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od redakcji

nawiązując do niegdyś popularnego hasła reklamowego, można by powiedzieć, że „Z pewną nieśmiałością” 
rozpoczynaliśmy realizację projektu „Głos Seniora”. Chcieliśmy bowiem być jak najbardziej wierni powzię-
tym w projekcie założeniom, by tworzony portal i czasopismo pełnić mogły rolę nie tylko informatora i po-
radnika, ale i platformy wymiany doświadczeń pomiędzy uniwersytetami trzeciego wieku, klubami seniora 
i innymi organizacjami zajmującymi się tą grupą wiekową. By stał się spoiwem łączącym możliwie jak naj-
szerszy krąg instytucji, których celem jest aktywizacja i wspieranie osób starszych. By aktywował seniorów 
do działania, m.in. w wymiarze społecznym, medialnym, kulturalnym, biznesowym czy sportowym.

Pierwsze dwa miesiące realizacji projektu i intensywne kontakty z przedstawicielami środowiska senio-
ralnego pokazały nam, jak bardzo ten projekt był potrzebny. Z całej Polski docierają do nas głosy poparcia 
i propozycje współpracy. Seniorzy chcą nie tylko otrzymywać gazetę, ale – co ważniejsze – być jej współtwór-
cami. Okazało się bowiem, że nie brak klubów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku czy wreszcie samych 
seniorów, którzy wymieniać się chcą swoimi doświadczeniami, chwalić dokonaniami, dzielić zainteresowa-
niami i pasjami. 

Cieszy reakcja seniorów uczestniczących w naszych szkoleniach. Pozornie daleka od ich zainteresowań 
tematyka medialna spotkała się bowiem z dużym zainteresowaniem. I w Krakowie, i w Rzeszowie okazało 
się, że potrzeba edukacji medialnej osób starszych jest autentyczna – w obu miastach nie brakowało chęt-
nych do udziału w dwudniowych szkoleniach, a na ich efekty nie trzeba było długo czekać. Dodatkowo, 
wśród seniorów z Rzeszowszczyzny zrodziła się inicjatywa utworzenia Podkarpackiego Klubu Sympatyków 
„Głosu Seniora”.

Zapraszam Państwa do lektury bieżącego wydania „Głosu Seniora”. Publikowane w nim artykuły w zde-
cydowanej mierze są dziełem samych seniorów. To na skutek ich aktywności bieżący numer poszerzyliśmy 
o nowe działy: „Senior w podróży”, „Sport”, „Czas na pasje”, „Poezja”, „Polemiki”, „Listy do redakcji”.

Zachęcam do podjęcia dyskusji na zasygnalizowane w nich tematy, nadsyłanie materiałów do zain-
augurowanych działów, informowanie nas o ważkich zagadnieniach, które Państwa zdaniem powinny być 
poruszane na łamach naszego czasopisma. 

Ponawiam także zaproszenie do współpracy z nami przedstawicieli władz samorządowych i organiza-
cji pozarządowych, klubów seniora i wszystkich instytucji wspierających aktywizację społeczną seniorów. 
Zapraszamy do współtworzenia bazy miejsc przyjaznych seniorom, współpracy medialnej, udziału w trwa-
jącym konkursie „Stylowy Senior”, zgłaszanie pomysłów na nowe konkursy, współredagowania portalu, 
dzielenia się wiedzą ekspercką oraz – idąc z duchem czasu – „polubienia” nas na Facebooku .

łukasz salwarowski
redaktor naczelny „Głosu Seniora”

Szanowni Państwo,
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▸Grypa należy do ostrych cho-
rób wirusowych układu od-
dechoweGo. Po raz pierwszy 

epidemia grypy wystąpiła w XVI wieku. 
Wszystkie XX-wieczne epidemie pocią-
gnęły za sobą miliony ofiar i poważne 
skutki społeczne. „Hiszpanka” (w latach 
1918–1919) pochłonęła 60 milionów 
ofiar na świecie. Potem nadeszła grypa 
z Hongkongu, która wywołując w 1957 
roku światową pandemię, pochłonęła 
2 miliony ludzi. Zabójczy wirus tymcza-
sem coraz mocniej rozprzestrzenia się na 
kuli ziemskiej.

wirus wyjątkowo łaGodny
Wzrost ilości zachorowań bynajmniej 

nie oznacza, że wirus jest coraz groźniejszy 
i nie musi proporcjonalnie powiększać sta-
tystyki ofiar śmiertelnych. Większość cho-
rych, leżąc przykładnie w łóżku, wraca do 
zdrowia już po tygodniu. I to jest dobra wia-
domość dla nas wszystkich. 

Kiedy grypa kładzie nas do łóżka na co 
najmniej 7 dni, żeby nie położyła nas na dłu-
żej, nie wolno z nią walczyć wychodzeniem 
z łóżka, bo może dojść do powikłań. Naj-
groźniejsze powikłania to zapalenie oskrze-
li, płuc, zatok, ucha.

koGo zaliczamy do Grupy 
ryzyka zachorowań 
Grypowych?

Regularnie – mimo łagodnego prze-
biegu zachorowań – rośnie liczba zgonów 
wśród osób przewlekle chorych i kobiet 
ciężarnych. Ciężki przebieg choroby mają 
także ludzie z zaburzeniami odporności, 
chorzy na astmę i przewlekłą obturacyjną 
chorobę płuc (POChP), szczególnie z nie-
wydolnością krążeniowo-oddechową, pa-
cjenci z chorobami nowotworowymi, cho-
rzy na cukrzycę i osoby otyłe.

profilaktyka mniej boli
Profilaktyka sprowadza się do ścisłego 

przestrzegania podstawowych zasad hi-
gieny, jak: dokładne mycie rąk ciepłą wodą 
i mydłem, używanie higienicznych chuste-
czek jednorazowych, które po użyciu należy 
utylizować, unikanie zgromadzeń, częstego 
przemieszczania się i kontaktu z chorymi.

Najbardziej zagrożone są osoby przeby-
wające w pobliżu chorego, w promieniu ok. 
1 metra. Ważne, żeby chory podczas ata-
ków kaszlu zasłaniał usta i nos chusteczką, 
ponieważ zakażenie pozostałych osób może 
nastąpić wyłącznie drogą kropelkową.

zdrowi domownicy, by uniknąć zaka-
żenia, powinni bardzo dbać o higienę oso-
bistą i otoczenia, łącznie z kąpielami, czę-

stym praniem bielizny i wymianą pościeli. 
Po każdym kontakcie z osobą chorą trzeba 
dokładnie myć i dezynfekować ręce.

Profilaktyka zawsze mniej boli niż sama 
choroba, nawet bez powikłań. A powikła-
nia, w każdej postaci, są zawsze groźne!

objawy choroby
Objawy kliniczne każdej grypy są po-

dobne: wysoka gorączka, ogólne osłabie-
nie, złe samopoczucie, dreszcze, bóle mię-
śniowe oraz kostno-stawowe, sztywność, 
dezorientacja, brak apetytu, bóle gardła, 
głowy i uszu, suchy, męczący kaszel, zapa-
lenie błon śluzowych układu oddechowego, 
nudności, czasem biegunka lub wymioty, 
a nawet utrata przytomności. Co ciekawe, 
grypie prawie nie towarzyszą katar ani za-
palenie spojówek.

Największą korzyść z leczenia można 
uzyskać, gdy leczenie objawowe zostanie 
zastosowane w czasie pierwszych 24–30 go-
dzin od początku choroby. Stąd wskazanie 
na niektórych lekach przeciwgrypowych, by 
zażyć je natychmiast po zaobserwowaniu 
pierwszych objawów infekcji wirusowej.

Grypa ma zwykle nagły początek, roz-
wija się w ciągu doby, powodując wzrost 
temperatury ciała powyżej 39 st. C. zaka-
żenie wirusem w czasie epidemii powoduje 
dużą zachorowalność, ciężki przebieg grypy 
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i wysoką umieralność. Niektóre przypadki 
zarażeń mogą przebiegać jako ciężkie na 
skutek uszkodzenia serca, mózgu czy skom-
plikowanego zapalenia płuc.

jak i kiedy się szczepić? 
Szczepienia są w pewnym sensie ograni-

czoną ochroną przed zakażeniem wirusem 
grypy, ponieważ ciągle nie znamy możliwo-
ści powikłań, które mogą wystąpić po po-
daniu szczepionki. Jest ich obecnie na świe-
cie kilka rodzajów. Wirusy grypy są bardzo 
różnorodne i łatwo ulegają mutacji, two-
rząc nowe odmiany. światowa Organizacja 
zdrowia (WHO) co roku określa linie wiru-
sa, przewidując zachorowania w kolejnym 
sezonie grypowym. Ich skuteczność zależy 
jedynie od trafności przewidywań zaleca-
nych przez WHO. Bywa i tak, że są skutecz-
ne przeciwko grypie typu A, jeśli zostaną 
podane wcześnie, ale nie wykazują skutecz-
ności względem wirusa typu B.

Na podstawie kilkudziesięciu badań la-
boratoryjnych żywe szczepionki zmniejszy-
ły liczbę zachorowań od 15 (u dorosłych) do 
36 procent (u dzieci).

Rekomendowane przez koncerny far-
maceutyczne szczepionki, jako produkty 
licencjonowane, bezpieczne i sprawdzone, 
na pewno osłabiają przebieg schorzenia 
i ewentualność powikłań, ale żadna – jak 
dotąd – pomimo pozytywnych opinii – nie 
została dokładnie zbadana pod kątem ewen-
tualnych komplikacji zdrowotnych, bo nie 
ma na to warunków ani czasu. zdarzały się 
nawet groźne powikłania w wyniku szcze-
pień przeciwgrypowych. Nie znamy też do 
końca zawartości dopełniaczy w szczepion-
kach. W zależności od wieku, stanu zdrowia 
trzeba działać rozważnie i bez pośpiechu. 

Objawy chorobowe są sygnałem, że 
już nie można się szczepić. Mogą być też 
przeciwwskazania związane z innymi cho-
robami. 

kto powinien się szczepić?
W pierwszej kolejności służba zdrowia, 

studenci, młodzież szkolna, ludzie starsi, po 
65. roku życia, kobiety w ciąży. Kto nie lubi 
lub boi się szczepionek, powinien zadbać 
o wysoką odporność swojego organizmu. 

Spożywać dużo warzyw, jeść tłuste rosoły 
z gęsi, faszerować się czosnkiem niedźwie-
dzim (najsilniejszy naturalny antybiotyk) 
lub czosnkiem ogrodowym (też działa jak 
antybiotyk), cebulą, sokiem z buraka, ma-
lin, aronii, czarnej porzeczki. Prowadzić 
aktywny tryb życia, nie unikać spacerów 
na świeżym powietrzu, a kiedy są warun-
ki – wyjeżdżać daleko poza Kraków i inne 
aglomeracje. 

jak postępować,  
kiedy zachorujemy? 

Każdy przypadek zachorowania na gry-
pę trzeba wyleżeć, stosować odpowiednie 
leki antywirusowe i antygrypowe, a z le-
karzem rodzinnym, ewentualnie specjali-
stą, najlepiej kontaktować się telefonicznie, 
żeby nie rozprzestrzeniać choroby i nie za-
rażać innych. Grypa to choroba sezonowa. 
Okres wylęgania grypy, od zakażenia, trwa 
około 3–7 dni. Grypa jest bardzo zaraźli-
wa i nie chroni nikogo, kto wcześniej na nią 
chorował, ponieważ wirusy mutują się co 
roku, czyli w każdym „sezonie” chorujemy 
na inną grypę. A sezon, jak wiadomo, trwa 
7 miesięcy, od września do kwietnia.

Szczególnie osoby młode oraz starsze – 
po 65. roku życia, ludzie z różnego rodzaju 
chorobami przewlekłymi, w tym aktualnie 
leczoną lub przebytą chorobą nowotworo-
wą, muszą pamiętać, że wszelkie zaniedba-
nia i lekceważenie grypy może skutkować 
groźnymi dla życia powikłaniami i kompli-
kacjami zdrowotnymi.

DR BOżENA LUDWIN��

ekspert radzi
  związki siarkowe w czosnku oraz antyutle-

niające flawonoidy w cebuli to naturalne 
antybiotyki wspomagające nasz system 
odpornościowy.

  Herbatki ziołowe z czarnego bzu, dzikiej 
róży, owoców maliny działają rozgrzewa-
jąco, profilaktycznie i leczniczo oraz przy-
noszą ulgę przy przeziębieniach i grypie.

  nie wszystkie specyfiki dostępne w apte-
kach poprawiają odporność organizmu 
i nie zawsze są skuteczne w zapobie-
ganiu grypie. najlepsza jest witamina 
c uszczelniająca naczynia krwionośne, 
wspomagająca układ odpornościowy 
i zwalczająca wirusy. witamina c wy-
stępuje też w naturalnej postaci w owo-
cach czarnej porzeczki, aronii, dzikiej 
róży, cytrusach i w brukselce.

  Pomocna w leczeniu grypy jest dieta 
owocowo-warzywna, bogata w żelazo, 
miedź, cynk i selen występujące w rośli-
nach strączkowych i podrobach, w chle-
bie z pełnoziarnistej mąki, orzechach, 
owocach morza.

  Przesadzanie z aspiryną nie zawsze i nie 
każdemu pomaga.

  w przypadku epidemii mróz jest mniej 
szkodliwy od mgły, wilgoci i silnych wia-
trów.

  Przy chorobie nie wolno przegrzewać 
pomieszczeń powyżej 21 stopni c.

  niemal każdy nawrót choroby grozi po-
wikłaniami.

  Picie alkoholu w zimie, z wyjątkiem czer-
wonego wina, zawsze osłabia układ od-
pornościowy.

  nie wolno lekceważyć kataru, bo on też 
może być objawem postępującej cho-
roby.

  ciepłe kąpiele w wannie pozwalają uni-
kać grypy i infekcji górnych dróg odde-
chowych.

  wysoka gorączka oznacza włączenie 
się systemu immunologicznego do walki 
z wirusem.

  Dobry, głęboki sen i unikanie stresu pod-
noszą skuteczność układu odpornościo-
wego.

  antybiotyki nie działają na wirusy, a ich 
stosowanie w przypadku grypy przesta-
nie być skuteczne, kiedy będą niezbęd-
ne w innych chorobach bakteryjnych.

  korzystajmy wyłącznie z jednorazowych 
chusteczek higienicznych.

DR BOżENA LUDWIN��

specjalista chorób płuc, medycyny rodzinnej 
i organizacji ochrony zdrowia, prezes 
Specjalistycznego Zakładu Niepublicznego 
„UNIMED” w Krakowie
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Profesor Dr Hab.  
aDam szymusik, 
Długoletni kierownik 
kateDry PsycHiatrii  
am w krakowie (obecnie 
collegium meDicum uj), 
wsPółtwórca Polskiej 
PsycHoteraPii, mawiał, 
że każDy ból, zwłaszcza 
głowy, informuje 
o ostrycH infekcjacH, 
a w PrzyPaDku  
migreny, ciągłego 
stresu, stanów 
DePresyjnycH może 
ProwaDzić Do  
trwałycH zmian 
organicznycH. 
Pierwszym staDium 
Dla wielu scHorzeń 
PsycHicznycH mogą 
być nieleczone stany 
lękowe, nerwice, 
alergie, Histeria 
i migreny.

migreNa 
– uciąŻliwa choroba  
cywilizacyjNa

FOT. FOTOLIA.COM – © AUREMAR 
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miGrena – choroba czy tylko 
napadowy ból Głowy ?

Migrena jest chorobą przewlekłą o cha-
rakterze nawrotowym. Może trwać kilka mi-
nut, lub nawet kilkanaście i więcej godzin. 
Szacuje się, że migrena atakuje w Polsce 4 mi-
liony populacji. W tej liczbie ponad 3 miliony 
stanowią kobiety. W Stanach zjednoczonych 
i Brazylii migrena stała się plagą współcze-
snej cywilizacji i została już dawno uznana za 
chorobę przewlekłą, powodującą ogromne 
straty materialne z powodu absencji pracow-
niczej i wysokich stosunkowo kosztów lecze-
nia. Stany średnie i ciężkie tej choroby wręcz 
uniemożliwiają wykonywanie pracy zawodo-
wej. Choroba najczęściej atakuje młodzież 
w wieku dojrzewania, nasila się pomiędzy 
20. a 35. rokiem życia. Po 40.–50 r.ż. często 
sama ustępuje. Najwięcej zachorowań doty-
czy osób w wieku średnim. Rozróżniamy mi-
grenę: klasyczną (z aurą i bez aury) i oczną, 
na tle alergicznym i niealergicznym.

objawy choroby
Migrena zaczyna się najczęściej upo-

rczywymi, uciążliwymi, pulsującymi i nara-
stającymi bólami, nawet zawrotami głowy, 
niekiedy drętwieniem kończyn. Przeważnie 
ból ma charakter tętniący, napadowy. Od-
stępy pomiędzy atakami choroby też są róż-
ne: trwają od kilku dni do kilku miesięcy.

zdarza się, że pacjenci zgłaszają się do 
lekarza z objawami migreny, podczas gdy 
faktycznie mają zupełnie inne choroby. Naj-
bardziej mylący jest ból głowy i zaburzenia 
widzenia.

Każdy atak migreny poprzedzają tzw. 
mroczki, czyli zaburzenia widzenia i świa-
tłowstręt, dreszcze, silne poty. Inne objawy 
prodromalne to: kołatanie serca, nudności 
i wymioty, zaburzenia mowy, czucia, drę-
twienie kończyn, a także zmiany ciśnienia 
krwi i alergie pokarmowe. Występują rów-
nież wahania nastroju, utrata apetytu, draż-
liwość, wzrost temperatury ciała. Wywołuje 
to psychospołeczne stany dysfunkcji, ogra-
niczające wykonywanie pracy zawodowej 
i wielu innych czynności życiowych.

Nasilający się ból atakuje jedną stronę, 
po czym przenosi się na inne obszary głowy 
i ciągle narasta. Trwa średnio od kilku do 18, 

niekiedy nawet do 72 godzin. Atak kończy się 
zwykle po 2–4 dniach. W zaawansowanych 
przypadkach napady migrenowe mogą po-
wtarzać się nawet wielokrotnie. zazwyczaj 
migrenie towarzyszą dodatkowe objawy: złe 
samopoczucie, niechęć do pracy, upośledze-
nie sprawności i jakości życia pacjenta.

etioloGia schorzeń 
miGrenowych

Główną przyczyną bólów migrenowych 
są uwarunkowania genetyczne, czyli skłon-
ności dziedziczne. Dotyczy to ponad poło-
wy przypadków, najczęściej ¾ zachorowań 
dziedziczymy po matce. Dotyka to 30 pro-
cent kobiet w tzw. wieku reprodukcyjnym.

