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od redakcji

Szanowni Państwo,
rozpoczynamy kolejne otwarcie! Oddając do druku poprzednie wydanie „Głosu Seniora”, 

ostatnie z realizowanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2012–2013, czekaliśmy na rozstrzygnięcie drugiej edycji konkursu. Udało się! 
Nasz wniosek zyskał uznanie – na jesieni rozpoczynamy drugie rozdanie, zwiększając nakład 
magazynu do 30 tysięcy sztuk. 

Zanim jednak otrzymamy środki na jego realizację, by nie zawieść naszych wiernych Czy-
telników (dziękujemy wszystkim, którzy przekazują nam wyrazy uznania i pozytywne opinie!), 
postanowiliśmy wydać dodatkowy numer, samodzielnie zdobywając środki na pokrycie kosztów 
jego wydania. Dziękujemy wszystkim reklamodawcom, a Państwa zapraszamy do lektury! 

Staraliśmy się zachować dotychczasową strukturę pisma, ale nie zabrakło też nowości, któ-
re kontynuować odtąd będziemy w kolejnych wydaniach. Wśród nich „Senior w internecie” 
oraz „Senior w uzdrowisku”. Mamy nadzieję, że za sprawą uzdrowiskowej mapy Polski nie tylko 
łatwiej odnajdą Państwo miejsce swojego potencjalnego wyjazdu, ale także wrócą wspomnie-
niami do dotychczasowych pobytów sanatoryjnych, a te znajdą ujście literackie w konkursie na 
najciekawsze wspomnienie z uzdrowiska. Zapraszamy! 

Zachęcamy także do udziału w dwóch pozostałych konkursach: „Stylowy Senior” i „Zielono 
mi”. Nagrody czekają! A w Państwa ogródkach i domostwach z pewnością tkwi potencjał, który 
warto zgłosić do wspólnej zabawy!

W myśl zasady „Kto się nie rozwija, ten się cofa”, chcielibyśmy wciąż poszerzać zakres tema-
tyczny i zasięg naszego pisma. Prosimy więc o dalsze inspiracje, wskazywanie nam potencjal-
nych kierunków rozwoju. Ta gazeta jest dla Państwa!

Dziękujemy za wszystkie nadsyłane materiały. Będziemy je sukcesywnie publikować w ko-
lejnych wydaniach „Głosu Seniora”, na naszym portalu (www.glosseniora.pl) oraz profilu na 
facebooku (www.facebook.com/GlosSeniora). Zapraszamy do ich odwiedzania! Przypomina-
my o trwającej akcji tworzenia bazy miejsc przyjaznych seniorom oraz gorąco zapraszamy 
do współpracy kolejne uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, instytucje, firmy i urzędy 
oraz osoby prywatne, którym nieobce i nieobojętne jest budowanie przyjaznej przestrzeni dla 
seniorów.

Tymczasem życzę wszystkiego dobrego! Spokoju i pogody! Lato czeka!

łukasz salwarowski
redaktor naczelny „Głosu Seniora”
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warto wiedzieć

Szkolą Się w Rewalu
Federacja uTw z Nowego Sącza zorganizowała w Rewalu szkolenie dla liderów uniwersytetów 
Trzeciego wieku. w trzydniowych zajęciach wzięli udział między innymi przedstawiciele uTw 
z Bydgoszczy, Torunia, zielonej Góry, leszna, kielc, Brzegu, kędzierzyna koźla i wieliczki.

- Zajęcia prowadzone przez prawnika, pana Wojtka Nalepę, są bardzo interesujące i będą 
przydatne w naszej pracy. Dodatkowym bonusem jest piękna pogoda. Wieczorami chodzi-
my na spacery na morze – 
dzielił się swoimi wrażeniami 
przebywający na szkoleniu Ro-
man Czarnecki z Zielonej Góry. 
– Jesteśmy zakwaterowani 
w pięknym ośrodku Bursztyn. 
Nie ma jeszcze sezonu i ca-
łym Rewalu panuje sielska 
i spokojna atmosfera – do-
dała Ewa Pisarzewska z Kędzie-
rzyna Koźle.

▸kolejNe PoSiedzeNie Rady dS. 
PoliTyki SeNioRalNej odByło 
Się w dNiu 21 maja 2013 R. Obra-

dy prowadził Przewodniczący Rady ds. 
Polityki Senioralnej prof. Bolesław Sa-
moliński. Przedstawił swojego zastępcę 
– została nim dr Jolanta Perek-Bialas, 
pracownik Instytutu Statystyki i Demo-
grafii Szkoły Głównej Handlowej i Insty-
tutu Socjologii Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. 

Pierwszym wystąpieniem problemowym 
była informacja o przeciwdziałaniu nieuczci-
wym praktykom handlowym. Katarzyna 
Kaczmarska z Departamentu Polityki Kon-
sumenckiej urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów podała przykłady działań 
naruszających interesy konsumentów oraz 
omówiła prace swego urzędu mające na celu 
zmiany ustawowe zabezpieczające potrzeby 
osób starszych oraz prowadzone kampanie 
informacyjno-edukacyjne. Przedstawiła ak-
tualny stan prawny i organizacyjny ochrony 
konsumentów. Jego zasadniczym elementem 
jest sieć blisko 400 rzeczników konsumen-
tów działających przy urzędach administra-
cji państwowej, sądy konsumenckie i or-
ganizacje konsumenckie, jak np. Federacja 
Konsumentów, Europejskie Centrum Kon-
sumenckie. 

Dla zainteresowanych :więcej informa-
cji o uOKiK: www.uokik.gov.pl, infolinia 
konsumencka: 800 007 007 bezpłatne pora-
dy konsumenckie: www.uokik.gov.pl/rzecz-
nicy_konsumentow.php.

W kolejnym wystąpieniu dr Agnieszka 
Chłoń-Domińczak z Instytutu Badań Edu-
kacyjnych Szkoły Głównej handlowej, czło-
nek Rady Programowej 50+ przedstawiła 
informacje o aktualizacji Rządowego Pro-
gramu „Solidarność pokoleń. Działania dla 
zwiększenia aktywności zawodowej osób 
w wieku 50+”. Oceniła dotychczasowe osią-
gnięcia i przedstawiła działania planowane 

co Nowego w radzie  
ds. polityki seNioralNej?

na 2013 rok i nowe uwarunkowania będące 
wynikiem zmienionych zasad wydatkowa-
nia środków z uE.

W dyskusji wskazano na konieczność 
wspólnych i skoordynowanych działań Rady 
ds. Polityki Senioralnej i Rad „50+” (Rada 
Społeczna i Rada Programowa).

Ostatnim wystąpieniem w tej części po-
siedzenia była informacja Marzeny Breza, 
dyrektora Departamentu Polityki Senio-
ralnej w MPiPS, o głównych założeniach 
Rządowego Programu na rzecz Aktyw-
ności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020. Będzie to program wieloletni 
z wyodrębnionymi czterema priorytetami: 
edukacją, aktywnością społeczną promują-
cą integrację między i wewnątrzpokolenio-
wą, partycypacją społeczną osób starszych, 
usługami społecznymi dla osób starszych.

zakłada się równy podział środków na 
każdy z priorytetów. Realizacja Programu 
ma być monitorowana przez Radę Działal-
ności Pożytku Publicznego i Radę ds. Polityki 
Senioralnej. Dalsza część posiedzenia to dys-
kusja w grupach roboczych. uczestniczyłem 
w zespole ds. aktywności społecznej senio-
rów. W debacie dominowały sprawy przy-

kładów dobrych praktyk, wpływu seniorów 
na decyzje władz lokalnych, reprezentacji 
i standardów funkcjonowania rad seniorów.

Ostatnim tematem posiedzenia była 
prezentacja prac wykonywanych w ra-
mach Projektu „Aktywny senior – najlep-
szy rzecznik swoich społeczności”, współ-
finansowanego przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Socjalnej w ramach Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2012–2013 przez 
Wspólnotę Roboczą związków Organizacji 
Socjalnych WRzOS. Bardzo ciekawą czę-
ścią prezentacji było wystąpienie zaproszo-
nego gościa, dr. Guido Klumppa z Niemiec, 
dyrektora Federalnej Wspólnoty Roboczej 
Organizacji Senioralnych (BAGSO), który 
przedstawił doświadczenia ze współpracy 
z administracją rządową w budowaniu re-
prezentacji środowisk seniorskich. Działa-
nia w celu zintegrowania środowisk senio-
rów rozpoczęto w Niemczech w 1989 roku. 
Obecnie to 110 zarejestrowanych organiza-
cji i ponad 11 milionów ludzi. Dla zaintere-
sowanych polecam: www.bagso.de/.

AndRZEj SKRZyńSKi ��
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▸22 maja w Szkole GłówNej 
HaNdlowej w waRSzawie odBy-
ła Się koNFeReNcja PT. „uczeNie 

Się PRzez całe życie – Nowe wyzwaNie 
dla Szkół wyżSzycH”. Na tle UE Pol-
ska ma bardzo wysokie wskaźniki liczby 
osób uczących się w szkołach i na uczel-
niach oraz bardzo niskie dotyczące licz-
by osób uczących się po zakończeniu 
szkolnej edukacji. Podczas konferencji 
przedstawiono m.in. korzyści płynące 
z koncepcji Long Life Learning (LLL) – 
uczenia się przez całe życie.

Jedną korzyści rozwoju tej koncepcji jest 
podniesienie jakości kształcenia na uczel-
niach. Pozwala bowiem skierować słucha-
czy, którzy nie radzą sobie z kształceniem 
na tradycyjnych studiach na inne ścieżki 
kształcenia. Alternatywą dla usunięcia ze 
szkoły mogą stać się krótsze i łatwiejsze 
programy oraz odmienne drogi uzyskiwania 
odpowiednich certyfikatów uczelnianych.

UczeNie się przez całe Życie

szkoleNia z zakresU edUkacji 
medialNej seNiorów w opolU

▸oPole Było już SzóSTym miaSTem 
– Po kRakowie, RzeSzowie, łodzi, 
kielcacH i luBliNie, w kTóRym 

„GłoS SeNioRa” zoRGaNizował Szko-
leNie medialNe dla SeNioRów.

Tym razem odbyło się ono w dniach 
23–24 maja w siedzibie uTW Opole, dzięki 
uprzejmości pani prezes haliny Łubniew-
skiej. Szkolenie było okazją do podpisania 
kolejnego porozumienia o współpracy mię-
dzy „Głosem Seniora” a uTW. 

Tak jak poprzednio, głównym celem spo-
tkania z seniorami było przekazanie wiedzy 
i umiejętności związanych ze skutecznym 
promowaniem i informowaniem o inicjaty-
wach podejmowanych przez osoby starsze. 
uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, w jaki 
sposób przygotowywać informacje prasowe, 

SeNioRzy Na Rzecz 
SeNioRów
– otwarte spotkania z działaczami 
społecznymi, przedstawicielami 
władz lokalnych oraz aktywnymi 
społecznie seniorami

W Małopolsce  realizowany jest przez Sto-
warzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski  pro-
jekt „Partycypacja. Seniorzy na rzecz seniorów 
w przestrzeni publicznej.60+”.

jest on współfinansowany przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych. Celem  projektu 
jest podniesienie świadomości osób po 60. 
roku życia na temat przysługujących im praw, 
zwiększenie ich aktywności w życiu publicz-
nym oraz promowanie aktywnych postaw oby-
watelskich. W jego ramach w Krakowie odbyły 
się trzy spotkania: 22 maja w Międzynarodo-
wym Centrum Kultury przy Rynku Głównym 
24, 24 maja w Muzeum Armii Krajowej przy ul. 
Wita Stwosza i 5 czerwca w Muzeum Etnogra-
ficznym przy placu Wolnica.

Spotkania połączone były z możliwością 
bezpłatnego zwiedzania z przewodnikiem 
ekspozycji muzealnych. jako jeden z zapro-
szonych gości uczestniczyłem w  panelu dys-
kusyjnym w czasie spotkania w dniu 24 maja. 
Przedstawicielka Rady Miasta i reprezentanci 
Urzędu Miasta omówili działania na rzecz osób 
starszych, zaznaczając, gdzie i jak można uzy-
skać pomoc. 

Mnie przypadł zaszczyt przedstawienia 
prac Rady ds. Polityki  Senioralnej oraz projek-
tu „Głos Seniora” realizowanego przez Stowa-
rzyszenie Manko. W dyskusji dominowały pyta-
nia o pomoc w bieżących sprawach bytowych 
i zdrowotnych. Po konferencji, w kuluarach, 
kilku uczestnikom wyjaśniałem, w jaki sposób 
można się zorganizować. Moim zdaniem wie-
dza seniorów o ich prawach i możliwościach 
uzyskania pomocy w dalszym ciągu pozosta-
wia wiele do życzenia.

AndRZEj SKRZyńSKi��

Wiemy już dziś, że każdy pracujący bę-
dzie zmieniał swoje kwalifikacje zawodowe 
kilkakrotnie w trakcie kariery i będzie w tym 
celu potrzebował szkoleń. Osoby aktywne 
zawodowo muszą zmienić swoje myślenie, 
równowagę „praca – rodzina” na równowa-
gę „praca – rodzina – uczenie się”.

W Polsce maleje liczba absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynają-
cych naukę na uczelniach. Skutkuje to pro-
blemami ekonomicznymi wielu uczelni. 
Wzrastająca potrzeba uzupełnienia edu-
kacji przez osoby posiadające już dyplom 
(kursy, szkolenia, studia podyplomowe) 
oraz aktywizacja osób starszych (uTW) są 
więc szansą na zniwelowanie stuków niżu 
polskich uczelni.

Była to jubileuszowa 20. konferencja 
organizowana przez Fundację Promocji 
i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych 
wraz założycielami Fundacji – SGh i uni-
wersytetami Ekonomicznymi z Wrocławia, 
Poznania, Katowic i Krakowa.

jak współpracować z dziennikarzami, jakie 
narzędzia promocji są najbardziej skuteczne, 
gdzie mogą szukać w informacji nt. intere-
sujących ich zagadnień oraz różnego rodzaju 
portali upowszechniających wiedzę związaną 
z problematyką dotyczącą osób starszych. 

Seniorzy nie tylko posiedli wiedzę nt. 
różnego rodzaju narzędzi komunikacji, ale 
także zostali zachęceni do doskonalenia 
swojego warsztatu, przygotowywania i pu-
blikowania swoich artykułów. 

Inicjatywa i samo szkolenie zostało za-
uważone w opolskich mediach: Polskim 
Radiu Opole, Radiu Plus i „Nowej Trybu-
nie Opolskiej”. Dzięki szkoleniu powstały 
kolejne artykuły i pomysły  na nowe tema-
ty. Wzięli w nim udział seniorzy z uTW 
w Brzegu, Kędzierzyna-Koźla, Opola, Głu-
chołaz i Prudnika.
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warto wiedzieć

oFeRT Nie uNikNieSz
Spotkasz ich wszędzie. Może to być 

ulica, kolejka, poczekalnia, odwiedzą nas 
lub zadzwonią. O kim mowa? O przedsta-
wicielach, konsultantach, specjalistach ds. 
sprzedaży bezpośredniej, teleankieterach, 
agentach handlowych, zwanych jeszcze do 
nie dawna, akwizytorami. Ich nazwa uległa 
zmianie, ponieważ budziła negatywne sko-
jarzenia. 

Oferty prasowe, telewizyjne, telefonicz-
ne, pożyczka „zero procent”, telezakupy, 
prezentacje zdrowotnej pościeli czy garn-
ków – zajmują się niemal każdą dziedziną. 
Należy zawsze pamiętać, że nasze spotkanie 
z akwizytorem nigdy nie jest przypadkowe. 
zarówno miejsce kontaktu, jego atmosfe-
ra, postawa sprzedawcy, sposób mówienia 
i prezentowany przez niego towar są staran-
nie dobrane tak, by maksymalnie zmniejszyć 
ryzyko odmowy.

TRiki akwizycji
Osoby starsze i samotne potrzebują 

kontaktu z innymi ludźmi, są przy tym bar-
dzo ufne. Akwizytorzy doskonale to wyko-
rzystują, potrafią nimi manipulować. 

Osoby te uśmiechają się przyjaźnie, 
by wzbudzić nasze zaufanie, sympatię, by 
trudno nam było odmówić. Mają schludny 
wygląd i są pewne siebie. Starając upodob-

nić się do osoby, z którą rozmawiają, zmie-
niają język, a czasem również zachowanie, 
mogą nawet naśladować nasze gesty, po-
nieważ lubimy bardziej osoby podobne do 
nas. zwracają także uwagę na dzieci i osoby 
młode, które łatwiej jest przekonać, a któ-
rym łatwiej będzie nakłonić rodziców czy 
dziadków do kupna. zadają pytania w taki 
sposób, by uzyskać preferowaną odpo-
wiedź. Przekonują o wyjątkowości okazji 
i nie dają czasu na rozważenie złożonej nam 
oferty. Otaczają nas kolorowym towarem 
czy też ulotkami przyciągającymi wzrok. 
Na samym początku przekonują o wysokiej 
jakości produktu i jego uniwersalności, do-
piero na sam koniec informując o jego ce-
nie. W celu zmniejszenia kwoty, przeliczają 
ją na dni („To tylko 1 zł dziennie”). zawsze 
powinniśmy przeliczyć sobie, ile zapłacimy 
za całą usługę lub produkt. 

Podczas prezentacji używają także zwro-
tu: „To bardzo interesujące, prawda?” i kiwa-
ją głową. Ludzie mają tendencję, by automa-
tycznie przytakiwać, przekonując samego 
siebie, że prezentowany produkt wart jest 
zakupu. Powtarzają: „Już dziś może Pani/
Pan to mieć”. W ten sposób przywiązują nas 
do myśli, że niedługo będziemy mieli ofero-
wany produkt. Dopiero po przedstawieniu 
całej oferty przechodzą do ceny, zaczynając 
od dużej kwoty, pytając: „To drogo, praw-

akwizytor 
– twój przyjaciel  
czy wróg?

▸zByT częSTo i Niemal auTomaTyczNie ludzie aNGażują Się w SyTuacje 
i zadaNia, Na kTóRe zuPełNie Nie mają ocHoTy. Po chwili czują złość, 
frustrację, mają pretensje do siebie, szefa, koleżanki, rodziców. Nagmin-

nie są wciąż namawiani do czegoś przez innych, chociaż wielokrotnie odmówili. 
By zaznać spokoju – zgadzają się, a z czasem żałują zmiany zdania. 

da?”, czemu przytakujemy. Po czym mówią: 
„To niepowtarzalna okazja, bo w tej chwili 
można to wszystko dostać jedynie za…”. Sto-
sowany przez nich efekt kontrastu przynosi 
oszałamiające rezultaty. 

Mogą również wykorzystywać regu-
łę wzajemności, stwierdzającej, że zawsze 
powinniśmy się starać odwdzięczyć osobie, 
która wyświadczyła nam jakąś przysługę. 
za przykład przysłużyć mogą prezentacje 
produktów odbywające się w domu naszych 
znajomych (za co dostają oni prezent). Go-
spodyni domu zaprasza bliskich na pokaz 
przeprowadzany przez demonstratora. za-
proszone osoby czują się zobowiązane do 
kupna w zamian za zaproszenie. 

Nie daj Się zwieść PReSji czaSu
Ponaglają, twierdząc, że wszyscy już 

mają oferowany nam produkt i są z niego 
bardzo zadowoleni. Co więcej – kuszą, że za 
szybką decyzję zostaniemy nagrodzeni do-
datkowym prezentem (który oczywiście jest 
wliczony w początkową cenę). Wszystko 
to ma na celu wywarcie na ludziach presji 
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Poszukuje współpracowników, 
partnerów i korespondentów 
„Głosu Seniora” w każdym 
mieście i części Polski!

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

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

Chcemy ws
pierać me

dialnie 

i promowa
ć Wasze p

rojekty 

i sukcesy
, współor

ganizować
 z Wami 

konkursy 
i inne pr

oseniorsk
ie 

inicjatyw
y, interw

eniować 

i wspiera
ć rozwiąz

ywanie wa
żnych 

dla Was p
roblemów!

Zapraszam
y do wspó

łpracy!

KONTAKT:
12 429 37 2

8

glos.senior
a@manko.pl

i zmanipulowania do wyłączenia myślenia. 
Nie ma czasu się zastanawiać, bo z każdą 
chwilą oferta staje się coraz mniej atrakcyjna 
(tracimy dodatkowy koc czy termos) – prze-
konują. Tymczasem podstawową czynno-
ścią, jaką powinniśmy podjąć, jest rozwa-
żenie, czy dany produkt jest nam naprawdę 
potrzebny. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, 
nie powinniśmy poddawać się chwili, lecz 
sprawdzić jego cenę i właściwości w skle-
pach, po czym porównać, gdzie oferta jest 
dla nas bardziej korzystna. zawsze możemy 
poprosić przedstawiciela o numer telefonu, 
gdybyśmy zmienili decyzję. Natomiast wy-
strzegajmy się dawania swoich namiarów, 
ponieważ handlowcy będą do nas notorycz-
nie dzwonić lub nas nachodzić. 

co RoBić, a czeGo Nie
Próby targowania się zazwyczaj będą 

nieudane, ponieważ sprzedawca powoła się 
na szefa, który jest w tej chwili nieosiągal-
ny. z reguły sprzedawca nie mówi o wadach 
oferty, lecz warto wiedzieć, że gdy klient 
o nie zapyta, może się dowiedzieć nieco 
więcej, ponieważ kłamiąc, przedstawiciel 
naraża się na zwrot towaru. Starajmy nie 

dawać zaliczki, ponieważ będzie trudniej 
się nam wycofać, jeśli zmienimy zdanie. Po-
nadto sami musimy być przekonani, że zro-
biliśmy udany zakup – nie ufajmy zapew-
nieniom i radom sprzedawcy, 

Jeżeli chcemy zdekoncentrować akwi-
zytora, możemy stanąć za jego plecami. Po-
czuje się wtedy niepewnie. Musimy pamię-
tać, że zarówno dla akwizytora, jak i dla nas 
wpuszczenie go do domu jest niebezpiecz-
nie. My nie wiemy, kogo wpuszczamy, on 
nie wie, do kogo wchodzi.

W Polsce każdy akwizytor zobowiązany 
jest wraz z przekroczeniem progu nasze-
go domu przedstawić się oraz firmę, którą 
reprezentuje. Wraz z towarem, który za-
kupiliśmy, powinien zostawić umowę wraz 
z informacją o możliwości oddania towaru 
w terminie 10 dni od daty zakupu.

Nie bądź niemiły dla akwizytora. Wy-
konuje tylko zleconą pracę, której być może 
sam ma dość. Jeśli sprawa zabrnęła za daleko 
i czujesz się złapany w pułapkę, nie wahaj się 
wycofać. Masz prawo zmienić zdanie i zwró-
cić rzecz, za którą już podziękowałeś.

Odmówmy uprzejmie, ale stanowczo. 
Każdy moment wahania zostanie natych-

miast dostrzeżony i wykorzystany. Ostat-
nio modne stały się treningi asertywności, 
często organizowane bezpłatnie. Asertywna 
odmowa nie zawiera pretensji i usprawie-
dliwienia, jest to stanowcze stwierdzenie. 

