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Wszystkim naszym Czytelnikom, Sympatykom i Partnerom
życzymy pełnych ciepła i spokoju Świąt Bożego Narodzenia.
Niech Nowy Rok będzie pełen pomyślności
oraz przyniesie wiele radości, spokoju i spełnienie marzeń.
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SENIOR

JEST NAJWAŻNIEJSZY!



300 SENIORÓW UCZESTNICZYŁO W
OTWARTYCH WYKŁADACH I SKORZYSTAŁO Z 7 TYPÓW BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH. ZA NAMI MAŁOPOLSKI DZIEŃ
SENIORA ORAZ GALA FINAŁOWA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „UTW/KLUB
SENIORA PROMUJĄCY ZDROWIE”, KTÓRE
ODBYŁY SIĘ W KRAKOWIE W SIEDZIBIE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY IM. JÓZEFA
DIETLA.
29 listopada 2014 roku odbył się Małopolski Dzień Seniora zorganizowany przez
Stowarzyszenie MANKO i „Głos Seniora”.
Uczestnicy mieli okazję wysłuchać specjalnie
przygotowanych wykładów dotyczących zagadnień prozdrowotnych. Swoją wiedzą podzielili się z seniorami eksperci i specjaliści,
m.in. prof. dr hab. Mieczysław Pasowicz –
kardiolog z Centrum Medycznego ImiCare,
który mówił o konieczności badań profilaktycznych, oraz prof. dr hab. Jerzy Vetulani –
wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN, wykładowca uczelni
Dietla, który poruszył zagadnienia związane
z chorobami seniorów. Na temat pielęgnacji
skóry wypowiedziała się dr n. med. Izabela
Załęska-Żyłka, kosmetolog, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uczelni Dietla. Walory
lecznictwa uzdrowiskowego przedstawiła dr Elżbieta Wolfram, a ponadto Urszula
Szczurek – najstarsza instruktorka fitness
w Polsce, ambasadorka projektu kampanii
„Życie zaczyna się po 60tce” – „Głos Seniora”
III edycja – odkryła przed słuchaczami przepis na zdrowie, jakim jest joga. W trakcie wydarzenia seniorzy mieli możliwość dyskusji
z ambasadorami projektu. Tematem rozmów
było postrzeganie osób starszych przez młodzież. Eksperci odpowiadali na pytania, jak

CYKL OTWARTYCH PREZENTACJI – PROF. DR HAB. JERZY
VETULANI

CYKL OTWARTYCH PREZENTACJI – URSZULA SZCZUREK
-AMBASADORKA KAMPANII „ŻYCIE ZACZYNA SIĘ PO 60TCE”

aktywizować seniorów do postaw i zachowań
prozdrowotnych. Jan Bożyk, Marek Wągiel,
Andrzej Skrzyński i Krystyna Męcik – prezes
UTW w Łazach, przedstawili ich własną ideę
życia, która pokazuje, iż bycie seniorem nie
oznacza braku szans na rozwijanie własnych
zainteresowań czy pasji. – Celem wydarzenia

była integracja środowisk seniorskich, przedstawienie korzyści płynących z rozwijania
pasji oraz wzrost świadomości społecznej na
temat osób starszych. Stowarzyszenie Manko pragnie przywrócić seniorom należne im
miejsce w społeczeństwie, udowodniając, że
bycie seniorem nie oznacza wykluczenia z ży-

SPEKTAKL TEATRALNY ANDRZEJKI – TEATR PO LATACH
ZE ŚWIĄTNIK GÓRNYCH

TARGI ZDROWIA SENIORA

cia towarzyskiego czy społecznego – tłumaczy
Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia
MANKO, redaktor naczelny magazynu „Głos
Seniora”.
Seniorzy mieli możliwość otrzymania
specjalnego lokalnego wydania „Głosu Seniora” – magazynu „Małopolski Głos Seniora”, wydawanego od 2012 roku przez Stowarzyszenie Manko. Magazyn, stworzony
z pomocą seniorów, wszechstronnie i kompleksowo informuje o problematyce osób
starszych i inicjatywach podejmowanych na
rzecz seniorów w regionie.
Na zakończenie wydarzenia odbyła się
Gala Finałowa konkursu „UTW/Klub Seniora promujący zdrowie", podczas której
laureatom wręczone zostały certyfikaty,
statuetki i nagrody rzeczowe. Zadaniem
konkursowym było przeprowadzenie wydarzenia na temat zdrowego trybu życia.
Spośród nadesłanych prac jury wybrało 10
laureatów. Zwyciężył Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach (woj. śląskie), a nagrodę odebrała Krystyna Męcik – prezes
UTW w Łazach, która od 6 lat organizuje
Ogólnopolską Olimpiadę Sportową Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Łazach,
w której uczestniczy 1000 seniorów z 46
UTW z Polski i z zagranicy.

W trakcie wydarzenia wszyscy uczestnicy mogli wyrobić Małopolską Kartę Seniora, która uprawnia do korzystania z licznych zniżek i promocji na terenie całego
województwa. Do programu przystąpiło już
ponad 140 partnerów, a kartę posiada już
ponad 4000 seniorów.
Patronat honorowy nad projektem objęli:
Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz, Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa,
Poseł – Elżbieta Achinger, Burmistrz Miasta
Miechowa – Dariusz Marczewski, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się.
Wydarzenie zrealizowane zostało w ramach
programu edukacyjnego odnoszącego się do
eliminacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych (m.in. nadwagi i otyłości, nadciśnienia tętniczego, niskiego poziomu aktywności fizycznej), skierowanego do dzieci
i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym
oraz seniorów, współfinansowanego przez
Ministra Zdrowia.
MAGDALENA SKAŁA
SPECJALISTA DS. PR
STOWARZYSZENIE MANKO

TARGI ZDROWIA SENIORA

HYMN SENIORA
Uśmiechnij się do życia
Uśmiechnij się do życia
Bo uśmiech to płomień serc
Uśmiech to szczęścia znak
Naszych przyszłych dni x2
ref.
Bo my seniorzy, wszyscy seniorzy
Radujmy serca, radujmy świat
Niech każdy dzień uśmiecha się
Bo to nasz czas, bo to ma sens
Uśmiechajmy się do siebie
W każdy dzień, następny dzień
Niech czas niesie uśmiech ten
A smutki w cień, nie smućmy się
ref.
Bo my seniorzy, wszyscy seniorzy
Radujmy serca, radujmy świat
Niech każdy dzień uśmiecha się
Bo to nasz czas, bo to ma sens
Uśmiechajmy się do siebie
Bo to nasz, seniora czas
Porzućmy myśl, co spotka nas
To nasze chwile, to nasz czas
ref.
Niech naszą pieśń poniesie echo
Po górach i dolinach
A uśmiech nasz śmieje się w twarz
Czasowi co przemija
AUTOR: LIDIA HANUSIAK

TARGI ZDROWIA SENIORA
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POKAZ GIMNASTYKI

PRZEDSTAWICIELKI UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W ŁAZACH (WOJ. ŚLĄSKIE) ZWYCIĘZCY W KONKURSIE
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU PROMUJĄCY ZDROWIE.



29 LISTOPADA ODBYŁA SIĘ GALA FINAŁOWA KONKURSU ZORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE MABKO, WYDAWCĘ „GŁOSU SENIORA”,
PN. „UTW/KLUB SENIORA PROMUJĄCY ZDROWIE”! ZWYCIĘZCĄ KONKURSU ZOSTAŁ UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŁAZACH (WOJ. ŚLĄSKIE). DRUGIE ORAZ TRZECIE MIEJSCE ZAJĘŁY ODPOWIEDNIO: UNIWERSYTET TRZECIEGO
WIEKU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM ORAZ UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ZIELONEJ GÓRZE. SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Gala finałowa konkursu odbyła się w Małopolskiej Wyższej Szkole im. Józefa Dietla w Krakowie. Konkurs miał na celu promowanie zdrowego trybu życia
wśród seniorów. Zadaniem konkursowym było przeprowadzenie wydarzenia na
temat zdrowego trybu życia. Spośród nadesłanych prac jury wybrało 10 laureatów.
Zwyciężył Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, a nagrodę odebrała Krystyna
Męcik – prezes UTW w Łazach (woj. śląskie), która od 6 lat organizuje Ogólnopolską Olimpiadę Sportową Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Łazach, w której
uczestniczy 1000 seniorów z 46 UTW z Polski i z zagranicy.
Wśród wyróżnionych laureatów znalazły się także: Będziński Uniwersytet
Trzeciego Wieku, Uniwersytet Trzeciego Wieku – Wysokie Mazowieckie, Uniwersytet Medyczny Trzeciego Wieku w Bydgoszczy, Uniwersytet Trzeciego Wieku
Politechniki w Krakowie, Stowarzyszenie Wielicki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Specjalne wyróżnienie otrzymało Dobczyckie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów.

TO BYŁY UDANY WEEKEND,
PEŁEN ATRAKCJI I WRAŻEŃ
– PODKREŚLAJĄ SENIORZY,
KTÓRZY UCZESTNICZYLI
W 5. EDYCJI SOPOCKICH
TARGÓW SENIORA.
PODCZAS DWUDNIOWEJ
IMPREZY GOŚCIE
ODWIEDZAJĄCY TARGI
MIELI DO WYBORU BOGATĄ
I RÓŻNORODNĄ OFERTĘ
PRODUKTÓW I USŁUG
PRZYGOTOWANYCH
Z MYŚLĄ O SENIORACH.
Prezentowane oferty służyły poprawie
jakości życia seniorów, podtrzymaniu ich
samodzielności, wparciu i aktywizacji. Dla
seniorów wymagających wsparcia i opieki:
sprzęty rehabilitacyjne, produkty zdrowotne, środki pielęgnacyjne oraz oferty opieki
nad osobami starszymi. Dla osób aktywnych: wycieczki, zajęcia edukacyjne, sportowe, artystyczne, propozycje umożliwiające rozwój pasji i zainteresowań.
Seniorzy bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat weekendowego wydarzenia. „Bardzo miła atmosfera, można znaleźć
wiele ciekawych rzeczy, wykonać bezpłatne
badania” – chwaliła pani Krystyna. „Jestem
bardzo zadowolony, ponieważ dentysta roz-

PIĘKNY UŚMIECH
PODCZAS
5. SOPOCKICH
TARGÓW
SENIORA
wiał moje wątpliwości, nie jest tak źle” – cieszył się pan Tadeusz. „Młodzi ludzie, którzy
to wszystko dla nas zorganizowali”, są tacy
uprzejmi i pomocni, aż serce się raduje –
mówiła pani Anna.
Ogromnym zainteresowaniem wśród
gości odwiedzjących targi cieszyły się badania profilaktyczne, zarówno te podstawowe, jak i specjalistyczne, m.in. badanie gęstości kości, mammografia, badanie
wzroku, słuchu czy przeglądy dentystyczne. Seniorzy mieli możliwość wysłuchania
ciekawych wykładów prowadzonych przez
lekarzy, a także skorzystania z konsultacji
zdrowotnych oraz porad, m.in. prawnych,
psychologa czy finansowych. W sobotę targi odwiedziły finalistki pierwszego
ogólnopolskiego konkursu Miss po 50, które przekonywały, że warto być aktywnym,
dbać o siebie, rozwijać się i żyć z pasją niezależnie od wieku.
Seniorzy chętnie uczestniczyli w warsztatach tanecznych, gimnastycznych oraz
plastycznych. Wiele radości dostarczyły
również konkursy z atrakcyjnymi nagro-

WARSZTATY TAŃCA COUNTRY
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dami. Spośród uwiecznionych na zdjęciach uśmiechów seniorów wybrano ten
najpiękniejszy, którego właściciel otrzymał
voucher na zabieg implantologiczny od firmy VIVADENTAL.
– Współcześni seniorzy są coraz bardziej świadomi, jak ważna w dobrym przeżywaniu starości jest aktywność w różnych
dziedzinach życia, zarówno ta fizyczna, intelektualna, jak i społeczna, czyli podtrzymywanie kontaktów społecznych – mówi
Anna Jarosz, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sopocie, pomysłodawca targów. Seniorzy chcą się rozwijać,
uczyć, dbają o zdrowie i szukają ciekawych
pomysłów na spędzanie czasu. Świadczą
o tym m.in. oferty uhonorowane przez seniorów podczas targów tytułem „Przyjazny
Seniorom”: badanie gęstości kości wykonywane przez firmę Synexus, warsztaty obsługi tabletu prowadzone przez Fundację Fly,
program poprawy stanu zdrowia Domu Seniora „Pogodne Słoneczko” oraz wycieczka
Liguria – Lazurowe Wybrzeże oferowana
przez Biuro Podróży Frater.

WARSZTATY UKŁADANIA BUKIETÓW

POKAZ TAŃCA ORIENTALNEGO

– Jesienny weekend przyniósł seniorom
wiedzę na temat nowych rozwiązań w medycynie i rehabilitacji, zdrowego żywienia,
obsługi komputera, a dzięki zaangażowaniu wystawców i artystów dał niezliczoną
ilość powodów do uśmiechu – dodaje Marek
Wojda, prezes Fundacji „Niezależni”, współorganizator targów.
„Piękny uśmiech w każdym wieku” – to
hasło 5. edycji Sopockich Targów Seniora i przesłanie dla nas wszystkich – obecnych i przyszłych seniorów. Pogoda ducha,
uśmiech i radość z codziennych małych
rzeczy mogą pomóc oswoić się ze starością
i czerpać z jesieni życia to co najpiękniejsze.
AGNIESZKA NIEDAŁTOWSKA
FOT. MOPS SOPOT

TANIEC FLAMENCO

WARSZTATY KOMPUTEROWE
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WARTO WIEDZIEĆ

BEZPŁATNE SZKOLENIA
MEDIALNE DLA SENIORÓW

MAŁOPOLSKI
SENIOR

– FINAŁ TRZECIEJ EDYCJI

– II EDYCJA PROJEKTU
DOBIEGŁA KOŃCA!





JUŻ PO RAZ DRUGI STOWARZYSZENIE MANKO, WYDAWCA „GŁOSU
SENIORA”, ZREALIZOWAŁO PROJEKT MAŁOPOLSKI SENIOR, KTÓREGO
GŁÓWNYM CELEM BYŁO WSPIERANIE
FUNKCJONOWANIA
SPOŁECZNEGO
OSÓB STARSZYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE ICH WYKLUCZENIU.
Poprzez wydawanie Małopolskiej Karty
Seniora, organizację Małopolskiego Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz
wydanie „Małopolskiego Głosu Seniora”
organizatorzy inicjatywy zachęcali do brania udziału w inicjatywach społecznych,
prowadzenia aktywnego trybu życia oraz
przywiązywania uwagi do racjonalnego
odżywiania. Projekt Małopolski Senior realizowany jest przy wsparciu finansowym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego.
Pierwsza edycja projektu, w roku 2013,
okazała się sporym sukcesem. Rozpoczęty
wówczas program Małopolskiej Karty Seniora wzbudził olbrzymie zainteresowanie
zarówno wśród seniorów, jak i partnerów
programu – firm oferujących posiadaczom
karty zniżki na swoje produkty i usługi.
W ciągu roku Małopolską Kartę Seniora
otrzymało 4500 osób z terenu województwa
małopolskiego. Mogą oni korzystać ze zniżek w 150 firmach. Kartę można było wyrobić m.in. w czasie organizowanych przez
nas wydarzeń w Miechowie, Zakopanem,
Wadowicach, Krakowie, a także w siedzibach naszych partnerów.
W ramach projektu Małopolski Senior
odbył się również cykl wykładów dla osób
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STOWARZYSZENIE MANKO W RAMACH TRZECIEJ EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU „GŁOS SENIORA” PRZEPROWADZIŁO SZKOLENIA
Z ZAKRESU REDAGOWANIA I ZARZĄDZANIA MEDIUM SENIORSKIM ORAZ WYKŁADY OTWARTE „ROLA MEDIÓW OBYWATELSKICH/SENIORSKICH W POLEPSZENIU
SYTUACJI SENIORÓW W POLSCE”. SZKOLENIA ODBYWAŁY SIĘ W 8 MIASTACH:
BYDGOSZCZY, KOŁOBRZEGU, ŁAZACH,
KRAKOWIE,
GDAŃSKU,
ŚWIDNICY
I W POZNANIU.

w wieku 60+. Małopolski Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku gościł w Olkuszu,
Chrzanowie, Miechowie, Wadowicach,
Krynicy oraz w Krakowie. W wykładach
uczestniczyło łącznie ponad 300 osób, które nie tylko miały okazję do wysłuchania
ciekawych prelekcji, ale też brały udział
w dyskusjach na temat aktywności fizycznej
i kwestii związanych z prawidłowym odżywianiem.
Dzięki dofinansowaniu przez Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego wydany został również specjalny
numer „Głosu Seniora” – „Małopolski Głos
Seniora”, w którym prezentowano pozytywne wzory zaangażowania seniorów w życie

publiczne oraz ich działalność społeczną
w uniwersytetach trzeciego wieku, stowarzyszeniach i fundacjach.
– Zakończenie projektu Małopolski Senior nie oznacza, że kończymy inicjatywy
związane z aktywizacją małopolskich seniorów. Planujemy kontynuować wykłady
w ramach Małopolskiego Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz nadal dystrybuować Kartę Seniora – mówi Łukasz
Salwarowski, prezes Stowarzyszenia MANKO. – Gorąco zachęcamy do uczestnictwa
w naszych inicjatywach!
DOROTA KOŚCIELNIAK
STOWARZYSZENIE MANKO

Celem wykładów „Rola mediów obywatelskich/seniorskich w polepszaniu sytuacji
seniorów w Polsce” było skierowanie uwagi seniorów na korzyści płynące ze śledzenia informacji przekazywanych w mediach.
Dzięki temu zainteresowani mogli zapoznać
się z tematami dotyczącymi lokalnych inicjatyw, członkostwa w organizacjach proseniorskich, postaw obywatelskich wśród
seniorów oraz z informacjami dotyczącymi
konkursów czy prowadzonych rekrutacji do
projektów i organizacji seniorskich.
Szkolenia poruszały takie tematy jak:
ÎÎ misja i sens istnienia lokalnego medium obywatelskiego/seniorskiego;
ÎÎ podstawy zarządzania lokalnym
medium seniorskim;
ÎÎ rekrutacja i zarządzanie zespołem
redakcji;
ÎÎ pozyskiwanie funduszy;
ÎÎ promocja, PR gazety;
ÎÎ zasady pracy redakcyjnej (prawo
prasowe, kodeks etyki mediów, korekta, makieta, edycja).

SZKOLENIA Z ZAKRESU REDAGOWANIA I ZARZĄDZANIA MEDIUM SENIORSKIM – BYDGOSZCZ

SZKOLENIA Z ZAKRESU REDAGOWANIA I ZARZĄDZANIA MEDIUM SENIORSKIM – LEGIONOWO

– Głównym celem szkoleń było przekazanie seniorom wiedzy nt. skutecznego
promowania i informowania o podejmowanych przez siebie inicjatywach. Uczestnikom
pokazuje się, w jaki sposób przygotowywać
informacje prasowe, jak współpracować
z dziennikarzami, jakie narzędzia promocji
są najbardziej skuteczne, gdzie mogą szukać
w internecie informacji dotyczących różnego rodzaju portalów upowszechniających
wiedzę związaną z problematyką dotyczącą
osób starszych. Seniorzy z jednej strony uczą
się, jak wykorzystywać różnego rodzaju narzędzia komunikacji, z drugiej strony są za-

chęceni do przygotowywania i publikowania
swoich artykułów w magazynie „Głos Seniora” i na portalu www.glosseniora.pl – mówi
prowadzący szkolenia Łukasz Salwarowski,
redaktor naczelny „Głosu Seniora”.
Projekt był współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu
na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020.
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W OLIMPIJSKIEJ
FORMIE
WEDŁUG ROCZNIKA
DEMOGRAFICZNEGO
Z 2013 R. W POLSCE ŻYJE
PONAD 8 MILIONÓW OSÓB
PO 60. ROKU ŻYCIA, CO
STANOWI OK. 20% NASZEGO
SPOŁECZEŃSTWA, A OSOBY
PO 65. ROKU ŻYCIA TO 13,5%
POLAKÓW. PROGNOZA GUS
PRZEWIDUJE PODWOJENIE
TEJ LICZBY DO 2030 ROKU.
Badania SHARE (Survey of Health Ageing and Retirement in Europe. Europe 50+)
wykazały, że ćwiczenia fizyczne lub sport
więcej niż raz w tygodniu uprawia 33,6%
osób w wieku 50–59 lat i tylko 14,6% osób
po 60. roku życia. Brak aktywności fizycznej
deklaruje prawie co dziesiąta osoba w wieku 50–59 lat oraz prawie 30% osób w wieku
60+. Jednocześnie prawie 1/3 sześćdziesięciolatków w Polsce jest otyła, natomiast depresja dotyka około 3% seniorów.
Powyższe dane wskazują na konieczność podjęcia działań popularyzujących
codzienną, systematyczną aktywność fizyczną wśród osób starszych. Dlatego
Ogólnopolski Program Aktywności Fizycznej Seniorów „Bądź w Olimpijskiej Formie”
jest jedną z pionierskich inicjatyw organizowanych w kraju na taką skalę. Projekt był
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współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zadania
„Upowszechnianie sportu różnych grup
społecznych i środowiskowych 2014” oraz
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej
w ramach Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na
lata 2014–2020. Ambasadorem Programu
został mistrz olimpijski Władysław Kozakiewicz, który tak komentuje swoje zaangażowanie w projekt:
W Polsce od kliku lat można zaobserwować coraz większą dbałość o zdrowy i aktywny
tryb życia wśród osób dojrzałych. Chciałem
wesprzeć ten proces i stąd pomysł na program

„Bądź w olimpijskiej formie”. Zachęcanie do
aktywności fizycznej seniorów w Niemczech,
gdzie od lat mieszkam, jest bardzo dotowane
przez państwo. Dlatego ogromnie się cieszę,
że polski rząd uwierzył w nasz program, bo
dzięki temu wsparciu możemy działać w całej Polsce. Do końca roku przeprowadzimy
kilkadziesiąt spotkań edukacyjnych połączonych ze wspólnymi ćwiczeniami, w których
osobiście będę uczestniczył. Udowodnię, że
po sześćdziesiątce wciąż można być w olimpijskiej formie.
Spotkania edukacyjne połączone z ćwiczeniami odbyły się jesienią tego roku. Organizatorzy z Fundacji Zatrzymać Czas

wraz z Władysławem Kozakiewiczem
przejechali tysiące kilometrów i spotkali
się z Seniorami z każdego województwa –
od Węgorzewa i Szczecina do Tarnobrzegu i Oławy. Spotkania odbyły się głównie
we współpracy z uniwersytetami trzeciego
wieku. Są to organizacje działające bardzo
prężnie, często opierające się jedynie na
wolontariackiej pracy członków i osób zaangażowanych społecznie. Na szczęście są
też takie, które otrzymują wsparcie z samorządów czy uczelni wyższych, przy których
działają. Wszystkie spełniają ogromną rolę
w lokalnej społeczności. Koordynatorzy
UTW oraz sami seniorzy podkreślają, że
coraz częściej chcą oni wychodzić z domu,
spotykać się z ludźmi, działać, uczyć się, realizować plany. Dlatego bogate programy
i harmonogramy zajęć cieszą się dużym zainteresowaniem starszych studentów.

