich sprawność fizyczną. Co zatem 
należy robić? Jak pomagać?

Mój dziadek mówił coś bardzo kontrowersyjnego zwracając się 
do dzieci osób starszych: chcesz pomóc swojemu dziadkowi lub 
babci - to nie pomagaj. To brzmi nieludzko, ale czy do końca? Jeżeli 
senior jest w stanie zrobić zakupy, ugotować, posprzątać to wyręcza-
nie go wcale nie jest pomocą. Oczywiście nie chodzi o to, żeby star-
sza osoba nosiła ciężkie siatki, lub przestawiała meble w pokoju- tu 
pomoc jest wskazana,  ale ciągłe nadskakiwanie powoduje, że osoba 
starsza będzie coraz mniej sprawna. Czas, rozmowa, pomoc w ro-
zumieniu świata to powinna być rola dzieci, ale nie wyręczanie we 
wszystkim. Prośba: zrób mi herbatę, działa na naszą niekorzyść, po-
nieważ jak będziemy tylko siedzieć, to będzie coraz trudniej wstać. 

Mój dziadek mówił, że należy chodzić. W pewnym wieku trudno 
o skakanie, czy bieganie, ale jeżeli możemy chodzić to warto iść za-
miast jechać autobusem, a jeżeli odległość jest znaczna to na przy-
kład wysiąść przystanek wcześniej i iść.

Często Pan powtarza w swoich mowach, aby być dla kogoś 
„przyczyną”. Co to dokładnie oznacza i jak nią być?

Osoby w starszym wieku mogą być przyczyną. Wykorzystując 
wiedzę i doświadczenie seniorzy mogą być mentorami i mogą inspiro-
wać dzieci, wnuków, czy nawet dzieci sąsiadów. Ja wiem, że młodzieży 
brakuje autorytetów i nawet jeżeli nie wierzymy w to, że możemy do-
trzeć do dzieci, czy wnuków to pomimo tego róbmy to. Mój dziadek 
już nie żyje, ale gdy byłem nastolatkiem, często nie chciało mi się go 
słuchać- byłem zajęty swoimi sprawami. Ale po latach wracają jego 
słowa, jego rady. Niezależnie od tego ile mamy lat, możemy powie-
dzieć młodej osobie: „zrób to, na pewno Ci się uda”. To jedno zdanie 
może być nagłym zwrotem akcji w życiu młodego człowieka. 

Dlaczego warto być przyczyną? 
Dla przyszłych pokoleń, ale też dla własnej satysfakcji, bo jeżeli 

wnuk, wnuczka, czy inny młody człowiek powie, że to dzięki babci, 
dziadkowi, czy tej starszej pani lub panu do czegoś doszedł lub zwy-
czajnie jest porządnym człowiekiem… to trudno o większą satysfakcję. 

Dziadkowie często dopieszczają swoje wnuki różnymi prezen-
tami. Jakie prezenty są najlepsze dla dzieci i młodzieży?

Musimy wydobywać z dzieci talenty. Jeżeli dziecko chce gitarę, 
to możemy powiedzieć wybij to sobie z głowy! Możemy też zrobić 
coś najgorszego, czyli ten pomysł wyśmiać. A może warto inaczej. 
Nie kupować bezwartościowych prezentów, tylko czekać na mo-
ment i kupić gitarę, albo sfinansować kilka lekcji gry na instrumen-
cie, lekcji tańca, obcego języka, kursu żeglarskiego, jazdy konnej, czy 
fotografii. O co mi w tym wszystkim chodzi? Mianowicie o to, żeby 
ktoś o Was drodzy seniorzy powiedział w przyszłości: to on, to ona 
była przyczyną tego, że umiem grać na gitarze, że jestem fotografem, 
czy piłkarzem lub naukowcem. 

�� Rozmawiał: KRYSTIAN MACIASZEK

PIOTR CIESZEWSKI
Przez 10 lat menadżer w korporacji budowlanej 
Skanska, w roku 2015 ekspert w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju. Obecnie trener przy-
wództwa, oraz jeden z najlepszych mówców 
motywacyjnych w Polsce. Jego przemówienia 
to mieszanka doświadczenia, siły, wrażliwości 
i pasji. Maratończyk, taternik- zdobywca m.in. 
Mount Everest. Ambasador akcji charytatywnej 
Szlachetna Paczka, a także członek Stowarzy-
szenia Profesjonalnych Mówców w Polsce. 

SZANOWNY 
SENIORZE  
– BĄDŹ 
PRZYCZYNĄ!

 Najważniejsze, aby na emeryturze znaleźć swoje miejsce, nowe 
pasje, cele i aktywności. Miłością Eleonory jest jej działka. Jest 
na niej dwa razy dziennie. Codziennie od 7 do 13 i od 15 do 20 

wychodzi z domu, jedzie autobusem, idzie na działkę. A o swoich 
kwiatach mówi tak: 

„Z nimi rozmawiam i z nimi żyję, za-
chwycając się ich pięknem i unikato-
wością. Każdy kwiat ma swoje życie, 
a w kwiatach mieszkają anioły, są tak 
piękne i dają tyle wzruszeń, że są jakby 
częścią mnie. Nigdy nie przynoszę ich do 

domu, lubię patrzeć na nie na łonie natury – tam wyglądają najpiękniej. 
Podlewam, pielęgnuję, dbam o nie – one to czują, żyją moją miłością i od-
wzajemniają mi się pięknem i niesamowitymi historiami, które przytrafiają 
mi się na mojej działce. 

Pewnego dnia przyjechałam z uzdrowiska, a moje tulipany jeszcze nie 
rozkwitły, działka wydawała się bez nich smutna. Powiedziałam do nich: 
„Oj panowie tulipanowie, nie ma na moje powitanie nawet jednego delega-
ta, spodziewałam się, że przyjmiecie mnie wszyscy w szeregu”. Spędziłam 
cały dzień na działce i kiedy miałam już wrócić do domu zauważyłam, że 
jeden z tulipanów, jako delegat, zaczyna rozkwitać – i tak po raz pierwszy 
w życiu zobaczyłam jak dla mnie rozkwita piękny kwiat, co mnie ogromnie 
wzruszyło.  

Czasami, aby czuć się blisko natury, idę na łąkę i kładę się krzyżem na 
ziemi, dotykam dłońmi i bosymi stopami ziemi, patrzę w niebo i czuję więź 
z naturą, jej pięknem i mocą. 

�� ELEONORA CHMIELARSKA (89)

OGRÓDEK LEKIEM NA SAMOTNOŚĆ I SMUTEK!

WIOSNA NA DZIAŁCE

 Ogród działkowy z całym swoim bogactwem uprawianych na 
nim roślin jest wyrazem naszej dążności do powrotu do natu-
ry. Wszak prawdziwa łąka to świat roślin rosnących w harmo-

nii obok siebie. Czy jednak taki powrót do pierwotnego ogrodu jest 
w ogóle możliwy? Na pewno nie, jednak poprzez pewne działania 
uprawowe możemy się do niego zbliżyć, sprawiając, że obok siebie 
będą rosły w harmonii zarówno warzywa jak i rośliny ozdobne.

Sposobem na urozmaicenie gatunkowe ogrodu są uprawy miesza-
ne nazywane także współrzędnymi i na przemian rzędowymi, w któ-
rych różne gatunki warzyw sąsiadują ze sobą oraz z ziołami i roślinami 
ozdobnymi. Dobór takich roślin nie może być przypadkowy, ponieważ 
niektóre rośliny nie tolerują obok siebie obecności innych, co facho-
wo nazywamy allelopatią. Uprawiając rośliny współrzędnie, na prze-
mian rzędowo, stosując żywa ściółki zapewniamy im naturalną ochro-
nę, wprowadzając szkodniki w błąd, odstraszając je, a na choroby roślin 
oddziałując naturalnymi fitoncydami wydzielanymi przez rośliny. Stąd 
tak pożądana na działce jest obecność czosnku, cebuli czy kopru. Przy-
kładem korzystnego wzajemnego oddziaływania może być sąsiedztwo 
warzyw bobowatych z kapustowatymi, kapustowatych z burakami ćwi-
kłowymi, pomidora z pietruszką, warzywami cebulowymi, kapustowa-
tymi i selerem, a ponadto marchwi z cebulą, sałaty z rzodkiewką, fasolą, 
ogórkiem, burakiem ćwikłowym, ogórka z warzywami kapustowatymi, 
a ziemniaka z grochem i bobem. Warto także uprawiać na działce zioła, 
również wśród wysianych wcześniej warzyw. Koper to przecież roślina, 
która często rozsiewa się sama, a rosnąc w bezpośrednim sąsiedztwie 
innych roślin, wpływa swoim zapachem odstraszająco na różne gatunki 
roślinożernych owadów np. na mszyce i na gąsienice motyli. Także ba-
zylia uprawiana w pobliżu ogórka wpływa na mniejsze porażenie ro-
ślin przez mączniaka rzekomego, lawenda na zmniejszenie liczebności 
mszyc, podczas gdy obecność szałwi lekarskiej ogranicza występowanie 
połyśnicy marchwianki, gąsienic bielinków i ślimaków. Podobne działanie 
mają mięta i tymianek, a gorczyca biała odstrasza także gryzonie. Warto 
więc zadbać o rozmaitość roślin na działce!

�� PROF. KAZIMIERZ WIECH 
Kierownik UTW Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

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

ELEONORA CHMIELARSKA  
– ambasadorka GS i kon-
kursu „Senior działkowiec”. 
Mimo 89 lat jest także am-
basadorką kampanii „Ży-
cie zaczyna się po 60-tce”. 
Wzór aktywności i pomocy 
innym, nazwana „bocheń-
ska ikoną pracy społecznej”. 
Inicjatorka wielu pięknych 
kampanii i konkursów.
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GMINA PRZYJAZNA SENIOROM

7 KWIETNIA 2017 R. W ŚWIATO-
WY DZIEŃ ZDROWIA W BUDYNKU 
BIBLIOTEKI NARODOWEJ W WAR-

SZAWIE ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA PO-
PULARNONAUKOWA DZIEŃ ZDROWIA 
SENIORA.

Celem konferencji zorganizowanej 
przez Głos Seniora oraz Fundację Zdro-
wie Poprzez Sport była promocja zdrowe-
go stylu życia wśród osób 60+. Odwiedza-
jący mieli możliwość uczestniczenia w serii 
wykładów na temat świadomego żywienia 
i aktywnego stylu życia oraz wzięcia udziału 
w darmowych badaniach.

Seniorzy spotkali się z ekspertami 
z dziedziny profilaktyki zdrowia w zakresie 
chorób słuchu, serca, wiedzy na temat bez-
piecznego zażywania leków oraz dostęp-
nych metod rehabilitacji. 

Wstęp na konferencje był bezpłat-
ny, a zorganizowane panele miały na celu 
edukowanie i zmotywowanie seniorów do 
świadomego dbania o własne zdrowie. Do 
realizacji Programu zaproszono organiza-
cje i instytucje z dużym doświadczeniem 
w popularyzacji edukacji prozdrowotnej 
m.in. specjalistów z firmy Synexus, KIND, 
uzdrowisk Konstancin i Nałęczów. Cieka-
we prelekcje wygłosili m.in. pełnomocnik 

prezesa NFZ dr n. pr. Marek Woch, który 
przeprowadził wykład o bezpłatnych lekach 
dla seniorów, nasz ambasador Marek Pilch 
opowiedział o zbawiennych właściwościach 
biegania, a o sposobach dbania o słuch opo-
wiedziała Agnieszka Majchrzak, dyrektor 
regionalny firmy KIND. 

Seria bezpłatnych badań obejmowała, 
oprócz analizy podstawowych wskaźników, 
badania dermatologiczne, kardiologiczne 
i diabetologiczne. Podczas wydarzenia każdy 
uczestnik miał możliwość wyrobienia Ogól-
nopolskiej Karty Seniora oraz nabycia aktu-
alnego numeru magazynu Głos Seniora. 

Wydarzenie objęte było honorowym 
patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Prezydenta 
Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazowieckie-
go oraz Związku Artystów Scen Polskich.

Partnerami wydarzenia byli Stowarzy-
szenie Kilimandżaro, Warszawska Rada 
Seniorów, Polski Związek Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów, Fundacja Zaczyn, Kra-
jowy Instytut Gospodarki Senioralnej, 
stowarzyszenie mali bracia Ubogich oraz 
WOSEBA Sp. z o.o. 

�� EWELINA SITAK

PUBLIKACJA TA JEST ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY STARSZEGO 
POKOLENIA MIESZKAŃCÓW MIASTA I WPISUJE SIĘ W OBECNIE 

REALIZOWANĄ NA TERENIE WŁOCŁAWKA POLITYKĘ SPOŁECZNĄ. 

Zawarte są w nim informacje na temat coraz bogatszej oferty skierowa-
nej do włocławskich seniorów przez różnego rodzaju instytucje i współ-
pracujące z Miastem organizacje. Dzięki licznym danym i wskazówkom 
zawartym w Informatorze starsi mieszkańcy Włocławka w łatwiejszy 
sposób mogą poruszać się w obszarze pomocy społecznej oraz zaspo-
kajać swoje potrzeby edukacyjne, kulturalne i związane z różnorodnymi 
formami aktywności.

W Informatorze znajdują się między innymi takie działy, jak: aktyw-
ność seniorów, bezpieczeństwo seniorów, wsparcie i opieka seniorów 

oraz osób niepełnosprawnych, zdrowie seniorów, kultura i edukacja 
oraz przydatne adresy i telefony. Treści poszczególnych działów są 
rozbudowane o informacje dotyczące między innymi działalności klu-
bów seniora, uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji pozarządo-
wych działających na rzecz seniorów, czy Ogólnopolskiej Karty Se-
niora oraz badań lekarskich i nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponadto 
we Włocławskim Informatorze Seniora znajduje się wkładka „Wykaz 
partnerów lokalnych”, z której włocławscy seniorzy mogą dowiedzieć 
się o firmach i instytucjach udzielających zniżek i rabatów w ramach 
Programu Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Włocławek. 

Informator jest niezwykle użytecznym i praktycznym przewodnikiem, 
znacznie ułatwiającym codzienne życie włocławskim seniorom.

GŁOS SENIORA POZA WERSJĄ OGÓL-
NOPOLSKĄ (30 TYS. EGZEMPLARZY) 

TWORZY OD LAT EDYCJE LOKALNE – MAŁO-
POLSKI GŁOS SENIORA ORAZ RZESZOWSKI 
GŁOS SENIORA, A TERAZ DOTARLIŚMY DO 
STOLICY – OD KWIETNIA WYDAJEMY  WAR-
SZAWSKI GŁOS SENIORA, TWORZONY WE 
WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM M.ST WARSZA-
WY, WARSZAWSKĄ RADĄ SENIORÓW ORAZ 
WARSZAWSKIMI ORGANIZACJAMI POZA-
RZĄDOWYMI. 

W Warszawskim Głosie Seniora znajdują się 
działy znane z ogólnopolskiego Głosu Seniora, 
m.in. Aktywny Senior, czyli wywiady ze znany-
mi i inspirującymi Seniorami  –  w pierwszym 
wydaniu warszawskim mamy zaszczyt gościć 
doskonale znaną wszystkim warszawiankę, 
aktywną działeczkę społeczną, kobietę pięk-
ną i nieszablonową  –  Wirginię Szmyt, czyli 
Dj Wikę. Nie zabrakło także Stylowej Senior-
ki – działu, w którym prezentujemy kobiety 
piękne, odważne i niebanalne w gustownych 
stylizacjach, promując tym samym piękno nie-
zależne od metryki. W Warszawskim Głosie 
Seniora znajdują się również sprawy ważne 
dla każdego warszawskiego Seniora – aktual-
ności z Dzielnicowych Rad Seniorów oraz za-
powiedzi i relacje z interesujących wydarzeń. 
Zadbaliśmy także o zaprezentowanie i promo-
cję istotnych pro-seniorskich projektów i ini-
cjatyw. Nie brakuje także ważnych dla każde-
go Seniora artykułów prozdrowotnych, porad 
prawnych oraz ekonomicznych. 

Mamy nadzieję, że Głos Seniora wciąż bę-
dzie się intensywnie rozwijał poprzez wyda-
wanie kolejnych lokalnych edycji i docierał do 
coraz większej grupy Seniorów.

�� KINGA GIEMZA 

WYDANO WŁOCŁAWSKI INFORMATOR SENIORA

DZIEŃ ZDROWIA SENIORA  
W WARSZAWIE

JERZY NOWACKI 
OSOBOWOŚCIĄ 
ROKU 2016 

WŁOCŁAWEK
WARSZAWSKI  
GŁOS SENIORA
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PONADCZASOWA! 

ZAMÓW OGÓLNOPOLSKĄ  
KARTĘ SENIORA  s. 35
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WIRGINIA SZMYT – DJ WIKA

TANIEC ŁĄCZY LUDZI!
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10-LECIE KAZIMIERZOWSKIEGO 
UTW W BYDGOSZCZY!

MIŁO NAM POINFORMOWAĆ PAŃSTWA, ŻE W AULI COPER-
NICANUM UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO ODBY-
ŁY SIĘ OBCHODY JUBILEUSZU X-LECIA  KAZIMIERZOWSKIE-

GO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU Z BYDGOSZCZY.

Podczas pierwszego dnia obchodów rocznicowych 10 słuchaczy 
otrzymało zaszczytny tytuł „Osobowość KUTW”. Drugi dzień zwią-
zany był z podziękowaniami, nagrodami, wyróżnieniami, tortami 
i niespodziankami. W wystąpieniach oficjalnych podkreślano, że stu-
denci oprócz nauki, rozwijają również swoje pasje twórcze, śpiewa-
ją, malują, organizują wycieczki. Trzeci i ostatni dzień „królewskich” 
obchodów,  to zabawa z DJ Wiką, czyli Wirginią Szmyt z Warszawy.

− Miniona owocna dekada KUTW świadczy o dużym zaintereso-
waniu ofertą edukacyjną, ale przede wszystkim o potrzebie wzajemnej 
współpracy i integracji. Niech dalsze jubileuszowe uroczystości upły-
ną w sprzyjającej i przemiłej atmosferze, a dalsze lata niech będą pasją 
sukcesów − życzył słuchaczom senator Andrzej Kobiak.

�� BOŻENA SAŁACIŃSKA

PAN JERZY NOWACKI 
ZWYCIĘŻYŁ W 
PLEBISCYCIE GAZETY 

POMORSKIEJ W KATEGORII 
OSOBOWOŚĆ ROKU - 
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA 
I CHARYTATYWNA 
(WŁOCŁAWEK). 
STATUETKĘ WRAZ 
Z OKOLICZNOŚCIOWYM 
LISTEM ODEBRAŁ 
PODCZAS UROCZYSTEJ 
GALI W RATUSZU 
STAROMIEJSKIM 
W TORUNIU W DNIU 
16 MARCA BR.

Laureat jest Prezesem 
Zarządu Kujawsko-Dobrzyń-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyż-
szej we Włocławku. Niezwykle i gorliwie promuje aktywność osób 
w dojrzałym wieku oraz idee Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Był 
między innymi pomysłodawcą Koła Ligi Ochrony Przyrody przy 
Centrum Ekologii we Włocławku, w której słuchacze UTW mogą 
się aktywizować. Gorliwie integruje środowiska seniorów, promuje 
zdrowy styl życia i aktywność fizyczną osób starszych. Jest ambasa-
dorem Głosu Seniora i Ogólnopolskiej Karty Seniora.
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WYDARZENIA

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W KUŹNI 
RACIBORSKIEJ ISTNIEJE JUŻ CZWARTY ROK. POCZĄTKI 
DLA NAS BYŁY NIEZWYKLE TRUDNE, GDYŻ NA POCZĄTKU 

BYŁO NAS 7 OSÓB, TERAZ ZAŚ - 67.

Jesteśmy pod „skrzydłami” Miejskiego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji, którego dyrektorem jest Michał Fita. Współ-
praca układa się pozytywnie i jesteśmy z niej bardzo zadowoleni. 
Niezwykle wdzięczni jesteśmy także burmistrzowi Panu Pawło-
wi Machale oraz Radzie Miasta za to, że spoglądają na nas przy-
chylnym okiem wspierając finansowo naszą działalność. 

Mamy w MOKSiR do dyspozycji salę konferencyjną, na 
której w każdy wtorek prowadzone są wykłady, a na koniec 
miesiąca organizujemy spotkania urodzinowe.