PamięTajmy
Akwizytor, który sprzedaje na ulicy ja-

kiś produkt, ma tylko jeden cel: przekonać 
nas, że to wyjątkowa okazja i że powinni-
śmy koniecznie z niej skorzystać. Prawda 
jest taka, że często on sam nie jest przeko-
nany do tego, co sprzedaje, ale chwilowo 
ma taką właśnie pracę i musi przekonywać 
innych ludzi. Spokojnie więc przeanalizuj-
my sytuację i dokładnie przypatrzmy się 
temu, co oferuje nam sprzedawca. Najczę-
ściej okazuje się, że są to rzeczy, bez któ-
rych możemy się obejść. Nie traćmy więc 
zdrowego rozsądku i spokoju w takich sy-
tuacjach. Przecież to, że ktoś poczęstował 
nas w supermarkecie rogalikiem czy cze-
koladką, nie oznacza, że musimy od razu 
kupić całe opakowanie. Nie czujmy się zo-
bowiązani wobec akwizytora.

jOAnnA CiUPA��
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seNior w iNterNecie

▸ jak wSkazują wyNiki BadaNia 
koalicji dojRz@łość w Sieci, 
„iNTeRNeT wzBoGacił moje ży-

cie. wPływ iNTeRNeTu Na życie oSóB 
50+” 100% ReSPoNdeNTów, kTóRzy ko-
RzySTają z iNTeRNeTu STwieRdza, że To 
w widoczNy SPoSóB PoPRawia ja-
kość icH życia i Pozwala im Na Roz-
wój oSoBiSTy. Raport zawiera wiele 
przykładów na to, jak dzięki interneto-
wi osoby dojrzałe rozwijają swoje pasje, 
uczą się nowych rzeczy, a także włącza-
ją się w życie społeczności. O zmianie 
jakości życia na lepsze mówili wszyscy 
korzystający z internetu respondenci 
badania przeprowadzonego na zlecenie 
UPC Polska i Microsoft. Ci, którzy z sie-
ci nie korzystają, nie mają świadomości 
korzyści, jakie wiążą się z użytkowaniem 
nowych technologii. 

z badania dowiadujemy się, że osoby 
dojrzałe dostrzegają potencjał i możliwości 
internetu, a efekty ich edukacji w tym zakre-
sie często zaskakują ich przyjaciół i bliskich. 
Ich otwartość i zapał do nauki i pozyskiwa-
nia nowych umiejętności w zakresie obsługi 
komputera i internetu mogą być inspiracją 
dla otoczenia. Ważne jest jednak, by znaleź-
li powód, dla którego poznają nowe techno-
logie – poza brakiem umiejętności podsta-
wową barierą w korzystaniu z internetu jest 
brak motywacji.

„Jeśli nie spróbowałeś tej nowej potrawy, 
to nie docenisz jej walorów smakowych i nie 
będziesz mieć o nich wyobrażenia, a nawet 
potrzeby jej odkrycia. Wystarcza Ci to, co 
znasz. Tymczasem życie z tym nowym sma-
kiem staje się pełniejsze i bogatsze, ale żeby 
się tego dowiedzieć, trzeba koniecznie spró-
bować samemu” – powiedział pan Tomasz, 
zapalony majsterkowicz, który po 50-tce 
rozpoczął przygodę z internetem.

koRzySTaNie z iNTeRNeTu 
zmieNia życie Na lePSze

Pani Ania otrzymuje pochwały za naj-
ładniejszy ogródek, będący na emeryturze 
pan Tomasz zaskakuje swoich młodszych 
kolegów wiedzą na temat nowinek z branży 
budowlanej, pani Krystyna dzięki interneto-
wi zyskała wśród swoich znajomych status 
osoby najlepiej poinformowanej o kultu-
rze. Wszyscy zgodnie potwierdzają, że od-
kąd zaczęli korzystać z internetu, ich życie 
zmieniło się na lepsze, a osoby z bliskiego 
otoczenia dostrzegają tę zmianę. 

 „iNTeRNeT To koPalNia wiedzy, 
w kTóRej wSzySTko możNa 
zNaleźć”

Tak twierdzi 65-letni pan Tomasz, któ-
remu rodzina, wiedząc o jego kłopotach ze 
wzrokiem, podarowała komputer ze specja-

listycznym oprogramowaniem dla osób sła-
bo widzących.

Posiadanie komputera i dostęp do in-
ternetu zmieniło życie pana Tomasza, in-
żyniera budownictwa. Internet stworzył mu 
nowe możliwości zdobywania wiedzy i by-
cia na bieżąco z najnowszymi rozwiązania-
mi technologicznymi z branży. Pan Tomasz 
od czasu do czasu spotyka się z młodszymi 
kolegami z pracy i zaskakuje ich wiedzą na 
temat nowinek technologicznych, o któ-
rych oni jeszcze nie słyszeli. Pomimo że jest 
na emeryturze, rozwija się, a jego wiedza 
i doświadczenie są cenione wśród kolegów 
z branży.

wiek Nie ma zNaczeNia  
– iNterNet jest dla wszystkich 



9

„człowiek czuje Się  
oToczoNy ludźmi, ważNy 
i PoTRzeBNy”

Pani Krystyna od zawsze lubiła być 
na bieżąco z wydarzeniami kulturalnymi 
w swoim mieście. Odkąd zaczęła korzy-
stać z internetu jest najlepiej poinformowa-
ną osobą wśród swoich znajomych, a tym, 
którzy mają założoną skrzynkę pocztową, 
rozsyła cotygodniową informację o cieka-
wych wydarzeniach. Dzięki temu regular-
nie spotyka się ze znajomymi i uczestniczy 
w warsztatach, spotkaniach z aktorami i ar-
tystami, chodzi na wernisaże i do kina ko-
rzystając z tańszych biletów.

„NieSamowiTe  
ułaTwieNie w życiu”

Tak podsumowała swoją przygodę z in-
ternetem pani Anna, która jest amatorką 
ogrodnictwa. Dziś wygrywa konkursy na 
najładniejszy ogródek – znajduje rzadkie 
okazy w specjalistycznych e-sklepach, a po-
mysły na aranżacje czerpie z forów i stron 
dla fanów ogrodnictwa. Jej rówieśnicy nie 
wierzyli, że to dzięki internetowi zdobyła 
taką wiedzę na temat roślin i ich pielęgna-
cji. Dodatkowo buszując w internecie, do-
wiedziała się na portalu społecznościowym, 
że jej zięć uznał ją za najlepszą teściową na 
świecie. 

Jeżeli chcemy pomóc naszym bliskim 
w korzystaniu z internetu, skorzystajmy 
z informacji zawartych w broszurce „zapro-
szenie do Internetu”, przygotowanej przez 
uPC i zawierającej proste zasady dziele-
nia się wiedzą na temat nowych technolo-
gii. uPC Polska od lat pomaga osobom po 
50. roku życia poznawać internet, między 
innymi w ramach programu Akademia e-
Seniora. Wiek nie ma znaczenia – internet 
jest dla wszystkich. Dlatego nasze działania 
realizujemy pod hasłem „uPC. Łączymy 
pokolenia”.

Więcej o badaniu na stronie: http://doj-
rzaloscwsieci.pl/raport-nt-korzysci.html

dAGMARA KRZESińSKA ��
Młodszy kierownik ds. projektów  

CSR i komunikacji 
UPC Polska Sp. z o. o.

▸ jak PolSka dłuGa i SzeRoka 
PRzez STulecia BaRdzo PRężNie 
FuNkcjoNowały w Niej licz-

Ne Szkoły żeńSkie i męSkie. W XIX w. 
zaczęła pojawiać się alternatywa w po-
staci pierwszych placówek koedukacyj-
nych. Przez długi czas te dwa modele 
współistniały, wzajemnie stymulując się 
w rozwoju i dając rodzicom możliwość 
wyboru. W połowie lat pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, w drodze decyzji ad-
ministracyjnych, bez racjonalnego uza-
sadnienia, praktycznie zlikwidowano 
placówki realizujące edukację zróżnico-
waną ze względu na płeć.

Jednym z pierwszych miejsc w Polsce, 
gdzie podjęto próbę odrobienia straco-
nych lat i odbudowania szkół jednopłcio-
wych, prowadzących nowoczesną edukację 
i kształtujących silne charaktery uczennic 
i uczniów, jest Gdańsk. W zaliczanej do  
najpiękniejszych dzielnic miasta, Oliwie, 
na skraju słynnego Parku, od czterech lat 
działają Szkoły Fregata: Szkoła Podstawowa 
dla Dziewcząt oraz Szkoła Podstawowa dla 

Chłopców. W kończącym się roku szkolnym 
uczęszczało do nich 13 uczennic oraz 35 
uczniów.  W kolejnym roku, liczebność pla-
cówek będzie niemal podwojona. Codzienna 
praca w Szkołach Fregata polega na jedno-
czesnym realizowaniu ambitnego programu 
edukacyjnego i rozwijaniu wartości takich 
jak: pracowitość, wytrwałość, męstwo, hoj-
ność, gotowość służenia innym. Metody pra-
cy są optymalnie dobrane, dla każdej z płci, 
w specjalnie dla niej stworzonej Szkole.

Jeszcze jednym elementem, wyróżnia-
jącym Szkoły Fregata jest ich otwartość na 
Rodziny reprezentujące cały przekrój społe-
czeństwa. Około 50% dzieci uczęszczających 
do Szkół pochodzi z Rodzin wielodzietnych. 
Dzięki takiemu podejściu wszystkie dzieci, 
chcąc sumiennie i systematycznie uczyć się, 
mogą robić to w Szkołach stawiających na 
najwyższą jakość edukacji. Dla realizacji tej 
idei powołany został Fundusz Stypendialny. 
Jego celem jest pokrywanie kosztów eduka-
cji uczennic i uczniów, których rodzice nie 
są w stanie udźwignąć takiego obciążenia.

Szkoły Fregata ciągle rozwijają się 
i szukają nowych możliwości. zapraszamy 
wszystkich do współpracy przez budowa-
nie stabilności Funduszu Stypendialnego 
Szkół Fregata. zachęcamy do regularnych 
lub okazjonalnych wpłat na konto Fundu-
szu 95 1060 0076 0000 2970 0014 8575. 
Wszystkich zainteresowanych naszymi 
Szkołami i potrzebujących szerszych infor-
macji zapraszamy do kontaktu telefonicz-
nego 797 529 606.

szkoły Fregata – powrót  
do dobrych tradycji w edUkacji

Pamiętają Państwo edukację szkolną w przedwojennej Polsce, z podziałem klas na 
żeńskie i męskie? Taki model edukacyjny powraca – szkół stosujących segregację płci 
przybywa w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii,  w Niemczech. Wraca także do Pol-
ski. Jednym z przykładów szkół, w których nasze wnuki mogą się  kształcić w klasach 
zróżnicowanych ze względu na płeć, są Szkoły Fregata.



10 www.glosseniora.pl

aktywNy seNior

▸ w wojewódzTwie kujawSko-
PomoRSkim działają aż 34 uNi-
weRSyTeTy TRzecieGo wieku. 

W samej Bydgoszczy jest ich siedem. 
Jednym z najprężniej działających jest 
Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Placówka od 6 lat działa w struk-
turach uczelnianych. Uczęszcza na nią 
pod 400 słuchaczy. Na emeryturze zna-
leźli wreszcie czas, aby realizować swoje 
pasje. – Jesteśmy z KUTW-y – tak mó-
wią o sobie.

Marta lubi chodzić z kijkami. Basia uczy 
się rysunku. halinka korzysta z nauki języka 
angielskiego. z kolei Anulka bawi się w re-
żysera i scenarzystę kabaretowego. Krysia 
realizuje się w zespole wokalnym. Maciej 
wyszukuje nowe programy komputerowe 
do obróbki zdjęć.

Słuchaczami KuTW są przeważnie oso-
by, które mają 55+. Nikt z nich nie wstydzi 
się swojej metryki. Mówią o sobie z dumą, 
że są studentami seniorami. Są dumni z fak-
tu, że mogą pochwalić się swoim indeksem!

Po odchowaniu dzieci, potem wnuków 
mają wreszcie czas dla siebie Poświęcają go 
na uzupełnianie wiedzy i doskonalenie swo-
ich umiejętności. Jest to również okazja do 
spełnienia najskrytszych, niezrealizowanych 
do tej pory marzeń. Bujnie kwitnie również 
życie towarzyskie. Widać jak na dłoni, że se-
niorzy mają w sobie więcej energii niż nie 
jeden młody człowiek.

W bieżącym roku akademickim wy-
kłady audytoryjne odbywały się co dwa 
tygodnie. Realizowana była różnorodna 
tematyka. Pracowaliśmy w 19 sekcjach fa-
kultatywnych.
Największą popularnością  
cieszyły się zajęcia sportowe. 

Dwie grupy nordic walking spa-
cerowały raz w tygodniu przez 
bite dwie godziny pod okiem 
wykwalifikowanych trenerów po 
bezdrożach Leśnego Parku Kultu-
ry i Wypoczynku.

– Seniorzy z mojej grupy są 
wyjątkowi. Nie ma dla nas złej 
pogody. W ciągu czterech lat od-
wołaliśmy zajęcia tylko kilka razy. 
Moi podopieczni wszystkie ćwiczenia wyko-
nują z werwą i dużym poczuciem humoru. 
Czasami ćwiczą z nami studenci z grupy 
wiekowej 20–25 lat. Różnica między nimi 
a seniorami jest taka, że seniorzy nic nie 
muszą, ale chcą. Z młodzieżą bywa czasa-
mi odwrotnie – mówi pracownik naukowy 
uKW, trener Błażej Stankiewicz.

Kondycję fizyczną seniorzy doskonalą 
również na zajęciach tai chi. ćwiczenia te, 
oprócz poprawy ruchomości stawów wyci-
szają i działają relaksacyjnie. 

– Bardzo chętnie chodzę na zajęcia 
tai chi. Czuję się po nich doskonale. Jestem 
przede wszystkim spokojniejsza. Lepiej 
i barwniej spostrzegam świat. Przez te trzy 
lata ćwiczeń znacznie poprawiłam kondy-
cję fizyczną – cieszy się ze swoich osiągnięć 
Ewa Rinc.

Inną formą doskonalenia sprawności 
fizycznej są zajęcia z ekspresji muzycznej. 
Jest to forma gimnastyki połączonej z mu-

zyką. Sporym zainteresowaniem pań cieszą 
się również tradycyjne zajęcia z gimnastyki 
korekcyjnej.

zdobyta w taki sposób kondycja fizyczna 
przydaje się w czasie spacerów z przewod-
nikiem po naszym mieście. Popularnością 
cieszą się wycieczki krajowe i zagraniczne. 

Na uniwersytecie działają  
również sekcje i grupy artystyczne. 
Największą naszą chlubą jest kabaret „Ga-
limatias”. W czerwcu zaprezentował się 
w nowym programie pt. „Wesołe jest życie 
staruszka”. Licznie zebrani seniorzy grom-
kimi brawami na stojąco nagrodzili swoich 
„aktorów”. W przerwach występów kaba-
retu występował nasz zespół wokalny. Na 
widowni oprócz seniorów zasiadły rodziny 
„artystów”. Chcieli podziwiać w akcji żonę, 
męża, babcię lub dziadka.

– Należę do zespołu wokalnego. Próby 
mieliśmy raz w tygodniu. Przed występem 

seNiorzy realizUją się 
Na UNiwerkU
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premierowym zwiększyliśmy częstotliwość 
spotkań. Mój mąż Edward, podchodził do 
tego sceptycznie. Do końca nie był przeko-
nany czy robię dobrze pokazując się na sce-
nie. Po występie niedowiarek zmienił zdanie. 
Przekonał się, że senior może wiele. Widzia-
łam, jak wstał po występie i oklaskiwał nie 
tylko mnie, ale cały zespół – mówi szczęśli-
wa Krystyna Cofta-Wysokińska.

Artystycznie rozwija się grupa słuchaczy 
uczących się rysunku. zajęcia odbywają się 
w zabytkowych komnatach pałacu w Ostro-
mecku. Przy sprzyjającej pogodzie przyszli 
malarze rozstawiają sztalugi w ogrodach 
pałacowych.

– Po zajęciach siadam w domu z moją 
ośmioletnią wnuczką. Pokazuję jej to, czego 
się nauczyłam na spotkaniu z instruktorką. 
Wspólnie rysujemy i uczymy się języka an-
gielskiego. Powtarzamy sobie słówka i zwroty. 
Niestety moja wnusia jest znacznie bieglejsza 
w językach obcych ode mnie. Tak czy owak, 
jest z babci dumna. A to jest dla mnie naj-
ważniejsze – chwali się Barbara Bonk.

– Do sekcji artystycznych zaliczyć moż-
na origami. Jestem zwolenniczką artystycz-
nego japońskiego układania z papieru. Do-
skonalę swój warsztat, ćwicząc przy okazji 
palce rąk. Jest to świetna terapia na proble-
my wynikające z reumatyzmu – mówi ur-
szula Cackowska.

Amatorzy sztuki i kultury działają 
w dwóch sekcjach. Sekcja literacka znalazła 
swoje lokum w bibliotece głównej uczelni. 
Organizowane są tam spotkania autorskie 
ze znanymi bydgoskimi poetami i satyryka-
mi. Dla odmiany sekcja „Spotkania ze sztu-
ką” korzysta z lekcji muzealnych.

Amatorzy naturalnego, zdrowego, 
zrównoważonego środowiska zaangażo-
wani są w pracach sekcji ekologicznej. 
W sezonie wyjeżdżamy do pobliskich go-

spodarstw agroturystycznych lub gościmy 
w bajkowych ogrodach naszych koleżanek. 
Oprócz grillowania organizujemy sobie 
zabawy i konkursy, które zawsze wyzwala-
ją wiele radości. W bieżącym roku akade-
mickim rozpoczęliśmy prace nad projektem 
„Moja Planeta bez elektrośmieci”. Byliśmy 
już w spalarni śmieci w Bydgoszczy. zor-
ganizowaliśmy również piknik ekologicz-
ny w „zaczarowanym” ogrodzie koleżanki 
Alinki. Każdy wspólny wyjazd sprzyja inte-
gracji wewnętrznej. Mamy okazję lepiej się 
poznać. Jest też czas na rozmowy i żarty.

Integrujemy się także międzypokole-
niowo. W bieżącym roku akademickim 27 
seniorów i 13 młodych studentów uniwer-
sytetu Kazimierza Wielkiego brało udział 
w projekcie nazwanym „Seniorzy KuTW” 
w działaniu”. W ramach projektu sfinan-
sowanego z funduszy Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej zorganizowany został 
wysokospecjalistyczny kurs fundraisingu. 
Po jego zakończeniu uczestnicy szkolenia 
zorganizowali akcję społeczną pod nazwą 
„Księgozbiórka”. Miała ona na celu pozyska-
nie środków finansowych dla nowej biblio-
teki uniwersyteckiej. 

seniorzy kazimierzowskiego 
Uniwersytetu kazimierza wielkiego 
są niezwykle ciekawi świata. chętnie 
decydują się na nowe wyzwania. 
Jednym z nich było statystowanie w serialu 
„Prawo Agaty”. Jasiu wcielił się w ławnika, 
Maciej był wędkarzem, Tadeusz – proku-
ratorem. zdecydowana większość „zagra-
ła” rolę publiczności na sali sądowej. – Po 
pierwszym spotkaniu z ekipą filmową byli-
śmy bardzo zmęczeni. Nie sądziłam, że sta-
tystowanie w filmie może być takie męczące. 
Podczas realizacji kolejnych dni zdjęcio-
wych, już nie odczuwaliśmy takiego wysiłku. 

Byliśmy już zaprawieni w bojach. Wiedzie-
liśmy co nas czeka. Bardzo cieszę się z no-
wego doświadczenia – mówi „gwiazdor” 
dwóch odcinków Andrzej Bohatyrewicz. – 
Statystując w filmie, miałam okazję poznać 
moich ulubionych aktorów – Agatę Dygant, 
Mariana Opanię, Macieja Zakościelnego 
i Anitę Sokołowską – opowiada zadowolona 
Jadwiga Obrzeźgiewicz.

Słuchacze KuTW zaprzyjaźnili się 
z kamerą. uczestniczą w realizowanych na 
żywo programach lokalnego ośrodka TVB. 
zaznaczyli również swoją obecność w stu-
diu telewizyjnym podczas Wielkiej Orkie-
stry świątecznej Pomocy.

Przewodniczący Rad Słuchaczy z byd-
goskich uTW spotykają się na cyklicznych 
zebraniach organizowanych przez Bydgoską 
Radę Seniorów. Obecnie trwają intensywne 
przygotowania do kolejnego „Marszu Kape-
luszowego”, sztandarowej imprezy bydgo-
skiego środowiska senioralnego. 

słuchacze kUtw rozpoczęli cykl 
spotkań z innymi Utw. 
zaczęliśmy od integracji z koleżankami i ko-
legami z uTW w Inowrocławiu. W okresie 
winobrania, w połowie września, planujemy 
odwiedzić zielonogórski uniwersytet Trze-
ciego Wieku.

– Prawie wszystkie działania Kazimie-
rzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Bydgoszczy prezentowane są regularnie 
na stronie www.kutw.pl. Portal jest chętnie 
oglądany nie tylko przez naszych słucha-
czy. Coraz częściej odwiedzają go również 
przedstawiciele innych uniwersytetów. Są 
tu bowiem informacje o konferencjach, na-
radach i kongresach poświęconych ruchowi 
senioralnemu. Stronę prowadzę od ponad 
pięciu lat. Sama wykonuję zdjęcia i redagu-
ję krótkie informacje. Mam nadzieję, że na 
stronę zajrzą przypadkiem Ci, którzy pozo-
stają w domu i nie mają okazji przeżyć tyle 
co MY, zrzeszeni w uniwersytetach trzeciego 
wieku – mówi przewodnicząca Rady Słu-
chaczy KuTW, Bożena Sałacińska.

MiłOSZ SAłACińSKi��

FOT. M. SAłACińSKi��
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▸ PRoFeSoR dR HaB. TomaSz GRo-
dzicki – kRajowy koNSulTaNT 
w dziedziNie GeRiaTRii – Bije Na 

alaRm. Stwierdza, że system profe-
sjonalnej opieki nad starszymi ludźmi 
w Polsce nie istnieje i znajdujemy się 
w europejskim ogonie.

Profesor T. Grodzicki wie, co mówi, bo 
jako dziekan Wydziału Lekarskiego CM uJ 
i krajowy konsultant w zakresie geriatrii 
ma pełną wiedzę na ten temat. W Krako-
wie sytuacja jest chyba najlepsza w kraju. 
W Szpitalu uniwersyteckim jest klinika 
chorób wewnętrznych i geriatrii na eu-
ropejskim poziomie oraz szereg poradni 
w rejonie. W Warszawie nie ma podobno 
ani jednego łóżka geriatrycznego. Na ślą-
sku niedawno zlikwidowano szpital geria-
tryczny. Europa i Polska się starzeje. Przy-
bywa seniorów, którzy są często bardzo 
schorowani. Małopolskie Centrum Me-
dyczne ma charakter interdyscyplinarny 
i wielospecjalistyczny, nie jest ośrodkiem 
geriatrycznym, ale z racji wszechstronnego 
profilu zajmuje się również pacjentami ge-
riatrycznymi. W centrum praktykuje w su-
mie 30 wysokiej klasy specjalistów, w tym 6 
reumatologów i 1 geriatra. 