Jest kilka teorii schorzeń migrenowych. 
Przyczyn choroby upatruje się w obniżeniu 
stężenia serotoniny – hormonu szczęścia, 
wywołującym zmiany naczyniowe poprze-
dzające bóle napadowe, sygnalizowane nie-
kiedy objawami krótkotrwałej depresji.  Neu-
rolodzy współcześni skłaniają się do teorii, że 
główną przyczyną bólów migrenowych jest 
powolne uwalnianie serotoniny z zakończeń 
nerwowych w ośrodkowym układzie nerwo-
wym. Klinicyści z kolei twierdzą, że przyczy-
na zachorowań (poza uwarunkowaniami ge-
netycznymi) ciągle jest nieznana.

Pozostałe przyczyny to: zła dieta, boga-
ta w słodycze (głównie czekoladę), słodziki, 
kofeinę, konserwy, twarde sery, tłuste jedze-
nie, orzechy, jaja, pomidory i oczywiście al-
kohol. Jako główne przyczyny schorzeń mi-
grenowych wymienia się: niepokój i stres, 
nadmierny wysiłek fizyczny, podejmowanie 
ryzykownych decyzji finansowych i życio-
wych, ciężkie przeżycia emocjonalne, zabu-
rzenia hormonalne i menstruacyjne, ostre 
i niemiłe zapachy, silne uczucie głodu, nie-
dobór snu, zmiany nastroju. Istotnym czyn-
nikiem napadów migrenowych mogą być 
zmiany meteorologiczne i klimatyczne, np. 
wiatr halny, początek urlopu czy weekendu, 
połączony z wrażliwością na zmianę oto-
czenia, lub silne promieniowanie słoneczne. 
Przyczyn jest znacznie więcej.

profilaktyka i terapia
Jak w większości schorzeń o podłożu 

psychicznym (nie zawsze neurologicznym) 

najważniejsza jest profilaktyka. Trzeba na-
uczyć się unikać stresów, napięć, silnych 
stanów emocjonalnych. Stosować odpo-
wiednią dietę, eliminując z niej szkodliwe 
składniki, wywołujące alergie pokarmowe. 
W przypadku napadów migrenowych waż-
na jest wczesna terapia, zmiana trybu życia 
i odpowiednio dobrane leki.

Migreny całkowicie nie da się wyle-
czyć. zdarza się, że wraz z wiekiem ustępu-
je sama. Można też stosować sprawdzone, 
indywidualne metody drogą prób i błędów 
co do skuteczności działania leków. zawsze 
pod kontrolą lekarza. 

Leczenie, najlepiej pod kontrolą specja-
listy neurologa, może mieć charakter doraź-
ny lub profilaktyczny, szczególnie przy czę-
stych nawrotach schorzenia. 

farmakoloGia 
i zaufanie do lekarza

zdaniem neurologów, tylko leczenie 
farmakologiczne stosowane we wstępnym 
etapie choroby może przynieść złagodzenie 
skutków napadów. zwykle przy migrenie 
klasycznej podaje się choremu aspirynę lub 
paracetamol, leki wyciszające i uspokajające, 
wapń, witaminy, magnez oraz leki należące 
do grupy tryptanów, umożliwiające ograni-
czenie bądź skrócenie okresu napadowego 
i jego częstości.

zalecane są spacery i ćwiczenia fizycz-
ne, kąpiele i masaże. W diecie poleca się 
migdały, koper, pietruszkę, czosnek, czer-
wone owoce pestkowe i ananasy. 

Pacjent powinien wiedzieć, jak się za-
chować przed wystąpieniem napadu, żeby 
ograniczyć lub nawet zredukować nasilają-
ce się zaburzenia.

O sukcesie decyduje nastawienie pa-
cjenta do lekarza, umiejętne podejście le-
karza do chorego i ograniczone działanie 
farmakologiczne, bowiem w nadmiarze 
uzależnia i powoduje uszkodzenie niektó-
rych narządów wewnętrznych. Dobrym 
sposobem jest wzajemne otwarcie się leka-
rza i pacjenta. Duża cierpliwość pacjenta 
oraz umiejętność indywidualnego radzenia 
sobie ze stanami napadowymi.

DR BOżENA LUDWIN��
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▸moi studenci analizowali so-
cjoloGiczne i etyczne aspekty 
sprzedaży, która odbywa się 

poza lokalem sklepowym. W analizie 
należało w sposób szczególny zwrócić 
uwagę na seniorów jako adresatów tych 
działań. Sondaż był rodzajem pilota-
żu przed badaniami (prace licencjackie 
i magisterskie). Jego wyniki potwierdzi-
ły rozpowszechnione opinie i krytyczne 
uwagi zamieszczane w prasie1. Uczest-
niczący w zadaniu studenci przekonali 
się, iż zaniepokojenie rzeczników kon-
sumentów zarówno na prowincji, jak 
i w stolicy jest uzasadnione. Praktyka 
bowiem sprzedaży bezpośredniej ideal-
nie wykorzystuje luki prawne, jednocze-
śnie ignorując podstawowe standardy 
etyki biznesu. 

Jak łatwo się domyśleć, główna przyczy-
na popularności imprez handlowych, które 
traktowane są przede wszystkim jako roz-
rywka, wynika z agaizmu (wykluczenia spo-

1  leszek kostrzewski, Piotr mączyński, Jak się bronić przed na-
ciąganiem, informator, Gazeta Wyborcza 31 X-1 XI 2012, s.15, 
wydarzenia.

  małgorzata cieloch, Czy można się wycofać z zakupów na 
raty?, „Dobre rady” 12/2012 s. 86 

łecznego) i... nudy. Statystyczny senior poza 
OSP (panowie), kołem gospodyń wiejskich, 
grupą parafialną (panie) nie udziela się w or-
ganizacjach społecznych. Co jednak wcale 
nie oznacza, iż nie ma potrzeby kontaktów 
innych niż rodzinne czy sąsiedzkie. Daje się 
zauważyć szczególnie w grupie emerytów 
i rencistów oczekiwanie na spotkania do-
wartościowujące, starannie zaplanowane, 
organizowane w estetycznych miejscach, 
budzących pozytywne skojarzenia i dają-
cych poczucie bezpieczeństwa. 

Oto wypowiedź Pani Isi, zanotowana 
przez studentkę: U nas nic się nie dzieje. 
Poza imprezami kościelnymi są tylko te po-
kazy. Chodzę, może coś uda mi się kiedyś wy-
grać, dostałam już raz długopis. Jak człowiek 
chce się spotkać ze znajomymi, pogadać, to 
nie ma gdzie. Teraz wszystko urządzają 
w nowym domu weselnym, są wyścielane 
krzesła, kwiaty, ładna muzyka, chodniki na 
podłodze. Jej opinię potwierdza przyjaciół-
ka Helenka: W pokazach uczestniczę, to nie 
podoba się synowej, bo jej rodzice tak się za-
dłużyli przez te wszystkie prezentacje, że do 
domu przyszedł komornik. Już w lecie zaczę-
łam zbierać prezenty pod choinkę, dają czę-
sto różne rzeczy, mam wisiorek, breloczek, 

smycz do komórki, a nawet komplet noży. 
Najważniejsze jednak, że mam wspólny te-
mat z koleżankami. Takie „bywanie” jest po 
prostu modne. Często z chęci pochwalenia 
się przed znajomymi panowie decydują się 
na bardzo kosztowne zakupy na raty, chcąc 
udowodnić, że ich stać na „odrobinę luksu-
su”, bo małżonka „jest tego warta”. 

Należy pamiętać, iż obecni seniorzy to 
pokolenie wychowane w młodości bez re-
klamy, a więc wyjątkowo nieodporne na nią! 
W dodatku wychowane według reguł, któ-
re dzisiaj często stanowią prawdziwą prze-
szkodę, a nie pomoc w stosunkach z innymi, 
zwłaszcza obcymi. Seniorów uczono, że nie 
jest ładnie odmawiać, gdy zapraszają, a za 
mały nawet prezencik należy się odwdzię-
czyć. Dlatego też uczestnicy wycieczek, 
zwłaszcza pielgrzymek urządzanych przez 
firmy komercyjne, które je organizują, wyku-
pują obowiązkowo wszystkie buble, aby tyl-
ko nie być podejrzanym o niewdzięczność. 
„Asertywność” to dla nich nie tylko obce sło-
wo, to przede wszystkim obca postawa. 

Wielu, zwłaszcza samotnych, gubi się 
w nowych realiach. Pani Irenka umarła 
w miesiąc po likwidacji telefonu stacjonarne-
go, pozbyła się go, bo wciąż dzwoniły firmy 

„odrobiNa luksusu” 
Na kredyt, czyli seNiorzy  

Na pokazach i prezeNtacjach

TEKSTyLIA, NACzyNIA, KOSMETyKI, SPRzęT GOSPODARSTWA DOMOWEGO, 
MEDyKAMENTy… – LISTA OfEROWANyCH W SPRzEDAży BEzPOśREDNIEJ 

PRzEDMIOTóW I USŁUG ROśNIE JAK GRzyBy PO DESzCzU, NIEMAL WPROST 
PROPORCJONALNIE DO LICzBy OSóB, KTóRE zDECyDOWAŁy SIę NA Tę fORMę 

zAKUPóW, zWIEDzIONE PIęKNą OPRAWą POKAzóW I PREzENTACJI ORAz 
WyJąTKOWO SKUTECzNą REKLAMą PROPONOWANyCH PODCzAS NICH PRODUKTóW. 

DLACzEGO LUBIMy UCzESTNICzyć W TEGO TyPU SPOTKANIACH? DLACzEGO NIE 
UMIEMy ODMAWIAć I POzWALAMy SIę zWIEść? DLACzEGO KUPUJEMy RzECzy 

NIEKONIECzNIE POTRzEBNE, A z PEWNOśCIą – NIEWARTE SWEJ CENy?
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z zaproszeniami na pokazy, z pytaniami kon-
kursowymi, promocjami. Najpierw grzecznie 
odmawiała i to wystarczyło, po jakimś czasie 
zaczęto wręcz żądać konkretnego uzasadnie-
nia odmowy, sugerując, że nie potrafi korzy-
stać z nowoczesnych możliwości. Denerwo-
wało ją to, pozbyła się aparatu, chciała kupić 
komórkę, czekała jednak na przyjazd syna 
i jego poradę. Ciało znaleziono koło szafki, 
na której przez lata miała telefon. Gdyby te-
lefon był, może wezwałaby pomoc? 

Wiesława pokłóciła się z przyjaciółką 
z ławy szkolnej, gdyż ta namówiła ją na po-
kaz sprzętu gospodarstwa domowego, gdzie 
oczarowana nim, nieopatrznie nabyła od-
kurzacz jako prezent dla wychodzącej za 
mąż wnuczki. Jak się później okazało, przy-
szły teść dziewczyny kieruje salonem AGD 
i zakup ocenił jako wyjątkowo nieudany. Te-
raz pani Wiesława za swoją decyzję obwinia 
koleżankę. 

Pan Jacek zauważa, że pokazy „robią-
ce wodę z mózgu” organizowane są w jego 
miejscowości w ośrodku kultury, płacił na 
niego cegiełki z pierwszych swoich pensji, 
pomagał go budować w czynie społecznym. 
Mogę w nim teraz przebywać, nie wykupując 
biletu, wyłącznie wtedy, gdy jakaś komercyj-
na firma wynajmie salę. To skandal, w domu 
kultury nie ma kultury, tylko podejrzany to-
war – dodaje rozżalony. 

Podczas miniwywiadu Pan Stanisław 
poważnie stwierdził: Ja już się do życia nie 
nadaję, wpuściłem tych od filtrów do wody 
do piwnicy, a za tydzień przeczytałem w lo-
kalnej gazecie, że ich zamknęli, bo oszukali 
czterdzieści osób. Przez rok zeznawałem, po-

wtarzając: pokaz był taki piękny, podawana 
woda smaczniejsza niż „Nałęczowianka”... 

Opracowujący problem studenci za 
najgorsze uważają, iż działania przez nich 
analizowane w skuteczny sposób zagłusza-
ją, a nawet wypierają przedsięwzięcia po-
dejmowane przez rząd, samorządy, a także 
organizacje pożytku publicznego adresowa-
ne do grupy seniorów. firmy handlu bezpo-
średniego, podszywające się najczęściej pod 
organizacje prozdrowotne, zapraszają na 
pseudobadania, co powoduje, iż na prawdzi-
we senior się nie zgłasza. Rezygnuje z wykła-
dów otwartych na uniwersytetach trzeciego 
wieku, spotkań z literatami i podróżnikami, 
odrzuca ofertę edukacyjną bibliotek i muze-
ów. W miasteczkach powiatowych i mniej-
szych normą jest 5–6 telefonów tygodniowo 
z zaproszeniami na pokaz lub informacją 
o spotkaniu zdrowotnym, na którym do 
odebrania jest atrakcyjny prezent. Sztab 
psychologów i specjalistów od sprzedaży 
edukuje sprzedawców-prezenterów. 

Emeryt, rencista, niedosłyszący i nie-
dowidzący nie ma z nimi żadnych szans, 
jeżeli zechcą, sprzedadzą mu ziemniaka, 
wmawiając, że to pomarańcza. Są bardzo 
grzeczni, uśmiechają się, potakują, bywa, że 
nawet wysłuchują relacji o rozlicznych do-
legliwościach. Rodzina i sąsiedzi mają dość 
tych opowieści i reagują zwykle zniecierpli-
wieniem. Tę obojętność otoczenia wykorzy-
stują perfekcyjnie handlowcy. 

Studenci bez trudu dotarli do pracowni-
ków, a ci udzielili im odpowiedzi. Prezenter 
pytany czy ma wyrzuty, że naciągnął pana 
Jana, sprzedając mu materac, który za jedną 

trzecią zapłaconej ceny mógł nabyć w cen-
trali medycznej trzy przystanki od domu, 
odpowiedział: Dziadek miał swoje pięć mi-
nut, był gwiazdą wieczoru, niech płaci te dwa 
tysiaki i spada... 

Werbująca na spotkania przez telefon 
stwierdziła: Jestem samotną matką, dwieście 
telefonów dziennie to nie jest łatwy chleb, 
staram się być miła, dla mnie liczy się tylko 
mój synek. Jej koleżanka odcięła się: Wiele 
uczelni po prostu sprzedaje dyplomy, trzeba 
wysiedzieć zaliczenia jak kokoszka jaja, bo 
liczy się sama obecność. 

Nic nie zapowiada, iż sytuacja szybko się 
zmieni. Posłów nie interesuje fakt, że nie ma 
przepisów uniemożliwiających handlu fir-
mom, które namawiają starszych ludzi do 
niepotrzebnych zakupów. Dlatego rzeczni-
kom konsumentów pozostają tylko porady 
i apele jak ten: Proszę nie chodzić na żad-
ne pokazy garnków, kołder, odkurzaczy, nie 
zmieniać dostawcy usług telekomunikacyj-
nych lub energii elektrycznej. Nie wpuszczać 
domokrążców do mieszkań, nie podawać im 
danych. Żądać pisemnego projektu umowy 
i konsultować go z dziećmi czy wnukami lub 
młodymi życzliwymi osobami z najbliższego 
otoczenia2. 

ANTONINA SEBESTA��

2 tamże.

ANTONINA SEBESTA ��

inicjatorka UTW w Myślenicach, osoba 
niepełnosprawna, doktor filozofii, pracownik 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 
Specjalizuje się w etyce stosowanej. 
Członek Polskiego Towarzystwa Etycznego. 
Uprawia publicystykę i poezję. Pisze na 
tematy kulturalne, społeczne, ekologiczne, 
turystyczne. 
Współpracuje z kilkoma tytułami: „Pamiętnik 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, 
kwartalnik „Konspekt”, miesięcznikami 
„Dzikie życie” i lokalnym „Sedno”. 
W czerwcu 2009 roku dostała II nagrodę 
w konkursie „Moje 20 lat wolności” 
organizowanym przez lokalne wydania 
„Gazety Wyborczej” na terenie całego kraju. 
Autorka tomików „Wykład” i „Skasowany 
krajobraz”, laureatka ponad czterdziestu 
konkursów literackich. 

◂ FOT. FOTOLIA.COM – © ALExANDER RATHS
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oswajanie ze starością

Młodzi ludzie są zafascynowani stylistyką 
i estetyką z minionych czasów. Widać to 
w modzie, muzyce czy designie. ta fascy-
nacja może być płaszczyzną do wspólnej 
komunikacji ze starszym pokoleniem – 
pokoleniem dziadków. prawdziwy vintage 
i prawdziwy oldschool to wszak dziadko-
wie, którzy żyli w tych czasach i mają wie-
le ciekawych historii do opowiedzenia. 
pokolenie dziadków to fascynujące histo-
rie, bogaty bagaż doświadczeń i przeżyć, 
którymi warto dzielić się z młodymi.

Łączenie pokoleń i nakłanianie do dia-
logu młodych z seniorami stało się celem. 
kampanii społecznej „Wiekowe zabaw-
kowe”. Misją kampanii jest podnoszenie 
poziomu świadomości i akceptacji wśród 
młodzieży dla osób starszych. Starzenie 
i pogarszająca się kondycja fizyczna to na-
turalny proces, z którym zetknie się każ-
dy. Dotknie naszych rodziców, sąsiadów, 
znajomych i przyjaciół – dotyczy też Was! 
Oswajajmy się z tematem starości, buduj-
my mocne więzi międzypokoleniowe i eli-
minujmy stereotypy, które psują ten pro-
ces. Pokażmy, że osoby starsze borykały się 
z tymi samymi problemami, podobnie spę-
dzały czas i fascynowały się tymi samymi 
rzeczami, co my dziś! Organizatorem kam-
panii społecznej jest Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Krakowie.

Więcej informacji o akcji znajdziecie na 
facebooku: 
http://www.facebook.com/WiekoweZajawkowe

sprawdź, zanim podpiszesz

zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzy-
ko związane z zawieraniem umów finan-
sowych, w tym przede wszystkim z za-
ciąganiem wysoko oprocentowanych, 
tzw. chwilówek oraz z korzystaniem 
z usług finansowych, które nie podlegają 
szczególnemu nadzorowi państwa, to cel 
kampanii społecznej „sprawdź, zanim 
podpiszesz”.