Jeździmy na basen, na kręgielnię, chodzimy na fitness i gim-
nastykę. Istnieje u nas także Koło Rowerowe, które niezwykle 
prężnie się rozwija. Jeździmy na koncerty, wycieczki, uczest-
niczymy w  licznych imprezach kulturalnych, w najbliższym 
czasie planujemy także zorganizować pierwsze SENIORALIA.

Atmosfera na naszym UTW jest niemal rodzinna, wszy-
scy się dobrze znamy, dzielimy się radościami i zmartwieniami 
zapominając o chorobach i kłopotach i nieprzyjemnych sytu-
acjach życia codziennego.

�� TERESA KOWALEWSKA

LUBACZOWSKA RADA SENIORÓW DZIAŁA JUŻ ROK. 
POWOŁANA ZOSTAŁA W LUTYM 2016R. PRZEZ  KRZYSZTOFA 
SZPYTA - BURMISTRZA MIASTA LUBACZOWA JAKO ORGAN 

DORADCZY I KONSULTACYJNY. JEJ GŁÓWNYM ZADANIEM 
JEST INTEGRACJA, WSPIERANIE I REPREZENTOWANIE OSÓB 
STARSZYCH MIESZKAJĄCYCH W LUBACZOWIE.

Potrzeba powołania Lubaczowskiej Rady Seniorów zauważona 
została przy realizacji  różnych projektów dla osób 60+. Podczas 
spotkań trudno było nie zauważyć ich aktywności i różnych inicja-
tyw. Na ogłoszenie Burmistrza o naborze do rady, swoich kandyda-
tów zgłosiły różne organizacje pozarządowe i podmioty działające 
na rzecz osób starszych. W skład Rady wchodzi 13 radnych, którzy 
spotykają się na sesjach co dwa miesiące. Z inicjatywy Rady na po-
trzeby wszystkich seniorów Burmistrz otworzył Centrum Aktywno-
ści Seniorów - miejsce, gdzie w przyjaznej atmosferze odbywają się 
spotkania tematyczne z zaproszonymi gośćmi oraz cotygodniowe 
zebrania amatorów rękodzieła, brydżystów, chóru.

Członkowie Rady inicjują też różnego rodzaju wydarzenia odpo-
wiadające na potrzeby osób starszych oraz integrujące ich z miesz-
kańcami Lubaczowa . Po konsultacjach z Radą zostało dokupio-
nych 18 dodatkowych ławek,  które ulokowane zostały w różnych 
miejscach miasta. Podczas spacerów będą mogli odpocząć  na  nich 
mieszkańcy.

Członkowie Lubaczowskiej Rady Seniorów mają coraz więcej 
pomysłów. W planach na przyszłość jest m in.: kontynuowanie or-
ganizacji kolejnych Dni Seniora czy stworzenie wolontariatu pole-
gającego na odwiedzaniu samotnych seniorów, spędzaniu z nimi 
czasu oraz pomocy w bieżących potrzebach. Radni dodatkowo 
chcą nawiązać kontakty z innymi Radami Seniorów, wymienić się 
doświadczeniami i pomysłami. Poprzez udział w różnego rodzaju 
projektach, które mają na celu wzmocnienie Rady, chcą umożliwić 
udział wszystkich seniorów z miasta w wydarzeniach kulturalnych 
poza Lubaczowem poprzez organizowanie wyjazdów i wydarzeń in-
tegracyjnych. 

�� BEATA KLATKA

PIERWSZA ROCZNICA LUBACZOWSKIEJ 
RADY SENIORÓW

UTW W KUŹNI RACIBORSKIEJ AKTYWNI RAZEM 
NA LATO!”

UNIWERSYTETY  TRZECIEGO  WIEKU - CO  DALEJ? 
(POLEMIKA Z ARTYKUŁEM GŁOS SENIORA NR 23) 

czy też z Nordic Walking. Miłośnicy rywalizacji mogą wziąć udział 
w wieloboju rekreacyjnym lub turnieju szaradziarskim i zdobyć cie-
kawe nagrody. Spośród zgromadzonych gości zostaną wyłonieni Ci 
najbardziej aktywni: mężczyzna Senioradowy Naj i kobieta Seniora-
dowa Naj. Na Senioradowej scenie pojawi się wiele interesujących 
osobowości Seniorady, pokazów i animacji. Nie zabraknie wrażeń 
dla sympatyków dobrej muzyki. Dobrze znany duet muzyczny DJ 
Wika i DJ Wit, za sterami konsoli zaproszą na parkiet do tańca. 
Wśród propozycji programowych znajdzie się także rada dla zwo-
lenników aktywności w domu. Specjaliści pokażą i nauczą jak po-
prawnie ćwiczyć w domu każdego dnia.

Seniorada to też okazja, by dowiedzieć się jaka jest oferta dla se-
niora na zbliżające się lato i jak zadbać o swoje zdrowie latem. Temat 
zdrowia i wypoczynku podejmują wystawcy pikniku.

Projekt Seniorada Warszawa jest dofinansowany ze środków 
miasta stołecznego Warszawa oraz partnerów pikniku. Projekt to 
owoc współpracy wielu środowisk: naukowego, biznesowego, samo-
rządowego oraz pozarządowego. Od 6 lat jest to inicjatywa ogólno-
polska. W 2017 roku realizowana także na terenie: Rzeszów, Kisz-
kowo, Gdańsk.

Więcej informacji na temat wydarzenia: www.espar-50.org ; 
https://www.facebook.com/Seniorada/?ref=bookmarks

EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE PROMOCJI AKTYWNOŚCI 
RUCHOWEJ 50+ ORAZ AKADEMIA WYCHOWANIA 
FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE (AWF) 

PO RAZ KOLEJNY ZAPRASZAJĄ SENIORÓW I ICH RODZINY NA 
MIĘDZYPOKOLENIOWY PIKNIK SENIORADA. INICJATYWA TA 
MA NA CELU PRZEDE WSZYSTKIM ZINTEGROWAĆ POKOLENIA 
POPRZEZ REKREACJĘ. SENIOR Z SENIOREM LUB SENIOR 
Z JUNIOREM AKTYWNIE SPĘDZĄ CZAS RAZEM.

Już 11 czerwca 2017 w niedzielę od godziny 11, po raz 11 rusza 
piknik Seniorada pod hasłem:

„Aktywni razem na lato!”. Na terenie warszawskiej AWF zapanuje 
prawdziwie wypoczynkowo- rekreacyjna atmosfera. Podczas imprezy 
organizatorzy, by zachęcić seniorów do aktywnego spędzania czasu 
wolnego zaprezentują różne formy aktywności dla seniora, pokażą jak 
zadbać o swoje zdrowie oraz poinformują o dostępnej ofercie wypo-
czynkowo-rekreacyjnej dla seniora. A wszystko to, by zainspirować 
osoby starsze, ich bliskich do aktywności latem na lata.

Program obfituje w wiele atrakcji. Na Senioradzie każdy senior 
znajdzie coś dla siebie. Dla tych seniorów co lubią aktywności na 
świeżym powietrzu czekają instruktorzy z ciekawymi grami plene-
rowymi, takimi jak np.: crossminton, boule, palant, golf, dysk golf 

Jestem absolwentką czterech Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku i okazjonalnie bywam na piątym. Uważam więc, że po-
siadam wystarczającą wiedzę jak wygląda kształcenie i at-

mosfera na Uniwersytetach Trzeciego Wieku  w Krakowie. Na 
jednym z nich prowadziłam też 2 lata seminaria w grupie medycz-
nej. Na innym studiując 5 lat, organizowałam z Seniorkami 60, 70, 
80+ Konferencje Naukowe z panelami  o tematyce medyczno - psy-
chologicznej. Konferencje były otwarte dla przedstawicieli wszyst-
kich UTW w Krakowie. Cieszymy się, że są prowadzone badania 
naukowe dotyczące społeczności Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
które dla wielu osób są świetną terapią przeciwko wykluczeniu, stre-
sowi, a nawet depresji. Z reguły są to wspólne wykłady dla wszyst-
kich i pakiety: seminaria, zajęcia wokalne czy ruchowe poprawiające 
sprawność fizyczną. Organizowane są  też spotkania integracyjne, 
wycieczki po Polsce i Europie Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego. 
W Krakowie realizujemy tak programy, by nikt nie czuł się wyklu-
czony ze względu na stan zdrowia czy finansowy. Również zalecenia 

Państwa antydepresyjne realizowane są od wielu lat. Osoby najstar-
sze 80+ a nawet 90+ biorą aktywny udział większości zajęć, również 
w zwiedzaniu świata. Ewenementem jest, że książki, które piszą Se-
niorki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej 
są wydawane przez  Uczelnię i rozprowadzane po różnych Uniwer-
sytetach bezpłatnie np. na zakończenie studiów. 

Mając te kilka refleksji na uwadze i wieloletnią współpracę nie 
możemy się zgodzić z uogólnianiem przez Państwo opinii...„o sytu-
acjach, które powodowały konieczność wycofywania się z poczuciem 
krzywdy wielu sędziwych mniej sprawnych słuchaczy". Fakty takie na-
leży potępiać, ale nie mówić anonimowo. Natomiast Uczelnie nie są 
w stanie przyjąć każdego, kto ubiega się o miejsce na Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku jak Państwo sugerujecie. Uniwersytety Uczelniane 
nie są dofinansowywane przez Władze Miasta ani Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego i prowadzą zajęcia w największych salach 
jakie na danej Uczelni istnieją. 

�� DR INŻ. ANNA PRZYBYŁEK BORACZYŃSKA (86) 
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IV ŁÓDZKIE SENIORALIA  
– 13.05. – 26.05.2017 R.

GŁÓWNYM CELEM ŁÓDZKICH SENIORA-
LIÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD 

MIASTA ŁODZI JEST ZACHĘCENIE OSÓB 60+ 
DO AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA, POSZERZA-
NIA WIEDZY, ROZWIJANIA PASJI, A TAKŻE 
WSKAZANIE MIEJSC, W KTÓRYCH MOGĄ 
ROZWIJAĆ SWÓJ POTENCJAŁ. W ORGANIZA-
CJĘ WYDARZENIA WŁĄCZAJĄ SIĘ CO ROKU 
ŁÓDZKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, 
INSTYTUCJE, PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA 
RZECZ OSÓB STARSZYCH ORAZ PARTNERZY 
MIEJSKIEJ KARTY SENIORA. 

IV Łódzkie Senioralia odbędą się w ter-
minie 13-26 maja 2017 r. Dwa tygodnie wy-
darzeń dla seniorów przygotowanych przez 
partnerów inicjatywy tradycyjnie otworzy 
uroczysta inauguracja połączona z koncer-
tem znanego artysty- w tym roku na naszej 
scenie pojawi się Krzysztof Krawczyk. 

Integralną częścią tegorocznej edycji ŁS 
będzie Ogólnopolski Konkurs Drzewo Poko-
leń organizowany przez Urząd Miasta Łodzi 
oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kon-
kurs będzie miał na celu wyłonienie i uhono-
rowanie organizacji pozarządowych, firm, in-
stytucji jak i seniorów realizujących projekty 
w obszarze zdrowego i aktywnego starzenia 
się oraz podejmujących wszelką działalność 
przyczyniającą się do poprawy jakości życia 
osób 60+. Gala Konkursu, której towarzyszyć 
będzie wręczenie nagród dla zwycięzców po-
szczególnych kategorii oraz występ artystycz-
ny stanowić będzie również oficjalne zakoń-
czenie IV Łódzkich Senioraliów. 

W trakcie trwania „Łódzkich Senio-
raliów” posiadacze Miejskiej Karty Se-
niora mają zapewnione bezpłatne prze-
jazdy środkami komunikacji miejskiej 
oraz 50% zniżki na usługi u wybranych 
partnerów Karty. 

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KULTURY W BYDGOSZCZY JUŻ PO RAZ 18. JEST 
ORGANIZATOREM OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ 
SENIORÓW „BABIE LATO”, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 10 CZERWCA 2017 R. O GODZ. 10:00 

NA STARYM RYNKU W BYDGOSZCZY. 

W tej edycji Przegląd 
po raz pierwszy ma charak-
ter międzypokoleniowy oraz 
pierwszy raz będziemy wrę-
czać Grand Prix im. Edwarda 
Witkowskiego – śp. Dyrektora 
Wojewódzkiego Ośrodka Kul-
tury (obecnie KPCK) i pomy-
słodawcy nazwy „Babie Lato”. 
Pierwszy Przegląd Twórczości 
Seniorów miał miejsce w 1986 
roku, a inicjatorem tego wyda-
rzenia był Pracownik WOKu 
– śp. Tytus Frelichowski. „Ba-
bie Lato”, to cykliczna impreza 
skierowana do Członków Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora, Kół Zainteresowań rękodzieła artystycznego 
i ludowego oraz wszystkich twórczo aktywnych. Przeglądowi towarzyszą występy chórów, 
kapel podwórkowych, ludowych, zespołów wokalnych i folklorystycznych, kabaretów. Celem 
Przeglądu jest zaprezentowanie dorobku rękodzieła artystycznego, konfrontacja i wymiana 
doświadczeń Seniorów z ludźmi młodego pokolenia w amatorskiej twórczości artystycznej 
w zakresie haftu, koronkarstwa, dziewiarstwa, korzenioplastyki, metaloplastyki, zabawkar-

stwa, ceramiki, malarstwa, pamiątkarstwa. 
W tegorocznym Przeglądzie będzie uczest-
niczyć ponad 150 podmiotów artystycznych 
z całej Polski. „Babie Lato” patronatem ho-
norowym objęli: Poseł na Sejm RP Małgo-
rzata Zwiercan, Jego Ekscelencja ks. Biskup 
Jan Tyrawa Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej, 
Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Mikołaj Bog-
danowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski, 
Piotr Całbecki Marszałek Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. Patronat medialny: 
Magazyn „Głos Seniora”, Polskie Radio PiK, 
TVP3 Bydgoszcz, Portal  Metropolia Bydgo-
ska. Patronat naukowy: Kujawsko-Pomorska 
Szkoła Wyższa w Bydgoszczy. Opieka Me-
dyczna Przeglądu: Okręgowa Izba Pielęgnia-
rek i Położnych w Bydgoszczy. Mecenasem 
Przeglądu jest Grupa ADAMED.

W PODRÓŻ ŻYCIA DO CHIN WYBRAŁA SIĘ GRUPA SŁUCHACZY 
KAZIMIERZOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 
Z BYDGOSZCZY. SENIORÓW KUTW OSZCZĘDZALI NA TĄ 

WYPRAWĘ PRZEZ DŁUGIE MIESIĄCE.

Wycieczka wyruszyła 20 kwietnia z lotniska Chopina w Warsza-
wie.  Samolot LOT-u  leciał do Pekinu  9 godzin. Poza stolicą Pań-
stwa Środka  w programie wycieczki było zwiedzanie był  Mur Chiń-
skiego w Badaling oraz miast: Datong, Pingayo i Taiyuan. Podróże 
po Chinach seniorzy odbywali pociągiem, autokarem, meleksem i 
rykszą. Z uwagi na smog, popularnym środkiem transportu są tu 
meleksy oraz riksze. Przejażdżki nimi były dodatkową atrakcją.

-W Chinach mieszkaliśmy w trzech miejscowościach. Hotele pię-
ciogwiazdkowe robiły na nas wielkie wrażenie. Dwie doby zakwate-
rowani  byliśmy  w hutongach. Tam standard życia był zdecydowanie 
niższy. Śniadania jedliśmy w miejscach zakwaterowania. Obiadoko-
lacje podawano nam w najlepszych lokalnych restauracjach. Sposób 
serwowania posiłków był inny niż w strefie europejskiej. Poza tym nie 
orientowaliśmy się, co jemy. Z pewnością nie były to jednak  psy na 
słodko. Jest to danie bardzo drogie i spożywa się je najczęściej w porze 
zimowej – dzieli się swoimi wrażeniami Maria Kapsa.

- W Pekinie zwiedzanie rozpoczęliśmy od Świątyni Nieba. Jest to 
jeden z głównych symboli miasta.  Z kolei w Badaling był w progra-
mie spacer po dobrze zachowanym odcinku Muru Chińskiego. Zda-
niem naszego przewodnika nieprawdą jest, jakoby budowla ta była 
widoczna z kosmosu ! Po przejeździe wzdłuż legendarnej Drogi Du-
chów, poznaliśmy warsztat rzemieślniczy wytwarzającym biżuterię 
z naturalnych pereł. W pięknym sklepie z wyeksponowanymi perła-
mi, zrobiliśmy zakupy dla siebie i na prezenty dla najbliższych. Po-

tem spacer relaksacyjny po obiektach wioski olimpijskiej w Pekinie 
– wspomina Bożena Nowicka.

– Na Placu Niebiańskiego Spokoju „Tiananmen” zadumaliśmy się 
chwilę nad śmiercią setek studentów zamordowanych przez wojsko 
w czasie protestów w 1989r. Wielkie wrażenie zrobiło na nas zwiedza-
nie Zakazanego Miasta oraz Pałacu Cesarskiego. Po długim spacerze 
odwiedziliśmy lokalną herbaciarnię. Przekonaliśmy się naocznie, że 
to co w Polsce pijemy, trudno nazwać herbatą. Do turystycznego rytu-
ału należy też przejażdżka rowerowymi rykszami po najstarszej czę-
ści miasta. Dzień zakończyliśmy w sklepie z jedwabiami. Tu na miej-
scu mogliśmy zapoznać się z zasadami produkcji jedwabiu – mówi 
zafascynowany Zbigniew Kaczmarek.

– Podziwialiśmy fenomenalny wiszący klasztor zbudowany nad 
wąwozem Jinlong. Budowla jest „przylepiona”do pionowo wznoszą-
cych się bloków skalnych. Klasztor Shaolin jest świątynią buddyjską 
wybudowaną w 495 roku. Dziś jest to miejsce legendarne dla miło-
śników chińskich sztuk walki. W Pingyao zwiedziliśmy Stare Miasto 
i Groty Yungang. Są one pełne wyrzeźbionych w skałach buddyjskich 
posągów i kaplic. Miasto w całości zostało wpisane na Listę UNE-
SCO. Słynie ono z najlepiej zachowanej zabudowy z epok dynastii 
Ming i Qing. Uwagę zwraca tu rezydencja rodziny Qiao. Jest to jeden 
z największych rodzinnych pałaców w tym rejonie Chin. Do Pekinu 
wróciliśmy „chińskim pendolino”. Pociąg na całej trasie utrzymywał 
prędkość ok. 300 km/h . Była  w nim możliwość pobrania wrzątku, 
którym zalewaliśmy  prawdziwe „chińskie zupki”- dzieli się na za-
kończenie swoimi wrażeniami, Bożena Sałacińska pomysłodawczyni 
wyprawy życia, przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW.

�� BOŻENA SAŁACIŃSKA

FLAGA POLSKI DZIĘKI SENIOROM  
Z BYDGOSZCZY ZAŁOPOTAŁA NAD PLACEM 
NIEBIAŃSKIEGO POKOJU W PEKINIE

„BABIE LATO”  
W BYDGOSZCZY

18. Ogólnopolski Przegląd Twórczości
Artystycznej Seniorów „Babie Lato 2017”

Stary Rynek, Bydgoszcz

sobota, godz. 10—18
10.06.2017 PROGRAM

prezentacja rękodzieła artystycznego 
występy wielopokoleniowych amatorskich zespołów 
artystycznych i solistów

Informacje:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy,
plac Kościeleckich 6 w Bydgoszczy

www.kpck.pl

HONOROWY PATRONAT

Wojewoda 
Kujawsko – Pomorski 
Mikołaj Bogdanowicz

PATRONAT MEDIALNY PARTNERZY W REALIZACJI ZADANIA PATRONAT NAUKOWY MECENAS PRZEGLĄDU

Ordynariusz 
Diecezji Bydgoskiej  
ks. Biskup Jan Tyrawa

Przegląd Patronatem Honorowym objęła 
Poseł na Sejm RP Małgorzata Zwiercan
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W SANDOMIERZU OD PONAD 20 LAT DZIAŁA UNIWERSYTET 
TRZECIEGO WIEKU. W UNIWERSYTECIE UCZY SIĘ 100 OSÓB 

I Z ROKU NA ROK WCIĄŻ NAS PRZYBYWA. SPOTYKAMY SIĘ NA CIE-
KAWYCH WYKŁADACH, KONFERENCJACH, UCZESTNICZYMY W SPO-
TKANIACH NAUKOWYCH.

5.11.2015 roku uroczyście obchodziliśmy 20-lecie powstania naszego 
Uniwersytetu. Był szampan, tort, występy artystyczne naszych słucha-
czy, przemówienia zaproszonych gości, wspomnienia, muzyka i tańce.