Kim są i skąd pochodzą Wasi pacjenci?

znaczną część populacji Małopolskiego 
Centrum Medycznego stanowią pacjenci 
w wieku 65+, w większości z Krakowa, Ma-
łopolski i kilku przyległych regionów kraju. 
Mamy też pacjentów zagranicznych.

zgłaszają się do nas na różnym etapie 
choroby, na którą cierpią. Często mamy pa-
cjentów, którzy zachorowali dopiero po 65 
roku życia. znaczna część pacjentów z cho-
robą przeszła jednak poważną część doro-
słego życia, bo zachorowała np. w wieku 
30–40 lat, a teraz – żeby uniknąć inwalidz-
twa – muszą kontynuować leczenie.

Kto najczęściej zgłasza się do Centrum?
Powody wizyt w Małopolskim Centrum 

Medycznym są bardzo różne. Jedni skar-
żą się na bóle stawów, kręgosłupa. Inni na 
bóle głowy, zaburzenia widzenia, równowa-
gi... Mamy trzy podstawowe grupy pacjen-
tów w wieku podeszłym. Pierwszą stanowią 
pacjenci, mający już najbardziej aktywny 
okres schorzenia poza sobą. Obecnie nato-
miast mamy do czynienia z powikłaniami, 
działaniami ubocznymi leków, przygoto-
waniem do koniecznych zabiegów opera-
cyjnych (np. wszczepienia endoprotez) lub 
inne trudne komplikacje zdrowotne.

Drugą grupę stanowią pacjenci po 65 
roku życia z wieloma nadal aktywnymi cho-
robami zapalnymi i niezapalnymi stawów, 

które wymagają dobrego leczenia. W nie-
których przypadkach zdarzają się choroby 
reumatologiczne, które się ujawniają dopie-
ro w wieku 75, czy nawet 80 lat, a wcześniej 
nie były obecne. Do takich należ np. cho-
roba immunologiczna – polimialgia reuma-
tyczna. Do sprawnego i skutecznego lecze-
nia wymagana jest ścisła współpraca nas, 
reumatologów, z innymi specjalistami, np. 
gerontologii, rehabilitacji i in.

Trzecia, coraz liczniejsza grupa pacjen-
tów wymaga wyłącznie działań profilak-
tycznych. zarówno w Polsce, jak i na ca-
łym świecie kładzie się obecnie duży nacisk 
na profilaktykę. Mamy też grupę seniorów 
chorujących na inne schorzenia, niereuma-
tologiczne, którzy z powodów zdrowotnych 
mają okresowo kontakt ze mną lub innymi 
reumatologami.

Dzięki nowoczesnej aparaturze jesteście 
w stanie zdiagnozować każdego pacjenta.

Trzeba najpierw odpowiedzieć na pyta-
nie, jaka to jest choroba i jakie jest jej roko-
wanie. W razie konieczności prowadzimy 
dodatkowe, szczegółowe, obrazowe bada-
nia laboratoryjne oraz konsultacje innych 
specjalistów, które pozwalają wykluczyć lub 
potwierdzić daną chorobę. Jeszcze kilkana-
ście lat temu było to niemożliwe, bo nie było 
odpowiedniej aparatury.

w trosce 
o zdrowie 
seNiora
o GeRiatRii i choRobach senioRów Rozmawiamy  
z dR. n. med. maRiuszem koRkoszem

dR N. med. maRiuSz koRkoSz, reu-
matolog, internista, starszy wykładowca, 
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii 
Collegium Medicum Uj, kierownik Oddziału 
Reumatologii – Szpital Uniwersytecki w Kra-
kowie (ul. Śniadeckich 10), Małopolskie Cen-
trum Medyczne (ul. Rejtana2, Kraków).
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objawów. zarówno pacjent, jak i lekarz ni-
czego nie podejrzewali. Tymczasem staty-
styka potwierdza lawinowo rosnącą liczbę 
zachorowań na osteoporozę. Jest to klasycz-
ny przykład choroby z poważnymi konse-
kwencjami, tj. złamaniami, których można 
uniknąć. 

Jak można temu zapobiegać?
Wystarczy zgłosić się na badanie gęsto-

ści kości i potem do specjalisty, który oceni 
potencjalne zagrożenie złamaniami i w za-
leżności od wyników badań wdroży profi-
laktykę albo leczenie. Mamy dużo pacjen-
tów, u których udało się zahamować postęp 
choroby. Bez badań i terapii mogła się ona 
rozwinąć. Dzięki postępowi w medycynie 
udaje nam się hamować rozwój tego scho-
rzenia.

Nawet po stwierdzeniu słabej gęstości ko-
ści?

Dysponujemy różnymi możliwościami 
terapii pozwalającymi na utrzymanie gęsto-
ści kości na odpowiednim poziomie, czyli 
powyżej progu złamaniowego. W niektó-
rych przypadkach nawet zwiększamy gę-
stość kości, ale najważniejsze jest obniżenie 
ryzyka złamań. Cieszy, że coraz więcej ko-
biet interesuje się swoim zdrowiem i zgła-
sza się na badania i terapię.

Farmakoterapia i coś więcej?
Przede wszystkim farmakoterapia. Jest 

ona coraz bardziej wyrafinowana, łącz-
nie z wykorzystaniem leków biologicznych 
działających na poziomie komórek biorą-
cych udział w budowaniu tkanki kostnej. 
Niektóre weszły już do praktyki, inne są 
w fazie badań klinicznych. Oprócz farma-
koterapii zalecamy pacjentom profilaktykę 
upadków i suplementy: wapń, witaminę D3, 
kąpiele słoneczne, odpowiednią dietę, ruch 
na świeżym powietrzu – wszystko pobu-
dzające mineralizację kości.

W chorobach reumatycznych zapal-
nych, np. gośćcu stawowym, główny na-
cisk kładziemy na terapię przeciwzapal-
ną. Mamy w dyspozycji bardzo skuteczne 
środki przeciwzapalne, również tworzone 
na bazie inżynierii genetycznej, czyli tzw. 

leki biologiczne. Działają one punktowo, są 
celowane w konkretne miejsca kaskady za-
palnej, i są w stanie zahamować zapalenie. 
Wyłączają „z gry” pewne komórki kluczo-
we dla zapalenia, które podtrzymują tocze-
nie się kaskady zapalnej. Ich skuteczność 
sięga 2/3 przypadków i znacznie poprawia 
skuteczność tradycyjnych leków – wskaza-
ne jest nawet ich łączenie, tj. tradycyjnych 
z biologicznymi. Nadal stosujemy sterydy, 
które są bardzo skuteczne, ale jak wiado-
mo mają szereg działań ubocznych. Syste-
matycznie doskonalimy terapie biologiczne, 
pozwalające uzyskiwać coraz lepsze wyniki, 
za 3 najdalej 5 lat wejdą nowe generacje le-
ków. Wszyscy naukowcy włączyli się w ten 
postęp w ramach immunologii: genetycy, 
biolodzy molekularni, specjaliści wielu wą-
skich dziedzin po to, żeby znaleźć klucz do 
zamka, jakim są choroby immunologiczne 
i autoimmunologiczne, do których zalicza 
się spora grupa jednostek zapalnych, który-
mi zajmuje się reumatologia.  

Panie doktorze, powietrze krakowskie jest 
zatrute. 5-krotnie przekroczone są do-
puszczalne normy!

Tak, to prawda. Coraz częściej ma to 
związek ze wzrostem zachorowań onko-
logicznych, pulmonologicznych, skórnych 
i alergicznych. zachęcam wszystkich krako-
wian, szczególnie seniorów, dzieci i kobiety 
ciężarne do wycieczek daleko poza miasto 
oraz do badań profilaktycznych. Ważna jest 
profilaktyka schorzeń, które są wynikiem 
narażenia na dym, zawierający drobne pyły 
łącznie z ciężkimi pierwiastkami, mającymi 
wpływ na choroby górnych i dolnych dróg 
oddechowych, skórne, okulistyczne i inne. 
Powinni o tym pamiętać palacze papiero-
sów i bierni palacze, czyli osoby z ryzykiem 
rozwoju raka płuca. Dla nich profilaktyka to 
ograniczenie lub zaprzestanie palenia. Waż-
nym tematem dla ojców miasta jest system 
zimowego ogrzewania, ale to już temat na 
osobny wywiad. z punktu widzenia reuma-
tologii nie widzę zagrożenia, tzn. nie ma 
silnego związku chorób reumatologicznych 
z zanieczyszczeniem powietrza.

Rozmawiał: �� EdWARd GRETSChEl

zdarza się, że pacjent zgłaszał się do le-
karza 10 czy 20 lat temu z różnymi, nawet 
podobnymi objawami. W tamtym okresie 
diagnostyka – zarówno obrazowa, jak i bio-
chemiczna – nie była rozbudowana tak jak 
obecnie. My prowadzimy badania bardzo 
nowoczesne, umożliwiające zdiagnozowa-
nie niemal każdego schorzenia. W wielu 
przypadkach musimy działać skutecznie 
i szybko, żeby choroba się nie rozwinęła. 
Dzięki nowoczesnej aparaturze i diagnosty-
ce jesteśmy w stanie zapobiegać rozwojowi 
i postępowi wielu groźnych schorzeń.

Kiedy najczęściej występują takie przypad-
ki?

Klasycznym przykładem jest osteoporo-
za pojawiająca się w różnym stopniu nasile-
nia najczęściej u kobiet po 50. roku życia, 
najczęściej po menopauzie. Jej konsekwen-
cją są złamania kości przedramienia, krę-
gów, szyjki kości udowej i inne w wyniku, 
jak to określamy, niskoenergetycznego ura-
zu, np. upadku (na bok, do tyłu, do przodu 
z podparciem), z krzesła, jakiegoś stopnia, 
po poślizgnięciu w wannie, łazience czy 
przy wysiadaniu z tramwaju. W takich sy-
tuacjach mamy do czynienia z przypadkiem 
niewykrytej choroby, ponieważ wcześniej 
nie było widocznych, ani odczuwalnych jej 
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witamiNa
słońca

fizjologiczne działanie witaminy D poprzez 
nasłonecznianie naszych ciał promieniami 
słonecznymi uV, wpływając tym samym 
na metabolizm kości i uwalnianie wapna 
z kośćca.

Ma to istotne znaczenie na kształtowa-
nie kości i zębów oraz zapobiega krzywicy 
u dzieci. Dla osób dorosłych po 55. roku 
życia, z ubytkami w tkance kostnej i łącz-
nej oraz masie mięśniowej, kąpiele słonecz-
ne są bezcennym i niezastąpionym najtań-
szym lekiem, ponieważ wzmacniają masę 
mięśniową, chronią przed nowotworami, 
osteoporozą, zapaleniem płuc. zapobiegają 

zmienić ten tryb z siedzącego na bardziej 
aktywny, najlepiej z daleka od miejskiego 
zgiełku, kominów i spalin.

„Po miodzie i węGRzyNie  
Nie maSz jak Słońce  
Na STaRe laTa”

To staropolskie porzekadło potwierdza 
całą prawdę o właściwościach leczniczych 
i profilaktycznych promieni słonecznych 
uV. zbliża się lato. Najlepsza pora roku na 
uzupełnianie niedoborów i dostarczanie or-
ganizmowi witaminy D3. Od kilku lat na ca-
łym globie trwa kampania popularyzująca 

inspiracją do napisania tego artykułu był 
atrakcyjny w formie i treści referat dr n. med. 
Katarzyny Tyrawy „Witamina d3 – jej nowe 
oblicze”, wygłoszony na jubileuszowym 
sympozjum z okazji XV-lecia Stowarzyszenia 
Pacjentów Towarzystwa Zwalczania 
Chorób Kości i Stawów w Małopolskim 
Centrum Medycznym. Refleksje autorki, 
umieszczone w tekście, oparte na wynikach 
badań naukowych, prezentują zupełnie 
nowe oblicze witaminy d3. i duże większe 
możliwości profilaktyczne i lecznicze niż 
dotychczas sądzono.

Cywilizacja niesie nowy styl życia. 
Przebywamy coraz dłużej w zamkniętych 
pomieszczeniach, prowadzimy siedzą-
co-leżący tryb życia i unikamy słońca. 
W Krakowie, mieście wiecznie panujące-
go smogu, przekraczającego kilkakrotnie 
dopuszczalne normy, w sezonie grzew-
czym i przy natężonym ruchu samocho-
dowym dosłownie nie ma czym oddychać. 
Notujemy nasilenie chorób onkologicz-
nych, górnych i dolnych dróg oddecho-
wych. z kolei siedzący tryb życia przed 
komputerami i telewizorami osłabia nasze 
mięśnie i kości. Starajmy się dla zdrowia 

▸ o wiTamiNie d Po dzieSięciu laTacH ciSzy Na świecie 
zNowu zRoBiło Się GłośNo. Odkryto jej nowe oblicze 
i właściwości. Badania prowadzone w Polsce potwier-

dzają, że wszyscy, od oseska do seniora, mamy jej niedobory 
i związane z tym poważne problemy zdrowotne. Niedobór po-
woduje krzywicę u dzieci, osteoporozę u dorosłych, wypada-
nie zębów, powiększanie stawów kolanowych, kostek i dłoni, 
osłabienie i zanik mięśni.
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powstawaniu cukrzycy typu 1 i 2, prosta-
ty, hamują rozwój nadciśnienia tętniczego 
i niewydolności serca, zapobiegają powsta-
waniu i rozwojowi (namnażaniu) komórek 
nowotworowych, usprawniają słuch, wspo-
magają skutecznie walkę z wirusami. Regu-
lują produkcję insuliny i stężenie glukozy we 
krwi. Spowalniają rozwój łuszczycy. Likwi-
dują stany zapalne i poprawiają jakość skó-
ry. Korzystnie działają na układ nerwowy, 
immunologiczny i nasze zdrowie. W grupie 
wiekowej powyżej 55. roku życia redukują 
śmiertelność o 6–9%. 

PRomieNiowaNie uV  
koRzySTNe dla zdRowia

Szerokie badania wpływu promieniowa-
nia ultrafioletowego na organizmy ludzkie, 
prowadzone na całym świecie, na 100-ty-
sięcznej populacji powyżej 70. roku życia 
potwierdzają korzystne działanie zdrowot-
ne promieniowania uV. zgromadzona, 
w trakcie kąpieli słonecznej, na naszym ciele 
prowitamina D2 w wyniku reakcji fotoche-
micznej przemienia się w witaminę D2. Ta 
z kolei, po przejściu przez wątrobę i nerki, 
przekształca się w witaminę D3, dostarcza-
jąc organizmowi kilka tysięcy Iu, gwaran-
tując tym samym maksymalne pokrycie za-
potrzebowania organizmu na poziomie 0,2 
mg (jednostka międzynarodowa Iu równa 
się 0,25 mikrograma lub 1 mikrogram od-
powiada 40 Iu). Witamina D3 jest odporna 
na wysokie temperatury i działanie tlenu. 
Reguluje przyswajanie fosforu i wapnia.

Witamina D jest bardzo dobrze tolero-
wana w zalecanych dawkach od 1000 Iu /d. 
u dzieci do 4000 Iu/d. u dorosłych. Mak-
symalna, bezpieczna granica wynosi 10 000 
Iu/d, czyli 250 mikrogramów. Przekrocze-
nie tej granicy może powodować skutki 
uboczne w postaci problemów żołądko-
wo-jelitowych, infekcji układu moczowe-
go, utraty wagi, apetytu, objawów zmęcze-
nia, zawrotów głowy, senności, dzwonienia 
w uszach itp. Alkohol i środki przeczysz-
czające pogarszają absorpcję (wchłanianie) 
tej witaminy. u osób poniżej 65. roku życia, 
w przypadku niewydolności nerek lub wą-
troby, w zależności od ekspozycji na pro-
mieniowanie słoneczne, należy przerwać 

suplementację witaminy D. u osób otyłych, 
z osteoporozą, zalecane jest zwiększenie 
dawki do 4000 Iu/d.

SuPlemeNTacja  
Nie dla wSzySTkicH

Równolegle z kąpielami słonecznymi 
mówimy o powszechnie panującej suple-
mentacji, stanowiącej farmakologiczne 
uzupełnienie wstępujących niedoborów 
witaminowych, szczególnie w okresie je-
sienno-zimowym. Trzeba do niej sięgać 
w przypadku układowej choroby szkieletu: 
osteoporozy, osłabienia i zaników mięśni 
oraz innych wymieniowych poprzednio 
„senioralnych” schorzeń. W okresie gorą-
cego lata i korzystania z kąpieli słonecz-
nych można całkowicie z niej rezygnować 
lub ją ograniczyć. Wprowadzenie do lecz-
nictwa wysokoaktywnych postaci witami-
ny D może powodować groźne skutki tok-
syczne po dłuższym ich zażywaniu. Mogą 
też nastąpić nieodwracalne uszkodzenia 
nerek.

żyjmy dłużej
O tym, dlaczego szybciej się starzejemy, 

decyduje dotychczasowy przebieg życia. 
Alkohol, stres, narkotyki, tytoń, brak ruchu, 
tryb życia, cywilizacja i genetyka są przy-
czyną wcześniejszego starzenia się organi-
zmu. Gerontolodzy są zgodni, że istotnym 
czynnikiem utraty sił życiowych i osłabienia 
biologicznej aktywności człowieka jest jesz-
cze jedna komplikacja, mianowicie uboga 
w witaminy, szkodliwa dieta, ważniejsza od 
suplementacji farmakologicznej. Witamina 
D3 nie tylko przedłuża życie, opóźnia sta-
rzenie się. Niedobór witaminy negatywnie 
wpływa na metabolizm kości.

jak i czym Się odżywiamy
Składniki pokarmowe składają się z ma-

kro- i mikroelementów. Te drugie zawiera-
ją ważne dla zdrowia witaminy i pierwiast-
ki. Witamina D, podobnie jak A, E i K, jest 
rozpuszczalna w tłuszczach. Występuje 
głównie w tranie i żółtkach jaj, mleku i jego 
przetworach, wątrobie wołowej i drożdżach 
piwnych. Wzbogacone mleko krowie za-
wiera 10 razy więcej witaminy D niż mle-

zaleceNia medyczNe  
dR N. med. kaTaRzyNy 
TyRawy:

  Najkorzystniejsze dla zdrowia są ką-
piele słoneczne w godzinach 10–11 
i po godzinie 15.

  Ekspozycja na promieniowanie sło-
neczne powinna trwać od 20 do 60 
minut.

  Korzystanie z kremów do opalania 
z osłoną uV jest niekorzystne dla 
zdrowia, ponieważ minimalizuje 
efektywność procesu opalania się 
poniżej 5%. Oznacza to, że kąpie-
le słoneczne z kremami wysokiej 
ochrony są zbędnym wydatkiem.

  Osoby zdrowe w okresie opalania 
powinny zrezygnować z suplemen-
tów, bo im jaśniejsza karnacja, tym 
zdrowsze opalanie. Dłuższe zabiegi 
należy stosować przy ciemniejszej 
karnacji skóry.

  Kliniczne objawy niedoboru wita-
miny D3 spowodowane są głównie 
unikaniem promieni słonecznych 
i niewłaściwie dobraną dietą.

ko matki. Najwięcej witaminy mają ryby 
morskie: łosoś, sardynka, śledź, krewetka, 
makrela. Ryby hodowlane mają jej o wiele 
mniej. Pożywienie powinno zawierać duże 
ilości białka, warzywa zielone, szpinak, soki 
owocowe, otręby pszenne i obowiązkowa 
zielona herbata.

Wegetarianie, których organizm nie 
wchłania tłuszczu, mają nikłe szanse na 
korzystanie z dobrodziejstwa tej witami-
ny, ponieważ organizm bez tłuszczu jej nie 
produkuje. Fenomen tej witaminy polega 
na tym, że sama się wytwarza w organizmie 
człowieka. Jest wchłaniana w jelicie i podle-
ga krążeniu jelitowo-wątrobowemu.  

EdWARd GRETSChEl ��
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▸ częSTo SłySzymy o zaPoBie-
GaNiu wySTąPieNia daNej 
cHoRoBy. O wykonywaniu re-

gularnych badań profilaktycznych, 
mających na celu wczesne wykrycie 
zagrożenia, jednakże rzeczywistość 
wygląda zupełnie inaczej. Kiedy czu-
jemy się dobrze, nie chcemy nawet 
słyszeć o żadnych chorobach, żeby 
ich przypadkiem nie przywołać. Jest 
to jednak bardzo mylne i zdradliwe 
myślenie, ponieważ choroba wykry-
ta w „zarodku” jest w 99% uleczal-
na. Osoby regularnie badające się są 
o wiele mniej zagrożone rozwojem 
choroby i jej konsekwencjami. 

Jednym z najważniejszych organów 
w organizmie człowieka są nerki. Do ich 
zadań należy regulacja objętości płynów 
ustrojowych, usuwanie produktów prze-
miany materii wraz z moczem, utrzyma-
nie stabilności ciśnienia tętniczego, a także 
wpływ na układ kostny oraz inne procesy 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowa-
nia organizmu. Dlatego tak bardzo ważne 
jest, aby o nie dbać i regularnie badać.

cHoRoBy NeRek
Schorzenia nerek ogólnie dzieli się na 

kłębuszkowe choroby nerek, cewkowo-
śródmiąższowe choroby nerek oraz choro-
by naczyń nerkowych. Do innych zalicza-
my kamicę dróg moczowych oraz choroby 
uwarunkowane genetycznie, które są dzie-
dziczone.

W momencie kiedy nerki całkowicie 
lub częściowo utraciły możliwość pełnienia 
swojej funkcji, mówimy o stanie ich niewy-
dolności. Może się ona dzielić na ostrą, ce-

chującą się bezmoczem lub skąpomoczem 
(wtedy do zaburzeń procesów metabolicz-
nych dochodzi nagle, a objawy szybko nara-
stają) oraz przewlekłą, która rozwija się po-
woli i podstępnie w następstwie przebytych 
chorób.

PRoFilakTyka
Najważniejszym działaniem powodują-

cym zmniejszenie częstości występowania 
przewlekłej choroby nerek jest eliminacja 
czynników ryzyka jej rozwoju, wczesne wy-
krywanie oraz postępowanie terapeutycz-
ne. Ochrona funkcji nerek, tzn. neuropro-
tekcja, może opóźnić rozpoczęcie leczenia 
nerkozastępczego nawet o kilka do kilkuna-
stu lat.

Do czynników ryzyka rozwoju i progre-
sji chorób nerek zaliczamy:

nadciśnienie tętnicze, Î
cukrzycę, Î
podeszły wiek, Î
otyłość, Î
czynniki genetyczne, Î
 nadużywanie leków przeciwbólo- Î
wych,
 częste zakażenia układu moczowe- Î
go,
utrudnienia w odpływie moczu. Î

co Należy RoBić,  
aBy zmiNimalizować Ryzyko 
wySTąPieNia cHoRóB NeRek?

Ochrona nerek to przede wszystkim 
walka z nadwagą, właściwa kontrola cu-
krzycy i nadciśnienia tętniczego. Bardzo 
ważne jest, aby kontrolować swoją masę 
ciała poprzez odpowiednią dietę oraz ruch, 
który jest kluczowym czynnikiem w wal-
ce z otyłością. Należy znacznie ograniczyć 

spożywane soli oraz białka, unikać palenia 
tytoniu.

Należy pamiętać, że przewlekła choro-
ba nerek rozwija się bardzo niepostrzeżenie, 
a spustoszenie, jakiego dokonuje w organi-
zmie, da się odczuć, gdy nerki są już bardzo 
zniszczone (ok. 80% kłębuszków nerkowych 
nie funkcjonuje).