Seniorzy, którym aktywność fizyczna
towarzyszy przez całe życie, z pewnością
doceniają jej zasługi. Ci, którzy jej zaprzestali, niech uwierzą, że nigdy nie jest za
późno na rozpoczęcie wykonywania codziennych ćwiczeń. Władysław Kozakiewicz powtarza:
Nie biegajcie! W naszym wieku stawy nie
są na to odporne. Tutaj nie chodzi o uprawianie sportu. Przecież każdy z nas ma już
swoje dolegliwości i raczej już nie wystąpimy
w igrzyskach olimpijskich. Chodzi o wykonywanie podstawowych ćwiczeń – nawet na
siedząco podczas oglądania telewizji, czy na
spotkaniu z koleżanką czy kolegą. Kluczem
do sukcesu jest systematyczność. Wykonywanie prostych ćwiczeń dwa razy dziennie po
20–30 minut zwiększy ruchomość stawów
i siłę mięśni. Dzięki temu nawet codzienne
czynności będą łatwiejsze i przyjemniejsze.
Bo po 60-tce mamy jeszcze wiele lat do życia
i przeżywania!
Seniorzy, pamiętający zwycięstwa Władysława Kozakiewicza chętnie wykonywali
ćwiczenia pod jego czujnym okiem. Wielokrotnie dziwili się, że podczas ich wykonywania czuli pracę mięśni bez potrzeby
morderczego treningu często lansowanego w mediach. Władysław Kozakiewicz zaś
wspominał swoją karierę sportową, mówiąc:
Podczas kariery sportowej trenowałem
dwa razy dziennie po trzy godziny, prawie
do upadłego. W życiu seniora do olimpijskiej
formy może przyczynić się dwa razy po pół
godziny.
Piotr Muszyński Prezes Fundacji Zatrzymać Czas podkreśla, że projekt jest
zaplanowany jako przedsięwzięcie wieloletnie. Organizatorzy wierzą, że spotkania
z lokalnymi organizacjami przyczynią się
do poznania sposobu ich działania, a dzięki
temu mogą wyjść naprzeciw ich potrzebom.
Dlatego też na portalu www.aktywni60.pl
udostępniono ćwiczenia przygotowane specjalnie dla osób po 60. roku życia.
AGATA SZCZEBYŁO

Więcej informacji o projekcie na
http://www.aktywni60.pl/
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SENIORZE, UCZ
SIĘ JĘZYKÓW!

CENTRUM SPOTKAŃ
WE WROCŁAWIU

Spotkań mieściło się w przyjaznym, łatwo
dostępnym miejscu, w którym będzie możliwa integracja z różnymi grupami społecznymi. Część spotkań informacyjnych
będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Za istotny element projektu uznajemy rozpowszechnienie wiedzy o otępieniach w środowisku lokalnym.
R: Jakie korzyści mogą czerpać osoby z otępieniem i ich opiekunowie z uczestnictwa
w zajęciach proponowanych w Centrum
Spotkań?
Prof. dr hab. Joanna Rymaszewska:
Badania naukowe dowiodły, że w porównaniu do osób z otępieniem korzystających
z innych dziennych form opieki, uczestnictwo w Centrum Spotkań zmniejsza proble-



WE WRZEŚNIU 2015 ROKU WE
WROCŁAWIU
ROZPOCZNIE
SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ PIERWSZE
W POLSCE CENTRUM SPOTKAŃ DLA
OSÓB Z OTĘPIENIEM I ICH OPIEKUNÓW.
MIEJSCE TO POWSTANIE W RAMACH
MIĘDZYNARODOWEGO
PROJEKTU MEETINGDEM, REALIZOWANEGO
PRZEZ UNIWERSYTET MEDYCZNY WE
WROCŁAWIU (FINANSOWANEGO PRZEZ
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU) WE WSPÓŁPRACY Z LOKALNYMI
WŁADZAMI. JEGO KOORDYNATOREM JEST
PROF. DR ROSE-MARIE DRÖES Z HOLANDII. O POMYŚLE UTWORZENIA CENTRUM
SPOTKAŃ ROZMAWIAMY Z PROF. DR HAB.
JOANNĄ RYMASZEWSKĄ Z UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO, LIDEREM PROJEKTU
MEETINGDEM W POLSCE, ORAZ MGR PSYCHOLOGII DOROTĄ SZCZEŚNIAK.
Redakcja: Pani Profesor, jak powstał pomysł utworzenia Centrum Spotkań we
Wrocławiu?
Prof. dr hab. Joanna Rymaszewska:
Centra Spotkań dla osób z otępieniem
i ich opiekunów odnoszą ogromny sukces
w Holandii. Mimo starań różnych organi-
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zacji i osób we Wrocławiu brakuje miejsc,
gdzie osoby z otępieniem oraz ich opiekunowie uzyskiwaliby niezbędne wsparcie realizowane w przyjaznej atmosferze.
Z wielką wdzięcznością muszę wspomnieć
o dużej interdyscyplinarnej grupie zaangażowanych w projekt profesjonalistów,
ekspertów oraz przedstawicieli urzędów
Wrocławia, którzy bezinteresownie współpracują, tworząc Grupę Inicjującą przygotowującą logistycznie i merytorycznie nasze Centrum.
Mgr Dorota Szcześniak: W ramach
pierwszego etapu uruchamiania Centrum
Spotkań zebraliśmy informacje dotyczące
istniejących miejsc we Wrocławiu, z których osoby z otępieniem mogą korzystać.
Okazało się, że takich miejsc jest niewiele
i głównie są one adresowane do szerokiego grona seniorów, często tych aktywnych.
Brakuje miejsc, które uwzględniałyby specyficzne potrzeby osób z otępieniem i ich
opiekunów. To doświadczenie utwierdziło
nas w przekonaniu, że warto uruchomić
Centrum Spotkań we Wrocławiu. Jest to

możliwe dzięki pozyskaniu funduszy w ramach międzynarodowego projektu z Joint
Programme – Neurodegenerative Disease
Research, który realizujemy wspólnie
z ośrodkami naukowymi w Holandii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.
R: Czym różnić się będzie Centrum Spotkań od obecnie istniejących miejsc opieki?
Mgr Dorota Szcześniak: Celem istnienia Centrum Spotkań jest koncentracja
na indywidualnych potrzebach użytkowników, wspieraniu ich w procesie adaptacji oraz rozwiązywaniu problemów, które
pojawiają się w życiu osób z otępieniem
i ich opiekunów. W ramach Centrum podopieczny będzie mógł uczestniczyć w spotkaniach terapeutycznych prowadzonych
przez mały zespół profesjonalistów i wolontariuszy. Dodatkowo Centrum posiadać
będzie ofertę skierowaną do opiekunów.
Będą to spotkania grupowe, spotkania informacyjne oraz indywidualne konsultacje
ze specjalistami. Chcemy, aby Centrum

my behawioralne oraz poprawia nastój
uczestników. Opiekunowie czują się mniej
obciążeni, bardziej kompetentni i rzadziej
uskarżają się na dolegliwości somatyczne.
Co istotne, instytucjonalizacja osób korzystających z Centrum Spotkań jest odroczona w czasie. To, co jednak najbardziej
przykuwa uwagę, gdy odwiedza się centra
spotkań w Holandii, to widoczne zadowolenie i satysfakcja użytkowników.
R: Trzymamy kciuki za realizację Państwa projektu. Mamy nadzieję, że w ślad
za utworzonym pierwszym Centrum Spotkań we Wrocławiu powstaną kolejne takie
miejsca. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
ROZMAWIAŁA: KATARZYNA URBAŃSKA

PIERWSZY W POLSCE
STARTUP SPRINT
SILVER TSUNAMI



JAK WYNIKA Z BADAŃ, GRUPA 50+ W 2029 ROKU BĘDZIE STANOWIŁA 44%
OGÓŁU SPOŁECZEŃSTWA W POLSCE, A OBECNIE ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ
POD WZGLĘDEM LICZEBNOŚCI. W JEJ OBRĘBIE ZASZŁY ZMIANY DOTYCZĄCE
STYLU ŻYCIA, AKTYWNOŚCI, POSTRZEGANIA ŚWIATA.
Starzenie się społeczeństw jest zjawiskiem globalnym i dotyczy większości krajów na
świecie. Skala, jaką obejmuje, oraz konsekwencje zjawiska są określane jako silver tsunami, czyli odnosi się do wyzwań, jakie stawia rosnąca liczba osób w wieku 50+.
Dlatego innowacyjnym rozwiązaniom dla osób w wieku 50 i więcej lat, nazywanych
również dojrzałymi konsumentami będzie dedykowany Startup Sprint Silver Tsunami.
Stąd także nazwa projektu.
Zapraszamy wszystkich, którzy mają pomysł na produkt, usługę, aplikację dla grupy
50+ lub jeżeli grupa 50+ jest jedną z tych, do których chcą dotrzeć. Co ważne, do udziału
w Startup Sprit mogą zgłosić się osoby, które tylko mają pomysł, prowadzą firmę, chcą
dołączyć do zespołu lub kreatywnie spędzić czas.
W czasie Startup Sprint uczestnicy w małych grupach, w różnym wieku będą pracowali wspólnie pod okiem mentorów, wszyscy mają szansę na otrzymanie nagród. Szczególnie zachęcamy osoby w wieku 50+ do uczestnictwa.
Starup Sprint Silver Tsunami odbył się w dniach 5–7 grudnia w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (ul. Westerplatte 11).
Patronat honorowy nad Startup
Sprint objęły Krajowa Izba Gospodarcza
oraz Polska Przedsiębiorcza.

CHCESZ POZNAĆ SENIORÓW
Z INNYCH KRAJÓW? WZIĄĆ
UDZIAŁ W WYMIANIE SŁUCHACZY
UTW? UCZ SIĘ JĘZYKA!
Badania potwierdzają, że aktywność umysłowa
w dojrzałym wieku jest najlepszym środkiem
zapobiegawczym przeciwko chorobom. Ważne,
aby podejmować nowe wyzwania – jeśli do tej
pory rozwiązywałeś krzyżówki, naucz się grać
w brydża albo szachy. Ważne, żeby taka umysłowa aktywność wytwarzała nowe połączenia
mózgowe, a nie ma lepszego wyzwania niż poznanie i opanowanie nowego języka.

JAK W WIEKU SENIORALNYM
UCZYĆ SIĘ JĘZYKA?
Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego małe
dziecko pozostawione samemu sobie w przedszkolu po kilku dniach komunikuje się bez problemu? Liczą się dwie rzeczy: potrzeba i motywacja. Dziecko błyskawicznie się uczy, bo ma
jasno określony bezpośredni cel: chce się bawić,
a do tego musi się komunikować. Jak się uczy?
Przyjemność z zabawy jest natychmiastową
gratyfikacją. Jeśli chcesz uczyć się języka, zrób
to dla jasno postawionego celu – zapisz się na
wycieczkę, kup tani bilet do Londynu, chociażby na jeden dzień, wypożycz książkę swojego
ulubionego pisarza w wersji oryginalnej, słuchaj
ulubionej muzyki i spróbuj przetłumaczyć tekst
za pomocą google tłumacza. Cokolwiek by to
nie było, ważne, żeby sprawiało Ci przyjemność,
a nie było żmudnym obowiązkiem. Wtedy będziesz się uczyć dużo szybciej.

RÓB TO W TOWARZYSTWIE!
Podobno dla owego Cygan dał się powiesić,
a stres to najgorszy wróg nauki. W dobrym towarzystwie i miłej nieformalnej atmosferze
(patrz: zabawa przedszkolaka) uczysz się dużo
szybciej!

DOŁĄCZ DO NAS I SKORZYSTAJ
Z BEZPŁATNYCH KONWERSACJI
WE WTOREK 13.01. 2015 r.,
godz. 17:00, MAŁOPOLSKA
SZKOŁA WYŻSZA IM. J. DIETLA
W KRAKOWIE, RYNEK GŁÓWNY 34
KILKA SŁÓW NA ZACHĘTĘ:
Klub seniora – SENIOR CITIZEN'S CLUB
Uczymy się całe życie – WE LEARN
THROUGHOUT ENTIRE LIFE
starzenie się – GETTING OLD
aktywizacja – MOBILISATION/MOTIVATION
młodnienie – GETTING YOUNGER
młodzi duchem – YOUNG AT HEART!
Dołącz do nas! – COME AND JOIN US!
BARBARA GAGNON
basiagagnon@gmail.com
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WYDARZENIA

GOSPODARKA
SENIORALNA SZANSĄ
DLA ROZWOJU RYNKU
USŁUG

KRAJOWY INSTYTUT GOSPODARKI
SENIORALNEJ WSPIERA ROZWÓJ
GOSPODARKI
SENIORALNEJ,
CZYLI PRACUJE NAD STWORZENIEM
I ROZWOJEM SYSTEMU DÓBR I USŁUG
DLA OSÓB PO SZEŚĆDZIESIĄTYM ROKU
ŻYCIA. POD KONIEC PAŹDZIERNIKA
ZORGANIZOWAŁ W WARSZAWIE, RAZEM
Z CENTRUM IM. ADAMA SMITHA,
I KONGRES GOSPODARKI SENIORALNEJ
POŚWIĘCONY WYŁĄCZNIE TEJ BRANŻY
GOSPODARKI I SZANSOM, KTÓRE DAJE
ROZWÓJ TZW. SREBRNEJ GOSPODARKI
(TŁUMACZENIE Z ANG. SILVER ECONOMY)
W POLSCE.

Gospodarzami kongresu byli Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu
Gospodarki Senioralnej, i dr hab. Robert
Gwiazdowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha. Instytut integruje uczestników
branży usług senioralnych: inwestorów,
ośrodki badań społecznych, przedstawicieli władz centralnych i samorządowych oraz
organizacji senioralnych. Misją Instytutu
jest stworzenie warunków, aby gospodarka
senioralna stała się stymulatorem innowacyjności dla rozwoju usług, produktów, lepszej opieki, dłuższego utrzymania w zdrowiu i lepszego wykorzystania potencjału
i doświadczeń seniorów.
W kongresie wzięło udział blisko
200 osób z całej Polski i zagranicy, m.in.
przedstawiciele urzędów centralnych
i administracji samorządowej, partnerów
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jowego Instytutu Gospodarki Senioralnej,
przypomniała o ostrzeżeniu demografów:
„Już za 20 lat w Polsce liczba osób po 75. roku
życia zwiększy się o 125 proc. i przekroczy
4 mln. Co czwarty Polak będzie wtedy powyżej 65. roku życia, natomiast liczba osób
w średnim wieku skurczy się o jedną trzecią.
To wymaga przygotowania spójnego systemu usług dla osób w podeszłym wieku oraz
nowych form finansowania. Brak należytego przygotowania do nadchodzących zmian
może pociągnąć za sobą destabilizację finansów publicznych a seniorów narazić na
ubóstwo”. Ponadto, podczas swojej prelekcji prezydent Centrum im. Adama Smitha
dr hab. Robert Gwiazdowski, który także
pełni funkcję przewodniczącego Rady Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej,
zauważył, że „Opodatkowanie emerytur jest
bez sensu. To blokuje nam świadczenie usług
dla seniorów zza naszej zachodniej granicy.
Taki niemiecki staruszek, który byłby w Polsce w placówce senioralnej, po 180 dniach
musiałby płacić podatek od swojej emerytury. Taki system uniemożliwia świadczenie
usług medyczno-opiekuńczych dla zagranicznych seniorów”.

MARZENA RUDNICKA, PREZES KRAJOWEGO INSTYTUTU GOSPODARKI SENIORALNEJ, PODCZAS I KONGRESU GOSPODARKI
SENIORALNEJ, WARSZAWA, 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

Wyzwania związane z rozwojem nowej
gałęzi gospodarki, takiej jak gospodarka senioralna, wymagają więc wsparcia zarówno
ze strony inwestorów, jak i ze strony politycznej. Obszar polityki senioralnej został
przybliżony przez posła Michała Szczerbę, który poinformował, że w dniu 9 maja

DEBATA NT. ZMIANY W STRUKTURZE DEMOGRAFICZNEJ I NOWYCH WYZWAŃ BIZNESOWYCH PODCZAS I KONGRESU GOSPODARKI
SENIORALNEJ, WARSZAWA, 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

społecznych, Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, przedstawiciele licznych organizacji pozarządowych, w tym
środowiska uniwersytetów trzeciego wieku,
przedstawiciele biznesu, instytucji kształcących specjalistów i domów opieki.
Uczestnicy wysłuchali prezentacji działalności Krajowego Instytutu Gospodarki
Senioralnej na rzecz rozwoju srebrnej gospodarki w Polsce, wzięli udział w debatach
o wyzwaniach dla biznesu i dla samorządów wynikających ze starzenia się ludności
i mieli okazję do zapoznania się z przykładami i modelami prywatnych i publicznych

inwestycji w placówki, mieszkania i usługi
dla osób starszych. Debaty i rozmowy kuluarowe były prowadzone w ciekawym
okresie kampanii wyborczej do wyborów
samorządowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się analizy dokonywane
przez wybitnych specjalistów nt. szans na
ożywienie małych i średnich miast Polski
dzięki rozwojowi srebrnej gospodarki.
Kwestia finansowania projektów polegających na rozwoju usług dla osób starszych
i ich opiekunów stanowiła temat przewodni Kongresu Gospodarki Senioralnej. Już
na wstępie Marzena Rudnicka, prezes Kra-

UCZESTNICY I KONGRESU GOSPODARKI SENIORALNEJ, WARSZAWA, 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

2014 r. została powołana Komisja Polityki
Senioralnej w formie stałej komisji sejmowej. Od początku jest przewodniczącym tej
komisji. Zaznaczył, że powołanie komisji
dedykowanej polityce senioralnej stanowi
innowacyjne podejście do polityki senioralnej na skalę całej Europy. „Polityka senioralna w Polsce jest teraz także budowana
na poziomie parlamentarnym”. Wspomniał
o wyzwaniu polegającym na zapewnieniu
przedstawicielstwa osób starszych i o projekcie powołania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
Patronat honorowy nad Kongresem objęły Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Patronat nad pierwszym Kongresem Gospodarki
Senioralnej objęłytakże: Związek Miast Polskich i Wojewoda Opolski.
Dodatkowe informacje nt. Kongresu
i Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej znajdują się na stronie www.gospodarkasenioralna.pl i na stronie facebook www.
facebook.com/gospodarkasenioralna oraz
na kanale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCzHHunLRknhkKTDHTp3NlYg.
KATARZYNA STANIK
FOT.: KRAJOWY INSTYTUT
GOSPODARKI SENIORALNEJ
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TRENDY SENIOR
– TWÓRCZY I NOWOCZESNY



„TRENDY SENIOR – TWÓRCZY I NOWOCZESNY” – POD TYM HASŁEM
ODBYŁA SIĘ 22 PAŹDZIERNIKA 2014
KONFERENCJA W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
PUBLICZNEJ W RADOMSKU. W RAMACH
SPOTKANIA PRZEPROWADZONO CYKL
WYKŁADÓW POŚWIĘCONYM ZDROWIU,
NOWINKOM TECHNICZNYM I FINANSOM. UCZESTNICY SPOTKANIA, W WIĘKSZOŚCI RADOMSZCZAŃSCY SENIORZY,
DOWIEDZIELI SIĘ M.IN., JAK NA CO
DZIEŃ DBAĆ O SWÓJ KRĘGOSŁUP I STAWY, JAK OBSŁUGIWAĆ SMARTPHONA,
JAK BYĆ AKTYWNYM SENIOREM, CZY TO
ŁATWE I CZY WARTO NIM BYĆ. PODCZAS
ZORGANIZOWANEJ PO RAZ PIERWSZY
W RADOMSKU KONFERENCJI MÓWIONO TAKŻE O TYM, JAK ZOSTAĆ TRENDY
SENIOREM. UCZESTNICY WYDARZENIA
MOGLI WYSŁUCHAĆ WYKŁADÓW, POROZMAWIAĆ O SWOICH PROBLEMACH,
PODZIELIĆ SIĘ DOŚWIADCZENIAMI.
Dr Eulalia Adasiewicz ze Społecznej
Akademii Nauk w Łodzi przekonywała
słuchaczy, że pomimo pewnych przeszkód
związanych z wiekiem senioralnym, trendy
może być każdy. Wystarczy czynnie uczestniczyć we wszelkich działaniach, przyswajać nową wiedzę i być otwartym na świat.
Trendy senior jest aktywny i nowoczesny,
chociaż spotyka się z wnukami, sporo czasu
poświęca na własny rozwój, sport i rozrywki. Czy starsze pokolenie radomszczan jest
trendy? Zdaniem Ewy Kaczmarczyk, prezes
ACE Uniwersytet Otwarty, radomszczańscy seniorzy są jak najbardziej nowocześni.
Biorą udział w spotkaniach kulinarnych,
na których poznają nowe smaki, korzystają z komputerów i z zainteresowaniem oddają się podróżom, również tym po świecie internetu. W Radomsku seniorzy się
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nie nudzą. Rozmowa o integracji seniorów,
ich twórczości i nowoczesności, podejmowanych wyzwaniach, aktywności i chęci
edukacji, była punktem wyjścia dla I konferencji zatytułowanej „Trendy Senior – twórczy i nowoczesny”, a zorganizowanej przez
Fundację ACE Uniwersytet Otwarty dla
każdego, Społeczną Akademię Nauk w Radomsku, Radomszczański Uniwersytet III
Wieku przy SAN.
W gościnnych progach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku o problematyce podnoszenia jakości życia seniorów
poprzez ich szeroko rozumianą edukację
rozmawiali sami seniorzy, nauczyciele, instruktorzy, animatorzy oraz przedstawiciele
kadry zarządzającej.
Jak podkreślają organizatorzy, warto robić tak, by jesień życia miała barwę złotą.
Studiowanie seniorów staje się coraz
bardziej powszechne, a liczba osób starszych szybko wzrasta. Trendy Senior to
taki, który ma zainteresowania, pasje. Potrzeba edukacji nie wynika w jego przypadku z wymagań rynku pracy, lecz stanowi realizację osobistych ambicji. Poprawia jakość
życia, ponieważ wpływa na samopoczucie,
integrację i znaczący udział we współczesnym społeczeństwie, dlatego instytucje
pracujące z uczącymi się seniorami muszą

stawić czoło wyzwaniu, jakim jest zapewnienie działalności społeczno-edukacyjnej
dla uczących się seniorów. Bo twórczy i nowoczesny senior to taki, który bierze czynny
udział w życiu kulturalnym i rekreacyjnym.
Z dojrzałością może powiedzieć, że wie,
czego chce.

