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Kto stoi w miejscu, ten się cofa. A my nie chcemy ani
stać w miejscu, ani tym bardziej robić kroku wstecz. Dlatego z początkiem jesieni, nowego roku akademickiego
i okresem wznowienia zajęć na UTW w Polsce – kontynuujemy zapoczątkowany przed dwoma laty projekt, ale
w nowej, rozszerzonej formule.
Trzecia edycja „Głosu Seniora” poza wydaniem
trzech kolejnych ogólnopolskich magazynów, poza organizacją szkoleń oraz wykładów stacjonarnych dla seniorów zakłada nowe działania – produkcję spotu telewizyjnego i kalendarza ściennego na rok 2015, promujących
aktywne postawy seniorów i obrazujących potencjał
drzemiący w osobach w wieku 60+. Ambasadorami tych
przedsięwzięć zostali wyjątkowo aktywni seniorzy z całej
Polski. Wyniki naszej wspólnej pracy będą mogli Państwo
zobaczyć już wkrótce.
Wiele osób powyżej 60. roku życia deklaruje, że chce
żyć aktywnie i zdrowo, ale brak im wystarczającej wiedzy na temat profilaktyki chorób i możliwości aktywnego
życia w wieku senioralnym. Chcąc uzupełnić ten deficyt,
Stowarzyszenie MANKO rozpoczyna projekt „Uniwersytet trzeciego wieku/klub seniora promujący zdrowie”,
a w jego ramach liczne przedsięwzięcia o charakterze
edukacyjno-profilaktycznym. Projekt współfinansowany
jest przez Ministerstwo Zdrowia.
W ramach projektu przeprowadzony zostanie m.in.
konkurs dla uniwersytetów trzeciego wieku i klubów seniora promujących zdrowie. Zapraszam do udziału i rywalizacji o uzyskanie certyfikatu i statuetki. Na uroczystej gali w Małopolskiej Wyższej Szkole im. Józefa Dietla
w Krakowie uroczyście uhonorujemy nimi 10 najlepszych. Informacje o szczegółach projektu oraz toczącego
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Projekt „Głos Seniora – edycja III” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

się w jego ramach konkursu znajdą Państwo na kolejnych
stronach niniejszego wydania „Głosu Seniora”.
W ramach działań proseniorskich kontynuujemy
wydawanie Kart Seniora, uprawniających ich posiadaczy
do zniżek na produkty i usługi, które oferują partnerzy
projektu. Do tej pory wydaliśmy łącznie 3300 Małopolskiej Karty Seniora i ponad 1000 Ogólnopolskiej Karty
Seniora. Zapraszamy kolejnych z Państwa do przystąpienia do programu. Formularz zgłoszeniowy publikujemy
w niniejszym wydaniu „Głosu Seniora” oraz na www.glosseniora.pl. Tam także regulamin programu i lista firm
partnerskich.
W niniejszym wydaniu naszego magazynu znajdą
Państwo także liczne relacje z wydarzeń poświęconych
polityce senioralnej, organizowanych przez seniorów
bądź objętych patronatem medialnym „Głosu Seniora”.
Ich obfitość dowodzi jednego – sprawy seniorów stają się
coraz ważniejsze, rośnie także świadomość i aktywność
samych seniorów. Traktujemy to trochę jako nasz sukces
– aktywizacja środowiska osób starszych i promocja ich
aktywności była i nadal pozostaje jednym z priorytetów
naszego projektu. Zapraszamy do dalszej współpracy!
Przed nami bardzo ważne wydarzenie – organizowany przez nas 29 listopada br. Małopolski Dzień Seniora, a w jego ramach bogaty program merytoryczny (wykłady, warsztaty, badania profilaktyczne, konsultacje)
i mnóstwo atrakcji. Dodatkowe informacje o tym wydarzeniu znajdą Państwo także w tym wydaniu „Głosu Seniora”, a szczegóły wkrótce na www.glosseniora.pl. Gorąco
zapraszam!
Z życzeniami pogodnej jesieni
Łukasz Salwarowski
redaktor naczelny „Głosu Seniora”
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szych latach życia. Jak podkreślał, warto ją
uwzględniać w programach edukacyjnych.
Krystyna Lewkowicz – prezes Fundacji
Ogólnopolskie Porozumienie UTW, przedstawiła informację o przygotowaniach do
obchodów 40-lecia ruchu UTW i II Kongresu UTW oraz projekt powołania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

JAK WYKORZYSTAĆ
POTENCJAŁ EUROPY
ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ?

VI FORUM
III WIEKU

SESJA PLENARNA „CZAS SYNERGII. JAK UWOLNIĆ GOSPODARCZY POTENCJAŁ EUROPY ŚRODKOWEJ?”; OD LEWEJ: CHRISTIAN LOVE – MODERATOR AGENCJA REUTERS, ELENA. M. BRYAN – PRZEDSTAWICIEL USA
W UE, ALEKSANDER GURIANOW Z MSZ BIAŁORUSI, MINISTER WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ, MICHELE NICOLETTI – WICEPRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO RADY EUROPY.



W DNIACH 3–6 WRZEŚNIA BR. LICZNA REPREZENTACJA SENIORÓW
SPOTKAŁA SIĘ W NOWYM SĄCZU
NA VI FORUM III WIEKU. PROGRAM TEJ
JUŻ TRADYCYJNEJ IMPREZY, ZORGANIZOWANEJ PRZEZ OGÓLNOPOLSKĄ FEDERACJĘ UTW I STOWARZYSZENIE SĄDECKI
UTW, OBEJMOWAŁ TAKŻE UDZIAŁ W PANELACH XXIV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY. W FORUM UCZESTNICZYŁO
OKOŁO 200 OSÓB Z POLSKI ORAZ REPREZENTACJE POLONIJNYCH ŚRODOWISK
SENIORÓW Z AUSTRII, BIAŁORUSI, LITWY
I UKRAINY.
W pierwszym dniu, po uroczystym
otwarciu Forum przez prezesa Federacji
– Wiesławę Borczyk, prezydenta Nowego
Sącza – Ryszarda Nowaka i starostę sądeckiego – Jana Golonkę, wysłuchaliśmy
prelekcji Marii Klaman – koordynatorki
projektu „ZOOM na Rady Seniorów”, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw
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Twórczych „ę” i Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. W projekcie badaniami objęto kilkadziesiąt rad seniorów powołanych do końca 2013 roku
w ramach inicjatyw lokalnych oraz utworzonych na mocy zmienionej ustawy o samorządzie gminnym w jesieni 2013 roku.
Badano proces ich tworzenia, działanie
i wiedzę mieszkańców na ich temat.

POLITYKA SENIORALNA
W POLSCE WYZWANIEM
XXI WIEKU
Wystąpienie ministra pracy i polityki
społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
zapoczątkowało debatę „Polityka senioralna w Polsce wyzwaniem XXI wieku”. Minister przedstawił dotychczasowe działania ministerstwa dotyczące osób starszych:
powstanie Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych,
utworzenie Departamentu i Rady ds. Polityki Senioralnej, opracowanie założeń polityki

senioralnej na lata 2014–2020 i zabezpieczenie na ten cel środków w wysokości 280 mln
zł. Nowym projektem będzie utworzenie
centrów Senior-Vigor, łączących elementy
edukacji, aktywizacji społecznej i ruchowej.
Następnym tematem były problemy
zmiany formuły opieki społecznej i zdrowotnej. Wątek był kontynuowany przez kolejnych mówców, m.in.: senatora Mieczysława Augustyna, krajowego konsultanta
ds. geriatrii – prof. Tomasza Grodzickiego,
Macieja Kucharczyka – dyrektora zarządzającego AGE Platform Europa, Barbarę
Imiołczyk z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Podkreślali oni rolę środowisk lokalnych przyjaznych seniorom i konieczność zmiany spojrzenia na opiekę nad
osobami starszymi tak, aby do minimum
ograniczyć ich pobyty w szpitalach.
Dr Piotr Szukalski z Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Łódzkiego mówił o roli aktywności w wieku senioralnym, będącej kontynuacją aktywnej postawy we wcześniej-

Myślą przewodnią Sesji Plenarnej XXIV
Forum Ekonomicznego było poszukiwanie
odpowiedzi na pytanie „Jak wykorzystać
potencjał Europy Środkowo-Wschodniej
10 lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej?”.
W wystąpieniu rozpoczynającym debatę minister Władysław Kosiniak-Kamysz
m.in. zwrócił uwagę na konieczność wyciągnięcia wniosków z kryzysu i uaktywnienia młodzieży. Jak zaznaczył, trzeba
przełamywać bariery narodowe. Jego zdaniem potrzebne jest wzmocnienie solidarności międzypokoleniowej i wykorzystanie
wiedzy i doświadczenia seniorów.
Przedstawiciel Czech, Jan Mladek, podkreślił konieczność inwestycji rozwojowych
oraz współpracy przemysłu z uczelniami tak,
aby kierunki kształcenia odpowiadały potrzebom przyszłych pracodawców. Stwierdził, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej
powinny wejść do strefy euro. W toku dalszej dyskusji, z udziałem m.in. przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Rosji i Włoch,

rozważano problemy handlu, inwestowania,
potrzebę zmniejszenia biurokracji.

SENIORZY W SPOŁECZEŃSTWIE
OBYWATELSKIM
„Seniorzy w społeczeństwie obywatelskim – 25 lat wolności” i „Ekonomia przyjazna seniorom. Srebrna gospodarka” – to
tematy dwóch paneli Forum III Wieku. Wystąpienia panelistów dotyczyły m.in.: udziału
i roli seniorów w procesach demokratyzacji,
roli trzeciego sektora w polityce senioralnej,
rozwoju nowych form usług i produktów dla
seniorów, przystosowania rynku pracy do
potrzeb i możliwości osób starszych oraz potrzeb edukacyjnych seniorów.
Trzeci dzień Forum odbywał się
w Sądeckim Miasteczku Galicyjskim.
Pierwszym punktem programu był wykład Macieja Kucharczyka, dr Jolanty Perek-Białas – wiceprzewodniczącej Rady
Polityki Senioralnej „Zaangażowanie organizacji seniorskich (Age Platform Europe) w poprawę jakości życia seniorów”. Jak
podkreślano, problemami są jakość opieki i uszanowanie godności osoby starszej.
Niezbędne jest wypracowanie odpowiednich standardów. Pomocna może być Europejska Karta Praw i Obowiązków Osób
Starszych Wymagających Długoterminowej Opieki. Karta ta to jeden z przykładów
roli Parlamentu Europejskiego (a konkretnie Parlamentarnej Intergrupy ds. Starzenia się i Solidarności Międzypokoleniowej)
w kształtowaniu polityki społecznej.

AKTYWNE STARZENIE SIĘ
SPOŁECZEŃSTWA
W panelu dyskusyjnym „Aktywne starzenie się społeczeństwa. Jak wykorzystać
potencjał osób starszych?” uczestniczyli:
poseł Elżbieta Achinger, Alina Respondek
– przedstawicielka programu Erasmus, Stefan Mac Gill – przedstawiciel Światowego Związku Esperantystów, Rafał Barański
z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krakowie, Andrzej Martynuska – dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
i dr Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestnicy panelu przedstawili działania,
jakie mogą być podejmowane na szczeblu
samorządowym i krajowym, aby wykorzystać wiedzę i doświadczenie osób starszych
w kształceniu młodzieży. Zmiany w projektach Grundtviga i nowy program Erasmus
przedstawiła Alina Respondek. Do nauki języka esperanto namawiał Stefan Mac Gill. Jak
stwierdził – łatwość w opanowaniu tego języka powinna być szansą dla osób starszych.

DOBRE PRAKTYKI
W KSZTAŁTOWANIU
POLITYKI SENIORALNEJ
Ostatni panel dyskusyjny przedstawiał
„Dobre praktyki w kształtowaniu polityki
senioralnej w Małopolsce”. Uczestniczyli
w nim starosta nowosądecki – Jan Golonka, Bożena Jawor –wiceprezydent Nowego
Sącza, burmistrz Rabki Zdroju – Ewa Przybyło, dr Anna Mika – pracownik Akademii
Wychowania Fizycznego Krakowie i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Łukasz Salwarowski – prezes Stowarzyszenia Manko.
O wsparciu dla seniorów mówili przedstawiciele samorządów. Przedstawiono karty
rabatowe dla seniorów wydawane w Nowym
Sączu oraz przez Stowarzyszenie Manko.
Ciekawe było wystąpienie dr Anny Miki dotyczące zagrożenia osób starszych upadkiem.
Forum na zakończenie udzieliło poparcia
dla działań UTW w Olsztynie, wspierającego
polonijne UTW za wschodnią granicą.
Tekst i zdjęcia: ANDRZEJ SKRZYŃSKI
Więcej nt. forum:
http://www.forumtrzeciegowieku.pl

PANEL „SENIORZY W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM. 25 LAT WOLNOŚCI”; OD LEWEJ: WIESŁAWA BORCZYK – PREZES
FEDERACJI UTW, MODERATOR, MACIEJ KUCHARCZYK Z AGE PLATFORM EUROPE, BARBARA IMIOŁCZYK Z BIURA RZECZNIKA PRAW
OBYWATELSKICH, ALINA RESPONDEK – PROGRAM ERASMUS, DR EWELINA HRYCAJ-MAŁANICZ Z UTW LWÓW, DR ROMANA
PAWLIŃSKA-CHMARA Z UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO.
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WARTO WIEDZIEĆ

EDUKACJA SENIORÓW
W ZAKRESIE PROBLEMATYKI
CHORÓB CYWILIZACYJNYCH



WIELE OSÓB POWYŻEJ 60. ROKU ŻYCIA DEKLARUJE, ŻE CHCE ŻYĆ AKTYWNIE I ZDROWO, ALE BRAK IM
WYSTARCZAJĄCEJ WIEDZY JAK TO ZROBIĆ. W ODPOWIEDZI NA TE POTRZEBY
STOWARZYSZENIE MANKO ROZPOCZĘŁO
PROJEKT „UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU/KLUB SENIORA PROMUJĄCY ZDROWIE”. PARTNEREM PROJEKTU JEST MINISTERSTWO ZDROWIA.

CZEGO DOTYCZYĆ BĘDZIE
PROJEKT?
W ramach projektu zostanie przygotowany specjalny poradnik zdrowotny dla se-
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prezentacji z zakresu pielęgnacji i urody,
zdrowego odżywania, aktywności fizycznej, sposobów spędzania wolnego czasu,
bezpieczeństwa na drogach czy wolontariatu i innych.

JAK MOŻNA ZGŁOSIĆ SIĘ
DO KONKURSU?
Do udziału w konkursie mogą zgłosić
się przedstawiciele uniwersytetów trzeciego wieku i klubów seniora, którzy prześlą
wypełniony formularz oraz spełnią kryteria
konkursu, m.in. zorganizują wydarzenie/
prelekcję promujące zdrowie z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych (poradnik,
płyta CD) przygotowanych przez organizatora konkursu. Warunkiem koniecznym
ostatecznego zakwalifikowania się do kon-

kursu jest udokumentowanie przeprowadzonych działań, np. zdjęciami, filmem,
i dostarczenie ich do Stowarzyszenia
MANKO pocztą tradycyjną: ul. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków lub elektroniczną:
e-mail: zdrowie@manko.pl. Na zwycięzców
czekają nagrody rzeczowe i certyfikaty.
Na zgłoszenia czekamy do 26 listopada.
Gala finałowa konkursu odbędzie się 29 listopada w Małopolskiej Wyższej Szkole
im. Józefa Dietla w Krakowie.
Formularz zgłoszeniowy publikujemy
na stronie 8, dostępny jest także na stronie
internetowej: www.glosseniora.pl.
KATARZYNA SŁOWIK
Specjalista ds. PR
Stowarzyszenie MANKO

STOWARZYSZENIE MANKO ORAZ REDAKCJA OGÓLNOPOLSKIEGO MAGAZYNU „GŁOS SENIORA”

JAKIE CHOROBY
CYWILIZACYJNE NAJCZĘŚCIEJ
WYSTĘPUJĄ U OSÓB
STARSZYCH?
Stowarzyszenie MANKO, wydawca
ogólnopolskiego magazynu Głos Seniora,
od ponad dwóch lat zajmuje się problemami dotyczącymi seniorów. Jednym z ważniejszych problemów dotykających znaczną
ilość starszych osób są choroby cywilizacyjne, czyli schorzenia, które spowodowane są
rozwojem cywilizacji, nieodpowiednim odżywianiem, stresem czy brakiem aktywności fizycznej. Najbardziej znane wśród osób
powyżej 60. roku życia są: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia,
osteoporoza, choroby układu oddechowego, trawiennego, jak zapalenie wątroby czy
wrzody. Niewystarczająca znajomość tematu z tego zakresu przez seniorów sprawiła, że Stowarzyszenie MANKO postanowiło zwrócić ich uwagę na ten poszerzający
się problem i przygotowało liczne działania
o charakterze edukacyjno-profilaktycznym

seniorów. Seniorzy pogłębią wiedzę na
temat problemów związanych ze swoim zdrowiem, profilaktyki zdrowotnej, co
zwiększy ich umiejętności dbania o siebie i prowadzenia zdrowego trybu życia.
Przeprowadzone zostaną również badania
i konsultacje, podczas których uczestnicy
będą mogli wykonać bezpłatnie podstawowe badania profilaktyczne i konsultacje m.in. pomiaru poziomu cukru we krwi,
ciśnienia tętniczego, słuchu, wzroku, zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie,
stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz ryzyka złamania osteoporotycznego. Wśród wystawców i prelegentów znajdą się przedstawiciele uzdrowisk,
którzy opowiedzą o wartościach lecznictwa uzdrowiskowego. Nie zabraknie

WYKŁADY
MERYTORYCZNE
„Program edukacyjny odnoszący się do eliminacji czynników ryzyka
chorób cywilizacyjnych (m.in. nadwagi i otyłości, nadciśnienia
tętniczego, niskiego poziomu aktywności fizycznej) skierowany do
dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym oraz seniorów”
współfinansowany przez Ministra Zdrowia.

niorów oraz płyta CD, które zostaną dystrybuowane do uniwersytetów trzeciego wieku
i klubów seniora w całej Polsce. Na płycie
CD będą nagrane wykłady i prezentacje
dotyczące problematyki eliminacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych wśród
osób starszych. Z kolei treści merytoryczne poradnika będą obejmować porady, jak
zdrowo żyć, jak prowadzić aktywny tryb
życia, jak eliminować czynniki ryzyka wywołujące choroby cywilizacyjne. Projekt zakłada również konkurs, którego celem jest
promocja aktywnego i zdrowego stylu życia
przez osoby starsze. Będzie on skierowany do wszystkich uniwersytetów trzeciego

wieku i klubów seniora w Polsce. Podczas
gali finałowej, która odbędzie się w ramach
Małopolskiego Dnia Seniora 29 listopada,
10 wyróżnionych UTW i klubów seniora
otrzyma statuetki. Zostaną także wręczone certyfikaty dla każdego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku oraz Klubu Seniora, które
spełni wszystkie warunki. Gala odbędzie się
w Małopolskiej Wyższej Szkole im. Józefa
Dietla na Rynku Głównym w Krakowie.
Podczas Małopolskiego Dnia Seniora zostaną także zorganizowane prelekcje
upowszechniające wiedzę w zakresie promocji zdrowia oraz propagujące aktywność ruchową, zdrowy styl życia wśród

zapraszają do udziału w wydarzeniu:

MAŁOPOLSKI

DZIEŃ SENIORA
29 listopada 2014 roku
Rynek Główny 34, Kraków – siedziba Małopolskiej
Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla w Krakowie
W programie m.in.:
$	gala konkursu „Uniwersytet trzeciego

wieku/klub seniora promujący zdrowie”
$	wykłady i warsztaty
$	cykl otwartych prezentacji
$	bezpłatne badania i konsultacje medyczne
$	targi zdrowia seniora
Szczegóły wkrótce na: www.glosseniora.pl

Zapraszamy!
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KONKURS

„UTW/KLUB SENIORA
PROMUJĄCY ZDROWIE”

SZKOLENIA
DLA SENIORÓW

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Pełna nazwa Uniwersytetu Trzeciego
Wieku/Klubu Seniora

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

Z ZAKRESU REDAGOWANIA
I ZARZĄDZANIA MEDIUM SENIORSKIM

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

Adres
(ulica, kod pocztowy, miejscowość)

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

tel./fax.
e-mail:

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

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

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

Uczestnicy konkursu
Imiona i nazwiska członków zespołu:

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

Opis dotychczasowych działań UTW/Klubu Seniora:
..................................................................................................................................................................



STOWARZYSZENIA MANKO ZAPRASZA SENIORÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI 60. ROK ŻYCIA, DO UDZIAŁU
W SZKOLENIACH I WYKŁADACH Z ZAKRESU REDAGOWANIA I ZARZĄDZANIA MEDIUM SENIORSKIM.

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

Niniejszym podpisem, akceptuję regulamin konkursu „UTW/Kub Seniora promuje zdrowie”.

Szkolenia odbędą się w 8 województwach: mazowieckim, dolnośląskim, śląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim,
małopolskim, pomorskim, zachodniopomorskim, w okresie październik –listopad
2014. W każdym warsztacie weźmie udział
10 osób.

CEL WARSZTATÓW:
...............................................................................

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

pieczęć Uniwersytetu/Klubu Seniora

data i podpis osoby składającej formularz

„Program edukacyjny odnoszący się do eliminacji czynników ryzyka
chorób cywilizacyjnych (m.in. nadwagi i otyłości, nadciśnienia
tętniczego, niskiego poziomu aktywności fizycznej) skierowany do
dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym oraz seniorów”
współfinansowany przez Ministra Zdrowia.
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s tworzenie
lokalnego
działu
w „Głosie Seniora” i współredagowanie regionalnych działów na
portalu www.glosseniora.pl.
Tematyka warsztatów
ÎÎ misja i sens istnienia lokalnego medium obywatelskiego/seniorskiego
(gazeta, portal);
ÎÎ

p odstawy zarządzania lokalnym
medium seniorskim (gazeta, portal);
ÎÎ rekrutacja i zarządzanie zespołem
redakcji;
ÎÎ pozyskiwanie funduszy (marketing,
sponsoring, fundraising);
ÎÎ promocja, PR gazety;
ÎÎ zasady pracy redakcyjnej (prawo
prasowe, kodeks etyki mediów, korekta, makieta, edycja).
Podczas każdego dnia szkoleniowego
uczestnicy otrzymają także materiały szkoleniowe. Zajęcia będą miały charakter wykładowo-warsztatowy.
W ramach spotkania zorganizowany
zostanie także wykład „Rola mediów obywatelskich/seniorskich w polepszeniu sytuacji seniorów w Polsce” (1,5 godz.), skierowany do większej liczby odbiorców (50–100
osób), w zależności od wielkości lokalnych
UTW i klubów seniora.
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
ÎÎ

Więcej informacji oraz regulamin szkoleń znajduje się na stronie internetowej:
www.glosseniora.pl.
Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014–2020.

WARTO WIEDZIEĆ

BO ŻYCIE
ZACZYNA SIĘ
PO SZEŚĆDZIESIĄTCE

PRZEKROCZENIE GRANICY WIEKU
60+ TO NIE KONIEC ŚWIATA. NIE
WIĄŻE SIĘ Z ODŁOŻENIEM SWOICH
PASJI NA BOK I UTRATĄ POMYSŁU NA
SIEBIE. KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE
MANKO POSTANOWIŁO TO UDOWODNIĆ
I ROZPOCZĘŁO III EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU „GŁOS SENIORA”.
DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU AMBASADORÓW, TAKICH JAK: WIRGINIA SZMYT
(DJ WIKA, 76 LAT), MAREK FRĄCKOWIAK (AKTOR, 64 LATA) CZY KRYSTYNA
SZUBARTOWSKA (TANCERKA, 74 LATA),
POWSTAJĄ SPOT I KALENDARZ, KTÓRE
W JEDNOZNACZNY SPOSÓB WSKAŻĄ
POTENCJAŁ DRZEMIĄCY W SENIORACH.
PRZEDSIĘWZIĘCIE WSPIERA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO
ASOS 2014–2020.