Bardzo dobrze układa nam się współpraca z władzami miasta, które 
wspierają nas w naszych przedsięwzięciach, w tym także finansowo, za 
co jesteśmy wdzięczni. 

My również dajemy od siebie innym, czytając od kilku lat bajki dzieciom 
w Przedszkolu Samorządowym. Daje to nam dużo radości i czujemy, że 
dzieciaki są szczęśliwe, gdy pojawiamy się z książką w przedszkolu.

Oprócz zajęć dydaktycznych ,chętnie uczestniczymy w wycieczkach 
krajoznawczych po okolicy, aby bliżej poznać naszą ,,małą Ojczyznę’’, 
jej historię i wybitnych ludzi z nią związanych. W naszym Uniwersytecie 
działa także grupa spacerowa ,, Łaziki’’. Spacerując, odwiedzamy liczne 
sandomierskie pamiątki, przydrożne figurki, zabytki, poszerzając w ten 
sposób swoją wiedzę.

Jest to niewątpliwie zasługa Profesor Haliny Szwarc, która doprowa-
dziła do niesamowitego rozwoju ruchu UTW w naszym kraju.

Dziękując za to, postanowiliśmy uczcić pamięć i zasługi Profesor Hali-
ny Szwarc, założycielce pierwszego UTW w Polsce. Zasadziliśmy drzew-
ko na skwerku  przy alejce spacerowej u podnóża ulicy Podwale, a obok 
umieściliśmy tablicę pamiątkową. Odbyła się także prelekcja na temat 
działalności konspiracyjnej i pracy na rzecz osób starszych Pani Profesor. 

�� KRYSTYNA MAZUR

JUŻ BLISKO 10 LAT STUDENCI UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIE-
KU W ŁAZACH POSZERZAJĄ HORYZONTY MYŚLOWE I ODKRYWA-

JĄ TAJEMNICE ŚWIATA. DZIĘKI POMYSŁOM I ZAANGAŻOWANIU WIE-
LU LUDZI POŚWIĘCAJĄCYCH SWÓJ CZAS W RAMACH WYKŁADÓW, 
WARSZTATÓW, SZKOLEŃ I SEKCJI TEMATYCZNYCH POWOŁANYCH 
PRZEZ STUDENTÓW, SPOŁECZNOŚĆ AKADEMICKA MA ZAGWARAN-
TOWANY WYSOKI POZIOM PRZEKAZYWANEJ WIEDZY I INFORMACJI.

W wyniku starań o włączenie ludzi starszych do systemu kształce-
nia w 2007 roku  z inicjatywy Krystyny Męcik i Macieja Kaczyńskie-
go powołano w Łazach Uniwersytet Trzeciego Wieku, który zrzesza 
obecnie ponad 150 członków. Wielu seniorów jest nadal sprawnych 
psychofizyczne, nie chcą siedzieć bezczynnie i potrzebują pretekstu 
do wyjścia z domu. Jednym z takich bodźców jest właśnie Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku, który sprzyja ciągłemu poszerzaniu wiedzy, uła-
twia nawiązywanie przyjaźni, zapewnia możliwość dbania o kondycję 
fizyczną. Wykłady z dziedzin takich jak: medycyna, prawo, psycholo-
gia, religioznawstwo, historia sztuki, integracja europejska, socjologia 
i wiele innych stworzyły warunki do poszerzenia wiedzy i poprawienia 
świadomości społecznej w zakresie aktywnego trybu życia, profilaktyki 
społecznej i edukacji zdrowotnej.

 „Działalność naszego UTW pokazuje, że seniorzy to bardzo aktywna 
część społeczeństwa. Potrafimy się realizować na bardzo wielu płaszczy-
znach, musimy tylko mieć możliwość działania. A tę daje nam doskonała 
współpraca z licznymi instytucjami m.in. MOK, OSIR, Park Wodny, Biblio-
teka, szkoły i przedszkola, które są otwarte na nasze pomysły i chętne do 
pomocy. Na czele tych instytucji stoją władze naszego miasta. Od kilku lat 

realizujemy projekty mające na celu integrację z najmłodszym pokoleniem 
łazowian. W tym celu organizujemy spotkania z dziećmi i młodzieżą, róż-
nego rodzaju warsztaty oraz plenery edukacyjne. Już w najbliższym czasie 
odbędzie się akcja ekologiczna, podczas której wspólnie z dziećmi będzie-
my sadzić drzewka na terenie naszego miasta” – mówi Krystyna Męcik, 
prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach. 

Ekologiczna forma edukacji przekazywana młodemu pokoleniu to jed-
na z wielu form działania studentów UTW w Łazach. Łazowscy słucha-
cze są dowodem tego, że rozwijać się, realizować swoje pasje i marze-
nia, zdobywać wiedzę, utrzymywać sprawność fizyczną oraz poznawać 
nowinki technologiczne można w każdym wieku. W tegorocznych pla-
nach pozostaje jeszcze bardzo wiele intersujących wydarzeń.

�� AGNIESZKA SEWERYN

UTW ŁAZY DZIAŁA JUŻ 10 LAT

PANI PROFESOR HALINA SZWARC  
– WZÓR DO NAŚLADOWANIA UTW W SANDOMIERZU

5 MARCA BR. W CENTRUM KONFE-
-RENCYJNYM DOUBLE TREE BY HILTON 
W KRAKOWIE ODBYŁ SIĘ IV MAŁOPOLSKI 

KONGRES KOBIET – OD 4. LAT NAJWIĘKSZE 
W REGIONIE, APOLITYCZNE I NIEKOMERCYJ-
NE WYDARZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE 
ADRESOWANE DO KOBIET, KTÓRE KAŻDEGO 
ROKU PRZYCIĄGA DO KRAKOWA PONAD 1000 
UCZESTNICZEK (I UCZESTNIKÓW) Z CAŁEJ POL-
SKI POŁUDNIOWEJ.

Tegoroczny MKK odbywał się pod hasłem 
„Moc jest w nas”. Wydarzenie honorowym pa-
tronatem objęli: Marszałek Województwa Mało-
polskiego – Pan Jacek Krupa, Prezydent Miasta 
Krakowa – Pan Jacek Maria Majchrowski i JM 
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Sta-
nisława Staszica w Krakowie - Prof. Tadeusz 
Słomka. Podczas trwających cały dzień paneli 
dyskusyjnych, prelekcji wykładów i warsztatów, 
uczestniczki i uczestnicy Kongresu dyskutowali 
o problemach i wyzwaniach, z którymi muszą się 
mierzyć współczesne kobiety oraz ich miejscu 
i roli w życiu społecznym, politycznym, gospo-
darczym, naukowym, kulturalnym, publicznym. 

Wspaniała atmosfera MKK na długo pozo-
stanie w pamięci uczestniczek i uczestników, 
którzy już czekają na przyszłoroczną, jubile-
uszową, piątą edycję.

�� ANNA ŁYŻWA 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Most Kobiet”

IV MAŁOPOLSKI 
KONGRES 
KOBIET

WYDARZENIA DLA SENIORA   
POD  PATRONATEM GŁOSU SENIORA

2-3 czerwca |  Koncert pod batutą naszego Ambasadora Jerzego Salwarowskiego  
www.filharmonia.krakow.pl

3 czerwca |  III Kongres „Srebrna Małopolska” w Krakowie

6 -7 czerwca |  Jubileusz 20-lecia działalności UTW w Oświęcimiu 
www.ock.org.pl

8 czerwca |  V Powiatowe Forum Senioralne w Lęborku 
www.powiat-lebork.com

9 czerwca |  III Kongres Gospodarki Senioralnej w Warszawie 
kigs.org.pl

10 czerwca |  18. Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów  
„Babie Lato 2017” w Bydgoszczy 
www.kpck.pl/babie-lato-2017

11 czerwca |  XIII Eko Jurajski Półmaraton w Rudawie koło Krakowa 
www.jurajskipolmaraton.pl

11 czerwca  |  Senioriada AWF w Warszawie  |  www.awf.edu.pl

16-17 czerwca |  III Dni Seniora w ramach Dni Rybnika  |  www.rybnik.eu

17 czerwca |  Parada w Płocku z DJ Wiką 
www.plock.eu

17 czerwca |  Dzień Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie 
Tor wyścigów konnych, Służewiec 
www.fundacjaoputw.pl

18 czerwca |  IX Bieg w pogoni za żubrem o Puchar Burmistrza Miasta Niepołomice 
www.maratonypolskie.pl

18 czerwca |  Powiatowy Dzień Seniora w Świeciu 
www.facebook.com/razemdlaswiecia

19 czerwca |  Dzień Seniora w Olsztynie z „Głosem Seniora” 
www.glosseniora.pl

19-21 czerwca |  Juwenalia III Wieku w Warszawie 
www.fundacjaave.pl

20 czerwca |  Dzień Seniora w Dąbrowie Górniczej 
www.facebook.com/razemwprzyszlosc.dg

1 lipca |  III Charytatywny Bieg o Pierścień św. Kingi w Bochni 
www.biegsolny.pl

2 lipca  |  Rodzinny piknik z NGO w Bochni 
www.bochnianin.pl

1-3 września |  BABA CUP - Deblowy Turniej Tenisowy dla kobiet 
www.babacup.pl

22 września- | Warszawskie Dni Seniora 
1 październik  senioralna.um.warszawa.pl
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    W OKOLICY WARTO ODWIEDZIĆ:
Î Góry Stołowe
Î Zamek w Kamieńcu Ząbkowickim
Î Kopalnia złota w Złotym Stoku
Î Twierdza Kłodzko
Î  Stoki narciarskie w Zieleńcu, Czarnej Górze 

i Czechach
Î  Kaplica czaszek, Jaskinia Niedźwiedzia, 

Kaplica Górska
Î Sanktuarium w Wambierzycach
Î  Miasta uzdrowiskowe – Polanica Zdrój, 

Kudowa Zdrój, Zieleniec, Bardzo, Kłodzko
Î  Możliwość wizyty i zakupów w Czechach  

– Javornik

KONTAK T:    dworek.laskowka@gmail.com     |       604 644 464     |       www.laskowka.pl

Dworek Myśliwski 

„Laskówka”
Dworek to dwa połączone góralskie domy 
w tradycyjnym stylu i wysokim standardzie w KOTLINIE 
KŁODZKIEJ. GERUMSWALDE to dzisiejsza LASKÓWKA.
Î cztery pokoje dla 12 osób
Î dwie łazienki
Î kuchnia górna
Î  kuchnia górna z duża jadalnią, kuchnia dolna z piecem chlebowym
Î  salon
Î  parking, taras, kominek i grill zewnętrzny 
Î  ogrodzony ogród otoczony drzewami z widokiem na las i góry
Î  możliwość pieczenia chleba metodą tradycyjną
Î  możliwość tradycyjnego wyżywienia 
Î  otoczenie lasów i gór, doskonałych do jazdy konnej, rowerowej 

i spacerów pieszych oraz narciarskich.

W KOTLINIE KŁODZKIEJ

ZAPRASZAMY NA WEEKENDOWE I TYGODNIOWE 
WCZASY RODZINNE ORAZ WYJAZDY INTEGRACYJNE 
W BAJKOWEJ SCENERII!

Głos Seniora: Co to znaczy być „fit”?
 Jacek Bilczyński: Zapewne wiele osób postrzega w słowie „fit” wygląd i sprawność fizyczną. Po 

pewnym czasie zaczynamy dostrzegać w nim zdrowie, a ostatecznie dociera do nas, że „fit” to świado-
me decyzje, które podejmujemy w sprawach naszej aktywności, żywienia i odpoczynku. 
GS.: Czym różni się dieta i trening dla osoby po 60-tce?

 JB.: Dieta? Niczym! Oczywiście, zapotrzebowanie na niektóre składniki odżywcze nieco się zmie-
nia, ale ogólne standardy wciąż pozostają niezmienne. Ludzie po 60-tce zwykle nie trenują tak ciężko, 
choć czasem są bardziej sprawni niż osoby w wieku 30 lat. Ich organizm ma większe trudności z rege-
neracją, praca nad koordynacją, i równowagą, ale wciąż możemy powiedzieć, że po 60-tce aktywność 
może dawać tyle samo satysfakcji ile 20 czy 30 lat wcześniej. Formy ruchowe również mogą być bardzo 
podobne, od tańca, przez pływanie, na podnoszeniu ciężarów kończąc. To mit zakorzeniony w naszych 
głowach, że osoby po 60-tce wymagają specjalnych sprzętu do ćwiczeń. Powiedziałbym raczej, że to 
każdy człowiek potrzebuje indywidualnych rozwiązań, i nie o wiek tutaj chodzi. Stąd potrzeba indywi-
dualnego podejścia do każdego człowieka, która nie polega na kategoryzowaniu na podstawie metryki.

FIT AKADEMIA 2017

Zapraszamy do udziału w FIT Akademii 2017 Jacka Bilczyńskiego! Udział w 2-dniowych szko-
leniach to idealna okazja do tego, aby zdobyć dodatkową wiedzę w zakresie żywienia i aktyw-
ności. Zapisów można dokonywać pod tym linkiem: 
https://www.gmlifestyle-sklep.pl/17-fit-akademia

Więcej szczegółów o Akademii i Jacku Bilczyńskim znajdziecie tutaj: 
http://www.fitakademia.com.pl/
https://web.facebook.com/JacekBilczynski.FitAndLifestyleCoach

Zapraszamy!

Miasta i terminy  
FIT Akademii:
- KATOWICE 20-21 MAJA 2017 R.
- WROCŁAW 27-28 MAJA 2017 R.
- BYDGOSZCZ 3-4 CZERWCA 2017 R.
- RZESZÓW 10-11 CZERWCA 2017 R.

IMPREZA TRADYCYJNIE ROZPOCZĘŁA SIĘ DEFILADĄ  29 
UNIWERSYTETÓW III WIEKU, W TYM CZTERECH SPOZA 
POLSKI (JEDEN Z WIEDNIA I TRZY Z UKRAINY). UROCZYSTOŚĆ 

ZASZCZYCILI SWOJĄ OBECNOŚCIĄ PATRONI HONOROWI: EWA 
PRZYBYŁO – BURMISTRZ RABKI-ZDROJU, KRZYSZTOF  FABER – 
STAROSTA POWIATU NOWOTARSKIEGO, WIESŁAWA BORCZYK 
- PREZES OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ 
UNIWERSYTETÓW III WIEKU. 

Wszystkich obecnych powitali  Beata Śliwińska – Vice Prezes 
Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  i Marek Szarawarski 
– Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Senioriad - pomysło-
dawca imprezy.

Święty ogień Senioriady przyniosła sztafeta w jej skład wchodzili 
wybitni rabczańscy maratończycy oraz biegacze: Anna Kordeczka, 
Maria Zachara i  Stanisław Szarawara.

W pierwszym, integracyjnym dniu IV Senioriady zawodnicy, ki-
bice oraz organizatorzy spotkali się w kinie „Śnieżka”  na występie 
dziecięcego zespołu regionalnego „Majeranki” i projekcji multime-

dialnej ”Ciekawostki z Rabki”, a następnie na uroczystej kolacji w re-
stauracji „Victoria”, w której uczestniczyło 387 osób. 

Podczas Senioriady prowadzona była akcja „Mała Orkiestra Co-
dziennej Pomocy”. Zbierano pieniądze na remont, modernizację 
i wyposażenie budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Upośledzeniem Intelektualnym Koło w Rabce – Zdroju. Wolon-
tariuszami Małej Orkiestry byli uczniowie  I LO Romera w Rabce-
-Zdroju.

Na zakończeniu Senioriady prezentowani byli medaliści i przed-
stawiciele wszystkich Uniwersytetów, którzy odbierali statuetki za 
uczestnictwo, medale  pamiątkowe a także  pakiety promocyjne 
przygotowane przez Powiat, Gminę oraz Uzdrowisko Rabka S.A.

Sprawna organizacja Senioriady byłaby niemożliwa, gdyby nie 
działania Komitetu Organizacyjnego oraz blisko 100 studentów 
RUTW-u pełniącym funkcje opiekunów, przewodników, organiza-
torów prowadzących konkurencje i wręczających medale. Wszyst-
kim za odpowiedzialne wykonanie zadań serdecznie dziękuję.

�� Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Senioriady  
MAREK SZARAWARSKI 

IV OGÓLNOPOLSKA ZIMOWA SENIORIADA NA PODHALU
RABKA-ZDRÓJ 27-28 LUTEGO 2017 Inicjatorką turnieju jest Barbara Kowal-

ska, wielokrotna mistrzyni Polski w tenisie 
ziemnym, obecnie trenerka i działaczka na 
rzecz aktywizacji amatorskiego środowiska 
tenisowego kobiet, a już drugi rok jednym 
z organizatorów turnieju jest Fundacja Zdro-
we Społeczeństwo, której celem jest tworze-
nie przestrzeni sportowej należącej do kobiet, 
zwiększenie aktywności kobiet po 35 roku ży-
cia oraz aktywizacja sportowa seniorek.

Baba Cup to niewątpliwa realizacja tych 
założeń – od lat turniej skupia kilkaset mi-
łośniczek aktywnego i zdrowego stylu życia 
z całej Polski. Każdego roku w imprezie bierze 
udział od 150 do 250 zawodniczek.

Panie grają podzielone na trzy kategorie 
wiekowe wg sumy wieku pary:

 Î poniżej 100 lat
 Î powyżej 100 lat
 Î powyżej 120 lat

Baba Cup to jednak nie tylko gra na kor-
cie. Obok sportowej rywalizacji równie ważna 

jest przyjaźń i wspólnie spędzony czas, dla-
tego podczas turnieju, na przestrzeni obiek-
tu, będzie aktywne miasteczko turniejowe, 
w którym zarówno zawodniczki jak i widzo-
wie będą mogli miło spędzić czas między roz-
grywkami.

Atrakcje przygotuje m.in. polska marka 
ubrań Ennbow oraz Magazyn Głos Senio-
ra. Fundacja Zdrowe Społeczeństwo zadba 
również o zdrowie uczestników wydarzenia 
w „namiocie ze zdrowiem”, gdzie odbędą się 
bezpłatne warsztaty, badania oraz strefa relak-
su. Sportowa rywalizacja, kobieca siła i doj-
rzałość, radość ze wspólnych działań i przyja-
cielska integracja - tego nie można opisać, to 
trzeba zobaczyć.

Serdecznie zapraszamy!

15 E DYC JA  
T U R N IEJ U TE N I SA 
DE BLOW E G O KOBIET 
BA BA C U P ODBĘ DZ IE 
SIĘ MIĘ DZ Y 1-3 
W R Z E ŚN I A 2017 ROKU 
NA WA R SZ AW SK I C H 
KORTAC H 
WA R SZ AW I A N K I.
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27 MAJA UTW W ŁAZACH WE WSPÓŁPRACY Z GMINĄ ŁAZY 
PO RAZ KOLEJNY STANIE PRZED OGROMNYM WYZWANIEM, 
JAKIM NIEWĄTPLIWIE JEST ORGANIZACJA OLIMPIADY 

SPORTOWEJ SENIORÓW „TRZECI WIEK NA STRAT”, KTÓRA NA 
STAŁE WPISAŁA SIĘ W OGÓLNOPOLSKI KALENDARZ IMPREZ 
PLENEROWYCH. 

Od 2009 roku jest ona promocją zdrowia, aktywnego wypoczyn-
ku wśród pokolenia 50+, a także doskonałą drogą do integracji mię-
dzypokoleniowej i wzmocnienia więzi pomiędzy słuchaczami UTW 
z całego kraju i zagranicy. W tym roku forma olimpiady zostanie roz-
szerzona o spotkanie z przedstawicielami UTW ze wschodniej grani-
cy, które upłynie w klimacie poznawania wzajemnej kultury i tradycji. 

Dodatkowe zajęcia w ramach poszczególnych sekcji dają słucha-
czom możliwość rozwijania swoich pasji. Odzwierciedleniem hobby 
słuchaczy UTW w Łazach oraz utrwaleniem ich wspomnień były 
fotograficzne i plastyczne wystawy jubileuszowe połączone z wy-
stępem Kabaretu 50+. W retrospektywnej odsłonie słuchacze sekcji 
plastycznej i fotograficznej zaprezentowali dorobek UTW z ostat-

niego dziesięciolecia jego działalności. Aktywność artystycznej se-
nioralnej części łazowskiej społeczności dostrzegła galeria Porcelana 
Śląska w Katowicach, która współtworzy aukcję obrazów wykona-
nych przez sekcję plastyczną. 