Wiele reklam zachęca potencjalnych 
klientów hasłami „pożyczka bez BIK”, „na-
wet z komornikiem”, „dla osób ze złą zdol-
nością kredytową”. z reguły hasła takie kie-
rowane są do konsumentów, którzy mieli 
w przeszłości problemy z terminową spłatą 
swoich zobowiązań i dlatego banki odma-
wiają im kolejnego kredytu. Pożyczka „bez 
BIK” czy „z komornikiem” jest zwykle bar-
dzo kosztowna. Konsument, decydując się 
na zaciągnięcie kolejnej „szybkiej pożyczki”, 
ryzykuje wpadnięciem w tzw. spiralę zadłu-
żenia. A wtedy zwykle nie da się już uniknąć 
egzekucji komorniczej.

Kampania jest współorganizowana 
przez siedem instytucji publicznych: Ban-
kowy fundusz Gwarancyjny, Komisję Nad-
zoru finansowego, Ministerstwo finansów, 
Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy 
Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów.

Jak podkreślają organizatorzy, poten-
cjalni pożyczkobiorcy ulegają pokusie zdo-
bycia „szybkiej gotówki”, nie zdając sobie 
sprawy z konsekwencji wynikających z pod-
pisania pozornie prostej umowy pożyczko-
wej, co w skrajnych przypadkach może do-
prowadzić nawet do utraty dorobku życia. 
z bohaterami kampanii może zidentyfiko-
wać się prawie każdy. Przykładem jest pani 

Krystyna, która zastanawiała się nad zacią-
gnięciem pożyczki na święta Bożego Naro-
dzenia w wysokości czterech tysięcy zło-
tych. Ostatecznie się na nią nie zdecyduje, 
ale na stronie internetowej kampanii www.
zanim-podpiszesz.pl będzie można śledzić, 
jak każdego dnia zwiększałby się jej dług, 
a wraz z nim stres i frustracja. 

za pośrednictwem tej witryny będzie 
można również zapoznać się z podstawowy-
mi informacjami dotyczącymi bezpieczeń-
stwa na rynku finansowym, poznać cztery 
zasady bezpiecznego zaciągania pożyczek  
(1. Sprawdź wiarygodność firmy. 2. Policz 
całkowity koszt pożyczki. 3. Dokładnie prze-
czytaj umowę. 4. Nie podpisuj, jeśli nie ro-
zumiesz), użyć kalkulatorów finansowych, 
dowiedzieć się, jak niebezpieczne kruczki 
prawne są stosowane w umowach oraz uzy-
skać dostęp do kluczowych aktów prawnych.

Więcej informacji: 
www.zanim-podpiszesz.pl
http://www.youtube.com/user/zanimpodpiszesz

buDowanie więzi mięDzyPokoleniowej i eliminacja stereotyPów związanycH 
ze starością, PrzeciwDziałanie Przemocy w roDzinie, szczególnie wobec 
osób starszycH, buDowanie świaDomości nt. zagrożeń PłynącycH 
z niefrasobliwego zawierania umów PożyczkowycH oraz Profilaktyka 
cHorób nowotworowycH – to cel zainicjowanycH w ostatnim czasie 
kamPanii sPołecznycH. 
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bądź mężczyzną,  
chroń zdrowie

to hasło kampanii społecznej, która jest 
częścią programu M45+ realizowanego 
przez Ministerstwo zdrowia we współ-
pracy z warszawskim centrum onko-
logii. Ma ona na celu propagowaniu 
profilaktyki nowotworów układu moczo-
wo-płciowego (prostaty, nerki, pęcherza 
moczowego). 

Program M45+ jest realizowany od paź-
dziernika 2010 do końca 2013 roku i skła-
da się z trzech elementów: spotkań eduka-
cyjnych dla mężczyzn, szkoleń dla lekarzy 
oraz kampanii społecznej „Bądź mężczyzną, 
chroń zdrowie”. Projekt jest współfinanso-
wany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego funduszu Społecznego. Pod-
czas spotkań edukacyjnych z pracownikami 
zakładów przemysłowych, którzy wykonują 
zawody o podwyższonym poziomie ryzyka, 
przekazywane są informacje na temat wła-
ściwego stylu życia, świadomości zdrowot-
nej, objawów, diagnostyki i leczenia chorób 
nowotworowych układu moczowo-płciowe-
go. Spotkania prowadzą eksperci z Centrum 
Onkologii – specjalista urolog oraz psycho-
onkolog. zainteresowani mogą skorzystać 
z indywidualnych konsultacji wykładowców. 

Szkolenia dla lekarzy odbywać się będą 
w Warszawie oraz w miastach wojewódz-

kich. Planowanych jest 120 edycji szkolenio-
wych, w każdej edycji weźmie udział średnio 
50 uczestników – lekarzy: medycyny pracy, 
medycyny rodzinnej, podstawowej opieki 
zdrowotnej i urologów. zakres tematyczny: 
przyczyny zachorowalności, objawy, związki 
przyczynowo-skutkowe z czynnikami zawo-
dowymi oraz nowoczesne metody leczenia 
nowotworów układu moczowo-płciowego.

Od 1 lipca trwa kampania społeczna 
obejmująca emisję spotów reklamowych 
w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, 
radiowych oraz reklamy prasowe.

Więcej informacji na stronie: 
www.mezczyzna45plus.pl

▸orGanizujesz konferencję, koncert, spektakl dla senio-
rów? Rozpoczynasz bądź kontynuujesz przedsięwzięcie dla 
osób starszych? Napisz do nas prośbę o patronat medialny! Po-

możemy w jego promocji medialnej, opublikujemy relację z wydarzenia  
na www.glosseniora.pl oraz w kolejnym wydaniu „Głosu Seniora”.

Chcemy promować ciekawe inicjatywy, zachęcać osoby starsze do zaan-
gażowania się w nie, inspirować inne organizacje zrzeszające osoby starsze do 
organizacji ciekawych projektów. Liczymy na to, iż poprzez obejmowanie pa-
tronatem medialnym wydarzeń organizowanych przez Państwa dla seniorów 
wspólnie poszerzymy grono ich odbiorców. Dzięki współpracy z Państwem 
więcej seniorów dowie się o przedsięwzięciach skierowanych do osób star-
szych, w tym o naszej inicjatywie – gazecie i portalu „Głos Seniora”.

Oferta patronacka „Głosu Seniora” dostępna jest na: www.glosseniora.pl 
(okienko: Pod patronatem „Głosu Seniora”). zapraszamy do współpracy!

zaprasza  
do 
wspÓłpracy 
medialNej!

nie krzywdź

Hasłem „nie krzywdź, a nie będziesz 
krzywdzony” Ministerstwo pracy i poli-
tyki społecznej chce przeciwdziałać prze-
mocy w rodzinie, zwłaszcza wobec osób 
starszych i niepełnosprawnych.

Nie okradaj, nie poniżaj, nie zastraszaj, 
nie krzywdź, a nie będziesz krzywdzony – to 
główne przesłanie filmu wyprodukowanego 
przez TVN w ramach Krajowego Progra-
mu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
Pomysłodawcą i reżyserem spotu jest Igor 
Brejdygant. Kampania nawiązuje do zmian 
w ustawodawstwie polskim mających słu-
żyć poprawie efektywności przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie, jak np. zapewnie-
nie bezpłatnego badania lekarskiego w celu 
ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń cia-
ła związanych z użyciem przemocy w ro-
dzinie czy zapewnienie osobie dotkniętej 
przemocą w rodzinie pomocy w uzyskaniu 
mieszkania. 

Więcej informacji: 
www.mpips.gov.pl

OPRAC. GRZEGORZ MICHALSKI��
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zdaNiem eksperta

sukcesja Na czas
Dlaczego warto Planować PrzewiDywalne?  

▸sukcesja to temat, który jest 
niezwykle istotny dla osób za-
anGażowanych lub powiąza-

nych z biznesem rodzinnym. Sukce-
sja gwarantuje stabilność prowadzenia 
biznesu rodzinnego, regulując sprawy 
przekazania udziałów kolejnemu po-
koleniu, ale także zabezpiecza wszelkie 
kwestie prawne, podatkowe i finansowe 
– zarówno firmy, jak i rodziny.

Coraz więcej przedsiębiorców boryka 
się z problemem zmiany pokolenia osób 
dotychczas prowadzących i zarządzających 
firmą. zastanawiają się, co zrobić, aby za-
bezpieczyć dotychczas prowadzony biz-
nes i w sposób płynny przekazać firmę np. 
dzieciom, a jednocześnie zapewnić sobie 
odpowiedniej wysokości środki finansowe; 
a także m.in. umożliwić, chociażby czaso-
wo, wpływ na decyzje podejmowane przez 
nowego właściciela.

skąd pomysł na akcję 
„sukcesja na czas”?

„Sukcesja na czas” to hasło przewodnie 
kampanii społecznej związanej z uświada-
mianiem, jak istotne są kwestie związane 
z przekazaniem majątku przyszłemu po-
koleniu. I nie dotyczy to jedynie majątku 
przedsiębiorstwa, ale również majątku pry-
watnego. Proszę wyobrazić sobie, że tylko 
11% osób w Polsce sporządziło testament 
(średnia dla Europy zachodniej to 45%). 
świadczy to zatem o tym, że pozostałe 89% 
Polaków zgadza się, aby to państwo zdecy-
dowało o podziale majątku, podlegającego 
spadkowi. z ustawy bowiem wynika, kto 
i dokładnie w jakim udziale dziedziczy ma-
jątek zmarłego. 

W związku z powyższym polskie sądy 
mają ręce pełne roboty związanej z konflik-

tami wśród spadkobierców, wynikającymi 
z podziału majątku, oraz sprawowaniem 
kontroli nad majątkiem odziedziczonym 
przez nieletnich. zgodnie bowiem z prze-
pisami sąd rodzinny sprawuje kontrolę nad 
majątkiem odziedziczonym przez nielet-
niego i to sąd decyduje o każdej dyspozy-
cji z nim związanej w przypadku czynno-
ści przekraczających zwykły zarząd, który 
sprawują rodzice nieletniego. 

co zrobić, aby przeprowadzić 
sukcesję?

Planowanie sukcesyjne powinno roz-
począć się w momencie, kiedy zaczynamy 
myśleć o zabezpieczeniu zgromadzonego 
majątku. Wtedy powinniśmy rozejrzeć się 
za odpowiednim doradcą, który pomo-
że poukładać sprawy majątkowe od strony 
prawnej, podatkowej i finansowej. Dorad-
ca pomaga w sporządzeniu trzech planów 
związanych z majątkiem:

plan strategiczny firmy, Î
osobisty plan finansowy, Î
plan zabezpieczenia majątku. Î

Plan strategiczny firmy dotyczy osób, 
które prowadzą działalność biznesową 
i chcą zabezpieczyć jej funkcjonowanie. 
Temat ten powinien być niezwykle istotny 
dla osób prowadzących indywidualną dzia-
łalność gospodarczą, wspólników spółek 
cywilnych, jawnych i partnerskich – są to 
działalności obarczone największym nie-
bezpieczeństwem i w razie śmierci oso-
by prowadzącej taki biznes powoduje ona 
ogromne komplikacje dla najbliższych i po-
zostałych wspólników. Dodatkowo taka sy-
tuacja może pociągać ogromne koszty fi-
nansowe (np. konieczność spłaty udziałów, 
kredytów itp.) i obciążenia podatkowe.

Osobisty plan finansowy to rozwiąza-
nia, które dla każdej z osób objętych pla-

nowaniem sukcesji znajduje odpowiednie 
zabezpieczenie środków finansowych na 
przyszłość. Odpowiednie narzędzia pozwa-
lają określić wysokość, warunki wypłace-
nia, a także przeznaczenie zgromadzonych 
środków.

zabezpieczeniu majątku prywatnego 
(nieruchomości, inwestycje finansowe itp.) 
ma służyć spisanie testamentu. Ważne, aby 
uwzględnić w nim cały posiadany majątek – 
istotne jest, aby zwrócić uwagę na kwestie 
umów majątkowych pomiędzy małżonka-
mi, które są podstawą do podziału majątku 
na osobisty oraz wspólny. 

kwestie podatkowe… 
zgodnie z przepisami, spadkobiercom 

z pierwszej grupy podatkowej w przypad-
ku dziedziczenia ustawowego (małżonek, 
wstępni i zstępni, tj. młodsze i starsze po-
kolenie mające prawo do dziedziczenia, 
pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, 
teściowie, zięć, synowa) przysługuje zwol-
nienie od opodatkowania pod warunkiem, 
że zgłoszą oni nabycie spadku w terminie 
do 1 miesiąca w odpowiednim urzędzie 
skarbowym. zwolnienie to przysługuje 
spadkobiercom tylko i wyłącznie przy za-
chowaniu odpowiedniego terminu. Pozo-
stali spadkobiercy płacą podatek w zależ-
ności od wartości dziedziczonego majątku 
– opodatkowana jest kwota powyżej war-
tości zwolnionej dla grupy podatkowej, do 
której należy spadkobierca.

W wypadku przekazania majątku 
w formie udziałów w prowadzonym biz-
nesie, jak również majątku prywatnego 
– istnieją narzędzia prawne i rozwiązania 
finansowe, które umożliwiają przekazanie 
majątku praktycznie bez obciążeń podat-
kowych. Warto zdawać sobie z nich spra-
wę, albowiem niejednokrotnie obciążenia 
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Instytucje i zorganizowane grupy senio-
rów, zainteresowane otrzymaniem mate-
riałów w tym zakresie, wysłuchaniem wy-
kładów bądź uczestnictwem w warsztatach 
z tej tematyki, proszone są o kontakt z re-
dakcją „Głosu Seniora”, który patronuje me-
dialnie tej kampanii.

KAROLINA SZULęCKA��

podatkowe wynikające ze spadku nie po-
zwalają spadkobiercom na przyjęcie spad-
ku (np. nieruchomość o wartości 1 mln zł 
może maksymalnie wymagać opłacenia 
podatku w terminie 14 dni w wysokości 
178 210,70 zł).

za granicą zarówno przedsiębiorcy, jak 
i właściciele znacznych majątków korzysta-
ją z takich rozwiązań od lat, dzięki czemu 
kolejne pokolenia mają zapewnioną stabil-
ność finansową.

dlaczeGo za Granicą temat 
sukcesji jest bardziej znany 
i świadomy?

Do tej pory Polacy nie dysponowali ma-
jątkiem prywatnym znacznej wartości, co 
za granicą działo się od wieków. Dopiero 
po uwolnieniu rynku mogliśmy się wzbo-
gacać – czy to prowadząc indywidualną 
działalność gospodarczą, czy gromadząc 
majątek i pomnażając go. Społeczeństwa 
krajów, w których można było gromadzić 
prywatny majątek znacznie wcześniej niż 
w Polsce, mają świadomość, iż prywatny 
majątek należy chronić. Ogromna liczba 
firm, które upadły lub zaprzestały dzia-
łalności z uwagi na brak przeprowadzonej 
sukcesji nauczyła przedsiębiorców za gra-

nicą odpowiedzialności za zgromadzony 
majątek. Odpowiedzialność ta wiąże się 
z gromadzeniem, ale także rozdysponowa-
niem majątku. Powody, przez które firmy 
kończą działalność z powodu zaniedbań 
kwestii formalnych, są różne, np. forma 
prowadzonej działalności nie pozwala na 
jej odziedziczenie przez spadkobierców, 
nie ma wyznaczonej osoby do poprowa-
dzenia firmy po śmierci założyciela, część 
spadku przypada małoletnim – i tym sa-
mym zostaje „zamrożona”...

W Polsce – przynajmniej na tę chwilę – 
jesteśmy na etapie gromadzenia, skupiamy 
się na działaniu i zdobywaniu. Niezmier-
nie rzadko myślimy długofalowo, sięgając 
także czasu po naszej śmierci. Być może 
wynika to z kontekstu kulturowego, jednak 
warto przyjrzeć się obecnej sytuacji i re-
alnie podejść do przyszłości własnej oraz 
najbliższych.  

Kampania społeczna  „Sukcesja na czas” 
ma za zadanie obudzić świadomość w tym 
zakresie. W ramach akcji Doradztwo Suk-
cesyjne sp. z o.o. i Stowarzyszenie Manko 
organizować będą spotkania, m.in. z przed-
siębiorcami i seniorami, których zadaniem 
będzie zmiana podejścia do tematu sukcesji 
i dziedziczenia.

niemal w każdym mieście osoby starsze mają swoją ulubio-
ną kawiarnię, sklep, aptekę, bibliotekę czy kino, w których 
czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługi-
wane. do których lubią powracać. w odpowiedzi na potrze-
by seniorów miejskie instytucje, organizacje pozarządowe, 
prywatne firmy likwidują bariery architektoniczne, powięk-
szają zakres dedykowanych im usług, oferują preferencyjne 
warunki zakupu produktów, a coraz więcej miast w polsce 
honoruje specjalnymi certyfikatami miejsca szczególnie 
przyjazne osobom starszym.

Celem tej inicjatywy jest zachęcenie osób starszych do aktywnego spę-
dzania czasu poza domem, w miejscach im przyjaznych, oraz promo-
wanie w środowisku senioralnym miejsc, w których osoby starsze czują 
się dobrze, są godnie traktowane i obsługiwane.
W Krakowie laureatów drugiej już edycji konkursu „Miejsce przyjazne 
seniorom” poznaliśmy 4 grudnia 2012 r. Certyfikaty 26 laureatom wrę-

czyli prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski, oraz Marszałek Wo-
jewództwa Małopolskiego, Marek Sowa. Organizatorami i realizatorami 
akcji ze strony Gminy Miejskiej Kraków jest Wydział Spraw Społecznych 
UMK, ze strony województwa – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Krakowie. 
Poza Krakowem konkursy na „Miejsca przyjazne seniorom” zorganizo-
wały już m.in. takie miasta, jak: Gdynia, Lublin, Płock, Poznań, Radom-
sko, Wrocław, Zgierz.
W ubiegłorocznej, pierwszej edycji akcji „Miejsce przyjazne seniorom” 
w Lublinie certyfikaty przyznano 26 instytucjom, we Wrocławiu – także 
ponad 20, w Zgierzu – 6. Tych miast i miejsc oferujących produkty, usługi 
i zniżki specjalnie skierowane do najstarszej grupy naszego społeczeń-
stwa jest z pewnością więcej. Dlatego w ramach realizowanego przez 
nas projektu „Głos Seniora” chcielibyśmy stworzyć ogólnopolską bazę 
instytucji, firm, organizacji przyjaznych seniorom. zapraszamy więc 
wszystkie miasta do zgłaszania nam takich miejsc! ich listę publi-
kować będziemy na stronie internetowej www.glosseniora.pl.

tworzymy bazę miejsc przyjazNych seNiorom!