Co można robić na emeryturze? Być
pszczelarzem, jeździć na rolkach, uprawiać jogę, biegać, pielęgnować konie, być
DJ-em czy tańczyć? Wszystkie wymienione
działania to pasje ambasadorów III edycji
projektu „Głos Seniora”. Codziennie udowadniają, że wiek nie stanowi przeszkody
na drodze do samorealizacji. Trzeba więc
zmienić sposób patrzenia na ludzi po 60.
Seniorzy to różnorodna grupa o indywidualnych poglądach i własnym sposobie
na życie. – Stereotypowe postrzeganie osób
starszych jako wycofanych i zdanych na pomoc z zewnątrz nie do końca pokrywa się
z rzeczywistością. Polityka społeczna wobec
osób starszych powinna być nakierowana
na wszystkie grupy seniorów. Nasz projekt
udowadnia, że starzenie się nie jest problemem społecznym, tylko źródłem inspiracji
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i wiedzy – tłumaczy Katarzyna Słowik, koordynatorka projektu.
– Uważam, że grupa 60 plus jest w sposób niesprawiedliwy pomijana przez badaczy
rynku, media i społeczeństwo. A przecież są
to ludzie w sile wieku. Z dużym doświadczeniem, dysponujący sporym kapitałem i często
wolnym czasem do zagospodarowania, z doświadczeniem życiowym, które może być wykorzystane w kreowaniu naszej rzeczywistości. Jest to grupa bardzo potrzebna społecznie
– w ten sposób komentuje sytuację seniorów
aktor filmowy i teatralny Marek Frąckowiak.
– Od trzech lat walczymy z wykluczeniem
społecznym ze względu na wiek promując aktywnych seniorów, m.in. DJ Wikę, która jest
rezydentką cyklu i jednocześnie ambasadorką III edycji projektu „Głos Seniora”. Wspieramy tego typu projekty i razem pracujemy nad
zmianą wizerunku osób starszych – mówi
o potrzebie zmiany wizerunku starości i konieczności zerwania ze stereotypami Paulina
Braun, autorka projektu Dancing Międzypokoleniowy.
W związku z wyraźną potrzebą działania w tym zakresie powstają: spot oraz
kalendarz na rok 2015 z udziałem ambasadorów 60+, promujące aktywne postawy seniorów. Projekt zakłada także wydanie trzech ogólnopolskich magazynów
„Głos Seniora”, organizację ośmiu szkoleń
oraz wykładów stacjonarnych dla seniorów
w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, śląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, pomorskim oraz
zachodniopomorskim. Informacje na ten temat są dostępne na www.glosseniora.pl.
Stowarzyszenie MANKO od dwóch lat
zajmuje się tematyką prosenioralną. Jest
m.in. organizatorem I Ogólnopolskich Se-

OPOWIEM CI BAJKĘ

DJ WIKA, PASJA MUZYKA
FOT. MARCIN URBAN

nioraliów w Krakowie, I Małopolskiego
Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Małopolskiego Dnia Seniora, wydawcą
magazynu „Głos Seniora”, inicjatorem wielu
szkoleń z edukacji medialnej dla osób starszych oraz twórcą programu Małopolska
Karta Seniora. Redakcja „Głosu Seniora” angażowała się także w prace nad założeniami długofalowej polityki senioralnej na lata
2014–2020.
Partnerzy merytoryczni:
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora w Bydgoszczy,
Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Fundacja na rzecz
Zdrowego Starzenia Się.
Partnerzy wspierający:
Dancing Międzypokoleniowy, Cafe Kulturalna, Fundacja Przyjaciół Sztuki AUREA
PORTA, Gospodarstwo Rolne Brześce
Hodowla Anglo-Arabów, Polska YMCA,
Okęcka Sala Widowiskowa, Sądecki Bartnik, Klub Awaria.
Patroni medialni:
NGO.pl, Polskie Radio PiK, Radio Gdańsk,
Radio Merkury, TVS, starsirodzice.pl, Super Starsi, spokosenior.pl, senior.pl, „Głos
Seniora”.
KATARZYNA SŁOWIK
Koordynatorka III edycji projektu „Głos Seniora”
Stowarzyszenie MANKO

Więcej:
e-mail: promocja@manko.pl
www.glosseniora.pl
tel.: 883 631 818

4 WOJEWÓDZTWA, 20 MIEJSCOWOŚCI, 20 ODSŁON SPEKTAKLU
„CALINECZKA” I TŁUMY ZADOWOLONYCH BABĆ I DZIADKÓW Z WNUCZĘTAMI
– TAK W SKRÓCIE PODSUMOWAĆ MOŻNA
PROJEKT „OPOWIEM CI BAJKĘ”, ZREALIZOWANY PRZEZ FUNDACJĘ TWORZENIA I PROMOWANIA SZTUKI – ALEŻ
GUSTAWIE. OTO, JAK O GENEZIE I SATYSFAKCJI Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
OPOWIADAJĄ CZŁONKOWIE FUNDACJI.
Nasza Fundacja powstała w Łodzi z myślą o tych, którzy z różnych powodów mają
utrudniony dostęp do kultury i sztuki. Od
samego początku przyświeca nam idea
ogólnodostępnej kultury. Wierzymy również w wielozadaniową rolę sztuki teatru.
Najpierw nieśmiało wychyliliśmy nos z biura Fundacji, potem coraz śmielej wychodziliśmy „w miasto”. Realizowaliśmy swoje projekty w domach dziecka, w przedszkolach,
a ostatnio nawet w tramwajach.
Zawsze marzyliśmy o tym, żeby zrealizować projekt ogólnopolski, wiedzieliśmy, że w najmniejszych miejscowościach
kultura jest potrzebna jak nigdzie indziej.
Mieszkańcy często mają daleko do teatru,
a komercyjnie działające teatry objazdowe omijają te miejsca. My chcieliśmy tam
być. Sprawdziliśmy w różnych źródłach,
diagnozach, wynikach badań, które regiony mają najbardziej utrudniony dostęp do
kultury, wybraliśmy miejscowości, gdzie
istnieją ośrodki kultury, malutkie świetlice
i tam właśnie postanowiliśmy zrealizować
nasz projekt.
Dotychczas podejmowane przez naszą Fundację działania kierowane były do
dzieci, młodzieży i dorosłych. Nagle uświadomiliśmy sobie, że w tworzeniu strategii
i wizji naszej Fundacji zapomnieliśmy o jednej z najważniejszych grup społecznych –
o seniorach. Babcie i dziadkowie są przecież
skarbnicą wiedzy, opowieści i to oni właśnie

niejednokrotnie spędzają z dziećmi – swoimi wnukami – dużo czasu.
Wszystkie te czynniki spowodowały,
że zdecydowaliśmy się napisać wniosek
do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i starać się o dofinansowanie zadania
w ramach Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na
lata 2014-2020.
Nasza radość wychodziła daleko poza
mury biura, kiedy dowiedzieliśmy się, że
nasz projekt otrzymał pozytywną ocenę i wyruszymy „w Polskę” ze spektaklem
i warsztatami.
Projekt zakładał odwiedzenie 20 miejscowości (w województwach: podkarpackim,
małopolskim, świętokrzyskim i łódzkim)
i zaprezentowanie spektaklu „Calineczka” –
sztuki o maleńkiej dziewczynce o ogromnym
sercu, którą spotyka wiele ciekawych, ale też
niebezpiecznych przygód.
Drugim założeniem projektu było zorganizowanie warsztatów rozwijających
wyobraźnię, prowokujących do twórczego
myślenia, wykorzystujących innowacyjne
metody twórczej aktywności i wzmacniających więzi między wnukami a dziadkami.
Uczestnicy warsztatów poznają techniki aktywności twórczej z wykorzystaniem
lalek teatralnych i elementów sztuki teatral-

nej – improwizacji i storytellingu. Spotkania
są prowadzone przez zawodowych aktorów
posiadających doświadczenie w działaniach
animacyjnych. Pokazują oni m.in., jak własnoręcznie wykonać lalki teatralne z różnych
dostępnych w każdym domu materiałów.
A odważni seniorzy mogą odegrać przed
dziećmi krótką scenkę wykonanymi przez
siebie pacynkami.
Udział w wydarzeniu jest świetną okazją do wspólnego spędzenia wolnego czasu
i budowania pozytywnych relacji międzypokoleniowych.
Podczas rozmów z uczestnikami utwierdziliśmy się w przekonaniu, jak potrzebne
są podobne działania. Kiedy po spektaklu
i warsztatach jedna ze starszych pań podeszła
do nas i powiedziała, że pierwszy raz w życiu
widziała teatr, wiedzieliśmy, że to, co robimy,
ma sens. Dostrzegamy także potrzebę stałych
działań kulturalno-animacyjnych w małych
miejscowościach. W miarę naszych możliwości będziemy starali się podejmować podobne działania, rozszerzać ich zasięg, docierać
do miejsc, gdzie teatru jeszcze nie było.
Projekt „Opowiem Ci bajkę” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
ANNA ZADĘCKA-ZIĘBA
FOT. EWA GAŁAT
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WARTO WIEDZIEĆ

BEZPIECZNY
SENIOR
NA DRODZE

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY
POPEŁNIANE
PRZEZ PIESZYCH:
PODINSP. KRZYSZTOF
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ÎÎ

 ieostrożne wejście na jezdnię
n
przed jadący pojazd
(203 wypadki – średnio co drugi
wypadek z winy pieszych, w których zginęło 29 osób, a 183 zostały
ranne)

ÎÎ

 ieostrożne wejście na jezdnię
n
zza pojazdu, przeszkody
(57 wypadków, w których 3 osoby
zginęły, 54 zostały ranne)

ÎÎ

 rzekraczanie jezdni w miejscu
p
niedozwolonym
(41 wypadków, w których 5 osób
zginęło, a 36 zostało rannych)

ÎÎ

 ejście na jezdnię przy czerwow
nym świetle
(39 wypadków, w których 2 osoby
zginęły, a 37 zostało rannych)

ÎÎ

c hodzenie nieprawidłową stroną
drogi
(23 wypadki, w których 5 osób zginęło, a 18 zostało rannych)

ÎÎ

s tanie na jezdni, leżenie
(13 wypadków, w których 7 osób
zginęło, a 6 zostało rannych)

Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

JAK PODAJĄ STATYSTYKI, NAJBARDZIEJ ZAGROŻONĄ GRUPĄ
UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO SĄ PIESI. MAJĄC NA UWADZE
ICH BEZPIECZEŃSTWO, WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KOMENDY
WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE WSPÓLNIE Z OGÓLNOPOLSKĄ
FEDERACJĄ STOWARZYSZEŃ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
PO RAZ KOLEJNY PROWADZĄ AKCJĘ PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNĄ
PN. „BEZPIECZNY SENIOR NA DRODZE”, KTÓREJ CELEM JEST
OGRANICZENIE LICZBY WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH Z UDZIAŁEM
OSÓB POWYŻEJ 60. ROKU ŻYCIA.
Skąd decyzja o objęciu programem
właśnie tej grupy wiekowej? Z alarmujących danych statystycznych! W roku 2013
na terenie województwa małopolskiego zanotowano 3762 wypadki drogowe, w których zginęło 219 osób. Wśród wszystkich
ofiar śmiertelnych 101 stanowili piesi, tj.
46% wszystkich zabitych. Co drugi pieszy,
który zginął w wypadku drogowym, był
w wieku powyżej 60. roku życia (52 zabitych!).
To już druga edycja kampanii. Chcąc
ograniczyć tragiczne skutki wypadków drogowych, w 2013 roku w ramach akcji „Bezpieczny Senior na Drodze” przeprowadzono 63 godzin wykładów. Podczas spotkań
z uczestnikami uniwersytetów trzeciego wieku zaprezentowano materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przekazano ponad 3000
odblasków. Korzystając z okazji, policjanci
prowadzili dyskusje ze słuchaczami na temat
lokalnie istniejących zagrożeń ruchu drogowego. Najczęstsze uwagi sugerowane przez
uczestników spotkań dotyczyły krótkiego
cyklu światła zielonego podczas przechodze-

DYMURA

nia na drugą stronę jezdni po przejściu dla
pieszych. Podkreślano również słabą infrastrukturę drogową – brak chodników oraz
przejść dla pieszych, a także wskazywano
braki oświetlenia wokół przejść dla pieszych,
szczególnie przy drogach gminnych i powiatowych. Seniorzy zwrócili uwagę na pojazdy, które parkują na chodnikach i utrudniają
ruch pieszym. Wyrażali zadowolenie z podjętej akcji i sugerowali więcej tego typu działań profilaktycznych, w których otrzymują
elementy odblaskowe.
Informacje przekazane przez uczestników wykładów są analizowane wspólnie
z zarządcami dróg, bowiem nawet niewielkie zmiany infrastruktury drogowej, czy organizacji ruchu mogą poprawić bezpieczeństwo pieszych.

FOT. FOTOLIA.COM

Nie bez znaczenia są tu niekorzystne warunki atmosferyczne oraz wcześnie
zapadający zmrok. Stąd też, podkreślana
w ramach akcji, konieczność używania
elementów odblaskowych, które zwiększają widoczność osoby poruszającej się
po drodze w warunkach zmniejszonej
przejrzystości powietrza. Liczby przekonują: pieszy bez odblasków widoczny jest
z odległości ok. 30 m, pieszy wyposażony w elementy odblaskowe – z odległości
130–150 m.
W bieżącym roku jest to szczególnie
istotny element, w związku z nowelizacją
ustawy Prawo o ruchu drogowym, według
której od 31 sierpnia 2014 roku elementy
odblaskowe są obowiązkowe dla wszystkich
pieszych niezależnie od wieku!

Okres jesienno-zimowy to czas
największego zagrożenia dla pieszych
na drodze.

„Pieszy poruszający się po drodze po
zmierzchu poza obszarem zabudowanym
jest obowiązany używać elementów
odblaskowych w sposób widoczny dla
innych uczestników ruchu, chyba że
porusza się po drodze przeznaczonej
wyłącznie dla pieszych lub po
chodniku”.
(art. 11 ust. 4a)

Dzięki wsparciu Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, każdy uczestnik ubiegłorocznej kampanii otrzymał opaskę odblaskową. Także w bieżącym roku każdy słuchacz
UTW uczestniczący w wykładach z policjantem zostanie wyposażony w odblask.
Do akcji włączyło się także Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Alter Ego,

którego przedstawiciele na spotkaniach
przekazywali słuchaczom porady związane ze skutkami cywilnoprawnymi zdarzeń
drogowych i prawami osób poszkodowanych.
Projekt był finansowany ze środków
Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa na
drogach Małopolski oraz ze środków Ogól-

nopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku na działalność
i funkcjonowanie UTW.
Kontynuowanej w roku 2014 przez
policjantów ruchu drogowego akcji „Bezpieczny Senior na Drodze” towarzyszyć
będzie kampania „Nie daj się oszukać” dotycząca bezpieczeństwa osobistego osób
starszych.
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JAK ZAPOBIEGAĆ
MIAŻDŻYCY TĘTNIC?

Kluczowe znaczenie w powstawaniu
chorób układu sercowo-naczyniowego
mają czynniki ryzyka, czyli cechy występujące u danego człowieka, które zwiększają
prawdopodobieństwo wystąpienia choroby
w przyszłości – takie, na które nie mamy
wpływu, jak: wiek, płeć, obciążenia rodzinne,
oraz takie, które można skutecznie eliminować, a przez to zmniejszać prawdopodobieństwo rozwoju chorób układu krążenia.

KLUCZOWE CZYNNIKI RYZYKA
Ryzyko rozwoju chorób układu krążenia wzrasta wraz z wiekiem, szczególnie
po 55. roku życia mężczyzn i po 65. kobiet.
Bardziej predysponowani do rozwoju chorób układu krążenia są mężczyźni. Ma to
związek z ochronnym działaniem żeńskich
hormonów płciowych, które chronią kobiety przed rozwojem chorób serca. Jednak
po menopauzie, kiedy stężenie hormonów
znacznie się obniża, prawdopodobieństwo
zachorowania na choroby układu krążenia
zaczyna istotnie wzrastać także u kobiet.
Zwiększone ryzyko zachowania na choroby układu sercowo-naczyniowego występuje u osób, których krewni (rodzice, dziadkowie) także cierpieli na te schorzenia (np.
udar mózgu, zawał serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca).
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Do czynników ryzyka, które można
skutecznie eliminować, a przez to zmniejszać prawdopodobieństwo rozwoju chorób
układu krążenia, należy m.in. nadciśnienie
tętnicze, które najczęściej nie daje żadnych
objawów, rozwija się stopniowo i prowadzi
z czasem do nasilenia rozwoju chorób układu krążenia, takich jak udar mózgu, zawał
serca czy niewydolność serca oraz uszkodzenia takich narządów jak nerki czy narząd
wzroku.
Leczenie nadciśnienia tętniczego opiera się na połączeniu zmian stylu życia oraz
farmakoterapii, zalecanej szczególnie u chorych z bardzo wysokimi wartościami ciśnienia tętniczego krwi. Zalecanymi zmianami stylu życia prowadzącymi do obniżenia
ciśnienia tętniczego krwi są: ograniczenie
spożycia soli, redukcja masy ciała, regularna aktywność fizyczna, zaprzestanie palenia
tytoniu oraz ograniczenie spożycia alkoholu.
Nawet niewielkie obniżenie wartości ciśnienia tętniczego krwi powoduje zmniejszenie
ryzyka wystąpienia schorzeń sercowo-naczyniowych.

OTYŁOŚĆ EPIDEMIĄ XXI W.
Za epidemię XXI wieku uważana jest
obecnie otyłość. Szczególnie szkodliwa dla
zdrowia jest otyłość typu brzusznego. Tkan-

FOT. FOTOLIA.COM

NAJCZĘSTSZYMI PRZYCZYNAMI ZGONÓW I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W POLSCE I NA ŚWIECIE SĄ CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA –
CHOROBA WIEŃCOWA I JEJ POWIKŁANIE W POSTACI ZAWAŁU
SERCA I NIEWYDOLNOŚCI SERCA ORAZ UDAR MÓZGU, W WIĘKSZOŚCI
SPOWODOWANIE MIAŻDŻYCĄ TĘTNIC, CZYLI PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ
ŚRÓDBŁONKA NACZYŃ O PODŁOŻU ZAPALNYM (BŁONY, KTÓRA WYŚCIELA
WNĘTRZE NACZYNIA). WŚRÓD CZYNNIKÓW SPRZYJAJĄCYCH ICH POWSTANIU SĄ TAKIE, KTÓRYM MOŻEMY ZAPOBIEC. WARTO WIEDZIEĆ, PRZECIWKO
CZEMU POWINNIŚMY ZAWCZASU WYTOCZYĆ DZIAŁA.

FOT. FOTOLIA.COM

ka tłuszczowa w tym przypadku odkłada
się nie tylko pod skórą, ale także wewnątrz
jamy brzusznej. Prostym wyznacznikiem
otyłości brzusznej jest obwód pasa. Dla populacji europejskiej obwód pasa ≥80 cm
w przypadku kobiet oraz ≥ 94 cm w przypadku mężczyzn jest kryterium rozpoznania
otyłości brzusznej. Nagromadzona w jamie
brzusznej trzewna tkanka tłuszczowa produkuje liczne substancje aktywne sprzyjające rozwojowi miażdżycy, głównego procesu
odpowiedzialnego za rozwój chorób układu
krążenia. Otyłość jest często pierwszym krokiem w kaskadzie rozwoju licznych zaburzeń
metabolicznych, takich jak: wysokie stężenie
cholesterolu, nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca, prowadzących nieuchronnie do powstania chorób sercowo-naczyniowych.
Rozpoznanie nadwagi i otyłości opiera
się na obliczeniu wskaźnika masy ciała BMI
(body mass index) będącego ilorazem masy
ciała (wyrażonej w kilogramach) i kwadratu wysokości ciała (wyrażonej w metrach):
BMI = masa (kg) / wzrost2 (m2). Wartość
18,5–24,9 kg/m2 uważana jest za prawidłową, BMI 25–29,9 kg/m2 oznacza nadwagę,
a ≥ 30 kg/m2 – otyłość.
Każda osoba z otyłością powinna dążyć
do redukcji masy ciała tak, aby wskaźnik
BMI był mniejszy niż 25 kg/m2. Osiągnąć to

należy przede wszystkim przez połączenie
właściwej diety, właściwego nawadniania
organizmu oraz systematycznej aktywności fizycznej dostosowanej do stanu zdrowia i wydolności fizycznej. Podstawą jest
ograniczenie spożycia tłuszczów i cukrów,
wzbogacanie diety o warzywa i owoce oraz
inne produkty bogatoresztkowe (takie jak:
kasze, płatki zbożowe, otręby, pieczywo
żytnie, razowe i chrupkie, kasze, makaron
pełnoziarnisty, brązowy ryż), regularne
spożywanie posiłków, unikanie podjadania
między posiłkami oraz jedzenia w nocy.
Istotna jest także kontrola kaloryczności
zjadanych posiłków, tak aby dobowa podaż
energii nie przekraczała zapotrzebowania.

kowitego, w tym szczególnie cholesterolu
LDL (tzw. złego cholesterolu), niskie stężenie cholesterolu HDL (dobrego cholesterolu), oraz wysokie stężenie trójglicerydów.
Podstawą leczenia tych zaburzeń jest zmiana stylu życia: regularna aktywność fizyczna
oraz stosowanie odpowiedniej diety z ograniczeniem tłuszczów zwierzęcych. W diecie
należy ograniczać czerwone mięsa, w zamian wybierając białe (kurczak i indyk bez
skóry) oraz ryby bogate w zdrowe tłuszcze
wielonienasycone. Jeśli zmiana stylu życia
nie przynosi zadawalającego poziomu lipidów we krwi, do leczenia włącza się leki, które regulują zaburzenia gospodarki lipidowej.

CUKIER POD KONTROLĄ

TAK DLA AKTYWNOŚCI
FIZYCZNEJ

Ryzyko powstania miażdżycy oraz licznych jej powikłań istotnie nasila cukrzyca oraz stany przedcukrzycowe. Typowymi objawami w pełni rozwiniętej cukrzycy
są wzmożone pragnienie i związane z tym
częstsze oddawanie moczu oraz ogólne
osłabienie. W początkowym etapie choroby,
mimo wysokich poziomów cukru we krwi,
nierzadko nie obserwuje się żadnych objawów. Stąd tak ważne jest, by kontrolować
regularnie poziom glukozy we krwi, zwłaszcza, jeśli w rodzinie występowały przypadki
cukrzycy. Wczesne wykrycie choroby pozwala ograniczyć jej groźne powikłania.
Do zaburzeń gospodarki lipidowej, które powodują wzrost ryzyka rozwoju takich
chorób jak zawał serca czy udar mózgu, zaliczamy: wysokie stężenie cholesterolu cał-

Powstawaniu chorób sercowo-naczyniowych sprzyja brak regularnego wysiłku
fizycznego. W ramach profilaktyki zalecany
jest regularny, umiarkowany wysiłek fizyczny, minimum 3 razy w tygodniu przez minimum 30–45 min. Spośród wielu typów aktywności fizycznej warto wybierać ćwiczenia
aerobowe, czyli takie, które angażują wiele
partii ciała oraz nie stanową dużego obciążenia dla organizmu. Przykładami takich
aktywności są: pływanie, nordic walking,
marszobieg czy jazda na rowerze. Regularna
aktywność fizyczna przyspiesza metabolizm,
poprawia przemianę cukrów oraz tłuszczów
w organizmie, sprzyja redukcji masy ciała,
zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, a dodatkowo poprawia
samopoczucie.