Do najczęściej pojawiających się obja-
wów zaliczamy:

uczucie zmęczenia, Î
bezsenność,  Î
osłabiony apetyt,  Î
kurcze mięśni,  Î
trudności z koncentracją,  Î
swędzenie skóry i jej suchość,  Î
 częste oddawanie moczu (szczegól- Î
nie w nocy), 
nadciśnienie tętnicze. Î

BadaNia
Każdy z nas może w bardzo prosty spo-

sób sprawdzić, czy grozi mu choroba nerek. 
Trzy podstawowe badania wystarczą, żeby 
upewnić się, czy jest wszystko w porządku 
lub wcześnie wykryć chorobę i zapobiec po-
ważnym komplikacjom. Jednym z nich jest 
badanie moczu.

Należy ono do bezbolesnych i tanich 
badań, dzięki któremu można wykryć wiele 
chorób. W moczu nie powinno być białka, 
glukozy oraz ciał ketonowych, ich obecność 
jest zawsze sygnałem ostrzegawczym.

Obecność w moczu białek, nazywanych 
albuminami, jest najwcześniejszym obja-
wem chorób nerek. Jest ona również waż-
nym wskaźnikiem przewlekłej choroby ne-
rek. Niekiedy białko w moczu może pojawić 
się w przypadku gorączki albo po wysiłku fi-
zycznym, czasami również u kobiet w ciąży. 

NiezbędNy  
dUet: Nerki
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Duże ilości związków ketonowych w moczu 
świadczą najczęściej o kwasicy ketonowej – 
niebezpiecznym stanie, który może się roz-
winąć u źle leczonych cukrzyków. 

Obecność zwiększonej liczby krwinek 
czerwonych w osadzie moczu świadczyć 
może o chorobie kłębuszków nerkowych, na-
tomiast nadmiar krwinek białych najczęściej 
towarzyszy zakażeniu układu moczowego. 

Kolejnym sposobem jest badanie krwi, 
podczas którego oceniany jest poziom stę-
żenia kreatyniny w surowicy krwi. Jest to 
związek, który powstaje w mięśniach, a na-
stępnie przechodzi do krwi, wraz z którą 
jest filtrowany i usuwany z niej. Jeżeli na-
tomiast nerki nie działają prawidłowo, po-
zostaje ona  we krwi. Na podstawie tego 
wyniku możemy na podstawie wzorów ma-
tematycznych wyliczyć szacunkowy wskaź-
nik filtracji kłębuszkowej (eGFR). Obecnie 
niemal wszystkie laboratoria diagnostyczne 
podają ten wynik automatycznie u wszyst-
kich osób, które miały określane stężenie 
kreatyniny w surowicy.

Również wzrost zawartości mocznika we 
krwi daje nam znak, że coś jest nie tak. Na-
leży także zrobić badanie na zawartość sodu 
i potasu. Warto wiedzieć, że nadmiar sodu 
prowadzi do zatrzymania wody w organi-
zmie, powodując obrzęki i nadciśnienie.

Trzecim i ostatnim badaniem jest po-
miar ciśnienia krwi. Jeżeli pacjent cierpi 
na nadciśnienie tętnicze, to jego przyczyną 
może być przewlekła niewydolność nerek. 
Natomiast podwyższone ciśnienie, szcze-
gólnie źle kontrolowane, może spowodo-
wać przewlekłą chorobę nerek.

GRuPy Ryzyka
Wymienione badania przynajmniej raz 

w roku powinien wykonywać każdy. Istnieją 
jednak grupy ludzi szczególnie narażonych 
na choroby nerek. Należą do nich osoby:

 cierpiące na cukrzycę  i nadciśnie- Î
nie, 
 które urodziły się z niską masą uro- Î
dzeniową,
 które przekroczyły 65. rok życia,  Î

 pochodzące z rodziny, w której są  Î
osoby chore na nerki.

Jeżeli do nich należysz, powinieneś nie-
zwłocznie udać się do lekarza.

REd. MAGdAlEnA MAZUREK��

ZaPamiętaJ!

Większość chorób nerek przebiega 
w sposób skryty, a objawy pojawiają się 
dopiero w zaawansowanych stadiach 
choroby. W Polsce według danych sta-
tystycznych 4 mln osób jest narażone 
na choroby nerek. Natomiast leczo-
nych nerkozastępczo jest w Polsce 30 
tys osób (10 tys. przeszczepionych oraz 
20 tys. leczonych dializami). Więk-
szość osób cierpiących na przewlekłą 
chorobę nerek umiera na serce, ponie-
waż choroby serca są jej najczęstszym 
powikłaniem.

Mgr Andrzej Mierzejewski, RHN, BHT, MA, twórca preparatu Clear-G Formula udziela dodatkowych informacji 
oraz służy poradą drogą e-mailową: info@stopacukrzycowa.com lub telefoniczną pod numerem 001-705-304-0160 
w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 17:00 do 21:00 (z wyjątkiem świąt).
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▸ czy PRaca w STowaRzySzeNiu 
PacjeNTów może Być TeRaPią 
Na Ból i STReSy? Tak. Każda pra-

ca może spełniać rolę terapii, jeżeli się 
ją lubi, a tym bardziej, jeżeli się ją wyko-
nuje z pasją. Jeżeli się wierzy w słowa, że 
„Pomagając sobie, pomagam innym”.

W roku 1997 wyniki moich badań lekar-
skich potwierdziły, że przyczyną bólu krę-
gosłupa, problemów z chodzeniem nie są 
tylko zwyrodnienia kręgosłupa szyjnego, lę-
dźwiowego,  przebyte  zapalenia stawów ko-
lanowych w dzieciństwie (gorączka reuma-
tyczna), ale duży niedobór tkanki kostnej, 
a więc osteoporoza. Stan ten musiał mieć 
istotne przyczyny. Tak – grzeszki młodości: 
picie dużej ilości kawy, niepicie przez długie 
lata mleka, niejedzenie też innych produk-
tów mlecznych, przeciążenie organizmu 
pracą umysłową przy biurku, brak ruchu, 
niezdrowe odżywianie (anemia). Takie życie 
latami musiało zaowocować tą diagnozą. 

W latach 1999–2003 studiowałam na 
uniwersytecie  Trzeciego Wieku uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Wybrałam sekcję  „Bio-
medycyny”. świetni wykładowcy, profesoro-
wie, kierownicy klinik. Realizowałam swoje 
pasje życiowe. Chorobami się nie przejmo-
wałam, ale się leczyłam.  

W 1997 roku leczący mnie dr hab. 
n. med. Piotr Głuszko dostrzegł moje zain-
teresowania medycyną i zaproponował mi 
zorganizowanie stowarzyszenia pacjentów 
chorych na choroby reumatyczne. To nowe 
wyzwanie pochłonęło mnie w całości. Po-
stanowiłam zorganizować samodzielne sto-
warzyszenie o zasięgu ogólnopolskim. Jego 
główny cel działalności określiłam w statu-
cie: „rozwijanie postaw i działań sprzyjają-
cych zapobieganiu i leczeniu osteoporozy 
i innych chorób narządu ruchu”. 

Nasze stowarzyszenie przyjęło nazwę 
Towarzystwo zwalczania Chorób Kości 
i Stawów” i zostało zarejestrowane w mar-
cu 1998 roku. Liczyło ponad 150 osób. Na 
prezesa lekarze inicjatorzy zaproponowali 
mnie. Towarzystwo starało się umożliwić 

swoim członkom poznanie zagrożeń, jakie 
niesie ze sobą wielochorobowość wieku po-
deszłego, uświadamiano też celowość wcze-
snej profilaktyki gerontologicznej w postaci 
wdrażania zachowań prozdrowotnych, ko-
nieczność aktywności fizycznej i umysło-
wej. Organizowaliśmy przez 4 lata w ramach 
grantów uM ogólnie dostępne „Szkoły za-
pobiegania i Leczenia Chorób Seniorów”. Po 
ukazaniu się dokumentu „Wyzwania Mało-
polski w Kontekście Starzenia się Społeczeń-
stwa" włączyliśmy się w dyskusję społeczną 
w temacie i walce o badania profilaktyczne 
bez ograniczeń wiekowych.

Takie były początki Towarzystwa, tym-
czasem 7 czerwca świętowaliśmy jubileusz 
15-lecia.

Podczas spotkania jubileuszowego, zor-
ganizowanego w Małopolskim Centrum 
Medycznym, odbyły się m.in.: wykład leka-
rza endokrynologa „Witamina D3 – jej nowe 
oblicze”, wspomnienia I prezesa, obecnie 
prezesa honorowego, Anny Przybyłek-Bo-
raczyńskiej, refleksje gości i współorgani-
zatora, dyrektora Małopolskiego Centrum 
Medycznego – dr. n. med. Mariusza Korko-
sza. Anna Przybyłek-Boraczyńska odczytała 
list od prof. dr. hab. n. med. Piotra Głuszko 
(współinicjatora utworzenia stowarzysze-
nia) z życzeniami dalszych wielu lat działal-
ności pełnej udanych spotkań i sukcesów.

Przypomniano najważniejsze wielo-
wątkowe działania kompleksowej edukacji 
z zakresu wielu dziedzin medycyny i psy-
chologii klinicznej. Na zakończenie części 
oficjalnej nastąpiły wzajemne podziękowa-

nia za stworzenie przyjaznej współpracy dla 
dobra pacjentów. Podziękowania na piśmie 
otrzymali inicjatorzy i współorganizatorzy 
Towarzystwa zwalczania Chorób Kości 
i Stawów: prof. dr hab. n. med. Piotr Głusz-
ko oraz dr n. med. Mariusz Korkosz. Kolej-
ne osoby zostały członkami honorowymi.

Miłym akcentem był koncert dzieci 
z Państwowej Szkoły Muzycznej w Krako-
wie. Sandra i Krystian zagrali solo i w duecie 
na flet i gitarę piękne menuety z repertuaru 
muzyki poważnej. Spotkanie towarzyskie 
umożliwiło bezpośrednie kontakty z leka-
rzami. Na zakończenie zdanie z podsumo-
wania naszego Sympozjum z roku 2011 r.: 
„życie ma tylko taki sens, jaki człowiek mu 
nadaje przez swoją aktywność. Bierność, sa-
motność to bezsens i beznadzieja. Bądźmy 
kontaktowi, otwierajmy się i twórzmy wła-
sne środowiskowe grupy wsparcia”. 

dr inż.��  AnnA PRZybyłEK bORACZyńSKA  
Prezes honorowy TZChKiS

FOT. AndRZEj bORACZyńSKi��

XV-lecie towarzystwa zwalczaNia chorób koŚci i stawów

WySTęPy UCZnióW ZE SZKOły MUZyCZnEj W KRAKOWiE 
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▸ Naukowcy dowodzą, że jed-
Ną z Najczęściej wySTęPują-
cycH cHoRóB wSPółcześNie 

żyjącycH ludzi jeST cukRzyca, do 
TeGo SToPNia, iż zoSTała NazwaNa 
cHoRoBą cywilizacyjNą. Tempo 
życia i coraz gorszy sposób odżywia-
nia się powoduje, iż z tą chorobą zma-
gają się ludzie w coraz młodszym wie-
ku. Cukrzyca dotknęła w naszym kraju 
ponad dwa miliony osób. Niestety na-
wet prawidłowo leczona potrafi często 
przyczynić się do powstawania niewy-
dolności nerek, co w efekcie skutku-
je koniecznością podjęcia specjali-
stycznego leczenia, które trwa już do 
końca życia pacjenta. W naszym kraju 
z chorobami nerek zmaga się już ok. 4 
miliony Polaków. 

podróŻUj bez ograNiczeń!
Dla wielu ludzi diagnoza niewydolności 

nerek brzmi jak wyrok. Konieczność stałej 
specjalistycznej kontroli lekarskiej oraz nie-
jednokrotnie w późniejszym czasie podda-
wanie się dializom powoduje, iż pacjenci 
zmuszeni są podporządkować całe swoje 
życie wielogodzinnym zabiegom w stacjach 
dializ, kilka razy w tygodniu, często znacznie 
oddalonym od miejsca zamieszkania. zmu-
sza to do funkcjonowania w określonym 
środowisku oraz powoduje brak możliwości 
prowadzenia normalnej egzystencji. Chorzy 
często zostają sami ze swoją chorobą, a ich 
życie toczy się od dializy do dializy.

Jak się okazuje, życie z tak poważną 
chorobą nie musi narzucać tak wielu ogra-
niczeń. udowadniają to twórcy pierwszej na 
rynku wyszukiwarki dającej możliwość swo-
bodnego podróżowania po świecie z możli-

wością szybkiego wyboru hotelu spośród 
skatalogowanych obiektów spełniających 
najwyższe standardy dla osób hemodializo-
wanych i dializujących się otrzewnowo oraz 
lokalizacji najbliższych stacji dializ.

Podróże po Europie, a także wyjazdy 
zagraniczne nawet do bardzo egzotycz-
nych zakątków, takich jak Ameryka, Azja 
czy Afryka, nie są już barierą, a dzięki in-
nowacyjnemu rozwiązaniu stały się realne 
nawet dla ludzi dializujących się. Pacjenci 
nie muszą się już martwić o odpowied-
nią opiekę, mogą planować swoje wakacje 
bezstresowo, ponieważ bezpieczne miej-
sce pobytu spełniające wszystkie stan-
dardy wymagane dla osób dializujących 
się zaproponuje przyjazna wyszukiwarka 
Neftrip.

usługa Nefrtip działa i jest już dostępna 
za pośrednictwem strony www.nefron.eu. 
Co więcej – jest intuicyjna w obsłudze po 
to, by z jej funkcjonalności mogli korzystać 
wszyscy zainteresowani. 

Aby skorzystać z usługi NEFTRIP, na-
leży założyć konto na stronie www.nefron.

eu. Każdy, kto posiada wyku-
piony dostęp do usługi NE-
FTRIP, może bez ograniczeń 
korzystać z wyszukiwarki ho-
teli i ośrodków dostosowanych 
do zapewnienia odpowiedniej 
opieki osobom z chorobami 
nerek lub wyszukania miejsc, 
w pobliżu których znajdują się 
placówki mogące zapewnić od-
powiednią opiekę. 

Stawiając pierwsze kro-
ki z Neftripem możemy liczyć 
na pomoc wirtualnego dorad-
cy, ułatwiającego skorzystanie 
z usługi. 

Projekt mógł zaistnieć dzię-
ki wsparciu finansowemu fun-
duszu z Programu Operacyjne-
go Innowacyjna Gospodarka. 

NEFTRIP  – INNOWACyJNy PLANNER WAKACyJNy  
DLA PACJENTóW z ChOROBAMI NEREK

R E K l A M A
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Szacuje się, że na cukrzycę choruje na-
wet ponad 40% populacji w wieku powyżej 
65. roku życia. Choroba objawia się pod-
wyższonym stężeniem cukru we krwi, co 
w rzeczywistości jest wierzchołkiem góry 
lodowej szeregu zaburzeń metabolicznych, 
charakterystycznych dla cukrzycy.

Osoby starsze praktycznie zawsze doty-
ka cukrzyca typu 2., w terapii której stosuje 
się różne grupy leków doustnych, a w naj-
bardziej zaawansowanych przypadkach – in-
sulinę. Niezależnie ot typu cukrzycy, wieku 
pacjenta, faktu, że podwyższone cukry ge-
neralnie nie dają dolegliwości np. w postaci 
bólu – każdy diabetyk powinien mieś świa-
domość konieczności leczenia się. Choroby 
nie można bagatelizować, zaniedbana pro-
wadzi do poważnych powikłań zdrowot-
nych, takich jak amputacje kończyn, ślepota 
czy niewydolność nerek. Dość powiedzieć, 
że cukrzyca jest trzecią przyczyną zgonów 
na świecie – po chorobach układu krążenia 
oraz nowotworach. 

SeNioR u diaBeToloGa
Nie ma jednego schematu leczenia cu-

krzycy. Wszystko zależy od stopnia za-
awansowania choroby (tego, czy organizm 
produkuje insulinę i w jakich ilościach, czy 
zbyt wysokie cukry pojawiają się tylko po 
posiłkach, czy przez całą dobę), ale także od 
wieku pacjenta. Intensywne leczenie, np. za 
pomocą wielokrotnych wstrzyknięć insuliny, 
w przypadku osób starszych, nieraz jest nie-
możliwe. Taka intensywna insulinoterapia 
wymaga dużej wiedzy i samodzielności pa-
cjenta, umiejętności podejmowania decyzji 
terapeutycznych, planowania posiłków. Dla-

tego cele i metody leczenia cukrzycy senio-
rów są znacznie bardziej liberalne niż osób 
w młodszym wieku. ustalając  optymalną 
terapię, lekarz musi uwzględnić oczekiwa-
ny okres przeżycia pacjenta. Jeśli wynosi on 
statystycznie mniej niż 10 lat, terapia może 
być łagodniejsza, czyli dopuszczalne są nieco 
wyższe stężenia cukrów. Wynika to z tego, 
że powikłania cukrzycy rozwijają się powo-
li, dlatego lepiej zapewnić seniorom lepszy 
komfort życia z cukrzycą niż dążyć do ide-
alnych glikemii. 

zaleceNia dieTeTyczNe
W przypadku osób starszych z cukrzycą 

typu 2. nieprawidłowe cukry pojawiają się 
przede wszystkim po posiłkach. Dlatego tak 
ważne jest racjonalne odżywianie, w któ-
rym przeważają węglowodany złożone, gdyż 
w ten prosty sposób można złagodzić skut-
ki choroby. Posiłki należy spożywać w re-
gularnych odstępach czasu, w niewielkich 
porcjach, ale częściej. Dla dobrych glikemii 
lepiej jest zjeść dwa mniejsze śniadania niż 
jedno obfite. Diabetycy seniorzy powinni 
przestrzegać prostych zasad – unikać białe-
go cukru, wybierać ciemne pieczywo, chu-
dą wędlinę, jeść dużo warzyw i ograniczone 
ilości owoców, wbrew powszechnej opinii, 
że są „samym zdrowiem”, bo zawierają fruk-
tozę, która znacznie podnosi stężenie cukru 
we krwi. złotą zasadą  pozostaje ogranicza-
nie węglowodanów, zarówno pod względem 
ich ilości, jak i jakości, czyli unikanie węglo-
wodanów z białej mąki, mocno przetworzo-
nych i co oczywiste – słodyczy.

W przypadku pacjentów z cukrzycą typu 
2. zwykle mówi się o konieczności redukcji 
masy ciała. Nie dotyczy to jednak diabety-
ków po 70. roku życia, gdyż nie wpływa to 
znacząco na ich rokowania. W tej grupie 
wiekowej zaleca się jedynie utrzymywanie 
dotychczasowej wagi.

zdRowe życie zawSze  
w ceNie

Cukrzyca typu 2. jest domeną osób oty-
łych, prowadzących bardzo mało aktywny 
tryb życia. zmiany złych nawyków zawsze 
są pożądane, niemniej patrząc na sprawę 
racjonalnie –  seniorzy, u których zdiagno-
zowano cukrzycę, mają małe szanse na ra-
dykalne zmiany stylu życia oraz odżywiania. 
W tej grupie bardzo wskazane jest jednak 
praktykowanie umiarkowanej aktywności 
fizycznej – udowodniono, że u osób w star-
szym wieku wysiłek o umiarkowanym na-
sileniu istotnie zmniejsza ryzyko serco-
wo-naczyniowe, nawet jeśli nie towarzyszy 
mu istotny spadek masy ciała. Dlatego też 
zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabeto-
logicznego wskazują na pożyteczny wpływ 
ćwiczeń aerobowych na świeżym powie-
trzu, charakteryzujących się powolnym po-
czątkiem i zakończeniem. Niezależnie od 
wieku i zaawansowania choroby – długie, 
regularne spacery powinny stać się codzien-
ną rutyną każdego diabetyka seniora!

MAłGORZATA MARSZAłEK,  ��
redaktor prowadzący biuletynu informacyjnego 

Cukrzyca Polskiego Stowarzyszenia diabetyków

diabetyk Na diecie  
i Na... spacerze

▸ cukRzyca, cHoRoBa okRe-
ślaNa miaNem ePidemii XXi 
wieku, w NajwiękSzej mieRze 

doTyka oSoBy STaRSze. Niestety jej 
terapia u ludzi zaawansowanych wie-
kiem, pozostaje poważnym wyzwa-
niem współczesnej medycyny. 

R E K l A M A
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RuSzyła „dolNośląSka 
akademia SeNioRalNycH 
zdaRzeń” – iNicjaTywy  
dla zdRowia i akTywNeGo  
STylu życia SeNioRów

▸ R e a l i z o w a N y 
w kowaRacH 
PRojekT PN. „dol-

NośląSka akademia 
SeNioRalNycH zdaRzeń 
– iNicjaTywy dla zdRowia i akTywNeGo STylu życia SeNio-
Rów”, jeST kolejNą iNicjaTywą PRoSeNioRalNą PoRozu-
mieNia Na Rzecz Rozwoju iNicjaTyw dla dolNośląSkicH 
SeNioRów.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy w zakresie poli-
tyki zdrowotnej, rozwój umiejętności artystycznych oraz dostarcze-
nie praktycznej wiedzy kluczowej nt. stanu zdrowia, form aktywno-
ści oraz promowanie działalności podejmowanej na co dzień przez 
seniorów w regionie. Projekt zwiększy dostępność osób starszych do 
edukacyjnych i kulturotwórczych sfer życia społecznego, promocji 
zdrowia, kreatywności i aktywności społecznej.

uczestnikami projektu są w dużej mierze członkowie klubów 
seniora, uniwersytetów trzeciego wieku, kół Polskiego związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz seniorki z kół gospodyń 
wiejskich. Projekt adresowany jest do szeroko pojętej terytorial-
nie grupy dolnośląskich seniorek i seniorów. zasięg i skala pro-
jektu, jego regionalny i obejmuje cały Dolny śląsk. Do projektu 

zakwalifikowano ogółem 80 
uczestników.

Partnerzy projektu na prze-
strzeni trzech lat doświadczeń 
udowodnili, że można realizo-
wać działania integracyjne na 
rzecz seniorów podnosząc tym 
samym rangę i znaczenie takich 
inicjatyw na Dolnym śląsku. 

zadanie realizowane jest 
przy wsparciu finansowym  bu-
dżetu województwa dolnoślą-
skiego w otwartym konkursie 
na realizację zadania publicz-
nego pn.: „Polityka zdrowotna 
i promocja zdrowia” w obszarze 
aktywizacji środowisk lokal-
nych na rzecz rozwoju środo-
wiskowych usług dla osób star-
szych w 2013 roku.

R E K l A M A
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FelietoN

▸ koNFlikT Pokoleń TowaRzySzy 
ludzkości od zaRaNia jej dzie-
jów. Bogata literatura na ten te-

mat oraz przekazy i legendy bytujące 
w świadomości społecznej różnych kul-
tur i narodów opisują odwieczną walkę 
„młodych” ze „starymi”. 

historia Absaloma to jeden z pierw-
szych tak dokładnie zreferowanych konflik-
tów międzypokoleniowych. Współczesne 
czasy nie różnią się pod tym względem od 
tych z przed wieków. Pole konfliktu roz-
szerzyło się na różne obszary aktywności 
ludzkiej w tym także na środowisko pracy. 
Dzisiejszy konflikt pokoleń szczególnie za-
uważalny w małych grupach społecznych 
odnosi się jak wynika z badań „Kelly Se-
rvices  do siedmiu obszarów: stylu pracy, 
oczekiwań płacowych, stosunku do auto-
rytetów i hierarchii, równowagi praca – ży-
cie, komunikacji, lojalności i umiejętności” 
. Wydaje się, że zjawisko sporu międzypo-
koleniowego jest czymś naturalnym w ży-
ciu społeczeństw, narodów, grup i rodzin. 
To, co odróżnia go na przestrzeni wieków, 

▸ STaRość Nie jeST kaRą, a mło-
dość NaGRodą – Powiedział 
kiedyś SeNTeNcjoNalNie w wy-

wiadzie TelewizyjNym jedeN z NaSzycH 
ByłycH PRemieRów, zNaNy z RóżNycH, 
częSTo koNTRoweRSyjNycH, BoN mo-
Tów. Tym niemniej, kiedy się już przej-
dzie z drugiego wieku w trzeci, pojawia 
się masa problemów. 

znamy je przecież z autopsji, ale nie tyl-
ko. Przytoczę tylko kilka tytułów znalezio-

nych niedawno na portalach internetowych: 
Starość otwiera wrota chorobie, Starość jest 
niewygodna, Terror w domu starości, Jak 
zasłużyłam na samotną starość? Starość jest 
zła, brzydka i nikomu niepotrzebna.