KAROLINA SZULęCKA��

– wiceprezes spółki Doradztwo Sukcesyjne  
sp. z o.o., z wykształcenia ekonomista, 
doświadczenie zawodowe z zakresu public 
relations zdobywała zarówno w Polsce, jak 
i w Wielkiej Brytanii. Od kilku lat doradza 
firmom z zakresu PR i marketingu. Angażuje się 
w tworzenie nowych przedsiębiorstw i ich marek 
oraz wspiera rozwój już istniejących firm.
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aktywNy seNior

federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku i Sądeckiego UTW w Nowym 
Sączu, przedstawiła „Innowacyjne UTW wo-
bec nowych wyzwań”. Bardzo miłym i wzru-
szającym akcentem było odznaczenie pani 
Genowefy Kruczek-Kowalskiej, założycielki 
UTW w Rzeszowie i Honorowej Starościny, 
złotym Krzyżem zasługi za 24-letnią działal-
ność społeczną. Odznaczenie to przyznane 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
wręczone zostało przez wicewojewodę pod-
karpacką, Alicję Wosik, wraz z wielu ciepły-
mi słowami dla odznaczonej i całego naszego 
ruchu uniwersytetów trzeciego wieku. 

forum towarzyszyła wystawa różnorod-
nej twórczości poszczególnych UTW oraz 
międzypokoleniowe występy artystyczne. 
Liderzy z 16 uniwersytetów trzeciego wie-
ku z Podkarpacia prezentowali swoje osią-
gnięcia. Wydano też bogaty Biuletyn doku-
mentujący forum z prezentacją wszystkich 
uczestniczących w nim uniwersytetów.

Rozdawano również gazetkę: Rze_kre-
acja, wydaną w wyniku zrealizowanego 
w programie Seniorzy w akcji projektu pt. 
Rze_kreacja – animowanie kulturalne, który 
polegał na współpracy międzypokoleniowej 
i opisaniu wydarzeń kulturalnych, zgodnych 
z oczekiwaniami starszych i młodszych 
mieszkańców Rzeszowa, sprowokowanie 
ambitnych wydarzeń kulturalnych, zasygna-
lizowanie potrzeby stworzenia miejsc, gdzie 
byłaby możliwa aktywność kulturalna ludzi 
dojrzałych oraz zwrócenie uwagi na stronę 
informacyjną o wydarzeniach kulturalnych. 

forum UTW Podkarpacia zaowocowało 
nawiązaniem bliższych kontaktów pomię-
dzy uniwersytetami. W ramach integracji 
podkarpackiego środowiska seniorów nasz 
chór „Cantilena” występował w Mielcu, a my 
gościliśmy grupę teatralną z UTW Mie-
lec. W czerwcu byliśmy na Spartakiadzie 
UTW w Łańcucie oraz na 5-leciu UTW Ja-
sło, 1 września na konferencji w Przemyślu, 

utw w rzeszowie

▸uniwersytet trzecieGo wieku 
w rzeszowie powstał przy wsp 
w 1983 r. z inicjatywy Geno-

wefy kruczek-kowalskiej, a obecnie 
uchwałą senatu uniwersytetu rze-
szowskieGo z dn.18.04.2002 r. działa 
jako studium otwarte pod patrona-
tem ur. W roku akademickim 2012/2013 
została wydana legitymacja o numerze 
1770, natomiast aktywnych słuchaczy 
UTW, uczestniczących w różnego ro-
dzaju grupach zajęciowych (74), mamy 
ok. 800. Działalność programowa UTW 
polega na stworzeniu naszym studen-

tom odpowiednich warunków do usta-
wicznego kształcenia na cotygodniowych 
wykładach z zakresu np. prawa, języko-
znawstwa, historii, psychologii, biologii, 
etnografii, sztuki, zdrowia i zdrowego ży-
wienia, prowadzonych przez wykładow-
ców Uniwersytetu Rzeszowskiego, Poli-
techniki Rzeszowskiej, UJ. Na wykładach 
słuchacze mogą też poznawać różne za-
kątki świata prezentowane przez człon-
ków Towarzystwa Geograficznego oraz 
naszych kolegów, podróżników.

24 maja 2012 roku UTW w Rzeszowie 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół 
UTW zorganizował w Rzeszowie forum 
Podkarpackich Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku, pt. „Wartości w dialogu pokoleń” – 
dzięki Patronatowi Rektora UR oraz dofi-
nansowaniu Marszałka Województwa Pod-
karpackiego. Bardzo ciekawą sesję naukową 
uświetnili swoimi wykładami prof. Alek-
sander Bobko, prof. Kazimierz Ożóg i prof. 
Mieczysław Radochoński. Gość specjalny 
Wiesława Borczyk – prezes Ogólnopolskiej 

UCZESTNICY FORUM PODKARPACKICH UTW
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19 października nasi słuchacze byli na III 
Rajdzie Starszaków w Krośnie, natomiast 
kabaret „Entuzjaści” z Krosna występował 
w naszej auli. Wszystkie te spotkania służą 
wymianie doświadczeń i konsolidacji słu-
chaczy uniwersytetów trzeciego wieku, co 
pozwoli w przyszłości wspólnie występować 
do władz wojewódzkich, samorządowych  
i miejskich o wsparcie i dofinansowanie po-
trzeb naszego środowiska.

Do naszego UTW na rok akademicki 
2012/2013 zapisało się ponad 140 nowych 
słuchaczy. Bardzo się cieszymy, że nasze sze-
regi zasilają nowe osoby chcące poszerzać 
swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania i ta-
lenty twórcze. Spotkanie integracyjne z uro-
czystym przyjęciem w poczet studentów 
UTW nowych słuchaczy odbyło się17 listo-
pada w Klubie „Galaktyka” w Rzeszowie. 

W obecnym roku akademickim studen-
ci UTW w Rzeszowie również uczestniczą 
w wykładach otwartych z różnych dziedzin. 
Natomiast w ramach zajęć dodatkowych  po-
szerzają swoje umiejętności informatyczne 
w 16 grupach o różnym stopniu zaawanso-
wania. Nauką obsługi komputera prowadzo-
ną przez pracowników naukowych UR jest 
objętych ponad 200 seniorów. Ogromnym 
zainteresowaniem naszych słuchaczy cieszy 
się też nauka języków obcych. Około 300 
studentów poszerza swoją wiedzę na lekto-
ratach z angielskiego, francuskiego, hiszpań-
skiego, włoskiego, niemieckiego i esperanto. 

Nasz UTW jest instytucją o ambicjach 
zaspokajania różnorodnych zainteresowań 
i potrzeb słuchaczy, więc oprócz edukacji 
proponuje udział w szerokiej gamie innych 
zajęć dodatkowych. fundusze na te cele za-
pewnia Stowarzyszenie Przyjaciół UTW. 

W ofercie naszego UTW są m.in. zajęcia 
Sekcji Artystycznej: np. śpiewanie w Chó-
rze „Cantilena”, który uświetnia wszystkie 
uroczystości na UTW oraz występuje ok. 
30 razy w roku na festiwalach, w domach 
kultury, dniach osiedli itp. Studenci o zdol-
nościach twórczych działają w grupach: 
malarsko-rysunkowej i fotograficznej, któ-
re oprócz stałych zajęć organizują wyjazdy 
plenerowe, owocujące pięknymi wernisaża-
mi i wystawami. W ubiegłym roku powstała 
upiększająca nasze biuro Sekcja Rękodzieła 
Artystycznego. Klub Ciekawej Książki zrze-
sza miłośników pięknej literatury i organi-
zuje spotkania z jej twórcami, a także utwo-
rzył pierwszy w Rzeszowie Dyskusyjny Klub 
Książki dla Seniorów. Klub Melomana ofe-
ruje naszym słuchaczom grupowe wyjścia 
na wspaniałe koncerty w filharmonii Pod-
karpackiej, natomiast Klub Teatralno-fil-
mowy zaprasza na najciekawsze spektakle 
i filmy. Sekcja Pomocy Koleżeńskiej zajmuje 
się wspieraniem seniorów w trudnych mo-
mentach życiowych oraz organizuje sym-
patyczne spotkania integracyjne, np. dla 
seniorów 80+, którzy nie mogą  z różnych 
względów uczestniczyć w naszym życiu stu-
denckim. Oferujemy również różnorodne 
zajęcia z zakresu aktywności fizycznej: gim-
nastykę ogólną, korekcyjną i na basenie, na-
ukę tańca, Nordic Walking, brydż, wyciecz-
ki krajowe i zagraniczne oraz integracyjne 
wieczorki taneczne i biesiady. Trzeba tu 
wspomnieć, że już 3-krotnie nasi sportowcy 
uczestniczyli w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
UTW w Łazach, zajmując czołowe miejsca, 
a w tym roku planujemy powołać Specjalną 
Sekcję Olimpijską, aby jeszcze lepiej przy-
gotować się do następnej olimpiady. 

W ramach Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób Star-
szych 2012–2013 nasz UTW realizuje ra-
zem ze Stowarzyszeniem Przyjaciół UTW 
projekt „Aktywni liderzy – szansą aktyw-
ności wszystkich słuchaczy UTW w Rze-
szowie”. Jego zadaniem jest kształtowanie 
aktywności liderów – funkcyjnych człon-
ków w strukturze UTW w zakresie: komu-
nikacji, samoorganizacji, pracy zespoło-
wej, planowania i organizacji, informatyki, 
w celu zintegrowania wszystkich słuchaczy 
i usprawnienia wzajemnego komunikowa-
nia się i korzystania z dostępnych sposobów 
informacji o działalności UTW, co będzie 
też służyło udoskonalaniu oferty eduka-
cyjnej. Celem przedsięwzięcia jest także 
uświadomienie, że stanowimy dużą spo-
łeczność i powinniśmy się identyfikować 
z UTW, sami występować z inicjatywami, 
być kreatywni, a nie tylko żądać tworzenia 
nowych atrakcyjnych form działania. Od li-
derów zależy, w jaką stronę pójdziemy w na-
szej edukacji. I temu mają służyć warsztaty 
z zakresu: integracji grupy, komunikacji in-
terpersonalnej, asertywności, kreatywności, 
zarządzania zasobami ludzkimi, przywódz-
twa w grupie, rozwiązywania problemów, 
koncentracji na wynikach działania, akty-
wizowania rozwoju ludzi, budowania sieci 
powiązań, posługiwania się i wykorzysty-
wania współczesnych mediów i narzędzi, 
jak: komputer, internet, telefon komórkowy. 
Prowadzącymi warsztaty są wykwalifiko-
wani i doświadczeni trenerzy. Ważnym ele-
mentem będą w tym projekcie także wyjaz-
dy i spotkania zmierzające do zacieśniania 
więzi i kontaktów osobistych.

DANUTA KAMIENIECKA-PRZYWARA��
BOGUMIŁA WALICKA-KUREK ��

SŁUCHACZE UTW ROZWIJAJĄ SWOJE NIEZWYKŁE UPODOBANIA I TALENTY – MARIAN KRZYWDA

Więcej: 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszowie
przy Uniwersytecie Rzeszowskim
tel. 17 872 29 11, 17 872 29 10
biuroutw@univ.rzeszow.pl;
www.univ.rzeszow.pl/studenci/utw
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aktywNy seNior

▸odkąd media są czwartą wła-
dzą, komputer i internet stał 
się trzecią ręką współczesne-

Go człowieka. Można rzec – oczywi-
stość – pod warunkiem, że współcześni 
seniorzy również odkryją szerokie moż-
liwości komputera i internetu. Kompu-
ter na emeryturze? Lubię to!

mysz ci nie ucieknie
Komputer to nie tylko monitor, chociaż 

obecne zaawansowane technologie mogą 
go do niego sprowadzać. Naukę obsługi 
komputera warto zacząć od jego stacjonar-
nej wersji, na którą składa się jednostka cen-
tralna, monitor, klawiatura i mysz. zgłębić 
jego tajemnice pomoże Ci cierpliwy wnuk 
lub szkolenie z zakresu obsługi komputera, 
dzięki któremu krok po kroku nauczysz się 
podstawowych czynności, takich jak: obsłu-
ga komputera i myszy: poruszanie kursorem 
na ekranie monitora, szybkie wybieranie 
opcji menu, zaznaczanie i przemieszczanie 
obiektów. Niezbędne jest także zapoznanie 
się z efektem kliknięcia, czy podwójnego 
kliknięcia – czynnościami umożliwiającymi 
swobodne korzystanie z systemu Windows 
i z internetu. Kolejnym dydaktycznym kro-
kiem, pomagającym przełamać „kompu-
terowe lody”, jest zaznajomienie się z po-
działem klawiszy klawiatury oraz poznanie 
pełnionych przez nie funkcji. Oswój obco 
brzmiące, skrótowe nazwy, a dowiesz się, 
że wystarczy kliknąć w odpowiedni klawisz, 
aby zatwierdzić wybrane polecenie (Enter), 
wpisać wielką literę alfabetu (Shift) czy usu-
nąć znak (Backspace). Dalsza wiedza i wy-

surFujący 
seNior
DziaDek bookuje bilet, babcia zakłaDa Profil na facebooku

nikające z niej umiejętności będą coraz 
bardziej przyswajalne. Mysz przestanie wy-
konywać chaotyczne ruchy pod naciskiem 
zdenerwowanej dłoni. Płynność kursora 
symbolicznie odzwierciedli biegłość kolej-
nych etapów nauki, jak: tworzenie plików 
i folderów, budowa okna systemu Windows, 
personalizacja ustawień użytkownika… 
Brzmi magicznie? Do czasu!

Pomocą w nauce są z pewnością pod-
ręczniki dostępne na rynku. Wybierając od-
powiedni dla Twoich potrzeb, zwróć uwa-
gę na zawartą w nim merytorykę, a także 
sposób i formę przekazu informacyjnego. 
Szczególnie pomocne są podręczniki za-
wierające zdjęcia, ilustrujące poszczególne 
elementy budowy komputera oraz procesy 
wykonywane przez użytkownika. Opisy po-
winny być krótkie, klarowne, konkretne, co 
zapewni efektywne zapamiętywanie wiedzy 
w odniesieniu do praktycznych ćwiczeń.

zakupy z wyGodnej kanapy, 
dłuGie rozmowy za darmo

Internet na emeryturze nie tylko ułatwi 
Ci codzienne czynności, ale także umożli-
wi rozwijanie swoich pasji. Jest także świet-
nym narzędziem komunikacyjnym… Twoje 
dzieci wyjechały za granicę? Przyjaciele od-
poczywają na wakacjach? Skorzystaj z po-
pularnych komunikatorów lub tradycyjnej 
poczty e-mailowej. Instalacja Skype czy 
Gadu-Gadu nie jest skomplikowana. Wy-
starczy w sieci wyszukać oprogramowanie, 
a następnie stosować się do kolejnych wska-
zówek. Po chwili stajesz się posiadaczem 
zainstalowanego komunikatora – czatowa-

nie czy wideokonferencje są na wyciągnię-
cie ręki, od kliknięcia!

Jeśli uwielbiasz kontakt z ludźmi, mo-
żesz „wejść” do grona wirtualnej społecz-
ności, korzystając z portali społecznościo-
wych. Popularny facebook to nie tylko 
podpatrywanie co u kogo słychać, ale także 
możliwość odświeżenia starych znajomo-
ści, wymiany informacji, bliższego poznania 
przyjaciół za pośrednictwem publikowa-
nych przez nich wiadomości. forma spo-
tkania przy kawie w wersji on-line.

Nie lubisz hipermarkeketów, a zakupy 
zwyczajnie Cię męczą? – Rób je przez inter-
net! W wirtualnych sklepach możesz zamó-
wić wszystko, od kostki masła po części do 
Twojego samochodu. Wybierasz produkt 
i składasz zamówienie. za kilka dni produkt 
„zapuka” do Twoich drzwi. 

Chcesz ominąć kolejki w bankach i na 
poczcie – zapłać rachunki w sieci. z pew-
nością dodatkowo pomoże Ci w tym kon-
sultant banku, do którego należysz.

Jeśli „pichcenie” dań od zawsze jest Two-
ją pasją, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś 
wyszukiwał w sieci (surfował) nowe przepi-
sy kulinarne, a co więcej, dzielił się swoimi 
chociażby za pośrednictwem bloga. Prowa-
dzenie takiego tematycznego dziennika jest 
alternatywą spędzania czasu wolnego. Jedni 
wybiorą spacer czy czytanie książek, Ty pisz 
bloga – nic trudnego.

Jeśli blogosfera Cię nie pociąga, a inter-
net traktujesz jako trampolinę do zdobycia 
informacji o świecie, zarezerwuj (zabookuj) 
bilet lotniczy na koniec świata i spraw swo-
jej małżonce prezent na rocznicę ślubu. za-
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skocz ją pomysłowością i technologicznym 
sprytem!

podręcznik pomoże,  
szkolenie dopełni

Ważne, żebyś pozbył się myślenia, że 
komputer Cię nie dotyczy, a jego obsługa 

przekracza Twoje poznawcze możliwości. 
Internet natomiast nie służy do marno-
wania czasu. Skorzystaj z podręczników 
i szkoleń, które przybliżą Ci możliwości 
wynikające z korzystania z komputera. 
Poznaj, poszerzające horyzonty i relacje 
międzyludzkie, piękno surfowania w inter-

iNterNet to jest to!
Prasa papierowa przemija na naszych oczach, wypierana 

coraz bardziej przez wszechwładny internet (od ang. inter-ne-
twork, dosłownie między-sieć, czyli ogólnoświatowa sieć kompu-
terowa). Przywykliśmy już do tego wspaniałego wynalazku, ale 
przecież zasługuje on – internet – na miano kolejnego (ósmego?) 
cudu świata. Albowiem w internecie można znaleźć wszystko! 
No, może prawie wszystko... Tak czy owak, weźcie to, proszę, Dro-
dzy Seniorzy, pod uwagę!

Niedawno kontemplowałam sobie w internecie martwą na-
turę. Lubię martwą naturę! Najbardziej chyba w wykonaniu 
malarzy holenderskich. Nie żebym była jakąś koneserką, ale po-

dobają mi się kompozycje składające się z niewielkich przedmio-
tów, takich jak kwiaty, owoce, warzywa, książki, różne naczynia 
itp. Zdarzają się też małe zwierzęta, owady czy ptaszki. Czasem 
motywem bywa ludzka czaszka, symbol przemijania, marności 
życia i dóbr doczesnych.