NIE DLA TYTONIU
I ALKOHOLU
Ryzyko powstania chorób sercowo-naczyniowych zwiększa każdy wypalony papieros. Podczas palenia tytoniu do naszego organizmu dostają się liczne substancje
szkodliwe, które silnie stymulują powstawanie miażdżycy, a co za tym idzie – zwiększają ryzyko zawału serca oraz udaru mózgu.
Tlenek węgla będący gazem trującym, wiąże się z hemoglobiną odpowiedzialną za dostarczanie tlenu do tkanek. Efektem tego jest
niedotlenienie sprzyjające procesowi miażdżycy. Z kolei substancje smoliste zatrzymujące się w płucach utrudniają wymianę gazową (pobieranie tlenu i wydalanie dwutlenku
węgla) i prowadzą do przewlekłej choroby
płuc dodatkowo nasilającej ryzyko chorób
serca. Bardzo szkodliwe jest również palenie
bierne, czyli przebywanie w pomieszczeniu,
gdzie palą inne osoby.
Prawdopodobieństwo zachorowania na
schorzenia serca i naczyń istotnie zwiększa
nadużywanie alkoholu, czyli spożywanie
>50 g etanolu/dzień. Jednak, jak wykazały
badania, umiarkowane spożycie alkoholu
(<20 g/dzień dla kobiet i <30 g/dzień dla
mężczyzn) wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka zachorowania i zgonu z przyczyn
sercowo-naczyniowych. Pamiętać jednak
należy, że napoje alkoholowe są bogate
w kalorie, dlatego ich spożycie powinno być
ograniczane.

PROF. DR HAB. MED. MIECZYSŁAW
PASOWICZ
Instytut Medycyny Innowacyjnej Centrum
Medyczne IMICARE w Krakowie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego
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TARGI ZDROWEGO
ŻYCIA W PŁOCKU
– SENIOR 2014


DRUGA
EDYCJA
TARGÓW
ZDROWEGO ŻYCIA – SENIOR 2014
ZAKOŃCZYŁA SIĘ OGROMNYM
SUKCESEM. PONAD 70 WYSTAWCÓW,
TŁUMY UŚMIECHNIĘTYCH SENIORÓW,
DANCING Z KILKOMA BISAMI TO BILANS
IMPREZY, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W PŁOCKU
4 PAŹDZIERNIKA BR.
Od pierwszych godzin otwarcia, płocka
Orlen Arena pękała w szwach. Tamtejsi seniorzy ochoczo korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów.
Największym zainteresowaniem cieszyły się
stoiska placówek medycznych, na których
uczestnicy targów poddawali się badaniom.
Wyniki pomiaru cholesterolu, stężenia glukozy we krwi oraz poziomu tkanki tłuszczowej często skłaniały do konsultacji z dietetykiem. Jako że nie można zakwestionować
wpływu odżywiania na zdrowie i procesy
starzenia człowieka, wielu seniorów przy
wsparciu specjalistów układało dla siebie
nowe jadłospisy. Wszyscy odwiedzający
mieli także możliwość skorzystania z porad farmaceutycznych oraz prawnych, panie chętnie korzystały z porad udzielanych
przez profesjonalne kosmetyczki, wizażystki i brafitterki.
– Ta impreza powinna zostać wpisana
na stałe w kalendarz płockich imprez – mówiła Barbara, lokalna seniorka. Uczestnicy
byli zachwyceni występami płockich organizacji pozarządowych oraz grup artystycznych, wśród których należy wyróżnić
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pokaz tai chi przeprowadzony przez Stowarzyszenie Taoistyczne Tai-Chi, pokaz jogi
zorganizowany przez Płocką Akademię Jogi
Concept oraz pokaz umiejętności komiczno-cyrkowych grupy animacyjnej Jo Art
Show. Co śmielsi seniorzy próbowali opanować jazdę na rolkach, której uczył zawodowy instruktor Tomasz Araucz z Czysta
Forma Studio, natomiast Ci, którzy się na to

nie zdecydowali, znaleźli alternatywę w postaci aktywnych lekcji chodzenia z kijami do
nordic walking.
– To wspaniałe, że oferta miasta dla seniorów rozszerza się z roku na rok – mówił
prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski.
– Cieszę się, że są ludzie z taką charyzmą
jak Ewa Pietrzak, która łączy i aktywizuje
środowisko dojrzałych mieszkańców – dodał

ZDROWE
WADOWICE
wyrażając uznanie dla swojej pełnomocnik
ds. organizacji pozarządowych i koordynatorki tegorocznej edycji targów.
Po wręczeniu pucharu i przekazaniu gratulacji dla zwyciężczyni turnieju szaradziarskiego, zorganizowanego przez Płocki Klub
Miłośników Rozrywek Umysłowych Relaks,
Grażynie Mikołajczyk oraz podzieleniu uroczystego tortu, którym prezydent częstował
seniorów z okazji ich święta (1 października
– Międzynarodowy Dzień Osób Starszych),
wystąpił znany polski aktor i piosenkarz –
Bohdan Łazuka. Recital „Bohdan, trzymaj
się” zrobił furorę wśród publiczności. Kończąc swoje show, artysta wybrał spośród publiczności jedną z najlepiej bawiących się pań
i wspólnie z nią dokończył swój występ. Następnie na scenie wystąpiła Magda Femme.
Na koniec scenę zajęła energetyzująca DJ
Wika. Początkowe przyśpiewki i nieśmiałe
podrygi przerodziły się w dancing, w trakcie którego seniorzy dali świadectwo swojej
witalności i chęci do zabawy. Można było
obserwować każdy rodzaj tańca – od tradycyjnego, poprzez wężyka czy kółeczko do
wyćwiczonych choreografii. – Było mi niezwykle miło grać dla Państwa, mam nadzieję, że zobaczymy się w Płocku za rok – takimi
słowami DJ Wika zamknęła imprezę.
Oczekiwania najstarszej didżejki w Polsce
podziela także większość spośród 4 tysięcy
osób, które wzięły udział w Targach Zdrowego Życia. Ta wysoka frekwencja skłania władze miasta do zastanowienia się nad przyjęciem na stałe formuły seniorskiej targów.
Sponsorami imprezy byli: Sita, Orange
i Integrated Solutions, natomiast Partnerem Medycznym był Szpital Świętej Trójcy
w Płocku.
ŁUKASZ PIETRZAK,
Stowarzyszenie Innovacja
FOT. EDWARD GRETSCHEL

7 WRZEŚNIA 2014 R. WADOWICKI PARK MIEJSKI BYŁ MIEJSCEM
SPOTKAŃ WADOWICZAN WYKAZUJĄCYCH TROSKĘ O SWOJE
ZDROWIE Z PROFESJONALISTAMI, CHĘTNIE UDZIELAJĄCYMI
FACHOWYCH PORAD ZDROWOTNYCH. A TO WSZYSTKO ZA
SPRAWĄ ZORGANIZOWANEJ W TYM MIEJSCU IV EDYCJI IMPREZY
O NAZWIE „ZDROWE WADOWICE”.

Na zaproszenie burmistrz Wadowic Ewy Filipiak tym razem do współpracy udało się zachęcić m.in.
wybitnego kardiologa prof. Piotra Pieniążka, który specjalnie na tę okazję przygotował wykład pt.
„Stop udarom”. Obecna była także doc. Ewa Konduracka (kardiolog), u której można było sprawdzić
stan swojego serca, dr Elżbieta Marciszewska (reumatolog) informowała, co nowego w problematyce reumatologicznej, dr Barbara Huczyńska-Bujnicka (okulista) relacjonowała, co widać w naszych
oczach, dr Marcin Wroński (alergolog) zapraszał wszystkie dzieci z problemami alergologicznymi,
dr Ewa Żabińska (dermatolog) sprawdzała, co z tymi pieprzykami i innymi zjawiskami na naszej skórze, firma G.V.M. CARINT z Oświęcimia zapraszała na badanie EKG, dzięki kampanii „Ciśnienie na życie” można było sprawdzić, czy to ciśnienie jest dobre czy złe? Sprawdzano również wiek serca. Można też było porozmawiać i skonsultować stan swoich płuc z pulmonologiem, a nawyki żywieniowe
z dietetykiem. Stowarzyszenie Manko wydawało „Karty Seniora” i przeprowadzało pomiary tkanki
tłuszczowej. Stowarzyszenie diabetyków z Wadowic przeprowadzało badania poziomu cholesterolu
i poziomu glukozy w krwi. Wykonywane były także: mammografia, badanie słuchu, badanie densytometryczne, minitest w kierunku Alzheimera, badania uzależnienia od komputera i wiele innych badań
i konsultacji.
Na scenie muszli koncertowej prezentowana była zumba w wykonaniu Fit Dance z Wadowic promującego ruch w każdym wieku.
Wszystkie badania, konsultacje i porady udzielane były bezpłatnie.
Pod koniec dnia odbył się koncert pt. „Moje ballady” w wykonaniu Jacka Wojciechowskiego, aktora
Teatru Ludowego w Krakowie przy akompaniamencie Konrada Mastyło – wybitnego pianisty wszystkich scen krakowskich i nie tylko.
Udanej imprezie towarzyszyła także ładna pogoda. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ponownie
uda nam się spotkać w Wadowicach, by porozmawiać o zdrowiu.
Więcej informacji i galeria zdjęć na: http://www.artsart.pl/zdrowe_wadowice.html
Serdecznie zapraszamy!

SYLWIA SALWIŃSKA
FOT. HTTP://WWW.ARTSART.PL/ZDROWE_WADOWICE.HTML
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WARMIŃSKO-MAZURSKA
SENIORIADA 2014



27 I 28 CZERWCA 2014 ROKU W OLSZTYNIE ODBYŁA SIĘ
WARMIŃSKO-MAZURSKA SENIORIADA 2014, KTÓRĄ ZORGANIZOWAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W OLSZTYNIE PRZY WSPÓŁUDZIALE INNYCH OLSZTYŃSKICH PLACÓWEK KSZTAŁCĄCYCH SENIORÓW: AKADEMII
TRZECIEGO WIEKU ORAZ JAROCKIEJ AKADEMII TRZECIEGO
WIEKU. W SENIORIADZIE BRAŁY UDZIAŁ ZESPOŁY STUDENTÓW
Z UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU Z BARTOSZYC, DZIAŁDOWA, GIŻYCKA, IŁAWY, KĘTRZYNA, LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO,
MORĄGA, MRĄGOWA, NIDZICY, OLSZTYNA, OSTRÓDY, ORNETY
I PASŁĘKA.
Około 200 studentów (zawodników i wolontariuszy) uczestniczyło w pięciu konkurencjach: rajdzie pieszym nordic walking, rajdzie rowerowym, turnieju tenisa stołowego oraz w zawodach kajakowych i pływackich na basenie na różnych dystansach. Liderami
odpowiedzialnymi za organizację poszczególnych dyscyplin byli:
Barbara Borawska, Andrzej Postój, Danuta Jachowicz, Czesław Wojniusz i Lucyna Kazmierczak. Koordynatorem całego projektu była
Danuta Jachowicz z Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie. Projekt sfinansował samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, prezydent Olsztyna i Miejski Dom
Kultury w Olsztynie.
Podczas uroczystości zakończenia senioriady, którą przeprowadzono na rynku olsztyńskiego Starego Miasta, po wręczeniu medali
i nagród, ogłosiłem opracowany przez siebie „Dekalog aktywności
ruchowej seniora”.
Obecni na uroczystości seniorzy(nie tylko uczestnicy senioriady) oraz zaproszeni goście i zainteresowani tym tematem turyści
z aplauzem przyjęli powyższy dekalog do stosowania w życiu codziennym – jako swoją deklarację aktywności ruchowej.
Opracowana przez Halinę Bumbul (WM UTW w Olsztynie) fotorelacja
z Warmińsko-Mazurskiej Senioriady 2014, autorstwa Haliny Ławczyńskiej, Jerzego Żukowskiego i innych „paparazzich”, jest umieszczona na
stronie internetowej www.utwolsztyn.pl w zakładce „Senioriada 2014”.

DR ALEKSANDER PIECZKIN,
Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

18

www.glosseniora.pl

DEKALOG AKTYWNOŚCI
RUCHOWEJ SENIORA
1. 	Odejdź od telewizora lub komputera i zacznij zdrowy styl
życia.
2. 	Staraj się polubić zdrowy styl życia i aktywne formy wypoczynku, takie jak: pływanie, bieganie, jazda na rowerze, nordic walking, spacery i rajdy piesze, narciarstwo,
taniec, aerobik, turystyka i krajoznawstwo oraz inne.
3. 	Pamiętaj, że nie ma ograniczeń wiekowych do uprawiania treningu fizycznego. Zalecany minimalny standard to
ćwiczenia fizyczne 2 razy w tygodniu.
4. 	Pamiętaj, że regularna aktywność ruchowa (z zachowaniem określonego bezpieczeństwa) ma dla seniora wiele
korzystnych zdrowotnych oddziaływań: zwiększa wrażliwość komórek na krążącą insulinę, poprawia tolerancję
glukozy i zmniejsza prawdopodobieństwo cukrzycy.
5. 	Pamiętaj, że wysiłek fizyczny o charakterze wytrzymałościowym zaleca się (z zachowaniem określonego bezpieczeństwa) osobom z miażdżycą tętnic kończyn dolnych,
z chorobą wieńcową i niewydolnością krążenia, a także
osobom z przewlekłymi chorobami płuc.
6. 	Pamiętaj, że obniżenie nadciśnienia tętniczego następuje
zarówno po jednorazowym wysiłku fizycznym, jak i w wyniku systematycznego treningu.
7. 	Pamiętaj, że wysiłek fizyczny wydłuża okres samodzielności i niezależności seniora od innych osób w życiu codziennym.
8. 	Pamiętaj, że systematyczna aktywność ruchowa zmniejsza ryzyko wystąpienia niepełnosprawności.
9. 	Pamiętaj, że systematyczne ćwiczenia fizyczne nie tylko
korzystnie modyfikują obecność i przebieg chorób przewlekłych, ale również wpływają na ilość przyjmowanych
leków.
10. 	Ćwicząc, będziesz zdrowszy od statystycznego seniora,
ponieważ statystyczny senior w Polsce choruje na 3–4
choroby przewlekłe i przyjmuje stale 5–6 różnych leków.

I KONGRES ZDROWIA SENIORÓW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ

„Kto się czuje szczęśliwy,
nie starzeje się”

STARZEJEMY SIĘ
W DOBRYM STYLU

Paul Heyse



26 WRZEŚNIA W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W ZAWIERCIU ODBYŁ
SIĘ I KONGRES ZDROWIA SENIORÓW
ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ „STARZEJEMY
SIĘ W DOBRYM STYLU”. PODSTAWOWYM
CELEM KONGRESU BYŁA INTEGRACJA
ŚRODOWISKA 60+, PROMOCJA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W KAŻDYM WIEKU
ORAZ EDUKACJA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI PROZDROWOTNEJ. WYKŁADY POŁĄCZONO Z PREZENTACJĄ PRODUKTÓW
ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNIO Z TEMATYKĄ KONFERENCJI.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Krystyna Męcik – prezes UTW
Łazy oraz Jan Gwizd – prezes UTW Zawiercie. Poruszyli oni kwestie dotyczące
aktywności fizycznej seniorów, jak należy
dbać o zdrowie, aby być niezależnym i móc
cieszyć się każdym dniem bez względu na
wiek. Poprzez zaprezentowanie ciekawych
materiałów ukazali również najważniejsze
przesłanie projektu, że „aktywna starość to
szczęśliwa starość”.
W kolejnych sesjach, które dotyczyły profilaktyki zdrowotnej, Marzena Rojek przedstawiła szeroką gamę problemów
zdrowotnych, które są konsekwencją nieprawidłowego odżywiania się i stosowania
używek.
Dr Anna Witiuk-Misztalska poruszyła
kwestie spadku aktywności ruchowej oraz
izolacji społecznej osób starszych. Wykazała istotną rolę geriatry, który poprzez swoją
specjalistyczną wiedzę potrafi otoczyć kompleksową opieką osoby w podeszłym wieku.
Mgr Justyna Kośmida oraz dr Ryszard
Grzywocz udzielali rad dotyczących dobra-

FOT. PAWEŁ ABUCKI

nia odpowiedniej formy ruchu do danego
wieku i schorzenia. Ukazali w ten sposób, że
każdy rodzaj sportu rządzi się swoimi prawami, a tylko od nas zależy, jak umiejętnie
skorzystamy z jego zalet. Przedstawili także sport masowy jako ucieczkę od zagrożeń
cywilizacji.
Z kolei mgr Andrzej Skrzyński zaprezentował stan realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych. Poruszony został także temat
Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej
w Polsce na lata 2014–2020.
W kongresie wzięło udział jeszcze kliku wybitnych specjalistów, a mianowicie:
dr hab. n. med. Jerzy Stojko („Organizmy
modyfikowane genetycznie – fakty i mity”)
oraz pisarz Ryszard Klein („Fizjologia umysłu, a zdrowie i szczęście”).
Organizatorzy mają nadzieję, że I Kongres Zdrowia Seniorów Ziemi Zawierciańskiej „Starzejemy się w dobrym stylu” już na
stałe wpisze się w kalendarz imprez zawierciańskich i będzie mógł być realizowany cyklicznie.
KRYSTYNA MĘCIK
– prezes UTW Łazy

Honorowy Patronat nad I Kongresem
Zdrowia Seniorów Ziemi Zawierciańskiej objęli:
ÎÎ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
ÎÎ Ministerstwo Sportu i Turystyki,
ÎÎ Rzecznik Praw Obywatelskich,
ÎÎ Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej,
ÎÎ Marszałek Województwa Śląskiego
ÎÎ Starostwo Powiatowe w Zawierciu
ÎÎ Urząd Miejski w Zawierciu
Organizatorzy:
ÎÎ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach- Prezes Krystyna Męcik
ÎÎ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu- prezes Jan Gwizd
ÎÎ „Probus” Krzysztof Peroń
ÎÎ Centrum Inicjatyw Lokalnych – prezes
Paweł Abucki
ÎÎ Fundacja ,,VITA”
Partnerzy:
ÎÎ Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu
ÎÎ Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej
ÎÎ Powiatowa Rada Seniorów
ÎÎ Stowarzyszenie na rzecz Osób z Chorobą Alzheimera i Zespołów Neurodegeneracyjnych – prezes Krystyna Męcik
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R E G I O N A L N Y
Małopolskie

DZIAŁANIA NA RZECZ
SENIORÓW W STOLICY
DOLNEGO ŚLĄSKA

W NASTĘPNYCH NUMERACH PRAGNIEMY
POKAZAĆ SENIORÓW I ICH ORGANIZACJE,
Z KOLEJNYCH WOJEWÓDZTW.
ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA
MATERIAŁÓW NA ADRES REDAKCJI:
glos.seniora@manko.pl



WROCŁAWSKIE
CENTRUM
SENIORA (WCS) JAKO JEDNOSTKA
MIEJSKA, DZIAŁAJĄCA W RAMACH
WROCŁAWSKIEGO CENTRUM ROZWOJU
SPOŁECZNEGO, PODEJMUJE SZEROKIE
DZIAŁANIA, KTÓRYCH CELEM JEST AKTYWIZACJA WROCŁAWSKICH ŚRODOWISK
SENIORALNYCH, A TAKŻE OSÓB W WIEKU
50+ ZAMIESZKUJĄCYCH OBSZAR CAŁEGO
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO.
Misją Centrum jest wspieranie seniorów i koordynowanie działań wielu organizacji, działających na rzecz osób starszych.
To jednostka niekomercyjna, która świadczy
przede wszystkim usługi informacyjne, jest
płaszczyzną szybkiego przekazu informacji pomiędzy oferentami usług senioralnych
a ich odbiorcami. To także miejsce wymiany
pomysłów i łączenia sił w ich realizacji, które pozwala na racjonalne wykorzystanie zasobów organizacji i instytucji współpracujących z WCS. Celem działań Wrocławskiego
Centrum Seniora jest wspieranie aktywności
osób starszych w życiu publicznym, kulturalnym, działalności wolontariackiej oraz
utrzymywaniu dłuższej aktywności zawodowej. To także miejsce, w którym okazjonalnie
spotykają się liderzy środowisk senioralnych,
także ugrupowania z innych miejscowości,
które WCS chętnie gości przekazując im swe
dobre praktyki i zachęcając do wdrożenia
podobnych programów w ich macierzystych
organizacjach. Wiedza, w postaci pogadanek
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i konferencji oraz spotkań z pracownikami
Wrocławskiego Centrum Seniora, dotyczy
szeroko pojętej aktywności i pól działania
wrocławskich środowisk senioralnych oraz
jednostek i partnerów współpracujących.
Seniorzy z takich miejscowości, jak między
innymi Jelenia Góra, Legnica, Głogów, Prudnik, Strzelin, Dobroszyce, Łany i Zgorzelec,
mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach organizowanych we Wrocławskim Centrum
Seniora. Działania, które są prezentowane
podczas prelekcji, często znajdują zastosowanie w dolnośląskich miejscowościach,
zarówno tych mniejszych, jak i większych.
Działania Gminy Wrocław na rzecz seniorów, realizowane w ramach misji Wrocławskiego Centrum Seniora, prezentowane są
także na licznych konferencjach na obszarze
całego kraju, jak i za granicą.