Tak to więc wygląda, ale ma szansę wy-
glądać trochę lepiej... Otóż starzenie się 
jest bez wątpienia dość zróżnicowane i za-
leży od wielu czynników, m.in. takich jak: 
stan zdrowia, poziom wykształcenia, więzi 
rodzinne, zainteresowania, wysokość do-
chodów. Emeryci skupieni na uniwersyte-

tach III wieku, klubach 
seniora czy innych mają 
jesień życia raczej po-
godną i satysfakcjonują-
cą. Istotą jest tu podjęcie jakiejś aktywności, 
realizacja zadań, którymi nie można było 
zajmować się wcześniej. Starość nie musi 
być zatem okresem bierności i bezradności, 
nie musi oznaczać samotności i wycofania 
się z życia społecznego. I to chyba o takiej 
starości można powiedzieć – nowa mło-
dość.

staroŚć to Nowa młodoŚć? 

koNFlikt pokoleń,
czyli współczesNa historia króla dawida i jego syNa absaloma

to forma, natężenie i konsekwencje. Oczy-
wistym jest, że natężenie współczesnego 
konfliktu wyznaczane jest posiadanymi za-
sobami i siłą, jaka daje obraz wzoru wykre-
owanego przez media. Kult młodości, wital-
ności i fizycznej wytrzymałości wytworzył 
w przestrzeni społecznej pustkę po osobach 
starszych.

To młodzi mają dziś – według wykre-
owanego stereotypu – prawo do radości, 

lepszej pracy, lepszego wypoczynku, miesz-
kania, zadowolenia z każdej chwili, pięk-
nego życia. Brak miejsca dla starości w tak 
wykreowanym obrazie rzeczywistości po-
woduje zagubienie i powolne wycofanie się 
części starszych w cień życia społecznego. 
Tutaj z dala od głównego nurtu życia spo-
łeczno-zawodowego koncentrują się na 
swoich dolegliwościach zdrowotnych (co-
raz bardziej doskwierających). Towarzyszy 
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temu zgorzknienie, uczucie zawiedzenia, 
utrata poczucia wartości i przydatności spo-
łecznej. Mechanizm oceny ludzi (pracowni-
ków) pod kontem ich wydolności psychofi-
zycznej uruchomiony w Polsce 20 lat temu 
przynosi dzisiaj olbrzymie szkody społecz-
ne i ekonomiczne. Wycofywanie się z pola 
aktywności zawodowej coraz to młodszych 
„seniorów” powoduje konieczność poznania 
przez społeczeństwo przyczyn i możliwości 
zahamowania tego zjawiska. I choć badania 
społeczne nie umieszczają „konfliktu poko-
leń” jako przyczyny rezygnacji z pracy osób 
powyżej 50. roku życia, to autor w czasie 
20 lat pracy z osobami starszymi taki argu-
ment słyszał: „Gdyby była lepsza atmosfera 
w pracy, to bym został, „Młodsi podśmie-
chują się ze mnie”.

Jak wynika z badań Instytutu Spraw Pu-
blicznych, osoby starsze jako powód wcze-
snej rezygnacji z pracy podają najczęściej 
kłopoty ze zdrowiem (49,1%) oraz nacisk 
ze strony pracodawcy (48,8%). Kolejny-
mi przyczynami są: przewlekłe zmęczenie 
pracą (25,6%) i obawa przed bezrobociem 
(23,1%), a także potrzeba niesienia stałej 
pomocy rodzinie (16,3%) . Odhumanizo-
wanie środowisk pracy, powrót do systemu 
„Fordowskiej taśmy” – człowieka jako kół-
ka w maszynie – tylko przyspiesza zjawisko 
wycofywania się starszych pokoleń i osłabia 
ich społeczne mechanizmy obronne w ry-
walizacji z „młodymi”.

zresztą, jak pamiętamy z naszego życia 
i z literatury, z młodością też różnie bywa. 
Dlatego przekazywanie młodszym poko-
leniom naszych doświadczeń i mądrości 
życiowych wciąż  znajduje uzasadnienie. 
Tylko czy  nasi  następcy zechcą  z  nich  
skorzystać?

Wszyscy lubimy święty spokój, a w trze-
cim wieku nawet bardziej niż kiedykolwiek 
wcześniej...Ważny jest dla zdrowia, ważny dla 
lepszego samopoczucia, łagodzi stres. Jed-
nym ze znaczących czynników w tej kwestii 
są media, a ściślej rzecz biorąc wpływ infor-
macji medialnych na nasze codzienne życie. 

Tak  zwana  informacja  globalna  za  pomo-
cą  mediów w ciągu kilku sekund obiega całą 
ziemię, bombardując nas wiadomościami jak 
nigdy przedtem, poprzez kanały telewizyjne, 
internetowe portale informacyjne, reklamy, 
rozmowy telefoniczne i SMS-y. Wiele osób 
czuje się zdezorientowanych  podawanymi 
na różne sposoby informacjami i wręcz zmę-
czonych ich ilością. Sytuacja jest tym trud-
niejsza, im większa jest przewaga informacji 
negatywnych nad pozytywnymi. A tak wła-
śnie bywa najczęściej, albowiem dla mediów 
„dobra wiadomość to zła wiadomość”, ponie-
waż budzi większe zainteresowanie i szybciej 

się rozchodzi.  Dlatego  istotne  jest,  abyśmy  
filtrowali wszelkie  wieści i zachowywali  do 
nich  odpowiedni  dystans. złe i dobre  rze-
czy działy się w historii zawsze, tyle że in-
formacja o nich najczęściej nie docierała do 
wszystkich lub docierała ze znacznym opóź-
nieniem. Toteż  dawniej żyło się z pewnością  
spokojniej.  Ale i obecnie można się starać o  
poprawę  i  tego  aspektu  naszego  życia.  ży-
czę  zatem  wszystkim  seniorom  i  nie  tylko 
powodzenia również i w tym względzie. Bo 
przecież to wszystko ma chyba jakiś sens?

bARbARA KliMASińSKA��

Współczesny konflikt  międzypoko-
leniowy to mniej wysublimowana forma 
pozbycia się „starego” przez młodego. Sto-
sowanie oszczerstw, pomówień, wzmożo-
nej pracy PR-owskiej nie tylko w miejscu 
pracy, to narzędzia stosowanie tak dzisiaj, 
jak i w przeszłości. Obecnie jednak kon-
flikt międzypokoleniowy charakteryzuje 
się użyciem nowoczesnych technik ma-
nipulacyjnych, informatycznych czy też 
organizacyjnych. Konsekwencje tej jak 
często jednostronnej wojny także ewalu-
owały w przestrzeni historycznej. Jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu parcie do „władzy” 
zaczynało się w wieku 40–50 lat i kończy-
ło się przesunięciem „starego” do innych 
ról przy zachowaniu w dalszym ciągu jego 
wartości społecznej i zawodowej. Dzisiaj 
parcie na władzę mają już 20–30-latkowie, 
a konsekwencją przejęcia „władzy” i pozy-
cji – jest społeczna eliminacja „starszych”. 
Jak już wspomniałem, być może przenie-
sienie mechanizmów ekonomicznych do 
życia społecznego stanowi naturalny me-
chanizm dzisiejszych czasów i generuje 
starcie pokoleń. Mam nadzieję jednak, że 
jest to tylko trend przejściowy, a rozwój 
techniczno-fizyczny społeczeństwa (i jed-
nostki) zastąpiony (lub uzupełniony) bę-
dzie rozwojem duchowym.  

RObERT PAWliSZKO,  ��
kierownik Wrocławskiego Centrum Seniora 

BiBlia STaRy TeSTameNT
historia Absaloma, jednego z synów Króla dawida, 
może służyć jako klasyczny przykład walki między-
pokoleniowej. Absalom – piękny, młody pełen energii 
(„Od stóp do głowy nie było na nim skazy”), zabija 
pierworodnego syna dawida i zostaje ukarany wy-
gnaniem. Po śmierci kolejnego pretendenta do tronu 
zostaje prawowitym następcą dawida i powraca do 
jerozolimy. Ojciec jednak nie chce się z nim widzieć. 
Ambitny Absalom nie zamierza czekać na naturalne, 
po śmierci ojca, objęcie tronu. 
Swoje działania koncentruje na ostentacyjnym za-
chowaniu i dyskredytowaniu dawida (Absalom 
wstawał skoro świt i pod pałacem królewskim za-
czepiał wszystkich tych którzy przychodzili ze swo-
imi sprawami do króla, a wysłuchawszy, kręcąc gło-
wą i udając troskę, stwierdzał „Patrz, sprawa twoja 
jest jasna i słuszna, ale u króla nie znajdziesz nikogo, 
kto by cię wysłuchał”).
izraelici byli poruszeni troską księcia o ich sprawy, 
gotowego wejść w konflikt z własnym ojcem dla do-
bra ludu. Często też, wznosząc oczy do nieba, wołał: 
„O, któż mię ustanowi sędzią nad krajem? Przycho-
dziliby do mnie wszyscy, którzy mają sprawy sporne 
i sądowe, a ja wydawałbym sprawiedliwe wyroki”. 
lud coraz bardziej uwielbiał Absaloma, coraz bar-
dziej pogardzał dawidem („Tak Absalom zjednywał 
sobie serca ludu izraelskiego”). Przez cztery lata 
bezwzględny młodzieniec knuł swój plan obalenia 
króla – ojca. dawid zupełnie nie był świadomy tego, 
co szykuje mu jego syn. Podburzony przez zwolen-
ników Absaloma naród okrzykuje go królem. dawid, 
zagubiony i wstrząśnięty tym, co się stało, ucieka 
z jerozolimy. dopełnieniem łajdactwa Absaloma 
było zbezczeszczenie namiotu dawida, wskazujące-
go izraelitom, że stary król nie jest w stanie ochronić 
swoich kobiet, a co dopiero własnego narodu. Postę-
pek wyrodnego syna wskazuje, że wyzbył się wszel-
kiego poczucia przyzwoitości, a tradycyjne wartości, 
jak lojalność, szacunek i powściągliwość, nie stano-
wiły nigdy fundamentu jego działań.
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Uzdrowiskowa mapa seNiora

kRaków

łódź

kaTowice

wRocław

zieloNa GóRa

PozNań

BydGoSzcz

GdańSk

SzczeciN

„uzdrowisko Busko-zdrój” S.a.
ul. Rzewuskiego 1
28-100 busko-zdrój
www.ubz.pl

uzdrowisko kraków 
Swoszowice Sp. z o.o.
www.uzdrowisko.krakow.pl

uzdRowiSko RaBka zdRój 
http://uzdrowisko-rabka.pl/

uzdrowisko  
lądek - długopole Sa
www.spaladek.pl
tel. 74 81 46 437

Swoszowice-kraków

Goczałkowice zdrój wieliczka

Piwnicznaustroń

Solec zdrój

Rabka zdrój

Przerzeczyn zdrój 

Szczawno zdrój

jedlina zdrój

kudowa zdrój

Polanica zdrój

długopole zdrój

świeradów zdrój

czerniawa zdrój

cieplice śląskie zdrój

wieniec zdrój

ciechocinek

uniejów

inowrocław

Połczyn zdrój

kamień Pomorskiświnoujście

kołobrzeg

Sopot

ustka

dąbki

duszniki zdrój

lądek zdrój

Szczawnica

żegiestów zdrój
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kRaków

luBliN

waRSzawa

RzeSzów

olSzTyN

BiałySTok

„uzdrowisko Busko-zdrój” S.a.
ul. Rzewuskiego 1
28-100 busko-zdrój
www.ubz.pl

uzdrowisko kopalnia Soli 
„wieliczka”
www.kopalnia.pl/uzdrowisko 

Zapraszamy do skorzystania z oferty tur-
nusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych 
oraz pobytów sanatoryjnych w najmniej-
szym uzdrowisku w Polsce. W kameral-
nym sanatorium zetkniecie się Państwo 
z serdeczną obsługą i rodzinną atmos-
ferą, sprzyjającą dobremu samopoczu-
ciu i wzmacnianiu zdrowia. Występujące 
w Wapiennem naturalne złoża wód siarcz-
kowych wykorzystywane są w kuracji pit-
nej, kąpielach oraz inhalacjach.

Organizujemy również konferencje, im-
prezy okolicznościowe oraz wesela. 
W zależności od charakteru imprezy i za-
mówienia, wykorzystujemy trzy sale: kon-
ferencyjno-bankietową, salę imprezową 
wraz z grillem, oraz salę mniejszą wraz 
z grotą solną.
 
Wapienne to mała miejscowość rekre-
acyjno-uzdrowiskowa w Beskidzie Niskim, 
który jest dzisiaj najdzikszym pasmem 
górskim w Polsce. Bliskość Magurskiego 
Parku Narodowego, spokój, czysty klimat, 
obfitość zieleni oraz różnorodność moż-
liwości aktywnego spędzania czasu, to 
główne walory miejscowości, napełniające 
entuzjazmem do poznawania bogatej hi-
storii i kultury regionu.Uzdrowisko odda-
lone jest 12 km od Gorlic. Miasto to było 
centrum Gorlickiego Zagłębia Naftowego 
– jednego z najstarszych obszarów wydo-
bycia i przerobu ropy naftowej na świe-
cie. Na jednej z ulic tego miasta zapłonęła 
również pierwsza uliczna lampa naftowa 
na świecie.

UZDROWISKO WAPIenne
Ośrodek Wczasowo-Leczniczy  
w Wapiennem
Wapienne 45, 38-307 Sękowa
www.wapienne.pl
wapienne@wapienne.pl
tel.: 18 351 81 63

Piwniczna
złockie

wapienne

Busko zdrój

Solec zdrój

iwonicz zdrój

konstancin jeziorna

Gołdap

augustów

Supraśl

muszyna

krynica zdrój

wysowa

żegiestów zdrój

Rymanów zdrój

Polańczyk

Horyniec

Nałęczów

krasnobród

LeGenDA:

– uzdrowiskaustka

olSzTyN – miasta



UNIWERSYTET 
TRZECIEGO WIEKU

zapisy na rok akademicki 
2013/2014

Rekrutacja Słuchaczy 
w okresie

od 17 czerwca do 12 lipca 2013 roku
od 5 września do 1 października 2013 roku

w każdy czwartek w godz. 16.00–17.00
w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego

na os. Stalowym 17
stara część Nowej Huty w okolicach Placu Centralnego,

dojazd tramwajem linii 4

oraz drogą mailową

utw@up.krakow.pl

Dokładne informacje dotyczące
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

i jego działalności
znajdują się na stronie internetowej

www.utw.up.krakow.pl

Wykłady będą realizowane przez kadrę naukowo-
-dydaktyczną Uniwersytetu Pedagogicznego

oraz innych przedstawicieli elit
naukowo-artystycznych Krakowa,

w siedzibie Wydziału Pedagogicznego
przy ul. Romana Ingardena 4 (aula)

W ramach wykładów i zajęć fakultatywnych
Słuchacze będą mogli:

  poszerzyć wiedzę z różnych dziedzin życia
i dyscyplin naukowych

  posiąść lub rozwinąć umiejętności
językowe, komputerowe oraz artystyczne

  dopełnić rozwój duchowy w oparciu
o kontakt z szeroko rozumianą sztuką

  zadbać czynnie o kondycję fi zyczną,
poprzez rekreację sportowo-turystyczną

  nawiązać interesujące kontakty
interpersonalne

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

zaprasza

O wstąpieniu do Uniwersytetu Trzeciego Wieku decydować będzie jedynie kolejność zgłoszeń

▸ wody o Niezwykłym Składzie 
i właściwościacH wySTęPują 
od wielu laT Na całym świecie, 

ale Na SzczeGólNą uwaGę zaSłuGuje 
jedNa z NicH – woda SiaRczkowa.  

wyjąTkowe  
właściwości

Większość ludzi kojarzy wodę siarczkową 
przede wszystkim z bardzo nieprzyjemnym 
zapachem przypominającym woń „zgniłych 
jaj”. Co więc w niej takiego niezwykłego? 

Mimo budzącego wątpliwości aromatu 
woda siarczkowa ma zbawienny wpływ na 
wiele dolegliwości. Po zetknięciu ze skórą 
działa na nią jak naturalny peeling – łagod-
nie złuszcza naskórek, a następnie stymulu-
je procesy jego odnowy. Ponadto wody za-
wierające jon siarczkowy mają właściwości 
bakteriobójcze, grzybobójcze i przeciwza-
palne. Dzięki temu skóra po kąpieli jest głę-

boko oczyszczona, wyraźnie gładsza, głębo-
ko nawilżona i odżywiona. Właśnie dlatego 
już od dawna wody siarczkowe wykorzysty-
wane są w leczeniu chorób skóry – przede 
wszystkim wyprysków i trądziku, ale także 
coraz częściej występujących chorób z nad-
miernym rogowaceniem naskórka, takich 
jak atopowe zapalenie skóry i łuszczyca.  

Efekty widoczne gołym okiem to jed-
nak nie jedyne zalety zabiegów z użyciem 
wód siarczkowych. Jon siarczkowy świet-
nie wchłania się przez skórę do wszystkich 
tkanek organizmu, zapobiegając niszczeniu 
przez procesy zapalne, regenerując tkankę 
łączną i poprawiając krwioobieg. z tej przy-
czyny wody siarczkowe stosowane są od lat 
w leczeniu chorób reumatycznych, chorób 
zwyrodnieniowych stawów, pourazowych 
i pooperacyjnych schorzeń narządu ruchu. 
Ich zastosowanie przynosi także efekty w li-
kwidowaniu dolegliwości bólowych. 

RóżNoRodNość  
zaSToSowań

Wody siarczkowe stosuje się do wielu 
różnych zabiegów. W leczeniu uzdrowisko-
wym najczęściej stosowane są kąpiele cało-
ściowe lub częściowe. W celach kosmetycz-
nych wody siarczkowe mogą być dodawane 
do masek, peelingów, mydeł i kremów. De-
cydując się na zakup zabiegów lub kosmety-
ków, warto jedynie pamiętać, ze im wyższe 
stężenie czynnych związków siarki w wo-
dzie, tym lepsze jej wchłanianie przez orga-
nizm, a tym samym i efekty leczenia. 

Biorąc po uwagę wszystkie wymie-
nione powyżej zalety wód siarczkowych, 
nie należy się zrażać ich specyficznym 
zapachem. Ten naturalny skarb nie tylko 
leczy, lecz także dba o naszą skórę lepiej 
niż niejednokrotnie drogie i tworzone na 
bazie sztucznych składników zabiegi ko-
smetyczne.

siarczkowy skarb dla zdrowia i Urody



| pokoje z łazienkami | TV, radio | WiFi | bezpłatny parking |  

| gabinety rehabilitacyjne w obiekcie | winda | 

ul. Jaszczurówka 23c | tel. 18 20 114 11 | 601 501 666

Ośrodek Wypoczynkowy  

„ZakOpiec”

www.zakopiec.pl

turnusy rehabilitacyjne | Wczasy z rehabilitacją | Wypoczynek

ZakOpaNe

na hasło „GŁOS SENIORA” na wszystkie 

dostępne pakiety indywidualne  

w Ośrodku Wypoczynkowym 

 „Zakopiec”

RaBaT 5%  DLa cZYTeLNikÓW

pakieT WYpOcZYNkOWY

NOCLEGI + WYŻYWIENIE

WcZaSY Z ReHaBiLiTacJĄ

NOCLEGI + WYŻYWIENIE + REHABILITACJA + PROGRAM REKREACYJNY

ponadto w ofercie

TURNUSY ReHaBiLiTacYJNe 14 dni

z dofinansowaniem PFRON, EFS

od 1190 zł



▸ Sól SilNym NaS czyNi, To Bal-
Sam wSzySTkicH Rzeczy, wSzel-
kie Szkody od ludzi SolNy Bal-

Sam oddala – PiSał w XVi wieku PoeTa 
adam ScHRoeTeR. Dobroczynne działa-
nie wielickich solnych złóż odkrył dok-
tor Feliks Boczkowski. Tradycję konty-
nuował prof. Mieczysław Skulimowski, 
który założył w 1964 roku. w wielickiej 
kopalni pierwsze na świecie podziemne 
sanatorium.

Powietrze w Kopalni Soli „Wieliczka” 
cechuje wyjątkowa czystość bakteriologicz-
na, bogactwo mikroelementów, a także brak 
alergenów, zanieczyszczeń oraz szkodliwego 
promieniowania. W podziemnych komo-
rach solnych „Jezioro Wessel” i „Stajnia Gór 
Wschodnich”, gdzie prowadzona jest aktyw-
na rehabilitacja układu oddechowego, powie-
trze wzbogacone jest o jony sodu, magnezu, 
manganu i potasu, temperatura wynosi ok. 

10–12 st. C, wilgotność powietrza sięga 80 
proc., a zawartość chlorku sodu – 24 mg/m3. 
Panujące tutaj warunki działają stymulująco 
na układ immunologiczny. Wysoka czystość 
mikrobiologiczna powietrza pozwala na re-
generację fizjologicznej flory bakteryjnej ślu-
zówek układu oddechowego, co zabezpiecza 
organizm przed nawrotami infekcji. 

Osoby cierpiące na schorzenia dróg od-
dechowych, w tym astmę oskrzelową, prze-
wlekłą obturacyjną chorobę płuc, nawracają-
ce infekcje: nosa, zatok, gardła oraz alergie, 
powinny wziąć pod uwagę zjazd 135 metrów 
pod ziemię do środowiska odizolowanego 
od czynników zewnętrznych jako doskonałe 
uzupełnienie leczenia farmakologicznego. 

uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka” od 
2003 roku prowadzi ambulatoryjne pobyty 
rehabilitacji pulmonologicznej, a od 2011 
roku wzbogaciło swoją ofertę o ambulatoryj-
ne pobyty uzdrowiskowe – oba refundowane 
przez Narodowy Fundusz zdrowia. W celu 

uzyskania refundacji  pobytu w uzdrowi-
sku należy udać się do lekarza po skierowa-
nie na leczenie uzdrowiskowe (sanatoryjne), 
następnie skierowanie to złożyć lub przesłać 
do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu zdrowia. z refun-
dowanego leczenia uzdrowiskowego moż-
na skorzystać niemal od zaraz. Kuracjusze 
pod opieką wykwalifikowanego personelu 
medycznego: fizjoterapeutów, lekarzy i pie-
lęgniarek zjeżdżają pod ziemię do komory 
„Stajnia Gór Wschodnich”. W unikatowym 
mikroklimacie spędzają 6 godzin, wykonując 
ćwiczenia oddechowe oraz ogólnouspraw-
niające. uzupełnieniem ambulatoryjnego 
leczenia uzdrowiskowego są 3 pobyty nocne 
w kopalni.