Marność życia – co zatem zostaje? Oscar Wilde mawiał, że 
„grzech, to jedyna rzecz, dla której warto żyć”, choć z drugiej stro-
ny powiedział też, że: „życie jest jednym wielkim rozczarowa-
niem”, czyli i nawet grzech nie jest tu żadnym antidotum? I bądź 
tu mądry(-a)... Hm, zawsze jeszcze zostaje na pociechę martwa 
natura… 

BARBARA KLIMASIńSKA��

necie. Emerytura to też dla Ciebie w sieci 
– polub to!

JOANNA NIEć��
KONSULTANT DS. PUBLIC RELATIONS

STOWARzySzENIE HUMANEO
www.humaneo.pl
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moda

▸ „kapelusze, kapelusze, wyspy 
szczęścia, które chodzą tam, 
Gdzie ja. Kapelusze, kapelusze, 

przed urodą ich panowie chapeau bas!” 
– niejedna z zaciekłych miłośniczek tego 
wyjątkowego nakrycia głowy i dziś zanu-
ciłaby z Majką Jeżowską tę „pieśń uwiel-
bienia”. I słusznie! Okazuje się bowiem, 
że są ku temu obiektywne powody: ka-
pelusze wracają do łask! 

Powrót mody na kapelusze ucieszył 
z pewnością każdą prawdziwą damę, nie-
zależnie od daty urodzenia. Mam nadzieję 
że ten renesans nakryć głowy będzie trwał 
długo. Ale, drogie Panie, nie nośmy nakryć 
głowy tylko dlatego, że są modne. Nośmy je 
zawsze, bo czy jest coś, co bardziej dodaje 
kobiecie wyrafinowanej elegancji, klasy, ta-
jemniczości, czy jest coś bardziej urzeka-
jącego od spojrzenia przenikającego deli-
katny splot woalki? Pamiętajmy jednak, że 
kapelusze to nie tylko ozdoba. zależnie od 

kształtu, rodzaju surowca, z którego zostały 
wykonane czy też sposobu noszenia mogą 
spełniać wiele ważnych funkcji: podkreślać 
charakter stroju, ogrzewać w chłodne dni, 
a latem chronić przed szkodliwymi promie-
niami. Kapelusz też zobowiązuje: wymaga 
od nas zachowania prostej sylwetki! za jego 
pomocą możemy też optycznie podwyższyć 
lub obniżyć sylwetkę, no i nie musimy się 
przejmować, że nie zdążyłyśmy pójść do 
fryzjera przed ważnym wyjściem…

przy doborze kapelusza warto pamię-
tać o zachowaniu kilku prostych zasad:

 Jeśli mamy okrągłą twarz, wybierajmy  Î
kapelusze z wgnieceniami na główce, 
znakomite będą te o męskim charak-
terze, z niewielkim rondem, zakładane 
asymetrycznie.
 Przy twarzy podłużnej zakładajmy na- Î
krycia głowy nieco głębiej, dobrze, jeśli 
rondo będzie rozkloszowane, ale nie za 
duże, żebyśmy nie uzyskały efektu „stra-
cha na wróble”.
 Twarz kwadratową złagodzimy, zakła- Î
dając kapelusz nieco wyżej, tuż przy li-
nii włosów, najlepiej lekko przekrzywio-
ny. Doskonałe będą te z miękkich tkanin 
o nieregularnych kształtach.
 Dla kobiet o drobnej, delikatnej twarzy  Î
idealne będą kapelusze retro, lekko otu-
lające twarz z podwiniętym rondkiem, 
lub zupełnie bez ronda, z ozdobami po 
jednej stronie, w stylu lat 20. (takie, jak 
nosiły Greta Garbo czy Pola Negri).
 Jeśli nie należymy do wysokich kobiet,  Î
unikajmy kapeluszy z dużymi, ciężkimi 
rondami, które nas przytłoczą i optycz-
nie odejmą jeszcze kilka centymetrów.
Niezależnie od kształtu twarzy i sylwet-

ki większość nakryć głowy będzie dobrze 
wyglądała zakładana lekko bokiem, odrobi-
nę zsunięta na czoło. Warto o tym pamiętać, 
szczególnie zakładając kapelusz czy toczek. 
Dobierając nakrycie głowy, zastanówmy się, 
jaka jego funkcja jest dla nas najważniejsza. 
Jeśli ma przede wszystkim nas ogrzewać, 
doskonała będzie do tego futrzana lub weł-
niana czapa. Ta pierwsza najlepiej noszona 

do płaszcza lub futra, druga w zależności 
od modelu – zakładana do kurtek i płasz-
czy. Doskonałym nakryciem głowy dla pań, 
które cenią sobie wygodę, będą berety lub 
kaszkiety. Oczywiście, kapelusz też tę rolę 
może spełniać. Idealne będą te z miękkich 
naturalnych surowców, głębiej zakładane.

Elegancką formą nakrycia głowy na spe-
cjalne okazje będzie toczek z różnego typu 
zdobieniami: kwiatami, wstążkami, pióra-
mi, woalkami. Doda on klasy i charakteru 
najprostszej nawet stylizacji, a jednocześnie 
będzie wygodnym nakryciem głowy. 

Ważny w doborze kapelusza jest wybór 
właściwego rozmiaru. Dobrze dobrany nie 
powinien krępować nam ruchów. Jeśli boimy 
się, że się zsunie, poprośmy modystkę o wszy-
cie delikatnej kapeluszowej gumeczki, którą 
zakładamy pod włosy. Dodatkowo możemy ją 
jeszcze przypiąć wsuwkami. żeby dobrze do-
brać nakrycie, sprawdźmy, jaki mamy rozmiar 
głowy. Obwód mierzymy miarą krawiecką 
w połowie czoła, około 1 cm nad uszami. Jeśli 
dobór kapelusza sprawia nam problem, naj-
lepiej dokonywać zakupu u modystki. Uzy-
skamy wtedy nie tylko fachową poradę, ale 
również możliwość dokonania poprawek czy 
przeróbki, kiedy już nam się znudzi, lub tylko 
odrestaurowania go, jeśli okaże się naszym 
ulubionym modelem i nawet po wielu latach 
nie będziemy chciały się z nim rozstać.

kapelusze mają duszę

MONIKA CIESIEŁKIEWICZ��

Z zamiłowania i wykształcenia modystka, przez 
15 lat właścicielka firmy produkującej ekskluzywne 
wyroby z papieru, producentka pokazów mody, sesji 
fotograficznych, przez rok dyrektor zarządzający 
w IDEA FIx, obecnie menedżer Teatru Nieliczny, 
projektantka nakryć głowy pod pseudonimem Maria 
Magdalena, członek Rady Eksperckiej „Głosu Seniora”.
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uroda

▸ karnawałowe makijaże, tak 
jak balowe suknie, są różno-
rodne i nie da się ich zamknąć 

w określone ramy kolorów, wzo-
rów czy sposobów malowania. 
Z pewnością trzeba jednak pamiętać, że 
są jak drogocenna biżuteria – muszą do-
dawać blasku. Dwa warunki muszą być 
spełnione: makijaż musi być trwały (aby 
„błyszczeć” do białego rana) i musi do-
brze wyglądać w szczególnym, wieczo-
rowym oświetleniu.

Warto sięgnąć po bazy (primery), które 
nałożone pod podkład, cienie czy szminkę 
przedłużą ich trwałość. Na zakończenie do-
brze jest utrwalić makijaż fixerem. z kolei 
dla uzyskania właściwego efektu w sztucz-
nym, raczej chłodnym i punktowym oświe-
tleniu, lepiej jest wybierać kosmetyki 
w zimnych odcieniach kolorów. Najlepsze 
będą rozświetlające bazy w kolorze białe-
go srebra, perły lub bladoróżowe. Można je 
łączyć z podkładem lub kłaść bezpośrednio 
na skórę. Wybierając dobrze kryjące fluidy 
(z dużą ilość pigmentu – idealnie zatuszu-
ją wszelkie niedoskonałości skóry i jedno-
cześnie są trwalsze), można dzięki ich po-
łączeniu z rozświetlaczem uzyskać lżejszą, 
bardziej emulsyjną formę kosmetyku, co 
jest ważne zwłaszcza przy skórach wiotkich 
i mało elastycznych. zamiast pudru matują-
cego, polecam puder transparentny. Sprawi 
on, że w wieczorowym świetle cera wyda się 
bardziej świeża i promienista.

Makijażową „małą czarną” są oczywiście 
smoky eses, które od lat wiodą prym w tej 
kategorii makijażu. W tym sezonie zamiast 
klasycznej czerni wybór pada na mroźny 
antracyt lub intensywny granat. Aby zgubić 
efekt zmęczonych oczu, zawsze dobrze jest 
rozświetlić dolną powiekę kontrastowym 
cieniem, na przykład srebrem, błękitem 
lub lawendą. Dzięki bardzo bogatej ofercie 
sztucznych rzęs i kępek można dodatkowo 
„stuningować” nasze naturalne rzęsy, któ-
re na wyjątkowe okazje powinny wyglądać 
szczególnie wyraziście. Przy tak intensyw-

nie pomalowanych oczach usta powinny 
mieć naturalny kolor (beże, blade róże).

Drugim nurtem jest połysk. Błyszczeć 
może dosłownie wszystko. Począwszy od 
kosmetyków bazowych, poprzez podkłady, 
pudry utrwalające, aż po cienie i szminki. 
Na szczególną uwagę zasługują żelowo-
kremowe konsystencje cieni, które w za-
leżności od sposobu aplikacji mogą pokryć 
powiekę, nadając jej tylko delikatny opalizu-
jący połysk, albo mocną metaliczną barwę. 
Jeśli chcemy, aby makijaż był bardziej te-
atralny, malujemy powiekę wybranym cie-
niem, potem pokrywamy tylko ruchomą 
część powieki żelem (fixing glitter gel), a na 
koniec za pomocą małego płaskiego pędzel-
ka nanosimy brokat.

Nie można nie wspomnieć o klasyce, 
czyli czarnej kresce na górnej powiece, na-
dającej spojrzeniu sporo kokieterii i czer-
wonych (lub burgundowych w tym sezonie) 
ustach – tym bardziej że mamy wielki come 
back szminki. Oczywiście błyszczyki będą 
nadal gościć w naszych torebkach, ale tej 
zimy to szminka przeżywa swój renesans. 
Jej współczesna formuła to oprócz wosków 
odpowiedzialnych za gęstość i konsysten-
cję, mieszanina olejków nawilżających, wi-
taminy A i E, kwasu hialuronowego, a także 
mikropigmentów dających blask i inten-
sywny kolor.

Na koniec, niezależnie od wybrane-
go stylu makijażu, trzeba wziąć pod uwa-
gę przygotowaną na bal kreację. Odkryte 
ramiona, dekolt czy plecy nie mogą kon-
trastować z twarzą. Trzeba zatem je także 
odpowiednio rozświetlić, przypudrować 
i skorygować ewentualne mankamenty.

karNawałowe iNspiracje

BEATA BOJDA ��

Makijażysta, charakteryzator, pedagog, kosmetolog. Jest 
od kilku lat jurorem Ogólnopolskich Mistrzostw Makijażu 
Artystycznego „Art visage”. Od lat pisze artykuły dla 
profesjonalnego pisma „Nowości w kosmetyce”. Była 
charakteryzatorem m.in. Piotra Machalicy  
(„15 fotografii”, „Wędrowiec”), Anny Guzik 
(„Wędrowiec”), Anny Cieślak i Andrzeja Chyry („Agape”). 
Pracowała z amerykańskim reżyserem Brucem 
Paramore oraz Barbarą Borkałą w filmie „Kochaj i tańcz” 
oraz serialu „Tancerze”. Współpracuje z agencjami 
reklamowymi oraz projektantami mody, tworząc 
makijaże na pokazach i do zdjęć. Właścicielka Studia 
Kosmetycznego PACHNIDŁO w Bielsku-Białej, członek 
Rady Eksperckiej „Głosu Seniora”.
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czas Na pasje

▸„droGowskazem w działaniu 
jest moja filozofia życia, tzn. 
mieć jasno wytyczony cel ży-

cia, więcej dawać ludziom niż od 
nich brać, zostawić po sobie dobre 
ślady, zmieniać świat na lepszy, cie-
szyć się każdym dniem, bardziej dbać 
o jakość życia niż o jeGo dłuGość, 
umrzeć zdrowo” – tak pisze o sobie 
w swoim „profilu pasjonata” pan 
marek Gruszecki, 72-letni krakowia-
nin, emerytowany elektronik jądro-
wy, były pracownik naukowy insty-
tutu fizyki jądrowej. „Genezą moich 
zainteresowań jest ciekawość świata 
i poznawanie nowych miejsc” – dodaje. 
Jego przykład jest dowodem, że czas po 
zakończeniu  aktywności zawodowej jest 
doskonałym okresem na rozwijanie za-
interesowań i aktywność fizyczną. A oto 
co pisze o swoich pasjach.

Po przejściu na emeryturę w wieku 60 
lat (miałem uprawnienia do tzw. wcześniej-
szej emerytury) rozglądałem się za możliwo-
ściami aktywności w dość młodym wieku. 
Oprócz obowiązków rodzinnych (żona, dzie-
ci, wnuki) poszukiwałem pola działań dla 
mojej zawodowej inwencji twórczej. Opraco-
wałem własną stronę internetową z opisem 
moich możliwości zawodowych. zapisałem 
się na zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku w Krakowie i pilnie chodziłem na 

więcej 
dawaĆ  
NiŻ braĆ
– senior Pełen Pasji

wykłady i seminaria. Dałem się poznać jako 
senior-informatyk i dlatego powierzono mi 
prowadzenie zajęć z podstaw internetu dla 
zainteresowanych słuchaczy. z tych czasów 
pozostał skrypt przygotowany przeze mnie.

Moje pasje są złożone, jest ich kilka, 
a realizuję je w zależności od warunków ze-
wnętrznych i chwilowego zainteresowania. 
zajmuję się wędrówkami pieszymi i nar-
ciarskimi po mało znanych zakątkach kra-
ju. Wędrówki zimowe odbywam na nartach 
biegowych, łatwo przewożonych w autobu-
sie lub tramwaju. Kondycję do tego sportu 
zdobywam latem poprzez spacery z kijkami 
„Nordic Walking”, pływanie i biegi na nar-
to-rolkach. Sporadycznie uczestniczę w pie-
szych imprezach masowych, np. „Na Rynek 
Marsz!” z Robertem Korzeniowskim. Brałem 
udział w zawodach narciarskich „Biegam 
z Radiem Kraków” z wynikiem dwa razy 3. 
miejsce (nagrodzone). Wycieczki dokumen-
tuję w postaci drukowanych albumów foto-
graficznych, np. spacery po Muszynie oraz 
po Rezerwacie Lipowym „Obrożyska”. 

Obecnie interesują mnie wędrów-
ki po peryferiach miasta, tworzące cykl 
tzw. „Egzotyczny Kraków”. Już od ponad 5 
lat wędruję po osiedlach prawobrzeżne-
go Krakowa, tzw. Podgórza, które obecnie 
podzielone jest na kilka dzielnic samorzą-
dowych. Wędrówki dokumentuję w posta-
ci fotografii, opisów i filmów, a rezultaty 
tych wędrówek zamieszczam w internecie. 

Obecnie kończę album „Tam, gdzie kończy 
się Kraków…” dokumentujący wędrówki po 
dalekich peryferiach Krakowa, a konkretnie 
na jego pograniczu z sąsiednimi miejsco-
wościami. W poszukiwaniu granic miasta 
w terenie docierałem do oddalonych miejsc 
pieszo i na nartach turystycznych; to za-
danie okazało się bardzo trudne! Granice 
miasta nie są wytyczone w terenie żadnymi 
znakami, czasem zgodne są z przeszkoda-
mi terenowymi, jak rzeki, parowy, wąwozy, 
drogi, a czasem idą poprzez łąki. Udało mi 
się wytyczyć w terenie trasy spacerowe po-
prowadzone jak najbliżej granic miasta.

Rozwijając ten wątek, opracowałem 3 al-
bumy fotograficzno-tekstowe, profesjonalnie 
drukowane, opisujące dzielnice południowe 
Krakowa za Wisłą, nie tylko Podgórze (dz. 
XIII) ale także Łagiewniki (dz. IX) i Swo-
szowice (dz. X). Oprócz tego opracowałem 
filmowe wersje tych albumów z muzyką, 
dostępne w internecie. W planie mam opra-
cowanie spacerów po pozostałych dzielni-
cach „za Wisłą”, czyli dawnej dużej dzielnicy 
Podgórze.

Oprócz tego zbieram informacje doty-
czące mojego rodu od najdawniejszych cza-
sów. Nazwisko rodowe Gruszecki pojawia 
się w kronikach już w czasach króla Jagiełły. 
Później wymieniane jest w spisach szlach-
ty polskiej, ukraińskiej i ruskiej. W czasach 
późniejszych ród podzielił się na różne ga-
łęzie, które zamieszkiwały Polskę, Ukrainę, 
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Rosję, kraje Europy zachodniej i Amerykę. 
W konkursie „Dziennika Polskiego” na temat 
„Skąd jest mój ród?” zdobyłem 1. nagrodę za 
tekst pt. „W moim rodzie była carowa”. Dużą 
pomocą służył mi internet, który umożliwia 
dotarcie do różnych archiwów.

Rozwijając ten wątek opracowałem 3, 
które pokazują różne aspekty rozszerzania 
się wpływów rodu Gruszeckich. Wydawane 
jako części serii „600-lecie rodu Gruszec-
kich” opisują dzieje wybranych osób na tle 
ówczesnej epoki. Są to albumy „W moim 
rodzie była carowa”, „W moim rodzie byli 
bojownicy”, „W moim rodzie byli obrońcy 
imperium”, które opisują wybitne postaci 
od czasów króla Jagiełły do teraźniejszości. 
W internecie dostępne są wersje filmowe, 
wzbogacone o ilustracje i muzykę. 

Udzielałem się społecznie w organizacji 
„Senior na czasie”, która zorganizowała cykl 
prelekcji osób z pasją dla seniorów zrzeszo-

nych w różnych klubach. W przygotowaniu 
prezentacji multimedialnej współpracowała 
młodzież ze szkoły średniej. Po zakończeniu 
cyklu prelekcji pozostały wpisy uczestników 
na portalu internetowym „Mampasje”. Nie-
stety po ponad rocznym funkcjonowaniu 
portal został zlikwidowany.