FOT. JOANNA RYŁKO

Wrocławskie Centrum Seniora wspiera
inicjatywy grup seniorów oraz ich reprezentantów poprzez udostępnianie własnych zasobów lokalowych. Wrocławskie Centrum
Seniora stanowi także zaplecze administracyjno-organizacyjne dla Wrocławskiej Rady
Seniorów oraz Doradcy UM Wrocławia ds.
Seniorów. Tu także swoje spotkania prowadzą organizacje pożytku publicznego działające na rzecz osób starszych Wrocławia
i ościennych miejscowości.
Wszelkie działania Wrocławskiego Centrum Seniora mają charakter zarówno okazjonalny – cykliczny, jak i długofalowy. Duża
część podejmowanych projektów i zadań
oparta jest na partnerstwie z organizacjami
pożytku publicznego oraz instytucjami publicznymi i osobami prywatnymi. Wrocławskie Centrum Seniora pełni w nich często

rolę koordynacyjną. Prowadzi także programy wieloletnie, jak Miejsca Przyjazne Seniorom, program otwarty dla instytucji spoza
Wrocławia, które mogą starać się o certyfikat
MPS przy jednoczesnym przystąpieniu do
kolejnego programu WCS o nazwie Wrocławska Karta Seniora. Wrocławskie Centrum Seniora prowadzi także Akademię Rozwoju Seniora, skupiającą liderów środowisk
senioralnych aktywizujących się na przeróżnych zajęciach, warsztatach i sekcjach.
Priorytetowym zadaniem WCS, z głównym celem integracji i aktywizacji seniorów,
jest kampania społeczna Dni Seniora. Od
2009 roku, na przełomie września i października, Wrocławskie Centrum Seniora koordynuje działania imprez i programów realizowanych przez różne podmioty w ramach
święta seniorów we Wrocławiu. Dni Seniora
to inicjatywa w mieście, stanowiąca doskonałą okazję do ukazania wielkiego potencjału
społecznego osób starszych oraz ich istotnej
roli w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Program zakłada realizację różnorodnych działań prosenioralnych. Coraz częściej uczestnikami i aktywnymi realizatorami
tychże działań są pokolenia osób młodych
i dzieci. Charakter kampanii społecznej Dni
Seniora przybiera formę wielopokoleniową
oraz ponadregionalną. W obchodach Dni
Seniora co roku bierze udział kilka tysięcy
osób z rejonu Dolnego Śląska. Wydarzenie
to skupia bowiem mieszkańców całego województwa. Kampania społeczna Dni Seniora obejmuje kilkadziesiąt imprez, zadań
i projektów realizowanych przez organizacje
pożytku publicznego, instytucje, organizacje
społeczne, w tym głównie senioralne, a także
osoby prywatne, placówki kulturalne i oświatowe. W ramach kilkunastu dni świętowania
odbywają się liczne imprezy kulturalne, edukacyjne, sportowe i zdrowotne. Inauguruje je
„Marsz Kapeluszy” na wrocławskim Rynku.
Charakter imprezy jest mocno międzypokoleniowy. Uczestnikami są członkowie dolnośląskich klubów seniora, uniwersytetów
trzeciego wieku i innych organizacji senioralnych, jak i osoby niezrzeszone, młodzież
i przedstawiciele partnerów WCS. W trakcie przygotowań do marszu rozdawane są
edukacyjne i informacyjne gadżety wypro-
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dukowane na tę okoliczność. Korowód relacjonowany jest zawsze przez media. „Marsz
Kapeluszy” stanowi formę kampanii społecznej pokazującej aktywność środowisk
senioralnych, możliwość zamanifestowania
solidarności pokoleniowej. W czasie „Marszu Kapeluszy” także turyści chętnie przyłączają się do korowodu. Każdorazowo marsz
prowadzony jest przez orkiestrę, zespół bądź
kapele ludowe. Stałym elementem „Marszu
Kapeluszy” jest przekazanie symbolicznych
kluczy do bram miasta przedstawicielom seniorów przez prezydenta Wrocławia. Część
oficjalna obejmuje także rozstrzygnięcie
konkursu społecznego i kończy się występami artystycznymi. W tym roku po raz pierwszy odbyło się także bicie rekordu Guinnessa
w liczbie osób zgromadzonych w udekorowanych kapeluszach w jednym miejscu. Według wstępnego rachunku, który czeka jeszcze na oficjalne potwierdzenie, wzięło w nim
udział ponad 1500 osób z terenu województwa dolnośląskiego oraz całej Polski.
Wrocławskie Centrum Seniora prowadzi liczne działania promocyjne, manifestując w ten sposób aktywność osób starszych
w mediach. Działając w ścisłej współpracy
z mediami walczy z negatywnymi stereotypami i buduje pozytywny wizerunek osób starszych w społeczeństwie. Wykorzystuje również kanały medialne (strony internetowe,
prasę lokalną i telewizję) do przekazywania
informacji jak najliczniejszej grupie odbiorców. Od kilku lat współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, „Gazetą Wrocławską”, zamieszczając
ogłoszenia z wydarzeniami dla seniorów,
w każdą środę w dodatku „50+”. Współpracuje również z gazetami bezpłatnymi, o charakterze społeczno-kulturalnym, jak „Czerwony
Portfelik Senior”, „Magazyn Seniora” i „Kabel”,
gdzie prezentowane są podejmowane działania na rzecz osób starszych.

R E G I O N A L N Y

DO NAJWAŻNIEJSZYCH
ZADAŃ WROCŁAWSKIEGO
CENTRUM SENIORA
NALEŻY:
 budowanie pozytywnego wizerunku
społecznego osób starszych,
 wsparcie informacyjno-merytoryczne
środowisk senioralnych,
 prowadzenie punktów edukacyjno-informacyjnych na terenie Wrocławia,
 zbieranie i udzielanie informacji na temat placówek działających na rzecz seniorów,
 konsolidacja organizacji i instytucji działających w obszarze wsparcia usług dla
seniorów,
 wspieranie programów aktywizujących
osoby starsze,
 umacnianie więzi międzypokoleniowych, a szczególnie podkreślenie roli seniora w rodzinie,
 promocja i wsparcie aktywności ruchowej seniorów,
 budowanie pozytywnego wizerunku
Gminy Wrocław – samorządu przyjaznego seniorom.

Wrocławskie Centrum Seniora prowadzi również stronę internetową www.seniorzy.wroclaw.pl, na której zamieszcza na bieżąco informacje dotyczące podejmowanych
działań i inicjatyw skierowanych do osób
starszych. Jako pierwsza instytucja w Polsce, WCS uruchomił również INFORMACYJNY TELEFON SENIORA. Pod numerem 71 344 44 44 można uzyskać pomoc we
wszystkich tematach pozostających w obszarze zainteresowań i potrzeb seniorów.
ROBERT PAWLISZKO,
kierownik Wrocławskiego Centrum Seniora

Wrocławskie Centrum
Seniora
ww.seniorzy.wroclaw.pl
tel. 71 344 44 44
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DNI SENIORA – WROCŁAW 2014

REKORDOWO,
KOLOROWO
I SŁONECZNIE!

DZIEN SENIORA W HALI STULECIA
FOT TADEUSZ WILK.



W TAKIEJ ATMOSFERZE MINĘŁO
DWANAŚCIE DNI WROCŁAWSKIEGO
ŚWIĘTA SENIORÓW, KTÓRE TRWAŁO
OD 19 DO 30 WRZEŚNIA. DOPISAŁA
ZARÓWNO FREKWENCJA, JAK I KLIMAT
ORAZ POZIOM WYDARZEŃ, A TAKŻE
POGODNA AURA, DZIĘKI KTÓREJ Z POWODZENIEM ODBYŁY SIĘ WSZYSTKIE
IMPREZY PLENEROWE. IMPONUJĄCA
LICZBA IMPREZ MOŻLIWA BYŁA DZIĘKI
ZAANGAŻOWANIU ICH TWÓRCÓW,
PARTNERÓW WROCŁAWSKIEGO CENTRUM SENIORA – KOORDYNATORA
DNI SENIORA ORAZ ORGANIZACJI SENIORALNYCH, KTÓRE W DUŻEJ MIERZE
ODPOWIADAŁY ZA BOGATY PROGRAM
TEGOROCZNEJ EDYCJI.
INAUGURACJA W RYNKU

W piątek 19 września na wrocławskim Rynku pojawiło się ponad 1500 seniorów w barwnych kapeluszach, którzy
ustanowili, na razie jeszcze nieoficjalnie,
nowy rekord Guinnessa w liczbie osób
w udekorowanych kapeluszach zgromadzonych w jednym miejscu. Wśród nich
znaleźli się goście z zaprzyjaźnionych klubów seniora z całej Polski, między innymi
z Częstochowy, Strzelina, Głogowa, Rudy
Śląskiej, Prudnika i Legnicy. Dalszą część
świętowania wypełnił okazały Marsz Kapeluszy, na czele z Orkiestrą Reprezentacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu. Kolumna marszowa zachwycała imponującą liczbą osób, z okrzykami
i uśmiechami na twarzach, w barwnym
korowodzie utkanym z licznych kapeluszy! Następnie na seniorów czekała niespodzianka, do końca owiana tajemnicą
– wybór nowej pary królewskiej, której
wiceprezydenci Wrocławia symbolicznie
przekazali władzę poprzez wręczenie klu-
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czy do bram miasta. Zostali nią państwo
Ewa i Leon Rapaczowie, wieloletni działacze i członkowie organizacji senioralnej
o-CAL-eni, krzewiącej działania kulturalne. Przyszedł również czas na gwiazdę
muzyczną inauguracji. Zespół Skaldowie
wykonał swe największe przeboje, znane
i lubiane przez seniorów, o czym dowiedział się cały plac Gołębi, ogarnięty przez
ich głośne śpiewy i skoczne tańce.
Kolejny rekord ustanowili uczestnicy
Targów Senioralnych, które w tym roku
odbyły się w Centrum Kongresowym. Ponad 50 wystawców, różnorodność oferowanych produktów i usług przyciągnęły
uwagę kilku tysięcy seniorów. Impreza bogata była w wydarzenia towarzyszące, takie jak zwiedzanie terenów wystawowych,
znakowanie rowerów przez Komendę
Miejską Policji, tańce seniorek oraz pokazy warsztatowe rękodzieła. W tym dniu
odbył się także koncert Alicji Majewskiej,

FOT TADEUSZ WILK.

Włodzimierza Korcza i Jerzego Połomskiego. W godzinach wieczornych seniorzy
uczestniczyli w Balu Seniora o wymownym
tytule „Szalone lata sześćdziesiąte”. Na najbardziej wytrwałych czekał pokaz fontanny multimedialnej na Pergoli.
Rekordową liczbę wydarzeń zaproponowały także Dolnośląska Biblioteka Publiczna oraz Miejska Biblioteka Publiczna
i jej 39 filii. Były to przede wszystkim warsztaty artystyczne, wystawy, pokazy i zajęcia edukacyjne. Uczestnicy III Przeglądu
Amatorskich Chórów Senioralnych oraz
Przeglądu Małych Form Teatralnych i Kabaretów SENIOR ART 2014 odpowiedzialni są za kolejne rekordy wrześniowych Dni
Seniora, zarówno w liczbie zespołów biorących udział w eliminacjach, jak i ilości tych
wyróżnionych. Ich finały odbyły się w majestatycznym wnętrzu Auli Leopoldina, gdzie
wystąpiło aż siedem nagrodzonych chórów
oraz we Wrocławskim Teatrze Lalek, w któ-

rym zaprezentowały się cztery wyróżnione
zespoły teatralne i kabaretowe.
Słońce i letnia temperatura pozwoliły
również na realizację i imponującą liczbę
sportowców biorących udział we wszystkich dyscyplinach plenerowych, zaplanowanych w ramach rajdu terenowego na
Brochowie i Senioriady, czyli igrzysk sportowych. Odbyły się turnieje tenisa ziemnego, szachowy i piłkarski, zawody pływackie
oraz bieg i nordic walking. Rekordowa była
również liczba uczestników Memoriady –
treningu pamięci dla seniorów. A równie
ciepła niedziela 28 września zakończyła się
fenomenalną wyprawą statkiem po Odrze.
Gościem specjalnym wydarzenia był Kabaret Elita, a impreza swym charakterem nawiązywała do konwencji filmu „Rejs”.
Kolorytu wrocławskim Dniom Seniora dodawały liczne atrakcje kulturalne,
a wśród nich trzydniowy Festiwal Filmowy „SI SEÑOR” w kinie Nowe Horyzonty, imponujący spektakl muzyczny „Bo to
się… zwykle tak zaczyna” w Biurze Festiwalowym IMPART 2016, recital piosenek
Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Tomasza Krajewskiego czy Forum Liderów Organizacji Senioralnych, poświęcone znaczeniu kultury w życiu seniorów. Dużym
powodzeniem cieszyły się również inicjatywy prozdrowotne, a wśród nich cykl
wykładów „Akademia Zdrowia Seniora”
oraz bezpłatne porady specjalistów i badania w kilkunastu wrocławskich przychodniach. Uznanie pań zyskały zaś warsztaty
kosmetyczne, podczas których, pod okiem

REJS Z ELITĄ

FOT JOANNA RYŁKO

REJS Z ELITĄ

FOT JOANNA RYŁKO

specjalistki, z zainteresowaniem poznawały między innymi metody pielęgnacji skóry
dojrzałej.
Uczestnicy ponad 150 wydarzeń, przygotowanych z myślą o nich, z radością wypowiadali się o tegorocznej edycji wrocławskich Dni Seniora, które są dla nich bardzo
ważne i wyjątkowe. Jak sami przyznali,

święto seniorów jest po to, żeby pokazać,
że „senior też potrafi i chce się bawić oraz
uczyć i rozwijać”, co zresztą nie kończy się
wraz ze zwieńczeniem Dni Seniora, bo aktywność seniorów we Wrocławiu trwa nieustannie przez cały rok.
JOANNA RYŁKO, WCS
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Zachodniopomorskie

UNIWERSYTET TRZECIEGO
WIEKU W KOŁOBRZEGU

SENIORZY
Z
UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU W KOŁOBRZEGU
ROZPOCZĘLI ROK AKADEMICKI.
UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ODBYŁA
SIĘ PODCZAS II KOŁOBRZESKICH SENIORALIÓW, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W NASZYM
MIEŚCIE 26 I 27 WRZEŚNIA. NA ŚWIĘTO
SENIORÓW DO KOŁOBRZEGU PRZYBYLI
NIE TYLKO GOŚCIE Z UNIWERSYTETÓW
Z NASZEGO WOJEWÓDZTWA. POJAWILI
SIĘ SŁUCHACZE UNIWERSYTETÓW Z M.IN.
BYDGOSZCZY, WEJHEROWA, A TAKŻE
Z NASZEGO WOJEWÓDZTWA – Z KAMIENIA POMORSKIEGO, GOLCZEWA, GRYFIC
I WIELE INNYCH UNIWERSYTETÓW.

SENIORALIA UTW KOŁOBRZEG

Na seniorów czekały ciekawe wykłady,
m.in. „Naturalne skarby Kołobrzegu – wykład, który przedstawił Paweł Pawłowski,
dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Był korowód seniorów, który przemaszerował nadmorską promenadą i dotarł
do Regionalnego Centrum Kultury, gdzie na
uczestników czekał program artystyczny.
Celem Senioraliów jest integracja osób starszych pokazanie naszego potencjału.
– Nasze społeczeństwo starzeje się, my
staramy się, żeby osoby starsze nie były odosobnione czy postrzegane jako osoby wymagające, żądające czegoś. Chcemy robić coś
dla siebie, naszych dzieci, wnuków i bliskich
– mówi Irena Frankiewicz, prezes UTW
w Kołobrzegu.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu to ponad 170 słuchaczy, którzy swój
wolny czas spędzają aktywnie i rozwijają
swoje umiejętności, zdolności oraz zdobywają nową wiedzę. Do Kołobrzeskiego UTW
dołączyło 17 nowych słuchaczy. Nowy Rok
Akademicki zainaugurował doktor Ryszard
Leszczyński, dziekan kołobrzeskiego wydziału Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Seniorzy swoje umiejętności mogą rozwijać i nabywać w ponad 16 sekcjach. Dla

lubiących aktywny tryb życia są sekcje: rowerowa, gimnastyczna „Żyjemy Zdrowo”,
fitness, aquafitness – gimnastyka w wodzie,
nordic walking. Prowadzone są również zajęcia z tańca, gdzie seniorki z zespołu „Bajaderki” rozwijają swoje umiejętności taneczne, które prezentują szerszemu gronu
podczas uroczystości UTW.
Seniorzy mogą również nabywać nową
wiedzę dzięki zajęciom historycznym czy
językowym, słuchacze zdobywają umiejętności porozumiewania się po angielsku i niemiecku. Nie brakuje również zajęć dla osób
lubiących śpiewać, sekcje „Retrowianki” prowadzi instruktor Jolanta Wójcik-Oszmaniec.
Jest też coś dla lubiących fotografię – sekcja
fotograficzno-reporterska. Jej najbardziej zapaloną uczestniczką jest Teresa Kosmalska,
która nie rozstaje się z aparatem i dokumentuje wszystkie uroczystości uniwersytetu. Jej
zdjęcia z imprez i spacerów możemy zobaczyć na jej profilu na Facebooku.
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego
Wieku uczestniczą również w różnych wycieczkach, forach UTW czy konferencjach
naukowych. Ostatnią taką konferencją naukową było spotkanie z cyklu „Świat przyjazny starości”, zorganizowana przez Wydział
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Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas forum liderów UTW podpisana
została umowa partnerska z uniwersytetami
z naszego województwa – „Regionalne partnerstwo na rzecz aktywnego starzenia się”.
– Na słuchaczy UTW czekają przede
wszystkim wykłady. Teraz dzięki podpisanej
umowie ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi będzie nam łatwiej pozyskać wykładowców akademickich oraz będziemy mieli możliwość korzystania z sal na ul. Kasprowicza,
gdzie swoją siedzibę ma Akademia. Nowy rok
akademicki to także wiele zajęć, wycieczek
i tego wszystkiego, co jest niezbędne do dalszego działania uniwersytetu – mówi Irena
Frankiewicz, prezes Kołobrzeskiego UTW.
Słuchacze podkreślają, że na emeryturze nie trzeba się nudzić, można zdobywać
wiedzę, jeździć na wycieczki, spotykać się
z ciekawymi ludźmi, poszerzać horyzonty
oraz nawiązywać nowe znajomości. Seniorzy
z UTW pokazują, że niezależnie od wieku
można być aktywnym i pożytecznym nie tylko dla nich samych, ale dla całego społeczeństwa, a każdy, kto do nich dołączy, znajdzie
tutaj coś interesującego, spędzi twórczo wolny czas i wzbogaci swoją osobowość.
Tekst i zdjęcia: MATEUSZ STAWICKI

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA,
CZYLI O TYM JAK ROZMAWIAĆ, ŻEBY SIĘ POROZUMIEĆ



ROZWÓJ TO NIE TYLKO WZROST,
DOJRZEWANIE CIAŁA. NIE TYLKO
NABYWANIE WIEDZY. RÓWNIEŻ NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI UŁATWIAJĄCYCH
FUNKCJONOWANIE. JEDNĄ Z TAKICH
UMIEJĘTNOŚCI JEST ZDOLNOŚĆ KOMUNIKOWANIA SIĘ Z OTOCZENIEM.
MAŁE DZIECI KOMUNIKUJĄ SIĘ Z NAMI
PRZY UŻYCIU GESTÓW, DŹWIĘKÓW
POZYSKUJĄC Z BIEGIEM CZASU KOLEJNE
KOMPETENCJE JĘZYKOWE.
I w ten sposób zaczyna się ta przygoda,
którą tylko my, ludzie, jako jedyne stworzenie na ziemi, możemy przeżyć, bowiem żadne inne nie potrafi posługiwać się językiem
tak jak my. Podróż ta nie kończy się wraz
z upływem czasu. Wiek nie powoduje, iż
na pewnym etapie życia ogłaszamy: już nie
muszę nic w tym temacie robić. Wręcz przeciwnie – można powiedzieć – z każdym kolejnym rokiem życia mamy więcej doświadczenia i umiejętności, jak się porozumiewać
z innymi, ale również – nigdy nie jest tak, że
nie można tych zdolności jeszcze udoskonalić. Czasem, wraz z pojawiającymi się po nas
kolejnymi pokoleniami – dziećmi, wnukami, pojawia się niepokój, iż porozumienie się
z nimi jest dla nas trudne, że mówią „innym
językiem”. Jak wobec tego poprawić jakość
rozmów? A co za tym idzie – jak polepszyć
stosunki z naszymi rozmówcami?

JAK POPRAWIĆ JAKOŚĆ
ROZMÓW?
Pierwszym i niezbędnym elementem
jest aktywne słuchanie. Cierpimy na chorobę „niesłuchania”. Jesteśmy obok osoby,
która do nas mówi. Wprawdzie słyszymy
słowa, ale absolutnie nie jesteśmy na nich
skupieni, często nawet patrząc obok osoby,
która przekaz do słuchacza kieruje. Zdarza
się również i tak, że odpowiadamy automatycznie – najczęściej ze zmęczenia – na
każde pytanie reagujemy słowem „tak” albo
mruczymy potwierdzająco – co bywa ryzy-

kowne, bo czasem zgoda może się okazać
zbyt pochopnie wypowiedziana. Znamy
na pewno również sposób słuchania „jednym uchem” – jesteśmy wprawdzie w stanie
powtórzyć kilka ostatnich słów, ale niekoniecznie ze zrozumieniem.
Dobre słuchanie zaczyna się więc
w chwili, gdy rozmówca, zadając nam pytanie co do treści tego, co przed chwilą powiedział, może oczekiwać sensownej odpowiedzi. Kolejnym poziomem słuchania
jest: „mogę wytłumaczyć to komuś innemu,
mogę nauczyć kogoś innego”, czyli słuchaliśmy na tyle uważnie, że potrafimy przekazać treść następnej osobie.

DLACZEGO NIE SŁUCHAMY?
Dlaczego jednak nie słuchamy? Często
przeszkodą jest po prostu brak zainteresowania tematem. I na to naprawdę trudno
znaleźć rozwiązanie. Chyba że zależy nam
na rozmówcy na tyle, żeby „zmusić” się do
słuchania. Kolejną przeszkodą w słuchaniu
jest nasz dialog wewnętrzny – kiedy zamiast
rozmawiać z kimś, kto przy nas siedzi, prowadzimy w myślach dyskusję na temat nas
aktualnie interesujący („Czy wyłączyłem
gaz”? „Czy zamknąłem drzwi?” „Muszę po-

rozmawiać z Anią o tych dokumentach…”).
Na szczęście nie zawsze jesteśmy winni braku skupienia. Czasem po prostu pojawiają
się „przeszkadzacze”: hałas, głośno grający
telewizor, przejeżdżające samochody. Trudno się skupić na wypowiadanych słowach,
gdy wokół jest dużo szumu. Czasem za nasze
niesłuchanie również bywa odpowiedzialna
osoba, która do nas mówi – jeśli wypowiada
słowa za szybko albo za wolno, jeśli używa
języka dla nas zbyt skomplikowanego, albo
zbyt prostego, jeśli mówi zbyt monotonnie
– naprawdę nie musimy brać na siebie całej
odpowiedzialności za brak komunikacji –
trudno być wtedy dobrym słuchaczem.
To, co może być dla nas sporą przeszkodą, w prowadzeniu skutecznej komunikacji,
to niedostosowanie słów do mowy ciała.
Słowa mówią jedno – ciało drugie. W takiej
sytuacji jest wielkie prawdopodobieństwo,
iż nasz rozmówca podejdzie nieufnie do
tego, co mamy mu do powiedzenia. Nie powinniśmy też zapominać o kontakcie wzrokowym – jeśli chcemy być potraktowani
poważnie – nie unikajmy patrzenia w oczy
naszym interlokutorom.
Czasem doświadczenie życiowe, czyli
cały bagaż, jaki mamy ze sobą, powoduje,
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że zamiast naprawdę słuchać tego, co nasz
rozmówca ma nam do powiedzenia, czekamy na chwilę, kiedy będziemy mogli wtrącić swoje „trzy grosze”. To wielki błąd. Nasze przeżycia nie upoważniają nas do tego,
żeby zamiast słuchać słów do nas wypowiadanych – skupiać się na przewidywaniu
odpowiedzi, jakiej ewentualnie chcielibyśmy udzielić drugiej osobie. Podobnie jest,
gdy, przez pryzmat wieku i doświadczenia,
mamy wrażenie, że wszystko już znamy, słyszeliśmy i druga strona nic już ciekawego,
nowego nie może nam powiedzieć. Ostatecznie niesłuchanie drugiego człowieka to
być może sposób chronienia siebie przed
informacją, którą ktoś nam chce przekazać,
wszak nie zawsze chcemy dopuścić do siebie to, co ktoś nam chce przekazać.