ZŁOTY
WIEK
– WIEK
ZMIAN

MARIUSZ SIEMIŃSK I ELŻBIETA ZAKRZEWSKA
FOT. MARIUSZ SIEMIŃSK
„Głos Seniora” objął patronat
medialny nad konferencją
„Trendy senior – twórczy i nowoczesny”. Redaktor Edward
Gretschel wygłosił wykład
„Aktywizacja osób starszych
przy wykorzystaniu nowych
mediów”.

ZMIANA PRACY? ZMIANA
ZAWODU? SKĄD TA OBAWA
I LĘK? JAK SKUTECZNIE
RADZIĆ SOBIE Z EMOCJAMI
W ZMIANIE. CZY ŁATWO JEST
ZMIENIĆ PRACĘ? A MOŻE
ŁATWIEJ ZMIENIĆ JEST
ZAWÓD? CZY PERSPEKTYWA
PORZUCENIA ETATU NA
RZECZ OTWORZENIA
WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI
RODZI OBAWĘ?

Zapewne ilu osobom zadamy to pytanie, tyle różnych odpowiedzi możemy uzyskać. Czy któraś z nich powtórzyć się może
częściej niż inne? Owszem. Z badań wynika, iż myśląc o całych grupach społecznych,
uważamy, iż perspektywa zmiany budzić
w nich będzie lęk, a niekiedy nawet paraliżujące przerażenie. Przyglądając się jednak
temu zagadnieniu poprzez pryzmat indywidualnego podejścia nas samych i naszych
bliskich, otrzymamy już wspomnianą wyżej
różnorodność postrzegania. Aby ułatwić jej
interpretację i uprościć omówienie tego zagadnienia posłużę się diagramem obok.
Myśląc o zmianie, postrzegamy ją przez
pryzmat emocji, jakie w nas wywołuje. Ta
sama kwestia w jednej osobie wywoła przyjemne uczucie ekscytacji i będzie kojarzyć

KOMFORT
I SPOKÓJ

WYZWANIE
I ROZWÓJ

STRACH PRZERAŻENIE I PANIKA
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się z rozwojem i samorealizacją, u drugiej
zaś, na przykład współmałżonka czy dziecka, wywoła paniczny lęk i zablokuje chęć
działania. To, w której kategorii umieścimy
„zmianę”, zależy od wielu czynników. Między innymi od tego, jakimi osobami jesteśmy: jaki mamy temperament (czy potrzebujemy dużo czy mało impulsów), czego
dotychczas doświadczaliśmy częściej (porażek czy sukcesów), w co wierzymy (jakie
mamy wartości i przekonania) oraz od ogólnej postawy wobec życia.
Z pozoru mogłoby się wydawać, iż gotowość do zmian jest silnie związana z wiekiem. Pochylmy się przez chwilę nad tym
twierdzeniem. Mając świadomość złożoności czynników wpływających na proces
oceny znaczenia „zmiany”, możemy w większym stopniu wpływać na swoje emocje
i tym samym na podejmowane decyzje
i dalsze działanie. Powszechnie powtarzane
przekonanie, iż z wiekiem jesteśmy mniej
skłonni do zmian, stanowi jedynie część
prawdy, gdyż jest to uzależnione od indywidualnego stanowiska każdego z nas.

To my decydujemy o tym,
co i w jaki sposób
chcemy zmienić, nawet
wtedy, gdy szukamy
potwierdzenia swoich
decyzji w stereotypowo
rozpowszechnianym
poglądzie.

Zmiana wiąże się nierozerwalnie z podjęciem pewnego ryzyka. Ryzyko to przekładać się będzie na realia funkcjonowania
całej komórki rodzinnej, tak pod względem
organizacyjnym, jak i psychologicznym.
I tutaj rodzi się pytanie: w jakim wieku nasza sytuacja życiowa i rodzinna jest najbardziej bezpieczna, a tym samym dająca
możliwość zminimalizowania ryzyka, jakie
niesie ze sobą zmiana? Czy na początku na-
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szej zawodowej/życiowej drogi, gdy właśnie
planujemy swoje cele, podejmujemy decyzje
mogące zdeterminować całość naszej przyszłości? Gdy podejmujemy zobowiązania
kredytowe na dziesiątki lat czy wchodzimy
w związek małżeński i oczekujemy pojawienia się potomków? Czy może gdy kilkanaście lat później mamy stałą pracę, liczne
zobowiązania finansowe, a nasze pociechy
chodzą do ulubionej szkoły i żyjemy w siatce silnych powiązań i relacji? Czy może po
kolejnych kilkudziesięciu latach, gdy nasze
życie jest stabilne, zobowiązania finansowe
spłacone, a dzieci dorosłe i samodzielne?
Kiedy mamy dostatecznie dużo czasu, aby
spokojnie zastanowić się nad zmianą i niezależnie zdecydować o tempie jej wprowadzenia?

niania zmiany. To z kolei przeniesie Twoją
uwagę z problemu na proces, czyli pozwoli
Ci skoncentrować się na poznaniu dynamiki, jaka się w Tobie dzieje, zamiast wzmagać siłę przeżywanych emocji, bez względu
na to, czy to ekscytacja, czy obawa. Ważne,
by Twoim celem stało się konstruktywne
zmierzenie ze zmianą. Kluczowe będzie tu
uzyskanie odpowiedzi na pytanie o to, czy
rezultat tej zmiany może być dla Ciebie dobry? W jakimkolwiek aspekcie. Kiedy uda
Ci się znaleźć pozytywne strony, zbliżasz
się do kolejnego etapu. Otóż interpretując
wcześniej zmianę jako źródło ekscytacji
bądź lęku, teraz mając świadomość procesu,
jaki przeżywasz, ze świadomością pozytyw-

Czy wiesz już dlaczego perspektywa
zmiany pracy czy zawodu rodzi w Tobie
takie emocje? Gdzie jest ich źródło?
Do czego w Tobie się odnoszą? Jak
działają na Ciebie? Na Twoją motywację
do działania? Na wytrwałość w dążeniu
do celu i skuteczność pokonywania
przeciwności?

Zastanów się chwilę. Wróć pamięcią
do podobnej sytuacji, kiedy na Twej drodze
pojawiła się zmiana. Jaka była wtedy Twoja rekcja? Jak udało Ci się z nią poradzić?
Za pomocą jakiej strategii? Jakie wywołała w Tobie samopoczucie, gdy już została
wdrożona? Czy tamte emocje są podobne
do tych, które odczuwasz dzisiaj na myśl
o zmianie? Jeśli tak, to czy dziś oceniasz je
tak samo, czy mają podobną siłę? Jeśli nie,
to na czym polega różnica?
Odpowiadając sobie na powyższe pytania, poszerzysz swoje spektrum postrzegania Twojego indywidualnego sposobu oce-

nych skutków, możesz dokonać „przeramowania”, czyli zamienić tę emocję na przykład na „ciekawość” bądź „zainteresowanie”.
Osiągnięcie tego etapu pozwoli Ci w sposób
konstruktywny, logiczny i uporządkowany,
a tym samym podlegający kontroli, czyli zwiększający poczucie Twojego bezpieczeństwa, analizować zmianę i Twój w niej
udział oraz efekty, jakie chcesz, żeby przyniosła.
W gruncie rzeczy to co najważniejsze,
to to, iż to Ty decydujesz, jak chcesz patrzeć
na zmianę.
KONRAD SCHROEDER

ROZMOWY PANI AURELII
Z KORNELIUSZEM CZĘŚĆ DRUGA



W
WAKACYJNYM
WYDANIU
„GŁOSU SENIORA” (CZERWIEC –
LIPIEC 2014) W ARTYKULE „JUNIOR
CZY SENIOR? A MOŻE KTOŚ TRZECI?
– O REALIZMIE SZANSY NA ZMIANĘ
SWOJEJ KARIERY” OPUBLIKOWALIŚMY
CZĘŚĆ PIERWSZĄ HISTORII, KTÓRA
ODPOWIEDZIEĆ MA NA PYTANIE O TO,
CO DECYDUJE O POWODZENIU UDZIAŁU
W PROCESACH REKRUTACYJNYCH OSÓB
CHCĄCYCH ZMIENIĆ BIEG SWOJEJ
KARIERY. W NINIEJSZYM NUMERZE CIĄG
DALSZY…
...Opowieść była dłuższa, niż mógł się
z początku spodziewać. Siedząca naprzeciw
niego kobieta z każdym kolejnym wątkiem
swojej historii stawała się bardziej precyzyjna i szczegółowa. Dokładniej także opisywała swoje emocje. Chętniej dzieliła się
osobistymi przemyśleniami i przytaczała
wypowiedzi osób jej bliskich.
Pan Korneliusz siedział spokojnie w fotelu, koncentrując całą swą uwagę na eleganckiej pani snującej swoją historię. Lubił słuchać ludzi, zwłaszcza gdy opowiadali o sobie.
Musiał przyznać, iż ta kobieta miała wyjątkowy talent do angażującej słuchacza narracji.
Nie chodziło nawet o język, jakiego używała, ale o to, w jakim stopniu była pochłonięta
opowieścią, jakie emocje wyrażała jej twarz,
a przede wszystkim to, że była szczera. „Autentyczność jest najważniejsza” – pomyślał.
– Jak Pan sądzi, co ja teraz powinnam
ze sobą zrobić? – zakończyła pytaniem kobieta.

– Pani Aurelio – zwrócił się do niej po
imieniu – to zależy od tego, co Pani chce
osiągnąć.
– Co chcę osiągnąć? – powtórzyła po
nim powoli – Chcę, by było dobrze – zawiesiła na chwilę głos – bym znów czuła się potrzebna – dodała cichnącym głosem, jakby
zaskoczona dźwiękiem swoich słów. Patrzyła mu w oczy. Spokojnie, ale jednocześnie
z wyrazem pewnego buntu, jakby wyzwania do walki. Nie spuścił wzroku. Obdarzył
ją za to spojrzeniem pełnym zrozumienia
i wsparcia. W panującej od kilku sekund
ciszy oboje wyraźnie usłyszeli jej głębokie
westchnięcie.
– Komu chce być Pani potrzebna? – zapytał wreszcie.
– Bliskim, dzieciom, wnukom… Ludziom po prostu.
– Kiedy myśli Pani o tym, że tak właśnie
jest, to po czym Pani poznaje, że jest im Pani
potrzebna? – zadał kolejne pytanie, dopiero
gdy w pokoju wybrzmiał dźwięk jej odpowiedzi. Zapadła krótka cisza. Pani Aurelia
badawczo wpatrywała się w mężczyznę. „Zadaje dziwne pytania. Jak to komu chcę być
potrzebna.? No tak zwyczajnie chcę czuć się
ważna. Chcę być z nimi i ich wspierać i wiedzieć, że oni też są ze mną.” – jej myśli rozpędzały się w coraz większą gonitwę. „Chcę
mieć zajęcie, coś, co będzie dawało mi radość
i satysfakcję, coś w czym, mimo wieku, będę
mogła być dobra. Tak! Właśnie tego chcę!”
Odetchnęła. Spojrzała przez biurko
wprost w bezkreśnie spokojne oczy pana
Korneliusza. On się delikatnie wychylił w jej

stronę. Uśmiechnął się i powiedział spokojnie:
– Czy mogę przyjąć, że znalazła Pani
właśnie odpowiedź na moje pytanie? Czy
podzieli się Pani nią ze mną?
Poczuła lekkie zaskoczenie. To uczucie
jednak szybko ustąpiło miejsca zadowoleniu. Pojawiła się ulga i spokój, gdy zdała
sobie sprawę z tego, że nie wszystko musi
mówić wprost i on wiele widzi i rozumie.
„To znacznie ułatwia sprawę” – pomyślała.
Poczuła, jak się uśmiecha.
– Chcę mieć przekonanie, że to co robię, jest ważne nie tylko dla mnie, ale też
potrzebne tym, którzy są mi bliscy, że będą
mnie cenić za to, co i jak robię. – wyartykułowała Aurelia.
– To dużo więcej, niż powiedziała Pani
wcześniej. Co sprawia Pani największą przyjemność? Co lubi Pani robić? – podsumował
Korneliusz.
Pani Aurelia wyjrzała przez okno i zamyśliła się na bardzo krótką chwilę. Po
chwili myśli same napłynęły jej do głowy,
a towarzyszyło im jedno ważne odczucie.
Narastająca ekscytacja. „Zmiana właśnie
się dzieje, jestem w niej. Przyszłam tutaj,
rozmawiam z doradcą zawodowym, który
w dodatku jest psychologiem i szukam dla
siebie nowego miejsca w życiu. Nie sądziłam, że pójdzie mi tak dobrze” – sama się
pochwaliła. Nabrała powietrza w płuca,
wypuściła je powoli i zaczęła opisywać
wszystko, co daje i dawało jej radość.
KONRAD SCHROEDER
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II FORUM LUBUSKICH UTW

LUBUSKA MARKA
– ZDROWIE I RELAKS
SENIORÓW

W NASTĘPNYCH NUMERACH PRAGNIEMY
POKAZAĆ SENIORÓW I ICH ORGANIZACJE,
Z KOLEJNYCH WOJEWÓDZTW.
ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA
MATERIAŁÓW NA ADRES REDAKCJI:
glos.seniora@manko.pl
ORGANIZATORKA FORUM , PREZES ZUTW, ZOFIA BANASZAK ZAPOWIADA WYSTĄPIENIE SENATORA RP, STANISŁAWA IWANA



„LUBUSKA MARKA – ZDROWIE
I RELAKS SENIORÓW” TO HASŁO
PRZEWODNIE II FORUM LUBUSKICH
UTW, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIACH
12–15 LISTOPADA BR. W DRZONKOWIE
KOŁO ZIELONEJ GÓRY. JAKO DRUGIE
Z KOLEI NA ZIEMI LUBUSKIEJ FORUM
ZORGANIZOWANE ZOSTAŁO PONOWNIE
PRZEZ ZIELONOGÓRSKI UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU NA MOCY PRZYJĘTEJ
W UBIEGŁYM ROKU „DEKLARACJI O PARTNERSTWIE I WSPÓŁPRACY” MIĘDZY LUBUSKIMI UNIWERSYTETAMI TRZECIEGO
WIEKU. ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI
DEKLARACJI ZA CEL GŁÓWNY FORUM
UZNANO KONSOLIDACJĘ ŚRODOWISKA
ORAZ WYMIANĘ DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH,
WPŁYWAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO NA
JAKOŚĆ ŻYCIA I ZDROWIE SENIORÓW.
Odnotować należy, że z punktu widzenia organizacyjnego i merytorycznego Forum zostało doskonale przemyślane i co za
tym idzie – entuzjastycznie przyjęte przez
jego uczestników. Trzydniowe obrady stały
się bowiem dla seniorów nie tylko okazją do
uzupełnienia wiedzy teoretycznej w dziedzinie profilaktyki prozdrowotnej. Poprzez
codzienny udział w zajęciach sportowych
na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Drzonkowie zyskali też wiedzę
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MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO, ELŻBIETA POLAK OTWIERA OBRADY FORUM

praktyczną, jak poszczególne formy aktywności fizycznej wpływają na samopoczucie.
Na wysoką rangę obrad II Forum wpływ
miała również obecność podczas uroczystości otwarcia przedstawicieli samorządu,
na czele z Marszałek Województwa Lubuskiego, Elżbietą Polak, która zapewniła seniorów o osobistej sympatii i korzystnych
dla nich planach lokalnych władz w zakresie
partycypowania w wielu przedsięwzięciach,
podejmowanych przez organizacje pozarządowe ludzi starszych.
W części edukacyjnej ze szczególnym
zainteresowaniem spotkały się wykłady
i prezentacje pracowników naukowych Uni-

wersytetu Zielonogórskiego z Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu: prof.
dr hab. Agnieszki Zembroń-Łacny, prof. dr.
hab. Ryszarda Asienkiewicza i dr Ewy Skorupki o wynikach najnowszych badań naukowych w dziedzinie stale jeszcze niedocenianego wpływu aktywności fizycznej na
funkcjonowanie mózgu i jego sprawność
intelektualną, psychiczną i psychospołeczną. Równie interesujący i owacyjnie przyjęty
okazał się wykład prof. dr. hab. Bogdana Idzikowskiego na temat różnych wymiarów aktywności w życiu człowieka, w tym zagrożeń
cywilizacyjnych, związanych z niekorzystnymi zmianami w stylu życia, ograniczającymi

możliwość naturalnego wydatkowania nadmiaru energii, co prowadzi do nieuchronnej
destrukcji organizmu.
Naturalnym uzupełnieniem wykładów
naukowych były równie interesujące prezentacje, dostarczające wiedzy praktycznej
o stosowaniu diety korzystnej dla seniorów
oraz aktywności fizycznej i ich wpływie na
dobrostan organizmu, zreferowane przez
trenerkę rekreacji ruchowej, mgr Agnieszkę
Kościan, oraz instruktorkę fitness, mgr Grażynę Wyczałkowską. Obie panie wraz z wielokrotną medalistką w mistrzostwach świata i Europy w pięcioboju nowoczesnym,
Anną Sulimą-Jagiełowicz prowadziły zajęcia rekreacyjne, m.in. fitness (zumba jam
50+ i gymstic), pilastes, stretching oraz
nording walking. Uczestnicy Forum mieli
również do swojej dyspozycji basen, saunę
i strzelnicę, z których z radością korzystali.
Zwieńczeniem każdego dnia obrad Forum był panel zatytułowany „Zdrowie i relaks w naszych lubuskich uniwersytetach
trzeciego wieku”, podczas którego seniorzy
mieli możliwość zaprezentowania dokonań własnych uniwersytetów w dziedzinie
upowszechniania działań prozdrowotnych.
Przyznać należy, że świadomość potrzeby
aktywności fizycznej wpływającej na zdrowe starzenie się jest wśród lubuskich seniorów duża, chociaż, jak podkreślali, wiele
jest jeszcze do zrobienia w zakresie promo-

ZAWODY STRZELECKIE

cji zdrowego stylu życia w miejscowościach,
które ich uniwersytety reprezentują. Jednak, mimo trudności wynikających przede
wszystkim z ograniczeń finansowych, znajdują takie formy aktywności, które dla lokalnych społeczności są satysfakcjonujące.
Godne podkreślenia jest też i to, że podczas panelowych dyskusji przedstawiciele
lubuskich UTW stale wyrażali wdzięczność i podziękowania dla prezes Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
Zofii Banaszak za zaproszenie na obrady
Forum oraz za życzliwe wsparcie dla bieżącej działalności lubuskich UTW, z których
znakomita większość powstała właśnie z Jej
inicjatywy. W obradach Forum uczestniczyli przedstawiciele UTW z następujących
miejscowości: Babimostu, Bogdańca, Drezdenka, Gorzowa Wlkp., Gubina, Kargowej,
Krosna Odrzańskiego, Lubska, Międzyrzecza, Nowej Soli, Nowego Miasteczka,
Skwierzyny, Sulechowa, Sulęcina, Szprotawy, Świebodzina, Witnicy, Zbąszynka, Żar
i Zielonej Góry.
„Głos Seniora" był patronem medialnym
II Forum Lubuskich UTW. W drugim dniu
wydarzenia, 13 listopada, z prelekcją "Aktywizacja seniorów za pomocą mediów obywatelskich" wystąpił przedstawiciel redakcji
"Głosu Seniora", Andrzej Skrzyński.
MIROSŁAWA BOGDAN

ZAJĘCIA NA BASENIE

Honorowy patronat: Marszałek Województwa Lubuskiego, Prezydent
Miasta Zielonej Góry i Wójt Gminy
Zielonej Góry.
Partnerzy: Wojewódzki Ośrodek
Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie koło Zielonej Góry, Uniwersytet Zielonogórski, i „Aldemed” Centrum Medyczne
w Zielonej Górze.
Patronat medialny: „Gazeta Lubuska”, „Głos Seniora”, RTV Lubuska,
Polskie Radio „Zachód”, Radio Zielona
Góra i Radio „Plus”.