Druga połowa roku upłynie pod znakiem podsumowań i po-
dziękowań. Podczas oficjalnej uroczystości jubileuszowej zorganizo-
wanej na zakończenie roku akademickiego wyróżnienie otrzymają 
słuchacze, którzy w szeregach UTW działają od początku jego ist-
nienia. W ramach owocnej współpracy oraz wdzięczności za pomoc 
w realizowaniu różnego rodzaju projektów nad Zalewem Mitręga 
w Łazach zostanie także zorganizowany piknik integracyjny z wła-
dzami miasta i organizacjami pozarządowymi. Rok 2017 zakończy 
inauguracja roku akademickiego 2017/2018, podczas której zostaną 
uhonorowani PRZYJACIELE UTW. Uroczystość uświetni prezenta-
cja multimedialna pt. „10 lat UTW w obiektywie”. Podsumowaniem 
roku jubileuszowego będzie opracowanie i wydanie biuletynu.

�� AGNIESZKA SEWERYN 
www.utwlazy.pl

TRZECI  
WIEK  
NA STRAT

Odpowiadając na to pytanie cofam się w przeszłość i to zamierz-
chłą, czyli wracamy aż do 490 r. p.n.e., kiedy to po zwycięskiej dla Gre-
ków bitwie z Persami w pobliżu miejscowości Maraton, armia perska 
zaokrętowała i wypłynęła w kierunku Aten, wówczas bezbronnych, 
gdyż cała armia grecka została pod Maratonem. Widząc to, Grecy 
udali się co sił w nogach do miasta, a bieg ten stał się podstawą wielu 
romantycznych historii. Według niektórych żołnierz grecki w pełnej 
zbroi, według innych  posłaniec Filippides, przybiegli jako pierwsi do 
Aten, by obwieścić zwycięstwo oraz poinformować Ateńczyków, że 
płynie ku nim cała flota perska. Po przekazaniu tej wiadomości, ów 
pierwszy "biegacz maratoński", niestety, padł martwy.

W dniu 13.11.2016  pokonałem dystans z  Maratonu do Aten, 
ale  wydłużony! Start do biegu zaczyna się dokładnie na miejscu hi-
storycznej bitwy. Trzeba dodać, iż Grecy dbają o ceremoniał: sam 
bieg rozpoczyna się przysięgą, taką jaką składali pierwsi olimpijczy-
cy w 1896 r., przed linią startu przebiegamy obok płonącego znicza, 
symbolizującego znicz olimpijski. W rzeczywistości dystans między 
Maratonem a Atenami wynosi około 37 km ale już na pierwszych 
olimpiadach w latach 1896-1908r. zaokrąglono dystans do 40 km. Na 
igrzyskach w Londynie w 1908r. dystans zwiększono następnie o ko-
lejne 2195 metrów, a zawdzięczamy to Amerykanom, którzy podczas 
rozpoczęcia Olimpiady nie pochylili swoich sztandarów  (The Star 
Spangled Banner) przed trybuną, gdzie siedział brytyjski król Edward 
VII  twierdząc, że ich gwiazdy nie będą się nigdy pochylać przed żad-
ną koronowaną głową, więc organizatorzy Olimpiady, przesunęli start 
maratonu kończącego Olimpiadę tak, aby rodzina królewska mogła 
z pałacu w Windsorze go oglądać. Od tego  momentu bieg maratoński 
ma zawsze dystans 42.195m. 

 Często wśród  biegaczy ten bieg uważany jest za jedyny prawdzi-
wy maraton, inne są jedynie biegami na… dystansie maratońskim. 
Mnie wystarczyło mniej więcej połowa limitu, dokładnie 4 godz. 7 
min na pokonanie tej trasy i tym samym  zostanie "prawdziwym" 
maratończykiem.

Z zamierzchłej przeszłości wróćmy do mniej odległej - i teraz 
bardzo istotna moja wzmianka biograficzna: pierwszy dystans ma-
ratoński pokonałem mając 58 lat. Nadmieniam, że nigdy nic wspól-
nego ze sportem nie miałem do czynienia, na dodatek jeszcze 6 lat 
temu łapałem zadyszkę po 20 metrach i miałem  kłopoty z przebie-
gnięciem 100 m, słownie stu metrów(!), co jest zjawiskiem typowym 

dla osób prowadzących tzw. siedzący tryb życia, o innych proble-
mach, przede wszystkim zdrowotnych związanych z takim  trybem 
życia nie wspominając.

Jak zmiana stylu życia i aktywność fizyczna zmieniła mnie z "ka-
napowca" czy "komputerowca" z dość dużą nadwagą (+30 kg) w ma-
ratończyka oraz odpowiedź na podstawowe pytanie : czy warto bie-
gać maratony -  o tym m.in. w następnym wydaniu „Głosu Seniora”.

�� MAREK PILCH 
ambasador zdrowego stylu życia Głosu Seniora  

i Ogólnopolskiej Karty Seniora

W DNIU 30.04.2017 R. UKOŃCZYŁEM BIEG MARATOŃSKI  PODCZAS  16. PZU CRACOVIA MARATON. NA DODATEK 
Z NOWYM REKORDEM ŻYCIOWYM. SUKCES? NA PEWNO TAK, ALE JA OSOBIŚCIE  ZAWSZE PO MARATONIE ZADAJĘ  JEDNO 
PODSTAWOWE PYTANIE: CZY WARTO BIEGAĆ MARATONY?
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W POPRZEDNICH ARTYKUŁACH PISAŁAM O TYM, JAK 
W III ETAPIE CHOROBY OPIEKUN BLISKIEJ OSOBY CHOREJ 
(76 LETNIEJ) STAJE SIĘ PACJENTEM. DŁUGOTRWAŁY STRES 

I POPADANIE W STANY MELANCHOLII DOPROWADZIŁY MNIE 
W WIEKU 68 LAT DO DEPRESJI.

Różne mogą być przyczyny depresji, różne możliwości leczenia 
i wychodzenia z niej. Moim celem w tej krótkiej relacji z 10 lat zma-
gań jest pomoc osobom, które są w ciągłym stresie i nie bardzo wie-
dzą jakie kroki podjąć, jak dalej postępować, żeby nie być ciężarem.

 JAK POMAGAJĄC SOBIE – POMAGAM INNYM?
Mówiąc o mojej depresji otwieram moje wnętrze i zachęcam 

osoby chore do tego samego. 
Czy to trudne? Tak, ale lepsze niż chemia, która z reguły pozo-

stawia negatywne skutki. 

DLACZEGO ZACHOROWAŁAM NA DEPRESJĘ?
Kiedy mąż zachorował na Parkinsona i Alzheimera miałam już 

45 letni staż intensywnej pracy zawodowej, kierownicze stanowiska 
i funkcje społeczne. Nie miałam już dobrego zdrowia, a mimo to 
pracowałam bardzo intensywnie, bo praca sprawiała mi przyjem-
ność, odnosiłam sukcesy. Podróżowałam po świecie, uczestniczy-
liśmy w życiu kulturalnym, mąż był zapalonym brydżystą. Miałam 
kochającego męża lwowiaka. Byłam osobą szczęśliwą i pierwsze dwa 
etapy choroby męża pokonaliśmy dobrze dzięki mojej wiedzy i wy-
trwałości w pracy nad stanem Jego mózgu. Trzeci etap choroby był 
bardzo trudny i nie było możliwości zapewnienia specjalistycznej 
opieki przez 24 godz/dobę (patrz: Głos Seniora nr 25 ). Zmuszona 
zostałam do rezygnacji z pracy zawodowej i społecznej. Musiałam 
całkowicie zmienić styl życia i poświęcić czas tylko mężowi. 

Szczęśliwe życie i robienie tego co lubię, padło w gruzach.  Or-
ganizm fizycznie i psychicznie nie wytrzymał. Zachorowałam na de-
presję i nie było możliwości, aby temu zapobiec. Sytuacja rozwoju 
choroby męża przerosła moje przewidywania. 

JAK ŻYŁAM Z DEPRESJĄ? JAKIE REALIZOWAŁAM 
ELEMENTY TERAPII, KTÓRE POMOGŁY Z JEDNYM 
NAJSŁABSZYM LEKIEM ZAŻEGNAĆ SKUTECZNIE 
CHOROBĘ?

Nazwałam tą moją metodę „skojarzoną terapią". Jest komplek-
sowa i skuteczna. 

 Î  Najtrudniej było przeżyć szok związany z koniecznością 
umieszczenia Męża w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. 
Połączone to było z ubezwłasnowolnieniem w Sądzie Ro-
dzinnym, co znacznie pogorszyło mój stan zdrowia. 

 Î  Uczestniczenie w grupie wsparcia w Stowarzyszeniu Osób 
Chorych na Alzheimera z udziałem psychologów i lekarzy 
psychiatrów. 

��  ANNA PRZYBYŁEK BORACZYŃSKA 86+

dr nauk tech., oprócz swoich specjalności 
naukowych interesuje się od wielu lat pro-
filaktyką zdrowotną i psychologią rozwoju 
umysłowego. Pracowała zawodowo 48 lat, 
piastując różne stanowiska na AGH: m.in. pro-
dziekan, z-ca dyr Instytutu; funkcje kierowni-
cze m.in. Komisja Nauk Org. i Zarządzania PAN, 
TNOIK, NOT, prezes Honorowy stowarzyszenia 
pacjentów. Absolwent 4 UTW, na UTW UJ prowadzą-
cy również seminaria w grupie medycznej. Posiada tytuł Honorowy 
Senior UTW PK. Od 18 lat wolontariusz w różnych NGO, Ambasador 
„Głos Seniora” i Ogólnopolskiej Karty Seniora.

ZACZNIJ ŻYĆ SZCZĘŚLIWIE!
Anna Boraczyńska ambasadorka zdrowego stylu życia Głosu Seniora odpowiada na listy i pytania doty-
czące filozofii życia Seniorek i Seniorów.
Każda z Was wie, że trzeba wyznaczyć cel - strategiczny i ten bliski. Różne są jednak drogi do osiągania celu.  
Trzeba też znać odpowiedź na kilka pytań:
 Jak być sobą, nie ranić innych?
 Jak być asertywnym i pokonywać przeszkody do szczęścia?
 Jak osiągnąć III i IV wiek i być zadowolonym z siebie?
Zadajcie sobie te i inne pytania; zastanówcie się czy znacie siebie, czy zrobiliście wszystko by być zadowolo-
nym z życia jako Seniorka, czy Senior? Zapraszam serdecznie. Anna 86+

Listy i zapytania prosimy przysyłać na adres mailowy: Seniorka1930@gmail.com lub na facebooku.

NEGATYWNE SKUTKI 
DŁUGOTRWAŁEJ 
PRACY W POZYCJACH 
STATYCZNYCH ORAZ 
SPOSOBY ZAPOBIEGANIA IM 

UWAGA! SIEDŹ PROSTO! 
  Wszyscy słyszeliśmy to nie raz. Ale czy 

to rzeczywiście rozwiązanie? 
Należy pamiętać, że podczas siedzenia 

kiedy staramy się prostować siłą naszych 
mięśni obciążamy kręgosłup nawet do war-
tość 1,5x masy ciała. 

Według badań osoba ,która stara się sie-
dzieć poprawnie po 3min i tak się garbi, 
osoba która się nie stara garbi się po ok. 1 
min… w związku z tym nie mam sensu „sta-
rać się”. Pewnie wielu odetchnie z ulgą.  Co 
zatem zrobić? 

DEGENERACJA UKŁADU RUCHU 
I JEJ ZAPOBIEGANIE 
Szyja i  Lędźwie
  Pozycja zgarbiona na poziomie lędźwio-

wym wywołuje automatycznie wysu-
niecie i zadarcie głowy do góry. Część 
mięsni szyi, które normalnie pracowały 
jako stabilizatory zaczynają dodatkowo  
obciążać szyję ze względu na zmianę 
mechaniki prowadząc do zmian dege-
neracyjnych kręgów, dysków, naczyń 
kręgowych, wzmożonego napięcia mię-
śni oraz bólów głowy i lędźwi. Zmiany 
przeciążeniowe na poziomie wyrostków 
międzykręgowych będą powodowały 
w dalszej perspektywie ucisku korzeni 
nerwowych. 

  Co robić? Prawidłowa pozycja siedzą-
ca tzn. pełne oparcie o tył krzesła lub 

siedzenie na przedniej krawędzi krze-
sła z jedną nogą znacząco cofniętą pod 
krzesło. Ćwiczenia elongacji  szyi– wy-
ciąganie się w osi lub retrakcja głowy. 
Przerwy 5min co 1h połączone z ru-
chem szczególnie energiczny spacer

Barki i klatka piersiowa
  Szyja nie garbi się sama. Najczęściej do-

łączają do niej barki. Część mięśni ob-
ręczy barkowej przyczepia się na szyi 
dlatego  garbienie się będzie dodatkowo 
obciążało szyję przyspieszając w/w pro-
cesy degeneracyjne oraz uciskając ner-
wy oraz naczynia. 

  Co robić? Usiąść wygodnie, ręce założyć 
za oparcie i wypychać klatkę piersiową 
na kilka sekund do przodu ok. 15x.

Biodra
  Elastyczność mięśni okolicy biodra za-

pewnia nam równowagę oraz lekkie 
chodzenie, podczas długotrwałego sie-
dzenia głębokie zginacze biodra  (m.i-
liopsoas) przykurczają się i  napina-
ją. Badania wykazały, że zmniejszona 
ruchomość na poziomie biodra  jest 
główną przyczyną upadków u osób star-
szych. Dodatkowo w staniu wpływa na 
pogłębienie nadmiernego wygięcia krę-
gosłupa lędźwiowego- hiperlordozy. 

  Co robić? Stanąć w bardzo dużym wy-
kroku i zginać powili kolano nogi wy-
krocznej. Kiedy pojawi się wrażenie roz-
ciągania w pachwinie nogi zakrocznej 
należy utrzymać pozycję ok. 1min. 

Osłabiony brzuch i pośladki
  Kiedy chodzimy, stoimy lub siedzimy 

wyprostowane głębokie mięśnie brzu-

ZASIEDZIAŁEM SIĘ I CO TERAZ?  

 Î  Branie udziału w działalności Stowarzyszenia Osób Chorych 
na Chorobę Parkinsona z udziałem lekarzy specjalistów. 

 Î  Czytanie literatury specjalistycznej dotyczącej obu chorób 
mojego Męża. 

 Î  Słuchanie muzyki różnej, a szczególnie relaksacyjnej.
 Î  Oglądanie filmów relaksacyjnych, leczenie kolorami i naturą. 
 Î  Rozmowy z psychologiem i poszukiwanie przyczyn depresji. 
 Î  Spotkania z bioenergoterapeutą i słuchanie muzyki na gongu 

i misach tybetańskich.
 Î  Medytacja. 
 Î  Zajęcia rehabilitacyjne dostosowane do stanu zdrowia jako 

aktywność fizyczna. 

SKOJARZONĄ  KOMPLEKSOWĄ  TERAPIĘ NA  DEPRESJĘ  
POLECAM  WSZYSTKIM,   KTÓRZY  NIE  LICZĄ  NA  
SZYBKI  EFEKT,  ALE  POZYTYWNY  SKUTEK. JA MIAŁAM 
SZCZĘŚCIE I OSIĄGNĘŁAM  JUŻ  PO  PÓŁ  ROKU  
I   PRAWIE   BEZ   CHEMII, ALE  TEŻ    BEZ  NAWROTÓW. 

Polecam też czytanie na bieżąco czasopism o tematyce psycholo-
gicznej. Poszerzona wiedza z psychologii i rady praktyczne pozwalają 
nam pokonać  wiele zawiłości życia codziennego. Nikt nie ma życia po 
różach, ale każdy może je sobie wizualizować i dążyć do doskonałości. 

NALEŻY JEDNAK PAMIĘTAĆ, ŻE SAMOLECZENIE 
NIE MOŻE TRWAĆ ZA DŁUG.

Jeżeli przeczytane rady z czasopism czy edukacja medialna nie 
przynoszą satysfakcjonujących  efektów, należy poszukać  pomocy 
profesjonalnej i udać się do psychologa, neurologa  czy  psychiatry. 

Miejmy na uwadze często cytowane słowa znanej psycholog Ewy 
Woydyłło "Do wszelkich recept samopomocowych podchodźmy 
z odpowiednią dozą sceptycyzmu i zdrowego rozsądku" 

JAK RADZIĆ SOBIE Z DEPRESJĄ

cha pracują jako stabilizatory kręgo-
słupa. Kiedy siedzimy niedbale mięśnie 
te rozluźniają się. Jeżeli dodatkowo bę-
dziemy mieli zbyt napięte mięśnie oko-
licy kręgosłupa lędźwiowego, tworzymy 
biomechaniczne warunki do pogłębia-
nia lordozy lędźwiowej (hiperlordoza). 

  Co robić? Położyć rękę na brzuch dając 
opór i wykonać 10 głębokich  wdechów 
i wydechów.

Monitor
Bardzo ważne aby środek monitora był 

na wysokości wzroku gdyż ustawienie głowy 
będzie warunkowało pozycję reszty ciała.

Sen
Regularne godziny snu powyżej 7h, ideal-

nie od ok. 22 do 6 rano.  W nocy następuje re-
generacja tkanek , dlatego tak ważna jest od-
powiednia ilość snu, szczególnie głębokiego.

Aktywny tryb życia
Na sport potrzeba jest dodatkowa ilość 

czasu, dlatego dobrze jest uczyć się  wyko-
rzystywać np. drogę do pracy, czy do sklepu 
łącząc ją ze spacerem czy jazda na rowerze. 

Wykazano, że średniej intensywności ak-
tywność  ruchowa w zakresie od 3-5h tygo-
dniowo, znacząco zmniejsza prawdopodo-
bieństwo incydentów sercowo-naczyniowych 

�� PRZEMYSŁAW SEKUŁA  
Fizjoterapeuta Osteopata

Czy wiesz, czym jest depresja? 
Wciąż z nią walczysz, a może już ją 

pokonałeś? 
ROZPOCZYNAMY KAMPANIĘ  

„PRZEGONIĆ SMUTEK!” 
– podziel się z naszymi Czytelnikami 
Twoim sposobem na depresję. Wyślij 

nam na adres  
konkurs@manko.pl  

swoją historię i pomóż innym 
pokonać depresję! 
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WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA WWW.FUNDACJAGEERS.ORG.PL ORAZ NA BEZPŁATNEJ INFOLINII  
800 889 400 DZIAŁAJĄCEJ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 9:00–16:00.

WIELE WSKAZUJE NA TO, ŻE SY-
TUACJA JEST NAPRAWDĘ PO-
WAŻNA, PONIEWAŻ WEDŁUG 

NIEKTÓRYCH SZACUNKÓW ZABURZENIA 
DEPRESYJNE MOGĄ WYSTĘPOWAĆ AŻ 
4,8 RAZY CZĘŚCIEJ U NIEDOSŁYSZĄCYCH 
PACJENTÓW NIŻ U OSÓB ZDROWYCH. 
CO WIĘCEJ, IM MŁODSZEGO 
PACJENTA DOTYCZY NIE-
DOSŁUCH, TYM WIĘK-
SZY WPŁYW MA TO 
NA JEGO DOBROSTAN 
PSYCHICZNY. 

Jak dowodzą ba-
dania przeprowadzone 
w uniwersyteckich szpi-
talach w Modenie i Fer-
rarze we Włoszech, osoby 
z niedosłuchem są dużo bardziej 
narażone na poważne zaburzenia nastroju 
niż osoby dobrze słyszące. Szczegółowym 
testom poddano tam 73 osoby w wieku od 
35 do 54 lat. Pacjenci odpowiedzieli na wie-
le pytań dotyczących ich staniu zdrowia, 
samopoczucia, zadowolenia z pracy, a tak-

że mieli ocenić, jak bliskie są im uczucia 
między innymi: niedopasowania, lęku czy 
niekontrolowanej złości. Badacze spytali 
też o związek powyższych emocji z kon-
kretnymi sytuacjami społecznymi. Wyniki 
porównano z tymi uzyskanymi przez grupę 

kontrolą, co pozwoliło ustalić, że osoby 
z niedosłuchem wykazują gene-

ralnie o wiele wyższy poziom 
stresu niż dobrze słyszący 

badani. Ponadto częściej 
zdradzali oni objawy 
depresji, lęku społecz-
nego i zachowań agre-
sywnych. Każde z nich 
miało swoje uzasadnie-

nie, na przykład zaburze-
nia lękowe bardzo często 

związane były z zatłoczonymi 
przestrzeniami, gdzie wychwyce-

nie słów było dodatkowo utrudnione. Nie-
stety, w wielu przypadkach zaburzenia słu-
chu i problemy natury emocjonalnej tworzą 
błędne koło – chorzy ze strachu przed od-
rzuceniem czy ośmieszeniem unikają spo-
tkań z ludźmi, tym samym nie dając sobie 

szansy na otrzymanie pomocy i pogłębiając 
stany lękowe oraz depresję. 