CO ZROBIĆ, BY SKUTECZNIE
SŁUCHAĆ?
Powstaje więc pytanie, co zrobić, by jednak skutecznie słuchać? Przede wszystkim
należy słuchać aktywnie. Co to znaczy? To
znaczy wiedzieć, że ważny jest złoty środek
– skoro mamy dwoje uszu, a jedne usta, to
może lepiej dwa razy więcej słuchać niż mówić? Po drugie – używajmy oczu – ten kanał
komunikacji mówi o nas i naszym zainteresowaniu bardzo dużo – patrzmy na rozmówcę. Nie dokańczajmy zdań za innych!
Nie ma nic bardziej irytującego niż osoba,
która „wie” lepiej, co chcemy powiedzieć.
Pamiętajmy również o reakcjach słownych
– przytakiwaniu, potwierdzaniu – co pokaże drugiemu człowiekowi, który do nas
mówi, że jesteśmy zainteresowani treściami, jakie nam przekazuje. W czasie rozmowy ważne jest również powstrzymywanie
się przed dokonywaniem oceny, szczególnie
jeśli jeszcze nie usłyszeliśmy wszystkiego, co
interlokutor chciałby nam powiedzieć. Cóż
jeszcze? Pytania. Nie można przecenić zadawania pytań w trakcie rozmowy. Nie udawajmy, że coś rozumiemy. Zamiast fałszywego potwierdzenia, zdecydowanie lepiej
dopytać o niezrozumiałe dla nas sprawy.
Proces komunikacji nie jest łatwy, choć
czasem popadamy w złudne wrażenie, że
jest on nam dany raz na zawsze i nie możemy popełnić w nim błędu, że jest naturalny,
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22 WRZEŚNIA W SIEDZIBIE REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE KAPITUŁA
VIII MAŁOPOLSKIEGO PLEBISCYTU POZA
STEREOTYPEM – SENIOR ROKU 2013 DOKONAŁA WYBORU SENIORA I SENIORKI
ROKU 2013. WŚRÓD NOMINOWANYCH
BYŁO 12 KOBIET I 9 MĘŻCZYZN.

jakby przypisany nam od urodzenia. Dzieje się sam, bez naszego wysiłku. Po prostu
otwieramy usta i już. Jak jednak się okazuje,
nie jest to takie oczywiste. Gdyby tak było,
nie pojawiałyby się nieporozumienia między
nami, nie złościlibyśmy się na bliskich, że nas
nie słuchają, pozornie oddając nam do dyspozycji swoje uszy. Komunikacja, jak każda
umiejętność nabyta, również wymaga doskonalenia. Nie jest ona nam dana w stanie
idealnym, nie wymagającym rozwoju i wiedzy. Ani wiek, ani wykształcenie nie są wyznacznikiem doskonałej komunikacji. Mogą,
aczkolwiek nie muszą, mieć wpływ na jakość
naszych rozmów. Równie duży wpływ ma
bowiem styl komunikacji w domu rodzinnym. To, co nam przekazali nasi rodzice i to,
co my sami przekazujemy swoim dzieciom
i wnukom. Jeśli będziemy sami doskonalić
swój sposób komunikowania się z bliskimi,
również i oni, czując się przez nas wysłuchiwani, będą mogli nabywać, poprzez doświadczenie, umiejętności komunikowania
się w sposób przynoszący satysfakcję.
Tekst i zdjęcia: ALINA KORNAK

– psycholog ze specjalnością psychologia kliniczna. Na co dzień współpracuje z placówkami
oświatowymi, a także szkoleniowymi – prowadząc między innymi szkolenia z zakresu szeroko
pojętego rozwoju umiejętności komunikacyjnych.

(Artykuł powstał na podstawie książki „Sposoby
komunikacji interpersonalnej” autorstwa Petera Thomsona). Wykład wygłoszony w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Kołobrzegu w dniu
01.10.2014 r.

Plebiscyt pozwala wyłonić nietuzinkowych seniorów, którzy aktywnie działają
w organizacjach pozarządowych, uniwersytetach trzeciego wieku czy są liderami lokalnych społeczności.
Po wnikliwej analizie nadesłanych kandydatur, biorąc pod uwagę Regulamin, Kapituła Konkursu postanowiła przyznać dwa
tytuły Seniora Roku i trzy wyróżnienia:
Gala VIII Małopolskiego Plebiscytu
„Poza Stereotypem – Senior Roku 2013” odbyła się w patriotycznej atmosferze, w scenerii Muzeum Armii Krajowej im. Generała
Emila Fieldorfa-Nila.
Po raz kolejny mogliśmy docenić i nagrodzić nietuzinkowych seniorów, którzy
aktywnie działają w organizacjach pozarządowych, uniwersytetach trzeciego wieku
czy są liderami lokalnych społeczności. Są
to niezwykłe osoby uświadamiające młodszym pokoleniom, że życie na emeryturze
może być pełne pasji, działań oraz wypełnione licznymi i ciekawymi obowiązkami.
W uroczystej gali wzięli udział liczni seniorzy nominowani w Plebiscycie, wraz
z rodzinami i przedstawicielami organizacji
zgłaszających Ich kandydatury.
Galę otworzył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak,
który także wręczył statuetki i dyplomy nagrodzonym w plebiscycie seniorom.
W czasie gali grono honorowych ambasadorów plebiscytu powiększyło się o kolejne dwie osoby, zasłużone dla promowania
aktywności wśród seniorów i podejmujące szerokie działania na ich rzecz. Zostały
nimi Elżbieta Achinger – poseł na Sejm RP
i dr Jolanta Perek-Białas.
Tytuł Seniorki Roku 2013 otrzymała pani
Anna Oleksy z Nowego Sącza, działaczka
społeczna propagująca zdrowy tryb życia

W KRAKOWIE WYBRANO
SENIORKĘ I SENIORA
ROKU 2013

MAŁOPOLSKI PLEBISCYT
PN. „POZA STEREOTYPEM
– SENIOR ROKU”
	organizowane od 7 lat coroczne przedsięwzięcie ROPS w Krakowie, jest to już
ósma edycja. Wydarzenie aktywizujące osoby starsze i przyczyniające się do
promocji aktywnych seniorów,
	pozwala wyłonić nietuzinkowych seniorów, którzy aktywnie działają w organizacjach pozarządowych, uniwersytetach
trzeciego wieku czy są liderami lokalnych społeczności;
	jest to jedyna taka inicjatywa w kraju
	adresaci: osoby w wieku emerytalnym,
nieaktywne zawodowo, które uświadamiają młodszym pokoleniom, że życie na
emeryturze może być pełne pasji, działań i wypełnione licznymi obowiązkami;
	do każdej edycji nominowanych jest ok.
30 seniorów
	w dotychczasowych edycjach wyłoniono
14 Seniorów Roku oraz wyróżniono 27
seniorów

FOT. MANKO

i profilaktykę w zakresie chorób układu krążenia. Od 2005 roku prezes Stowarzyszenia
„Przyjaciele Serca i Życia”. Jest „głową” całej
organizacji, pomysłodawcą wielu akcji oraz
przedsięwzięć, które służą nie tylko 132
członkom Stowarzyszenia. Wspiera osoby
po zawałach, operacjach na otwartym sercu,
cierpiących na choroby układu krążenia, by
mogli korzystać z oferowanych przez Stowarzyszenie ćwiczeń rehabilitacyjnych, badań
profilaktycznych oraz cyklicznych spotkań
z wykwalifikowaną kadrą medyczną.
Tytuł Seniora Roku 2013 otrzymał pan
Jerzy Bożyk z Krakowa, rodowity lwowianin, artysta muzyk. Jest wokalistą, pianistą,
kompozytorem i aranżerem. Jego repertuar
obejmuje między innymi pieśni patriotyczne,
blues i jazz tradycyjny. Polskie Towarzystwo
Gimnastyczne „SOKÓŁ” jest jego macierzystym klubem sportowym, w którego zaję-

ciach bierze czynny udział. Aktywnie działa w Komitecie Opieki nad Kopcem Józefa
Połsudskiego oraz w Związku Piłsudczyków.
Należy do Związku Strzeleckiego „Strzelec”.
Uczestniczył wielokrotnie w Marszu Pierwszej Kadrowej. Koncertuje, komponuje, prowadzi próby kabaretu, współpracuje w licznymi organizacjami, ofiarnie angażując się
w wiele społecznych przedsięwzięć. Zawsze
jest gotów, by swą muzyką i wolą życia nieść
radość innym bez oglądania się na trudności
i korzyści. Jego mootto życiowe brzmi „można nie mieć rąk, można nie mieć nóg, byleby
nie być inwalidą”.
Honorowe wyróżnienia otrzymali: Genowefa Bugajska z Olkusza, prezes Olkuskiego Stowarzyszenia „Miasta Partnerskie”, która jest gorącym orędownikiem
przełamywania stereotypów i uprzedzeń
w kontaktach międzyludzkich, w szczegól-

ności między Polakami i Niemcami; Janina
Dyrcz-Rzycka z Choczni – znana w społeczności lokalnej jako człowiek wielkiego
serca, zaangażowana społecznie na wielu
polach oraz Kazimiera Migas z Krakowa,
angażująca się społecznie w wielu wymiarach, a szczególnie pamiętająca i aktywnie
pomagająca Polakom mieszkającym na Litwie oraz wspierająca podopiecznych Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, od 17 lat
prowadzi kwesty na ich cel.
Honorowy patronat nad tegorocznym
plebiscytem objął Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego.
Patronat medialny obejęły: Radio Kraków, „Dziennik Polski”, „Głos Seniora”,
Telewizja Kraków.
REGIONALNY OŚRODEK
POLITYKI SPOŁECZNEJ
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NALEŻY PRACOWAĆ
NAD MOTYWACJĄ…
ROZMOWA Z WIOLETTĄ WILIMSKĄ – DYREKTOREM
REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ
W KRAKOWIE.
Jak ocenia Pani stopień aktywności seniorów w Małopolsce?
Dostępne prognozy wskazują, że w perspektywie roku 2035 udział osób starszych
w populacji regionu wzrośnie o około 135
tysięcy osób i osiągnie wartość 21% ogółu
mieszkańców Małopolski. Ważne jednak,
aby ów wzrost udziału osób starszych wśród
ogółu mieszkańców nie był tożsamy ze wzrostem liczby osób życiowo biernych. Małopolska stara się patrzeć na zachodzące zmiany
demograficzne jako na szansę, którą można
wykorzystać, by tworzyć warunki do rozwoju regionu – to główna idea strategii srebrnej
gospodarki, która definiuje zmiany demograficzne jako szansę na gospodarczy wzrost.
W Małopolsce aktualnie wielu seniorów
pozostaje aktywnych i społecznie zaangażowanych. Warto wspomnieć, że to właśnie
w Małopolsce znajduje się aż 49 uniwersytetów trzeciego wieku, które zrzeszają wielu
aktywnych i kreatywnych seniorów realizujących ideę kształcenia ustawicznego, a przy
tym ciekawie i rozwijająco spędzających czas.
Aktywność seniorów odzwierciedlają
także dane związane z konkursami ofert na
realizację zdań publicznych województwa
małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania
społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych. Konkurs skierowany
jest do organizacji pozarządowych z terenu
województwa małopolskiego działających na
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rzecz seniorów. W latach 2012–2014 udzielono dofinansowania aż 77 projektom społecznym na łączną kwotę 1,5 mln zł (0,5 mln
zł rocznie). Zakres przedmiotowy dofinansowanych projektów obejmuje w szczególności:
warsztaty nt. zdrowego stylu życia, przedsięwzięcia turystyczne, krajoznawcze (wycieczki), rekreację i rehabilitację ruchową, naukę
obsługi komputera i korzystania z internetu.
Każdego roku z tego typu projektów korzysta
ponad 3000 seniorów z całej Małopolski.
Organizacje pozarządowe z Małopolski charakteryzują się także wysoką aktywnością w zakresie aplikowania i pozyskiwania środków będących w dyspozycji MPiPS
w ramach Programu ASOS. Przypomnę, że
celem głównym tego programu jest poprawa
jakości i poziomu życia osób starszych dla
godnego starzenia się przez aktywność społeczną. Prawie 1/3 projektów zgłoszonych
do tego programu pochodziła z Małopolski.
Dzięki temu w samym tylko 2014 roku na
rzecz małopolskich seniorów udało się zrealizować działania o łącznej wartości przekraczającej 6 mln zł.
Ponadto wielu seniorów korzysta z innych ofert nie tylko organizacji pozarządowych, biorąc udział w projektach, spotkaniach grup nieformalnych czy realizując się
w wolontariacie. Możliwości działania jest
bardzo dużo, należy jednak pracować nad
motywacją. Wciąż podejmujemy aktualne
wyzwanie do zwiększania społecznej aktywności seniorów.

WIOLETTA WILIMSKA – DYREKTOREM ROPS W KRAKOWIE
FOT. ROPS KRAKÓW

Czy inicjatywy takie jak Plebiscyt „Poza
Stereotypem – Senior Roku 2013” są potrzebne?
Ideą plebiscytu jest promowanie i nagradzanie aktywnych seniorów, którzy nie
zwracając uwagi na upływający czas, realizują własne pasje, dają siebie innym, kreują
otaczającą rzeczywistość. Celem nadrzędnym jest docenienie i nagrodzenie nietuzinkowych seniorów, którzy aktywnie działają
w organizacjach pozarządowych, uniwersytetach trzeciego wieku, czy są liderami lokalnych społeczności. Są to niezwykłe osoby uświadamiające młodszym pokoleniom,
że życie na emeryturze może być pełne pasji, działań oraz wypełnione licznymi i ciekawymi obowiązkami. Plebiscyt daje szansę
zaprezentowania, a przede wszystkim symbolicznego uhonorowania tych najbardziej
wyjątkowych osób.
W jaki sposób tego typu przedsięwzięcia
wpływają na sytuację seniorów w regionie,
ich zachowania i sposób działania?
Zależy nam na obalaniu postrzegania starości jako czasu stagnacji i wycofania. Sylwetki laureatów, wyróżnionych
jak i wszystkich nominowanych w dotych-

FOT. ROPS KRAKÓW

czasowych edycjach plebiscytu są doskonałym przykładem na to, jak wiele można
zdziałać będąc seniorem. Jest to swego rodzaju podziękowanie dla wszystkich aktywnych seniorów w Małopolsce i pokazanie, że bardzo zależy nam na promowaniu
i docenianiu ich działań. Efektem tego typu
działań jest z pewnością motywowanie seniorów do podejmowania dalszej aktywności lub jej rozpoczęcia. Jeśli zainspirowany
przykładem Seniora Roku człowiek zechce
sam zaangażować się społecznie, pomóc innym, odkryje i zacznie rozwijać swoje pasje,
to zmiana, jaka się dokona, będzie odczuwalna w jego środowisku życia.
Czy śledzicie Państwo dalsze losy laureatów plebiscytu?
Tradycją jest, że na uroczystą Galę
Plebiscytu w danym roku zapraszamy Seniorów Roku z poprzednich edycji. Takie spotkania są okazją do wymiany doświadczeń, podzielenia się dokonaniami
minionego czasu. Cieszy nas ogromnie,
gdy widzimy minionych Seniorów Roku
w dobrym zdrowiu i kondycji. Wśród gości tegorocznej gali plebiscytu byli między
innymi Senior Roku 2011 – pan Henryk

Kozubski, obecnie 103-latek! i Seniorka Roku 2011 – pani Danuta Kleszowska,
której zaangażowanie i pomoc jest bardzo
cenna chociażby w pracach kapituły akcji
„Miejsce przyjazne seniorom”, organizowanej wspólnie przez ROPS i Gminę Miejską Kraków. Sylwetki laureatów plebiscytu
do roku 2009 są opisane w wydawnictwie
„Portrety Małopolskich Seniorów”, wydanego przez ROPS. Z sylwetkami laureatów
plebiscytu do chwili obecnej można zapoznać się na stronie Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Krakowie. Z pewnością cenne będzie utrwalenie w przyszłości
w formie wydawnictwa dokonań i tych Seniorów Roku. Są oni wspaniałym przykładem dla młodszych i starszych.
Na jakie jeszcze wsparcie ze strony ROPS
mogą liczyć małopolskie kluby seniora,
aktywnego seniora i organizacje pozarządowe?
Województwo Małopolskie poprzez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
podejmuje szereg działań na rzecz seniorów. Wśród nich od trzech lat znajduje się
wspomniany już konkurs ofert na realizację zdań publicznych województwa ma-

łopolskiego z obszaru pomocy społecznej
w zakresie wspierania funkcjonowania
społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych. W czerwcu 2014
roku zorganizowany został także I Małopolski Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku, obejmujący wykłady ujmujące
aspekty demograficzne i konsekwencje
zmian demograficznych dla Polski, główne
wyzwania w polityce senioralnej w kontekście priorytetów zawartych w Założeniach
Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce
na lata 2014–2020 oraz panele dyskusyjne.
Na organizację kongresu samorząd województwa udzielił dotacji w kwocie ponad 80 tys. zł. W kongresie wzięły licznie
udział delegacje UTW z całej Małopolski,
jak i przedstawiciele innych organizacji
zrzeszających seniorów. Z pewnością kongres wpisze się na stałe w paletę działań
skierowanych do seniorów.
Warto zaznaczyć tutaj także, że w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 w perspektywie
roku 2020 planowane jest w województwie małopolskim m.in. utworzenie sieci dziennych domów pomocy dla osób
starszych działających w środowiskach
lokalnych, utworzenie subregionalnych
centrów wspierających rodzinnych opiekunów osób starszych i odciążających ich
w sprawowaniu codziennej opieki oraz
prowadzenie licznych działań o charakterze lokalnym, mających na celu wspieranie funkcjonowania społecznego oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych, wspieranie ich aktywności na wielu
polach, w tym edukację dla dobrej starości. Wiąże się to z kluczowymi założeniami Programu Strategicznego Włączenie
Społeczne w kontekście osób starszych,
czyli tworzeniem warunków do maksymalnego wydłużenia czasu, w którym
możliwe jest przebywanie osoby starszej we własnym środowisku i pozostanie w domu, jak i tworzeniem miejsc oraz
oferowaniem usług dostosowanych do
potrzeb osób starszych, pozwalających na
różnorodną ich aktywność.
ROZMAWIAŁ EDWARD GRETSCHEL
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II TARNOWSKI DZIEŃ SENIORA
Ponad 300 osób wzięło udział w II Tarnowskim Dniu Seniora,
zorganizowanym 1 października w Teatrze im. L. Solskiego. Seniorzy świętowali swój dzień i zapoznali się z ofertami instytucji, które pracują na ich rzecz. Organizatorzy przygotowali
także specjalne atrakcje dla uczestników spotkania.
W programie znalazły się m.in. prezentacje dobrych praktyk realizowanych w Tarnowie na rzecz seniorów. Swoje propozycje przedstawiły organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” – projekt
„Nostalgikon.pl”, „Nowy album z dawnych lat”, Stowarzyszenie Sportowe
SOKÓŁ TARNÓW – „Senior – sportowiec”, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie – „Biesiada Pokoleń”,
Biuro Wystaw Artystycznych Pałacyk Strzelecki – „Rodzinne warsztaty
plastyczne – wspólna kontestacja sztuki i wartości kultury”.
Goście obejrzeli również spektakl w wykonaniu TEATRU TUPTUSIE
oraz wysłuchali koncertu zespołu Old Boys Band. Nie zabrakło także czasu na spokojne spotkania przy kawie.
Podczas gali rozstrzygnięto drugą edycję konkursu „Miejsce przyjazne
seniorom”. Celem tej zorganizowanej przez Urząd Miasta Tarnowa akcji
jest docenienie tarnowskich seniorów, okazanie im szacunku i wsparcia
oraz promocja najbardziej przyjaznych seniorom miejsc na mapie Tarnowa.
Przyjaznych to znaczy takich, które dysponują wachlarzem usług i świadczeń odpowiadających ich potrzebom.

Laureatami konkursu zostali: Biuro Wystaw Artystycznych Pałacyk
Strzelecki w Tarnowie, Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie, Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Czarna Droga 48, Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Tarnowie, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Tarnowie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy z siedzibą w Tarnowie, Przedszkole Publiczne Nr 32 w Tarnowie, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej
w Tarnowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana
Szczepanika w Tarnowie.
Przy organizacji II Tarnowskiego Dnia Seniora Urząd Miasta Tarnowa
współpracował z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz innymi
organizacjami pozarządowymi i instytucjami. W ramach integracji międzypokoleniowej, będącej hasłem tegorocznych obchodów Dnia Seniora
w Tarnowie, słodki poczęstunek dla uczestników uroczystości przygotowała młodzież z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie. W trakcie święta w ramach młodzieżowego wolontariatu pomocą
i wsparciem seniorom towarzyszyła młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie.

MAGDALENA OSIAK

EKOLOGICZNA FETA NA RYNKU W NOWY SĄCZU
28 września br. podczas II Sądeckiego Jarmarku EKOlokalnego
zakończył się Sądecki Festiwal EKOlokalny. Przez dwa tygodnie Nowy Sącz zamienił się w ekologiczną stolicę Małopolski.
Wydarzenie obfitowało w ekologiczne atrakcje dla młodych i nieco
starszych mieszkańców miasta oraz przybyłych gości. Podczas Jarmarku
EKOlokalnego można było zapoznać się z ekoasortymentem wystawców.
Tradycyjnie nie zabrakło wyrobów regionalnych, rękodzieła, także recycklingowego, naturalnych kosmetyków, porad kosmetologicznych i dietetycznych, prezentacji organizacji zachęcających do zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego oraz pokazu samochodów hybrydowych.
Podczas eventu zgormadzeni goście dowiedzieli się m.in., jak przygotować się do górskiej wyprawy, o czym wspomnieli przedstawicieli
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego, jak dbać o czystość wody oraz zmieniać świadomość w zakresie ekologii z wykorzystaniem butelek wielokrotnego
użytku. Do sportów wodnych zachęcał Sądecko-Podhalański Okręgowy
Związek Żeglarski oraz Hotel Piwniczna organizujący mistrzostwa na
Popradzie na tzw. SUPach, natomiast Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami skutecznie zachęcało do adopcji bezdomnych zwierząt.
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Animaniak przeprowadzał liczne animacje oraz ekologiczne konkursy z nagrodami, zwycięscy otrzymali m.in. ekoinformatory i ekologiczne
komiksy. Młodzi Aktywni Sądeczanie zainicjowali ekointerację, w której
spontanicznie wzięli udział zgromadzeni goście. Organizatorzy przedstawili także wyniki konkursów ekologicznych, które zostały zrealizowane
w trakcie trwania festiwalu w nowosądeckich szkołach podstawowych
i gimnazjalnych.
Całość zwieńczył hybrydowo-rowerowo-biegowy peleton poprowadzony przez NS Runners oraz Gold Bike.
Sądecki Festiwal EKOlokalny został zorganizowany przez stowarzyszenie Humaneo, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Dla Miasta” pod
honorowym patronatem: Marka Sowy – marszałka województwa małopolskiego, Ryszarda Nowaka - prezydenta Nowego Sącza, Jana Golonki
– starosty nowosądeckiego oraz dr Piotra Mochnaczewskiego – rektora
Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla w Krakowie. Projekt został
dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Patronat medialny nad wydarzeniem obął m.in. „Głos Seniora”.

JOANNA NIEĆ
Specjalista ds. Public Relations Humaneo

ZNAMY NAJLEPSZE MAŁOPOLSKIE PRODUKTY

10. JUBILEUSZOWY
MAŁOPOLSKI
FESTIWAL SMAKU
FINAŁ 10. JUBILEUSZOWEJ EDYCJI
FESTIWALU SMAKU ODBYŁ SIĘ W
SIERPNIOWY WEEKEND (23-24), NA
PLACU WOLNICA. LODY FASOLOWE,
GĘŚ PO KRÓLEWSKU, CZY ORZECHOWA
PODKÓWKA – TO TYLKO CZĘŚĆ SPECJAŁÓW,
KTÓRE PRZYGOTOWALI WYSTAWCY.
UCZESTNICY MOGLI SKOSZTOWAĆ
REGIONALNYCH SPECJAŁÓW, WZIĄĆ
UDZIAŁ W WARSZTATACH KULINARNYCH
ORAZ WYROBIĆ SOBIE MAŁOPOLSKĄ KARTĘ
SENIORA.
Jedną z części Festiwalu był konkurs na najlepsze produkty
spożywcze, które wybierało jury Grand Prix, licznie zgromadzona
publiczność i dziennikarze. W konkursie brało udział 40 wystawców. Najlepszym produktem 10. Festiwalu został produkt Jacka
Pabisa z Młoszowej – mięso z pieca. Zaszczytne drugie miejsce
zajął chleb żytni na zakwasie Jana Błaszkiewicza z Gospodarstwa
Ekologicznego, a na trzecim uplasował się pstrąg wędzony Jerzego
Milewskiego.
Dziennikarzom natomiast najbardziej przypadły do gustu pierogi ze śliwkami Zofii Zdebskiej.
Publiczność wyróżniła najlepsze produkty w 4 kategoriach:
ÎÎ „Ekologiczne przysmaki” - wygrała galicyjska wisienka zalana jurajskim czarem pustyni – Gospodarstwo Ekologiczne Robert Tracz
ÎÎ „Tradycyjne specjały” – charsznicka kapusta kiszona-gołąbkowa – AGRO+WIT Agnieszka Malinowska
ÎÎ „ Smakołykiem z legendą” - rolada polędwicowa – Zakład
Mięsny Adam Bąk-Wieprz
ÎÎ „ Jak u mamy” – naleśniki owocowe Koła Gospodyń Wiejskich z Gdowa.