MAGdAlEnA PACiOREK  ��
– zastępca dyrektora ds. lecznictwa 

Kopalnia Soli Wieliczka, Uzdrowisko,  
lekarz rehabilitacji

weŹ głęboki oddech…
w UzdrowiskU  
kopalNi soli „wieliczka”

Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka”  
oferuje:

 Pobyty w naturalnych komorach solnych na  �
głębokości 135 metrów pod ziemią w ramach 
rehabilitacji oddechowej – refundowane przez 
NFZ
 Profilaktyczno-lecznicze pobyty nocne  �
w wielickiej kopalni 
 Specjalistyczną diagnostykę chorób dróg  �
oddechowych
Konsultacje i porady lekarzy specjalistów �
 Fizjoterapię (magnetoterapia, elektroterapia,  �
laseroterapia, krioterapia, światłolecznictwo,  
rehabilitacja sportowa, masaże lecznicze) 
 Zakup specjalistycznego sprzętu z zakresu  �
rehabilitacji pulmonologicznej 
Zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne skóry �

Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka”
Park Kinga I, bud. „Młyn Solny”,  
32-020 Wieliczka
tel. +48 12 278 73 68
e-mail: uzdrowisko@kopalnia.pl
www.kopalnia.pl/uzdrowisko

www.kopalnia.pl

www.kopalnia.pl

www.kopalnia.pl

www.kopalnia.pl
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Rozruszaj kości  

i popraw komfort życia  

w Hotelu Miłomłyn Zdrój  

Medical SPA & Vitality  

na Mazurach.

www.milomlynzdroj.pl 

Zapraszamy na:

 Kuracje dla Przemęczonych – odbudujesz siły witalne

 Kuracje przeciwbólowe – poczujesz ulgę

 Wczasy dietetyczne – polepszysz kondycję 

Tel.  89 642 33 00

Przyjedź do nas i poczuj że żyjesz!



K u r a c j a d l a s e n i o r a

C o l e c z y m y ?



organizujemy turnusy 
rehabilitacyjne pełnopłatne 
i z dofinansowaniem

fwP sp. z o.o.  
Oddział – ZDW Krynica-Zdrój
ul. Pułaskiego 17  33-380 Krynica-Zdrój
tel. 18 471 22 70 , 18 471 28 42 
fax. 18 477 72 85
nr konta:
87 1020 3453 0000 83 02 0008 6553
www.fwp.krynica.com.pl
e-mail: fwp@krynica.com.pl

zaPraszamy na wczasy zdrowotne do naszych Pensjonatów w Krynicy-zdroju:

stella
tel.18 4712077

KaPrys
tel. 18 4715552

zdrowie
tel. 18 4715422

soPlicowo
tel.18 4712252

oferta sPecjalna 
Dla SeniorÓW i SłUchacZy  
uniwersytetu trzeciego wieKu
Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad, do 20 grudnia 2013 r
 pobyty 10 dniowe w cenie  920 zł pok. 1 os/ 870 zł miejsce w pok. 2,3 os.
 pobyty 7 dniowe w cenie 644 zł pok.1 os/ 609 zł miejsce w pok. 2,3 os.
Sierpień 2013
 pobyty 10 dniowe w cenie  1050 zł pok. 1 os /1000 zł miejsce w pok. 2,3 os.
 pobyty 7 dniowe w cenie 750 zł pok.1 os / 700 zł miejsce w pok. 2,3 os.

Oferujemy:
•  zakwaterowanie w pokojach  1, 2, 3-osobowych z pełnym  

węzłem sanitarnym, telefonem, TV SAT, radio, czajnik
• 3 posiłki dziennie 
•  8 zabiegów z fizjoterapii wg wskazań lekarskich w ofercie 

10 dniowej
•  5 zabiegów z fizjoterapii wg wskazań lekarskich  w ofecie 

7 dniowej
• wieczorek taneczny

Dodatkowo odpłatnie proponujemy:
• wycieczki piesze z przewodnikiem
• wycieczki autokarowe np. Słowacja
• biesiadę

Zdrowie człowieka zależy od wielu czynników: stylu życia, ilości stresów, diety czy uwarun-
kowań genetycznych. Pobyty lecznicze w naszym Uzdrowisku, które uwzględniają stosowanie 
zabiegów wodnych, fizykalnych oraz działanie klimatu podnoszą odporność organizmu, norma-
lizują odczynowość ustroju, a tym samym pomagają w sposób naturalny powrócić do zdrowia.

leczenie uzdrowiskowe ma charakter leczenia bodźcowego, które zmusza organizm do 
samouzdrowienia, mobilizując jego mechanizmy adaptacyjne i obronne. W przeciwieństwie 
do leczenia farmakologicznego, które daje zwykle szybkie efekty, ale też może dawać działa-
nie uboczne, leczenie uzdrowiskowe przynosi efekty odległe, lecz są one trwalsze.

Występujące w lądku Zdroju wody lecznicze to termalne, słabo zmineralizowane  wody 
siarczkowo-siarkowodorowo-fluorkowe i radoczynne. Wykorzystując to bogactwo lądek stał się 
największym polskim uzdrowiskiem kąpielowym. Posiada najbardziej rozbudowaną bazę za-
biegową do terapii wodami leczniczymi spośród wszystkich uzdrowisk w Polsce, jednocześnie 
w kurorcie udało się połączyć stare zabytkowe urządzenia i wnętrza z potrzebami nowoczesne-
go przyrodolecznictwa. 

W efekcie działania wód radonowych obserwuje się  zmniejszenie bólów i obrzęków stawo-
wych,  przyspieszenie zrostu kostnego i zwiększenie masy kostnej. Ponadto wody te obniżają we 
krwi poziom „złego” cholesterolu, glukozy oraz kwasu moczowego. Korzystne efekty daje także 
kuracja wodami lądeckimi w chorobach skóry (np. w łuszczycy i egzemach). bardzo dobrze czu-
ją się po leczeniu w lądku Panie w okresie około i pomenopauzalnym – kuracja działa odmła-
dzająco a dobremu samopoczuciu sprzyjają  korzystne zmiany skóry, która pod wpływem wód 
radoczynnych i siarkowych staje się bardziej gładka, sprężysta wręcz aksamitna.

naturalnym bogactwem długopola Zdroju są lecznicze wody mineralne - szczawy
wodorowęglanowo-sodowo-magnezowe żelaziste, bogato nasycone CO

2
. Wyróżniają się 

przyjemnym smakiem, orzeźwiają i pobudzają trawienie. Wykorzystywane są do kuracji pitnej 
oraz kąpieli kwasowęglowych. Osobliwością długopola są naturalne kąpiele gazowe w dwutlen-
ku węgla, pozyskiwanym ze źródeł wody mineralnej, zalecane w leczeniu miażdżycy tętnic, żyla-
ków  oraz innych zaburzeń krążenia obwodowego.

Uzdrowiska lądek - długopole można nazwać kurortami kąpielowymi - z wody czerpiemy 
tu zdrowie, urodę i relaks. Serdecznie zapraszamy.

alekSaNdRa Sędziak
naczelny lekarz Uzdrowiska lądek – długopole SA

lekarz rehabilitacji, balneolog

 leczenie
 rahabilitacja
 wypoczynek

www.spaladek.pl

tel. 74 81 46 437
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moda

▸ w każdym wieku możeSz Być 
PiękNą PaNNą młodą. Ale jak po-
godzić zasady, konwenanse, dobry 

gust i modę z marzeniami? Większość 
kobiet marzy o ślubie jak z bajki i chce 
w tym ważnym dniu wyglądać jak księż-
niczka. Tym bardziej, jeśli to pierwszy 
ślub i tym bardziej, jeśli czekałyśmy na 
tę chwilę tak długo... A jeśli nam się już 
zdarzyło występować w ślubnej kreacji, 
to tylko od nas zależy, co chcemy na sie-
bie włożyć tego dnia. Przecież z miłością 
nigdy nie wiadomo, czy pierwsza jest 
ostatnią, czy ostatnia pierwszą...

Ale wracając do wizualnej strony tych 
wzniosłych chwil. Przede wszystkim nie po-
zwólmy specjalistom, rodzinie czy koleżan-
kom odebrać sobie marzeń. Najważniejsze, 
żebyśmy się w tym dniu dobrze czuły. Strój 
nie powinien krępować nam ruchów. Nieza-
leżnie od wieku ważne jest, żebyśmy dopa-
sowały sukienkę do sylwetki, eksponując to, 
co mamy piękne, a tuszując mankamenty. 
Jeśli marzyłyśmy o długiej sukni z trenem, 
to nie widzę powodu, dlaczego miałybyśmy 
z takiej rezygnować. Nie przesadzałabym 
jednak z dekoltami, a jeśli już bardzo nam 
na nich zależy – proponuję wstawki z subtel-
nej koronki lub tiulu w kolorze ciała. Mate-
riał ten będzie prawie niewidoczny, a zakryje 
niedoskonałości skóry. Tego typu elementy 
ze względu na funkcjonalność często wyko-
rzystywane są w strojach dla tancerzy. Nie 
zatuszują one niestety dodatkowych kilogra-
mów. Pamiętajmy o tym, żeby sukienka nie 
była zbyt dopasowana, bo nie tylko będzie to 
eksponowało mankamenty figury, ale będzie 
nam po prostu niewygodnie. zrezygnowała-
bym też ze sterczących falban dających efekt 
bezy, które wcale nie dodadzą dziewczęcości, 

a sprawią, że będziemy wyglądały śmiesznie. 
Prawie na każdej sylwetce doskonale bę-
dzie się prezentowała sukienka w stylu retro 
z przedłużonym stanem, w bezpiecznej dłu-
gości tuż przed kolano lub jeśli chcemy kola-
na ukryć – tuż za. 

Jeśli lubimy klasykę i chcemy wystąpić 
w kostiumiku, łatwo będzie mu dodać wy-
jątkowego charakteru za pomocą jedwab-
nych kwiatów czy eleganckiej biżuterii. 
W okazjonalnych kreacjach duże znaczenie 
ma tkanina. Jedwabie, satyny czy eleganc-
kie koronki sprawią, że najprostsza kreacja 
będzie wyglądała szykownie. Nie bez zna-
czenia jest kolorystyka. Typowo ślubna biel 
będzie efektowna, jeśli nie przesadzimy 
z drobnymi detalami, takimi jak wstążeczki, 
koronki, koraliki. Biel przy prostym mini-
malistycznym kroju sukienki czy kostiumu 
sprawi, że będziemy czuły się wyjątkowo. 
Jeśli dodamy do tego toczek z woalką – ca-
łość nabierze iście królewskiego charakte-
ru. Alternatywą dla ślubnej bieli jest coraz 
bardziej doceniany ecru. Jeśli lepiej czuje-
my się w mocniejszych kolorach, pamiętaj-
my o tym, by nie przesadzić w zdobieniach. 
W każdym przypadku idealnym uzupełnie-
niem będzie nakrycie głowy. Może być wy-
konane przez modystkę z tej samej tkaniny 
co sukienka lub dobrane do kreacji. Kape-
lusz, toczek czy fascynator ozdobiony wo-
alką doda odświętnego charakteru całej sty-
lizacji. A co z welonem? Jeśli nie potrafimy 
zrezygnować z tego symbolu niewinności, 
upnijmy go z tyłu głowy. zamiast tradycyj-
nego tiulu możemy użyć organdyny lub szy-
fonu, co sprawi, że nie będziemy wyglądały 
zbyt frywolnie. 

Ozdabiając włosy motywem kwiato-
wym, unikajmy formy wianka. Elementy 
kwiatowe również można połączyć z woal-

ką. Będą lekkie i wygodne, a jednocześnie 
bardzo eleganckie. 

Czy panna młoda powinna być modna? 
Moim zdaniem zarówno na co dzień, jak 
i na wyjątkowe okazje aktualne trendy po-
winny być dla nas tylko źródłem inspiracji 
– nie gotowymi pomysłami.

Pamiętajmy, że dla naszych królewiczów 
w każdej kreacji będziemy księżniczkami, 
a moda to tylko zabawa... choć nie zaprze-
czam – wspaniała!

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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paNNa młoda  
po pięćdziesiątce
Już Ci Niosą sukNię Z WeloNem...
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▸ do NaPiSaNia NiNiejSzeGo aR-
Tykułu SkłoNiła mNie cHęć Po-
dzieleNia Się z PańSTwem PewNy-

mi ReFlekSjami związaNymi „Rokiem 
akTywNości oSóB STaRSzycH i Soli-
daRNości międzyPokoleNiowej”.

„Obyś żył w ciekawych czasach” – brzmi 
chińskie powiedzenie. Mnie właśnie w takich 
czasach przyszło żyć. Komunizm, papież-
Polak, Solidarność, transformacja ustrojo-
wa, śmierć prezydenta RP, internet, telefonia 
komórkowa, itd., itp. I wszystko to tylko tu-
taj, w Polsce. A co na świecie? Chcę zwró-
cić uwagę szanownego czytelnika na rewo-
lucję społeczną dokonującą się na naszych 
oczach. „Srebrna rewolucja”, tak nazwałem 
to zjawisko, nie nosi znamion gwałtownych 
przeobrażeń pociągających za sobą cierpie-
nie, śmierć, zniszczenie. Polska srebrna re-
wolucja jest inna. Niesie za sobą pozytywne 
przekształcenie się społeczeństwa, radość, 
wiarę i nadzieję. Seniorzy – bo o ich rewolu-
cji tu mowa – wychodzą ze „społecznego cie-
nia”, a zjawisko to ma charakter powszechny. 
Wzrost świadomości seniorów w powiązaniu 
ze wzrastającą ofertą adresowaną do tej grupy 
społecznej powoduje, że osoby starsze coraz 
odważniej korzystają ze swojego olbrzymie-

go potencjału: wiedzy, doświadczenia, czasu, 
altruizmu i nabytych kompetencji społecz-
nych. Wszystko to ma wpływ na wzmocnie-
nie pozycji i roli osób starszych. Odbudowu-
je się dezawuowana w ostatnich latach rola 
społeczna osoby starszej. Wiara w możliwość 
kreowania otaczającej rzeczywistości znaczą-
co poprawia jakość życia osób starszych. Jak 
grzyby po deszczu w ostatnich kilku latach 
powstają kluby seniora, uniwersytety i akade-
mie trzeciego wieku. Dla przykładu podam, że 
jeszcze 3–4 lata temu we Wrocławiu działało 
27 klubów seniora i 2 uTW. Dzisiaj to blisko 
70 klubów seniora (najwięcej w Polsce) i 10 
(2 w przygotowaniu) uTW. Kiedy organizo-
wałem rok temu Ogólnopolskie Forum Rad 
Seniora, Wrocław gościł ich 9.W tym roku, 
tworząc podobne zestawienie, dotarłem do 
40 rad seniorów i pełnomocników ds. senio-
rów na wszystkich możliwych szczeblach sa-
morządowych. Wzorem wrocławskiego po-
wstają kolejne centra seniora. We Wrocławiu 
wydawane są 2 miesięczniki adresowane do 
seniorów. Seniorzy kreują kolejne inicjatywy 
i kampanie społeczne pokazujące i wykorzy-
stujące potencjał osób starszych. Pojawia się 
wiele programów o charakterze międzypoko-
leniowym. Gimnazja, licea otwierają się na se-
niorów. We Wrocławiu realizowany jest pro-

gram „Miasto Pokoleń” – czyli edukacja do 
starości. 2012 rok to uruchomienie kina dla 
seniorów (już są 2). W tym roku, wykorzy-
stując otwarcie instytucji, organizacji i osób 
prywatnych wprowadziliśmy Wrocławską 
Kartę Seniora, umożliwiającą mieszkańcom 
korzystanie ze specjalnej, ale trwałej w cza-
sie oferty. Kampanie społeczne z udziałem 
osób starszych (Dni Seniora) uświadamiają 
zwykłemu obserwatorowi społecznemu, że 
uczestniczy w nich aktywnie coraz więcej 
seniorów. W tegorocznych Dniach Seniora 
kilka dużych imprez koordynowanych było 
i organizowanych przez liderów środowisk 
senioralnych. Powstaje coraz więcej stowa-
rzyszeń i fundacji nakierowanych na osoby 
starsze. W MPiPS powołano Departament 
ds. Osób Starszych, Wielka Orkiestra świą-
tecznej Pomocy w 2013 roku zagrała m.in. 
dla seniorów. To zasługa przebudzenia się 
społecznego osób starszych oraz dostrzeże-
nie ich przez pozostałą część społeczeństwa 
sprawia, że jest nadzieja na bardziej harmo-
nijny rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 
Dziwna to rewolucja. Bez przywódców, bu-
dująca, dająca radość i miejmy nadzieję, że 
coraz bardziej powszechna i trwała.

RObERT PAWliSZKO,  ��
kierownik Wrocławskiego Centrum Seniora

Szanowna Redakcjo!

Cieszę się, że jest taka gazeta jak „Głos seniora” i że ktoś zajmuje się sprawami starszych ludzi w jesieni 
życia.

Przeczytałam między innymi artykuł „Nagle sami”. Wiem, jak to jest, bo sama to przeżywałam. odeszli moi 
najbliżsi. Najpierw mój ojciec, potem matka, siostrzeniec, a na końcu mój mąż. matkę często wspominam 
i ku jej pamięci napisałam już kilka wierszy.

Po odejściu męża w 2000 roku, na drugi brzeg, odczuwałam wielką pustkę. Jego śmierć była dla mnie 
wielkim szokiem, mimo że długo chorował. (…) Chociaż w czasie żałoby miałam na miejscu córkę Halinę, 
w większości byłam sama. każdy ma swoje życie.

starałam się wypełnić swój czas, którego wówczas miałam wiele. Już w czasie choroby męża haftowa-
łam serwetki. W wolnym czasie zajęłam się więc haftem. (…)Jak mówi przysłowie ludowe, czas leczy rany 
– po roku zapisałam się do chóru nauczycielskiego „Cantus”, na uniwersytet Trzeciego Wieku, do Związku 
żołnierzy Wojska Polskiego i do Regionalnego stowarzyszenia Twórców kultury. Czas swój wypełniam pisząc 
wiersze, śpiewając i haftując. Ponadto organizuję swoje wieczorki autorskie w klubie Wojskowym. miałam 
też trzy wystawy mojego rękodzieła; haftowanych serwetek i obrazów na kanwie.

Jesień życia też może być piękna. Nie mam czasu się nudzić.

maRia RuDNiCka Z RZesZoWa

listy

srebrNa rewolUcja 
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▸ częSTo zNajdując Się w więk-
Szej GRuPie ludzi (NP. w czaSie 
PodRóżowaNia) STajemy Się mi-

mowolNymi SłucHaczami cudzycH 
Rozmów Na RóżNe TemaTy, czaSem 
NaweT BaRdzo oSoBiSTe. Być może  
komuś przynosi ulgę takie otwarcie się 
przed kimś obcym? Albo z natury są ga-
datliwi i opowiadają o sobie, bo to lubią? 
Kiedyś w podobnej sytuacji usłyszałam 
takie zdanie: „Ja nigdy nie wybaczam, bo 
tego nie potrafię”. To zdanie zapadło mi 
jakoś w pamięć  i kazało się zastanowić 
nad tym, czy przebaczanie jest łatwe.

„Trudno jest przebaczyć komuś do mo-
mentu, gdy sami potrzebujemy przebaczenia” 
– zakodowały mi się w pamięci czyjeś słowa. 
Co to znaczy przebaczyć? Nie jest łatwo stwo-
rzyć jasnej definicji dla tego słowa, myślę też, 
że dla nikogo  przebaczenie nie  jest łatwe.

Według mnie przebaczyć to zmienić złą 
opinię o kimś, kto nas zranił, pozbyć się ne-
gatywnych uczuć w stosunku do niego, spró-
bować przeanalizować jeszcze raz zaistniałą 
sytuację, zastanowić się, czy sami nie spro-
wokowaliśmy jakimś zachowaniem czy sło-
wem do zadania nam bolesnego ciosu.

Taka tolerancyjna postawa wobec na-
szego „krzywdziciela” też nie jest łatwa.

Inaczej znosi się krzywdę wyrządzoną 
przez obcą osobę, niż przez kogoś bliskiego 
sercu. Wiele  zależy też od tego, jakiej sfe-
ry życia dotyczy wyrządzona nam krzywda. 
Łatwość wybaczania zależy też od zacho-
wania osoby krzywdzącej, czy okaże skru-
chę, żal, chęć naprawienia swego błędu. Nie 
chodzi tu tylko o zdawkowe słowo „prze-
praszam”, ale także o uznanie swojej winy.

Kolejnym problemem jest nie tylko 
przebaczyć, ale i zapomnieć, wyeliminować 
całe zdarzenie z pamięci. To znacznie trud-
niejsze od przebaczenia.

Poczucie wyrządzonej krzywdy we-
pchnięte gdzieś w kącik serca, zdaje się, 
że zapomniane, nieistotne i bez znaczenia, 
przy najbliższej okazji wywołane jakimś 
nieopatrznym słowem lub sytuacją, wypeł-
za ze swego zakamarka i okazuje się, że nic 
nie straciło z siły swego rażenia.

Najtrudniej jednak wybaczyć samemu 
sobie. I to wielu rzeczy mających wpływ 
na nasze życie: że poszło się nie tą drogą, 
którą należało, dokonało się niewłaściwych 
wyborów, bo zabrakło odwagi, by być choć 
trochę dla siebie egoistą…

Dokonując takich rozliczeń, łatwiej do-
patrzeć się winy u innych z naszego najbliż-
szego otoczenia niż u siebie. Niby decyzje 
należały do nas, ale jakoś zabrakło umiejęt-

ności racjonalnego działania, byliśmy jak 
ten kamień bezwolnie toczący się po dro-
dze życia, nie wiedząc, gdzie i kiedy się za-
trzyma.

„Przebaczanie jest najtrudniejszą miło-
ścią” – to słowa A. Schweitzera. A to kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego: „Przebaczenie 
jest przywróceniem sobie wolności, jest klu-
czem w naszym ręku od własnej celi więzien-
nej”. A ja dodam: przebaczyć i zapomnieć jest 
sztuką bardzo trudną, ale pozazdrościć tym, 
którzy tak potrafią kochać ludzi.

 
 ***

drzewa umierają jesienią
nie mają żalu do liści,

że opadły;
zapomnisz ból

wpinany we włosy jak orchidea
dla marnej ozdoby;

znudzeni małżonkowie wybaczają
obrączkom,

że zbyt dużo, zbyt mocno, za długo
rozstania wybaczają

zapłakanym stacyjkom
gdzie rozpacz się rodzi...

 
lecz dlaczego najtrudniej

przebacza się SObiE?

MARiA TElEGA��

Szanowna Redakcjo,
oto historia walki o swoje prawa i normalność. Przeglądając portal 

http://niepelnosprawni.lublin.pl/category/wiadomosci/z-prasy/page/30/  
natknęłam się na informację „sanepid przebada mieszkańców lublina na 
żółtaczkę”. Taka informacja była zamieszczona w  „Dzienniku Wschodnim”  
21 listopada 2011 r. Bardzo ucieszyłam się, że będę mogła skorzystać z bez-
płatnych badań. By dowiedzieć się szczegółów, zadzwoniłam i zapytałam, 
kiedy mogę przyjść na badania. osoba odbierająca telefon zapytała, kie-
dy się urodziłam. Podałam datę urodzenia. W odpowiedzi usłyszałam, że 
niestety nie kwalifikuję się na badania, bo jestem za stara. Bardzo mnie to 
zabolało – kiedy pracowałam, odprowadzałam składki na publiczną służbę 
zdrowia, a teraz pozbawia się mnie prawa do bezpłatnych badań.