21

D O D A T E K

R E G I O N A L N Y

Śląskie

TRZECI WIEK NA START
TO HASŁO NIEODŁĄCZNIE
KOJARZY SIĘ Z I OLIMPIADĄ
ORGANIZOWANĄ
PRZEZ UTW ŁAZY. ALE
NIE SAMĄ OLIMPIADĄ
NASZ UNIWERSYTET
ŻYJE. PODEJMUJE WIELE
INNYCH PROJEKTÓW,
PRZEDSIĘWZIĘĆ, KTÓRYMI
CHCEMY SIĘ POCHWALIĆ
ORAZ PODZIELIĆ NASZYMI
POMYSŁAMI. OTO NIEKTÓRE
Z NICH.
OD PRZEDSZKOLA
PO TRZECI WIEK
Co roku w ramach Dnia Ziemi UTW
organizuje integracyjno-edukacyjną akcję,
w której biorą udział przedszkolaki wraz
z dziadkami i rodzicami, harcerze, uczniowie miejscowych szkół oraz nasi studenci.
Drzewka są sadzone pod czujnym okiem
leśniczych z Nadleśnictwa Siewierz. Akcja,
która została przeprowadzona już po raz
szósty, jest doskonałym przykładem budowania więzi międzypokoleniowych, kształtowania postaw proekologicznych, dbałości
o lokalne środowisko. To również ruch na
świeżym powietrzu, wysiłek fizyczny, nabywanie nowych umiejętności i zdobywanie
wiedzy. W ramach obchodu Święta Ziemi
w 2015 r. planujemy posadzenie 40 drzewek
w hołdzie Halinie Szwarc – twórczyni pierwszego uniwersytetu trzeciego wieku w Polsce. Zachęcamy do przyłączeniu się do akcji.

WSPIERAMY WOŚP
Słuchacze realizujący pasję malarską
w sekcji plastycznej co roku przekazują swoje
obrazy na licytację w ramach wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cieszy
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śpiewami i tańcami przy dźwiękach żywej
muzyki disco polo. Wspólne świętowanie
sprzyja integracji środowisk senioralnych
i w ważnych sprawach ma silniejszy i większy wydźwięk społeczny.

SEKCJA OLIMPIJSKA
Aby odpowiednio przygotować się do
udziału w olimpiadzie, przez cały rok dbamy
o zdrowie i kondycję fizyczną uczestnicząc
w różnych zajęciach, takich jak: ćwiczenia
na basenie, w sali gimnastycznej, w terenie.
Mamy do wyboru: aerobik w wodzie, gimnastykę ogólnorozwojową, wycieczki rowerowe, nordic walking, wycieczki piesze
i rajdy, bule, kajaki, jogę i inne. Ważne jest,
aby ćwiczenia te były wykonywane systematycznie i z wytrwałością.

ŁAMALIŚMY STEREOTYPY
W SZCZYRKU
nas, że mamy tak zdolnych studentów, gdyż
dzięki ich talentowi obrazy cieszą się dużym
zainteresowaniem i są wysoko licytowane.
W tym roku na Ogólnopolskich Juwenaliach
III Wieku w Warszawie obrazy studentów
sekcji plastycznej zajęły wszystkie miejsca na
podium oraz jedno wyróżnienie.

ŚMIECH TO ZDROWIE
W ramach UTW działa Kabaret 50+,
który bawi i rozśmiesza, porusza aktualne
problemy seniorów w sposób humorystyczny i satyryczny. Uczy dystansu do siebie
i większej tolerancji wobec innych. Co roku
odnosi sukcesy na Juwenaliach III Wieku
w Warszawie.

,,STARZEJEMY SIĘ W DOBRYM
STYLU”
W dniu 26 września 2014 roku odbył się
I Kongres Zdrowia Seniorów Ziemi Zawierciańskiej. Pomysł narodził się w UTW Łazy.
Celem imprezy była integracja środowiska
60+, promocja aktywności fizycznej w każdym wieku oraz edukacja z zakresu profilaktyki prozdrowotnej. Uczestnicy mogli
wysłuchać cennych wskazówek dotyczących
doboru odpowiedniej formy ruchu do wieku

i choroby, rad dotyczących aktywności fizycznej, jak należy dbać o zdrowie, aby być
niezależnym i móc cieszyć się każdym dniem
bez względu na wiek. Najważniejsze przesłanie projektu – „aktywna starość to szczęśliwa
starość”.

,,DZIEŃ SENIORA”
W ŁAZACH – PIKNIK
SPORTOWO-REKREACYJNY
Z inicjatywy naszego UTW 20 października 2014 odbył się po raz pierwszy ,,Dzień
Seniora”. Do udziału w święcie zaprosiliśmy
miejscowe organizacje senioralne, koła gospodyń wiejskich i OSP. Po części oficjalnej
wszyscy zgromadzeni wytyczonymi trasami
udali się w grupach (pieszej, nordic walking i rowerowej) nad zalew ,,Mitręga”, aby
zgodnie z ideą imprezy wziąć udział w obchodach święta. Można było wysłuchać fachowych porad dotyczących udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz instruktażu techniki nordic walking. Wysłuchać zasad gry bule i ringo oraz w praktyce
wykorzystać zdobytą wiedzę. W programie
nie zabrakło elementów rozrywkowych.
Swoimi skeczami bawił zebranych Kabaret 50+. Impreza zakończyła się wspólnymi

W dniach 21–23 sierpnia 2014 r. odbyły
się wyjazdowe warsztaty zdrowia w ramach
olimpiady „Trzeci wiek na start – łamiemy
stereotypy”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Uczestnicy warsztatów brali udział
w zajęciach prosportowych, doskonalili chodzenie z kijkami nornic walking, brali
udział w zajęciach lekkoatletycznych. Studenci UTW brali udział w terapii dźwiękiem, wysłuchali koncertu na gongi i misy
oraz skorzystali z indywidualnego masażu
dźwiękiem. Ćwiczenia gimnastyki umysłu
przeprowadziła terapeutka i instruktorka kinezjologii.

Wszystkie zajęcia prowadzone były
w sposób ciekawy i pełen profesjonalizmu.
Uczestnicy warsztatów bardzo wiele skorzystali z udziału w prowadzonych warsztatach. Mieli okazję poznać niekonwencjonalne metody doskonalenia swojej kondycji
umysłowej i fizycznej, jako przygotowanie
do następnej olimpiady.

OLIMPIADA, OLIMPIADA,
MŁODOŚĆ SENIORAMI WŁADA
Największym i najważniejszym osiągnięciem naszego Uniwersytetu jest Olimpiada Sportowa „Trzeci Wiek na Start”. To
właśnie u nas zrodził się pomysł jej zorganizowania, a o tym, jak udane to było
przedsięwzięcie, świadczyć może fakt, że
uczestniczy w niej coraz większa liczba uniwersytetów trzeciego wieku.
Olimpiada ma na celu promowanie
zdrowego stylu życia. Pozwala uwierzyć seniorom we własne siły i możliwości, zintegrować się ze środowiskiem lokalnym i rówieśniczym, mobilizuje do aktywności na
różnych płaszczyznach życiowych. Zapobiega marginalizacji środowiska seniorów,
obala stereotypy, daje im nowe możliwości
działania, tworzy nowe więzi z młodym
pokoleniem, któremu chce dać przykład
i przekazać jak najlepsze wartości.
20 czerwca 2009 r. I Olimpiada Sportowa
zgromadziła 120 uczestników z 9 uniwersytetów z całej Polski i okazała się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Olimpiada stała
się faktem. 24 maja 2014 r. w VI Olimpiadzie
Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku
i Organizacji Senioralnych wystartowało 750
zawodników z 46 organizacji (w tym dwie
ekipy zagraniczne: z Austrii i Słowenii).

Trudno uwierzyć, że tak duża i profesjonalna impreza, jaką jest olimpiada, przygotowywana jest przez grupę zapaleńców,
pracujących w wolontariacie setki godzin,
aby zapewnić jak najlepszą oprawę zawodów. Duże znaczenie w jej organizacji ma
społeczna praca tych działaczy uniwersytetów, którzy organizują treningi przyszłym
uczestnikom olimpiady, pozyskują fundusze na transport i koszulki reprezentacyjne zawodników. Rozmach organizacyjny,
atrakcyjność nagród dla zwycięzców, ogólnopolska promocja nie byłyby możliwe bez
wsparcia licznych sponsorów, widzących
sens wspierania tej społecznej inicjatywy.
W ramach naszego UTW działa jeszcze wiele innych sekcji, które pozwalają
w atrakcyjny sposób spędzić czas, rozwijać
pasje i zainteresowania. Jedną z ciekawych
propozycji jest prowadzona przez poetkę,
twórczynię „Hymnu olimpijskiego UTW”
i laureatkę wielu ogólnopolskich konkursów
literackich Kawiarenka Literacka.
Możemy również pochwalić się wspaniałą sekcją kulinarną, która przygotowuje
poczęstunki na różne imprezy okolicznościowe. Wielu uczestników olimpiady zna
nasze koleżanki z sekcji kulinarnej z olimpiady, na którą rokrocznie przygotowują regionalne przysmaki.
Korzystając z tego, że ,,Głos Seniora” dociera do wielu uniwersytetów i organizacji
senioralnych, pragniemy serdecznie zaprosić
wszystkich chętnych na VII Olimpiadę Sportową Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „III Wiek na Start”,
która odbędzie się 16 maja 2015 r.
ELŻBIETA MĘCIK
BOŻENA HACZYK
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KOŁOBRZEŻANIN W ŚWIECIE

BOGADI I DIKOGOBA

Wówczas mówi się: „To dziecko narodziło się dla nich”. Biologiczni rodzice mają
prawo odwiedzać dziecko i jeżeli zauważą, że jest źle traktowane – mogą je zabrać
z powrotem. Dziecko ma też prawo uciec
od „złych” przybranych rodziców.

OBOWIĄZKI DZIECI, SYSTEM
KAR I RZUCANIE KLĄTWY

OSADA BUSZMEŃSKA NA PUSTYNI KALAHARI: MANTSIA, MA
KEI, GOSIA (AUTORKA TEKSTU)

W DRODZE DO SZKOŁY: ALBERT, CHRIS, WAWA



BOTSWANA TO AFRYKAŃSKI KRAJ
POŁOŻONY NA PUSTYNI KALAHARI,
NA KTÓREJ – KOŃCZĄC SWÓJ BIEG
– ROZLEWA SIĘ WIELKĄ DELTĄ RZEKA OKAVANGO. NAD ODNOGĄ TEJ PUSTYNNEJ
RZEKI LEŻY DUŻA WIEŚ PLEMIENNA, MAUN,
ODDALONA OD MIASTA O 500 KM. PRZEZ
KILKA LAT BYŁAM NAUCZYCIELKĄ W MIEJSCOWYM LICEUM. NAUCZAŁAM TZW.
COMBINED SCIENCE, TJ. POŁĄCZONYCH
FIZYKI, CHEMII I BIOLOGII, ORAZ
„HUMAN&SOCIAL BIOLOGY”, CZYLI NAUKI O CZŁOWIEKU I SPOŁECZEŃSTWIE.
Zgodnie z wyobrażeniami plemienia
Tswana (najliczniejszego w Botswanie)
dziecko jest uformowane w łonie matki ze
zmieszania się krwi męskiej z krwią kobiety:
„Jego krew – mówią ludzie – pochodzi od
matki, jego ciało – od ojca, zaś jego cechy
– od obojga”.
Jeżeli mężczyzna zaprzecza ojcostwu,
zwykle odczekuje się kilka miesięcy i wówczas doszukuje się podobieństwa dziecka
do ojca. Niemniej mężczyzna będący naturalnym ojcem dziecka nie może rościć pretensji doń, dokąd nie zostanie spełnionych
kilka warunków. Podstawowym warunkiem
jest małżeństwo, a nade wszystko zapłacenie tzw. bogadi rodzinie matki – najczęściej
do czterech krów.
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PRZYWILEJE MĘŻCZYZN
VERSUS PRAWA KOBIET
Owo uregulowanie bogadi, bez którego nie jest się w pełni mężatką, sprawia, iż
moc reprodukcyjna kobiety staje się własnością męża i jego rodziny, co w praktyce oznacza, że wszystkie dzieci z niej zrodzone, bez
względu na to, kto jest ich naturalnym ojcem,
są od tego momentu prawowitymi dziećmi
jej męża i należą do jego rodziny. Ma on prawo do korzyści z posiadania dzieci, one zaś
prawo do bycia utrzymywanymi przez niego,
do dziedziczenia po nim, obejmowania po
nim funkcji czy też pozycji w grupie.
Jeśli jednak małżeństwo kończy się rozwodem (bardzo często), były mąż nadal posiada prawo do dzieci, choćby nawet zrodzonych później i bez jego udziału. Moc tę
daje owo bogadi. Jeśli eksmąż zabiera swoje
krowy „wpłacone” rodzinie byłej żony, traci automatycznie prawo do dzieci, które od
tej chwili należą do nowego męża i jego rodziny, o ile ten uiści bogadi. Jak jest pozycja
społeczna niezamężnej matki? Dawniej panna w ciąży była poniżana przez społeczność
tubylczą i stanowiła hańbę dla rodziny. Jej
dziecko zwykle w chwili narodzin było zabijane, a jeśli pozwolono mu żyć, to życie jego
było udręką. Obecnie o dziewczynie w ciąży mówi się, że jest „zepsuta” i o poślubieniu
jej nikt poważnie nie myśli. Dziecko jej nie

jest jednak zabijane ani prześladowane. Jest
w pełni akceptowane przez plemię i rodzinę. Należy do rodziny matki. Opiekę prawnie sprawuje nad nim ojciec matki lub – jeśli
ten odmówi – jej starszy brat. Rodzina kobiety troszczy się o nie, tzn. ubiera je i karmi,
ale cięższe, gorsze, mniej przyjemne prace
przydziela się temu właśnie dziecku. Ojciec
dziecka, żeniąc się z jego matką, czyni je prawowitym i zarazem pierworodnym. Jeśli jednak nie zawiera związku z matką, do dziecka
nie ma prawa, a dziecku do jego domu nawet nie wolno wejść. Zdarza się, że mężczyzna ma potomka z narzeczoną, która umiera przed zawarciem małżeństwa. Dziecko to
należy doń – o ile mimo wszystko zostanie
wpłacone bogadi (przez szacunek dla zmarłej matki).
Niekiedy kochanek pragnie posiadać dziecko bez żenienia się. Dzieje się tak
w przypadku, kiedy jest żonaty, a jego żona,
bedąc bezpłodną, zgadza się na przyjęcie
dziecka urodzonego przez konkubinę. Musi
się wówczas ustalić cenę utrzymania dziecka
przez rodzinę matki, tzw. dikotlo, o czym decyduje opiekun (ojciec lub brat matki), a nie
matka. Ceną zazwyczaj jest kilka krów. Gdy
dziecko jest już dorosłe, ojciec zazwyczaj zabiera je do swego domu. Czasem zabiera je
wcześniej, by wychowywać je samemu. Owa
praktyka „adoptowania” nielegalnego po-

tomka jest bardzo popularna w Botswanie.
W Maun odbywa się to już nowocześnie, tj.
działa tu sąd alimentacyjny, ustalający ojcostwo oraz wysokość alimentów (w pulach,
nie w krowach).
Otilia pracująca jako pomoc domowa
jest samotną matką 5-miesiecznego Oarabile. Ojciec Oarabile nie chce żenić się z Otilią,
ponieważ ma inną kobietę, a z nią także syna,
lecz ojcostwu nie zaprzecza, wręcz zachwyca
się synkiem: „Taki sam okropnie czarny jak
i ja!”. Płaci 20 pula miesięcznie, co stanowi
jego dikoto. Zapewnił już Otilię, że pewnego
dnia zabierze Oarabile do swego domu. Jest
on też ojcem pierwszego dziecka Otilii, 4-letniej dziewczynki, na której utrzymanie płaci
40 pula. Dziecko to zgodnie ze zwyczajem
wysłane jest do matki Otilii, 500 km dalej.
Piersią karmi się niemowlę zwykle do
drugiego roku życia. Po tym okresie dziecko
można wysłać do dziadków nawet na kilka
lat. Pomaga tam w pracach domowych i pilnuje bydła. O wysłaniu dziecka do rodziny
decyduje zazwyczaj matka. Czasami rodzina
prosi o takie dziecko, gdyż potrzebne jest do
pilnowania młodszego, nowo narodzonego.
Jest to tzw. adopcja czasowa. Niekiedy dziecko adoptowane jest na stałe. Ogólnie ma to
miejsce w przypadku, gdy osoby, do których
dziecko jest wysłane, nie posiadają dzieci
lub mając samych chłopców, chcieliby mieć
dziewczynkę, która by pomagała w domu.
Bywa też, że o takie dziecko rodzina lub znajomi wnoszą prośbę, zaś rodzice przekazują
następne urodzone.

Jakie są obowiązki dzieci? Dziewczynki
muszą pomagać matkom w pracach domowych: przynosić wodę, zbierać drwa (gotuje
się na ognisku), gotować, piastować niemowlęta, naprawiać rzeczy, ubijać ziarno na mąkę.
Mali chłopcy służą matkom na posyłki, zaś
starsi pracują na rzecz ojca, pomagając mu
przy pilnowaniu i dojeniu krów, orce, polowaniu, budowaniu lepianek/domów, czuwaniu nad bezpieczeństwem rodziny i mienia.
Córki i synowie muszą mieć na uwadze
sprawianie przyjemności rodzicom swą pracą. Za niewypełnianie obowiązków względem rodziców grozi kara. Dziecko jest karane zwykle krzykiem lub biciem. Maluchy
dostają klapsa ręką lub kijem, starsze dziewczynki są bite rózgą po plecach, chłopcy zaś
rozciągani na ziemi otrzymują chłostę: cztery baty za rozproszone krowy, dwa baty za
pogubione kozy. Jeśli chłopak jest przyłapany
na kradzieży lub spaniu z dziewczyną, właściciel lub ojciec dziewczyny ma prawo dać
mu baty i nikt nie będzie o to wnosił pretensji. Dorosłe pracujące dzieci mają obowiązek
pomagania rodzicom, „ponieważ są oni starzy i nie mają siły”. Mówi się: „Spłaca im swoje utrzymanie (o busa dikhotlo”. Synowie muszą oddawać cały swój zarobek ojcu, ten zaś
decyduje o jego spożytkowaniu. Oczywiście,
że synowie otrzymują „kieszonkowe”.
Dzieci muszą być posłuszne rodzicom,
zwracać się do nich grzecznie, używając
odpowiednich formuł, okazywać im szacunek, prosić o pozwolenie w przypadku
wybierania się gdziekolwiek. W sprawie
ożenku dzieci muszą mieć zgodę ojca. Autorytet ojca słabnie po wyjściu córki za mąż
lub po zawarciu małżeństwa przez syna
i opuszczeniu domu. Córka przechodzi pod
kontrolę męża, który jest za nią odtąd odpowiedzialny. Nadal oczekuje się jej odwiedzin w domu rodziców i pomagania matce,