Obok bogatej oferty kulinarnych małopolskich przysmaków, nie
zabrakło estradowych występów, konkursów z nagrodami i specjalny tort dla uczestników Festiwalu. Odwiedzający mogli także wziąć
udział w warsztatach kulinarnych i sprawdzić swoją wiedzę o regionie. Na miejscu zainteresowani seniorzy mogli wyrobić sobie również bezpłatną Małopolską Kartę Seniora, która umożliwia korzystanie ze zniżek w blisko 150 firmach w województwie.
Magazyn „Głos Seniora” objął wydarzenie patronatem medialnym.
EDWARD GRETSCHEL
FOT. LESZEK HORWAT
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SENIOR
WOLONTARIUSZ

JARMARK
KREATYWNOŚCI



JARMARK KREATYWNOŚCI, CZYLI
OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO
DNIA OSÓB STARSZYCH ZAGOŚCIŁY JUŻ NA STAŁE W KALENDARZU STOŁECZNYCH WYDARZEŃ – MÓWIĄ ZGODNIE JOANNA MIELCZAREK, DYREKTOR
STOWARZYSZENIA „MALI BRACIA UBOGICH” I ROBERT KADEJ, SZEF ZESPOŁU
REALIZACJI POLITYKI SENIORALNEJ W
STOŁECZNYM RATUSZU.

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, PRZEŁAMANIE OBAW I BARIER, ZACHĘCENIE OSÓB POWYŻEJ 60. ROKU
ŻYCIA DO AKTYWNOŚCI WOLONTARIACKIEJ, A TAKŻE NAWIĄZANIE WZAJEMNYCH RELACJI MIĘDZY OSOBAMI
STARSZYMI I STWORZENIE W KOBIERZYNIE MIEJSCA PRZYJAZNEGO SENIOROM
PRZYŚWIECAŁY ORGANIZATOROM PIKNIKU DOBRYCH PRAKTYK SENIORA WOLONTARIUSZA, FUNDACJI REVITA KRAKÓW-KOBIERZYN.
W sobotę 6 września 2014 r. przed budynkiem teatru zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie spotkali się zarówno seniorzy wolontariusze, którzy już świadczą
usługi wolontariackie, jak i dopiero zaczynający swoją przygodę z wolontariatem.
Program pikniku obejmował m.in.: prezentację oferty bezpłatnych szkoleń dla seniorów, którą przedstawiła prezes Fundacji,
Małgorzata Borczyk, zajęcia pokazowe „Wolontariat – to co warto wiedzieć”, prowadzone przez Annę Chanakę, oraz wspólną debatę
na temat zajęć interesujących seniorów i pobudzających ich do codziennej aktywności.
Podczas imprezy swoimi doświadczeniami
z działań na rzecz innych podzieliła się Barbara Płaszewska, wolontariuszka Krakowskiego
Centrum Seniora i Klubu Seniora Okręgowej
Izby Radców Prawnych, a zarazem uczestniczka projektu „Senior Wolontariusz”.
O oprawę kulturalną zadbała grupa taneczna „Jet” działająca przy Szpitalu im. dr.
Józefa Babińskiego w Krakowie, a także Lidia
Hanusiak, która zaprezentowała uczestnikom swój wiersz „Kraków – miasto przyjazne seniorom”. Wspólne śpiewanie przy grillu
zapoczątkował „Hymn seniorów” autorstwa
Józefy Toruń-Czernek i Lidii Hanusiak.
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Uczestnicy pikniku mieli również szansę
zwiedzenia zabytkowego zespołu szpitalnoparkowego w Krakowie Kobierzynie, jednego z trzech w Europie. Przewodnikiem po
zespole był Daniel Leszczyński ze Stowarzyszenia Podgórze.pl, organizatora spacerów
po pn. „Cztery pory roku w Kobierzynie”.
Podczas pikniku na stoisku Stowarzyszenia MANKO – wydawcy „Głosu Seniora”, dostępne były bezpłatne egzemplarze
czasopisma, a seniorzy mieli możliwość wyrobienia karty zniżkowej.
Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego programu na
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
LIDIA HANUSIAK I MAŁGORZATA BORCZYK
FOT. FUNDACJA REVITA KRAKÓW-KOBIERZYN



W tym roku świętowaliśmy w niedzielę,
5 października w samym centrum miasta –
w Ogrodzie Saskim. Pogoda dopisała,
a odwiedzający nie mogli narzekać na brak
atrakcji.
Na scenie prezentowali się artyści starszego pokolenia – prawdziwą fetą dla uszu
był minirecital Festiwalu Retro im. M. Fogga
w wykonaniu W. Dąbrowskiego i uroczyste
40-lecie pracy artystycznej T. Kramarskiej.
Jarmark to okazja do zapoznania się
ofertą proseniorską w obszarze edukacji,
aktywizacji ruchowej i promocji zdrowia,
wspierania osamotnionych osób starszych
i promujących wolontariat 50+.
Wolontariusze seniorzy „Mobilnego
punktu informacji dla seniorów” zapraszali uczestników do przyłączenia się do ich
działań i informowali o tym, co ciekawego
dzieje się dla seniorów. Na stanowisku organizatora akcji wolontariusze m.in. budowali
„mapę pomysłów”. – Zapisywaliśmy wspólnie z seniorami ich uwagi na temat tego, co
chcieliby by działo się dla nich w naszym
mieście. Stworzyliśmy wspólnie taką diagnozę potrzeb, z której chętnie skorzystamy, planując nasze dalsze działania – mówi
Joanna Jaworska, koordynatorka wolontariatu w Stowarzyszeniu „mali bracia Ubogich”. Wolontariusze ”mbU” wręczali też seniorom kwiaty wraz z życzeniami.

Na pikniku swoje 30-lecie świętował też
Ośrodek Pomocy Społecznej i przygotował
specjalnie na ten dzień warsztaty m.in. z decoupage i scapbookingu.
Eksperci Urzędu Miasta udzielali fachowych porad z obsługi komputera i internetu. Można było też dowiedzieć się,
gdzie skorzystać z darmowych porad
prawnika i psychologa, a policjanci opowiadali m.in. o projekcie „Mazowieckiej
Akademii Seniora”.
Trenerzy Polskiego Stowarzyszenia
Nordic Walking ze Złotoryi poprowadzili
rozgrzewkę i spacer z nauką prawidłowej
techniki.
Niemałą popularnością cieszyła się sesja
Jogi Śmiechu dokumentująca dobroczynny
wpływ zabawy na ludzki organizm.
Było też miejsce na profilaktykę zdrowia: bezpłatne testy pamięci, badania poziomu glukozy we krwi i poziomu ciśnienia,
spotkanie z rehabilitantem i instruktażowym treningiem dla aktywnych seniorów.
Oblegany był specjalny mobilny punkt medyczny, w którym specjaliści dokonywali pomiaru gęstości kości. Na stanowisku
obok dyżurował znany mikrochirurg, u którego można było zasięgnąć porady na temat
zaćmy oraz innych chorób oczu.
„Energią świadomego ruchu” zarażała
Fundacja Dantian oferując aż pięć różnych
warsztatów, m.in. z chińskiego Qigong’u,
a instruktorzy ESPAR 50+ zaprosili do gry
w krokieta, bule, „odkurzyli” też gry w ciupę
i fajerę!
Ostania godzina imprezy należała do
energetycznej DJ Wiki, która porwała
wszystkich, bez względu na wiek, do międzypokoleniowych tańców.
Wydarzenie odbyło się pod honorowym
patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich
i Prezydent m. st. Warszawy.

– Szacujemy, że podczas pięciu godzin
odwiedziło nas kilka tysięcy osób, wręczyliśmy ponad tysiąc kwiatów dzięki pomocy
prawie czterdziestu wolontariuszy – mówi
J. Mielczarek. – Cieszy nas to ogromnie
i liczymy na co najmniej powtórkę w przyszłym roku.
JOANNA MIELCZAREK
fot. Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”.
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DNI ZDROWIA
I PIĘKNA
Z „GŁOSEM SENIORA”
We wrześniu i październiku odbył się cykl
wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Manko, wydawcę „Głosu Seniora”. Dni
Zdrowia i Piękna w Krzeszowicach, Miechowie i Zakopanem były okazją do skorzystania
z bezpłatnych porad zdrowotnych, konsultacji dietetycznych, a także otrzymania Małopolskiej Karty Seniora.



W DNIACH 2–4 PAŹDZIERNIKA
W KRYNICY-ZDROJU MIAŁ MIEJSCE
XXIII JUŻ KONGRES UZDROWISK
POLSKICH.
ORGANIZATOREM
WIODĄCYM TEGOROCZNYCH OBRAD
BYŁO STOWARZYSZENIE UNIA UZDROWISK POLSKICH, KTÓRE WSPIERALI: IZBA GOSPODARCZA „UZDROWISKA POLSKIE”, STOWARZYSZENIE GMIN
UZDROWISKOWYCH RP, BURMISTRZ
KRYNICY-ZDROJU ORAZ „UZDROWISKO
KRYNICA-ŻEGIESTÓW” S.A.
Obrady kongresu inspirowane były
mottem „Turystyka uzdrowiskowa odpowiedzią na aktualne potrzeby i preferencje
konsumentów”, a dotyczyły m.in. medycyny
uzdrowiskowej postrzeganej w kontekście
profilaktyki, leczenia i rehabilitacji ludzi
czynnych zawodowo oraz osób starszych.
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Tegoroczny kongres był wyjątkowy, nie
tylko ze względu na ogromną frekwencję –
w obradach uczestniczyło bowiem ponad
270 osób – ale przede wszystkim ze względu
na udział znamienitych przedstawicieli administracji rządowej, świata nauki, ekspertów, samorządowców oraz świadczeniodawców uzdrowiskowych działających na rzecz
branży uzdrowiskowej, jak również bogaty
program merytoryczny. Omawiane w trakcie
sesji plenarnych tematy i prowadzone wokół
nich dyskusje miały na celu ocenę bieżącej
sytuacji oraz wskazanie perspektyw rozwoju
lecznictwa uzdrowiskowego poprzez wypracowanie rozwiązań bieżących problemów,
a także zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań pacjentów i kuracjuszy oferty uzdrowiskowej.
Uczestnicy kongresu w trakcie dwudniowych obrad poruszyli m.in. kwestie ogrom-

nego znaczenia lecznictwa uzdrowiskowego,
w kontekście przyjętej przez rząd Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014–2020
oraz wydłużonego do lat 67 wieku emerytalnego. To właśnie lecznictwo uzdrowiskowe
oraz związana z nim tzw. turystyka medyczna stanowić może, wzorem wielu innych
krajów członkowskich UE, istotny czynnik
profilaktyki i rehabilitacji, w celu m.in. utrzymania dłuższej aktywności zawodowej.
Środowisko naukowe, jak również licznie
zebrani przedstawiciele branży uzdrowiskowej dużą część kongresowych obrad poświęcili na analizę pojawiających się co jakiś czas
wypowiedzi deprecjonujących lecznictwo
uzdrowiskowe i podważających jego znaczenie. Na kongresie zwrócono uwagę, iż charakterystyczne jest to, że powyższe zdania
pojawiają się najczęściej w okresie ustalania
budżetu na kolejny rok w planie finansowym NFZ na lecznictwo uzdrowiskowe oraz
przed kolejnym etapem zawierania umów
przez świadczeniodawców – podmioty
uzdrowiskowe z NFZ. Wypowiadają się oso-

by (najczęściej te same), niebędące specjalistami z tej dziedziny medycznej, kontestując
rolę i znaczenie lecznictwa uzdrowiskowego
w systemie ochrony zdrowia. Wypowiedzi te
ograniczają się jedynie do krytycznych uwag,
niepopartych empirycznie, nacechowane
i ukierunkowane są na wywołanie określonego celu, przeznaczenia i tak już bardzo
skromnych środków na lecznictwo uzdrowiskowe na różne inne cele, w tym na refundację leków. Mity i zwyczajne nieprawdy
rozpowszechniane w tych wypowiedziach
o lecznictwie uzdrowiskowym są powierzchowne i mają wywołać w powszechnej
świadomości niską ocenę efektywności leczenia uzdrowiskowego.
Adwersarze lecznictwa uzdrowiskowego z tylko sobie znanych powodów, nie zauważają tego, że lecznictwo uzdrowiskowe
jak żadna inna dziedzina medycyny zajmuje
się leczeniem chorób przewlekłych, cywilizacyjnych u dorosłych i dzieci, schorzeń
i dolegliwości geriatrycznych, łącząc w sobie również profilaktykę i tak ważną, edukację zdrowotną.
XXIII Kongres Uzdrowisk Polskich wyraził stanowczą dezaprobatę dla pojawiających się co jakiś czas krytycznych wypowiedzi i negatywnych sugestii na temat
medycyny uzdrowiskowej, które bardzo
często przekształcają się nawet w postulaty likwidacji lecznictwa uzdrowiskowego.
Uczestnicy kongresu jednoznacznie sprzeciwili się oszczędnościom w obszarze lecznictwa uzdrowiskowego i podjęli decyzję
o zawiązaniu federacji na rzecz zwiększenia
jego roli i znaczenia w systemie opieki zdrowotnej i jeszcze lepszego wykorzystania

uzdrowisk dla poprawy zdrowia Polaków
nie tylko w wieku senioralnym.
XXIII Kongres był współfinansowany
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach realizacji zadania publicznego
„Wspieranie rozwoju turystyki uzdrowiskowej”.
Patronat Honorowy nad Kongresem
Uzdrowisk w Krynicy Zdroju objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław
Kosiniak-Kamysz, Minister Sportu i Turystyki Andrzej Biernat oraz Minister Skarbu
Państwa Włodzimierz Karpiński. Komitet
Honorowy i Naukowy Kongresu zaszczycili
swoją obecnością: posłanka na Sejm Zofia
Czernow – przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Uzdrowisk, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczak, zastępca prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych
Zbigniew Teter, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke, marszałek
województwa małopolskiego Marek Sowa,
przedstawiciele świata nauki z dziedzin
medycznych i ekonomicznych: prof. Irena
Ponikowska-Adamczyk, prof. Aleksander
Sieroń, prof. Andrzej Rapacz, profesorowie
Włodzimierz Samborski i Grzegorz Cieślar.
TEKST I ZDJĘCIA: STOWARZYSZENIE
UNIA UZDROWISK POLSKICH

Krzeszowicki Dzień Zdrowia i Piękna odbył
się 14 września. Wspaniała pogoda i mnóstwo
atrakcji sprawiły, że w wydarzeniu wzięło udział
około 200 osób. Współorganizatorem wydarzenia była Cukiernia Melba, która zapewniła
szereg atrakcji dla młodszych gości: rowerowy
tor przeszkód, występ cheerleaderek (zarówno
tych młodszych, jak i nieco starszych), a także
m.in. piłkarskie boisko mobilne, pokazy akrobatyki i kung-fu. Podczas Dnia Zdrowia i Piękna
w Krzeszowicach starsi jego uczestnicy mogli
skorzystać z badań prowadzonych przez Małopolską Wyższą Szkołę im. J. Dietla w Krakowie,
a także otrzymać „Głos Seniora” i Kartę Seniora,
upoważniającą do zniżek w firmach i instytucjach na terenie całej Polski.

Seniorzy z Zakopanego mieli okazję uczestniczyć w Dniu Zdrowia i Piękna 21 września.
Wydarzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Zakopane. W organizacji imprezy
w Miechowie, 28 września, wsparło nas Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Gryf
Miechów”. Poza możliwością odbioru Małopolskiej Karty Seniora, każdy z gości mógł m.in.
skorzystać z poczęstunku w postaci pysznych,
zdrowych jabłek.
Już teraz zapraszamy na kolejne wydarzenia
organizowane przez „Głos Seniora” – 20 listopada w Chrzanowie oraz 29 listopada w Krakowie,
gdzie odbędzie się Małopolski Dzień Seniora.
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55. URODZINY UZDROWISKA WYSOWA

REHABILITACJA DWA W JEDNYM



Wielu z nas bagatelizuje bóle pleców, karku
czy stawów, tłumacząc sobie wszystko ogólnym zmęczeniem, słabą kondycją, przepracowaniem czy niewyspaniem. I o ile często to
właśnie te czynniki są faktycznie decydujące,
o tyle nie należy ich bagatelizować, tylko poprosić o pomoc specjalistę.

UZDROWISKOWA MIEJSCOWOŚĆ
WYSOWA-ZDRÓJ, SŁYNĄCA Z NIEPOWTARZALNYCH
LECZNICZYCH
WÓD MINERALNYCH, LEŻY W SAMYM SERCU EKOLOGICZNIE CZYSTEGO BESKIDU
NISKIEGO. TO MIEJSCE SPOTKANIA WIELU KULTUR I SMAKÓW. W CENTRUM TEJ
ZIELONEJ KRAINY JUŻ OD 55 LAT DZIAŁA
UZDROWISKO WYSOWA, KTÓRE ŁĄCZY
BOGATĄ, SIĘGAJĄCĄ XVII WIEKU TRADYCJĘ LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO
Z NOWOCZESNYMI URZĄDZENIAMI I DOŚWIADCZONĄ KADRĄ. OFERUJĄC POBYTY LECZNICZE I WYPOCZYNKOWE, SPECJALIZUJE SIĘ W LECZENIU CUKRZYCY,
UKŁADU POKARMOWEGO, MOCZOWEGO, KOSTNO-STAWOWEGO, ODDECHOWEGO. JEST PRODUCENTEM NATURALNEJ WODY MINERALNEJ WYSOWIANKA
ORAZ WÓD LECZNICZYCH JÓZEF, HENRYK I FRANCISZEK.
W sierpniu tego roku Uzdrowisko świętowało jubileusz 55-lecia.
Pierwsza część uroczystości miała miejsce przy Ośrodku „Biawena”, gdzie zgromadzili się zaproszeni goście: przedstawiciele
zaprzyjaźnionych uzdrowisk z kraju i zagranicy, samorządowcy oraz liczne grono osób
współpracujących z uzdrowiskiem. Wspólnie przecięto wstęgę symbolizującą ostatnią
dużą inwestycję w „Biawenie”, polegającą
na budowie węzła cieplnego z gruntowy-
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mi i powietrznymi pompami ciepła wraz
z układem schładzania ścieków i kolektorami solarnymi. Dzięki temu ośrodek będzie
zasilany z odnawialnych źródeł energii, zarówno w zakresie centralnego ogrzewania,
jak i ciepłej wody użytkowej, co nie pozostanie bez znaczenia dla unikalnego mikroklimatu Wysowej-Zdroju.
Po tej symbolicznej ceremonii goście
rozpoczęli świętowanie przy Amfiteatrze
w parku Zdrojowym. Po oficjalnym otwarciu imprezy jubileuszowej widzów poczęstowano tortem. Dzieci zaprezentowały
program artystyczny, a firma
Alp Lin umiejętności z zakresu ratownictwa i wspinaczki.
W Pijalni Wód Mineralnych
można było wysłuchać prelekcji dr Eugeniusza Mućka
i podziwiać piękno Beskidu
Niskiego na wystawie fotograficznej Wiesława Platy. Swoje
umiejętności zaprezentowała także Straż Pożarna, Policja
oraz drwale.
Wystąpił regionalny chór
„Zoria” oraz sygnaliści myśliw-

Współczesna rehabilitacja odchodzi od szablonów, a skupia się na doświadczeniu i zaangażowaniu fizjoterapeuty.
– Zauważyliśmy tendencję, że coraz częściej rehabilitacja opiera się na indywidualnej pracy z pacjentem i wielotorowym działaniu przy użyciu stosowanych powszechnie zabiegów – elektroterapii,
światłoterapii, laseroterapii czy też hydroterapii –
mówi Adam Rembiecha, dyrektor ds. lecznictwa
Uzdrowiska Kraków Swoszowice. – Nowoczesne koncepcje fizjoterapeutyczne, takie jak PNF,
OMT Kaltenborn-Evjenth czy McKenzie, zyskują uznanie na całym świecie i najwyższy czas,
aby mogli skorzystać z nich również mieszkańcy
Małopolski. Wskazaniami do takiej łączonej rehabilitacji są przede wszystkim różnego rodzaju schorzenia narządu ruchu. I tak na przykład
terapia metodą McKenziego przynosi znakomite rezultaty u osób cierpiących na dyskopatie

i zwyrodnienia kręgosłupa, PNF idealnie sprawdza się w przypadku leczenia różnych urazów,
m.in. złamań czy uszkodzeń mięśni, OMT Kaltenborn-Evjenth w bólach kręgosłupa i rwie
kulszowej – dodaje doświadczony ortopeda.
Jednym z miejsc, gdzie możemy wrócić do
pełnej sprawności fizycznej, jest Uzdrowisko
Kraków Swoszowice. To jedyny ośrodek w Małopolsce, w którym nowoczesne metody terapeutyczne i indywidualną pracę fizjoterapeuty
z pacjentem można połączyć z tradycyjnym leczeniem balneologicznym, w szczególności kąpielami w wydobywanej tu wodzie siarczkowej.
4 października w swoich strukturach Uzdrowisko Kraków Swoszowice otworzyło Centrum
Rehabilitacji. Otwarcie to przyciągnęło wielu
zainteresowanych. Podczas Dnia Otwartego
można było skorzystać z bezpłatnych konsulta-

cji lekarskich, wziąć w udział w pokazach metod
terapeutycznych i indywidualnie skonsultować
się z fizjoterapeutami. Chętni mogli zwiedzić
bazę zabiegową uzdrowiska. Na tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć także naszej redakcji.
„Głos Seniora” wykorzystał tę okazję do propagowania programu „Małopolska Karta Seniora”.
Ponadto swoje usługi prezentowali pozostali
partnerzy: Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla, która przeprowadzała bezpłatne pomiary tkanki tłuszczowej oraz Krakowskie Centrum Medyczne, które wykonywało badania
w kierunku wykrywania osteoporozy i oceny ryzyka złamań dla kobiet powyżej 60. roku życia.