Osłabienie zmysłu słuchu dotyka nie 
tylko samych chorych, ale także ich otocze-
nie: rodzinę, przyjaciół i współpracowników. 
W komunikację zostaje włożony dodatkowy 
wysiłek: rozmówca musi stanąć twarzą do 
adresata, mówić wolniej i bardzo wyraźnie, 
by zostać zrozumianym. Komunikat wyszep-
tany lub wyartykułowany niedostatecznie 
wyraźnie musi zostać powtórzony, czasem 
po wielokroć, co zniechęca do komunikacji 
z osobą słabiej słyszącą i prowadzi do stop-
niowego jej odsuwania od codziennych kon-
wersacji. Osoby komunikujące się z niedosły-
szącym reagują zniecierpliwieniem, irytacją, 
w kolejnych prośbach o powtórzenie do-
szukają się celowego działania czy nieuwagi 
rozmówcy.  Objawy takie jak niesłyszenie 
dzwonka telefonu czy cicho wypowiadanych 
słów są bagatelizowane lub obracane w żart 
przez osoby niedosłyszące. Jednocześnie 
napotykając coraz poważniejsze utrudnie-
nia w codziennym życiu, wycofują się oni 
z uczestnictwa w spotkaniach, rezygnują 
z hobby, a załatwienie najprostszych spraw 

przysparza im ogromnego stresu. Nietrudno 
więc wyobrazić sobie, jakie następstwa może 
nieść za sobą trwające przez dłuższy czas po-
czucie niezrozumienia, odepchnięcia, wsty-
du i straty – to pierwszy krok do zaburzeń 
depresyjnych. 

Depresja charakteryzuje się obniżeniem 
nastroju, zaburzeniem rytmu dzień–noc 
i niemożnością odczuwania przyjemności. 
Chory może mieć problemy z jedzeniem, 
chudnąć, być wiecznie zmęczony lub utra-
cić zainteresowanie czynnościami, które do 
tej pory sprawiały mu radość, a w ciężkich 
przypadkach z choćby codziennymi zabie-
gami higienicznymi. By móc zdiagnozować 
depresję, lekarz w wywiadzie stwierdza, czy 
u pacjenta można było zaobserwować mi-

nimum pięć objawów przez okres dwóch 
tygodni. Leczenie może objąć zarówno po-
dawanie leków, jak i psychoterapię, w zależ-
ności od tego, jak poważny jest stan cierpią-
cej osoby. Taki stan wymaga zdecydowanej 
interwencji – choć osobom postronnym 
może się wydawać, że ich bliski jest po pro-
stu przemęczony lub nawet rozleniwiony, 
u podłoża leży silne cierpienie, nierzadko 
wynikające z narastającego długi czas po-
czucia odrzucenia i wrażenia, że jest się gor-
szym niż inni.

Utrata zdolności słyszenia czystych 
dźwięków nie jest wyrokiem i nie powinna 
skazywać nikogo na społeczne „wygnanie”. 
– Niezwykle ważne jest budowanie świa-
domości w społeczeństwie, co jest misją 

NIEDOSŁUCH 
MOŻE POWODOWAĆ DEPRESJĘ 

OCENIA SIĘ, ŻE AŻ 10% 

MIESZKAŃCÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

W RÓŻNYM WIEKU ZMAGA SIĘ 

Z UTRATĄ SŁUCHU W STOPNIU 

POWAŻNIE WPŁYWAJĄCYM NA 

CODZIENNE ŻYCIE. MIMO TO 

PROBLEM NIEDOSŁUCHU JEST 

BAGATELIZOWANY. TYMCZASEM 

PROWADZI ON DO IZOLACJI 

SPOŁECZNEJ ORAZ DEPRESJI. 

– ZBYT CZĘSTO POSTAWA SAMYCH CIERPIĄCYCH NA NIEDOSŁUCH NIE UŁATWIA NIESIENIA IM POMOCY. 
PONIEWAŻ OSŁABIENIE ZMYSŁU SŁUCHU PRZEBIEGA STOPNIOWO, WIELU Z NICH NIE ZDAJE SOBIE 
SPRAWY, ŻE COŚ TRACI – MÓWI MARIA DOBROWOLSKA Z FUNDACJI GEERS DOBRY SŁUCH.

Badaj  
regularnie słuch,  

aby cieszyć się pełnią życia. 
Kłopoty ze słychem można 

szybko zdiagnozować 
i znaleźć właściwe 
rozwiązanie. To jest  

twój wybór. 

naszej Fundacji – mówi Maria Dobrowol-
ska z Fundacji GEERS Dobry Słuch. – Pro-
filaktyka, systematyczne kontrole słuchu, 
a wreszcie szukanie pomocy to koniecz-
ność. Otoczenie osób niedosłyszących, 
a szczególnie najbliższa rodzina, musi 
wiedzieć o potencjalnych długofalowych 
konsekwencjach niedosłuchu, by moty-
wować do jak najszybszego podjęcia od-
powiednich kroków. Działanie to wyma-
ga ogromnego wyczucia i delikatności, by 
nie pogłębić u chorego wrażenia wyobco-
wania czy zawstydzenia swoim stanem – 
ważne, by poczuł, że nie jest z problemem 
sam, ale dookoła siebie ma osoby, które 
rozumieją, co przeżywa i naprawdę chcą 
mu pomóc – dodaje. 
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Wżyciu każdego z nas może nadejść ten czas, gdy w naszym 
sercu zawita pustka. Postarajmy się ją jak najszybciej wypeł-
nić. Doskonałym sposobem okazać się może przygarnięcie do 

siebie czteronożnego przyjaciela PSA. To właśnie dzięki niemu poczuje-
my się ponownie potrzebni, kochani.

 Î  to właśnie on będzie naszym wiernym kompanem podczas wie-
czornych rozmów,

 Î  to właśnie on zadba o nasz ruch, kondycję fizyczną wynikającą 
chociażby z obowiązku wyprowadzania go na spacer,

 Î  to właśnie on może zadbać o nasze bezpieczeństwo 
 Î  to właśnie on będzie towarzyszył nam podczas codziennych 

czynności
 Î  to właśnie do niego na kanapie przed kominkiem możemy się 

przytulić. 
Gdy się jednak okaże, że to faktycznie pomysł doskonały pamiętajmy 

o jednej podstawowej rzeczy: Właściwy dobór psa. To na co powinniśmy 
zwracać uwagę?

Czy mam odpowiednie warunki i czy podołam obowiązkom wynikają-
cym z posiadania psa?

Pamiętajmy, że fakt posiadania psa to nie tylko realizacja swoich po-
trzeb, ale i potrzeb psa.

Przy nabywaniu psa możemy sugerować się rasą, ale też pamiętaj-
my, że i tu możemy napotkać na ‘egzemplarze’ całkowicie odbiegające od 
norm przypisanych danej rasie. W sytuacji, kiedy wiemy już jakiego psa 
chcemy tj. charakter, wygląd to starajmy się  właśnie takiego pozyskać. 
Dobrą decyzją okazać się może nabycie psa dorosłego, gdyż decydując się 
szczeniaka, tak naprawdę nie wiemy co z niego wyroście. Dobrym miej-
scem okazać się może schronisko dla psów. Są to psy najczęściej w peł-
ni rozwinięte psychicznie i fizycznie, a opiekunowie tych zwierząt zawsze 
służą dobrą radą przy wyborze psiaka. Możliwe, że właśnie tam znajdzie-
cie tę kudłatą istotę, która wypełni wasze serce, serce które zacznie na 
nowo się uśmiechać, gdy na niego spojrzycie, psa który nigdy was nie za-
wiedzie, a który zawsze będzie na was czekał. 

Świadczone są usługi hotelowania i szkolenia psów co oznacza, że mo-
żecie oddać psa w dobre ręce na kilka dni na okres np. wyjazdu na wy-
cieczkę. Gdy natomiast pojawiają się problemy wychowawcze psa, moż-
na również skorzystać ze szkolenia, gdzie w plenerze wspólnie ze swoim 
kompanem, pod okiem instruktora będziecie się lepiej poznawać i poro-
zumiewać. 

�� DAWID MISIURSKI 
- BOLO Szkolenie i hotelowanie psów/www.szkolenie-bolo.pl

PIES SPOSOBEM NA 
SAMOTNOŚĆ I NIE TYLKO

O DOGOTERAPII W OSTATNIM NUMERZE GŁOSU SENIORA 
POWIEDZIAŁEM DUŻO, ALE WCIĄŻ NIE WSZYSTKO. TEMAT 
BOWIEM JEST BARDZO ROZLEGŁY. POSTANOWIŁEM JEDNAK 

POD NAMOWĄ PAŃSTWA ZAMIENIĆ DOGOTERAPIĘ, CZYLI TERAPIĘ 
Z UDZIAŁEM PSA, NA TEMAT BARDZIEJ OGÓLNY. PRZECIEŻ NIE 
KAŻDY MA W DOMU PIESKA, ALE INNE ZWIERZĄTKO JUŻ TAK.

Zooterapia to metoda wzmacniająca rehabilitację, ale także osła-
biająca przyczyny takich chorób jak depresja, czy alzheimer. Pierw-
szymi objawami bowiem depresji jest niechęć do wychodzenia 
z domu, pustka, która towarzyszy nam przy wykonywaniu prac co-
dziennych, poczucie osamotnienia, a przy tym unikania znajomych 
i przyjaciół.  I wszystkim tym objawom przychodzi nieodzownie 
z pomocą nasz ukochany zwierzak. Czemu piszę „ukochany”? Bo nie 
da się mieć zwierzątka i nie kochać go całym sercem.  

Więź ze zwierzęciem najlepiej zbudować podczas radosnej zaba-
wy. Możemy wydawać polecenia, ale także głaskać go i obdarowywać 
smakołykami. Niesie to bardzo dużo pozytywnej energii i zadowole-
nia. Uśmiech pojawia się na naszych twarzach mimowolnie, ot tak. 
Niezwykle ważne jest także oderwanie się od rzeczywistości, od cią-
głego myślenia o różnych sprawach.

Ale skończmy teorię, co jednak mówią o swoich zwierzętach ich 
opiekunowie?

- Mój piesek chodzi ze mną wszędzie. Nie tylko wychodzimy na 
spacery, ale także razem chodzimy do sklepu, apteki, czy w odwie-
dziny do moich i jego przyjaciół. Nie lubię chodzić sama, a on jest 
zawsze przy mnie. Myślę, że on też to lubi. – mówi Pani Zofia.

- Pamiętam, jak raz, przyjechała w odwiedziny bez zapowiedzi 
moja córka z mężem. Siedzieliśmy przy stole, aż w pewnym momen-
cie bardzo mocno rozbolała mnie głowa. – opowiada Pani Krystyna - 
Mój piesek od razu to wyczuł i przyszedł do mnie. Położył swoją głowę 
na moich nogach. Popatrzyłam na niego, a w jego oczach zobaczyłam 
wielki smutek. Nie wiem jak to wyczuwa, ale kiedy mnie coś boli, za 

każdym razem on wie i przychodzi mnie pocieszyć. Od zawsze wie-
działam, że jest wyjątkowy, że ma swój szósty zmysł.

- Mojego kota podarowała mi córka na moje 65 urodziny i cho-
ciaż żyjemy z sobą 8 lat, do dzisiaj uważam, że był to najlepszy pre-
zent, jaki mogłem dostać. Calka szybko się do mnie przywiązała, 
a i ja obdarzyłem ją miłością od pierwszych chwil. Uwielbiam mo-
menty, kiedy wieczorami zatapiam się w fotelu, a ona przychodzi 
i mruczy, chcąc zwrócić na siebie uwagę. Wtedy głaszczę ją w jej 
brązowy brzuszek. Sprawia mi to chyba większą radość niż jej. – 
zwierza się Pan Stanisław.

- Mój kochany kotek ma na imię Leos. Jest ze mną od 5 lat, a zna-
lazłam go... nie zapomnę tego dnia do końca życia. Jak co sobotę 
wynosiłam śmieci do kontenerów. W jednym z nich słyszałam ja-
kieś odgłosy. Niewiele myśląc postanowiłam za wszelką cenę spraw-
dzić co to. Wdrapałam się do środka i znalazłam małe, bezbronne 
zwierzątko.  – wspomina Pani Barbara - Myślałam, że przez całe 
życie dużo już widziałam, ale ten obraz sprawił, że popłakałam się 
jak małe dziecko. Zaniedbany, wygłodzony, przerażony - po prostu 7 
nieszczęść. Wzięłam go ze sobą i tak oto został ze mną po dzień dzi-
siejszy. Codziennie się nim opiekuje, karmie, myje i daje jedzonko. 
Ponieważ wnuczęta nie chcą mnie odwiedzać, kocham go jak swoje 
dziecko. Mam nadzieję że będzie ze mną do końca.

Tak niewiele trzeba, aby poczuć się szczęśliwym i spełnić dobry 
uczynek. Wystarczy zaopiekować się zwierzątkiem, a ono samo nas 
uszczęśliwi. Nie trzeba czekać na odpowiedni moment, wystarczy 
podjąć decyzję już teraz. Nie spotkałem jeszcze osoby, która narzeka-
łaby, że podjęła taką decyzję.

Takich historii jak te jest bardzo dużo. Czekamy na Państwa 
opowieści, w których podzielą się Państwo zdarzeniami z życia 
swojego pupila. Opowieści prosimy przysyłać na adres mailowy  
glos.seniora@manko.pl lub pocztą: al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 
Kraków.

�� KRYSTIAN MACIASZEK

ZWIERZAK 
LEKIEM 

NA SAMOTNOŚĆ
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ZAPRASZAMY DO SKLEPU 
INTERNETOWEGO SENIOR + WIGOR, 
KTÓRY ZOSTAŁ STWORZONY NA 
PODSTAWIE ANALIZY POTRZEB OSÓB  
W WIEKU 60+. WWW.SENIORPLUS.EDU.PL  
TO MIEJSCE, W KTÓRYM ZNAJDĄ 
PAŃSTWO SZEROKI WYBÓR PRODUKTÓW 
WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ SENIORA 
W KAŻDYM OBSZARZE JEGO AKTYWNOŚCI.

 

W trosce o zdrowie i komfort seniora przygotowaliśmy wyse-
lekcjonowaną ofertę pomocy i wyposażenia dedykowanego rehabi-
litacji i rewalidacji osób starszych.

W sklepie internetowym www.seniorplus.edu.pl znajdą Pań-
stwo profesjonalne rozwiązania w obszarze:

 Î rehabilitacji, aktywności ruchowej,
 Î aktywności poznawczej,
 Î relacji społecznych,
 Î arteterapii,

 Î  terapii z wykorzystaniem multimedialnych rozwiązań (m.in. 
stół terapeutyczny),

 Î  wyposażenia pokoju seniora
 Î  urządzeń i gier do zajęć ruchowych i aktywności w plenerze.

Szeroki asortyment i wysoka jakość produktów umożliwiają 
nam kompleksowe wyposażenie domów seniora, domów spokoj-
nej starości, placówek pobytu dziennego oraz gabinetów rehabilta-
cyjnych w sprzęt i pomoce do aktywizacji seniorów i usprawniania 
osób starszych.

Wszystkie oferowane przez nas produkty zostały dobrane tak, 
by zachęcić osoby w wieku 60+ do podejmowania aktywności i ko-
rzystania z uroków bycia seniorem: odkrywania nowych możliwo-
ści, usprawniania nabytych już umiejętności.

Nasza oferta uwzględnia również pomoce dobrane pod kątem 
rozwiązywania "małych" i "dużych" problemów osób starszych, 
dlatego szczególna uwagę poświęciliśmy terapii. Dlatego też część 
produktów oznaczona została symbolem TERAPIA SENIORA, su-
gerującym, że dana pomoc może być szczególnie przydatna w reha-
bilitacji i poprawie jakości życia seniora. 

Polecamy Państwu wyjątkowe rozwiązania w naszej ofercie, 
w szczególności:

MULTIMEDIALNY STÓŁ TERAPEUTYCZNY 
– interaktywne urządzenie zawierające gry oparte na anima-

cjach świetlnych reagujących na ruchy rąk. Zajęcia przy stole mo-
tywują do podejmowania aktywności fizycznej, poprawiającej mo-
torykę dłoni, koordynację, spostrzegawczość i szybkość reakcji. Stół 
terapeutyczny jest doskonała okazją do interakcji społecznych.

ARTETERAPIA I SENSOPLASTYKA 
– terapia przez sztukę jest formą autoekspresji, która wyzwala 

kreatywne myślenie, pozwala zredukować stres, poprawić samopo-
czucie, a także rozwija umiejętności interpersonalne. W sklepie se-
niorplus.edu.pl znajdą Państwo szeroką ofertę instrumentów 
muzycznych, produktów plastycznych i akcesoriów do prac 
kreatywnych. 

POMOCE DO REHABILITACJI DŁONI
Z wiekem funkcje motoryczne dłoni ulegają osłabieniu, dlatego 

ważne jest wzmacnianie zręczności poprzez odpowiednie ćwicze-
nia z piłkami i elastycznymi trójkątami. Zajęcia z ich wykorzysta-
niem łagodzą napięcie i zmniejszają stres, wspierają terapię zgina-
czy i prostowników dłoni i palców seniora. W naszej ofercie znajdą 
Państwo szeroką ofertę pomocy do wieloaspektowego wspierania 
rehabilitacji dłoni i ciała osób starszych.

WYPOSAŻENIE
U nas znajdą Państwo także kompleksowe wyposażenie prze-

strzeni, w której przebywają seniorzy: pomieszczenia ogólnodo-
stępne, pomieszczenia klubowe, pokoje pielęgniarek i do terapii in-
dywidualnej, miejsca do odpoczynku, indywidualne pokoje seniora, 
jak również jadalnie, szatnie czy wyposażenie biurowe (recepcja, 
korytarz). Proponujemy szeroki wybór gotowych aranżacji i wizu-
alizacji, jak również możliwość przygotowania projektu dostosowa-
nego do Państwa indywidualnych potrzeb.

Obserwując zmiany demograficzne zachodzące w kraju i na świe-
cie, zauważyliśmy ogromną potrzebę przygotowania kompleksowej 
oferty dla osób pow. 60 r. ż., która jednocześnie wspierać będzie sku-
teczną, dobrą i przyjazną realizację rządowego programu „Senior+”.

Już dziś odwiedź nasz sklep www.seniorplus.edu.pl 
i przekonaj się o korzyściach, które oferujemy:

 Î  wygodne i szybkie zakupy bez wychodzenia z domu,
 Î  szybka realizacja zamówienia,
 Î  DARMOWA wysyłka przy zamówieniach 

pow. 150 zł,
 Î  5% rabatu dla posiadaczy Ogólnopolskiej 

Karty Seniora,
 Î  BEZPŁATNE materiały i scenariusze zajęć 

z wykorzystaniem produktów dostępnych 
w naszym sklepie,

 Î  plastyczne inspiracje na prace w ramach zajęć Arteterapii,
 Î  możliwość umówienia bezpłatnej wizyty konsultanta,
 Î  nowości i wyprzedaże,
 Î  aktualne informacje na temat polityki senioralnej w Polsce.

Więcej propozycji znajdą Państwo  
w nowym katalogu SENIOR + WIGOR 2017,  
dostępnym na stronie www.seniorplus.edu.pl. 

 

Serdecznie zapraszamy  
do skorzystania z naszej oferty 

i kontaktu z naszymi  
konsultantami  

na terenie całego kraju.
Zespół Senior + Wigor

W TROSCE O ZDROWIE
I KOMFORT SENIORA

w w w . s e n i o r p l u s . e d u . p l 
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GORSZE TRAKTOWANIE OSÓB STARYCH WYNIKA Z ZAŁO-
ŻENIA, IŻ POWYŻEJ PEWNEGO WIEKU, KAŻDA OSOBA BEZ-
WZGLĘDNIE NIE JEST W STANIE POPRAWNIE WYKONYWAĆ 

OKREŚLONYCH RÓL SPOŁECZNYCH, ZWŁASZCZA ZAŚ TYCH, KTÓ-
RE PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO UZNANE SĄ ZA PRODUKTYWNE. 
TYMCZASEM ŻADNA PODZBIOROWOŚĆ WYSZCZEGÓLNIONA ZE 
WZGLĘDU NA WIEK NIE JEST TAK ZRÓŻNICOWANA JAK LUDZIE 
STARSI, CO ZAPRZECZA PIERWSZEMU PRZEKONANIU I OSŁABIA 
„OCZYWISTOŚĆ” ZAŁOŻENIA DRUGIEGO.