AUTORKA TEKSTU Z UCZNIAMI SZKOŁY ŚREDNIEJ W MAUN

dawania prezentów, informowania o kłopotach i radościach. Żonaty syn powinien być
nadal posłuszny ojcu, pomagać mu w orce,
oddawać część zarobionych pieniędzy.
Dawniej wierzono w tzw. dikogoba, czyli
siłę klątw w przypadku zaniedbania rodziców
przez dziecko. Rodzice mogli rzucić klątwę
na krnąbrne dziecko, a ta zawsze przynosiła
nieszczęście. Zresztą wiara w dikogoba jest
wciąż silna. Wierzą np., że nawet sprowokowanie wybuchu czyjegoś gniewu ma moc
nadprzyrodzoną. Wiara w moc klątwy rzuconej powoduje śmierć tego, na którego jest
rzucona. Lekarze nie mogą nic pomóc.
Jeśli rodzice traktują dziecko źle, ma
ono prawo skarżyć się wujowi, który zwołuje wówczas zebranie rodzinie. Jeżeli narada
nie rozwiąże problemu – sprawa trafia do
wodza (Kgosi). Ten rozstrzyga spór. Na przykład gdy zostanie udowodnione, że niemożliwe jest życie syna w zgodzie z ojcem, wódz
zarządza separację. Syn może wówczas wybudować dom (zwykle na końcu wioski), czy
zamieszkać z krewnymi lub wyjechać i pracować wśród białych ludzi. Ojciec musi mu
wypłacić należną część rodzinnego majątku.
Jeżeli winne niezgody jest dziecko, ojciec
musi publicznie oświadczyć, w obecności
wodza i całej wsi, na tzw. kgotla (miejsce zebrań plemiennych), że wyrzeka się syna i ów
od tej chwili nie jest już dłużej jego dzieckiem. Wypłaceniem należnej części majątku
kończy się związek syna z ojcem na zawsze.
MAŁGORZATA DZIEWIĘCKA
UTW KOŁOBRZEG
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LEGIONOWSKI
UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU (LUTW) PROWADZI STOWARZYSZENIE POMOCY
POTRZEBUJĄCYM NADZIEJA, KTÓRE
W TYM ROKU OBCHODZI 10-LECIE SWOJEJ
DZIAŁALNOŚCI. PREZESEM NADZIEI I DYREKTOREM LUTW JEST DR ROMAN BISKUPSKI.
W TYM ROKU LUTW ZAINAUGUROWAŁ JUŻ
9. ROK AKADEMICKI.
Słuchacze mają do wyboru 18 różnego
rodzaju zajęć. Prowadzimy 6 grup j. angielskiego, 3 niemieckiego, 5 grup komputerowych i 6 grup gimnastyki. Do prowadzonych przez nas ciekawych zajęć należą m.in.:
warsztaty fotograficzne, plastyczne, rękodzieła, taneczne, zajęcia muzyczne (chór
Belcanto), kawiarenka internetowa, salonik
literacki, zajęcia brydża i szachowe. Średnio rocznie w zajęciach bierze czynny udział
250–300 osób. W ramach programu ASOS
mieliśmy w tym roku bezpłatne zajęcia dla
150 osób.
LUTW prowadzi trzy filie: w Nowym
Dworze Mazowieckim, Serocku i Nasielsku,
gdzie też mamy około 30 do 50 członków.
Nasi słuchacze chętnie biorą udział
w różnego rodzaju imprezach , które można podejrzeć na http://niunia55.wordpress.
com/. LUTW jest inicjatorem Miejskich
SENIORALIÓW, które w tym roku odbyły
się już po raz trzeci.
BOŻENA MALESA
KIEROWNIK DS. DYDAKTYKI LUTW

DYREKTOR LUTW, DR ROMAN BISKUPSKI
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Mazowieckie

MÓJ PIERWSZY KONTAKT
Z UNIWERSYTETEM
TRZECIEGO WIEKU
– WSPOMNIENIA

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO, PAŹDZIERNIK 2014

TO BYŁO JUŻ DAWNO, BARDZO DAWNO TEMU. PAMIĘĆ JUŻ MNIE
TROCHĘ ZAWODZI. MOŻE TO BYŁ ROK 1996, A MOŻE TROCHĘ
WCZEŚNIEJ. MIESZKAŁAM WTEDY W WARSZAWIE, NA UL. DZIELNEJ.
PO DRUGIEJ STRONIE DOMU BYŁO WEJŚCIE DO MUZEUM NA
PAWIAKU. PAMIĘTAM, ŻE TO BYŁA NIEDZIELA, PÓŹNĄ WIOSNĄ.
DZIEŃ BYŁ SŁONECZNY, CIEPŁY – W WARSZAWIE NA POLACH
MOKOTOWSKICH ODBYWAŁ SIĘ WIELKI FESTYN. W PEWNEJ CHWILI
ZWRÓCIŁAM UWAGĘ NA WIADOMOŚĆ PODANĄ PRZEZ RADIO
DLA EMERYTÓW: W CZASIE FESTYNU BĘDZIE MOŻNA ZAPISAĆ
SIĘ NA UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. ZAINTERESOWAŁA
MNIE TA WIADOMOŚĆ. NIGDY DOTĄD NIE SŁYSZAŁAM O TAKIM
UNIWERSYTECIE. ZAWSZE INTERESOWAŁY MNIE ZAGADNIENIA
NAUKOWE. CHODZIŁAM KAŻDEGO ROKU NA FESTIWALE NAUKI,
KTÓRE ODBYWAŁY SIĘ W WARSZAWIE NA RÓŻNYCH UCZELNIACH,
O RÓŻNYCH PORACH DNIA TAK, ŻE NIERAZ BYŁ ZAJĘTY CAŁY DZIEŃ.
TRZEBA SIĘ BYŁO PRZEMIESZCZAĆ KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ PO CAŁYM
MIEŚCIE. ALE TAKI UNIWERSYTET? TO ZUPEŁNIE COŚ INNEGO.

Nie zastanawiając się długo, wyruszyłam na Mokotów, żeby osobiście zasięgnąć
wiadomości. Kiedy przybyłam na miejsce
i usiłowałam znaleźć stoisko Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie mogłam się czegoś dowiedzieć, to oczywiście było już za
późno. Od osób, które likwidowały stoisko,
dowiedziałam się, że kierownikiem UTW
jest profesor Halina Szwarc. Wobec tego
po niedzieli zdobyłam telefony kontaktowe
na Uniwersytet Warszawski i dowiedziałam
się, że rzeczywiście taka uczelnia działa. Był
to pierwszy UTW w Polsce i drugi w Europie. Mieścił się na Żoliborzu przy Centrum
Kształcenia Podyplomowego Lekarzy, obok
szpitala Bielańskiego. Warunkiem przyjęcia było ukończenie 60 lat. Oczywiście
niezwłocznie tam pojechałam i załatwiłam wszystkie formalności. I tak utkwiłam
na tej wspaniałej uczelni na 8 długich lat.
Wykłady odbywały się dwa razy w tygodniu. W poniedziałki na tematy medyczne,
w piątki na inne, np. prawo, historia sztuki,
itp. Raz w tygodniu, w środy, były seminaria
z różnych przedmiotów. Seminaria odbywały się również w Muzeum Narodowym
i Muzeum Wojska Polskiego. Wykładowcy
– głównie profesorowie, docenci reprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy. Mieliśmy również ułatwiony dostęp do kultury.
Raz na miesiąc Kino Wisła na Żoliborzu
udostępniało nam bezpłatnie całą salę kino-

NASZ REPREZENTACJA NA OLIMPIADZIE UTW W ŁAZACH, MAJ
2014

FOT. GRZEGORZ CICHOCKI

wą z najnowszymi filmami. W teatrze „Żydowskim” można było kupować wejściówki
po 5 zł za osobę, za okazaniem legitymacji
UTW. Poza tym były dostępne bilety ulgowe do różnych teatrów i na imprezy.
W 1999 r. wyprowadziłam się z Warszawy do Legionowa i jeszcze przez parę
lat dojeżdżałam na UTW do Warszawy.
W 2006 r. otwarto Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Legionowie, którego słuchaczką
jestem do dzisiaj. W maju 2015 r. Żoliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku kończy
15 lat, a ja 90.
ALICJA TOCHOWICZ, LEGIONOWSKI UTW

CHÓR BELCANTO WYSTĘPUJE NA NASZEJ IMPREZIE WOSP

TVP INFO NA ZAJĘCIACH PLASTYCZNYCH

FOT. KRYSTYNA BARTOSIK

UTW LEKIEM NA SAMOTNOŚĆ



PRZEZ PRAWIE 30 LAT MIESZKAŁAM W WARSZAWIE, W CICHEJ, ZIELONEJ
OKOLICY. Z CZASEM WOKÓŁ ZACZĘŁY WYRASTAĆ WYSOKIE BLOKI, SKLEPY,
BANKI. GDY NIEDALEKO POWSTAŁO MULTIKINO I DUŻE CENTRUM HANDLOWE,
PRZESTAŁO NAM SIĘ TAM PODOBAĆ. ZACZĘLIŚMY Z MĘŻEM MYŚLEĆ O PRZENIESIENIU SIĘ W SPOKOJNIEJSZE MIEJSCE. ZNALEŹLIŚMY JE NIEDALEKO LEGIONOWA.
OBOJE BYLIŚMY JUŻ NA EMERYTURZE I PRAGNĘLIŚMY SIELSKIEGO ŻYCIA. TERAZ
TYLKO PRZEPROWADZKA I... ZA FURTKĄ LAS, WOKÓŁ CISZA I PRZYRODA.
Początkowo zajęta byłam urządzaniem nowego lokum, i mężem, który niestety
wkrótce podupadł na zdrowiu. Kiedy zostałam sama, poczułam pustkę i samotność.
Spotkania ze znajomymi, którzy mieszkali w Warszawie, były siłą rzeczy coraz rzadsze. Nie miałam już codziennej krzątaniny, która kiedyś wypełniała mi czas. Wnuczka
poszła do przedszkola, coraz rzadziej potrzebowała mojej opieki. I tak żyłam z dnia
na dzień, pogrążając się w samotności.
Pewnego dnia, będąc w Legionowie, spotkałam Elę, z którą poznałyśmy się kilka
lat wcześniej w okolicznościach medycznych, ale potem nie utrzymywałyśmy jednak
kontaktu. Umówiłyśmy się kilka razy na kawę, wymieniłyśmy telefony. Na jednym
ze spotkań powiedziała mi, że w Legionowie jest uniwersytet trzeciego wieku. Ona
tam chodzi na wykłady, należy do chóru. Namówiła mnie, żebym przyszła. Zachęcona poszłam na wykład, potem na drugi… Spodobało mi się i zaciekawiło. Poznałam nowych ludzi, z niektórymi zaprzyjaźniłam się i do dziś trzymamy sie razem.
Uniwersytet się rozwijał, przybywały nowe koła zainteresowań. Dziś to ponad 21
różnych dziedzin: od nauki języków obcych poprzez szachy, fotografię, malarstwo,
aż po gimnastykę.
Po tym wstępie chcę namówić wszystkich, którzy czują się samotni, których
już nie absorbuje praca lub wychowywanie wnuków, aby odeszli od telewizora, wyszli z domu, zrobili coś dla siebie, zajęli się czymś, o czym marzyli, a nie
mieli wcześniej na to czasu. Naprawdę warto!
MARIA PRZASNYSKA, LEGIONOWSKI UTW
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NIEMAL W KAŻDYM MIEŚCIE OSOBY STARSZE MAJĄ SWOJĄ ULUBIONĄ KAWIARNIĘ,
SKLEP, APTEKĘ, BIBLIOTEKĘ CZY KINO, W KTÓRYCH CZUJĄ SIĘ MIŁO I SWOBODNIE,
SĄ GODNIE TRAKTOWANE I OBSŁUGIWANE. DO KTÓRYCH LUBIĄ POWRACAĆ.
W ODPOWIEDZI NA POTRZEBY SENIORÓW MIEJSKIE INSTYTUCJE, ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE, PRYWATNE FIRMY LIKWIDUJĄ BARIERY ARCHITEKTONICZNE,
POWIĘKSZAJĄ ZAKRES DEDYKOWANYCH IM USŁUG, OFERUJĄ PREFERENCYJNE
WARUNKI ZAKUPU PRODUKTÓW, A CORAZ WIĘCEJ MIAST W POLSCE HONORUJE
MIEJSCA SZCZEGÓLNIE PRZYJAZNE OSOBOM STARSZYM SPECJALNYMI
CERTYFIKATAMI. JEDNYM Z TAKICH MIAST JEST KRAKÓW.

ODWIEDZAJMY KRAKOWSKIE

„MIEJSCA PRZYJAZNE
SENIOROM”


AKCJA „MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM”, ZORGANIZOWANA ZOSTAŁA W KRAKOWIE JUŻ PO RAZ
CZWARTY W OPARCIU O ZAWARTE 24
MAJA 2011 R. POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO, KTÓRY
REPREZENTUJE REGIONALNY OŚRODEK
POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE
A GMINĄ MIEJSKĄ KRAKÓW, KTÓRĄ
REPREZENTUJE WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA.
JEST TO JEDNA Z WIELU INICJATYW POMAGAJĄCYCH PRZEŁAMYWAĆ STEREOTYPY NA TEMAT STAROŚCI ORAZ BUDUJĄCA SPOŁECZEŃSTWO OTWARTE NA
ZMIANY.
Przedsięwzięcie jest odpowiedzią
na oczekiwania osób starszych, którzy
potrzebują i poszukują miejsc, w których będą się czuć dobrze i komfortowo.
Głównym celem akcji jest promowanie
miejsc przyjaznych seniorom działających
na terenie Krakowa: kawiarni, sklepów,
instytucji: kulturalnych, edukacyjnych, re-
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kreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na potrzeby osób
starszych poprzez dostosowanie swojej
architektury oraz oferowanie produktów,
usług i zniżek specjalnie skierowanych do
tej grupy.

W ramach IV edycji Akcji „Miejsce
Przyjazne Seniorom” do dnia 31 października do siedziby ROPS w Krakowie,
wpłynęło 49 zgłoszeń zgodnych z regulaminem. Warto zaznaczyć, że z roku na
rok liczba zgłoszeń do akcji jest coraz

większa. Licznie o tytuł „Miejsca Przyjaznego Seniorom” ubiegają się podmioty
certyfikowane w latach ubiegłych, skutecznie w większości przypadków utrzymując swój status. Jednocześnie do akcji
dołączają nowe podmioty i firmy, reprezentujące branżę medyczną, usługową czy
gastronomiczną.
Przez miesiąc od zakończenia naboru
zgłoszeń przedstawiciele Komisji Konkursowej odwiedzili wszystkie miejsca
ubiegające się o certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom”. Wizytacja miała na
celu weryfikację zgłoszeń. Po odbytej naradzie w dniu 24 listopada 2014 r. Komisja
Konkursowa zarekomendowała Kapitule
decyzyjnej, którą tworzą Prezydent Miasta Krakowa – Jacek Majchrowski oraz
Marszałek Województwa Małopolskiego
– Marek Sowa listę miejsc do otrzymania certyfikatu „Miejsca Przyjaznego Seniorom” oraz do przyznania wyróżnień.
Ostatecznie 38 firm i instytucji otrzymało
certyfikaty „Miejsce przyjazne seniorom”
(w tym jedna z firm otrzymała certyfikat
dla dwóch lokalizacji), a 10 podmiotów
zostało wyróżnionych za działania podejmowane z myślą o osobach w wieku senioralnym.
W dniu 8 grudnia 2014 r., w czasie
uroczystej gali, certyfikaty i wyróżnienia
„Miejscom Przyjaznym Seniorom” wręczyli: Wioletta Wilimska – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Krakowie oraz Anna Okońska Walkowicz – pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej. Galę
uświetnił koncert energicznego i niezwykłego zespołu „GospelSenior”.
Zapraszamy do odwiedzania Miejsc
Przyjaznych Seniorom. Niech Kraków,
który pięknieje z dnia na dzień, będzie
przestrzenią jeszcze bardziej przyjazną seniorom jako swoim szczególnym i ważnym
mieszkańcom.
RAFAŁ MOLENDA
ROPS W KRAKOWIE
FOT.: SYLWIA ŚMIECH
ROPS KRAKÓW

WŚRÓD PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA
KRAKOWA, KTÓRE OTRZYMAŁY CERTYFIKAT „MIEJSCE
PRZYJAZNE SENIOROM”, ZNALAZŁY SIĘ:
1. Active Woman Studio Promocji Zdrowia i Urody, ul. Józefińska 11/2
2. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1
3. Biblioteka i Klub „Kuźnia” Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, os. Złotego Wieku 14
4. Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4
5. LaLoba Centrum Kobiet, ul. Dauna 113
6. Kino Pod Baranami, Rynek Główny 27
7. Kawiarnia „Cafe Caroline”, ul. Głowackiego 4
8. Klub Wersalik Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta, os. Ogrodowe 15
9. Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2
10. Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia im. Joanny Boehnert, ul. Rzeźnicza 2a
11. Studio Tańca GOSZa Małgorzata Szyda, ul. Kazimierza Wielkiego 117
12. Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”, ul. Aleksandry 11
13.	Klub Seniora przy Krakowskim Związku Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych,
os. Tysiąclecia 42
14. Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie Filia nr 2, ul. Jasińskiego 32
15. Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie Filia nr 13, ul. Powroźnicza 2
16. Katolicki Dom Kultury im. ks. Kard. A.S. Sapiehy, ul. Bobrowskiego 6
17. Śródmiejska Biblioteka Publiczna w Krakowie Filia nr 8, ul. Krakowska 29
18. Hotel Logos, ul. Szujskiego 5
19. Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25
20. Klub Karino Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta, ul. Truskawkowa 4
21. Kino AGRAFKA, ul. Krowoderska 8
22. Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki - Klub Kultury „Paleta”, ul. Wrocławska 91
23.	Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Centrum Pedagogiki i Psychologii, ul. Warszawska 24
24. MEDIKOL Magdalena Baczyńska, os. Teatralne 4a
25. Centrum Językowe „EVEREST”, ul. Mieszczańska 9
26. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39
27. Dom Kultury „Podgórze”, ul. Sokolska 13
28. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia nr 9, os. Teatralne 24
29. Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”, ul. Wita Stwosza 12
30. Nowohuckie Centrum Kultury, Al. Jana Pawła II 232
31. Klub 303 Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta, os. Dywizjonu 303 1
32. Centrum Kultury przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłówce”, ul. Spółdzielców 3
33. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80
34. Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie Filia nr 5, ul. Chałubińskiego 47
35. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35
36. AudioNOVA Sp. z o.o., os. Na Skarpie 6
37. AudioNOVA Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 3
38. Kawiarnia „Coffeeheaven”, Rynek Główny 41

WYRÓŻNIENIA OTRZYMAŁY:
1. Śródmiejska Biblioteka Publiczna w Krakowie Filia nr 4, ul. Dietla 80/ 82
2. Nowohucka Biblioteka Publiczna, os. Stalowe 12
3. Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie Filia nr 14, ul. Spółdzielców 3
4.	Fundacja „Akademia Zdrowych Pleców” i Centrum Medyczne „Com Reha Zone”, os. Sportowe blok 24 A
5. Krakowska Jaskinia Solna & Wellness, ul. Długa 48/21
6. Klub fitness „Lady Fit”, ul. Dietla 45
7. Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie – Czytelnia Główna, ul. Teligi 24
8. Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie Filia nr 20, ul. Borsucza 12
9. Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie Filia nr 17, ul. Łużycka 55
10. LEMON FITNESS, ul. Ludwinowska 11
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D O D A T E K