M. HOJKA
FOT. ARCHIWUM UZDROWISKA
KRAKÓW SWOSZOWICE

GDZIE DOŚWIADCZENIE I TRADYCJA SPOTYKA SIĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ
– JUBILEUSZ 150-LECIA UZDROWISKA RABKA
scy z Nadleśnictwa w Łosiu. Covery znanych przebojów zaśpiewał zespół Get Up.
W godzinach wieczornych na scenie pojawiła się główna gwiazda wieczoru, popularny od lat zespół Vox. W trakcie imprezy
„Gazeta Krakowska” oraz fundacja „Wyjdź
z Domu” zbierały pieniądze na rehabilitację
i leczenie rodzeństwa z Czarnej. Aby zadbać o zdrowie uczestników, zorganizowano „Białą niedzielę”, w ramach której można
było m.in. zbadać poziomu cukru we krwi,
określić wskaźnik BMI.
Jubileusz uświetnił pokaz sztucznych
ogni oraz przedstawienie teatru ognia GCK
„Ergo Gorlice”.
UZDROWISKO WYSOWA S.A.
FOT.: JACEK STYRA

Jubileusz 150-lecia istnienia pod hasłem „Gdzie doświadczenie i tradycja spotyka się z nowoczesnością" świętuje w tym roku Uzdrowisko
Rabka. W związku z obchodzoną rocznicą cały rok to jedno pasmo ciekawych imprez, wydarzeń kulturalnych, wykładów o zdrowiu, urodzie.
To także możliwość skorzystania z licznych zabiegów zdrowotnych, ale
i tych upiększających ze sporym rabatem. Jubileusz ma bowiem za cel
pokazanie zarówno historii uzdrowiska, jak i wszystkich nowych panujących w nim trendów.
– Chcemy przybliżyć odkrycia związane z Rabką, a odnotowane przez krakowską Akademię Umiejętności, które rozsławiły rabczańską solankę, doskonałą
do leczenia. Zawiera ona minerały o tak wysokim stężeniu, że zajmuje czołowe
miejsce w Europie. Wyniki te potwierdziła zresztą Akademia z Wiednia – mówi
Andrzej Kowalczyk, prezes Zarządu Uzdrowiska Rabka S.A. – Chcemy też
przypomnieć, że w połowie XIX wieku od podstaw zbudowano w Rabce Uzdrowisko. Józef Dietl, prof. UJ i założyciel Komisji Balneologicznej Towarzystwa
Naukowego Krakowskiego wraz z Julianem Zubrzyckim oczyścili zasypane
źródła solanki: „Maria", „Rafaela", „Krakus", „Kazimierz" i „Helena". To dlatego
w 1864 roku otwarto tu uzdrowisko z nowoczesnymi łazienkami, domem kuracjusza, parkiem, deptakiem i domem zdrojowym.
Jubileusz jest tak przygotowany, że każdy, niezależnie od wieku znajdzie
w nim coś dla siebie. Świętuje się co miesiąc i za każdym razem jest coś wy-

jątkowego. Nie brakuje i konkursów z atrakcyjnymi nagrodami, są ciekawe zajęcia
dla dzieci i występy zespołów
zarówno regionalnych, jak
i grających country i szanty.
Wiosną otwarto sezon w Tężni Solankowej, można było
zwiedzać ujęcia wód mineralnych: „Helena”, „Krakus” oraz
„Rafaela”. Jedną z imprez poświęcono tematowi „Zdrowie – moda – uroda”.
Był i „Maraton diet” z wykładami lekarzy, poradami dietetyków i psychologa. Było też Święto Rabczańskiej Solanki z wykładem pt. „Dobroczynne
działanie rabczańskich solanek dla zdrowia”. Było spotkanie poświęcone
medycynie naturalnej z prelekcją pt. „Jedzenie to leczenie”.
29 listopada odbędzie się Wielki Bal Jubileuszowy „150 lat razem” z konkursami i wróżbami, a zimą czekają nas zawody saneczkarskie dla dzieci,
kulig saniami góralskimi oraz wspólna zabawa przy ognisku z biesiadą góralską.

BEATA SZKARADZIŃSKA
FOT. ARCHIWUM UZDROWISKA RABKA S.A.
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FELIETONOWY GROCH Z KAPUSTĄ

LISTY

WIĘKSZYM DRUCZKIEM!

JESTEŚMY AKTYWNYMI SENIORAMI DZIAŁAJĄCYMI W AKADEMII OBYWATELI TRZECIEGO WIEKU. DOSTRZEGAMY
PROBLEM, WAŻNY NIE TYLKO DLA NAS, JAKIM JEST MAŁA
CZCIONKA STOSOWANA W ROZKŁADACH JAZDY NA PRZYSTANKACH TRAMWAJOWYCH I AUTOBUSOWYCH. PRZEPROWADZAJĄC ROZMOWY W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH, NIE TYLKO SENIORALNYCH, ZAUWAŻYLIŚMY, ŻE SPRAWA INTERESUJE WIELE
OSÓB I POSTULAT POWIĘKSZENIA CZCIONKI SPOTYKA SIĘ POWSZECHNĄ POZYTYWNĄ REAKCJĄ. DLATEGO POSTANOWILIŚMY ZAJĄĆ SIĘ TYM PROBLEMEM.

Wiele osób korzystających z komunikacji miejskiej ma kłopoty
z prawidłowym odczytem informacji zawartych w rozkładzie jazdy.
Często wymaga to zmiany okularów, względnie korzystania z pomocy osób trzecich, co jest niewątpliwie kłopotliwe. Wieczorem
rozkłady są nieczytelne z powodu słabego oświetlenia. Z obserwacji wynika, że na obecnych rozkładach jest możliwość zastosowania
większej czcionki i lepszego wykorzystania przestrzeni. Nadmieniamy, że we Wrocławiu, na wniosek tamtejszej Rady Seniorów, taki
postulat został zrealizowany.
Dodatkowymi argumentami są fakty, że Kraków jest „miastem starzejącym się” i równocześnie odwiedza go największa w Polsce liczba
turystów. Wszystko to powoduje, że warto inwestować w usprawnienia komunikacji miejskiej. Pismo w tej sprawie wystosowaliśmy do
Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji S.A. dnia 1 września 2014 r., który przekazał pismo do ZIKIT.

Niestety odpowiedź otrzymana z ZIKIT nie jest dla nas satysfakcjonująca. Stwierdzenie, że wprowadzenie większej czcionki wiązałoby się z koniecznością zwiększenia formatu papieru, a co za tym
idzie – wymianą gablot przystankowych, nie są do końca prawdziwe, ponieważ na istniejących tablicach, a także na samych kartkach
jest jeszcze przestrzeń do wykorzystania.
Równocześnie ZIKIT stwierdza, że „możliwość ewentualnego
wprowadzenia wnioskowanej zmiany wielkości czcionki w rozkładach jazdy, będzie analizowana pod kątem potencjalnego wprowadzenia w przyszłym roku”. Trzy najważniejsze słowa z tego pisma to
„ewentualnego”, „analizowana” i „potencjalnego”.
Ponieważ pozytywnego załatwienia tej sprawy oczekuje wiele
osób, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o poparcie naszego
postulatu i ewentualne jego nagłośnienie w Waszej gazecie. Mamy
nadzieję, że nasz projekt spotka się z życzliwym przyjęciem krakowian, którzy swoją opinię mogą wyrazić na naszej stronie internetowej Facebooka „Przyjazna Komunikacja Miejska w Krakowie”.
Państwa Redakcję prosimy o pomoc w rozpropagowaniu naszego projektu. Liczymy również na odzew krakowian na Facebooku,
abyśmy mogli rozmawiać z ZIKIT-em na temat sposobu rozwiązania problemu.
Z poważaniem,
MARIA KAŁUŻA, IRENA SZLACHTA, MARIAN BEREŹNICKI,
IRENA HOŁUJ, WIESŁAW BUGAJ, REGINA ŻYŁA.

PORADNIK DLA OPIEKUNÓW
OSÓB STARSZYCH



1 PAŹDZIERNIKA BR. NA STRONIE INTERNETOWEJ PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW
RÓWNEGO TRAKTOWANIA (WWW.ROWNETRAKTOWANIE.GOV.PL) URUCHOMIONY
ZOSTAŁ ODRĘBNY DZIAŁ „PORADNIK DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH”.

Jest to informator dla osób, które opiekują się swoimi bliskimi. Zamieszczone są w nim
m.in.: informacje dotyczące praw przysługujących osobom starszym oraz ich opiekunom,
dane teleadresowe instytucji i organizacji, do których można zwrócić się po pomoc oraz wykaz szpitali i poradni geriatrycznych na terenie całego kraju.
Poradnik dostępny jest pod adresem:
http://www.rownetraktowanie.gov.pl/poradnik-dla-opiekunow-osob-starszych-0
Zapraszamy!
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WAKACJE SENIORA
LAS. OBCE KRAJE. MARZENIA SENIORÓW. SENIORZY WYPOCZYWAJĄ, DRUSKIENNIKI.



NIE BYŁO NAS, NIE BĘDZIE NAS,
A ON, LAS – SYMBOL STAŁOŚCI,
TRWANIA, WIECZNOŚCI – WIADOMO: BYŁ, JEST I BĘDZIE. CHYBA NIE MA
NIC PIĘKNIEJSZEGO W PRZYRODZIE NIŻ
KRAJOBRAZY, LASY I DRZEWA W NASZEJ
SZEROKOŚCI GEOGRAFICZNEJ. TAK, TAK,
NIE TAM, GDZIE CYTRYNA DOJRZEWA,
CZY OGARNIA NAS SMUTEK TROPIKÓW,
ANI NAWET NA CAPRI, SŁYNNEJ WYSPIE
KOCHANKÓW, GDZIE NIEZNOŚNY ŻAR
Z NIEBA TRZYMA TURYSTÓW GODZINAMI
W CIENIU PARASOLA Z NIEODŁĄCZNĄ
SZKLANECZKĄ CZEGOŚ CHŁODZĄCEGO
W RĘKU. TAK, TAK, CUDZE CHWALICIE,
SWEGO NIE ZNACIE...TOTEŻ PRZYPOMINA MI SIĘ ZNANE POWIEDZENIE ZNANEJ
SÓJKI, BOHATERKI WIERSZA JANA BRZECHWY (TEJ CO TO NIEUSTANNIE WYBIERA
SIĘ ZA MORZE I WYBRAĆ SIĘ NIE MOŻE),
KTÓRA TAK OTO PODSUMOWUJE SWOJE
PODRÓŻNICZE PLANY:
Kto chce zwiedzać obce kraje,
Niechaj zwiedza. Ja – zostaję.
W dzieciństwie i jeszcze nieco później
trochę się sójce dziwiłam, ale teraz rozumiem ją jak najbardziej. Egzotyka i dalekie
wyjazdy są, z różnych względów, trudne dla
Seniora.
O jakim wypoczynku marzą starsi ludzie? Zaglądam do internetu, znajduję stosowny wątek na senioralnym forum pod tytułem „Marzenia turystyczne” i czytam:
Senior 1 wyznaje: Osobiście przyznam się
bez bicia, że jestem domatorem, zostaję
na działce, choć marzą mi się egzotyczne strony i spotkanie z mambą.
Seniorka 2 pisze: Jestem turystką, od kiedy
pamiętam. Tylko że moja turystyka nie
jest   typowa. Przez lata chodziłam po
górach, potem po nizinach, od dłuższego czasu wędruję w kajaku. Nie ciągną

mnie dalekie kraje, w Polsce jest jeszcze  
tak wiele miejsc, których  nie znam.
Seniorka 3 również jest fanką turystyki
krajowej: Jest tyle miejsc, których nie
widziałam: Mazury, Warmia, Białostocczyzna (moje marzenie), Podlasie,
Roztocze, Mierzeja Wiślana. Kupiłam
sobie legitymację seniora, która upoważnia do 50% zniżki na pociągi. Jak
tylko przyjdzie stosowny czas, będę wyruszała w Polskę, choćby na weekendy.
Seniorka 4 cieszy się: Moje turystyczne
plany ostatnio się spełniają, dopiero teraz, po pięćdziesiątce. Wkrótce Turcja,
a później jakiś nieznany zakątek w naszym pięknym kraju.
Jak widać, lubimy wypoczywać przede
wszystkim u siebie – że powtórzę za ostatnią internautką – Seniorką 4: „w naszym
pięknym kraju”, zupełnie jak w popularnej
piosence Marii Koterbskiej: „O, tak w Polskę iść...”.

TYNIEC

Ja z moich zagranicznych wyjazdów
niezwykle miło wspominam Druskienniki,
gdzie byłam kilkakrotnie, w sanatorium.
Druskienniki leżące na prawym brzegu rzeki Niemen, wśród dziewiczych lasów
i jezior, szczególnie ukochał sobie Józef
Piłsudski. Podobno powiedział onegdaj, że
kiedy Pan Bóg stwarzał ten cud natury, to
się uśmiechnął. I chyba tak to właśnie było!
A pewna zagraniczna kuracjuszka, podczas
spaceru, ujęła rzecz tak: „Tyle świata zwiedziłam, tyle miejsc ciekawych widziałam,
ale czegoś tak pięknego jak Druskienniki
nie spotkałam!”.
Ach, te niegdysiejsze Druskienniki...
Szkoda, że z upływem lat litewskie uzdrowisko oddaliło się jakoś w naturalny sposób.
Coraz trudniej tam dojechać, coraz dłuższą
drogą, choć zawsze przecież przez te same
Suwałki...
BARBARA KLIMASIŃSKA

FOT. FOTOLIA COM
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SENIOR POLECA

POEZJA

PODRÓŻ NA STO STÓP
Jeśli czasem myślisz, że życie kończy się po sześćdziesiątce, koniecznie obejrzyj najnowszy film reżyserii Lasse Hallstroma (znanego z takich filmów jak „Przełamując fale”, „Czekolada” czy „Kroniki portowe”) na kanwie powieści Richarda C. Morais „Podróż na
sto stóp” o tym samym tytule. To film o tym, że wszystko może się
zdarzyć, nawet pani i panu w zdecydowanie dojrzałym wieku i miasteczku, o którym zdał się zapomnieć świat.

Madame Gertrude Mallory, właścicielka nieskazitelnie francuskiego hoteliku ukrytego we francuskich Alpach z renomowaną restauracją „La Saule Pleurer”, rok po roku wyczekuje wymarzonej trzeciej gwiazdki Michelin. Zamiast niej jednak los zsyła jej dar, jakiego
nie wyśniłaby w najgorszych koszmarach. Pewnego deszczowego dnia
ujrzy za oknem zepsutego mercedesa, z którego wysypie się głośna
i zdecydowanie nazbyt egzotyczna gromada. Jakby to nie było wystarczająco irytujące, głowa owej rodziny, Abbas Haji, uznając zagrzany
silnik za zrządzenie losu postanawia zakończyć uciążliwą pielgrzymkę
klanu restauratorów z Bombaju w poszukiwaniu najlepszej europejskiej potrawy i otworzyć własną restaurację... naprzeciwko Madame
Gertrude’s stylowego dworu, tytułowe sto stóp nieopodal!
Zażarta rywalizacja Madame i walka o przetrwanie pasjonata curry z Bombaju o falstaffowskich ambicjach przypomina wojnę podjazdową z podstępami i niedozwolonymi chwytami rodem
z najlepszych filmów akcji. Są też kochankowie ze zwaśnionych rodów, szantaże, próby przekupstwa miejscowych notabli, pożary, fajerwerki, samobójstwo paryskiego chefa i słodko-kwaśny happy end.
Wszystko to doprawione smakiem potraw pieczołowicie przygotowywanych według ściśle tajnych przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

EGZOTYCZNE POTRAWY I FEERIA BARW
Muszę przyznać, że pomimo siły obrazu filmu, który zapiera
dech górskimi krajobrazami i feerią barw rodem z Bollywood, kulinarne walory tej cudownie multizmysłowej opowieści lepiej oddaje – o dziwo – powieść. Richard C. Morais to wytrawny nowojorski dziennikarz z wieloletnim stażem („Forbes”). Jego rzetelność
zaowocowała wysmakowaną opowieścią z błyskotliwymi detalami
w rodzaju przepisu na szczura (sic!) z archiwalnej edycji Larousse
Gastronomique, który zaleca użyć osobnika złapanego w winnej
piwnicy („stanowczo bogatszy smak”). Jeśli oglądacie z wypiekami
Masterchefa, znajdziecie tu emocje godne osławionej telewizyjnej
produkcji podbijającej kolejne kontynenty, jak też przepisy na egzotyczne potrawy w rodzaju byczych jąder nadziewanych mielonymi nasionami kopru i orzeszkami piniowymi, czy z pozoru zwykły
omlet, którego przygotowaniem Madame Mallory’s testuje kulinarnych adeptów, a który w wykonaniu Hassana wzrusza ją do łez!
Filmową wersję warto obejrzeć choćby dla samej Helen Mirren,
która z godną Oskara doskonałością wciela się w sarkastyczną z pozoru Madame Mallory, aby od czasu do czasu z chirurgiczną prezy-
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Marianna Kondrat

OBRAZEK

powieść - autor: Richard C. Morais,
The Hundred Foot Journey (Harper
Collins Publishers India, 2008); polska wersja „Podróż na sto stóp” (Wydawnictwo Bellona, 2014)
film - reżyseria: Lasse Hallstrom,
scenariusz: Steven Knight „Podróż
na sto stóp”(DreamWorks Pictures,
2014)

cją odkryć jej (nie tylko) kulinarne pasje zazdrośnie skrywane przed
światem pod maską nienagannego smaku i francuskiej elegancji. Juniora rodu bombajskich restauratorów i wschodzącą gwiazdę french
cuisine przekonująco gra Manish Dayal, który aktorskie rzemiosło
szlifuje od wielu lat w hollywodzkiej telenoweli „90210”. W konfrontacji z posągową Madame czy nieugiętym ojcem rozbraja autentycznością młodzieńczego zapału i kulinarnej misji. Równie urzekająca
jest Charlotte Le Bon w roli Marguerite, adeptki Madame Mallory,
w której nieuchronnie zakochuje się Hassan. Om Puri gra Abbasa
Haji z iście napoleońską zajadłością. Bywa w swojej bezkompromisowości zabawny, choćby kiedy w odwecie zrywa sie przed świtem,
żeby wykupić na miejscowym rynku wszystko co najlepsze, naturalnie zwykle zarezerwowane dla Madame Gertrude.

Czerwcowe słońce mocno dogrzewało
Kładąc się swym blaskiem na skoszone łąki
Od powiewu wiatru powietrze drżało
Kołysząc brzozy zwisające pąki
Wszędzie pachniała woń skoszonej trawy
W cieniu liści ptactwo wiodło głośne spory
Na niebie chmury warkocz łzawy
Zapowiadał godzinę południowej pory
Wśród tych łąk skoszonych, zielonych, pachnących
Szła dziewczyna młoda, piękna, białolica
Na szczupłych ramionach splot włosów wijących
Złocił się w słońcu złotem jak pszenica
Czasem na jedną chwilę przystanęła
Ogarniając wzrokiem zielone przestrzenie
I w tej zieleni jej postać tonęła
Jak statek na morzu w nocnej burzy cienie
Kiedy zmęczona usiadła na darni
Zdjęła okrycie by białe jej ciało
Złociło słońce swymi promieniami
A puchowy wietrzyk całował nieśmiało
Przymknęła oczy i tuż nad jej głową
Zagrała kapela skrzydlatych muszek
Przez rzęsy świtało rosą lazurową
A w nozdrza łaskotał mleczu srebrny puszek
Zasnęła szumem rozmodlonej brzozy
Pieszczotą wiatru i ciepłem promienia
Na tle zieleni, jak kwiat mimozy
Wydała się krucha i piękna jak wena.

KOMBINACJA FRANCUSKIEJ TRADYCJI
I BOMBAJSKIEGO FERWORU
Tytułowe sto stóp to tak naprawdę jakieś drobne 25 milionów
(stóp) trzech pokoleń z Bombaju do Paryża, przez Wielką Brytanię,
francuskie miasteczka i górskie krajobrazy. Nie będę zdradzać całej
sagi – naprawdę warto pokusić się o lekturę i film (w dowolnej kolejności). Napięcie to nie tylko wartki rozwój wydarzeń, ale równie fascynujący psychologiczny thriller bogactwa pozornie niemożliwych
marzeń, niespełnionych nadziei, miłości, zarówno tej młodzieńczej
jak i dojrzałej, zawiści, wzlotów i upadków godnych Szekspirowskiej
tragedii. A to wszystko okraszone pogodnym humorem.
Pozornie niemożliwa kombinacja francuskiej tradycji i bombajskiego ferworu tworzy czarujący obraz świata nie tylko kuchennych
emocji, w którym wszystko może się zdarzyć. Film, nieco hollywoodzko uproszczony nieskomplikowanym happy endem przegrywa
z powieścią, mimo to gwarantuję, że wyjdziecie z kina uśmiechnięci,
być może planując podróż życia lub próbując jeśli nie potrawki ze
szczura, to omletu w egzotycznej wersji. Gorąco polecam książkę –
to uczta do delektowania się w jesienne wieczory.
BASIA GAGNON

Helena Waśniowska

KOCHAJ

(z cyklu „Ikar”)

Nie zawsze świeci słońce
I nie zawsze ciemna noc
Mówisz, że nie możesz kochać
A miłości w tobie moc

Ten cichy jesienny liść
weź ode mnie i przytul
ja też tak spadnę jak liść
wichrem porwany błękitu

Wyjdź więc do ludzi
Nieważne ile masz lat
Bo dziś twej miłości
Potrzebuje świat

Ten cichy jesienny liść
który włożyłaś do Biblii
niech Ci jej miłość gra
i niech Cię w sen uskrzydli

Uśmiech czy dobre słowo
Czasem pomocna dłoń
Może pomóc bliźniemu
Gdy widzi czarna toń!

Wiesław Janusz Mikulski

ŻONIE

A gdy go wyjmiesz z tych kart
nie dozwól by się skruszył
bo w nim me życie drga
– niebieski odlot duszy...

Krystyna Gamrat

COGITO, CZYLI MYŚLĘ

„Cogito ergo sum”
Rzekł mądry Kartezjusz
Warto pomyśleć też
Co ważniejsze jest
Bardziej być czy więcej mieć
Odpowiedź nie jest prosta
Wszak wiadomo że
Aby być
trzeba mieć
Problem tkwi w proporcjach
Sokrates nauczał w Atenach
Że prawdziwy człowiek
Żyje według sumienia
Musiał za to umrzeć
Zgodnie z vox populi
Ale czy vox Dei?
Chrystus umarł na krzyżu
Byśmy mogli żyć wiecznie
Czemu tak wielu
Odrzuca tę ofiarę
Wybierając potępienie
Skazując się na karę
Mnożą się pytania
Odpowiedź nasuwa się jedna:
Człowiek jest wolny

Helena Waśniowska

WSPOMNIENIE ZNAD
MORZA

Zostawiłam serce w morzu
Zostawiłam ślady w piasku
Lecz zabrałam na pamiątkę
Morskie fale pełne blasku
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SENIOR W PODRÓŻY
WENECJA

Zapiski z Italii



PÓŁNOCNA ITALIA – WENECJA,
PADWA, RAWENNA, UDINE, CHIODDGIA. MIASTA WYDEPTANE PRZEZ
WIEKI STOPAMI WIELKICH ARTYSTÓW I
ZWYKŁYCH LUDZI. DZIESIĄTKI TYSIĘCY
ZAPISANYCH NA ICH TEMAT STRON. CZY
MOŻNA OPISAĆ JE TAK, ABY STAŁY SIĘ
RELACJĄ Z NIEZWYKŁEJ PODRÓŻY? NOSZĘ W SOBIE TAKĄ OPOWIEŚĆ.
Jesteśmy grupą studentów Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy
odbyli obszerny kurs z historii sztuki okresu włoskiego renesansu i baroku. Zajęcia
prowadził wybitny znawca tematu profesor
Piotr Krasny. Nikt z nas nie opuszcza zajęć,
bowiem wykłady uświetniają obszerne prezentacje multimedialne. Słuchamy, oglądamy
i marzymy, aby kiedyś mieć możliwość obejrzenia tych wytworów ludzkiego geniuszu.
Wiosną tego roku dowiadujemy się, że
wykładowca wyraził chęć wyjazdu z nami,
argumentując, że sztuka musi służyć ludziom; gdyby była obszarem zamkniętym,
zaprzeczałaby swojej definicji.