Interesuje mnie również temat zacho-
wania dobrego zdrowia do późnych lat 
życia, a szczególnie aktywna profilaktyka 
zdrowia, czyli prowadzenie celowych dzia-
łań sprzyjających zdrowiu seniora.

WHO (World Health Organization) 
definiuje zdrowie jako stan pełnego dobre-
go samopoczucia fizycznego, psychicznego 
i socjalnego, a więc stan, w którym budowa 

i czynność wszystkich tkanek i narządów są 
nie tylko prawidłowe, ale zapewniają również 
wewnętrzną równowagę i zdolność przysto-
sowania do otaczających warunków, również 
społecznych. Wpływ na zdrowie mają choro-
by różnego pochodzenia (infekcje, wypadki, 
nowotwory, itd.), dieta, warunki środowi-
skowe. Ostatnie badania sugerują, że trzeba 
mieć dobre geny rodzinne. 

Podane powyżej określenie jest dość 
ogólne, każdy z nas z pewnością posiada 
swoje własne przemyślenia na ten temat. To 
nie matematyka i nie można tu podać ścisłej 
definicji zdrowia. Wg WHO zdrowie to nie 
tylko brak choroby czy ułomności, ale pełen 
dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. 

Osobiście prowadzę zdrowy styl życia, 
dbam o prawidłowe odżywianie się, długi 
sen, obywam się bez tytoniu, używam mało 
alkoholu, piję więcej kawy, herbaty (zwłasz-
cza zielonej i czerwonej), wykonuję badania 

kontrolne co roku. Przeszedłem kilka ope-
racji na wczesny nowotwór (jelita grubego 
i ucha), jeżdżę do sanatoriów, biorę zabiegi 
rehabilitacyjne (na kręgosłup, ostrogę sto-
py, kolana), używam mało leków, nie stosuję 
szczepień (podwyższam odporność organi-
zmu tranem i czosnkiem), ograniczam opa-
lanie się, często przebywam nad Bałtykiem.

Profilaktyka zdrowia to wpływ różnych 
czynników i aspektów wpływających na stan 
naszego „dobrego samopoczucia fizycznego 
i psychicznego”. Musimy dbać zarówno o na-
sze zdrowie fizyczne i psychiczne, praktyku-
jąc higienę i stosując ćwiczenia ciała i umy-
słu. Jako środek przeciw starzeniu się zaleca 
się twórczość. Ważne jest panowanie nad 
emocjami, jak i akceptacja swego wieku i wy-
glądu. W ten sposób można osiągnąć równo-
wagę ciała i umysłu.

MAREK GRUSZECKI��

Nazywam się Marek Gruszecki, mam 72 lat, mieszkam w Krakowie, na 
osiedlu Kurdwanów Nowy. Jestem emerytem, który zapracował sobie 
całym życiem na godziwą emeryturę. Byłem pracownikiem naukowym 
w Instytucie Fizyki Jądrowej i osiągnąłem stopień naukowy dr inż. nauk 
technicznych. Jestem absolwentem AGH w Krakowie; ostatni wykonywany 

zawód to elektronik jądrowy; pracowałem w dużych zespołach przy badaniach jądrowych w kraju 
i za granicą. Genezą moich zainteresowań jest ciekawość świata i poznawanie nowych miejsc, 
lubię samotne wycieczki, wiele podróżowałem po Polsce i po ZSRR. Uprawiałem różne sporty 
(zależne od wieku), jak: lekkoatletykę (biegi, rzuty), szermierkę, narciarstwo zjazdowe, siatkówkę, 
pływanie, żeglarstwo, wędrówki górskie, jazdę na rowerze, na motocyklu, gimnastykę, a obecnie 
chód sportowy, narciarstwo biegowe (spacerowe), narto-rolki, marsze „Nordic Walking”. 
Posiadam szczęśliwą rodzinę. Moja żona jest również na emeryturze. Wychowałem dwóch synów 
obecnie pracujących. Cieszę się z dwojga wnucząt.

MAREK GRUSZECKI��
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sport

▸ olimpijski oGień – w tajemni-
czych okolicznościach, o któ-
rych nie chcą opowiadać – 

przywieźli z Grecji, z sameGo olimpu. 
W niewielkiej miejscowości Łazy na Ślą-
sku rozkręcili najprawdziwszą olimpiadę 
sportową – „Trzeci wiek na start”.

Nie są klasycznym uniwersytetem trzecie-
go wieku. Wykłady, zajęcia, lektoraty, wspól-
ne wyjazdy do teatru i kina to tylko część ich 
aktywności. znani są przede wszystkim z sil-
nego sportowego profilu. Uprawiają gimna-
stykę, jeżdżą na rowerach, chodzą z kijkami, 
organizują wycieczki po Jurze Częstochow-
skiej, pływają, biegają, grają w tenisa, a tak-
że… miotają kulą. – Pomyślałam sobie, że 
przecież ćwiczenie umysłu to nie wszystko. 
Dlaczego nie moglibyśmy ćwiczyć też ciała? 
– mówi Krystyna Męcik, prezeska łazowskie-
go UTW i pomysłodawczyni Olimpiady. – 

Chcieliśmy porównać naszą sprawność fizycz-
ną ze studentami innych UTW. Tak narodził 
się pomysł na organizację ogólnopolskich 
zawodów sportowych. zaczęli szukać wspar-
cia w lokalnych instytucjach. Pomysł od razu 
spodobał się burmistrzowi Łaz. Oprócz urzę-
du miasta, współpracę zadeklarował również 
ośrodek kultury i ośrodek sportu i rekreacji. 
Wytypowano miejsce – okolice zalewu Mi-
tręga, tuż obok miejskiego stadionu. Wymy-
ślono zasady, uzgodniono dyscypliny sporto-
we i opracowano regulamin imprezy.

trzeci wiek Na start
Na pierwszą Senioriadę w 2009 r. stawi-

ło się 120 zawodników z 9 uniwersytetów. 
Ogień olimpijski przywiozły z wycieczki do 
Grecji dwie studentki UTW. – To już nasza 
tajemnica, jak udało się przewieźć płomień 
przez granicę – śmieją się. znicz zapaliła pani 
Krystyna wraz z najsłynniejszym lokalnym 
sportowcem, pięciokrotnym olimpijczykiem, 
panem Józefem zapędzkim. Odśpiewano na-
wet specjalnie na tę okazję skomponowany 
hymn: „Rekord za rekordem pada, Olimpia-
da, Olimpiada. Młodość seniorami włada…”. 
Nikt nie ukrywa, że to, co najbardziej przy-
ciąga seniorów do udziału w zawodach, to 
w dużej mierze właśnie potrzeba rywalizacji 
i bicia rekordów. – Olimpiada sportowa po-
pularyzuje wśród studentów UTW aktywny 
sposób spędzania czasu. Mając 50 lat i wię-
cej trzeba znaleźć sposób, by lat emerytury 
nie zmarnować siedząc na kanapie przed 
telewizorem. Olimpiada to czas, kiedy moż-

na się oderwać od codziennych obowiązków 
i zmierzyć swoje siły w różnych konkuren-
cjach sportowych – wyjaśnia pani Krystyna. 
Uczestnicy otrzymują medale i puchary. Po 
zawodach zapewniony jest catering i pro-
gram rozrywkowy w postaci kabaretów i wy-
stępów artystycznych prezentowanych przez 
każdy z biorących udział w olimpiadzie uni-
wersytetów. 

Jakie są tajemnice sukcesu? – Najważ-
niejszy jest zespół i lider. Potrzebna jest oso-
ba, która swoją pasją zaraża innych. W na-

szym przypadku jest to pani Krystyna. Jak się 
znajdzie zespół fajnych ludzi, to da się zrobić 
wszystko – opowiadają studenci UTW w Ła-
zach. – Doświadczeni ludzie 50+ są o wiele 
bardziej zaradni. Są cierpliwi i bardziej zde-
terminowani. Nie ma, że „się nie da”! Wie-
le też zależy od otwartości partnerów. – Tu 
potrzebne jest przyzwolenie na odrobinę wa-
riactwa – podkreślają studenci z Łazów.

Ich inicjatywa spełnia także ważną spo-
łeczną rolę – integruje lokalną społeczność, 
nie tylko UTW i angażuje wolontariuszy 
w różnym wieku (przy ostatniej edycji pra-
cowało ponad 130 wolontariuszy). Poma-
ga im młodzież z miejscowych szkół (ok. 
40 osób) i wolontariusze w każdym wieku 
z różnych organizacji (ok. 90 osób). W sa-
mej olimpiadzie biorą również udział zawo-
dowi sportowcy na emeryturze. Aktywność 
i rywalizacja nie przestała być dla nich waż-
na, a mało jest zawodów, w których mogą 

startować. Przez te kilka lat trwania senio-
riady organizatorzy pozyskali również wielu 
partnerów.

Powodzenie inicjatywy wśród słucha-
czy UTW z całej Polski bierze się z unikal-
nego charakteru przedsięwzięcia. – Nasza 
olimpiada uwalnia energię, dla której wcze-
śniej nie było miejsca. Wypełniliśmy lukę, 
przestrzeń, która nie była zagospodarowa-
na. To strzał w dziesiątkę – podkreślają or-
ganizatorzy. Dużą rolę odgrywa w Olim-
piadzie cel integracyjny. zarządy UTW 

PRZEKAZANIE OGNIA OLIMPIJSKIEGO ZAPALENIE ZNICZA OLIMPIJSKIEGO ZWYCIęSKIE UTW W KLASYFIKACJI GENERALNEJ 2012
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z całej Polski spotykają się często na kon-
ferencjach i naradach. znają się od dawna. 
Gorzej z samymi studentami, którzy mają 
ograniczone możliwości zapoznania się ze 
słuchaczami uczelni z innych miast. Dla-
tego tak ważne w Łazowskiej Olimpiadzie 
są przyjaźnie. – Po takich zawodach staje-
my się jedną wielką rodziną. Ludzie przy-
jeżdżają na kolejną edycję i rzucają się so-
bie w ramiona – opowiada pani Krystyna. 
– Z niecierpliwością czekamy na pierwszą 
olimpijską parę! – śmieje się.

O problemach mówią niewiele, prak-
tycznie wcale. – Pogoda. Pogoda! To nam 
zawsze spędza sen z powiek, bo to przecież 
prawie w całości plenerowa impreza. Dwa 
dni olimpiady to również duże wydarzenie 

logistyczne. Pierwsze zawody przyciągnęły 
łącznie ok. 240 osób, w 2012 roku – po-
nad 400 samych zawodników. – Drugie 
tyle to kibice. To razem tysiąc osób, które 
muszą mieć gdzie spać i co zjeść. Organi-
zacja i rezerwacja zaplecza logistycznego 
zaczyna się już na pół roku przed impre-
zą. Inny ważny aspekt, to przełamywanie 
osobistych barier. – Nawet, jeśli ktoś jest 
w czymś dobry na co dzień, gra dobrze 

dlaczego Narciarstwo 
biegowe?
dr hab. szymon krasicki, profesor nadzwyczajny 
akademii wychowania fizycznego w krakowie, 
już senior (rocznik 1936), odpowiada na nasze py-
tanie: dlaczego seniorzy powinni biegać na nar-
tach?

Dlaczego nie biegi narciarskie, a narciarstwo biegowe? 
Te pierwsze kojarzą się ze sportem, z maksymalnym wy-
siłkiem, z Justyną Kowalczyk. Te drugie natomiast to różne 
odmiany aktywności na nartach biegowych, śladowych czy 
turystycznych. Czyli w sam raz dla osób starszych.

Bieg na nartach angażuje wszystkie większe grupy mię-
śniowe. Wykonywanie przez mięśnie pracy, zwłaszcza dy-
namicznej (jak to dzieje się podczas biegu czy spaceru na 
nartach), powoduje, iż następuje spowolnienie procesów 
ich starzenia, widocznych zwłaszcza w zmniejszających się 
z upływem lat możliwościach siłowych.

Bieg na nartach wpływa korzystnie nie tylko na układ 
mięśniowy, ale i na inne ważne nasze narządy i ich funkcje, 

a zwłaszcza na serce i cały układ krążenia oraz płuca i układ 
oddechowy. Na ich funkcjonowanie bowiem najlepiej wpły-
wa aktywność fizyczna o charakterze wytrzymałościowym 
(charakteryzująca się dłuższym czasem trwania), jak 
właśnie rekreacyjny bieg czy spacer na nartach. 

Zimowe, mroźne powietrze hartuje, a przebywa-
nie w śnieżnym krajobrazie i w terenie o zmie-
niającej się konfiguracji daje odpoczynek psy-
chiczny i relaks w warunkach korzystnych dla 
zdrowia. W tym względzie walory narciarstwa 
biegowego są niezaprzeczalne. 

Kolejnym atutem narciarstwa biegowego 
jest to, że jest ono łatwym rodzajem aktywno-
ści fizycznej. Podstawowy sposób poruszania 
się na nartach biegowych czy śladowych, tzw. 
technika klasyczna, charakteryzuje się równo-
ległym prowadzeniem obu nart, a najczęściej 
stosowany krok, czyli naprzemianstronny (daw-
niej nazywany „krokiem z odbicia”), wywodzi się 
z naturalnego ruchu lokomocyjnego, znanego każ-
demu z nas od momentu postawienia pierwszych sa-
modzielnych kroków. Do tych kroków dodaje się wyko-
nywany na nartach poślizg oraz odepchnięcie kijkami 
– i już mamy chód narciarski. 

Jednym z ważniejszych atutów narciarskiej techniki 
biegowej jest to, iż podczas wykonywania poszczegól-
nych kroków nie następuje „twarde” postawienie nogi na 
podłożu, jak to odbywa się zawsze podczas naturalnego, 
tzw. lekkoatletycznego, biegu. Ten narciarski ślizgowy, 
„miękki” ruch nóg nie powoduje zagrożeń dla naszych sta-
wów i więzadeł, co w przypadku osób starszych ma istotne 
znaczenie.

Wśród wielu walorów narciarstwa biegowego ważnym jest 
i to, że sprzęt jest stosunkowo tani, szacunkowo trzykrotnie tań-
szy niż zjazdowy. Co także istotne – na nartach biegowych czy 
śladowych można poruszać się prawie wszędzie. Nie trzeba wy-
jeżdżać na specjalnie przygotowane stoki, wystarczy kilkanaście 
centymetrów śniegu, jakaś otwarta przestrzeń czy ścieżka leśna 
– i już można przypinać narty i ruszać przed siebie! 

SZYMON KRASICKI ��

Zawodnik AZS Zakopane. W latach 
1960, 1962 i 1964 startował w bie-
gach narciarskich na uniwersjadach, 
zdobywając trzy brązowe medale. Na 
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 
w Grenoble (1968) i Sapporo (1972) 
był trenerem reprezentacji biegaczek 
narciarskich.
Na początku lat 80. w Sarajewie pomagał przygotować Zi-
mowe Igrzyska Olimpijskie (1984) i uczestniczył w nich jako 
trener – asystent reprezentacji Jugosławii. W latach 1997–
1999 kierował programem sportowym „Zakopane 2006”. 

W czterech edycjach olimpiady, w 33 dyscyplinach sportowych, wzięło udział 
w sumie 25 uniwersytetów z całej Polski. Kolejna V Ogólnopolska Olimpiada UTW 
„Trzeci wiek na start” odbędzie się 18 maja 2013 roku. 

Więcej: www.utw.lazy.pl 

w ping-ponga, to nie zawsze jest gotów do 
podjęcia rywalizacji. Współzawodnictwo 
przyciąga, ale też peszy. Czasami trzeba 
długo namawiać. W gruncie rzeczy wyma-
ga to od nas wielkiej odwagi – ubrać strój 
sportowy i pokazać się publicznie na zawo-
dach – opowiadają zawodnicy.

KRZYSZTOF PACHOLAK��
TOWARZYSTWO INICJATYW TWÓRCZYCH „ę”
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polemika

Szare kłącze, wyorane, schnie  
na kupie,
może zgnije albo się rozmnoży....
Patrzę na nie, spacerując,  
świat mam w d....
myśląc, z której strony mi dołoży.

Komuś chwastem zda się 
to wytrwałe ziele, 
inny miesza je starannie do herbatki.
W ilu bliźnich na mój temat jęzor 
miele...
są i tacy co to mi wręczają kwiatki!

Drogi perzu, tak jak ja na świat 
stworzony
twoje kłącze w kieszeń sobie 
wkładam
chyba wytrwam, mimo że z bólu 
skręcona 
tak jak ty się komuś, na coś, nadam.

w poszukiwaNiu 
seNsu

„Przejrzałam Pierwszy numer waszego miesięcznika, Pełnego analiz, raPortów i barDzo oPtymistycznycH 
w wyDźwięku sPrawozDań z DobrycH Praktyk angażującycH i aktywizującycH PolskicH seniorów. no i suPer, 
tak Powinien wygląDać numer Pierwszy! życzę DalszycH równie uDanycH numerów. obawiam się jeDnak, 
czy nie PrzesłoDzicie. życzę wam, aby obraz seniorów kształtowany Przez reDakcję i autorów był Drobną 
korektą jak najwierniejszego obrazu rzeczywistości. wówczas bęDziecie wiarygoDni.
w oDPowieDzi na aPel reDaktora naczelnego i reDakcji  o naDsyłanie materiałów, Przesyłam co nieco 
z mojej szuflaDy. nie wszystko jest oPtymistyczne, bo też jako seniorka (70 lat) nie tryskam oPtymizmem 
w każDej cHwili, miewam obawy i emocje tyPowe Dla mojego Pokolenia. ProPonuję otwarcie Dyskusji 
o tym, jakie Działania, jakie czynniki, jakie asPekty życia naDają sens naszej starości” – naPisała Pani janina 
HałaDyj różak w liście Do reDakcji „głosu seniora”. Poniżej naDesłany Przez Panią janinę tekst. zaPraszamy 
Do zaPoczątkowanej nim Dyskusji!

Ten wiersz, zatytułowany „Trzymam 
z perzem”, pochodzi z 1994 roku. Popełniła 
go moja przyjaciółka, Maria Inglot-Siemasz-
ko, w swoich trudnych chwilach życiowych. 
Mnie też nie brakowało komplikacji w ży-
ciu, a jako że z Marią jestem bardzo blisko 
mentalnie, przyjęłam wówczas ten wiersz 
jak pryzmat, ułatwiający widzenie skompli-
kowanych ludzkich, a dokładnie moich re-
lacji z bliźnimi.  