R E G I O N A L N Y

Małopolskie

SENIORZY AKTYWNI
NA RZECZ SWYCH
WSPÓLNOT LOKALNYCH



MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ W LIŚCIE DO UCZESTNIKÓW
KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI PN. „SENIORZY AKTYWNI NA RZECZ SWYCH WSPÓLNOT
LOKALNYCH. III MAŁOPOLSKIE FORUM SENIORÓW”, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DN. 25
LISTOPADA BR. W MIĘDZYNARODOWYM
CENTRUM KULTURY W KRAKOWIE, NAPISAŁ, ŻE UMIEJĘTNE KSZTAŁTOWANIE AKTYWNYCH POSTAW OSÓB DOJRZAŁYCH
POBUDZA W NICH CHĘĆ DO WŁĄCZANIA
SIĘ W ŻYCIE LOKALNYCH WSPÓLNOT, INTEGRUJE ZE ŚRODOWISKIEM I PRZECIWDZIAŁA WYKLUCZENIU, A III MAŁOPOLSKIE
FORUM SENIORÓW TO OKAZJA, KTÓRA
POZWALA DOCENIĆ I PODKREŚLIĆ POTENCJAŁ DOŚWIADCZENIA, WARTOŚCI
I WIEDZY, Z KTÓRYCH MOGĄ CZERPAĆ
MŁODSZE POKOLENIA.
W momencie ogłoszenia w 2012 r. przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych Stowarzyszenie
Gmin i Powiatów Małopolski – regionalna
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organizacja samorządów – czynnie włączyło się w jego realizację. Stowarzyszeniu
przyświecają w tych działaniach takie cele,
jak: podniesienie świadomości osób starszych na temat przysługujących im praw
w zakresie uczestnictwa w życiu publicznym, zwiększenie aktywności publicznej
osób 60+ oraz promowanie aktywnych postaw obywatelskich w tej grupie wiekowej.
Pierwszą inicjatywą SGiPM na rzecz małopolskich seniorów był projekt pn. „Partycypacja. Seniorzy na rzecz Seniorów w przestrzeni publicznej 60+. Małopolskie Forum
Seniorów”, w ramach którego m.in. przeprowadzono szkolenia na temat sposobów
uczestnictwa seniorów w życiu publicznym,
warsztaty z koordynowania i stymulowania
aktywności osób starszych za pomocą narzędzi internetowych oraz opublikowano
przewodnik na temat partycypacji obywatelskiej osób w wieku 60+. W 2013 r. Stowarzyszenie zrealizowało projekt pt. „Seniorzy
aktywni w przestrzeni publicznej. II Małopolskie Forum Seniorów”, podczas którego szkoleniom w dziedzinie praktycznych

umiejętności w zakresie przygotowywania,
realizacji i sprawozdawczości projektów towarzyszyła realizacja wybranych inicjatyw
obywatelskich przez krakowskich seniorów.
Trwający obecnie projekt SGiPM pn. „Seniorzy aktywni na rzecz swych wspólnot lokalnych. III Małopolskie Forum Seniorów”
jest kontynuacją tego przedsięwzięcia poza
metropolią krakowską, w czterech lokalizacjach woj. małopolskiego. Zadaniem tego
projektu jest z jednej strony dostarczenie seniorom praktycznych umiejętności, a z drugiej pokazanie samorządom, że seniorzy
potrafią samodzielnie w sposób konstruktywny działać na rzecz swych wspólnot lokalnych i powinni być oni poważnie traktowani jako partner JST w realizacji zadań
publicznych. W ramach projektu seniorzy
z Gorlic, Klucz, Koszyc i Nowego Targu realizują w sumie cztery przedsięwzięcia, pod
nazwami: „Podróż życia emeryta”, „Aktywność fizyczna kluczem do zdrowia”, „Ruch
daje zdrowie” oraz „Odkrywanie Podhala
i Spisza – zabytki regionów”. Dzięki temu,
że odbiorcami tych inicjatyw są inne osoby

starsze z ich najbliższego otoczenia, zasięg
bezpośredniego oddziaływania projektu jest
ostatecznie znacznie szerszy od pierwotnie
zakładanego przez SGiPM.
III Małopolskie Forum Seniorów, konferencja, która wpisała się już chyba na trwałe w kalendarz wydarzeń organizowanych
przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, po raz trzeci stała się okazją do dyskusji na temat społecznej aktywności Seniorów na gruncie lokalnym. W tegorocznym
spotkaniu, podobnie jak w poprzednich,
udział wzięli przedstawiciele samorządów
lokalnych oraz małopolskich organizacji
działających na rzecz seniorów, a także liderzy lokalnych społeczności seniorów.
III Małopolskie Forum Seniorów otworzyły wystąpienia na temat wojewódzkiej
i miejskiej polityki senioralnej wygłoszone
przez przewodniczącego SGiPM, Kazimierza Barczyka oraz Annę Okońską-Walkowicz, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej. W ramach
panelu pt. „Senior w Sieci – bezpiecznie
i skutecznie” na temat różnych aspektów
przestępczości z wykorzystaniem narzędzi
elektronicznych i metod ochrony praw konsumentów usług telekomunikacyjnych głos
zabrali Krzysztof Jakubowski, dyrektor Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie oraz podinsp. Jacek Górecki z Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej
Policji w Krakowie. Dobre praktyki na rzecz
przeciwdziałania zjawisku wykluczenia cyfrowego seniorów przedstawili natomiast:

dr Lidia Maria Jedlińska – koordynator programu „Szkoła @ktywnego Seniora”, realizowanego w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, oraz Michał Golemo
z Biura Inicjatyw Społeczeństwa Informacyjnego Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, które wraz z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji od kilku lat realizuje
projekt „Polska Cyfrowa Równych Szans”.
Podczas drugiej części konferencji głos
przekazano seniorom, uczestnikom projektu
„Seniorzy aktywni na rzecz swych wspólnot
lokalnych” z Gorlic, Klucz, Koszyc i Nowego Targu, którzy zaprezentowali wspomniane już inicjatywy obywatelskie, realizowane
przez siebie w swych wspólnotach lokalnych.
III Małopolskie Forum Seniora zamknęła
debata, w której udział wzięli przedstawiciele instytucji samorządowych: Aneta Kosiba
(Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej),
Jolanta Chrzanowska (zastępca dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej),
Mateusz Płoskonka (zastępca dyrektora Wydziału ds. Społecznych UMK) oraz przedstawiciele organizacji społecznych: Anna
Pietras (Krakowskie Centrum Seniorów),
Antoni Wiatr (Krakowska Rada Seniorów),
Andrzej Skrzyński (Rada ds. Polityki Senioralnej przy MPiPS, Stowarzyszenie MANKO) i Daniel Jachimowicz (Ogólnopolska
Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów III
Wieku). Podczas dyskusji wypracowano rekomendacje w zakresie niezbędnych działań
na rzecz podniesienia aktywności seniorów
w życiu publicznym, wśród których znalazły

się m.in.: promocja wolontariatu, zapewnienie ciągłości działań na rzecz seniorów w ramach lokalnych polityk rozwoju, promocja
wizerunku aktywnego seniora czy prowadzenie skutecznej polityki informacyjnej.
Ankiety ewaluacyjne przeprowadzane
przy okazji projektów realizowanych przez
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w ramach Programu ASOS oraz rozmowy z ich uczestnikami pokazały, że seniorzy
są zainteresowani nabyciem praktycznych
umiejętności, które pozwolą im na realizację swoich pomysłów w praktyce oraz wykazanie się większą aktywnością w swoich
społecznościach lokalnych. Potwierdziły
również, że są oni otwarci na inicjowanie
i przeprowadzenie przedsięwzięć, które
będą miały na celu nie tylko zaspokajanie
własnych potrzeb grupy wiekowej 60+, lecz
także realizowane będą z innymi grupami
wiekowymi i do nich kierowane. W związku
z tym Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski planuje, że kolejny projekt złożony
do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
z wnioskiem o dofinansowanie będzie miał
właśnie wymiar międzypokoleniowy.
STOWARZYSZENIE GMIN
I POWIATÓW MAŁOPOLSKI
FOT. ANNA RYCHŁY-MIERZWA
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WARTO WIEDZIEĆ

TEATR PO LATACH
– INFORMACJA O ZESPOLE

SPEKTAKLE TEATRALNE:
Miłość Ci wszystko wybaczy
Przyszli my tu po kolędzie
Pochwała wieńca i chleba
Serce… A to Polska właśnie!
Kolędnicy z okolicy
Nie masz zbrodni bez kary?
Gulasik biesiadny



TEATR PO LATACH
TWORZĄ SENIORZY
Z GMINY ŚWIĄTNIKI
GÓRNE, KTÓRZY JESIENNĄ
PORĘ SWEGO ŻYCIA
PRAGNĄ PRZEŻYĆ GODNIE
I POGODNIE, A I Z INNYMI
RADOŚCIĄ SIĘ PODZIELIĆ.
GRUPA POWSTAŁA W 2012
R. W RAMACH REALIZACJI
PROJEKTU LGD BLISKO
KRAKOWA. PREMIEROWY
SPEKTAKL PT. „MIŁOŚĆ
CI WSZYSTKO WYBACZY” ZOSTAŁ POKAZANY NA SCENIE STRAŻNICY KULTURY
W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH I NA DESKACH TEATRALNYCH PAŁACYKU „SOKÓŁ”
W SKAWINIE, NASTĘPNIE W KRAKOWIE,
WRZĄSOWICACH I RZESZOTARACH. PO
ZAMKNIĘCIU PROJEKTU TEATR PRACUJE
POD EGIDĄ ŚWIĄTNICKIEGO M-GOK-U.
Do tej pory zespół przygotował siedem
spektakli teatralnych i osiem programów
typu estradowego. Łącznie trzydzieści trzy
występy, zrealizowane w ciągu dwóch lat
i czterech miesięcy: w Krakowie, Skawinie
i wielu miejscowościach Małopolski oraz na
Słowacji. Przedstawienia Teatru po Latach
poruszają problemy egzystencjalne bliskie
wszystkim ludziom, nawiązują do tradycji.

PROGRAMY ESTRADOWE
Śpiewamy i tańczymy na Dniach Gminy
Niedaleko od Trenczyna
Ale to już było
Ty kochaj mnie
Bawimy się z Wami andrzejkami
Trzej Królowie jadą
Na ten Nowy Rok
Od nocy do nocy

Aktorzy amatorzy potrafią wzruszyć widzów do łez refleksjami nad życiem i jego
urodą, miłością, przemijaniem. Tak, jakby
od zawsze wiedzieli to, co trafnie ujęła Emily
Dickinson: Miłość jest wszystkim, co istnieje.
To wszystko, co o niej wiemy – Wystarczy...
W niektórych scenariuszach wykorzystywane są teksty szeroko pojętej kultury
polskiej i obcej. Członkowie zespołu chętnie uczestniczą w gromadzeniu materiałów
folklorystycznych, przygotowują część kostiumów, rekwizytów i scenografii.
NATALIA WOJTALA

SUKCESY:
 wyróżnienie specjalne za spektakl „Miłość
Ci wszystko wybaczy” na 1. Małopolskich
Spotkaniach Teatrów Amatorskich – Jabłonka na Orawie, marzec 2013,
 dyplomy uznania dla Teatru po Latach i p.
Natalii Wojtali oraz występ z programem
Ty kochaj mnie podczas Gali Finałowej
Projektu „Generacje – Kreacje. Sztuka
w Dialogu Pokoleń” – Śródmiejski Ośrodek Kultury – Kraków, listopad 2013,
 I miejsce w Małopolskim Festiwalu Twórczości Artystycznej Seniorów – kategoria
duże zespoły wokalne – Trzebinia, czerwiec 2014.
Teatr prowadzi Natalia Wojtala – autorka
scenariuszy i reżyser.
Oprawa muzyczna – Wojciech Knaś.
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NIE ZNASZ,
NIE OTWIERAJ!
– CYKL SPOTKAŃ DLA SENIORÓW Z MICHAŁEM FAJBUSIEWICZEM

W GRUDNIU 2014 R.
RUSZYŁA CZWARTA EDYCJA
SPOTKAŃ W RAMACH
AKCJI SPOŁECZNEJ POD
HASŁEM „NIE ZNASZ, NIE
OTWIERAJ”. PROWADZĄCY
SPOTKANIA MICHAŁ
FAJBUSIEWICZ ODWIEDZI
DZIESIĘĆ POLSKICH MIAST,
ABY OSOBIŚCIE OSTRZEC
OSOBY STARSZE PRZED
OSZUSTAMI PODAJĄCYMI
SIĘ ZA PRZEDSTAWICIELI
HANDLOWYCH.
– Nieuczciwi akwizytorzy – sprzedawcy
energii eklektycznej czy komunikacji – coraz
częściej odwiedzają nasze domy i namawiają na podpisanie nowych umów, nie zawsze
dla nas korzystnych. Niestety, w większości
wypadków ofiarami oszustw i kradzieży we
własnych mieszkaniach padają seniorzy –
wyjaśnia Michał Fajbusiewicz.
Inicjatorem bezpłatnych informacyjnych spotkań w ramach akcji społecznej
„Nie znasz, nie otwieraj” jest TAURON Polska Energia. Poprzednie edycje akcji spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem
kuracjuszy i mieszkańców miejscowości
uzdrowiskowych.
Spotkania informacyjne w ramach akcji „Nie znasz, nie otwieraj!” odbędą się we
Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Wałbrzychu, Opolu, Legnicy, Częstochowie,

Gliwicach, Tychach oraz w Nowym Sączu.
W trakcie wykładów Michał Fajbusiewicz
przedstawi główne zagrożenia, jakie czyhają
na osoby starsze.
Według oficjalnych policyjnych statystyk największym odsetkiem wykroczeń
wobec seniorów są kradzieże i wyłudzania
pieniędzy. „Na administrację”, „na telekomunikację”, „na gazownię” – to są tylko niektóre z metod stosowane przez oszustów,
którzy pod różnymi pretekstami nakłaniają
seniorów na zakup drogiego produktu bądź
usługi.
Prowadzący Michał Fajbusiewicz szczegółowo opisze wszystkie najpopularniejsze
techniki, a także wskaże proste rozwiązania,
które pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo
w domu.
Spotkaniom towarzyszyć będzie trening
asertywności. Ćwiczenia prowadzone przez
profesjonalnego trenera pozwolą uczestnikom rozwinąć asertywną postawę i nauczyć
się przyjmowania jej podczas kontaktów
z przedstawicielami handlowymi. Omówione zostaną również reguły podpisywania bezpiecznych umów oraz najważniejsze
prawa każdego konsumenta.
Po zakończeniu spotkań wszyscy seniorzy otrzymają „Poradnik bezpiecznego

seniora”, zawierający najważniejsze informacje i porady, a także upominek od organizatora – kalendarz na 2015 rok.
Harmonogram spotkań oraz wszelkie informacje na temat akcji „Nie znasz,
nie otwieraj!” znajdują się na stronie:
www.bezpieczniki.tauron-pe.pl/spotkania/Strony/spotkania.aspx.

Kontakt dla mediów:
Anna Melnyk
PR manager
anna.melnyk@fabrykaidei.pl
tel. 71 337 65 05
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NATURALNIE
ZADBAJMY
O PIĘKNE
PAZNOKCIE
ZAWSZE ZASTANAWIAŁAM
SIĘ, DLACZEGO WIĘKSZOŚĆ
KOBIET PODCZAS ZABIEGU
MANICURE WYCINA
SKÓRKI CĄŻKAMI. ZAWSZE
NURTOWAŁO MNIE TO,
DLACZEGO TAKIE PIĘKNE
SŁOWO JAK „MANICURE”,
KTÓRE ZAWIERA W SOBIE
DBAŁOŚĆ O JEDNĄ
Z NAJPIĘKNIEJSZYCH CZĘŚCI
CIAŁA – DŁOŃ, KAŻE LUB
POZWALA TĘ DŁOŃ KALECZYĆ
WYCINANIEM SKÓREK.
NAWET NIE ZWAŻAMY NA TO,
CZY ROBIMY TO W ZACISZU
DOMOWYM, CZY POZWALAMY
NA TAKI ZABIEG W SALONIE
KOSMETYCZNYM. JEŚLI TE
SKÓRKI SĄ, TO NAJWYRAŹNIEJ
JEST JAKIŚ POWÓD, BY BYŁY.
ZUPEŁNIE TAK JAK Z FRYZURĄ.
NIE NALEŻY GOLIĆ GŁOWY
BEZ POWODU, WYSTARCZY JĄ
UMYĆ, A POTEM GUSTOWNIE
I MODNIE OSTRZYC WŁOSY.
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Z doświadczenia wiemy, że złej baletnicy i rąbek spódnicy przeszkadza. Najlepszym i najwłaściwszym jest taki pilnik, który
służy naszym paznokciom lub paznokciom
klientek, a także najlepiej nam pasuje i dobrze leży w dłoni. W pierwszej kolejności
piłujemy paznokcie u szczytu, nadając im
kształt lekkiego łuku. Nie piłujemy natomiast nigdy boków płytki, pozwalając jej
w sposób naturalny wyrosnąć na minimum
dwa milimetry. Wówczas dopiero możemy
nadać płytce paznokcia pożądany i ulubiony kształt. Kwadratowy, migdałowy, okrągły
czy szpiczasty (!). De gustibus non disputandum. Pamiętamy nie tylko o spiłowaniu
końcówki paznokcia z prawej do lewej lub
na odwrót, ale również od góry do dołu.

PŁYN I KWARCOWY KAMYCZEK
Od tej chwili rozpoczynamy najważniejszy etap NMK, czyli aplikowanie płynu na płytkę paznokcia. Płyn ten powinien
pozostać tam kilka minut, aby zmiękczyć
skórki. Po krótkim czasie kilkakrotnie przesuwamy kwarcowym kamyczkiem wzdłuż
paznokcia w kierunku macierzy. Niezmiernie ważne jest powtórzenie tego ruchu kilka razy. Istotą tego etapu jest odpowiednie
wyczucie nacisku, kierunku i kąta nachylenia końcówki kamyczka. Nacisk nie może
być uciążliwy dla pacjenta, kierunek musi
być równoległy do palców, a kąt powinien

Co należy zrobić, aby nasze dłonie, paznokcie i skórki były zawsze zadbane i wyglądały estetycznie?
Warto zadbać o nasze codzienne przyzwyczajenia. Powinniśmy pamiętać o rękawiczkach przy wykonywaniu prac domowych, a także o dobrym wypróbowanym
kremie – przynajmniej na noc. Manicure
kamyczkowy dokona reszty.

OPIŁOWANIE PAZNOKCIA
Do wykonania NMK w domu potrzebny jest kwarcowy kamyczek, bawełniana

być jak najmniejszy, czyli kamyczek powinien w dłoniach manicurzystki przesuwać
się po płytce jak pociąg po szynach. Po takim właściwie wykonanym kamyczkiem
„wkładaniu” skórek na swoje miejsce i przesuwaniu ich w odpowiednim kierunku powtarzamy ten zabieg przynajmniej dwukrotnie. Zawsze na szkoleniach używam
lupy medycznej, aby łatwiej i wyraźniej zobrazować studentkom kolejne etapy NMK.
Właśnie pod lupą najlepiej widać, jak powinna wyglądać płytka paznokcia i okalająca ją skórka, która chroni zarówno paznokieć, jak i jego macierz. Gdyby ten idealny
stan narysować, to pomiędzy płytką, skórką
a palcem powstałaby w ogromnym powiększeniu literka „zet”.
Do następnego etapu NMK do gry
wchodzi bawełniana szmatka. Jest ona o tyle
istotna, że stanowi bufor pomiędzy dłońmi
manicurzystki a pacjentki, co zawsze stwarza większy komfort przy tego typu zabiegach dla obu stron. Po drugie szmatka pozwala w najdelikatniejszy, bo „bawełniany”
sposób doprowadzić płytkę do pięknego
wyglądu. Szmatkę zakładamy na środkowy
palec lewej dłoni, aby objąć nią dłoń pacjentki. Prawą dłonią, a właściwie jej wskazującym palcem, na którym jest bawełniana
szmatka, oczyszczamy płytkę paznokcia ze
skórek, które pozostały tam po „działalności” kamyczka. Dodatkowo utwierdzamy

skórki wokół paznokcia w przekonaniu, że
tam jest ich miejsce. Każdy ruch w kierunku
macierzy przypomina skórkom o ich właściwej pozycji. Zdarza się jednak, zwłaszcza jeśli ktoś po raz pierwszy poddaje się
zabiegowi manicure kamyczkowego lub
wcześniej miał głęboko wycinane skórki,
że pożądany efekt tej metody otrzymujemy
dopiero po kilkakrotnym powtórzeniu opisanych powyżej czynności. Jeśli paznokieć
nie pozostawia więcej do życzenia lub sami
jesteśmy zadowoleni z efektów swej pracy
na tym etapie, możemy przystąpić do pracy
nad płytką.

POLEROWANIE PŁYTKI
Na samym początku ściągamy wierzchnią warstwę płytki blokiem ściernym o bardzo wysokiej gradacji. Czynimy to ruchem
w kierunku końcówek palców, nie więcej
niż trzykrotnie. Większa ilość ruchów może
spowodować, że płytka stanie się niebezpiecznie cienka. Warto posłuchać ostrzeżenia Aleksandara Fredry: „łatwiej kijek
pocienkować, niźli cienki pogrubasić”. Tak
samo jest z paznokciem. Cały odrasta kilka dobrych miesięcy. Na taki paznokieć po
pilingu nakładamy bardzo cienką warstwę
pasty polerskiej. Przy użyciu pokrytej naturalną skórą polerki doprowadzamy płytki
do połysku. Polerowanie wykonujemy takimi samymi ruchami jak pilingowanie płytki

szmatka o specjalnym splocie i specjalistyczny płyn do zmiękczania skórek. Metoda manicure kamyczkowego swoją istotę
zawiera w prostocie, a czynnością najbardziej skomplikowaną jest prawidłowe regularne opiłowanie paznokcia. W „doktrynie”
istnieje spór między specjalistami. Jedni
twierdzą, że nie należy używać pilników
metalowych (z ich zdaniem, jako wieloletni
praktyk, chętnie podejmę polemikę), inni –
że najlepsze są jednorazowe pilniki papierowe (ulubione w Ameryce), jeszcze inni, że
szklane… Można się pogubić.
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URODA
MASAŻ
Kolejnym niezwykle ważnym elementem manicure jest masaż. Oprócz niewątpliwej przyjemności i relaksu, który masaż
daje, nawilża on skórki, uelastycznia je i zaskakująco poprawia ich wygląd. Masaż wykonujemy najlepszymi kremami do masażu
zawierającymi środki odżywcze dla skóry
dłoni. Możemy też zrobić kilkunastominutowy opturacyjny opatrunek z ciepłej oliwy
z oliwek, zakładając na dłonie oliwę, woreczki i ciepłe ręczniki. Wszystko zależy od
czasu, który możemy przeznaczyć na manicure. Po takim nawilżeniu dłoni odtłuszczamy płytkę paznokci w najbardziej ekologiczny i przyjazny sposób. Najlepsza w tym celu
będzie włosiana szczoteczka i woda z szarym mydłem. Tą ostatnim zmywamy krem
z płytki, natomiast szczoteczką masujemy
paznokcie i otaczające je skórki. Jest to niezwykle efektywny, a zupełnie niedoceniany
element manicure. Na tym etapie należy
bezwzględnie wymienić szmatkę na świeżą.
Czystą szmatką dokładnie wycieramy dłonie z kremu i wody z mydłem, a także masujemy i oczyszczamy po raz ostatni płytkę
i skórki wokół paznokcia. Tak przygotowana
dłoń z wypolerowanymi paznokciami jest
wystarczająco piękna, zdrowa i estetyczna. Można jednak w zależności od gustu
i upodobań pomalować paznokcie na ulubiony kolor odpowiednio do wykonywanej

(od nasady paznokcia do jego końcówki).
Polerować możemy do woli, im dłużej –
tym bardziej się błyszczy. Musimy jedynie
zwrócić uwagę na to, aby ruchy przy polerowaniu nie były zbyt szybkie. Tarcie powoduje szybkie podniesienie temperatury
pomiędzy polerką a paznokciem, co może
być bolesne.
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pracy, czekającego nas spotkania, ulubionej sukienki czy gustu partnera. Pamiętać
należy koniecznie o lakierze podkładowym
(base colt). Warto kupić lakier dobrej firmy
z dobrego renomowanego laboratorium,
który nie odbarwi naszych paznokci, który
utrzyma się na paznokciach przez tydzień,
a nade wszystko będzie cieszył oczy nasze
i naszych bliskich. Jeśli chcemy uzyskać taki
efekt, to całości dopełni wierzchnia zabezpieczająca nasz lakier warstwa lakieru (top
cold). Możemy nawet być de mode i zafundować sobie francuski manicure.
Paznokcie, które nie mogą „oddychać”,
które są pokryte lub „chronione” przez
wiele miesięcy pancerną warstwą nieprzepuszczalnych materiałów chemicznych, nie
funkcjonują prawidłowo. To wszystko w mikroskali, niewątpliwie, przez wiele lat negatywnie oddziałuje na nasze zdrowie.
W dobie sztucznych i żelowych paznokci, a także lakierów hybrydowych, które każą nam odwiedzać specjalizujące się
w takich usługach salony raz na miesiąc, nie
doceniamy naturalnego manicure i przyjemności malowania paznokci raz w tygodniu na różne kolory i różne okazje. Dając
naszym dłoniom szansę na naturalny manicure, dajemy sobie „ekologiczne poczucie
satysfakcji”, że nie ulegamy modzie, tylko
zdrowiu i urodzie.