Na szczęście, kiedyś na telefon komórkowy otrzymałam sms-a następu-
jącej treści: „Jesteś świadkiem dyskryminacji osoby starszej, niepełnospraw-
nej, innej narodowości? Reaguj!  kampania na rzecz równego traktowania: 
http://m.siecrownosci.gov.pl”. Dlatego też postanowiłam wykorzystać tę 
pomoc. Weszłam na stronę ttp://m.siecrownosci.gov.pl i wypełniłam odpo-
wiedni formularz, opisując zaistniałą sytuację.

Po około miesiącu oczekiwania otrzymałam powiadomienie listem pole-
conym. kancelaria Prezesa Rady ministrów,  Biuro Pełnomocnika Rządu do 
spraw  Równego Traktowania – Pani Dyrektor Barbara szymborska  skiero-
wała pismo do Pani irminy Nikiel – Państwowego Powiatowego inspektora 
sanitarnego w lublinie z zapytaniem, dlaczego do badań przesiewowych, 
zagrożonych wirusowym zapaleniem wątroby typu „C”, zastosowano prze-
dział wiekowy 18–60 lat, łamiąc przy tym konstytucję Rzeczypospolitej Pol-
skiej? Jednocześnie  informując mnie jako osobę zainteresowaną.

Następnie otrzymałam list polecony z Państwowego Powiatowego in-
spektoratu sanitarnego w lublinie z zaproszeniem na badania przesiewo-
we wątroby typu „C”.

Natychmiast z takich badań skorzystałam. (…) W wyniku interwencji  Biu-
ro Pełnomocnika Rządu do spraw  Równego Traktowania w powyższej spra-
wie inspektor podjął decyzję o odstąpieniu od stosowania tego typu ogra-
niczeń w dostępie do badań przesiewowych. Warto było walczyć o prawa 
swoje i innych oraz równe traktowanie.

 JaDWiGa kaRCZeWska

przebaczaNie jest NajtrUdNiejszą miłoŚcią
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aktywNy seNior

▸ luBię Się uczyć i uczyć iNNycH. 
Mam 83 lata, ale uważam, że na 
poszerzanie horyzontów nigdy nie 

jest za późno, kiedy robiło się to przez 
całe dorosłe życie. Przez 48 lat uczyłam 
się dla przyjemności, ale też z obowiąz-
ku (byłam pracownikiem naukowym), 
a teraz to terapia przeciwko starzeniu 
się umysłu i ciała. Umysłu to oczywiste, 
ale ciała? Chodząc na wyższą uczelnię, 
trzeba się gustownie ubrać, ale też dbać 
o sylwetkę. Same plusy z tego uczęszcza-
nia na uniwersytety.

zaraz po zakończeniu działalności zawo-
dowej (tych 48 latach) zaczęłam się rozglądać 
za jakimś zorganizowanym „doszkalaniem”. 
Neurony się w mózgu regenerują tylko wte-
dy, jeżeli się uczymy czegoś nowego.

W 2002 roku był tylko jeden w Krako-
wie uTW – na uniwersytecie Jagielloń-
skim. Trafiłam na najlepszy okres, kiedy 
program przewidywał liczne przedmioty 
humanistyczne, ekonomiczne, medyczne 
itp. Wykłady prowadzili znani profesorowie 
z uJ i kierownicy klinik medycznych, sław-
ne postaci kultury i sztuki.

Na III roku wybierało się specjalizację 
(sekcję). zawsze interesowała mnie me-
dycyna, więc na tej sekcji wykazywałam 
szczególną aktywność. zaproponowano mi 
prowadzenie seminarium. Byłam w swoim 
żywiole! To ogromna satysfakcja przekazy-
wać wiedzę seniorom. My się uczymy dla 
przyjemności. Niestety, atmosfera na tym 
uniwersytecie nie zachęcała do studiowa-
nia, ograniczenia w wyborze wykładów i se-
minariów. Natomiast bardzo pozytywnym 
walorem był wymóg pisania prac seme-
stralnych. Na seminaria należało przygoto-
wywać referaty. Te zasady zmuszały nas do 
wysiłku umysłowego. 

UNiwersytet „radoŚć seNiora” 
politechNiki krakowskiej
– UNiwersytet iNNy NiŻ pozostałe w krakowie

W roku 2009 szukałam kolejnego uni-
wersytetu. Przez jeden semestr realizowa-
łam się na bardzo dobrych wykładach z mu-
zyki, a kolejny – z historii sztuki.. Bardzo 
ciekawe wykłady prowadzone przez Fun-
dację uJ, na wysokim poziomie, ale jedno-
stronne. 

W roku 2010 poszłam na inaugurację 
uTW przy uniwersytecie Ekonomicznym. 
Przedstawiony program bardzo jednostron-
ny i czysta teoria. Poszłam też na inaugura-
cję uTW przy Małopolskiej Wyższej Szkole 
zawodowej im. Józefa Dietla. Tu program 
urozmaicony zarówno wykładowy, jak i do 
wyboru. Wiele tematów seminarium oraz 
warsztatów, ale za kosztowne dla przecięt-
nego emeryta. Lokalizacja i godziny zajęć 
też kłopotliwe dla starszych osób. Na uTW 
przy uniwersytecie Rolniczym świetna or-
ganizacja, tematyka jednak zbliżona do stu-
diów dla młodzieży. 

Od wielu lat istnieje uniwersytet 
Otwarty przy Akademii Górniczo-hutni-
czej – mojej macierzystej uczelni. uczest-
niczę w zajęciach często, bardzo ciekawy 
program interdyscyplinarny, wykładowcy 
przeważnie samodzielni pracownicy nauki, 
naukowcy z różnych uczelni oraz specjaliści 
z różnych dziedzin gospodarki narodowej 
oraz kultury i sztuki. Niestety tylko bierna 
nauka – wykłady i dyskusja. 

I oto ukazuje się dobrze marketingo-
wo sformułowana informacja. Inauguracja 
uTW „Radość Seniora” Politechnika Kra-
kowska. Bardzo ciekawa tematyka (plakat na 
zdjęciu). Koordynator dr inż. Maria Włady-
sława Francuz ,prof. oświaty, dyrektor Cen-
trum Pedagogiki i Psychologii, kierownik 
zespołu pieśni i tańca „Małe Słowianki”.

uniwersytet Trzeciego Wieku powstał 
z inicjatywy Rektora Politechniki Krakow-
skiej prof. zw. dr hab. inż. Kazimierza Furta-
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ka. Tematyka interdyscyplinarna .Nazwiska 
wykładowców z najwyższej półki, profeso-
rowie kierownicy katedr, również profeso-
rowie z innych uczelni. Teraz tylko pytanie: 
jak się tam dostać? Telefonuję do pani koor-
dynator, niestety tłum już zapisanych. Nie 
tracę nadziei nigdy. Walczę, przedstawiam 
się też marketingowo – mogę być przydat-
na. Mam 48 lat praktyki dydaktyczno-nau-
kowej, mam 80+. Pani Profesor przecież jest 
pedagogiem, rozszyfrowuje mnie szybko. 
Oświadcza ciepłym głosem: „Jest Pani przy-
jęta”. Pojawiam się na inauguracji, idę się 
przywitać i od razu ten szacunek i serce dla 
ludzi starszych. Dla takiego Szefa zrobi się 
wszystko, nawet uczyć się chce tych przed-
miotów, których się nie lubiło.

Atutami uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Politechniki Krakowskiej jest merytoryczny 
program, organizacja, stosunek do studen-
tów, wiedza i kompetencje wykładowców, 
kultura osobista otoczenia itp.

Teraz czas na uzasadnienie tezy: dlacze-
go inny niż pozostałe w Krakowie:

 bogata oferta programowa  Î
 wykładowcy – profesorowie, znane  Î
nazwiska w kraju i za granicą
 znane postaci kultury i sztuki, leka- Î
rze, psycholodzy 
 atmosfera kultury i wzajemnego  Î
poszanowania
 możliwości dokształcania się  Î
w trzech językach 
 możliwości nauczenia się szerokie- Î
go korzystania z komputera 
 możliwości rehabilitacji ruchowej  Î
oraz różne formy terapii (taniec, 
joga)
 seminaria z architektury i innych  Î
sztuk 
 seminaria turystyczne  Î
 zajęcia poszerzające znajomość  Î
kultury (seanse filmowe, wokalne 
i plastyczne)
 seminaria pedagogiczno- Î
psychologiczne (tematy pomagają-
ce funkcjonować w starszym wieku 
bez stresu, z dobrą pamięcią i być 
asertywnym).

Można wybrać za bardzo niską cenę 
pakiet czteroskładnikowy. Dodatkowo jest 

pakiet trzech seminariów bezpłatnych, 
jak: promocja zdrowia czy bezpieczeństwo 
w życiu codziennym.

Od II roku studiów mamy Radę Progra-
mową, dzięki której studenci zgłaszają swo-
je zainteresowania programowe.

Realizowany program zadowala 
WSzySTKICh poszukujących głębokiej 
wiedzy, wysokiego poziomu zajęć oczeki-
wanych na wyższej uczelni.

Na uTW PK działa od samego począt-
ku unikalna sekcja Dziedzictwo Kulturowe 
znane i Mniej znane – Rajdy i Wyciecz-
ki z prelekcjami, która również organizu-
je spotkania integracyjne z okazji różnych 
rocznic, świąt. Jest to wszystko pięknie udo-
kumentowane w książce pt. „Seniorzy uTW 
PK. Na Szlakach Dziedzictwa Kulturowego” 
(ok. 250 stron tekstu i 50-stronicowa wkład-
ka z kolorowymi fotografiami).

Studenci swoje talenty prezentują na 
wernisażach, piszą biografie, bajki tera-
peutyczne dla dorosłych oraz wiersze. Or-
ganizują koncerty operetkowe i muzyki 
klasycznej. zorganizowano też w szczelnie 
wypełnionej sali w Nowohuckim Centrum 
Kultury Spotkanie Integracyjne wszystkich 
krakowskich uTW, tych uczelnianych i sa-
morządowych, z pięknym występem Szkoły 
Aktywnego Seniora przy Wojewódzkiej Bi-
bliotece Publicznej i „Małych Słowianek”.

I dlatego słusznie ten uTW ma nazwę 
„Radość Seniora” bo dużo się organizuje 
imprez, które wywołują uśmiech na twarzy, 
a śmiech to zdrowie.

Postanowiłam zagospodarować duży 
potencjał intelektualny studentów. Opra-
cowałam program i zorganizowałam ze 
studentami w 2011 roku I Naukową Kon-
ferencję uTW PK pt. „Młodość i zdrowie 
Seniorów. Jak sprostać wyzwaniom XXI 
wieku”.

zarówno konferencja, jak i wszystkie 
spotkania integracyjne odbywają się pod 
honorowym patronatem JM Rektora. Pan 
Prorektor, prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, 
również uczestniczy w większości inicjatyw 
naukowych i kulturalnych studentów.

W bieżącym roku zamierzamy zorgani-
zować II Naukową Konferencję uTW PK 
nt. „Medycyna i Technika w Służbie Czło-

 dR inż. AnnA  ��
PRZybyłEK-bORACZyńSKA

studentka UTW PK, z zamiłowania belfer, z wykształcenia 
inżynier ceramik, organizator produkcji. lubi uczyć się, 
uczyć kogoś i organizować wszędzie, gdzie w danej chwili 
funkcjonuje. jej pasja to profilaktyka zdrowotna, zresztą 
nie wyglądałaby tak, mając 83 lata. Emerytowany docent 
AGh (pracowała zawodowo 48 lat).

wieka”. Będzie to drogowskaz geriatrycz-
ny, jak postępować ze swoim życiem, żeby 
długo zachować młodość ducha (umysłu) 
i ciała.

Kończymy trzeci rok, ale równocześnie 
uczestniczymy w wykładach uniwersyte-
tu przy Szpitalu Jana Pawła II „uniwersytet 
Niegasnącej Młodości” i zamierzamy pro-
mieniować naszą młodością umysłową na 
otoczenie. 

Doskonałym bodźcem do dalszej twór-
czej działalności i pracy na rzecz seniorów 
jest nadawanie przez Kapitułę na wniosek 
studentów dyplomów „honorowy Senior 
uTW PK”. Otrzymało je już dziewięcioro 
studentów.

W czerwcu kończymy trzeci rok stu-
diów i żal będzie się żegnać.

Istnieją możliwości dalszego studio-
wania (w oparciu o ustalone kryteria) dla 
tych studentów, którzy wykazali się naj-
większym zaangażowaniem w działalność 
uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechni-
ki Krakowskiej.

Długo będziemy pamiętać atmosferę tą 
naukową , integracyjną i tę kulturę, którą 
stworzyła nam z pracownikami prof. Maria 
Władysława Francuz oraz koleżanki i kole-
dzy którzy poświęcali swój prywatny czas, 
by nam dodawać energii i uśmiechu na co 
dzień.
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seNior poleca

kącik kUliNarNy 

miłoŚć zaleŻy od pieNiędzy
wszystkie utwory o dzieciach niosą ze sobą duży ładunek 
emocjonalny. Tak może być w przypadku przekazywania złych 
emocji – gdy bohater jest wcieleniem zła, i dobrych – gdy 
widzimy w bohaterze materiał na wartościową jednostkę. 

Cyril, we francuskim filmie braci jeana-Pierra i luca dardenne’ów 
„Chłopiec na rowerze”, jest jak najbardziej dobrym materiałem i na pewno 
wyrośnie na człowieka, który pomny złych doświadczeń z dzieciństwa, tak 
pokieruje swym życiem, by już nie błąkać się po manowcach. bo on już wie. 
Wie, jak smakują zawiedzione nadzieje, jak pokutuje się za przestępstwo, wie, 
że zawsze za rogiem – jeśli się tego chce – może być lepszy świat. 

Przyjemnie rudy, o miłej aparycji chłopiec nie może pogodzić się 
z faktem, że jego ojciec, z którym od pewnego czasu widuje się tylko 
w weekendy, poukładał sobie życie… bez niego. bez Cyrila. A zrobił to 
gównie – choć pewnie nie tylko – z powodów finansowych. Któregoś 
pięknego dnia zniknął, nie zostawiając wątpliwości, że chce uwolnić się od 
rodzicielskich obowiązków. Rudowłosy chłopak nie może tego zrozumieć. 
Czyżby miłość zależała od pieniędzy? Chłopak nie wierzy zatem w głuchy 
telefon, nie wierzy w puste mieszkanie, nie wierzy, że ojciec sprzedał jego 
ukochany rower. Ta niewiara powoduje, że zniknięcie ojca dla niego, Cyrila, 
wcale nie jest – a powinno być – sygnałem porzucenia go. na przekór losowi 
Cyril szuka i wreszcie odnajduje ojca, choć dochodzi między nimi tylko do 
oschłego spotkania. Chłopiec jest tak spragniony miłości rodzicielskiej, że 
gesty i słowa ojca nie są dla niego czytelne. Zrozumiał z tego tylko to, co 
chciał zrozumieć – ojciec potrzebuje pieniędzy, a gdy już je będzie miał, 
wszystko jakoś się ułoży. 

Cyril nie jest krnąbrny i buntowniczy. Tych cech starcza tylko na ucieczkę 
z sierocińca, szarpaninę z wychowawcą, a potem na kradzież. i na tym zło 
w chłopaku się kończy. bo to nie Samantha, ale sam Cyril prosi, by mógł spędzać 
u niej weekendy. Czy tak postępują źli chłopcy? nie. no właśnie! dlatego młoda 
fryzjerka, którą tylko przypadek złączył z Cyrilem, nie zastanawiała się długo nad 
szczerą i jakże dojmującą prośbą dziecka. Krytycy ten moment w filmie uznają 
za jeden ze słabszych, bo przyjęcie chłopca pod swój dach to w końcu nie jest 
taka prosta sprawa. To nie zwykłe kupowanie chleba, to decyzja poprzedzona 

przemyśleniami, a przynajmniej taka powinna być. jednak w filmie ta kwestia 
nie została jakoś szczególnie dokładnie opowiedziana i może dlatego trudno 
nam, widzom, uwierzyć w to, że młoda fryzjerka, po początkowo faktycznie 
trudnych relacjach z chłopcem, ostatecznie nad wyraz szybko przygarnia Cyrila, 
a nawet więcej – dla niego odchodzi od swego chłopaka. Kobieta wybierając 
rudowłosego chłopca, na pewno zrobiła to bardziej instynktownie niż świadomie, 
choć sam wybór był bardzo dobry. Tymczasem w młodziku dokonał się przełom 
– z rozgniewanego (ale nigdy nie aroganckiego) na zły los chłopca wyłania się 
młody człowiek, ujmująco wpasowujący się w nową rzeczywistość. Coś stracił, 
ale i coś zyskał. i to nie był wybór mniejszego zła. 

Psychologiczny i jakościowy ciężar filmu spoczywa głównie na barkach 
młodziutkiego aktora, Thomasa doreta; pozostali członkowie ekipy jakby tylko 
stanowili tło dla jego zachowań. Młody Francuz znakomicie poradził sobie 
z postacią Cyrila, nie pozwolił na żadną fałszywą nutę. nie zrobił tego nawet 
wtedy, gdy z rozmysłem zdecydował się na kradzież pieniędzy, którymi chciał 
kupić miłość ojca. Czy myślał, że cel uświęca środki? Pewnie tak. jakiż był 
zawiedziony i smutny, gdy ojciec pieniędzy nie przyjął.

W obrazie braci derdenn’ów nie ma pokazanych przeżyć wewnętrznych 
w sposób anatomiczny. Widz musi je sobie sam zinterpretować, rejestrując 
jedynie fakty, które wynikały ze scenariusza. by tego dokonać, tym wnikliwiej 
obserwujemy bohaterów filmu, a szczególnie Cyrila, jego często mknącą 
na rowerze drobną sylwetkę, jego kolejno: ucieczkę, przylgnięcie sercem do 
jednego domu, jego wszystkie „tak” i wszystkie „nie”, wybór celu, wreszcie 
jego „przepraszam” i późniejsze „nie, dziękuję”. Kogo przepraszał i za co 
dziękował – to kwestie z końcowych scen filmu, które celowo zostawiam tutaj 
niewyjaśnione. i choć mają odniesienie do pewnego „zgranego schematu”, 
to jednak w wykonaniu dziecka po przejściach stanowią o swoistej wymowie. 
A zapewniam, że nie odnoszą się ani do Samanthy, ani ojca Cyrila.

Kiedy film się skończył, miałam poczucie niedosytu: oszczędnie grający 
bohaterowie przedstawiali walkę dobra ze złem bez uciekania się do 
ekstremów. Ale właściwie po co ekstrema, jeśli mieliśmy przed sobą świetną 
grę młodego aktora, z wielkim przejęciem wczuwającego się w rolę, który 
harmonijnie przechodził od emocji do emocji, czyli robił to, co czasem bywa 
wielką sztuką, nie zawsze osiągalną nawet przez mistrzów. 

MAłGORZATA CiUPińSKA��

wykoNaNie:
Rybę pokroić w drobną kostkę, następnie przyprawić ją: solą, pieprzem, sokiem z cy-

tryny oraz otartą skórką z cytryny. Pora pokroić w cienkie plastry, rozgrzać masło, dodać 
pora, zeszklić na patelni, dodać koper, sól i pieprz. Przestudzoną  rybę wymieszać z po-
rem i ułożyć na sicie, aby ociekły. Ciasto rozwinąć i podzielić na 2 części. Jedną część 
ciasta posmarować musztardą, ułożyć przygotowaną masę na cieście, przykryć drugą 
częścią ciasta, brzegi ciasta zlepić jajkiem i wodą. Wierzch ciasta nakłuć widelcem i po-
smarować roztrzepanym jajkiem. Całość wstawić do nagrzanego piekarnika do 180 stop-
ni C na 30 minut. Gdyby ciasto szybko się rumieniło, można przykryć aluminiową folią. 

Po upieczeniu gorące pokroić na 4 porcje. Podawać z jarzynową sałatką.
Smacznego życzy Stanisława Pikus.

RyBa w cieście FRaNcuSkim
SkładNiki:

300 g filetu z łososia
1 opakowanie ciasta francuskiego
2 pory (części białe)
4 łyżki masła
2 łyżki koperku świeżego
1 łyżka mocnej musztardy
1 jajko
sok z cytryny + otarta skórka
sól i pieprz
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poezja

Maria Telega

„radosny” 
poranek seniora
Kiedy ranne wstają zorze ,
każdy dźwiga się jak może
ze swojego legowiska.
zawrót głowy w ścianę wciska,
coś chrobocze w stawie prawym,
a i lewy też niemrawy.
żeby tylko w pionie ustać
i „zawiasy” swe rozhuśtać .
żeby dotrzeć do łazienki....
ile to wymaga męki.
Wreszcie sukces – ja już w pionie,
ale czasu nie dogonię,
a tu real za plecami
ze swoimi potrzebami.
 
To uroki mej „młodości”...
ale ile w niej radości!
że się jeszcze co dzień budzę,
że mam tyle jeszcze złudzeń,
że się kiedyś wtulę w ciszę 
i znów jakiś żart napiszę.

Maria Rudnicka

Matka
wspomnienie o matce

Tęsknię za uśmiechem matki
Myślami wracam w dawne chwile
Tak pragnę usłyszeć jej głos
choć lat upłynęło już tyle

Często widzę ją w snach
jak przez białą mgłę
w girlandach rajskich kwiatów
czule szepcze coś mnie

Czuje zapach kwiatów
Słyszę jej cudowny głos
ale nie widzę jej twarzy
taka jest magiczna moc

W mgiełce tęczowej rosy
stoi w aureoli słońca
Choć głos dobiega z daleka
słuchała bym go bez końca

Nade mną często górę bierze
wyobraźnia i pragnienia
które płatają mi urocze figle
nie zawsze spełniają życzenia  

Onętki-motylki
Tańczące na wietrze
Szepczą słodkim makom 
Erotyczne wiersze
 
Malwy na trzy czwarte
Wznosząc się wysoko
W stronę słoneczników
Robią perskie oko
 
Rozkoszne nasturcje
Leżąc rozłożyście
Całują się w rytmie
Rozedrganych liści
 

Leokadia Winter

zakochane lato

Andrzej Król

nakaz niepodległej paMięci 
Nic tak w życiu nie przeszkadza, jak nadmiar pamięci.
Gdybyśmy mniej pamiętali, bylibyśmy świeci.
Pamięć na zawadzie stoi, a szczęściu przeszkadza
I cug nam w życiu niweczy, jak w kominie sadza.
 
Kochałem się w dziewczynie, zapomnieć jej nie mogę, 
Pamiętam każdy szczegół, pamiętam do niej drogę.
uśmiechem jej zakwita każdego dnia poranek
Jest niebem, do którego nigdy się nie dostanę,
Bo była moim rajem, a stała się wspomnieniem
I właśnie przez tę pamięć niczego już nie zmienię.
 
Gdybym mógł o tym zapomnieć, to bym nie pamiętał;
zakładam sobie na życie tej pamięci pęta.
z przyczyny takiej pamięci w życiu mi doskwiera
Spóźnione bardzo starego cierpienie Wertera.
 