Gorsze podejście do osób starszych, przejawiające się uprzedze-
niami, stereotypami i praktykami dyskryminacyjnymi, nosi nazwę 
ageizmu. Twórcą pojęcia i pierwszą osobą, która w 1969 roku pu-
blicznie nazwała problem, był szef amerykańskiego Narodowego 
Instytutu ds. Starości i Starzenia się (National Institute on Aging) 
Robert Butler. Butler wprowadził termin ageizm wzorując się na 
terminach rasizm i seksizm, uważając jednocześnie, iż razem trzy 
powyższe fanatyzmy stanowią największe zagrożenie dla zrównowa-
żonego rozwoju społecznego. Zdaniem Butlera ageizm to „proces 
systematycznego tworzenia stereotypów i dyskryminowania ludzi 
z powodu tego, iż są starzy”.

PRZYCZYNY AGEIZMU. 
Generalnie wyodrębnić można dwa podstawowe źródła – przy-

czyny kulturowe i strukturalne. Jednym ze sposobów panowania nad 
strachem przed śmiercią i fizyczną słabością utożsamianą z ostatnimi 
latami życia było i jest powstanie uprzedzeń wobec ludzi starych i sta-
rości jako kategorii nadmiernie kojarzących się z nieuniknionym koń-
cem życia. Drugim źródłem uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na 
wiek jest czynnik strukturalny, zmieniające się struktury. Sztandaro-
wym przykładem w tym przypadku może być sytuacja na rynku pracy, 
gdzie dyskryminacja starszych pracowników uzasadniana jest często 
niemożnością dotrzymania kroku przez osoby po 60., 50., a niekiedy 
40., roku życia zmianom technologicznym i organizacyjnym oraz bra-
kiem kreatywności, innowacyjności i adaptacji do zmian.

Niektórzy badacze znajdują inną społeczną przyczynę ageizmu, 
znajdującą się na pograniczu dwóch wspomnianych powyżej, wy-
chodząc z założenia, iż najważniejszym źródłem dyskryminacji ze 
względu na wiek jest przestrzenna i społeczna segregacja osób z róż-
nych grup wieku.

PRZEJAWY DYSKRYMINACJI.  
Przejawy ageizmu przyjmują różne postacie. Oto niektóre z nich:

Niedostrzeganie – występowanie „niewidzialności”, „przezroczy-
stości”, dostrzegane przez seniorów bardzo wyraźnie w miejscach 

publicznych, gdzie inne osoby przechodzą obok bez zwracania ja-
kiejkolwiek uwagi na spacerująca osobę starszą. Ten typ ageizmu 
przejawia się również brakiem ofert rynkowych dla osób starszych.
Lekceważenie – uznawanie, iż opinie, wyznawane wartości i po-
trzeby osób starszych są mniej ważne i mniej cenne jednostek mło-
dych, znajdujących się „w pełni sił”. 
Nadopiekuńczość – skłonność do wyręczania seniora w wykony-
waniu niektórych czynności dnia codziennego, nawet w sytuacji, gdy 
jest on/ona w stanie samodzielnie dać sobie w tym przypadku radę 
i nie widzi potrzeby odwoływania się do pomocy innych.
Zaniedbanie – pomijanie istotnych potrzeb psychosomatycznych, 
społecznych i materialnych osób starszych. Specyficznym przypad-
kiem zaniedbania jest niedostarczanie informacji seniorom o przy-
sługujących im prawach socjalnych i zdrowotnych, prowadzące 
często do nieuświadamiania sobie przez nich istniejących potrzeb 
i sposobów ich zaspokojenia.
Segregacja – oddzielenie seniorów od reszty społeczeństwa poprzez 
skupienie ich na wyodrębnionym terytorium. Z segregacją z reguły 
związana jest izolacja społeczna, przez którą rozumie się niewystar-
czający zdaniem seniorów poziom integracji jednostki z grupą lub 
innymi, młodszymi osobami w szersze środowisko. 

Nadużycia cielesne – przejawy fizycznej agresji w stosunku 
do osób starszych, przybierające formy od względnie łagodnej do 
form brutalnych. W sytuacji, gdy agresja fizyczna jest powtarzana 
mówimy o długotrwałym znęcaniu się, któremu z reguły towarzyszy 
agresja słowna, tj. używanie obelżywych słów mających podkreślić 
bezwartościowość i winę ofiary. 

�� PROF. DR HAB. PIOTR SZUKALSKI 
Członek Rady ds. Polityki Senioralnej

DYSKRYMINACJA OSÓB 
STARSZYCH
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PIERZGA CUDOTWÓRCZY  
LEK PSZCZÓŁ

ne stosowanie przyczynia się do wzmocnienia 
odporności, poprawy wzroku, polepszenia pa-
mięci oraz zdolności koncentracji. Szczególnie 
polecana jest w leczeniu stanów zapalnych 
jelit, anemii, chorobie nadciśnieniowej, cukrzy-
cy, braku łaknienia, w stanach wyczerpania, 
zmęczenia, w chorobach układu nerwowego. 
Bardzo dobre efekty daje stosowanie pierz-
gi w schorzeniach wieku starczego, łuszczycy 
oraz zaburzeniach wzroku. Kuracja jest sku-
teczna w walce z przerostem gruczołu kro-
kowego oraz w czasie rekonwalescencji po 
przebytych chorobach, operacjach i leczeniu 
antybiotykami. W naturalny sposób pomaga 
w problemach z bezsennością i stresem.

Pierzga posiada również zastosowanie w ko-
smetyce. Kosmetyczne zalety pierzgi wynikają 
z zawartości kwasu L-mlekowego. Wzmaga 
on regenerację skóry. Dzięki temu składnikowi 
skóra lepiej wchłania dostarczone jej składniki 
mineralne. Kwas L-mlekowy pobudza produkcję 
kolagenu, a to zwiększa jej gęstość. Skóra staje 
się bardziej jędrna i nawilżona. Pierzga zawie-
ra naturalną witaminę K, która działa wzmac-
niająco na naczynia krwionośne. Oprócz tego, 
kosmetyki zawierające pierzgę odblokowują 
pory i działają antybakteryjnie, co zapobiega 
powstawaniu niedoskonałości.

Z punktu widzenia wartości profilaktycznych 
i leczniczych pierzga różni się od pyłku pszcze-
lego nie tylko znacznie bogatszym składem, ale 
przede wszystkim stopniem przyswajalności. 
Pyłek kwiatowy zamknięty w swojej skorup-
ce jest przyswajany przez ludzki organizm na 
poziomie 15-20%. Pod wpływem pszczelich 
enzymów i miodu pierzga staje się produktem 
przyswajalnym przez nas w około 80%, co wy-
raźnie przemawia na jej korzyść w porównaniu 
ze zwykłym pyłkiem kwiatowym. Powstaje py-
tanie gdzie kupić pierzgę. Tradycyjnie polecamy 
bezpośrednie zakupy u pszczelarzy. Należy pa-
miętać, że pozyskanie pierzgi to trudna sprawa 
i wymaga od pszczelarza sporego doświadcze-
nia. Pozbawienie pszczół zbyt dużej ilości tego 
pokarmu może skutkować problemem z zi-
mowlą pszczół. Dostępna jest również pierz-
ga w miodzie – produkt warty spróbowania. 
Ostatnio na rynku pojawiła się także pierzga 
w formie kapsułek.

�� JAKUB CZERWIŃSKI,  
MARCIN CZERWIŃSKI  

Polskiemiody.blogspot.com

Przenoszony przez zbieraczki pyłek kwia-
towy jest składowany w pustych komór-

kach plastra, a pszczoły nielotne pracujące 
w ulu zwilżają je miodem i śliną, rozdrabniają, 
a następnie ubijają warstwami. Po napełnie-
niu ¾ głębokości komórki tak rozdrobnione 
pyłki pokrywa się miodem, co zabezpiecza go 
przed dostępem powietrza. Wtedy dochodzi, 
w warunkach beztlenowych do fermentacji 
mlekowej, a powstały kwas mlekowy konser-
wuje zapas pokarmu. Tak powstaje pierzga, 
jeden z najmniej znanych, a zarazem najbar-
dziej ciekawych produktów pszczelich.

Mówiąc kolokwialnie pierzga to kiszony pyłek 
pszczeli i podobnie jak inne kiszonki wykazuje 
wiele ciekawych właściwości zdrowotnych. Tak 
zakiszony pokarm jest trwały w przechowywa-
niu, łatwiej trawiony przez pszczoły, ma niższe 
pH, posiada witamy i enzymy. Jeżeli pierzga 
przeznaczona jest na zimę - pszczoły dopeł-
niają komórkę miodem i zasklepiają woskiem. 
Zużycie pierzgi przez rodzinę pszczelą wynosi 
od 15 do 45 kg. rocznie. Znaczną jej część zu-
żywają 3-6 tygodniowe pszczoły karmicielki do 
produkcji mleczka pszczelego i karmienia larw. 
Skład chemiczny pierzgi ma istotny wpływ na 
jakość pokarmową mleczka pszczelego, a tym 
samym rozwój rodziny pszczelej. Stwierdzono, 
że  niedobór pierzgi powoduje w dużym stopniu 
zmniejszenie odporności pszczół na niektóre 
choroby. Pszczoły odżywiane pierzgą żyją dłu-
żej od odżywianych pyłkiem.

Skład pierzgi to istne bogactwo dobroczyn-
nych składników:  białka 10-40%, wśród 25 
aminokwasów; węglowodany 13-55%, głów-
nie fruktoza i glukoza; tłuszcze 1-20%, zarów-
no kwasy nasycone i nienasycone, fosfolipidy, 
fitosterole; polifenole ok. 1,6% m.in.: flawono-
idy, leukotrieny, katechiny i kwasy fenolowe; 
witaminy rozpuszczalne w wodzie: C (do 300 
mg/100 g), z grupy B – B1, B2, B6, kwas niko-
tynowy, kwas pantotenowy, kwas foliowy, bio-
tyna, rutyna i inozytol; rozpuszczalne w tłusz-
czach: A (do 200 mg/100 g) i E ,makroelementy: 
potas, magnez, wapń, sód; mikroelementy: 
miedź, cynk, krzem , żelazo i inne; związki tri-
terpenowe – kwas oleanolowy i jego izomer 
kwas b-ursolowy oraz betulina zapobiegające 
tworzeniu raka, angiogenezie.

Łatwo się domyślić, że pierzga musi posiadać 
szerokie zastosowanie prozdrowotne. Regular-

SŁOŃCE 
– TWÓJ PRZYJACIEL CZY WRÓG?

  W cieniu jestem bezpieczny. MIT
To częsty błąd, zwłaszcza w aspekcie plażowania i opieki nad wnuka-
mi. Pamiętajmy, że materiały przepuszczają promieniowanie UV. Nawet 
najgrubsza tkanina zablokuje maksymalnie tylko 80% UV.

  Opalona skóra jest już chroniona. MIT
Owszem, opalenizna ochrania skórę, ale nie możemy jej traktować jak 
SPF 4, co nie jest wystarczającą ochroną.

  Ubranie chroni przed promieniowaniem UV. MIT
Niestety to mit. Badania wykazały, że tkaniny białe i gładkie, przepusz-
czają o wiele więcej promieniowania UV niż tkaniny kolorowe i wzorzy-
ste. Na słońcu noś koszulki przylegające do ciała (nie luźne) i pamiętaj, że 
mokre ubranie nie stanowi żadnej bariery dla słońca.

  Leki przeciwbólowe mogą spowodować przebarwienia skóry. 
PRAWDA

Zapominany, że nie tylko antybiotyki mogą wywołać reakcję po ekspo-
zycji na promieniowanie UV. Warto sięgnąć po wykaz leków potencjalnie 
wywołujących reakcje fotouczuleniowe, zaliczanych do grupy NLPZ (nie-
sterydowe leki przeciwzapalne), które dostępne są bez recepty.

  Krem z filtrem sprawia, że się nie opalimy. MIT
Od wysokości filtra zależy procentowa przepuszczalność UV do naszej 
skóry. Obecnie wartość wskaźnika waha się pomiędzy 2 a 50. Kosmetyk 
o wartości 15 blokuje ok. 93% promieniowania, SPF 30 już 97%.

  Krem z ubiegłego roku można wykorzystać w tym roku. MIT
Jeśli chcemy mieć pewność, że nasz kosmetyk ma nadal wskazaną na 
opakowaniu wartość SPF, zakupmy nowy. Kosmetyk otwarty traci swoje 
właściwości.

  Zioła zawarte w herbatach są bezpieczne i nie mają wpływu na 
opalanie. MIT

Nie tylko same ekstrakty ziołowe, ale również ich zawartość w herbat-
kach, lekach czy potrawach może wywoływać reakcje fotouczulające. 
Zwróćmy szczególną uwagę na dziurawiec, rumianek czy koniczynę.

  Poparzenia słoneczne z dzieciństwa są dla nas niebezpieczne. 
PRAWDA

Niestety to smutna prawda i ważny komunikat dla dziadków. Dwukrotne 
oparzenie skóry w dzieciństwie 10-cio krotnie zwiększa ryzyko zacho-
rowania na czerniaka.

  Skóra po kąpieli łatwiej się opala. PRAWDA
Nie opalaj się jednak na „mokro”. Krople wody obecne na Twojej skórze 
działają jak soczewka, powodując silniejszą pigmentację, a tym samym 
powodując trwałe przebarwienia i piegi. 
Stosujmy kremy chroniące skórę i sami zadbajcie, aby Wasze wnuki były 
bezpieczne pamiętając, że właściwa ilość kosmetyku to 2 gramy na 1 
cm2 skóry!

KILKA FAKTÓW I MITÓW:

�� DR N. MED. IZABELA ZAŁĘSKA 
Międzynarodowy ekspert w dziedzinie 
Kosmetologii, specjalista z zakresu Ko-
smetologii Estetycznej, Medycznej i Lecz-
niczej. Wieloletni praktyk, trener, a także 
nauczyciel akademicki. Adiunkt i Kierow-
nik Zakładu Kosmetologii na Akademii 
Wychowania Fizycznego w Krakowie 
oraz Koordynator kierunku Kosmetolo-
gia w PPWSZ w Nowym Targu. Członek 
międzynarodowej organizacji Society of 
Cosmetic Scientists oraz biegły sądowy 
w dziedzinie kosmetologii. 
E-mail: izaleska@icloud.com

dyspozycje genetyczne, nie mniej jednak na 
pierwszym miejscu zawsze znajdziemy nad-
mierną ekspozycję na UV.

Pamiętajmy, że ze względu na naszą ja-
sną skórę w grupie ryzyka znajduje się 65% 
populacji. 

Aby dobrze zabezpieczyć skórę powinni-
śmy więcej wiedzieć ma temat samej ochro-
ny oraz rozwiać mity dotyczące opalania. 
Zacznijmy zatem od pojęcia SPF, czyli Sun 
Protection Factor. SPF 10 oznacza, że mając 
jasną karnację bezpiecznie można przeby-
wać na słońcu maksymalnie do 100 minut. 

Wyróżniamy IV rodzaje fototypów, od-
powiadających karnacjom:

 Î  Fototyp I – bardzo jasna karnacja, 
piegi, włosy rude lub blond, skóra 
łatwo ulega poparzeniu, rzadko się 
opala (SPF minimum 20).

 Î  Fototyp II – jasna karnacja, mało 
piegów, włosy blond, skóra łatwo 
ulega poparzeniu, trudno się opala 
(SPF minimum 15).

 Î  Fototyp III – ciemna karnacja, brak 
piegów, włosy brązowe, skóra dość 
odporna na poparzenia, łatwo się 
opala (SPF 12–15).

 Î  Fototyp IV – bardzo ciemna kar-
nacja, brak piegów, włosy ciemno-
brązowe lub czarne, skóra nie ulega 
poparzeniu, zawsze mocno się opala 
(SPF 8–10).

Najniebezpieczniejszym zagrożeniem 
jest czerniak, a statystyki są zatrważające. 
Rocznie w Polsce diagnozowanych jest oko-
ło 2400 nowych przypadków czerniaka, czyli 
złośliwego nowotworu skóry, z czego ponad 
1000 chorych umiera. W Polsce w latach 
1982-2002 liczba chorych zwiększyła się 
prawie 3-krotnie. Średni wiek zachorowa-
nia wynosi około 50 lat. Warto nadmienić, 
że w porównaniu do „gorących” regionów 
świata polskie statystyki nie są najgorsze. 
Niestety (dla naszego zdrowia) coraz czę-

ściej wyjeżdżamy do krajów, w których pa-
nuje zdecydowanie większe nasłonecznie-
nie do czego nasza genetycznie jasna skóra 
nie jest często przystosowana.

Największym winowajcą uszkodzeń 
skóry jest właśnie uwielbiane przez nas 
intensywne działanie promieniowania ul-
trafioletowego, nie tylko pochodzenia 
naturalnego (promienie słoneczne), ale 
i sztucznego (solarium). Jako istotne przy-
czyny wymieniane są także stałe podrażnia-
nia mechaniczne lub chemiczne oraz pre-

SŁOŃCE TO ENERGIA. POPRAWIA NASZĄ ODPORNOŚĆ, REGULUJE CIŚNIENIE TĘTNI-
CZE, PRZYSPIESZA PRZEMIANĘ MATERII, STYMULUJE SYNTEZĘ WITAMINY D3, PO-
PRAWIA NASZE SAMOPOCZUCIE, TŁUMI REAKCJE ALERGICZNE. JEDNAK MUSIMY SO-

BIE UŚWIADOMIĆ, ŻE NIE MOŻEMY BEZKARNIE I BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ KORZYSTAĆ 
Z DOBRODZIEJSTW SŁOŃCA.
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NOWOCZESNY 
OŚRODEK MEDYCZNY
•	BOGATA	OFERTA	USŁUG	MEDYCZNYCH
•	REHABILITACJA	NEUROLOGICZNA,		
	 KARDIOLOGICZNA
•	KOMPLEKSOWA	REHABILITACJA	
	 WZAKRESIE	SCHORZEŃ	NARZĄDU	RUCHU

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.)

KOMPLEKS SZPITALNY 
UZDROWISKA KONSTANCIN 
Uzdrowisko	 Konstancin-Zdrój	 otworzyło	 nowoczesny	 ośrodek	
medyczny	 na	 Mazowszu:	 kompleks	 szpitalny	 w	 Konstancinie	
Jeziornie,	 specjalizujący	 się	 w	 rehabilitacji	 neurologicznej	
i	kardiologicznej.

Otwarcie	 kompleksu	 wpisało	 się	 w	 realizację	 nowej	 strategii	
Uzdrowiska	Konstancin-Zdrój,	która	zakłada	m.in.	znaczący	rozwój	
usług	 medycznych	 obejmujących	 rehabilitację	 neurologiczną	
i	 kardiologiczną,	 wzbogacenie	 oferty	 usług	 dodatkowych,	 np.	
medical	SPA	oraz	pobytów	długoterminowych.	

W	 ramach	 kompleksu	 funkcjonują	 Szpital	 Rehabilitacji	
Kardiologicznej,	 Szpital	 Rehabilitacji	 Neurologicznej	 oraz	 Szpital	
Uzdrowiskowy.	Modernizacja	wszystkich	obiektów	kosztowała	30	
mln	 złotych.	 Dzięki	 przeprowadzonym	 inwestycjom	 Uzdrowisko	
Konstancin	 wzmocni	 swoją	 pozycję	 na	 rynku,	 stając	 się	 jednym	
z	najbardziej	nowoczesnych	ośrodków	uzdrowiskowych	w	Polsce.

Kompleks	szpitalny	oferuje	usługi	medyczne	w	zakresie	diagnostyki,	
leczenia	 	 oraz	 	 rehabilitacji	 chorób	 układu	 krążenia	 i	 układu	
nerwowego.	 Dysponuje	 ponad	 190	 miejscami	 dla	 pacjentów.	
Oferta	 szpitali	 	 skierowana	 jest	 m.in	 do	 osób	 po	 operacjach	
kardiochirurgicznych,	 z	 przewlekłymi	 chorobami	 wymagającymi	
opieki	 długoterminowej	 oraz	 chorych	 po	 incydentach	
neurologicznych.	

W	szpitalach	w	Konstancinie	prowadzona	jest	wczesna	rehabilitacja	
kardiologiczna	 u	 pacjentów	 po	 przebytym	 zawale	 mięśnia	
sercowego,	ostrych	zespołach	wieńcowych,	rehabilitacja	pacjentów	
po	 operacjach	 kardiochirurgicznych	 oraz	 chorych	 z	 zaburzeniami	
krążenia.	