DOROTA WŁOSOWICZ
– członek Rady Ekspertów
„Głosu Seniora”. Będzie
współredagować
dział
poświęcony zdrowiu i urodzie seniora.
Urodzona w Krakowie,
absolwentka prawa UJ,
dziennikarka radiowa i telewizyjna. Autorka książki
„Z cukrem czy bez”, będącej zapisem wywiadów w Radiu Kraków ze znanymi postaciami ze świata kultury, nauki, sztuki
i medycyny. Kultura komunikacji to dziedzina, w której jako
trener, doradca i couch realizuje swoje pedagogiczne zamiłowania. Pasjonatka zdrowego stylu życia i kosmetologii. Autorka nowatorskiej metody kosmetycznej. Wykładowca m.in.
w Małopolskiej Wyższej Szkole im. J. Dietla w Krakowie.

MOC ŻEŃ-SZENIA



ŻEŃ-SZEŃ TO TWOJA RECEPTA NA
ZDROWIE. W CHINACH ZNANY JEST
OD 4000 LAT I STOSOWANY W LECZNICTWIE I MEDYCYNIE JAKO KORZEŃ
ŻYCIA, KTÓRY PRZYWRACA MŁODOŚĆ
I SPRAWNOŚĆ SEKSUALNĄ. JEGO SUROWCEM LECZNICZYM JEST KORZEŃ, KSZTAŁTEM PRZYPOMINAJĄCY CZĘSTO POSTAĆ
CZŁOWIEKA. ŻEŃ-SZEŃ TO ROŚLINA MOCNO ZWIĄZANA Z WIERZENIAMI I KULTURĄ
DALEKIEGO WSCHODU ZE WZGLĘDU NA
POTWIERDZONE PRZEZ SETKI LAT WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE.
Legenda chińska mówi o przekazywaniu w dniu ślubu synowi korzenia przez
ojca, jako symbolu zdrowia, siły i potencji.
Głównym składnikiem korzenia są saponiny, olejki eteryczne, witaminy B1, B2, B12,
C i E, niacyna – czyli witamina PP lub B3,
oraz minerały: wapń, fosfor, żelazo, magnez
fosfor, a także skrobia.
Saponiny mają zdolność zdejmowania napięcia powierzchniowego wody, dobre zdolności zmywające i spieniające, jak
mydło, dlatego wspaniale sprawdzają się
w szamponach. Ponadto działają antyzapalnie, antygrzybiczo, przeciwbakteryjnie i antywirusowo, czyli spełniają w szamponie
funkcję leczniczą.

Dzięki zawartym w korzeniu ginsenozydom jest bardzo mocnym antyoksydantem,
wyłapuje i niszczy wolne rodniki – przyczynę zmarszczek i starzenia się skóry. Dzięki
ginsenozynom hemoglobina szybciej przyłącza wdychany przez nas tlen, a komórki
są lepiej odżywione. Żeń-szeń stymuluje
odnowę naskórka, przywraca skórze zakłóconą równowagę fizjologiczną i doskonale
tonizuje. Wyciąg z tego życiodajnego korzenia odmładza, ujędrnia, nawilża i regeneruje. Ze względu na bogaty skład minerałowo-witaminowy doskonale odżywia i łagodzi
skutki stresu na skórze.
W związku z niespotykanymi właściwościami korzenia od lat stosowany jest
w produkcji naturalnych kosmetyków i jako
suplement diety.
MARIA MULARCZYK,
BIOCHEMIK

UWAGA! KONKURS!
Do wygrania 3 zestawy
produktów z żeń-szeniem
firmy tianDe!
Wystarczy opisać w kliku zdaniach:
Jaka jest Twoja recepta na zdrowie?
3 najlepsze recepty zostaną opublikowane na stronie tiandesilesia.pl, a ich
autorzy zostaną nagrodzeni szamponem
z korzeniem żeń-szenia firmy tianDe.
Prace przyjmowane będą do 30 stycznia
2015 r. pod adresem e-mail:
glos.seniora@manko.pl
(w temacie prosimy wpisać: KONKURS
ŻEŃ-SZEŃ)
oraz:
Stowarzyszenie MANKO
ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków
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POEZJA

Wspomnienia Seniora
Kochany Tato!

Stanisław Zawłodzki

JESIEŃ

Regina Nachacz

Jesień ma swoje uroki
choć liście z drzew spadają
kwiaty więdną i usychają
zieleń zamienia się w brąz
bywa że nawiedza nas mróz
bywa mokro deszczowo i dżdżysto
rankami i wieczorami jest mglisto
dzień coraz krótszy
i ja jestem coraz starszy
coraz chudszy i słabszy
jednak pełen optymizmu i nadziei
że znów będzie wiosna
i wszystko wróci do życia
przyroda się zmieni i zazieleni
kwiaty rozkwitną różnymi kolorami
nam się życie odmieni
może znajdziemy przyjaciół
i pójdziemy przez dalsze życie już nie sami

Dziś w nocy Panna Maryja
Powiła Bożą Dziecinę
Przy stole czuwa rodzina
Przeżywa najświętsze chwile
Gloria in excelsis Deo!

Wiesław Janusz Mikulski

z cyklu
„SAMOTNOŚĆ
GWIAZD”

tak wiele interesów spraw
uliczek krętych naszych godzin
Panie oczyść nas i spraw
by zachwyt Tobą miłość rodził
w zmęczeniu minut w pocie dni
które jak chmury przemijają
oczyść nas Panie i spraw by
deszczem spadały w ziemię czasu

Sławomir Mierzejewski

SAMOTNA STAROŚĆ

Kończy się dzień
Jeden z wielu
Spędzony samotnie
Siedzi przy stole zamyśleń
Czeka na posiłek słowa
Pustka w domu
Bolesna cisza
Głuchy telefon
Oczy przenikają przeszłość
W głębi boleści widzi
Ukryty obraz
dziecka i wnuków
Ciągła nadzieja
że może kiedyś przerwą
tę samotności ciszę.

Helena Waśniowska

SPOKOJNIE

Stoję przy oknie w dal zapatrzona
Czekam co przyniesie dzień
Czy jeszcze kiedyś będę spokojna i szczęśliwa
Gdy przyszły późne lata, a głowa moja siwa?
I oczy słabsze, i nogi. Cała trzęsę się od trwogi.
Wytrysnęło źródełko z kryształową wodą
Pragnę się jej napić – chcę być wiecznie młodą!
Migocąca gwiazda, gdy z nieba spadała
To moje marzenie spełnić obiecała
Lecz czy będzie chciała?
Wiesz – już się nie boję, chociaż lata płyną
W dal wieczną idę spokojnie moją życia doliną…
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tak wiele interesów spraw
i słów i słów zbyt wiele pada
oczyść nas Panie z kłamstwa prawd
miłością swoją wyspowiadaj...

Regina Nachacz
Na szczęście, na zdrowie
Na ten Nowy Rok!
Niech gwiazda miłości
Rozpromieni mrok!
Niechaj silnej wiary
Strzeże każdy krok!
Niech ludzka nadzieja
Zetrze troski w proch!

DRODZY SENIORZY!
ZMOTYWUJMY SIĘ, ABY
SPISAĆ I PRZEKAZAĆ
SWOIM POTOMNYM
SWOJĄ HISTORIĘ. NIE
POZWÓLMY O SOBIE
ZAPOMNIEĆ, DAJMY
POTOMNYM COŚ,
DZIĘKI CZEMU BĘDĄ
O NAS PAMIĘTAĆ.
PRZEKAŻMY IM
NASZE ODKRYCIA,
SPOSTRZEŻENIA –
ABY NIE POPEŁNIALI
NASZYCH BŁĘDÓW.
ABY UCZYLI SIĘ NA
NASZYCH
PROBLEMACH
I SUKCESACH. SPISUJMY
NASZE NAJCIEKAWSZE
WSPOMNIENIA
I PRZEKAZUJMY JE
NASZYM DZIECIOM
I WNUKOM, A ONI
PRZEKAŻĄ JE SWOIM.
NAJCIEKAWSZE
ZOSTANĄ
NAGRODZONE I UKAŻĄ
SIĘ W „GŁOSIE SENIORA”
I NA NASZEJ STRONIE.
JAKO PIERWSZE
PREZENTUJEMY
WSPOMNIENIA NASZEJ
CZYTELNICZKI ZE
ŚWIDNICY

Kiedy ma się kilka lat, trudno rozeznać się w rodzinnych koneksjach; wujek, stryjek, siostra, brat
cioteczny, kuzyn, kuzynka, babcia ze strony mamy, dziadek ze strony taty…
Za dużo tego wszystkiego, za trudne do pojęcia, zwłaszcza że tych wszystkich wujków, ciocie, kuzynów i kuzynki znało się wówczas zazwyczaj tylko ze słyszenia – rzadko kiedy widziało, znało osobiście…
Kiedy ma się lat… naście, czy nieco więcej, inne sprawy są ważniejsze niż to, co się dzieje w rodzinie – bliskiej, a jednak dalekiej.
I tak mijają lata, aż wreszcie osiągamy wiek, w którym chcielibyśmy coś więcej wiedzieć o swoich przodkach, o swoich korzeniach... Okazuje się, że nie ma już tych osób, które mogłyby nam rozświetlić przeszłość, poopowiadać o nieznanym dziadku, babci, opowiedzieć historię wujka, który…
Pamiętasz?
Właśnie wtedy, kiedy ten wiek osiągnęliśmy, kiedy wokół nas zaczęło z jednej strony pustoszeć,
bo odchodzą po kolei nasi przodkowie, a z drugiej strony przestrzeń ta wypełniana jest przez kolejne
młode pokolenia, zaczęło nam tych informacji brakować.
Ty osiągnąłeś już piękny wiek 90 lat i byłeś „ostatnią naszą deską ratunku”, ostatnią osobą, od
której możemy się czegoś dowiedzieć na temat rodziny.
Zaczęliśmy więc Ciebie namawiać na spisanie swoich wspomnień.
Nie jest ważne, kto pierwszy wpadł na ten pomysł, ważne jest to, że udało nam się pokonać Twój
opór i to, co przez wiele lat opowiadałeś nam, wreszcie przelałeś na papier.
Pamiętasz te wszystkie dni, wieczory, kiedy ogarniały Cię wątpliwości, w jakiej formie to pisać,
co pisać, po co, na co… Pamiętasz, kiedy buntowałeś się: „nie mam nic ciekawego do powiedzenia”,
„moje życie było normalne, jak setki innych”… Wówczas przypominałam Ci za Napoleonem Bonaparte: „nie powinniśmy odejść z tej ziemi, nie zostawiając śladów, które polecać będą naszą pamięć
potomności”. Pamiętasz swoje niezadowolenie z „tworzenia”, kiedy darłeś to, co napisałeś? Pamiętasz nasze spory, ba – czasami kłótnie, że się mylisz, że to musiało być inaczej?
Dziś chciałabym Ci powiedzieć ze stuprocentową pewnością: Twój wysiłek nie poszedł na marne! Warto było!
Przyszedł czas na kolejne pokolenie. Po Twoje wspomnienia po nas, dzieciach i wnukach, sięgają teraz prawnuki, kiedy mają utworzyć drzewo genealogiczne, kiedy mają opisać ciekawą historię
rodzinną.
Przecież w Twoich wspomnieniach roi się od ciekawych historii, choć nie wszystkie są dla Twoich
prawnuków zrozumiałe.
Choćby ta, o pierwszych dniach wojny w Krzemieńcu, kiedy Twoi harcerze byli łącznikami i gońcami pomiędzy ambasadorami i ministrami rządu polskiego, który ewakuował się przez Rumunię
do Francji i dalej do Anglii. Dla Twoich prawnuków „goniec” to nic innego jak figura szachowa…
Albo ta, w której w środku zimy w zapadłej wsi musiałeś odebrać poród pierworodnego syna, bo
nie było lekarza, akuszerki (a co to jest akuszerka?), telefonu… Swoją drogą, Tato, byłeś prekursorem
porodów rodzinnych! A ileż ciekawych informacji przekazałeś o swojej rodzinnej wsi, zwyczajach,
obyczajach… Tak, Tato – Twoja praca nie poszła na marne.
I tylko żal, że nie możesz się o tym sam przekonać, że nie widzisz, nie słyszysz, jak prawnuki pytają o Ciebie. Za to ja coraz częściej myślę o tym, do czego mnie namawiałeś, kiedy ukończyłeś już
swoje „dzieło” – pisz, pociągnij to dalej. Teraz mnie ogarniają te same wątpliwości, co kiedyś Ciebie,
a Ciebie nie ma i nie możesz mnie wesprzeć. Nawet tego listu nie odczytasz (choć tak bardzo lubiłeś
je otrzymywać i czytać), bo na jaki adres miałabym ten list wysłać? W zaświaty? Przecież nie na
Berdyczów!
Tradycyjnie przesyłam całuski.
Twoja córka
TERESA DALESZYŃSKA
ŚWIDNICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
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FELIETONOWY GROCH Z KAPUSTĄ

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU
BIAŁE ŚWIĘTA. POCZUCIE HUMORU. OBCIACHOWE PREZENTY. ŚWIĘTY SPOKÓJ. ŻYCZENIA.



CZY BĘDĄ PRAWDZIWE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA, TO ZNACZY CZY
POGODA BĘDZIE JAK NALEŻY?

Puchowy śnieg, lekki mróz, krystaliczne powietrze? Tego pewno wszyscy chcielibyśmy sobie
życzyć – żeby było mroźno i biało, jak za naszych
młodych lat bywało... No ale przede wszystkim,
żeby było zdrowo i wesoło, rodzinnie.
Wesoło! Oby! Czy popularne jest pojęcie – polskie poczucie humoru? Powszechnie ceni się
przede wszystkim angielskie poczuciu humoru
– specyficzne, z dużym dystansem i sporą dawką
złośliwości. Humor ten opiera się w głównej mierze na absurdzie, ironii, sarkazmie, humorze sytuacyjnym oraz zaskoczeniu. Nie będę oryginalna, gdy przytoczę tu słynny serial „Latający cyrk
Monty Pythona” i jego popularne skecze, jak np.
„Ministerstwo głupich kroków”, czy mój ulubiony
skecz restauracyjny „Brudny widelec” i inne.
Ale bez kompleksów, proszę. Mamy i my swoje prześmiewcze tradycje – Antoni Słonimski
i Julian Tuwim wśród otaczających ich oparów
absurdu, czy znany z finezji Kabaret Starszych
Panów, a ostatnimi czasy Kabaret Moralnego
Niepokoju z Robertem Górskim na czele. Polskie poczucie humoru jest trochę podobne do
angielskiego, podobnie jak Anglicy czujemy
potrzebę śmiania się z życia, ironizowania itd.
Szkoda tylko, że dość często, nawet w tak zwanym dobrym towarzystwie (cokolwiek by to nie

miało oznaczać), większość żartów obraca się
wokół części ciała będącej w opozycji do głowy.
To trochę smutne...
Świąteczny nastrój, tradycyjne potrawy, kolędy,
prezenty pod choinką to jedne z najsilniej-szych
wspomnień z dzieciństwa. Ale i w świecie dorosłych potrafi być na swój sposób ciekawie i zabawnie. Wystarczy poszukać na forum wątku
pt. „Obciachowe prezenty”, gdzie czytamy o różnych dziwnych i niewielką raczej radość przynoszących upominkach:
Skarpetki i rajstopy, kiedyś deficytowe, ale mój
dziadek o tym zapomniał i co roku każdy facet
dostaje skarpety, a kobieta rajstopy.
Zjełczały krem od teściowej w zniszczonym
opakowaniu dla cery mocno dojrzałej, zwietrzała kawa, pralinki z białym nalotem. Reszty już
nie pamiętam.
Ja od swojego męża pod choinkę dostałam futerał na sztucer (mąż jest myśliwym).
Przebiję was wszystkich. Moja koleżanka w prezencie ślubnym dostała od swojej matki na 10
lat opłacone msze św. w ich intencji.

Tak to z tymi prezentami różnie bywa... A już
skarpety to klasyka klasyk ... Krążą o nich różne dowcipy. Oto jeden z nich:
– Najlepszym prezentem od ciebie dla mnie
będą twoje dobre stopnie.
– Nic z tego tatusiu, już ci kupiłem skarpetki.
Czego jeszcze dobrze jest życzyć z okazji Świąt?
Pewnie jak zwykle – spokoju (świętego, oczywiście ) i to zarówno w skali mikro jak i makro.
Ludzie mają „to dość”. Chcą być dalej od „całego tego zgiełku” (też tytuł pewnego filmu – sic!),
wynoszą się więc na obrzeża dużych miast, zamieszkują coraz chętniej pod Warszawą, Łodzią,
Krakowem, etc. Chcą być bliżej natury – kupują
więc działki, ale też zakładają ogródki na dachach, balkonach, gdzie obok nieśmiertelnych
pelargonii (albo zamiast) wysiewają zioła i różne przyprawy, sadzą pomidory, marchewki, winogrona. Jest dobrze!
A zatem – WESOŁYCH i SPOKOJNYCH
ŚWIĄT!

BARBARA KLIMASIŃSKA
KRAKÓW – FOT. BARBARA KLIMASIŃSKA

ŻEGNAJ DOKTORZE!
Chorym nigdy pomocy nie odmawiałeś,
Dużą wiedzę lekarską w czyn wdrażałeś.
Cierpliwie znosiłeś pacjenta humory,
Chociaż sam nie raz byłeś chory.

Wiatr kołysze konarami drzew,
A Tobie został werbla i trąbki śpiew.
Z honorem wojskowym Ciebie pochowano,
Ku Twej Pamięci, ostatnie salwy oddano!

Wspaniałym i skutecznym lekarzem byłeś.
Dar powołania na ziemi wypełniłeś.
W każdym pacjencie cząstkę serca zostawiłeś!
Bo w chorobie przyjacielem jego byłeś.

Teraz cierpi każdy z nas,
Bo Ciebie zabrakło wśród nas !
Dla Ciebie nie skończył się jeszcze ten świat,
Zostanie po Tobie lekarskiej sławy ślad.

Może masz już swe niebiańskie pokoje,
I otworzysz gabinety swoje.
Prosimy Cię – opiekuj się nami tam z góry,



SCRAPBOOKING MOŻE BYĆ PRZYJEMNYM
SPOSOBEM
SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA OSÓB
W RÓŻNYM WIEKU. SZCZEGÓLNIE POWINIEN ZAINTERESOWAĆ MIŁOŚNIKÓW
PRAC MANUALNYCH.
Jest to metoda ozdabiania bazująca na
wykorzystaniu papieru w tworzeniu albumów. Słowo scrapbooking (od angielskiego scrap – skrawek i book – książka) wiele mówi o specyfice tworzenia tą metodą.
„Skrawki” mogą być z różnych materiałów
i kształtów – ten rodzaj dekorowania charakteryzuje duża dowolność, ograniczeniem jest tylko fantazja twórcy. Tworzymy
przez naklejanie na bazę, np. okładkę albumu, wszystkiego, co podpowie nam fantazja: papieru, tkanin, suszonych kwiatów,
kawałków drewna itp. Efektem końcowym
może być album na zdjęcia, kalendarz, notes, przepiśnik czy kartka okolicznościowa.

JAK ZACZĄĆ?

Janina Wiśniewska

Żegnaj! Panie doktorze Stanisławie,
Nazwisko Twoje okryte już jest w sławie.
Przedwcześnie do nieba podążyłeś,
Odejściem swoim wszystkich zasmuciłeś!

SCRAPBOOKING
DLA SENIORÓW

Gdy widzisz nas z tej niebiańskiej chmury.
W pamięci naszej zawsze będziesz z nami,
Tu na ziemi ze swoimi pacjentami…
Za chorym – swego zdrowia poświęcenie,
Niech Bóg da Ci wieczne zbawienie.
Po trudach, po pracy – odetchnij tu sobie,
W łonie matki ziemi, w małym ciemnym
grobie.
Daj ludziom zastrzyk męstwa,
Daj ludziom dar zwycięstwa
Daj szczęścia bez miary.
Byłeś wielki i wielkie były twe zamiary.