Czy się jeszcze komuś na noś nadam? 
Pytałam z Marysią. I próba nadania sensu, 
nadania znaczenia tym dniom codziennym, 

okutanym w dwa etaty w pracy i trzeci – 
w domu. Teraz, po osiemnastu latach, myśl 
powraca, ale nieco inna. Po pierwsze na-
brałam tak pożądanej na starość pewności 
siebie i polepszam sobie samopoczucie, nie 
przyrównując się już do chwastu, a raczej 
do jesiennego drzewa. Drzewo zaznaczało 
w krajobrazie swoją obecność, dawało cień, 
schronienie przed spiekotą, szumiało, stara-
ło się chronić od deszczu, ale jak przyszła 
burza – było bezsilne. Teraz nie wie, czy 
uda mu się przeżyć jeszcze kilka zim, czy 
może już nie. Ale z martwego drzewa moż-
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na zrobić schody, ławkę, podłogę, można 
zasuszyć na pamiątkę liść. Można się nim 
ogrzać przy ognisku. Więc może się jeszcze 
komuś na coś nadam…

Po wtóre jestem pewna, że obiektywna 
prawda, ba – nawet nie całkiem prawda, 
tylko lepsze lub gorsze przybliżenie się do 
prawdziwego opisu rzeczywistości możliwe 
jest tylko w naukach ścisłych. Wśród ludzi 
nie ma tak, że dwa plus dwa równa się czte-
ry. Wśród ludzi można być ziołem i chwa-
stem równocześnie i cała mądrość polega 
na zrozumieniu złożoności natury ludzkiej, 
na przyznaniu każdemu prawa do własnej 
oceny i do zajęcia odrębnego stanowiska.

Na temat ziemskiej kondycji człowieka 
rozumnego napisano tysiące tomów. Tym 
bardziej wyróżnia się zwięzłością wiersz za-
tytułowany „Jesień” Marii Jasnorzewskiej-
Pawlikowskiej: 

Już jesień
rodzi się w moich oczach. 
Króluje 
przez kilka miesięcy 
i odchodzi 
JESTEM JAK JESIEŃ 
złota, szczera 
ciepła, zimna. 
KOCHAM JESIEŃ 
Kiedyś przysypie mnie liśćmi 
JESTEM JESIENIĄ... 
Widzę, że przemijam. 

zawsze coś odchodzi i coś się zaczyna, 
ale świadomość przemijania największa jest 
na progu każdego nowego roku. Staramy się 
zamaskować te myśli wrzawą, fajerwerkami 
i toastami. Staramy się użyć magii, zaczaro-
wać przyszłość, wzbudzić nadzieję na po-
myślność.

„Stań twarzą w kierunku słońca, a cień 
zostanie za tobą” – mój mąż często cytował 
Teresę Lipowską.  

Jako młoda dziewczynka chyba nie po-
trafiłam zastosować pojęcia przemijania do 
siebie. Ludzie się starzeli, starzy – bywało – 
umierali. A ja? Ja tylko rosłam. Wiedziałam, 
że rosnę, często słyszałam, że Pan Bóg chy-
ba miarę zgubił, bo rosnę i rosnę. filigrano-
wym moim koleżankom uchodziły (teraz 

starannie dobieram słowa) powiedzmy…  
nie całkiem poważne i odpowiedzialne za-
chowania. Mnie nie, bo od razu skojarzenie 
„taka duża, a taka głupia”… Rosłam więc, 
dążąc do eleganckiej elokwencji, wzrasta-
łam na tej podkarpackiej wsi w podświa-
domym dążeniu do mądrości. Szybciej od 
innych wyrosłam z okresu małpich zabaw, 
pomagałam latem rodzicom w pracach po-
lowych, a przyjemność znajdowałam w czy-
taniu i w słuchaniu radia. Aż w końcu gdzieś 
w okolicy matury i do mnie dotarło, że prze-
stałam być dużym dzieckiem.

Skończyło się dzieciństwo. Czas przy-
spieszył. Byłam jednym z wielu drzew w gę-
stym i ciemnym lesie. Potem, nie wiadomo 
kiedy, przeminęła młodość. Czas cwałował 
nadal. I w końcu – emerytura, a czas biegnie 
niestrudzenie galopem... 

Wokół mnie zrobiło się luźno. Już nie 
jestem drzewem w lesie. No, może istnieję 
w luźnej kępie, ale na uboczu. 

Jestem świadoma, że życie ludzkie roz-
pięte jest między samotnością a więzią. Daw-
ne więzi plemienne przekształciły się w więzi 
grupowe, i jeszcze szersze – stadne. Stadność 
jest zdominowana przez mentalność tłumu, 
opinię publiczną, wspólne, często bezosobo-
we poglądy, brak szacunku dla odrębności. 
Stadność tworzy różnorodne relacje między 
ludźmi, ale im więcej jest tych relacji, tym 
bardziej są one płytkie (najpopularniejsze 
są na głębokość SMS-a). W starszym wieku, 
gdy odchodzą partnerzy życiowi, wielu ludzi 
żyje samotnie. Samotność nie jest stanem, 
za którym się tęskni i rzadko się świadomie 
do niej dąży. Bywa, że zaskakuje nas i wów-
czas trzeba się samotności nauczyć, trzeba 
ją docenić i polubić. Oswojona samotność 
wzmacnia poczucie wolności, sprzyja roz-
wojowi duchowemu, o czym wiedzieli pu-
stelnicy i myśliciele już od starożytności. Dla 
wielu samotność jest najsroższą karą, dlatego 
społeczeństwo aplikuje ją przestępcom, dla 
innych jest wartością samą w sobie (pod wa-
runkiem, że jest samoregulowana). Docho-
dzimy więc do wniosku, że samotność – jak 
wspomniany na początku perz – może być 
lekarstwem, a może być utrapieniem. 

A co na to poeci? Poeci potwierdzają to 
przeświadczenie. Rainer Maria Rilke pisze: 

Samotność jest jak deszcz. Z morza 
w przestworze 
Wznosi się ku wieczorom nad równin 
bezdroże, 
Płynie ku niebu i o każdej porze 
niebo ją w sobie odwiecznie posiada
dopiero później stąd na miasto spada 
Pada w godzinach dwuznacznych nad 
ranem
Gdy wchodzi w świt ulica za ulicą, 
Gdy ciała, co nic nie znalazły w sobie 
Stronią odległe i zaczarowane
i kiedy ludzie co się nienawidzą 
muszą ze sobą spać we wspólnym łożu:
wtedy samotność płynie z rzekami ku morzu.

Roman Brandstaetter pisał o samotno-
ści z całą pogodą ducha:

Samotność nie jest wieżą z kości słoniowej
Jest morską latarnią na skalistym cyplu 
człowieczeństwa
Blask samotności już z dala ostrzega okręty 
i łodzie
Przed podwodną skalą i mielizną.  
O wczesnej porze zapal swoją samotność. 

W krajobrazie zaś samotne drzewo jest 
punktem odniesienia podobnie do tejże la-
tarni morskiej.

Samotność posiada głęboki sens. Po-
zwala mi spokojnie, z dystansem w ostat-
niej ćwiartce życia ogarnąć spojrzeniem 
indywidualny człowieczy los, aby ukazały 
się związki między pragnieniami, zamiara-
mi i czynami, aby retrospektywnie określić 
wartość moich zachowań i działań.

Gdy odeszli rodzice, mąż, siostra, kilku 
przyjaciół i współpracowników zrozumia-
łam dobitnie, że życie jest możliwe dzięki 
śmierci. Jest czas radości, trosk, potem na-
staje czas pogodnej starości i wreszcie czas 
zawałów, udarów, zwyrodnień i innych plag, 
które strach wymieniać z nazwy.

Każdemu z tych okresów można usiło-
wać nadać jakiś sens. Marzy mi się dysku-
sja w gronie rówieśników, coś w rodzaju se-
minarium na temat „Co nadaje sens naszej 
starości”.

JANINA HAŁADYJ-RÓżAK ��
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listy

Mam 55 lat i jestem słuchaczką Jagiellońskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku już drugi rok. Na jednym 
z naszych spotkań wpadł mi w ręce Wasz listopado-

wy numer ,,Głosu Seniora”, a w nim artykuł pt. „Polacy wobec 
własnej starości”. Prosicie Państwo o dzielenie się refleksjami na 
temat młodości, wieku dojrzałego i starości. Problem podzia-
łu etapów życia oraz zamknięcie ich w przedziałach czasowych 
jest moim zdaniem błędne, bowiem odczuwanie przynależności 
do wieku jest sprawą indywidualną. W ciągu życia człowieka 
oczekiwania, plany i ich realizacja zmieniają się, gdyż warun-
kują je realia, w jakich w danym momencie egzystujemy.

Oczekiwania młodego człowieka wobec życia są ogromne, 
chęć ich realizacji również wielka, a słowo „niemożliwe” jest abs-
trakcją. Zaletą młodości jest to, iż oczekiwania i dążenia mają 
niesamowity ładunek pozytywnego myślenia. Z biegiem lat, 
dojrzewaniem psychicznym i emocjonalnym następuje bolesna 
konfrontacja z rzeczywistością. Co za tym idzie – szybka i ko-
nieczna korekta postaw. To, co wydawało się łatwe i oczywiste, 
jest często trudne lub nieosiągalne. Wielki optymizm młodości 
przeradza się, w najlepszym razie, w realizm wieku dojrzałego.

Wielokrotnie zadawałam sobie pytanie, czy taka transfor-
macja jest charakterystyczna dla nas, Polaków, żyjących od lat 
w trudnej rzeczywistości, czy ewolucja postaw implikowana jest 
dojrzewaniem psychicznym, wspinaniem się na wyższe stopnie 
świadomości, a nie warunkami życia?

W wieku dojrzałym człowiek, najczęściej, żyje w związku 
małżeńskim i posiada dzieci. Wówczas najważniejszą sprawą 
jest dobra praca, zapewniająca rodzinie stabilizację. Ponad-
to inwestowanie w rozwój i odpowiednie wykształcenie dzieci. 
Zachowanie właściwych proporcji między życiem zawodowym 
i prywatnym. Poświęcanie rodzinie odpowiedniej ilości czasu 
i uwagi, wspólne spędzanie czasu wolnego. Budowanie i utrzy-
mywanie silnych więzi z rodziną, głównie z rodzicami, będą-
cymi dziadkami naszych dzieci. Pomoc im, ku ich zadowole-
niu i dla własnej satysfakcji. Taka postawa buduje w naszych 
dzieciach model opiekuńczości, jest gwarancją dobrych relacji 
z nami w naszym późniejszym wieku. Ważną sprawą jest rów-
nież posiadanie własnego lokum. Sprzyja to poczuciu bezpie-
czeństwa, gwarantuje stabilizację rodzinie. Ponadto dbanie 
o zdrowie w celu bycia sprawnym i aktywnym do późnych lat 
oraz utrzymywanie więzi towarzyskich, co stanowi bezcenny 
kapitał na całe życie.

W wieku starszym, kiedy jesteśmy wolni od zobowiązań ro-
dzinnych, ponieważ dzieci są już usamodzielnione, a rodzice 
odeszli, pora na zasadniczą zmianę w życiu, która, niekiedy, nie 
przychodzi łatwo. Powstaje pustka po aktywnym życiu zawodo-
wym, którą, dla zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia, 
należy szybko wypełnić. Pozostaje też żal i smutek po odejściu, 
usamodzielnionych już, dzieci, które stanowią sens istnienia 
człowieka. Tę lukę wypełnić najtrudniej.

Te dwa czynniki niosą ze sobą prawdziwą rewolucję życio-
wą i tylko od nas samych zależy, jak szybko uporamy się z nimi. 
Różni ludzie potrzebują różnej ilości czasu na uświadomienie 
sobie faktu, że oto nadszedł ten szczęśliwy czas w życiu, kiedy 
już prawie nic nie musimy i prawie wszystko wolno.

Kto szybko sobie to uświadomi, jest szczęśliwcem. Kto jest 
tego nieświadomy, spędza najlepszy czas swojego życia w fotelu 
przed telewizorem…

W tym wieku czynnikami warunkującymi dobrą jakość ży-
cia są dobre, ciepłe wspomnienia z przeszłości dotyczące życia 
rodzinnego i zawodowego. Dobrze przeżyty ten etap życia dowar-
tościowuje nas, kształtuje naszą świadomość na lata przyszłe. 
Istotne są również dobre relacje z dziećmi i rodziną, ponieważ 
daje to poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego. To czas 
na szczególne dbanie o zdrowie, spowolnienie życia, aby stało się 
radością, a nie obciążeniem. To czas robienia wszystkiego, na co 
wcześniej czasu nie było. Jeśli posiada się odpowiednie środki fi-
nansowe, można realizować to z rozmachem. Jeśli nie, jest równie 
wiele sfer życia, w których można się szczęśliwie odnaleźć. Naj-
ważniejsze na tym etapie życia jest pozytywne myślenie, akcepta-
cja siebie oraz swoich poczynań, bowiem wszystko, co daje radość, 
jest dobre bez względu na to, co powiedzą inni.

Jeśli chcemy podróżować, róbmy to. Jeśli chcemy zakochać 
się, zakochajmy się bez względu na wiek i „nie wypada”. Jeśli nie 
chcemy być dziadkami na etacie, nie bądźmy. Wnuki i tak czują 
naszą bezgraniczną miłość do nich. Jeśli mamy szalone hobby, 
realizujmy je!

Starszy wiek jest czasem szczególnym, aby być asertywnym. 
To nasze życie i nasza sprawa, co z nim zrobimy. Ma nam da-
wać radość, bowiem nie zostało go już tyle co kiedyś. Najważ-
niejszym, jednak przesłaniem każdego wieku jest postępować 
tak, aby nikomu nie robić krzywdy.

Szanowni Państwo,

Izabella Bociańska
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FelietoN

▸ wydawało mi się że napisa-
nie teGo artykułu będzie bar-
dzo proste. Przecież już jestem 

seniorem, opiekowałam się starszy-
mi członkami rodziny, mam za sobą 
wychowanie dwojga dzieci, obecnie 
w wieku tzw. średnim oraz nastoletnie 
wnuki. W dodatku przez media prze-
wala się fala informacji o wzajemnych 
relacjach kolejnych pokoleń. Często są 
to oceny różnych zachowań młodych 
ludzi (bądźmy szczerzy – tych złych 
zachowań) oraz potrzeb starszych 
(bądźmy znów szczerzy – ich ciągłych 
narzekań na brak pomocy ze strony 
młodzieży).

Czyli temat znany, a konkretnych recept 
na poprawę – moim zdaniem – naprawdę 
złych tych wzajemnych relacji brak. Bo ogól-
nikowe wskazówki typu: „ty bądź grzeczny 
i pomagaj mi”, a „ty babciu/dziadku nic nie 
rozumiesz”, niczego nie zmieniają.

Niemal każdy senior w minimum pierw-
szych dwóch latach po ukończeniu pracy 
zawodowej czy też po usłyszeniu diagnozy 
o groźniej chorobie, po wypadku, odejściu 
z domu jedynego dziecka, zmianie stałego 
miejsca zamieszkania itp. traci grunt pod 
nogami, wpada w depresję w urojone choro-
by, traci siły fizyczne, boi się wpuścić kogoś 
do mieszkania. A ma nadmiar wolnego cza-
su, dużą wiedzę o swoim zawodzie i życiu. 
Wiedzę bezcenną, bo opartą na własnych, 
nieraz bolesnych doświadczeniach. Do-
tkliwie odczuwa osamotnienie, bardzo się 
wstydzi mówić o ułomnościach wieku, no 
i ma trudności z proszeniem o pomoc oraz 

zawarciem nowej trwałej znajo-
mości. Jeśli już się komuś zwie-
rza, to zwykle otrzymuje, skąd-
inąd słuszne, rady typu: „wyjdź 
z domu do ludzi”, „rób coś” (ja-
kie enigmatyczne to „coś”!) za-
pisz się na „jakiś” kurs, itp. Czyli 
bądź aktywny! Czy nie brzmi to 
przypadkiem jak stare powiedze-
nie: „bądź mądry i pisz wiersze”?

Nie mówię tu przecież o grupie se-
niorów zdrowych i aktywnych z klubów 
seniorów, uniwersytetów trzeciego wie-
ku, kół parafialnych czy sportowych. Oni 
to wiedzą i potrafią żyć aktywnie. Mówię 
o grupie ludzi starszych, bezradnych, bez-
silnych. Oni potrzebują wsparcia aby wła-
śnie stali się aktywnymi. Jak i kto ma ich 
wesprzeć? I znów nie mówię tu o wolonta-
riuszach czy MOPS-ach.

A po drugiej stronie barykady stoi ol-
brzymi potencjał młodości. Są młodzi lu-
dzie po ukończeniu szkół, kursów, a jeszcze 
bez pracy. Są studiujący zaocznie, mają-
cy zajęte tylko weekendy. À propos słowa 
„weekend”. Był kiedyś w prasie konkurs na 
polskie określanie tego słowa. Gdyby wasz 
tygodnik wrócił do tematu to właśnie przy-
szło mi na myśl proste i polskie: „popiątek”. 
Ale dość dygresji! Wracając ad rem: jak zin-
tegrować te dwie grupy? Może  „Głos Se-
niora” mógłby rozpocząć dyskusję na taki 
temat? ze swojej strony mam konkretny 
pomysł. Na dobry początek: opracowanie 
tekstu ankiety dostarczanej przez chętną do 
pomocy młodzież wprost pod drzwi każde-
go mieszkania na własnym osiedlu. Przy-
kładowe pytania: „Czy jesteś seniorem”? 

„Co Ci sprawia największy kłopot?”. Napisz 
krótko, np.: „Proszę o kupno dużej butelki 
wody mineralnej, bo mam chory kręgosłup”, 
„zarejestruj mnie o godz. 7 rano do mojego 
lekarza na godziny popołudniowe”, „Wyślij 
mi list polecony” albo „Napisz mi krok po 
kroku, jak pisać SMS-y”… Przykładów moż-
na mnożyć bez liku.

Myślę, że takie relacje najłatwiej, choć 
niekoniecznie należy, zacząć mozolnie bu-
dować na własnym osiedlu. Spełnienie ma-
lutkiej prośby to już początek budowy za-
ufania i uczucia wdzięczności oraz myśli 
„wreszcie nie jestem sam na pustynnym 
mrowisku”. Samo nasunie się kiedyś se-
niorowi pytanie: „a jaki ty masz problem”? 
znam dobrze np. hiszpański, umiem skró-
cić spodnie itp.