Jadąc przez Austrię, odwiedzamy Graz
– katedrę, mauzoleum Habsburgów, spacerujemy urokliwymi ulicami starego miasta.
W miejskim parku zbieramy nabrzmiałe
pełnią jesieni kasztany.
Następnie malownicza droga wiedzie
nas przez włoskie Dolomity, poprzecinane
szmaragdowymi strumieniami, które swój
kolor zawdzięczają węglowodanowi wapnia
wypłukiwanemu z podłoża.
Pierwszym włoskim miastem, do którego kierujemy kroki, jest Padwa. Zwiedzamy
tu zabytek pochodzący z 1303 roku – kaplicę Scrovegni, ufundowaną przez Enrico Scrovegni jako zadośćuczynienie za
lichwiarstwo ojca, które było tak barbarzyńskie, że odmówiono mu chrześcijańskiego
pochówku.
Ściany zdobią freski Giotta ze scenami z życia Maryi, żywota Jezusa oraz Męki
Pańskiej. Cykl jest namalowany na tle nasyconego błękitu, stanowi jedno z najwyższych osiągnięć sztuki europejskiej.
Kaplica Scrovegni, ze względu na wilgotność podłoża, na którym stoi, została

odcięta od fundamentów i osadzona na resorach i teleskopach. Stanowi bezcenny zabytek, można ją zwiedzać tylko przez 10 minut. Po wizycie każdej grupy, na 10 minut,
włączana jest klimatyzacja.
W Padwie odwiedzamy również cenny
obiekt – Bazylikę św. Antoniego, będącą doskonałym dziełem epoki renesansu. Wzdłuż
ścian kaplicy usytuowane są marmurowe
płaskorzeźby, m.in. Lombarda i Sansowina
o genialnej fizjonomice.
Bazylika mieści również kaplicę z grobem św. Antoniego oraz jego relikwie. Odwiedzamy też najstarszy uniwersytet europejski pochodzący z 1220 roku, który
kształcił wielu wybitnych Polaków.
Do Wenecji płyniemy statkiem, co przy
pięknej pogodzie jest dodatkową atrakcją.
Oglądamy plac i Bazylikę św. Marka, będącą świątynią patrona miasta; jest pełna
mozaik, stanowi świadectwo wpływów bizantyńskich. Zwiedzamy kościół św. Jana
i Pawła oraz kościół Santa Maria della Salute prezentujący barokowy styl wenecki
XVII w.

Po drodze mijamy most westchnień,
którym prowadzono skazańców, następnie
najpiękniejszy most Rialto – tutaj robimy
pamiątkowe zdjęcia.
Kolejny dzień przeznaczamy na Rawennę, która 15 wieków temu stała się stolicą
rzymskiego Cesarstwa Zachodniego wskutek przeniesienia jej z Mediolanu.
Pozostałością z tego okresu jest świątynia zbudowana na grobie św. Witalisa.
Podziwiamy budowlę z cegły rzymskiej
ozdobioną oknami z alabastru i mozaikami
bizantyjskimi z 548 roku; podłogi zdobią
mozaiki z okresu Cesarstwa Rzymskiego.
Kolejnym obiektem jest mauzoleum Rzymianki Galli Placidii z sarkofagami z I tysiąclecia.
Dowiadujemy się, że Rawenna podarowała Warszawie wczesnochrześcijańską
chrzcielnicę z okazji 600-lecia chrztu Polski.
Zatrzymujemy się również na chwilę
przed grobem wielkiego poety włoskiego
Dantego Aligieri.
Po drodze odwiedzamy jeszcze opactwo
Pomposa z kampanilą i bazyliką z VIII w. zawierającą freski Vitale da Bologna.

BAZYLIKA ŚW. MARKA W WENECJI
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BAZYLIKA ŚW. APOLINAREGO

OPACTWO POMPOSA

ta, malarstwa Tycjana, Weroneze, Tintoretta. Efekt nagromadzonego piękna jest tak
uderzający, że w pewnym momencie trudno
już chłonąć kolejne informacje.
Zabrakło czasu na Florencję. Może i dobrze, bo niechybnie mógłby nas dopaść syndrom Stendhala polegający na zaburzeniach
przejawiających się przyspieszonym biciem
serca, zawrotami głowy, dezorientacją powstającą u niektórych osób na widok wspaniałości dzieł sztuki, zabytków, zgromadzonych na małej przestrzeni. Nazwa syndromu
pochodzi od słabości, jakiej uległ francuski
pisarz romantyk Stendhal po zwiedzeniu
Galerii Uffizi, odwiedzeniu grobu Dantego
i obejrzeniu ,,Dawida” Michała Anioła.
Wracamy zmęczeni tempem zwiedzania, lecz wdzięczni profesorowi, że zechciał
towarzyszyć nam, zadając sobie wielki trud
prowadzenia obszernych wykładów przez
sześć dni trwającej podróży. Wracamy również zachwyceni, bo jak nie czuć się szczęśliwie w kraju, gdzie gelato popijane caffe
corrente smakuje wybornie, a zakręt śmierci
– ,,curva de la morte” brzmi zgoła antycznie?
IZABELLA BOCIAŃSKA
FOT. JERZY BOCIAŃSKI

DZIEDZINIEC UNIWERSYTETU W PADWIE
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Udine jest ostatnim miastem na trasie
naszych włoskich peregrynacji. Charakteryzuje się delikatnością i spokojem. Wchodzimy do jego najcenniejszego zabytku z XVIII
w. – Pałacu Arcybiskupiego, gdzie podziwiamy najwybitniejsze dzieła sztuki – freski
Giambattisty Tieppola namalowane na motywach Starego Testamentu. Tutaj unaocznia się teoria zdobyta na wykładach z historii
sztuki o skrócie perspektywicznym i iluzjonizmie. Dzieła są tak namalowane, że stwarzają wrażenie, jakby wychodziły za ścian.
Pałac prezentuje nam również kolekcję
obrazów wotywnych, rzeźby średniowieczne, salę-galerię portretów biskupich oraz
gabinet z imponującym księgozbiorem.
We wszystkich miejscach widać tłumy
turystów zachwyconych wzniosłością i monumentalnością świątyń, oszołomionych
tempem zwiedzania. Dla jednych to tylko
kolejny punkt na mapie podróży, dla miłośników sztuki znających ciężar gatunkowy
oglądanych obiektów – niezwykłe przeżycie, bowiem nie sposób oprzeć się urodzie:
architektury Palladia, rzeźb Lombarda, Sansovina, mozaik bizantyjskich, fresków Giot-

KOŚCIÓŁ SANTA MARIA DELLA SALUTE W WENECJI
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SPORT
MARATON SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ

2. KRWIOBIEG KRAKÓW
W sobotę 20 września w samym sercu Krakowa – na bulwarach wiślanych – odbyła się
druga edycja Krwiobiegu Kraków – biegu
charytatywnego łączącego pasję do biegania
z pomaganiem. Wydarzenie to po raz kolejny
promowało ideę honorowego krwiodawstwa
oraz bieganie na świeżym powietrzu.

	Wyróżnienie dla Rodziny
– Rodzina Staniszewskich
– Lider Ewa Staniszewska (nr 165)
Na starcie 2. Krwiobiegu stanęło w tym roku
prawie 300 biegaczy wraz z kibicującymi im
przyjaciółmi i rodzinami. W czasie imprezy krew
oddały 22 osoby i udało się zebrać 9 900 ml.
O kondycję zmęczonych mięśni zawodników po
biegu zadbali masażyści z Małopolskiej Wyższej
Szkoły im. Józefa Dietla.
Zarząd Małopolskiego Oddziału Polskiego
Czerwonego Krzyża wraz z pracownikami i wolontariuszami dziękują wszystkim biegaczom,
kibicom, sponsorom i patronom Krwiobiegu za
to, że po raz kolejny udało nam się spotkać w takim gronie.
Do zobaczenia za rok!

MONIKA PATERKA
wolontariusz 2. Krwiobiegu Kraków
FOT. MATERIAŁY WŁASNE PCK
Zawodnicy ruszyli ze startu w samo południe.
Biegli seniorzy, studenci, niepełnosprawni, wolontariusze, przyjaciele, honorowi krwiodawcy,
pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża, pracownicy firm i stowarzyszeń, drużyny wystawione przez naszych sponsorów i całe rodziny.
W tym samym czasie, gdy biegacze pokonywali kolejne kilometry wzdłuż Wisły, kibice mogli
oddać krew, a panie mogły skorzystać z badań
mammograficznych. Mimo że bieg to dwie pętle,
większość zawodników nie przerwała swojej
walki o medal po pierwszych 5 km. Zdecydowana większość chwytała po drodze kubki z wodą
i biegła dalej. Pierwszy na metę po pierwszej pętli wbiegł Kacper Meus uczeń z klasy 1 BS (elektromechanik pojazdów samochodowych) Zespołu Szkół Zawodowych nr 14. Kacper został
liderem całego Krwiobiegu. Otrzymał Puchar
dla Najlepszego Biegacza i Najlepszego Biegacza Pierwszej Pętli. Kolejne puchary powędrowały do:
	Najlepszego Biegacza-Krwiodawcy
– Marek Mizur (nr 15)
	Prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża
za postawę w czasie biegu - Marcin Tytko
(nr 256)
	Najmłodszego Uczestnika
– Zosia Suska (nr 157)
	Najstarszego Uczestnika
– Krzysztof Kurzela (nr 124)
	Najlepszego Studenta
– Jakub Piech (nr 90)
	Najlepszej Studentki
– Joanna Rokosz (nr 96)
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TURNIEJ SIATKÓWKI
IM. TOMKA FILIPKA

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
„Gryf” w Miechowie w tym roku obchodzi XX-lecie działalności. Z tej okazji planuje organizację kilku imprez sportowo-rekreacyjnych
w ramach Akcji „Aktywny Miechów” pod patronatem Burmistrza Miechowa Dariusza Marczewskiego. W dniach 23–24.08.2014 TKKF
zorganizowało, kolejny 60. Turniej Plażówki
GRAND PRIX Miechowa kobiet i mężczyzn. Po
raz 4. zawody odbyły się ku pamięci tragicznie
zmarłego siatkarza Tomka Filipka. Na zakończenie turnieju Joanna Filipek, matka Tomka,
częstując czekoladami uczestników i organizatorów turnieju podziękowała im za udział,
a Januszowi Masłowskiemu za pomysł i organizację zawodów. Turniej przy pięknej pogodzie,
na nowym sprzęcie (czerwone linie, siatka i antenki) rozegrano systemem „każdy z każdym”
w ramach ogólnopolskiej akcji „Pokonaj Równik
– Klub Równika 40076 km”, której patronuje
Ministerstwo Sportu i Turystyki razem z Zarządem Głównym TKKF w Warszawie. Głównym
sponsorem zawodów był UGiM Miechów.

PÓŁMARATON WIELICKI 2014

FOT. REDAKCJA „GŁOSU SENIORA”

KATEGORIA „SENIOR”
– bieg na 8 km
1. Marek Pilch (Kraków)
2. Józef Dzikowski (Tymowa)
3. Maciej Ślusarek (Niepołomice)
KATEGORIA „SENIORKA”
– bieg na 8 km
1. Krystyna Turska (Kraków)
2. Małgorzata Jastrzębska (Tychy)
3. -------

Tekst i zdjęcia: JANUSZ MASŁOWSKI

W sobotę 27 września 2014 r. na starcie Półmaratonu Wielickiego stanęło liczne grono amatorów biegaczy, a wśród nich – niemała grupa
seniorów, którym gromko kibicowali przedstawiciele redakcji „Głosu Seniora”. Ostatecznie laur
zwycięstwa w tej kategorii wiekowej i Puchar
„Głosu Seniora” wywalczył Stanisław Kita z Jadownik (75 lat). Najszybszą seniorką Półmaratonu Wielickiego została Barbara Prymakowska
(71 lat) z Tarnowa. Gratulujemy!

VI BIEG „W POGONI ZA ŻUBREM”

Dnia 29 czerwca 2014 r. odbył się w Niepołomicach VI Bieg „W pogoni za żubrem”, w którym
pokaźną grupę stanowili seniorzy, którzy postanowili stanąć wyruszyć na poszukiwania króla
puszczy. U stóp niepołomickiego zamczyska
mieściły się start oraz meta zawodów, a trasa
prowadziła krętymi uliczkami miasta, leśnymi
ścieżkami oraz drogą asfaltową wzdłuż puszczy. Zawodnicy mieli do wyboru dwie długości
– bieg na 8 km lub 15 km. Obok prezentujemy
wyniki. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

DOMINIKA LACHOWICZ

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Gryf” w Miechowie na zakończenie lata
w dniach 22–30.08.2014 r. zorganizowała
3 turnieje siatkówki plażowej na nowym boisku
(czerwone linie, antenki i siatka). Zawody zorganizowano w ramach ogólnopolskiej akcji „Pokonaj Równik 40076 km” pod hasłem „Aktywny
Miechów”. Turnieje odbyły się pod patronatem
burmistrza Dariusza Marczewskiego. Głównymi sponsorami nagród (puchary, koszulki) był
UGiM Miechowa, rektor Małopolskiej Wyższej
Szkoły im. Józefa Dietla w Krakowie, Stowarzyszenie MANKO z Krakowa oraz „Głos Seniora”.

Tekst i zdjęcie JANUSZ MASŁOWSKI,
Prezes TKKF „Gryf” Miechów

KATEGORIA „SENIOR”
– bieg na 15 km
1. Józef Dymek (Brzezinka)
2. Stanisław Dzieliński (Bytom)
3. Piotr Mikołajczyk (Będzin)
KATEGORIA „SENIORKA”
– bieg na 15 km
1. Ewa Ryzner (Jarosław)
2. Grażyna Hanusiak – Sowa (Bibice)
3. ------

I OLIMPIADA SPORTOWA SENIORÓW – LESZNO 2014
„Ruch rzeźbi ciało i umysł” – pod takim hasłem w niedzielę 21.09.2014 r.
na stadionie lekkoatletycznym w Lesznie odbyła się I Olimpiada Sportowa Seniorów, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”, koło przy 4. Zielonogórskim Pułku Przeciwlotniczym w Lesznie.
Uroczystego otwarcia I Olimpiady Sportowej Seniorów dokonał Poseł RP
Wojciech Ziemniak, władze samorządowe miasta i powiatu leszczyńskiego oraz przedstawiciel dowódcy Garnizonu Leszno. Na bieżnię stadionu
uroczyście wprowadzono płomień olimpijski, z którym wbiegł dwukrotny
olimpijczyk szermierz florecista, Sławomir Mocek. Inspiracją do zorganizowania sportowej olimpiady był Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w 2012 r. Ówczesna impreza
udała się, więc postanowiono ją kontynuować.
Tegoroczna olimpiada zgromadziła ok. 200 osób. W rywalizacji wystartowało niemal sto osób. Prawie drugie tyle przyszło lub przyjechało kibicować. 26 rywalizujących drużyn reprezentowało różne miejscowości powiatu leszczyńskiego.
W zawodach sportowych seniorzy brali udział po raz trzeci i – jak zapowiadają – nie ostatni. Zmagali się w kilku dyscyplinach: na kręgielni, w rzutach:
oszczepem, granatem, piłką, strzelaniu z wiatrówki, konkursie wiedzy
z udzielania pierwszej pomocy oraz marszu na azymut.
Pierwsze miejsce – Puchar Dowódcy Generalnego Sił Zbrojnych RZ gen.
broni pil. Lecha Majewskiego i nagrodę specjalną w klasyfikacji ogólnej
zdobyła drużyna „Swojacy” z Leszna.
Zamierzeniem organizatorów była przede wszystkim aktywizacja seniorów, promocja sportów obronnych, zachęcenie do czynnego spędzania

czasu wolnego, aktywizacji ruchowej oraz nawiązywania więzi koleżeńskich. Bardzo ważna była sportowa rywalizacja, dobry humor i zabawa,
a tego w tym dniu nie brakowało.
Po zawodach był czas na posiłek, m.in. wojskową grochówkę, rozmowy
i zabawę. Przy tanecznych rytmach bawiono się do późnych godzin wieczornych. Dopisała pogoda, dobre humory i wspaniała kondycja uczestników – sportowców seniorów.
Przedsięwzięcie współfinansowało Ministerstwo Obrony Narodowej,
Miasto Leszno oraz Powiat Leszczyński.
Patronat medialny nad I Olimpiadą Sportową Seniorów – Leszno 2014 objęły: lokalne media, telewizja Leszno, „Głos Seniora” oraz portal internetowy Seniorra team.pl, który był sponsorem nagród.

BARBARA MROCZKOWSKA
AUTOR ZDJĘĆ: EDWARD BALDYS
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ZAPOWIEDZI
VI EDYCJA FESTIWALU ERA SCHAEFFERA
oraz

85. URODZINY PROF. BOGUSŁAWA SCHAEFFERA
8 I PÓŁ DEKADY SCHAEFFERA

20-21 listopada 2014 r.

Formularz zgłoszeniowy
dla Uczestników Programu
„Karta Seniora”*

Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie
Organizator: Fundacja Przyjaciół Sztuk Aurea Porta
Więcej: http://www.aureaporta.eu/era_schaeffera.html

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

IX KONGRES
OBYWATELSKI

POLSKA

Program IX Kongresu Obywatelskiego
dostępny jest oraz pozostałe szczegóły:
www.kongresobywatelski.pl
Wstęp na Kongres jest bezpłatny.
Rejestracja pod adresem:
https://rejestracja.ibngr.pl/kongresobywatelski
Organizator:
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

JUTRA
JAK ROZWINĄĆ

NASZE SKRZYDŁA?
25 października 2014 r.,
Politechnika Warszawska

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. nr
133 poz. 883). Wiem, że mam prawo wglądu oraz poprawienia swoich danych, a także do sprzeciwu
wobec ich przetwarzania do wyżej wymienionych celów.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą e-mailową i pocztową nt. dostępnych promocji
i rabatów skierowanych do seniorów.

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

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

miejscowość i data

podpis

DANE OSOBOWE:
Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Data i miejsce urodzenia:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MAŁOPOLSKI
TURNIEJ SIATKÓWKI
SENIORÓW (50+)
Z okazji Święta Niepodległości
11 XI 2014 (WTOREK)
godz. 10.00
Miejsce:
Hala Sportowa
przy Gimnazjum Nr 1
w Miechowie
(Osiedle Sikorskiego)

DRUŻYNY 4-OSOBOWE
(3 mężczyzn + kobieta)
Informacje, zgłoszenia:
JANUSZ MASŁOWSKI
606 658 463
e-mail: tkkf.miechow@interia.pl

ZAPRASZAMY!
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www.glosseniora.pl

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

Adres zameldowania (wraz z kodem pocztowym):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................................................................................

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zameldowania): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................................................................................

Numer telefonu stacjonarnego i komórkowego:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................................................................................

E-mail:

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

* Wypełniony formularz prosimy odsyłać pocztą tradycyjną na adres redakcji „Głosu Seniora” (ul. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kartaseniora@manko.pl.
Baza firm honorujących Kartę Seniora jest dostępna na www.glosseniora.pl.
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Jesteś pełen energii, którą zużywasz
działając społecznie lub zawodowo?
Pomagasz innym i wciąż masz coś do zrobienia?
Doba trwa dla Ciebie za krótko?
Opisz nam swoją działalność!
Pochwal się osiągnięciami!
Zainspiruj innych do działania!

Jesteś fotogeniczna/y?
Lubisz robić zdjęcia?
Chcesz użyczyć swojego wizerunku
dla uatrakcyjnienia szaty graficznej
„Głosu Seniora”?
Weź udział
w konkursie

Inaugurujemy nowy konkurs:

SENIOR
W OBIEKTYWIE
Na zdjęcia czekamy pod adresem: glos.seniora@manko.
pl do dnia 30 listopada 2014 r. (w temacie e-maila
prosimy o wpisanie: konkurs „SENIOR W OBIEKTYWIE”).
Więcej: http://glosseniora.pl/konkursy.

AKTYWNY
SENIOR
Dla najbardziej czynnych seniorów czekają wyjątkowe nagrody!
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres redakcji
lub e-mail: glos.seniora@manko.pl
z tytułem AKTYWNY SENIOR
do dnia 30 listopada 2014 r.
Szczegóły oraz regulamin konkursu na: www.glosseniora.pl.

KONKURS

„Naturalne i domowe sposoby leczenia i pielęgnacji”

ROZSTRZYGNIĘTY!

W lipcowym numerze „Głosu Seniora” ogłoszony został konkurs „Naturalne i domowe sposoby leczenia i pielęgnacji”. Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń z ciekawymi i skutecznymi radami. Spośród wszystkich listów wybraliśmy
trzy najciekawsze. Niżej publikujemy ich fragmenty, a całość można przeczytać na www.glosseniora.pl

I MIEJSCE:
ANIELA I ZDZISŁAW
MICHALAK

II MIEJSCE: BEATA ULIASZ
Kompresy z soli

Na bolące, zablokowane zatoki warto zastosować ciepły
kompres z leczniczej soli jodowo-bromowej (można ją kupić
w aptece). Wystarczy kilka garści gruboziarnistej soli podgrzać na patelni / w piekarniku, zawinąć w płócienną ściereczkę a następnie przyłożyć do czoła (przed zabiegiem należy sprawdzić temperaturę kompresu, np. na wewnętrznej
części przedramienia). Uwalniające się z woreczka związki
jodu i bromu przyspieszają proces oczyszczania nosa. Po takiej rozgrzewającej terapii przez kilka godzin należy unikać
chłodnego powietrza.

Maseczka z płatków owsianych

Zwycięska praca została przygotowana
w formie multimedialnej. Państwo Michalak
podzielili się z nami wieloma zdjęciami pokazującymi ich aktywny tryb życia, a także sposobami na utrzymanie wspaniałej kondycji.
Krótki film udostępniliśmy na www.glosseniora.pl. Zapraszamy do oglądania!

Maseczka ma działanie nawilżające, ochronne i łagodzące. Wystarczy przez 5 minut gotować ok. 4 łyżki płatków
owsianych w mleku lub w wodzie, następnie – po przestudzeniu - dodać do nich łyżeczkę miodu i łyżeczkę oliwy z oliwek. Papkę trzymamy na twarzy przez 10 minut, a potem
spłukujemy ciepłą wodą (miód – jako jeden z najcenniejszych skarbów kuchni, dzięki zawartości
glikogenu, dodaje
skórze
jędrności,
gładkości, a dodatkowo odkaża ją).

III MIEJSCE:
STANISŁAW SITKO

„RUCH to najbardziej naturalny lek i kosmetyk, który mamy pod ręką. Zdrowy wysiłek idealnie wpływa na nasze ciało, na jego
funkcjonowanie i wygląd. Podczas ruchu dotleniamy nasz umysł i ciało, nasze organy są
delikatnie masowane, poprawia się ich funkcjonowanie, a odżywcza krew dociera nawet
do najdalszych zakątków dotleniając je i odżywiając. Nie musimy liczyć kalorii, układać
diet i sprawdzać, co nam wolno, a czego
nie. Dzięki ruchowi nasze ciało radzi sobie
ze wszystkimi naszymi problemami z nadciśnieniem, cholesterolem, skokami cukru,
trawieniem, nadwagą, problemami ze snem
i stresem. Po aktywnym ruchu wracamy do
domu szczęśliwi, a to nie tylko za sprawą endorfin, jakie się wytwarzają podczas ruchu,
ale także dzięki zwiększaniu swoich możliwości, pokonywaniu trudności, dzięki kontaktom z przyrodą no i ludźmi”.