Wiele osób starszych ma w swoich szafach ozdobne papiery, koronki, guziki czy
ścinki tkanin, które – często nieużywane – idealnie nadają się do wykorzystania
w scrapbookingu. Tworzą one unikalną kolekcję, która może być początkiem kreatywnego i niedrogiego hobby. Jest to także dobra okazja, by uporządkować stare pamiątki,
zapomniane przepisy, cytaty, zdjęcia, adresy
i ważne daty. Zorganizowanie ich w album
sprawi, że nie tylko przyjemniej będzie ponownie po nie sięgnąć, ale także będą mogły leżeć w widocznym miejscu jako ozdoba
pokoju. Inną możliwością jest sprezentowanie ich bliskim – zdjęcia ukazane są w zupełnie nowej odsłonie, która zależnie od zamysłu autora może być humorystyczna,

sentymentalna lub mieć formę pamiątki ze
ślubu lub okresu dzieciństwa.

RĘKODZIEŁO A PROBLEMY
ZE ZDROWIEM
Problemy ze wzrokiem lub precyzją
dłoni nie dyskwalifikują tworzenia metodą
scrapbookingu. Większość niedoskonałości, takich jak krzywo wycięty papier lub źle
przyklejony element, można zamaskować
koronką czy wstążką. Naklejanie materiałów na siebie i tworzenie warstw nie jest
w tej metodzie zabronione, a wręcz wskazane. Sprawia to, że jest to hobby również dla
osób, które z pewnych powodów nie mogą
osiągnąć idealnej precyzji lub nigdy nie zajmowały się rękodziełem.
Scrapbookingiem można się zajmować,
nie wychodząc w domu, a seniorzy korzystający z internetu mogą w nim znaleźć wiele filmów instruktażowych i inspiracji. Dla
tych, którzy wolą tradycyjną formę przekazu, w księgarniach dostępne są opatrzone
zdjęciami książki opisujące krok po kroku
poszczególne etapy wraz z pomysłami na
tematyczne albumy.

SCRAPBOOKINGOWE
SPOTKANIA
Scrapbooking może być także okazją do
nawiązania nowych znajomości. W wielu

miastach organizowane są spotkania warsztatowe lub zjazdy, gdzie można zobaczyć
prace innych uczestników. Coraz częściej
tworzone są kluby rękodzieła, gdzie spotykają się osoby chętne do dzielenia się wiedzą i wzajemnego inspirowania. Daje to
możliwość tworzenia zarówno w domowym zaciszu, jak i w większej grupie osób.
Dekorować można także ze współmałżonkiem lub innymi członkami rodziny.
Unikane zdolności każdego z nich mogą
pomóc stworzyć coś wyjątkowego, a także miło spędzić czas w rodzinnym gronie,
który zaowocuje wspólną pamiątką. Elementów albumu może być wiele – każdy
z członków rodziny może zaproponować
swoje rozwiązanie.

PODJĘCIE NOWEJ
AKTYWNOŚCI
Scrapbooking, tak jak i inne aktywności, jest przede wszystkim okazją do zrobienia czegoś dla siebie, odkrycia nowej
pasji, spróbowania czegoś nowego. Szukanie i umacnianie swoich talentów możliwe
jest przez całe życie, dlatego warto się nie
zniechęcać i dać sobie szansę na odkrycie
satysfakcji, która może płynąć z twórczej
aktywności.
KAJA CHOJNACKA

przekazano przez Uniwersytet Każdego Wieku w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu
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SENIOR POLECA

„PIANISTKA”

– POWIEŚĆ KONTROWERSYJNA I SKANDALIZUJĄCA?
Elfriede Jelinek, austriacka pisarka i feministka, została w roku 2004 laureatką
literackiej Nagrody Nobla. Nagrodę Akademia Szwedzka przyznała pisarce za „demaskowanie absurdalności typów społecznych w powieściach i dramatach” oraz za
„nadzwyczajną lingwistyczną pasję”. Najsłynniejszą książką Elfriede Jelinek jest
„Pianistka” (1983), powieść o charakterze
autobiograficznym, przetłumaczona na
ponad dwadzieścia języków. Do rozgłosu
dzieła przyczyniła się także jego ekranizacja przez austriackiego reżysera Michaela
Haneke w 2001 roku. Główną rolę w tym
filmie zagrała znana francuska aktorka,
Isabelle Huppert.

„Pianistka” uważana jest za powieść
kontrowersyjną i skandalizującą. Ale też
określana jest jako nowatorska, wstrząsająca, wybitna. Książka ma i fanów, i przeciwników. Ja należę do tych pierwszych,
których zresztą na świecie wydaje się być
znacznie więcej... W Polsce powieść początkowo przyjęto z pewną rezerwą.
Bohaterka powieści Erika, niespełniona
pianistka, jest nauczycielką muzyki w średnim wieku. Wychowana została przez samotną, zaborczą matkę, z którą nadal mieszka i od której jest uzależniona psychicznie
i emocjonalnie. Czuje się bardzo samotna,
pełna bólu i cierpienia. Skomplikowane relacje z matką, niezbyt satysfakcjonujące życie
zawodowe i osobiste (a właściwie jego brak)
oraz ogólne zagubienie doprowadzają ją do
buntu i irracjonalnych działań. Odwiedza

zakazane zakątki Wiednia, miejsca schadzek,
kina i sklepiki porno, posuwa się do rzeczy
niewiarygodnych... Wdaje się w nieudany romans z jednym ze swoich studentów, Walterem. A zatem trudna, spóźniona miłość?
Fabuła z pozoru wydaje się być dość
banalna, nawet chwilami wzruszająca, ale
przede wszystkim szokuje i bulwersuje.
Toksyczny (sadystyczny) trójkąt głównych
bohaterów (Erika, Walter i matka Eriki)
nie ma szansy na żadną terapię i szczęśliwe zakończenie. Żadne zrozumienie i porozumienie nie jest tu możliwe. Destrukcyjny
związek matki i córki będzie trwał nadal?
Książka bardzo wciąga, albowiem „Pianistka” jest powieścią ze wszech miar fascynującą i wybitną! Podziw dla opisywanego
dzieła odnajdujemy także w poniższych opiniach:
Internautka Hanna Frank (merlin.pl) tak
pisze:
To dzieło, które nie każdy musi i umie
zrozumieć... Książka, której nie odkłada się
obojętnie po przeczytaniu, to dzieło, które
długo trzyma czytelnika w zamyśleniu...
Natomiast Magdalena Miecznicka (wyborcza.pl) podsumowuje:
Niekonwencjonalnie napisana i dotykająca bolesnych spraw, „Pianistka” jest książką, od której nie można się oderwać. Działa
na czytelnika fizycznie, a po jej lekturze świat
nie jest już taki sam. To powieść dla tych, którzy docenią strawę duchową bez lukru.
OPRAC. BARBARA KLIMASIŃSKA

PIANISTKA (tytuł oryginału „Die
Klavierspielerin”, niem.), Reinbek
1983
Wydania polskie – tłumacz. Ryszard
Turczyn,Wydawnictwo Sic! 1997,
W.A.B. 2009;
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RECENZJA KSIĄŻKI

„DZIARSKI
DZIADEK”
„Jeśli
leżysz,
wstań. Jeśli stoisz, idź. Jeśli
idziesz, pobiegnij”

Ma dziewięćdziesiąt dwa lata,
i wciąż dowodzi,
że nawet w takim
wieku można być
wysportowanym, szczęśliwym i co najważniejsze – zdrowym. Jego filmy, w których
pokazuje swoje codzienne treningi, obejrzało i polubiło już tysiące Polaków. Codziennie ćwiczy swój umysł i ciało, a także
zdrowo i racjonalnie się odżywia. Niedawno
wydał swoją własną książkę. O kim mowa?
O Dziarskim Dziadku, czyli Antonim Huczyńskim.
Pan Antoni postanowił podzielić się
swoją receptą na długowieczność, a także zainspirować innych do dbania o siebie
i swoje zdrowie. Książka podzielona jest na
kilka rozdziałów, w których opisuje on swoją walkę z upływającym czasem. Oprócz
wielu przydatnych wskazówek czy pięknych zdjęć, na których widnieje uśmiechnięta postać pana Antoniego, możemy
w niej znaleźć również przykładowe ćwiczenia wzmacniające siły witalne, przepisy
na pyszne i lekkie dania, a nawet tygodniowy jadłospis dla każdego seniora. Wszystkie
powyższe sprawdzone i stosowane przez
samego Dziarskiego Dziadka!
To co urzeka w samej książce, to pasja, zadowolenie z życia i próba motywacji
innych do przeprowadzenia zmian w dotychczasowych nawykach, tryskające z każdej stronicy. Po przeczytaniu „Dziarskiego
Dziadka” zastrzyk pozytywnej energii jest
gwarantowany!
JOANNA CZARNY

SLASH,
CZYLI JAK SIĘ
(NIE)ZESTARZEĆ Z GODNOŚCIĄ...
Czasami zazdroszczę Beacie Tyszkiewicz...
Ach, damą być, uroczo dystyngowaną, całą
w stylowych beżach... Na szczęście to nigdy
nie trwa długo, bo jednak pomimo sześćdziesiątki zbliżającej się wielkimi krokami
pierwsze płatki śniegu prowadzą moje myśli nie ku śniegowcom, ale Kasprowemu,
z którego pierwszy zjazd na snowboardzie
wciąż uwielbiam. No i jakoś nie wyobrażam sobie pani Beaty – z całym moim dla
niej uwielbieniem – na koncercie Slasha,
na którym zdecydowałam się towarzyszyć
mojej nastoletniej córce w najbardziej ponury z listopadowych wieczorów.

Slash, czyli Saul Hudson, to ten dziwak
w cylindrze i ciemnych okularach, autor wiekopomnych gitarowych riffów amerykańskich gwiazd rocka Guns N’ Roses (założę się,
że znacie co najmniej „Sweet Child of Mine”
czy „Paradise City”), obdarowany egzotyczną
mieszanką genetyczną – afro-amerykańską
po matce, brytyjską po ojcu. Jest czego zazdrościć – pomimo biegu lat (gra na gitarze
od 14. roku życia, a dobiega pięćdziesiątki)
jego solowe maratony, w przeciwieństwie do
niektórych rockowych dinozaurów, wprawiają nawet najbardziej rozbawionych (czytaj
wrzeszczących) fanów w oniemiały zachwyt.
Tak było też w Arenie. Punktualnie o 20
na scenie pojawił się support, The Monstertruck z Ontario i od pierwszych dźwięków
nie zawiódł – solidny rock o korzeniach godnych Led Zeppelin czy Deep Purple. Wokalista, Miles Kenndey, godnie rozbujał niecierpliwy tłum, przekornie pytając między
utworami, czy jesteśmy gotowi na Slasha,
a potwierdzający ryk tłumu odebrał z rozbrajającym uśmiechem.
Pomyślałam sobie, że supportowanie
Slashowi to jednak ciężki kawałek chleba, ale
na szczęście atmosfera była radosna, a przerwa techniczna krótka. Punktualnie o 21 na

scenie pojawiła się gwiazda wieczoru, Saul
Hudson vel Slash. Na dworze trwała obrzydliwa jesienna mżawka, a w krakowskiej Arenie temperatura pod sceną od pierwszych
dźwięków tego niekwestionowanego mistrza
gitary bardziej przypominała saunę niż salę
koncertową, a ja ku własnemu zdziwieniu
skakałam razem z dwudziestolatkami, zapominając na parę chwil o rozlicznych dolegliwościach.
Po rozstaniu z Guns N’ Roses w 1996
(podpowiedź – zakładanie ich koszulki na
koncert Slasha to niewybaczalny nietakt) do
obecnego tournée „World on Fire” zaprosił
Milesa Kennedy&The Conspirators. Miles
to utalentowany wokalista, który z równym
powodzeniem prezentuje własne kompozycje, jak też oddaje szacunek niekwestionowanym hitom owych mistrzów rocka. Były już
wspomniane
„Sweet Child of Mine”, „Paradise City”,
„Rocket Queen” i kilka innych. Zdające się
trwać w nieskończoność solo Slasha w „Anastacii” momentalnie uciszyło rozentuzjazmowany tłum, nie było ani o sekundę za
długie, a jak dla mnie – mogło trwać drugie
tyle... Jego wirtuozeria i muzyczna swoboda
nie ma sobie równych i wywołuje skojarzenia z podobnie niesfornym Nigelem Kennedym w „Czterech porach roku”. Brent Fitz zapewnił bezbłędne, acz dyskretne wsparcie na
perkusji, tworząc z czarnowłosym basistą/
wokalistą Brentem Fitzem niezawodną sekcję rytmiczną (do „The Conspirators”), podczas gdy Slash tkał swoje misterne gitarowe
riffy – zdawałoby się – bez końca.
Ten genialny samouk nie czyta nut,
a współtworzył takie kamienie milowe
rocka i popu, jak „Black or White” Michaela
Jacksona czy „Always on Run” Lenniego Kravitza. Solówka rozpoczynająca „Sweet Child
of Mine” znalazła się na pierwszym miejscu
„The 100 Greatest Guitar Solos” w 2008. Ma

niezliczoną kolekcję robionych na zamówienie gitar, włącznie z Guild Crossroads
Double Neck (podwójny gryf), na której
wykonał „Civil War” solo. Współpracował
z Michaelem Jackosnem, Lennym Kravitzem, Carol King, Alice Cooper i Rihanną, od
wielu lat z powodzeniem tworzy muzykę filmową, m.in. do filmów Quentina Tarantino
i dla Disneya. Zabawnym akcentem były poustawiane na konsolach postaci z kreskówek,
ulubieńcy Slasha.
Tak, było potwornie głośno, gorąco, bolały mnie nogi, plecy i cała geriatryczna reszta...
Dałabym majątek za łyk czegoś mocniejszego, ale nie zamieniłabym tego wieczoru na
żaden przed telewizorem, w wygodnym fotelu, ze szklaneczką ulubionej whisky. Nie dajcie się nabrać – największy telewizor, najlepsze kolumny i napoje w miłym towarzystwie
to nie to samo... Warto sobie przypomnieć od
czasu do czasu, dlaczego o takich koncertach
marzyliśmy w latach żelaznej kurtyny i dlaczego dziesiątki tysięcy biletów sprzedają się
w kilka dni. Akustyka w Arenie była najlepsza
pod sceną, gorsza na trybunach, organizacja
widowni dość uciążliwa (nie rozumiem, jak
można zbudować stadion i nie przewidzieć
odpowiedniej ilości wejść), ale do zniesienia.
Natomiast uczucie chóralnie wykrzyczanego
„Sweet Child of Mine” – bezcenne...
Jeśli kogoś przekonałam – wbrew rozsądkowi polecam nie wygodne siedzenia na
trybunach, ale tłumne doświadczenie na płycie. Parafrazując kolegę córki obserwującego
z zazdrością, jak skaczemy w deszczu złoto-czarnych confetti wystrzelonych na zakończenie koncertu ze swojego wygodnego,
bezpiecznego dla rodzinnych uszu miejsca
w sektorze: jak koncert – to tylko pod sceną.
Pewnie nieprędko zaryzykuję tę bezwzględnie ekstremalną rozrywkę, ale naprawdę warto to przeżyć chociaż raz... Polecam!
BASIA GAGNON
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ZAKOCHAŁAM SIĘ
W MONTENEGRO!

Na koniec gwóźdź pobytu…. A było to
tak. Przedostatniego dnia pobytu w Budvie,
idąc z córką bulwarem biegnącym ponad
plażą, „wyhaczyłam” wzrokiem puste stanowisko parasailingu. Dwóch speców od puszczania ludzi w niebo lotnią ciągniętą przez
motorówkę na 200–300-metrowej lince,
zbierało swe rzeczy po pracy. „Ile?” – spyta-



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

NIE PAMIĘTAM JUŻ, ODKĄD TA NAZWA KOJARZYŁA MI SIĘ TAJEMNICZO, PIĘKNIE I ELEGANCKO. NIC
TEŻ DZIWNEGO, ŻE KIEDY CÓRKA ZAUWAŻYŁA OKAZYJNĄ CENĘ NA DZIEWIĘCIODNIOWY WYJAZD DO BUDVY – OCZY MI
SIĘ ZAŚWIECIŁY! I... POJECHAŁYŚMY AUTOKAREM, Z CIEKAWOŚCIĄ PRZYGLĄDAJĄC SIĘ, JAK ŻYJĄ NASI SĄSIEDZI: SŁOWACY, AUSTRIACY I INNI.
Już sama podróż dużo mi powiedziała
o budownictwie, upodobaniach w ozdabianiu domów, ogrodów itp. Jak dla mnie – inspirujące obserwacje.
Budva okazała się uroczym kurortem,
wyraźnie dbającym o gości z każdą zawartością portfela, co niekiedy może być ważne.
Ale do rzeczy. Budva jest cudna,
a zwłaszcza starówka, która przypomina mi
podwawelską. Zasadnicza różnica to skala.
Tu wszystko jest o wiele węższe. Jeśli rozłożysz ręce, niewiele braknie, by dotknąć
ścian dwóch przeciwległych kamieniczek.
Cudowne, zaczarowane zaułki, po których z przyjemnością się błądzi i snuje,
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Formularz zgłoszeniowy
dla Uczestników Programu
„Karta Seniora”*

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.

zwłaszcza wieczorami. Zaciszne kawiarniane ogródki tętnią życiem i wakacyjną beztroską.
Muzyka, gwar rozmów, zapachy i nastrojowe oświetlenie tworzą swoisty klimat. Nie chcesz stąd wyjść, zapewniam.
Pragniesz przysiąść w najbliższym ogródku i sącząc cokolwiek – chłonąć ten właśnie jedyny, magiczny twój czas. A jak już
się zrobi późnawo i poczujesz, że czas powoli wracać, w stronę domu zaprowadzi
cię nadmorski bulwar, pełen zrelaksowanych wczasowiczów spacerujących jak ty
wśród kafejek, kuszących stoisk, pamiątek. A wszystko to pod szpalerem starych
platanów i palm. To tylko cząstka wrażeń.
W pobliżu jest też słynna wyspa Święty Stefan, na której kiedyś kręcono sceny do filmu
z serii James Bond.
Wycieczki, tzw. fakultatywne, spowodowały, że pływając łodzią po Jeziorze Szkoderskim, wyłowiłam wodne orzechy, potem
zaliczyłam rafting – spływ pontonami rwącą rzeką Tarą.

łam ot, tak. Cena była 50% niższa od normalnej. I wyobraźcie sobie mnie, kobiecie około
siedemdziesiątki, nagle błysnęło: „lecimy!”.
Może pierwszy i ostatni raz w życiu.
Przywiązałyśmy starą kamerę do ręki –
apaszką, bo nic innego ze sobą nie miałyśmy, a obawiałam się, że z nadmiaru wrażem mogę wypuścić ją z ręki do morza.
Byłam tak podekscytowana! Niesamowite uczucie latania, a jakie widoki! Cała
Budva rozłożona półkoliście nad brzegiem
morza. Przed nami góry, w dole połyskująca, szafirowa woda, nad nami słońce. Czegóż chcieć więcej? Niczego nie żałuję.
Owocem zachwytu tą podróżą jest
stworzenie muzyki i tekstu piosenki „Tango Montenegro” – oczywiście „do szuflady”.
Czasem jednak, nucąc ją w domu, w wyobraźni widzę turystów tańczących w „polskiej, nadmorskiej knajpce” na końcu bulwaru „...to tango Montenegro burzy krew...”.
Czarnogóro! Jeszcze tu wrócę. Nie raz!
LIDIA GÓRALSKA

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

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

miejscowość i data

podpis

DANE OSOBOWE:
Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................................................................................

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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SENIOR W UZDROWISKU

UZDROWISKA
HONORUJĄCE
KARTĘ SENIORA

GDAŃSK

OLSZTYN

SZCZECIN
BYDGOSZCZ

BIAŁYSTOK

POZNAŃ
WARSZAWA

ZIELONA GÓRA
ŁÓDŹ

UZDROWISKO
KRAKÓW
SWOSZOWICE

WROCŁAW

KATOWICE

UZDROWISKO
KOPALNIA SOLI
„WIELICZKA”
UZDROWISKO
WAPIENNE
BUCZYNOWA
DOLINA

KRAKÓW
RZESZÓW

UZDROWISKO
RABKA

Jesteś UTW, klubem seniora
lub inną organizacją dla seniorów?
Zostań partnerem „Głosu Seniora”

UZDROWISKO
KRYNICAŻEGIESTÓW

Baza firm honorujących Kartę Seniora jest dostępna na
www.glosseniora.pl.
www.glosseniora.pl

Masz lekkie pióro?
Interesują Cię sprawy dotyczące seniorów?
Zostań korespondentem „Głosu Seniora”!

UZDROWISKO
WYSOWA

UZDROWISKO
SZCZAWNICA
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Poszukuje współpracowników, partnerów
i korespondentów „Głosu Seniora”
w każdym mieście i części Polski!

FOT. FOTOLIA.COM

PRZEDSIĘBIORSTWO
UZDROWISKOWE
"USTROŃ" S. A.

LUBLIN

KONTAKT:
12 429 37 28
anko.pl
glos.seniora@m
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KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

ZAKOŃCZONY
KONKURS

SENIOR
W OBIEKTYWIE

AKTYWNY
SENIOR

Laureatką została:
Laureatką została:

ALICJA JURCZYK

PANI JADWIANNA
(Dane lauretki są do wiadomości redakcji)

Szczegóły oraz regulamin konkursów na: www.glosseniora.pl.

Stowarzyszenie MANKO to wydawca Głosu Seniora i organizator licznych
kampanii społecznych. To Organizacja Pożytku Publicznego

Wesprzyj działania proseniorskie

Przekaż nam swój 1%
KRS 0000225549