Kompleks	 dysponuje	 nowoczesną	 bazą	 lokalową	
i	 sprzętem	 medycznym	 najnowszej	 generacji,	 zatrudnia	 wysoko	
wykwalifikowany	 i	 doświadczony	 personel	 medyczny.	 Pacjenci	
mogą	 	 korzystać	 z	 szerokiej	 oferty	 pakietów	 rehabilitacyjnych.	
Program	rehabilitacji	jest	opracowywany	indywidualnie	dla	każdego	
chorego.	

Niewątpliwym atutem jest położenie kompleksu szpitalnego 
w bezpośrednim otoczeniu starego lasu sosnowego. Cisza, 
spokój, leczniczy mikroklimat Konstancina korzystnie wpływają 
na samopoczucie pacjentów, wzmacniają pozytywne nastawienie 
do procesu leczenia i rehabilitacji, zapewniając szybszy powrót do 
zdrowia. 

DODATKOWE INFORMACJE I REZERWACJA:
tel.:	22 484 28 30	(recepcja	-	czynna	całą	dobę)
e-mail:	hotelbialydom@uzdrowisko-konstancin.pl
www.uzdrowisko-konstancin.pl

PAKIET REHABILITACJI 
PO WSZCZEPIENIU 
ENDOPROTEZY STAWU
•	 2	konsultacje	lekarskie	-	wstępna,	podczas	której	lekarz	nakreśla		
	 plan	rehabilitacji,	zleca	zabiegi	fizykoterapeutyczne	i	kinezyterapie		
	 oraz	końcowa,
•	 30	(od	5	do	20	min.)	zabiegów	medycyny	fizykalnej	wg.	wskazań		
	 lekarskich,
•	 12	(30	min.)	terapii	indywidualnych,
•	 6	(20	min.)	masaży	częściowych,
•	 podczas	całego	pobytu	zapewniamy	iniekcje	leków		
	 przeciwzakrzepowych,	zmianę	opatrunków,
•	 13	noclegów	w	odnowionym	Centrum	Terapii	Narządu	Ruchu	Biały		
	 Dom	w	pokojach	typu	studio	(2	+	1)	wyposażonych	w	pełny	węzeł		
	 sanitarny	oraz	system	przywołań,
•	 całodzienne	wyżywienie	-	3	posiłki	dziennie	(śniadanie/obiad/kolacja),
•	 opiekę	recepcyjno/pielęgniarską	24h,
•	 bezpłatny	parking,	dostęp	do	TV	w	każdym	pokoju,	bezpłatne	WiFi.

CENA PAKIETU:	pobyt 14 dniowy - 3 337 złotych / osoba

Centrum Terapii Narządu Ruchu
Biały Dom

Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej
Szpital Rehabilitacji Neurologicznej

Szpital Uzdrowiskowy

PAKIET REHABILITACJI 
NEUROLOGICZNEJ	
•	 Zakwaterowanie	w	pokoju	dwuosobowym	na	oddziale	rehabilitacji		
	 neurologicznej
•	Wstępne	badanie	lekarskie	–	lekarz	specjalista	neurologii
•	Nadzór	lekarza	prowadzącego	nad	całym	procesem	rehabilitacji		
•	 Codzienna	konsultacja	lekarska
•	Całodobowa	opieka	pielęgniarska
•	Asysta	opiekuna	medycznego	w	sytuacjach	wymagających	pomocy
•	 Indywidualnie	dobrana	specjalistyczna	rehabilitacja	neurologiczna	
•	 Terapia	zajęciowa/terapia	ręki
•	Niezbędne	badania	diagnostyczne	(w	tym	w	zależności	od	zaleceń		
	 lekarza	prowadzącego:	badania	laboratoryjne,	badania	obrazowe,	inne)
•	Niezbędne	konsultacje	lekarzy	innych	specjalności	np.		
	 rehabilitacji		medycznej,	kardiologii		(w	zależności	od	zaleceń	lekarza		
	 prowadzącego)
•	 Konsultacje	psychologiczne
•	Wyżywienie:	3	posiłki	dziennie	do	wyboru	2	zestawy	z	menu

CENY PAKIETÓW:
Pobyt 14 dniowy (13 noclegów)
-	4	537	zł	/osoba	w	pokoju	2	osobowym
-	5	837	zł	/osoba	w	pokoju	2	osobowym	dla	jednej	osoby

Pobyt 28 dniowy (27 noclegów)
-	9	423	zł	/osoba	w	pokoju	2	osobowym
-	12	123	zł	/osoba	w	pokoju	2	osobowym	dla	jednej	osoby	
Dopłata do opiekuna, jeśli wymaga tego stan pacjenta - 50 %.

www.glosseniora.pl38
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SENIOR W INNYCH KULTURACH

Kim są ludzie z plemienia Iteso w Ugandzie? Jak wygląda troska 
o Seniorów w tym w kraju?

Ludzie plemienia Iteso pochodzą z rodziny Nilo-hamickiej. Iteso 
są piątym największym plemieniem w Ugandzie z populacją liczącą 
około 7 % ogólnej ludności kraju. 

Kulturowo Iteso są zorganizowani i zjednoczeni w Unii Kulturo-
wej Iteso zwanej Iteso Cultural Union (ICU). 

Wśród wielu ministerstw wewnątrz ICU, szczególnie Minister-
stwo ds. Rozwoju Społecznego odpowiada za troskę o seniorów. Jak 
inne instytucje kulturowe ICU cieszy się absolutną autonomią i sza-
cunkiem rządu i społeczeństwa. Unia kulturalna Iteso podejmuje 
własne decyzje administracyjne i programowe. Nie może jednak na-
ruszać konstytucji narodowej i polityki do spraw kultury. Autonomia 
ICU jest niestety ograniczona z powodu braku finansów.

Jaka jest populacja osób starszych w Ugandzie, a jaka wewnątrz 
królestwa Teso?

Według Krajowego Raportu Populacji z 2014 (UBOS) seniorzy 
(60 lat i wzwyż) stanowią 4% populacji kraju. Średnia wieku w Ugan-
dzie jest bardzo niska, bo wynosi tylko 19 lat, podczas gdy średnia 
długość życia to 63.3 lata.

Jakie są główne potrzeby i problemy seniorów w Ugandzie i Kró-
lestwie Teso? Z czym zmagają się na co dzień?

Głównym problem jest ubóstwo – ponad 60% seniorów w Ugan-
dzie żyje za mniej niż 1 dolara dziennie. Większość z nich dodatko-
wo musi troszczyć się o osierocone wnuki, gdyż ich rodzice zmarli na 
AIDS lub z innych powodów. Ponad to większość z seniorów zjada 
tylko jeden posiłek dziennie i zazwyczaj jest on mało wartościowy, 
gdyż nie stać ich na różnorodną dietę. Wielu nie może sobie pozwo-
lić nawet na ten jeden posiłek, dlatego krąży po okolicy, żebrząc o je-
dzenie, bądź pieniądze, by go kupić. Także ze względu na ubóstwo 
większość seniorów w Ugandzie nie posiada przyzwoitego ubrania 
i pościeli a te, które posiadają są zazwyczaj brudne, ponieważ nie 
stać ich na proszek, wodę i siłę do prania ręcznego. Żyją oni zatem 
w niezdrowych i niehigienicznych warunkach, które sprawiają, że ła-
twiej zapadają na choroby i infekcje różnych pasożytów. Ogromnym 
problemem jest też niewystarczająca opieka zdrowotna – najwięk-
szym wyzwaniem w dziedzinie zdrowia są choroby starszego wieku, 
takie jak problemy sercowe, ciśnienie, cukrzyca, prostata, bóle ple-
ców, stawów i mięśni. Brakuje też specjalnych ośrodków i personelu, 
który troszczyłby się o potrzeby osób starszych. Zauważalną kwestią 

SENIOR  
W UGANDZIE

W DWÓCH OSTATNICH NUMERACH PISALIŚMY O BRAZYLII 
ORAZ ETIOPII, DZISIAJ BĘDZIE O BURUNDI. KOLEJNY 
AFRYKAŃSKI KRAJ! AFRYKA TO KONTYNENT NA KTÓRYM 

UPRAWIA SIĘ JEDNE Z LEPSZYCH KAW NA ŚWIECIE, ALE PO KOLEI.

Burundi to państwo aż dziesięciokrotnie mniejsze niż Polska. 
Położone jest w Afryce centralnej nad jeziorem Tanganika w stre-
fie klimatu podzwrotnikowego wilgotnego. W tym niewielkim kraju 
oprócz kawy uprawia się też tytoń, bawełnę oraz drzewo chinowe, 
ale nas oczywiście najbardziej interesuje ziarno kawowca. Regio-
nów w których uprawia się ziarna najwyższej jakości mamy kilka: 
Kayanza, Gatare, Kinyovu i właśnie na tylko tych trzech regionach 
mieści się blisko 600 gospodarstw które uprawiają nie tylko ziarna 
kawowca, ale również inne produkty. Plantacje kawy położone są na 
dużych wysokościach (1650 – 1950 m n. p. m.) co znacząco wpływa 
na wyższą jakość kawy. Stosowana metoda obróbki to tylko i wy-
łącznie metoda washed  czyli myta do tej metody używa się tylko 
wody z górskich źródeł! Kawa płukana jest do chwili aż nie będzie 
pozostawiała żadnych defektów, następnie dodatkowo jest ręcznie 
segregowana. Te wszystkie „zabiegi” mają na celu wyprodukowanie 
najwyższej jakości produktu. Kawy z Burundi charakteryzują się bo-

DZISIAJ BĘDZIE O BURUNDI!

gatym aromatem, wysoką słodyczą, cytrusową kwasowością.  Są one 
bardzo pożądane przez baristów oraz pasjonatów kawy. Prawidłowo 
wypalone i umiejętnie przyrządzone potrafią się odwdzięczyć nie-
powtarzalnymi smakami takimi jak np. winogrona, rodzynki, doj-
rzałe cytryny, herbata różana, trawa cytrynowa, nuty maślane, zio-
łowe czy też karmelowe.

Ziarna z Burundi potrafią mile zaskoczyć oraz przyciągnąć dużą 
ilość fanów czarnego naparu. 

�� MACIEJ MEGAS – WWW.ILOVECOFFEE.PL

jest to, że większość ludzi starszych w Ugandzie śpi w domkach z ce-
gły niewypalonej i krytych strzechą, często zniszczonych lub zanie-
dbanych. Brakuje również wsparcia socjalnego i tradycyjnej opieki 
rodzinnej – większość ludzi starszych jest słaba i prowadzi samot-
ne, odizolowane życie po tym, jak stracili swoje dzieci, które miały 
ich wspierać. To też stawia ich w trudnej sytuacji – narażeni są na 
niebezpieczeństwa, takie jak utrata posiadłości poprzez kradzież czy 
defraudacje, wyzysk i przemoc. Częstym problemem są opóźnienia 
bądź brak wypłat – nie dość, że znikoma liczba seniorów ma prawo 
do państwowych emerytur, to do tego często otrzymują je z opóźnie-
niem. Niekiedy jest to powodem śmierci wielu ludzi, którzy umiera-
ją, nie mając środków do życia.

W jakim wieku osoby starsze przechodzą na emeryturę i jaka 
jest ich rola w społeczeństwie, po tym jak przechodzą na emery-
turę? Jak wysoka jest wówczas emerytura? 

Rola osób starszych w Ugandzie zależy od ich statusu społecz-
nego i od zawodu, jaki wykonywali przed przejściem na emeryturę. 

Większość seniorów (ponad 85%) jest zatrudniona w sektorze 
nieformalnym. Stąd niewielu otrzymuje świadczenia emerytalne. 
Z tych tylko nieliczni, którzy pracowali dla rządu mogą otrzymać 
wynagrodzenie w zależności od rangi jaką mieli w rządzie. Ci jed-
nak, którzy pracowali w sektorze nieformalnym wcale nie otrzymują 
wynagrodzenia. Większość osób starszych przechodzi na emeryturę 
i pracuje w rolnictwie oraz pełni funkcje doradcze, ale nie są za to 
opłacani. Niestety większość ludzi w Ugandzie całe życie pracuje na 
roli. Zdarza się, że aż do śmierci. Pracują bardzo ciężko fizycznie, 
aby zapewnić wyżywienie dla siebie i swoich rodzin.

�� Rozmawiał: GRZEGORZ PETRYNIAK 
grzegorz.petryniak@gmail.com

Dalsza część wywiadu w następnym numerze.
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POEZJA

PRZEKAŻ NAM SWÓJ PRZEPIS

KRZYŻÓWKI

„GŁOS SENIORA” ZAGADKA NR 10

„GŁOS SENIORA” ZAGADKA NR 12

„GŁOS SENIORA” ZAGADKA NR 9

„GŁOS SENIORA” ZAGADKA NR 11

Doskonałym sposobem do walki z chorobą Alzheimera są ćwiczenia umysłowe. Oprócz szachów, które rozgrywają 
Państwo z przyjaciółmi, proponujemy krzyżówki na łamach Głosu Seniora. Proponujemy Państwu kreatywną rozrywkę 
w postaci zagadek i rebusów przygotowanych przez Pana Józefa Urbańczyka z Katowic.

KOLEJNE KRZYŻÓWKI, REBUSY I ŁAMIGŁÓWKI!

Niezmiernie miło nam poinformować, że ostatni krzyżówkowy konkurs z Ogólnopolskiego  
Głosu Seniora (nr 27) wygrała Pani Aleksandra Dittrich. Gratulujemy zwyciężczyni.

Prowadzisz  nas mądrze ścieżkami żywota
przepojona dobrocią  macierzyńskiej troski,
otwierasz  nam często  tajemnicze wrota

do Sezamu ze skarbem utkanym z miłości.

Matka  - rajska Ewa i nasza matka Ziemia,
matka twoja i moja, jej i jego; nasza ostoja,
grzeje  oblicze w słonecznych promieniach,
matka nasza: jego, twoja, opiekunka moja.

 Ku naszym matkom kierujmy swe myśli ,
pochylmy przed nimi  swe czoła  dziecięce ,
 w ich gestach uczucia szlachetne rozbłysły
nam już darowane z miłością na szczęście.

Dziękujmy mamom za życie nam dane,
za to, że były  przy nas od chwili powicia,

że nas prowadziły przez  ścieżki nieznane,
w świat dorosłości ,by móc kochać życie.

Marian Smogur,  Brzeg

Dawczyni życia  
- przesycona dobrocią 

Matka 

KAWA Z ŻYWIOŁAMI  
wg P. Eleonory Chmielarskiej

Przepis na:
SPIS SKŁADNIKÓW: 
• 1 łyżeczka kawy 

rozpuszczalnej
• 1 płaska łyżeczka 

zmielonego imbiru
• 1 płaska łyżeczka 

cynamonu 
• 1 płaska łyżeczka wiesiołka 
• Rozgrzewa, hartuje, 

uzdrawia – polecana 
w chłodniejsze dni:

• imbir – rozgrzewa,
• cynamon – dezynfekuje 

i działa bakteriobójczo,
• wiesiołek – jedyne 

zioło, które zawiera 
prostaglandyny, które 
znajdują się w mleku matki.

Eleonora Chmielarska (89) z Bochni – ambasadorka 
„Głosu Seniora”, Ogólnopolskiej Karty Seniora i konkursu 
„Senior działkowiec”. Założycielka klubu seniora „Sami 
lecz nie samotni”, dzisiaj dla Czytelników Głosu Seniora 
przesyła przepis na pyszną, zdrową i energetyczną kawę. 
Sami wypróbujcie.

Drodzy seniorzy wyślijcie nam przepisy  
i  zdjęcia przyrządzonych  przez Was potraw!

Pokażcie, że każdy z Was może być artystą 
we własnej kuchni.

Zdjęcia i przepisy prosimy wysyłać na adres: 
konkurs@manko.pl z dopiskiem:  
kuchnia 60+

Najciekawsze przepisy opublikujemy 
i nagrodzimy! 

Konkurs 
Gotuj Razem z Nami !

Było pięknie, a teraz?
Nie mogę się z tym zgodzić,

Że się tak krótko żyje
I tak szybko odchodzi

Tyle marzeń, zabiegów
Studiowania i stresu,

Ani się obejrzysz
Już jesteś u dróg kresu.

Przechodzisz w stan spoczynku,
Stoisz na bocznym torze,
Stawiasz trudne pytanie
Spełniam się, mój Boże?

Myśli płyną bez ładu
I wracają uparcie

Do tych dni najpiękniejszych 
Zawartych w życia karcie.

Te dni to lata pracy
Kiedy w młodzieńczym zapale 

Tyle chciałeś dokonać
W pełnej godności i chwale.

Teraz kiedy na pewno
Nie wrócą młode lata,

Zachowajmy wspomnienia
Z pięknego, dawnego świata.

Żyjmy rzeczywistością
I cieszmy się wnukami
I tym, że najtrudniejsze
Już także jest za nami.

Zofia Wielgus
Błażowa 02.03.2017

Zadumanie
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Zacznijmy od podstaw. Czym jest renta dożywotnia?
Renta dożywotnia to rozwiązanie finansowe przeznaczone dla 

każdego Seniora, który posiada na własność nieruchomość: dom, 
mieszkanie, grunt, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub 
prawo użytkowania wieczystego. Renta dożywotnia jest oparta 
o przepisy Kodeksu Cywilnego i funkcjonuje w Polsce jako profe-
sjonalna usługa od 2008 roku. Na świecie (np. w Wielkiej Brytanii) 
istnieje od ponad ćwierć wieku.

Na czym polega to rozwiązanie?
W ramach umowy zawieranej z Funduszem w formie aktu nota-

rialnego Senior otrzymuje świadczenie pieniężne wypłacane doży-
wotnio w równych (np. comiesięcznych) transzach lub jako zastrzyk 
dużej gotówki zasilającej domowy budżet (wypłacanej w jednej lub 
kilku partiach). Na mocy umowy Senior przenosi prawo własno-
ści do nieruchomości na Fundusz, ale ma prawo dożywotniego za-
mieszkiwania w swoim lokum, co gwarantuje mu tzw. służebność 
osobista mieszkania lub prawo korzystania. Warto podkreślić, że 
po zawarciu umowy podatek od nieruchomości czy opłata z tytułu 
użytkowania wieczystego lub podatki od nieruchomości, spoczywa-
ją na Funduszu, a nie na Seniorze. Dodatkowo po zawarciu umowy 
z Funduszem Hipotecznym DOM podwyżki czynszu nie obciążają 
więcej budżetu Seniora.

W jaki sposób fundusz wylicza wysokość świadczeń i na jaką go-
tówkę może liczyć Senior? 

Wysokość renty dożywotniej zależy od wieku, płci Seniora oraz 
przede wszystkim od wartości nieruchomości. Wartość wypłaca-
nych świadczeń wyliczana jest indywidualnie i waha się od kilkuset 

do kilku tysięcy złotych miesięcznie. Warto dodać, że od początku 
istnienia Fundusz Hipoteczny DOM wypłacił Seniorom świadczenia 
o wartości przekraczającej 8,3 mln zł.

Czym różni się renta dożywotnia i odwrócony kredyt hipotecz-
ny, czyli rozwiązanie, które mogłoby być oferowane przez ban-
ki, ale żaden z nich nie zdecydował się na wprowadzenie go do 
swojej oferty.  

Podstawową różnicą jest to, że obecnie, pomimo powstania od-
powiedniej ustawy, która umożliwiałaby przygotowanie oferty przez 
banki, nie można zawrzeć umowy odwróconego kredytu hipotecz-

nego. Jeżeli senior chce otrzymywać dodatkowe pieniądze pocho-
dzące z kapitału zgromadzonego w nieruchomości to najbezpiecz-
niej zgłosić się do renomowanego funduszu hipotecznego. 

Jak zmieniał się rynek hipoteki odwróconej i czego na nim bra-
kuje? 