BARBARA OROW��

Lat 60+, student UP JP II and Ignatianum, 
lekarz członek Klubu Seniora przy 
Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie 
oraz osiedlowego, w Nowym Bieżanowie, 
słuchacz U3WJPII, wcześniej UJ. 

jesteŚ juNiorem  
– będziesz  
seNiorem
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seNior w podrÓŻy

▸„jest maj 2010 roku, stoję na 
płycie lotniska. Wkrótce wsiądę 
do samolotu, który uniesie mnie 

po kolejną podróżniczą przygodę. Tym 
razem moja droga wiedzie przez Jor-
danię i Syrię” – tak rozpoczęła relację 
z jednej ze swoich podróży nasza Czytel-
niczka. Tymi pięknymi reminiscencjami 
rozpoczynamy nowy cykl naszego pisma 
„Senior w podróży”.

Ląduję w Egipcie na Synaju, skąd piękną 
trasą wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego 
dojeżdżam do portu w Tabie i odpływam do 
Jordanii. Mimo że to dopiero maj, słońce pali 
bezlitośnie. formalności paszportowe i łado-
wanie bagażu na pokład przebiegają spraw-
nie. Płyniemy malowniczą zatoką Akaba. 
Wokół dzikie, surowe góry w kolorze sepii 
i granat morza. Wieje gorąca bryza, a w po-
wietrzu unoszą się kropelki morskiej wilgoci. 
Ta sceneria wprawia mnie w błogostan.

Po około dwóch godzinach przypływa-
my do jordańskiego portu Akaba. Jordania 
jest znana z fantastycznych krajobrazów. 
Pierwszym etapem mojej podróży po tym 
kraju jest czerwona pustynia Wadi Raam. To 
jedna z najpiękniejszych pustynnych krain na 
świecie, porównywana ze słynnymi parkami 
narodowymi w zachodniej części USA.

Po prawie filmowych wrażeniach, jakich 
dostarczyła mi wycieczka jeepami po pu-

styni i mijane krajobrazy Wadi Raam, zmie-
rzam do Jerash – jednego z najpotężniej-
szych miast Dekapolis. Nigdzie indziej na 
Bliskim Wschodzie nie zachowało się tyle 
monumentalnych, starożytnych budowli. 
Można podziwiać tutaj dokonania budow-
niczych z czasów Imperium Romanum: 
kolumnady, świątynie, teatr oraz wspaniały 
łuk triumfalny.

Obowiązkowym punktem programu 
jest stolica kraju Amman, wielka, gwar-
na, tętniąca życiem, ponad 2-milionowa 
metropolia. W jej centrum wznoszą się 
dzielnice wieżowców, biegną szerokie, no-
woczesne arterie zapełnione pędzącymi 
samochodami, działają ogromne centra 
handlowe, modne restauracje i kluby. Na 
jednym z wielkich skrzyżowań widzę poli-
cjanta kierującego ruchem z wielką fantazją 
aktorską. Przewodnik opowiada ciekawą 
anegdotę. Otóż kiedy przyszedł czas zakoń-
czenia służby, policjant przeszedł na eme-
ryturę. Mieszkańcy Ammanu byli niepocie-
szeni, bowiem, jak mówili, wesoły policjant 
kierujący ruchem wprowadzał ich w świet-
ny nastrój w porannej drodze do pracy. 
Postanowili wystosować petycję do króla, 
który rozpatrzył ją pozytywnie i przywró-
cił policjanta do pracy, ku zadowoleniu jego 
i mieszkańców miasta.

W Ammanie godnym uwagi jest Na-
rodowe Muzeum Archeologiczne. Można 

w nich zobaczyć słynne zwoje z Qumran 
znad Morza Martwego oraz ciekawe wyko-
paliska: rzeźby, biżuterię, ceramikę. Przed-
mioty tam prezentowane pochodzą z okre-
su od epoki prehistorycznej (ok. 5 tys. lat 
p.n.e.) do czasów wczesnoislamskich (VII
–X w.). Po zwiedzeniu Ammanu moja trasa 
wiedzie do doliny Jordanu. Ta zielona rów-
nina jest żyzną rolniczą krainą odmienną 
od reszty kraju. O bliskości pustyń przy-
pominają jedynie suche, spalone słońcem 
zbocza gór.

Najwięcej turystów odwiedza Betanię 
za Jordanem, gdzie według przekazu św. Jan 
Chrzciciel ochrzcił Jezusa Chrystusa. Doli-
na Jordanu oraz depresja Morza Martwego 
to część Wielkiej Doliny Ryftowej ciągną-
cej się od Afryki Wschodniej przez Morze 
Czerwone. Latem w tej okolicy panują duże 
upały, temperatura sięga nawet 50 st. C.

Następnie wjeżdżam w największą de-
presję na ziemi 410 m p.p.m. To basen Mo-
rza Martwego. Jest on najbardziej zasolo-
nym akwenem na świecie. Kąpiel w nim jest 
wielką przyjemnością. Woda przypomina 
oleistą ciecz powodującą taką wyporność, 
że leżąc w wodzie można czytać gazetę.

Wzdłuż wybrzeża ciągnie się kilka plaż. 
Są tam też luksusowe SPA oferujące zabiegi 
kosmetykami z Morza Martwego.

Następnie zmierzam w kierunku Ma-
daby, miasta, które zasłynęło z odkrytych 

błogostaN 
Na bliskim 
wschodzie

ZAMEK KRZYżOWCÓW KRAK DES CHEvALIERS- SYRIA

◂  NARODOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE, AMMAN, JORDANIA
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w nim mozaikom z czasów bizantyjskich. 
Oddalona o 8 km od Madaby wznosi się 
góra Nebo (zwana górą Mojżesza), z któ-
rej przed śmiercią miał zobaczyć ziemię 
Obiecaną. Tu także miał zostać pochowa-
ny. W 2000 r. miejsce to odwiedził papież 
Jan Paweł II. z wyniosłego wzgórza (802 m 
n.p.m.) rozciąga się wspaniała panorama 
Doliny Jordanu, Morza Martwego, dalekiej 
Palestyny i Izraela. Przy dobrej widoczności 
można zobaczyć kopuły i wieże oddalonej 
o 45 km Jerozolimy.

Kolejnym etapem podróży jest Petra, 
słynne „różowe miasto”. Jest ono najwięk-
szą atrakcją turystyczną Jordanii, wpisaną 

patii dla Polaków, częstuje nas ciekawost-
ką regionalną – serkami wielkości orzecha 
włoskiego, bardzo twardymi, o ciekawym, 
egzotycznym smaku.

Główną atrakcją Syrii są wspaniałe za-
bytki oraz orientalny klimat Damaszku 
i Aleppo. Ich sławne bazary w starej części 
miasta nie mają sobie równych na całym 
Bliskim Wschodzie.

Spacerując po starym mieście, trafiam 
do niezwykłej lodziarni, gdzie lody wani-
liowe z prawdziwej wanilii i orzechów pi-
stacjowych są ucierane ręcznie wielkimi, 
drewnianymi pałkami. Jest to taka uczta dla 
podniebienia, że pochłaniam dwie porcje.

Chevaliers. To fantastyczna, średniowiecz-
na forteca najlepiej zachowana na Bliskim 
Wschodzie. Położona jest na płaskowyżu. 
z daleka wygląda niczym biała skała oto-
czona zielonymi wzgórzami. Następnym 
miejscem, które zwiedzam jest Malula. Leży 
na wysokości 1600 m n.p.m. Ta niewielka 
miejscowość licząca 12 tys. mieszkańców 
położona jest w kotlinie otoczonej skalnymi 
ścianami. Sławę miejscowość zawdzięcza 
klasztorom i legendzie ostatniego miejsca, 
gdzie wciąż mówi się językiem Jezusa. To 
tutaj wysłuchałam, śpiewanej przez chór 
dziewczęcy, modlitwy, która wykonana zo-
stała w języku aramejskim.

na światową Listę Dziedzictwa Kulturowe-
go i Przyrodniczego UNESCO. Wędrówka 
malowniczym wąwozem Siq wiedzie do 
ogromnego, wykutego w skale skarbca. To 
niezapomniane przeżycie. Starożytna stoli-
ca bogatego królestwa Nabatejczyków, ludu 
słynącego z handlu karawanowego, słynie 
z precyzyjnie wykutych w skalnych ścianach 
grobowców niespotykanych rozmiarów. 
Otacza je niezwykła sceneria – wielobarw-
ne piaskowce tworzą ogromne urwiska, cia-
sne wąwozy i samotne, ogromne skały.

Pełna wrażeń, jakich dostarczyło mi 
królestwo Jordanii, opuszczam ten piękny 
kraj i wyruszam do Syrii.

Naszym przewodnikiem po tym kraju 
jest pan Naser, starszy Syryjczyk, mówią-
cy biegle po polsku. W młodości studiował 
w Polsce i wspomnienie tych lat jest dla nie-
go cenne. zapewnia o swojej wielkiej sym-

Obydwa te największe miasta ścigają 
się o miano najstarszego, nieprzerwanie za-
mieszkanego ośrodka na świecie i mogą się 
pochwalić setkami zabytków, głównie z epoki 
islamskiej. Najsławniejszym z nich jest me-
czet Umajjadów, jedna z czterech najważniej-
szych świątyń muzułmańskich. Ta wspaniała 
budowla wznosi się na terenie starówki, która 
zachowała tajemniczy, egzotyczny urok.

W Syrii można podziwiać wspaniałe, 
starożytne miasta, których ruiny wciąż ro-
bią duże wrażenie. założona w pustynnej 
oazie Palmira należy, obok Petry i Jerash 
w Jordanii oraz Baalbek w Libanie, do najle-
piej zachowanych antycznych miast regio-
nu. Ciekawe są ruiny wybudowanego z ba-
zaltu miasta Bosra ze słynnym antycznym 
teatrem. To jedna z najlepiej zachowanych 
tego typu budowli. Na uwagę zasługuje 
ogromne zamczysko krzyżowców Krak Des 

U stóp wielkiej skały stoi klasztor św. 
Tekli założony obok jej pustelni. War-
to podejść do obudowanej niszy skalnej, 
gdzie święta miała zostać pochowana. Ta 
uczennica św. Pawła uważana jest za jed-
ną z chrześcijańskich męczennic. W tym 
uroczym miejscu cicho szumi woda ze źró-
dełka uznawanego za cudowne. W wykutej 
w skale kaplicy zgromadzono wota cudow-
nie uzdrowionych ludzi.

Jestem szczęśliwa, że zdążyłam odwie-
dzić ten piękny kraj. Pozostaje żal, że Syria 
jest obecnie uwikłana w straszny konflikt 
wewnętrzny, który pochłonął już tyle ofiar. 
żal również i z tego powodu, że sytuacja po-
lityczna wpłynęła na zatrzymanie ruchu tu-
rystycznego w kraju, który ma tyle do opo-
wiedzenia swoją bogatą historią.

IZABELLA BOCIAńSKA��

MIEJSCE CHRZTU CHRYSTUSA (JAK GŁOSZĄ PRZEKAZY) 
– JORDANIA

SKARBIEC – PETRA; JORDANIA WĄWÓZ ŚW. TEKLI- MALULA, SYRIA
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poezja
„Poezja roDzi się z Dojrzałości” –  myśl ks. jana twarDowskiego z całą 
stanowczością PotwierDzają czytelnicy Pierwszego wyDania „głosu 
seniora”. w oDPowieDzi na nasze zaProszenie Do Dzielenia się z nami swoimi 
Pasjami naDesłano Do reDakcji wiele rymowanek i wierszy. Dziękujemy 
za PoDzielenie się z nami tą, często barDzo osobistą twórczością. wybrane 
wiersze Postanowiliśmy Publikować w kolejnycH wyDaniacH. Prosimy 
o naDsyłanie nastęPnycH!

Janina Haładyj-Różak

ŚWięty spokój

Marzyłam, by pracować w ciszy
A za oknami widzieć drzewa
Głaskać psią mordę, świerszcza słyszeć
Dotykać zrębów istnienia.

Mam ciszę, że aż w uszach dzwoni
Drzewa dostojnie trwają wokół,
Szczebiocą wnuki, tańczą motyle,
Sielanka i święty spokój.

Czegoś mi brak, choć w raju mieszkam, 
Choć maj ten raj kwiatami złoci.
Brak duszy bratniej, by z nią dzielić
Szczyptę miłości i dobroci.

Maria Rudnicka

kojĄcy czar

Las zawsze ją zachwycał,
zapach, gra świateł i cieni,
jego tajemniczy urok,
wśród bajecznej zieleni.

W blasku zachodzącego słońca,
las cudownie się mienił,
więc oniemiała na widok,
wszystkich odcieni zieleni.

Stanęła na środku polany.
Miejsce było doskonałe.
Poddała się rozmyślaniom.
Poczuła się wspaniale.

Uległa kojącemu czarowi.
Magia zagościła w jej duszy.
Rozkoszowała się urokiem,
który ją do łez z wzruszył.

Janina Haładyj-Różak

czas

Co to się stało, kobieto, co się zda-
rzyło?
Gwarna ulica,
twego uśmiechu
żadne spojrzenie
w locie nie chwyta.
Jakby cię już nie było…

Co się zdarzyło kobieto, co to się 
stało
żeś sama, z boku,
i wiesz, że czasu mało,
ale rozumiesz, że oni mogą
tak o sobie, tak o niczym
przez dzień cały,
przez wieczór szklany…
Czasu nie liczą.
Młodzi!

Jak to się dzieje kobieto, jak to się 
toczy?
Tańczą, patrzą w oczy.
Piwo, drinki, uściski, umizgi…
Nie myślą o rozstaniu,
Nie wiedzą o przemijaniu…
Może szczęśliwi?

Wiesz, co się stało kobieto, co się 
zdarzyło?
Lat ci przybyło!
Przegrałaś z młodością,
zmagasz się z wiecznością,
Powoli, chyłkiem, odchodzisz!
A oni – młodzi!
Jeszcze młodzi!
Jeszcze… młodzi…

Urszula Omylińska

Bóg nadcHodzi

od Szyndzielni zamrugała wigilijna gwiazdka
to Dobra Nowina Betlejemska
wysrebrzone świerki zaszumiały
ogłaszając czas święty

tę chwilę świętujemy od dwóch tysięcy lat
gdy Chrystus przyszedł na świat
przyniósł nam zbawienie
radość, miłość i nadzieję

przy stołach kolędy się rozlegają
serca jak dzwony uderzają
odchodzą swary i złości
dzielimy się Darem Miłości
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patroNat

▸ jak pisaliśmy w pierwszym wydaniu „Głosu seniora”, Głównym celem realizowaneGo przez nas projektu jest 
poprawa warunków do podejmowania aktywności obywatelskiej i aktywneGo włączania się seniorów w ży-
cie społeczno-publiczne. Za pośrednictwem czasopisma, portalu internetowego www.glosseniora.pl, biura prasowego 

oraz cyklu szkoleń dla seniorów z zakresu edukacji medialnej, chcemy kształtować wśród seniorów postawy aktywnego obywatela 
zaangażowanego w działania na rzecz środowiska lokalnego oraz budować pozytywny wizerunek osób starszych jako pełnopraw-
nych obywateli w życiu społeczno-politycznym.
Realizowanemu zadaniu chcemy nadać zasięg ogólnopolski. To ogromne wyzwanie, możliwe do realizacji przy wsparciu już dzia-
łającego środowiska senioralnego oraz firm i instytucji realizujących politykę prosenioralną. 
Dziękujemy naszym patronom honorowym, członkom Rady Eksperckiej oraz osobom, firmom i instytucjom, które dotychczas 
przyjęły nasze zaproszenie do współpracy. Zapraszamy do współdziałania kolejne uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, 
przedstawicieli władz samorządowych i organizacji pozarządowych, których działalność wspiera osoby starsze. 

Beata Bojda  
– makijażysta, charakteryzator, 
pedagog, kosmetolog. Od 
kilku lat juror Ogólnopolskich 
Mistrzostw Makijażu 
Artystycznego „Art Visage”.

WiesłaWa Borczyk 
– radca prawny, inicjatorka 
utworzenia Ogólnopolskiej 
federacji Stowarzyszeń 
Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku i jej prezes oraz prezes 
Stowarzyszenia Sądecki UTW 
w Nowym Sączu

Monika 
ciesiełkieWicz 
– z zamiłowania 
i wykształcenia modystka, 
menedżer Teatru Nieliczny, 
projektantka nakryć głowy 
pod pseudonimem Maria 
Magdalena.

krystyna leWkoWicz 
– założycielka i prezes fundacji 
„Ogólnopolskie Porozumienie 
Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku”.

dariusz pietroWski  
– prezes zarządu 
Stowarzyszenia Centrum 
Wolontariatu w Warszawie, 
a także przewodniczący 
Prezydium Sieci Centrów 
Wolontariatu w Polsce

karolina szulęcka 
– wiceprezes spółki  
Doradztwo Sukcesyjne 
sp. z o.o.

organizacje wsPierające:

raDa Patronacka:

Patroni Honorowi:

władysław kosiniak-kamysz – MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ marek sowa – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

oGólnopolskie 
porozumienie 
uniwersytetów 
trzecieGo wieku



lubisz Dobrze wygląDać? 

starannie Dobierasz ubiory? 

wciąż lubisz zaskakiwać znajomycH 
swoim wygląDem?

a może PrzeD laty znalazłaś/
znalazłeś własny styl i wciąż  
jesteś mu wierna/wierny?

Prześlij nam swoje zdjęcie w ulubionej stylizacji, 
opatrzone kilkuzdaniowym komentarzem 
i krótką informacją o sobie.

Najciekawsze stylizacje zostaną opublikowane 
w kolejnych wydaniach „Głosu seniora”  
oraz na portalu www.glosseniora.pl

Na zwycięzców konkursu czeka 3-dniowy pobyt 
w SPA oraz zestawy kosmetyków.

Na zdjęcia czekamy pod adresem 
glos.seniora@manko.pl  
(z dopiskiem „KONKURS”).

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na:  
www.glosseniora.pl.

stowarzyszenie manko to wydawca Głosu  
seniora i organizator licznych kampanii społecznych.  
To także Organizacja Pożytku Publicznego Stowarzyszenie

prze ESTuj się

PRZE ESTUJ SIĘ

PRZE ESTUJ SIĘ

PRZE ESTUJ SIĘ

PRZE ESTUJ SIĘ

Przekaż nam swój 1%
kr s 0000225549