Pamiętam - nie z historii - jak Polska była młoda,
Tętniła w niej energia, ta z romantycznych podań,
I, zanim przyszedł wrzesień, kraj piękniał każdej wiosny,
A chodź już była jesień, to naród był radosny.
Potem czerwona zima mrozem skuła nam ręce,
Lecz serce biło młode w zakazanej piosence.
 
Nad życiem ciągle mam władzę, gdy pamięć mi sprzyja.
W pamięci żyje ma wolność, choć szczęście mnie omija.
Nakazują nam prosto jechać znaki przeklęte,
Warto zatem pamiętać, kto czyha za zakrętem.

Wśród złocistych łanów
Niezwykła zawiłość
Chabry i kąkole
Czekają na miłość
 
Purpurowe róże
uwodzą na migi
Rozchylając płatki
I długie łodygi
 
 Tylko...

Obojętne pszczoły
z latynoskich nut
Robią w rytmie cza-cza
Czarodziejski miód

Irena Sidonia Rup 

szabaton  
W ośWięciMiu

Tańczą piękni żydzi
w starej synagodze
frędzle cicit trzepoczą
jak barwne motyle
Nawet srebrny księżyc
zatrzymał się w drodze
by wydłużyć radosne
szabatowe chwile

Był mrok Auschwitz
ciemność, czasy beznadziei
Ale haszem postawił
radość na ich drodze
Już schował się księżyc
już za oknem dnieje
Tańczą piękni żydzi
w starej synagodze....
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seNior w podróŻy

Izrael to prawdziwy kulturowy tygiel. 
Swój dom znalazło w nim 7 mln ludzi z pię-
ciu kontynentów. Wnieśli oni w wianie swo-
je odrębne dziedzictwo kulturowe, tworząc 
barwną i zróżnicowaną społeczność, mają-
cą za główny cel żyć i wielbić swojego boga 
w biblijnej krainie.

Obecnie Izrael liczy 7,2 mln obywateli. 
zróżnicowanie społeczeństwa przekłada się 
na liczbę języków. Na ulicach można usłyszeć 
: hebrajski, jidisz, angielski, niemiecki, arab-
ski, francuski, hiszpański, amharyjski (język 
żydów etiopskich), rosyjski. Status języków 
państwowych mają tylko hebrajski i arabski.

Podróż rozpoczynamy na przejściu gra-
nicznym w Ejlacie, luksusowym kurorcie po-
łożonym nad zatoką Morza Czerwonego. Po 
odprawie paszportowo-celnej przysiadamy 
na ławce i podziwiamy piękny widok. Sielan-
ka nie trwa długo. Wchodzi uzbrojony w ka-
rabin maszynowy pracownik straży granicz-
nej i w kategoryczny sposób informuje, że tu 
nie wolno przebywać. Pierwsze niemiłe ze-
tknięcie z Izraelem. udajemy się w głąb kraju 
bezkresem dwóch pustyń: Judzkiej i Negew. 
W tym dniu przed nami jeszcze 280 km, nim 
dotrzemy do celu podróży. Wieczorem prze-
jeżdżamy przez cudownie oświetloną, poło-
żoną na wzgórzach, Jerozolimę. Docieramy 

▸ PodRóż do izRaela i ziemi 
święTej dla każdeGo PodRóż-
Nika jeST wyPRawą SzczeGól-

Ną. Jedni udają się tam, aby doświad-
czyć najwyższych uniesień religijnych, 
inni w poszukiwaniu prawdy histo-
rycznej. Jednym i drugim trudno się 
jednak oprzeć zdumiewającemu pięk-
nu krajobrazu, niesamowitej historii 
i klimatowi. 

do przerażającego w wymowie muru oddzie-
lającego Jerozolimę od Autonomii Palestyń-
skiej. To zachodni Brzeg Jordanu, najbar-
dziej zapalny punkt na Bliskim Wschodzie. 
Po nieprzyjemnej kontroli z zaglądaniem we 
wszystkie zakamarki autokaru docieramy do 
Betlejem, pierwszego etapu naszej podróży. 
Te niemiłe kontrole będą nam towarzyszyć 
przez tydzień.

Mur nazwany izraelską ,,barierą ochron-
ną” pojawił się w tamtejszym krajobrazie 
w XXI w. Ciągnie się na długości 800 km. Jest 
opleciony zasiekami i naszpikowany elektro-
niką. Przewodnik informuje nas, że kilometr 
muru to koszt 2 mln dolarów.  Opowiada, że 
są mieszkańcy Palestyny, którzy w Jerozoli-
mie nie byli kilkanaście lat, choć te ziemie 
dzieli od siebie zaledwie kilka kilometrów. 
W związku z terroryzmem, Palestyńczycy 
z Autonomii mają zakaz wjazdu na teryto-
rium Izraela. Mur został nazwany przez nich 
„murem apartheidu”.

Późnym wieczorem udajemy się obej-
rzeć miasteczko. Widzimy obraz zaniedba-
nia, ruiny i dużej biedy panującej wokół. To 
wręcz nieprawdopodobne, że w promieniu 
kilku kilometrów, za murem, rozciąga się 
Jerozolima, luksusowa metropolia.

Pierwszy dzień w Betlejem rozpoczy-
namy wczesnym rankiem. Wyglądam przez 

okno hotelu, moim oczom ukazuje się ró-
żowy świt nad wzgórzami. Pasterze z ob-
juczonymi osłami prowadzą swoje kozy na 
wypas. Krajobraz prawie biblijny.

zwiedzanie Betlejem rozpoczynamy od 
wizyty w Bazylice Narodzenia Pańskiego. Jej 
najstarsza część stoi w tym miejscu od 325 r. 
Budowlę wzniósł Konstantyn Wielki. Bazy-
lika ma ogromne znaczenie dla wielu religii, 
więc jej wnętrze zostało podzielone na część 
prawosławną, ormiańską i katolicką. Wejście 
jest tak niskie, że trzeba się schylać. To dzie-
ło krzyżowców, którzy obniżyli otwór wej-
ściowy, aby uniemożliwić wrogom bezczesz-
czenie  świątyni konno. Do maleńkiej groty 
narodzenia schodzi się w półmroku po kilku 
kamiennych schodach. Miejsce, gdzie naro-
dził się Jezus, wyznacza czternastoramienna 
gwiazda oraz wyblakła mozaika na ołtarzu. 
Obok znajduje się Kaplica żłóbka, gdzie Ma-
ryja złożyła swoje dziecię. Przechodzimy do 
następnego pomieszczenia. Przewodnik in-
tonuje „Dzisiaj w Betlejem”. Po chwili śpie-
wamy wszyscy. ze wzruszenia nasze głosy 
załamują się. To szczególna chwila śpiewać 
tę kolędę w tym miejscu.

Następnie zmierzamy do wapiennej ja-
skini o dużym znaczeniu religijnym. To Grota 
Mleczna. Legenda głosi, że właśnie tu karmią-
cej Maryi spadła na posadzkę kropla mleka 

w kUltUrowym 
tyglU izraela 

PAnORAMA jEROZOliMy bAZyliKA WSZySTKiCh nAROdóW



45

zabarwiając jaskinię na biało. Do dziś chrze-
ścijanie i muzułmanie zgodnie wierzą, że wi-
zyta w Grocie Mlecznej wpływa korzystnie 
na płodność i powoduje obfitszą laktację.

zwiedzanie Betlejem dopełnia wizyta na 
Polu Pasterzy, gdzie według legendy, paste-
rze wypasali swoje stada i stąd ujrzeli anioły 
ogłaszające narodziny Chrystusa. Dziś stoi 
tam prawosławna cerkiew, a nad jaskiniami, 

Według przypowieści Jezus przybył do 
Jerozolimy przez Górę Oliwną, wkraczając 
do miasta złotą Bramą, następnie zamuro-
waną aż do ponownego nadejścia Mesjasza. 
żydzi i chrześcijanie wierzą, że nowy Me-
sjasz ostatecznie pokona śmierć i poprowa-
dzi ich jeszcze raz przez złotą Bramę. Dla 
żydów jest to miejsce tak święte, że cena 
grobowca na tym cmentarzu to koszt luksu-

Pięć stacji łącznie z ostatnią XIV bę-
dącą Grobem Pańskim mieści się w Bazy-
lice Grobu świętego. Stoi ona na Golgocie 
nazwanej też Miejscem Czaszek. Istniejąca 
budowla pochodzi  w przeważającej części 
z XII w. Wznieśli ją krzyżowcy ale miejsce 
kultu istniało tu już od IV w.

Bazylika jest zlepkiem kościołów o róż-
nej wielkości. Mieszają się tu wpływy or-

gdzie mieszkali pasterze, franciszkański ko-
ściół pw. Aniołów.

Przybywając do Jerozolimy idzie się ślada-
mi pielgrzymów, którzy odbywają tę podróż 
od tysięcy lat. ze wszystkich stron otoczo-
na dolinami ta stolica Dawida jest miejscem 
świętym dla trzech monoteistycznych religii 
świata: chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. 
We współczesnej Jerozolimie bogate dzie-
dzictwo historyczne świętego miasta splata 
się z dynamiką i energią wielkiej metropolii. 
To tutaj kontrasty są najbardziej widoczne. 
Mury Starego Miasta i centra handlowe No-
wego Miasta, rzymskie łuki, bizantyjskie fosy, 
mury z czasów krzyżowców, wały obronne 
zbudowane przez Turków osmańskich – 
wszystko to sprawia, że Jerozolima jest jedną 
wielką, kolorową mozaiką.

Przygodę z Jerozolimą rozpoczynamy 
od wjazdu na Górę Oliwną, skąd można 
podziwiać spektakularną panoramę mia-
sta. Na pierwszym planie widzimy Wzgó-
rze świątynne i lśniącą w słońcu złocistą 
Kopułę Skały. Miejsce najświętsze dla mu-
zułmanów, bowiem wedle przekazu, z tego 
miejsca dokonało się wniebowstąpienie 
proroka Muhammada. u stóp Góry rozcią-
ga się cmentarz żydowski. Istnieje od cza-
sów biblijnych i jest uważany za najświętszą 
nekropolię na świecie.

sowego apartamentu w Ejlacie nad Morzem 
Czerwonym.

Schodząc z Góry Oliwnej, odwiedzamy 
współczesny Kościół Wszystkich Narodów, 
zwany Bazyliką Konania. Powstał w latach 
1919–1924 w stylu bizantyjskim, ze środ-
ków pochodzących z dwunastu państw.

Tereny w sąsiedztwie bazyliki zajmuje 
Ogród Getsemani, znany Polakom jako Ogró-
jec. To miejsce, gdzie Jezus czuwał z aposto-
łami przed pojmaniem. Rosnące tu sękate 
drzewa oliwne mają ponoć dwa tysiące lat.

Następnie zwiedzamy Kościół Dominus 
Flevit. Jego surowa prostota w kształcie przy-
pomina łzę, bowiem, według Biblii, w tym 
miejscu Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy, 
gdy stojąc u wrót miasta, przewidział jego 
upadek, co dokonało się w 70 r. n.e. 

Kolejnym etapem wędrówki jest Via 
Dolorosa (Droga Krzyżowa). Współczesne 
źródła podają, że obecna droga nie jest cał-
kowicie tą, po której szedł Jezus. Oryginalny 
szlak zatarł się przez dwa tysiące lat trwają-
cej aktywności budowlanej. Szlak zaczyna 
się w Dzielnicy Arabskiej. Stacje są ilumino-
wane, aby mogli się przy nich modlić nocni 
pielgrzymi. Droga Krzyżowa robi wrażenie 
zaniedbanej. Jest ukryta w wąskich ulicz-
kach i, dla mnie, mało wymowna. Oczeki-
wałam nieco innych przeżyć.

miańskie, prawosławne obrządku greckiego, 
syryjskiego, katolickie i koptyjskie. zawsze 
w którejś ze świątyń odprawiane jest nabo-
żeństwo, dobiegają śpiewy w różnych języ-
kach, powietrze jest aż ciężkie od zapachu 
kadzideł. Aby dostać się do Grobu Pańskiego, 
pielgrzymi przesuwają się w żółwim tempie. 
Czasem stanie w kolejce trwa kilka godzin. 
Ostatnia XIV stacja to Grób Pański. W mar-
murowym sarkofagu poniżej znajduje się ka-
mień zamykający wejście do grobu, komora 
grobowa i grobowiec Józefa z Arymatei.

ściana Płaczu jest kolejną wizytów-
ką Jerozolimy i jednocześnie najświętszym 
miejscem dla żydów. Wierzą oni, że to po-
zostałość po zburzonej świątyni, w któ-
rej znajdowała się Arka Przymierza. Plac 
osłonięty częścią muru podzielony jest na 
część męską i żeńską. Przy ścianie modlą 
się, przybywający z całego świata żydzi. 
W szczeliny muru wkłada się karteczki in-
tencyjne. Na swojej umieszczam prośbę, 
aby te nienawidzące się dwie nacje – żydzi 
i Palestyńczycy, żyjący na małym skrawku 
ziemi, pogodzili się. Konflikt jednak trwa 
już tyle dziesiątków lat, iż zdaję sobie spra-
wę z nierealności życzenia...

iZAbEllA bOCiAńSKA��
P E ł n y  T E K S T  R E P O R T A ż U :  W W W . G l O S S E n i O R A . P l

bAZyliKA WSZySTKiCh nAROdóW KOŚCiół dOMinUS FlEViT GROTA nAROdZEniA PAńSKiEGO W bAZyliCE nAROdZEniA ŚCiAnA PłACZU
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sport

▸ olimPiada, olimPiada.....dla 
oRGaNizaToRów z uTw łazy 
TRwa cały Rok. Zakończenie 

jednej oznacza początek przygotowań 
następnej. Tegoroczna edycja była wy-
jątkowa, bo jubileuszowa. Zgromadzi-
ła też wyjątkowo liczną reprezentację 
sportowców UTW z całej Polski. W za-
wodach startowało prawie 600 olimpij-
czyków z 34 uniwersytetów. Swoich sił 
spróbowały dwie organizacje senioral-
ne: Szkoła Aktywnego Seniora z Krako-
wa i Parkowa Akademia Wolontariatu 
z Chorzowa, a także delegacja z Do-
niecka na Ukrainie. W ten sposób piąta 
olimpiada stała się pierwszą międzyna-
rodową.

Imprezę tradycyjnie rozpoczął prze-
marsz uczestników zawodów, następnie che-
erleaderki wystąpiły w tańcu z kołami olim-
pijskimi. Gości przywitali burmistrz Łaz, 
Maciej Kaczyński, oraz prezes uTW, Kry-
styna Męcik. Po odśpiewaniu hymnu Olim-
piady nastąpiło uroczyste zapalenie znicza 
olimpijskiego.

Nadszedł czas zmagań. Sportowcy 
zgromadzili się w wyznaczonych miejscach. 
Kajakarze , strzelcy i kolarze przełajowi zo-
stali nad malowniczym zalewem Mitręga. 
Lekkoatleci udali się na stadion sportowy, 
a pływacy do Parku Wodnego Jura. Turniej 
tenisa ziemnego rozegrano na kortach OSiR 
w zawierciu. Startującym dopingowali ki-
bice. Rywalizacja, choć zacięta, przebiegała 
w atmosferze fair play. Słoneczna pogoda, 
zawodowi sędziowie, którym pomagali stu-
denci AWF Katowice pod wodzą prof. Jana 
ślężyńskiego – te atuty sprzyjały sprawne-
mu przeprowadzeniu zawodów. W oczeki-
waniu na podsumowanie wyników zawod-
nicy i kibice oklaskiwali występy artystyczne 
zespołu tanecznego Patman Crew, Koła 
Gospodyń Wiejskich z Turzy oraz zespołu 
Pieśni i Tańca zawiercie.

Podsumowaniem każdych zawodów jest 
wręczenie medali zwycięzcom. Oprócz me-
dali za zajęcie I, II i III miejsca startujący 
otrzymali atrakcyjne upominki ufundowane 
przez sponsorów Olimpiady (m.in. telefony 
komórkowe z firmy Emporia, kosmetyki 
i środki pielęgnacyjne Toruńskich zakła-

dów Materiałów Opatrunkowych, vouchery 
na badania i produkty firmy Akuna, medy-
kamenty firm ASA i Colfarm oraz albumy 
od Fundacji dla uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Trzem uniwersytetom, które zdobyły 
w rozgrywkach największą ilość punktów: 
uTW ze zgierza, Gliwic i zawiercia, bur-
mistrz Łaz wręczył ufundowane przez sie-
bie puchary. 

Jubileusz to dobra okazja do podsu-
mowań i podziękowań. zarząd uTW Łazy 
wręczył z tej okazji osobom od początku 
wspierającym tę inicjatywę oryginalne ob-
razy wykonane przez Piotra Olbrychow-
skiego. Federacja uniwersytetów Trze-
ciego Wieku nagrodziła pamiątkowymi 
grawertonami pięć uTW, które startowały 
we wszystkich organizowanych wcześniej 
olimpiadach. Każdy zawodnik otrzymał 
pamiątkowy dyplom uczestnictwa zaspon-
sorowany przez Centrum Inicjatyw Lokal-
nych w zawierciu.

Olimpiada to nie tylko zawody sporto-
we 50+. To również wiele imprez towarzy-
szących, a wśród nich nowość: „Milusińscy 
na Start” – bieg babci, dziadka z wnuczka-

V jUbileUszowa  
olimpiada sportowa
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FOT. AndRZEj SKRZyńSKi��

Kalendarium imprez sportowych dla seniorów na: www.glosseniora.pl w zakładce SPORT

9 czerwca w rudawie odbyła się dziewiąta edycja jurajskiego półmaratonu! „głos 
seniora” objął patronat nad wydarzeniem i zorganizował specjalną kategorię se-
nior. najszybszym  seniorem okazał się stefansikora z bielska białej. drugie miejsce 
zajął józef dymek z brzezinki. na trzeciej lokacie uplasował się stanisław szarowa-
ra z rabki zdrój.

Nagrody zwycięzcom wręczył redaktor naczelny „Głosu Seniora”, Łukasz Salwarowski. 
Najszybszemu seniorowi redaktor naczelny „Głosu Seniora” wręczył także puchar Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej.

Nagrodzony został również najstarszy uczestnik biegu, 79-letni Pan Augustyn Obszar-
ny z Krakowa. Puchar w imieniu Stowarzyszenia MANKO wręczył Wicemarszałek Woje-
wództwa Małopolskiego Wojciech Kozak. 

Głównymi organizatorami Półmaratonu Jurajskiego są Krakowski Klub Sportowy 
„JuRA MOTO SPORT” oraz Jurajska Izba Gospodarcza. Dyrektorem Półmaratonu jest 
Ryszard Tyc, który przewodniczy Komitetowi Organizacyjnemu. Półmaraton Jurajski nie 
mógłby się odbyć również bez głównego sponsora biegu, firmy MIzuNO.

PółmaRaToN juRajSki  
z „GłoSem SeNioRa”!

i BieG SwoSzowicki!
„i ty możesz być wielki!” – pod takim hasłem 2 
czerwca br. itMbW  kraków oraz Wlks krakus 
swoszowice zorganizowały i bieg swoszowicki na 
dystansie 1,6 i 5 km. sportowym zmaganiom towa-
rzyszył „głos seniora”, szczególnie dopingując naj-
starszym uczestnikom zawodów.

Redaktor Naczelny „Głosu Seniora”, Łukasz Salwarowski, wręczył nagrodę dla najstarsze-
go uczestnika I Biegu Swoszowic. Nagrodzony został 80-letni Wiesław Węgrzycki (ur. 1933)  
z Krakowa, biegający w klubie lekkoatletycznym Ponidzie Pińczów. „Głos Seniora” wręczył 
nagrody w kategorii Senior, a Magazyn Studencki „MANKO” w kategorii Student. 

mi. Dzieci były zachwycone! Wszyscy star-
tujący otrzymali upominki. Innym cieka-
wym wydarzeniem był konkurs plastyczny 
dla dzieci i młodzieży pn. „Plakat Olimpij-
ski”. Na zakończenie Olimpiady organiza-
torzy przewidzieli „wieczór integracyjny”, 
postarali się o uatrakcyjnienie go występa-
mi zespołów i kapel oraz sponsorowanymi 
potrawami kuchni regionalnej. 

Ogromne słowa uznania należą się wo-
lontariuszom pomagającym w sprawnym 
przebiegu Olimpiady: młodzieży harcerskiej 
z drużyny „Amonit” z opiekunką p. Małgo-
rzatą Rzepecką-Jach, młodzieży, nauczy-
cielom i dyrekcji zespołu Szkół im. prof. 
Gostkowskiego w  Łazach, koleżankom 
i kolegom z uTW Łazy, oraz ratownikom 
WOPR z Częstochowy i Jurajskiej Grupy 
GOPR i strażakom OSP, którzy czuwali nad 
bezpieczeństwem zawodników. 

Współorganizatorem Olimpiady Trzeci 
Wiek na Start jest Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Łazy p. Maciej Kaczyński , który wraz 
z pracownikami struktur uiM: Sekretaria-
tem, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Par-
kiem Wodnym „Jura”, Centrum Promocji 
Przedsiębiorczości i wielu innymi potrafił 
stworzyć doskonałą atmosferę. Dzięki oso-
bistemu zaangażowaniu takich ludzi jak: 
dyrektor MOK w Łazach – G. Piłka, dyrek-
tor PW „Jura” – K. Knopf, A. Perkowska, 
M. Kizlich udało się po raz kolejny zorgani-
zować wspaniałe sportowe wydarzenie dla 
osób 50+.

Piąta edycja Olimpiady udowodniła, że 
ta inicjatywa spełnia ważną rolę w integra-
cji członków uTW wokół idei komplemen-
tarnego rozwoju i popularyzacji zdrowego 
stylu życia.

Dokładamy wszelkich starań, aby to 
święto sportu seniorów było niezapomnia-
nym wydarzeniem i kojarzyło się uczest-
nikom z pozytywnymi emocjami. Jak we 
wszystkich wielkich projektach nie da się 
uniknąć pewnych niedociągnięć czy małych 
„wpadek”. za wszystkie przepraszamy. Dzie-
siąta Olimpiada będzie doskonała. 

Do zobaczenia za rok!

ElżbiETA MęCiK  ��
– rzecznik UTW łazy



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 swoją fotoGRafię  
w ulubionej stylizacji i zostań kolejnym 
lauReatem konkuRsu „stylowy senioR”.

na zdjęcia, opatrzone kilkuzdaniowym komentarzem  
i krótką informacją o sobie, czekamy pod adresem:  
glos.seniora@manko.pl do 15 września  
(z dopiskiem: „KOnKURS”).

na zwycięzców konkursu czekają ciśnieniomierze, zestawy 
kosmetyków i kapelusze.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na:  

www.glosseniora.pl.

lubisz dobRze wyGlądać? 

zaprasza obecnych i byłych kuracjuszy do wspólnych reminiscencji

– konkursu na najciekawszą historię

Moje wspomnienie z uzdrowiska…
Autorzy najciekawszych wspomnień otrzymają: kosmetyki uzdrowiskowe,  
zabiegi i pobyt w uzdrowisku oraz książki.

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

„Głos Seniora” ogłasza konkurs właśnie dla Ciebie!

Zielono mi
– konkurs na najatrakcyjniejszą roślinę ozdobną!

Na zdjęcia okazów czekamy do 15 września pod adresem:  
glos.seniora@manko.pl.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na:

A może zieleń Twojego balkonu przyciąga  
wzrok wszystkich sąsiadów i przechodniów?

masz ogród? Skalniak? oranżerię?  
Hodujesz storczyki?

www.glosseniora.pl.