Rynek powstał w 2008 roku, gdy zaczęliśmy oferować rentę do-
żywotnią w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Już w 2009 roku 
Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace nad ustawą o odwró-
conym kredycie hipotecznym, a my zaczęliśmy zabiegać o objęcie 
rynku rent dożywotnich nadzorem KNF lub rejestrem prowadzo-
nym przez Ministerstwo Gospodarki. We wrześniu2009 roku trafili-
śmy pod skrzydła KPF (Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych), 
a w 2012 r. powstała Księga Zasad Dobrych Praktyk wypracowana 
przez KPF i fundusze, które są w nim zrzeszone. W tym samym 
roku weszliśmy na Giełdę Papierów Wartościowych i zaczęliśmy 
podlegać nadzorowi, który obejmuje emitentów giełdowych. Od 
2013, gdy Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło prace nad ustawą 
o dożywotnim świadczeniu pieniężnym, braliśmy udział w konsulta-
cjach dotyczących nowych przepisów, w 2014 roku postulowaliśmy 
o przyspieszenie tych prac, aż pod koniec 2014 weszła w życie dłu-
go oczekiwania Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym. Nie-
stety nie doczekaliśmy się ustawy regulującej drugą "połowę" rynku, 
a szybko okazało się, że prawo dotyczące banków nie sprawdza się 
w praktyce. To właśnie dlatego wciąż postulujemy i zachęcamy Rząd 
do tego, by ponownie zajął się ustawą regulującą rynek renty doży-
wotniej. Bez wątpienia jest to brakujący element, bez którego rynek 
nie będzie mógł się dynamicznie rozwijać, a sytuacja finansowa se-
niorów wciąż będzie niezadowalająca. 

RENTA DOŻYWOTNIA: 
SZANSA CZY ZAGROŻENIE?

O TYM DLACZEGO RENTA DOŻYWOTNIA POWINNA BYĆ ROZPATRYWANA JAKO 

SZANSA, A NIE ZAGROŻENIE, DLACZEGO POLSKIE BANKI NIE ZDECYDOWAŁY 

SIĘ NA WPROWADZENIE ODWRÓCONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I JAKIE 

PESPEKTYWY MAJĄ POLSCY SENIORZY ZA DWADZIEŚCIA LAT ROZMAWIAMY 

Z ROBERTEM MAJKOWSKIM, PREZESEM FUNDUSZU HIPOTECZNEGO DOM. 

Fundusz Hipoteczny DOM jest liderem na rynku rent dożywot-
nich w Polsce i już od 2008 oferuje Seniorom posiadającym nie-
ruchomość bezpieczne rozwiązanie pozwalające poprawić ich 
sytuację finansową. Renta dożywotnia to regularny zastrzyk go-
tówki, gwarancja zamieszkiwania we własnym domu do końca 
życia oraz brak innych kosztów. Od początku istnienia Fundusz 
Hipoteczny DOM wypłacił już Seniorom świadczenia o wartości 
przekraczającej 8 mln zł.
Więcej informacji: Infolinia: 801 005 801
 www.funduszhipoteczny.pl

Wciąż słyszy się o oszustwach, które dotykają emerytów i wiążą 
się z hipoteką odwróconą. 

To prawda, sami słyszeliśmy podobne zarzuty na początku naszej 
działalności. Tak samo było za granicą, z tym że rynek produktów equ-
ity release startował tam (np. w Wielkiej Brytanii) ponad 25 lat temu. 
Rozwiązania, które oferowano w innych krajach europejskich również 
wzbudzało kontrowersje, a później, doczekały się stosownych regu-
lacji i stały się ważnym elementem polityki senioralnej wielu państw. 
Warto podkreślić, że społeczeństwo w Polsce i w Europie starzeje się, 
dodatkowo w Polsce mamy niewielkie oszczędności, a młodym coraz 
trudniej „utrzymać” osoby na emeryturze. Jeśli nic nie zrobimy w tej 
kwestii to za 10-20 lat zaleje nas fala emerytów, którzy będą zmuszeni 
wegetować, a nie żyć na przyzwoitym poziomie. Już teraz tak zaczyna 
dziać, ale ten proces można minimalizować.  

Wracając do meritum. W działalności naszego funduszu wiele 
zmieniło się po wejściu na Giełdę Papierów Wartościowych. Od tego 
czasu jesteśmy pod nadzorem, podajemy do publicznej wiadomości 
wyniki finansowe, raportujemy na temat naszej kondycji finansowej, 
jesteśmy bardzo transparentni. Wiele zmienił też „Raport z kontro-
li przedsiębiorców zawierających umowy świadczeń dożywotnich” 
przeprowadzony w 2013 roku przez UOKiK. Wykazał on, że senio-
rzy, którzy skorzystali z usług funduszy hipotecznych są zadowoleni, 
a świadczenia są im wypłacane terminowo. Przed nami jeszcze cięż-
ka praca, którą inne kraje np. Wielka Brytania wykonały z sukcesem. 
Tam produkty typu equity release (hipoteki odwróconej) są częścią 
polityki senioralnej rządu, rocznie podpisuje się ok. 20-30 tys. nowych 
umów hipoteki odwróconej, a od 1991 do 2015 instytucje finansowe 
wypłaciły seniorom korzystającym z tej usługi 17 miliardów funtów, 
a w ostatnich latach brytyjscy seniorzy otrzymują dzięki tej usłudze 
ponad 2 miliardy funtów rocznie.. Mam zatem nadzieję, że i w Polsce 
rentę dożywotnią będzie się rozpatrywać jako szansę, a nie zagroże-
nie. Mam coraz częściej wrażenie, że już teraz tak jest. 
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KANCELARIA ADWOKACKA DOMINIK MARCHEWKA 
Kraków ul. Słoneckiego 4/24 | numer telefonu: 530 834 077

KIEDY I JAK MOŻNA PODZIELIĆ MAJĄTEK? 
KTO JAKĄ CZĘŚĆ OTRZYMA? 

PODZIAŁ MAJĄTKU MAŁŻONKÓW 
PO USTANIU WSPÓLNOŚCI  

MAŁŻEŃSKIEJ MAJĄTKOWEJ 
za korzystniejszy lub szybszy podział majątku. Wówczas przed są-
dem rozwodowym – zależnie od stanowiska sędziego – dochodzi 
przy okazji rozwodu do zawarcia ugody majątkowej lub sąd orzeka 
o podziale bezpośrednio w wyroku. Przy kwestiach finansowych 
byłych małżonków z długim stażem bierze się pod uwagę nie tyle 
wysokość zarobków, ile wysokość emerytury lub przyszłej emery-
tury. Zdarza się też np., że jedno z małżonków prowadziło działal-
ność gospodarczą i utrzymywało rodzinę, a po latach przestaje być 
przedsiębiorcą i zostaje z głodową emeryturą. Prowadzenie biz-
nesu bowiem nie wiąże się często ze zgromadzeniem majątku czy 
oszczędności umożliwiających dostatnie życie na starość. 

Spróbujmy po krótce wyjaśnić czym jest wspólność majątkowa 
oraz jak wygladają rozliczenia między małżonkami. Art. 31 § 1  ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że z chwilą zawarcia mał-
żeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność 
majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej 
trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek 
wspólny). Zawarcie związku małżeńskiego jest podstawową, ale nie 
jedyną przesłanką powstania wspólności. Istotne bowiem jest to iż 
po pierwsze, w chwili zawierania małżeństwa przyszłych małżon-
ków nie może łączyć tzw. intercyza, czyli umowa wyłączająca wspól-
ność po zawarciu małżeństwa. Po drugie, żaden z małżonków nie 
może być ubezwłasnowolniony i po trzecie, w stosunku do żadnego 
z małżonków, nie została ogłoszona upadłość.

Małżonek zainteresowany ustaleniem, że jego udział jest więk-
szy niż udział współmałżonka w majątku wspólnym, musi uzyskać 
konstytutywne orzeczenie sądu określające nierówne udziały. Sąd 
dokonuje ustalenia nierównych udziałów  na żądanie jednego z mał-
żonków. Żądanie takie rozpoznawane jest w postępowaniu o podział 
majątku wspólnego ( art. 567 § 1 k.p.c.). Kodeks rodzinny i opiekuń-
czy przewiduje dwie przesłanki uzasadniające domaganie się usta-
lenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. Jedną z nich jest 
istnienie ważnych powodów, zaś drugą przyczynienie się małżon-
ków do powstania majątku wspólnego w stopniu zróżnicowanym. 
Ważne powody, do których odwołuje się ustawodawca obejmują 
względy natury etycznej, powodujące, że w konkretnych okolicz-
nościach równość udziałów małżonków w majątku wspólnym by-
łaby postrzegana jako rozstrzygnięcie kolidujące z zasadami współ-
życia społecznego.  Mówiąc inaczej byłoby uznawane powszechnie 
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za krzywdzące dla jednego z małżonków. Obie wskazane przesłanki 
muszą wystąpić jednocześnie.

Podział majątku, który był objęty wspólnością małżeńską, za-
równo ustawową, jak i umowną, może nastąpić w drodze zawar-
cia umowy o podział, w postępowaniu przed sądem polubownym, 
w wyroku orzekającym rozwód i w postępowaniu o podział majątku 
wspólnego toczącym się w trybie nieprocesowym.

Sądowy podział majątku wspólnego następuje zwykle wtedy, 
gdy współuprawnieni nie są w stanie uzgodnić kwestii związa-
nych z wyjściem z łączącej ich wspólności. Jeżeli bowiem podmio-
ty współuprawnione są zgodne co do składu majątku wspólnego 
oraz sposobu dokonania podziału, to z reguły zawierają stosownej 
treści umowę. Postępowanie o podział majątku wspólnego rozpo-
czyna wniosek jednego ze współuprawnionych. Przedmiotem po-
działu dokonywanego przez sąd  powinien być cały majątek objęty 
wspólnością. 

Istnieją trzy zasadnicze sposoby wyjścia ze wspólności przy do-
konywaniu podziału majątku wspólnego, a mianowicie podział fi-
zyczny, przyznanie całej rzeczy (całego majątku) jednemu ze współ-
uprawnionych oraz sprzedaż majątku i podział uzyskanej sumy 
pomiędzy współuprawnionymi. Każdy z tych sposobów może zostać 
wykorzystany przez sąd dokonujący podziału.

Zgodnie przepisem art. 45 § 1 krio każdy z małżonków powinien 
zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego 
majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na 
przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Każdy z małżonków 
może również żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze 
swojego majątku osobistego na majątek wspólny.

Rozliczenia majątkowe małżonków po ustaniu wspólności są 
materią skomplikowaną. Postępowanie o podział majątku wspólne-
go, objętego wspólnością  powinno doprowadzić do całościowego 
uregulowania stosunków majątkowych między małżonkami lub by-
łymi małżonkami, do ich rozliczenia, przy uwzględnieniu wszelkich 
wzajemnych roszczeń  stron i rozstrzygnięciu wszystkich kwestii po-
zostających w związku z  podziałem. 

W tym trudnym postępowaniu nieoceniona jest pomoc adwo-
kata, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie jeśli jesteście 
Państwo zainteresowani tym tematem zapraszam do kontaktu pod 
numerem telefonu 530 834 077. 

ISTNIEJĄ TRZY ZASADNICZE SPOSOBY WYJŚCIA ZE WSPÓLNOŚCI PRZY 
DOKONYWANIU PODZIAŁU MAJĄTKU WSPÓLNEGO, A MIANOWICIE PODZIAŁ 
FIZYCZNY, PRZYZNANIE CAŁEJ RZECZY (CAŁEGO MAJĄTKU) JEDNEMU ZE 
WSPÓŁUPRAWNIONYCH ORAZ SPRZEDAŻ MAJĄTKU I PODZIAŁ UZYSKANEJ 
SUMY POMIĘDZY WSPÓŁUPRAWNIONYMI. 

Po wielu latach małżeństwa niezwykle ważny staje się też po-
dział majątku. Raz, że jest to dorobek życia, a dwa, że byli mał-
żonkowie ze względu na wiek zazwyczaj nie mają już szans na 
ponowne dorobienie się. Jest to jednak okazja dla pełnomoc-
ników do kompleksowego rozwiązania wszystkich problemów, 
tj. zawarcia ugody zarówno w kwestii warunków rozwodu, jak 
i podziału majątku. Dochodzi do swoistego targu, np. jedna ze 
stron rezygnuje z ustalania winy za rozkład pożycia w zamian 



UKOŃCZYŁEŚ 60. ROK ŻYCIA? SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK Z OGÓLNOPOLSKĄ KARTĄ SENIORA. PONAD 800 FIRM Z CAŁEJ  
POLSKI OFERUJE ATRAKCYJNE RABATY DLA POSIADACZY KARTY.  SPRAWDŹ, GDZIE SKORZYSTASZ ZE ZNIŻEK!

AMPLIFON POLAND SP. Z O.O.
1.Bezpłatne badanie słuchu; 2. Bezpłatny serwis aparatów słuchowych 
zakupionych w Amplifon, który obejmuje wymianę wężyka, kopułki, filtra, 
czyszczenie; 3. Bezpłatne czyszczenie aparatów słuchowych kupionych 
poza Amplifon, marek Phonak, Siemens, Starkey; 4. Bezpłatna opieka 
audiologiczna i badania kontrolne; 5. baterie do aparatów słuchowych 
w cenie 1,25 za sztukę; 6. Rabaty do 50% na urządzenia wspomagające 
słyszenie; 7. Wydłużona gwarancja na aparaty słuchowe do 4 lat.
www.amplifon.com.pl

ASTUR SP. Z O.O. 
•  Turnusy 1.05- 24.06.17 - 10% rabatu od ceny wyjściowej 
•  Turnusy 30.08 - 8.10.17 - 10% rabatu od ceny wyjściowej
 ul. Gojawiczyńskiej 9; 20-827 Lublin info@astur.com.pl www.
okuninka.astur.com.pl tel. 661 066 747, 81 532 98 64

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

produktów z wyłączeniem świeżego mięsa)
Punkty w Krakowie:
Ul. Borkowska 3, 30-438
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

CENTRUM REKREACYJNO-LECZNICZE "GLINIK" SP. Z O. O.
•  10% zniżki na turnusy rehabilitacyjne, turnusy zdrowotne i wczasy dla 

seniorów, turnus "Zdrowy kręgosłup"; 10% zniżki na dodatkowe zabiegi
Wysowa - Zdrój 101/8, 38-316 Wysowa-Zdrój
beatakubik@sanatoriumglinik.pl 510132964

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

HOTEL GROMADA BUSKO-ZDRÓJ 
•  10 % zniżki na oferowane usługi 
ul. Waryńskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój buskohotel@gromada.pl 
www.gromada.pl tel. 41 378 30 01

MOJE BAMBINO
•  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

senior@mojebambino.pl 801 577 544

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

NECKERMANN POLSKA BIURO PODRÓŻY SP. Z O.O.
•  2% według regulaminu zniżek
bp@neckermann.pl
www.neckermann.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE GRYFIA  
MAZUR SPÓŁKA Z O.O.  
•  10 % zniżki przy wynajmie mieszkania po podpisaniu umowy 

+ całodniowe wyżywienie oraz wymiana pościeli. Pierwsze 10 
osób, które podpiszą umowę na wynajem mieszkania otrzymają 
extra rabatu 

ul. Szeligi 10, 19-301 Ełk info@gryfia-mazur.pl  
www.gryfia-mazur.pl tel. 87 621 58 73

SANATORIUM UZDROWISKOWE „WATRA”
•  8% rabatu w okresie lato (czerwiec-wrzesień)
•  10% na turnusy rehabilitacyjne, wczasy lecznicze, pobyty 

wypoczynkowe w okresie wiosna-jesień (październik-maj)
ul. Piękna 19, 33-380 Krynica-Zdrój
sanatorium.watra@op.pl 18 471 56 27  
www.sanatoriumwatra.pl

SENIOR SPA 
•  10 % rabatu na wszystkie zabiegi rehabilitacyjne oferowane 

w wybranym pakiecie 
ul. Turystyczna 16a, 43-370 Szczyrk info@senio-spa.pl  
www.senior-spa.pl tel. 532 809 910

SUS TRAVEL PAWEŁ WOŹNIAK
•  5% zniżki na 2-tygodniowe wczasy zdrowotne i turnusy 

rehabilitacyjne dla seniorów (rabat nie łączy się z innymi 
promocjami)

Ul. Nadmorska 12, 72-330 Mrzeżyno
mrzezyno@sustravel.pl 48 91 386 62 94
www.sustravel.pl

SZKOŁY JĘZYKOWE EMPIK SCHOOL LEARNING SYSTEMS 
POLAND S.A.
•  20 % od standardowej ceny kursu; dotyczy zajęć grupowych
sjo.warszawajunior@empikschool.com
www.empikschool.com

UZDROWISKO KRAKÓW SWOSZOWICE SP. Z O.O. 
•  10% rabatu na konsultacje lekarskie, zabiegi i pobyt 
ul. Kąpielowa 70, 30-698 Kraków, www.uzdrowisko.krakow.pl 
tel. 12 254 78 11

VITA SPÓŁKA JAWNA 
•  5%-10% od asortymentu 
ul. Kościuszki 21, 22-600 Tomaszów Lubelski 
vitapharma@onet.eu tel. 84 664 48 08
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OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA 
PODBIJA POLSKĘ!

Więcej informacji: Al. Słowackiego 46/30 | 30-018 Kraków |  12 429 37 28 | 
 www.glosseniora.pl |  kartaseniora@manko.pl | 

Stowarzyszenie MANKO  
– Redakcja Głosu Seniora

Już ponad 85 000 seniorów z całego kraju posiada 
Ogólnopolską Kartę Seniora, chcesz do nich do-
łączyć? Zobacz jak to zrobić!

Jeśli skończyłeś 60 lat, możesz odebrać Ogólnopol-
ską Kartę Seniora, która upoważnia do zniżek w ponad 
800 punktach w całej Polsce, w tym m. in. do sanatoriów, 
w instytucjach kultury oraz w punktach usługowych.

Aby otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora, wy-
starczy wypełnić formularz z ostatniej strony maga-
zynu „Głos Seniora” lub wydrukować go ze strony  
www.glosseniora.pl, wypełnić go drukowanymi li-
terami i wysłać na adres Stowarzyszenia MANKO 
al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków, dołączając 
do środka zaadresowaną kopertę wraz ze znaczkiem 
pocztowym.

Seniorze, jeśli jesteś mieszkańcem jednego z Miejsc 
Przyjaznych Seniorom, do których należą:

• Andrychów 
• Biskupiec 
• Bytom
• Ciechanów
• Czerwionka-Leszczyny
• Dąbrowa Górnicza
• Dzierżoniów
• Gaszowice 
• Jastrzębie-Zdrój
• Jejkowice 
• Jerzmanowice-Przeginia 
• Kłodzko
• Konstancin-Jeziorna 
• Lubanie 
• Nowe Miasto Lubawskie

• Olkusz
• Pieszyce 
• Powiat Lęborski
• Ropczyce 
• Rybnik
• Rzeszów
• Starogard Gdański
• Stary Sącz
• Świętochłowice 
• Ujazd Gmina
• Ustrzyki Dolne 
• Włocławek 
• Włocławek Gmina
• Zabierzów 

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

Twoja Ogólnopolska Karta Seniora zostanie odesłana na adres 
zamieszkania. W razie pytań skontaktuj się z nami! TEL.: (12) 429 37 28

Wejdź na www.glosseniora.pl i zobacz listę 800 punktów ze zniżkami.

Seniorze!
Jeśli ukończyłeś 60 lat odbierz 
Ogólnopolską Kartę Seniora  
i korzystaj ze zniżek w ponad 800 
punktach w całej Polsce.

JAK UZYSKAĆ  
OGÓLNOPOLSKĄ  
KARTĘ SENIORA

4 PROSTE KROKI

WEJDŹ  
www.glosseniora.pl

Załącz znaczek 
pocztowy 
i zaadresowaną 
kopertę

Wyślij na adres  
al. Słowackiego 46/30  
30-018 Kraków

Wypełnij 
formularz1. 2.

3.

4.
możesz wyrobić kartę w wyznaczonej do tego pla-

cówce (dodatkowe informacje znajdziesz na stronie swo-
jego Urzędu Miasta/Gminy/Powiatu) i otrzymać ją od 
razu, uprzednio wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Jeśli na powyższej liście nie ma Twojej miejscowości, 
a chciałbyś wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora w kilka 
minut, możesz stać się Lokalnym Ambasadorem Ogólno-
polskiej Karty Seniora i zabiegać u władz lokalnych, aby 
przystąpili do Programu Miejsce Przyjazne Seniorom.

A może jesteś mieszkańcem Krakowa lub okolic? 
Zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia MANKO na  
al. J. Słowackiego 46/30 w  Krakowie od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9:00 – 17:00, wyrobimy Ogólnopol-
ską Kartę Seniora na miejscu.



*  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 skierow-
anych 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:

Rodzaj prenumeraty:

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

¨�5,90 zł* jeden wybrany egzemplarz w roku 2017  

*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: prenumerata@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



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

Urszula Szczurek Sobiesław Zasada Wirginia Szmyt - DJ WIKA

Krzysztof ZanussiAleksander Doba
Krystyna Mazurówna

Irena Santor


