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Gwiazda Betlejemska choinkę oświetli,
błękitne niebo swoją jasnością  nasyci,

choć mróz za oknami, nie zabraknie ciepła,
bo ma swe źródło w gwieździstym błękicie.
Płynie świetlista radość z kosmosu ku ziemi
w wigilijny wieczór z gwiezdnej wysokości:
oto Bóg przychodzi, aby świat przemieniać!
Monarchowie pędzą do źródeł boskości… 

W tę noc wigilijną ludzkość uczynkami wskaże:
Czy człowiek człowiekowi stanie się bratem?

Czy „homo homini lupus”… z pamięci wymaże?
Czy miłość, czy nienawiść rządzić będzie światem?

(W świątecznym nastroju,  
Marian Smogur, stały Czytelnik „Głosu Seniora”)

Wszystkim naszym Czytelnikom, Sympatykom i Partnerom
życzymy pełnych ciepła i spokoju Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech Nowy Rok będzie pełen pomyślności
oraz przyniesie wiele radości, spokoju i poczucia spełnienia.

Redakcja oraz zespół projektowy „Głosu Seniora”
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▸ Myśl globalnie – działaj lo-
kalnie. zgodnie z tą MaksyMą 
stowarzyszenie Manko zorga-

nizowało wydarzenie szalenie istot-
ne ze społecznego punktu widzenia, 
a jednocześnie urozMaicone, barw-
ne, kształcące… już dawno głos 
seniorów nie był tak wyraźnie sły-
szalny, a konsolidacja tej grupy 
wokół wspólnych celów tak pozy-
tywnie postrzegana.

14 listopada w  nowej siedzibie Mało-
polskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla 
w  Krakowie, w  samym sercu krakowskie-
go Rynku Głównego, odbył się Małopolski 
Dzień Seniora. Część otwartą poprzedziła 
konferencja prasowa, podczas której prezes 
Stowarzyszenia Manko i  redaktor naczel-
ny „Głosu Seniora”, Łukasz Salwarowski, 

wyjaśniał genezę studencko-senioralnego 
mariażu: Przed piętnastu laty stworzyliśmy 
gazetę studencką, aby dać niezależny, wolny 
głos studentom. Aby mówili, co ich boli i aby 
wpływali na władze uczelni. Identyczna mi-
sja przyświeca „Głosowi Seniora”. Chcemy 
dać Państwu forum, na którym możecie 
mówić o  swoich problemach, a  także kon-
struktywnie krytykować i  sugerować wła-
dzom miast, województw, ministerstw, co 
można dla Was zrobić, jak poprawić Waszą 
sytuację. 

Uczestniczący w  konferencji Rafał Ba-
rański, zastępca dyrektora Regionalnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w  Krako-
wie, oraz Andrzej Skrzyński, członek Rady 
ds. Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej, poruszyli kwestie nie 
tyle problemów ludzi starszych, co różnych 
form ich aktywizacji, odnosząc się do staty-

styk oraz konkretnych programów wdraża-
nych na szczeblu samorządowym.

Nie same przemówienia sprawiły jed-
nak, że już przed rozpoczęciem obchodów 
zabrakło miejsc siedzących. Premiera goni-
ła premierę. Po pierwsze, w  ręce czytelni-
ków po raz pierwszy oddano lokalną wersję 
wydawanego przez Stowarzyszenie Manko 
pisma, a mianowicie „Małopolski Głos Se-
niora”. Po drugie, światło dzienne ujrzała 
również „Małopolska Karta Seniora”, którą 
scharakteryzował Andrzej Skrzyński:

Karta Seniora jest cenną inicjatywą 
funkcjonującą już w  kilku polskich mia-
stach, a  obecnie wdrażaną w  Małopolsce. 
Seniorom, których portfele nie są zazwyczaj 
zbyt zasobne, daje szanse na zakup tańszych 
produktów i różnego rodzaju usług. Inspiru-
je do wyszukiwania miejsc oferujących naj-
korzystniejsze warunki finansowe. Firmom 

małopolski 
Dzień seniora

KONFERENCJA PRASOWA POPRZEDZAJĄCA MAŁOPOLSKI DZIEń SENIORA; NA FOT. OD LEWEJ: 
ANDRZEJ SKRZYńSKI, CZŁONEK RADY DS. POLITYKI SENIORALNEJ MINISTERSTWA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ŁUKASZ SALWAROWSKI, REDAKTOR NACZELNY MAGAZYNU „GŁOS 
SENIORA” ORAZ PREZES STOWARZYSZENIA MANKO, RAFAŁ BARAńSKI, ZASTęPCA DYREKTORA 
REGIONALNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE. 

W OFICJALNYM OTWARCIU MAŁOPOLSKIEGO DNIA SENIORA POZA LICZNIE PRZYBYŁYMI SENIORAMI 
UCZESTNICZYLI: ELżBIETA ACHINGER, POSEŁ NA SEJM RP, BOLESŁAW KOSIOR, RADNY MIASTA 
KRAKOWA, BOGUSŁAW KOŚMIDER, PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA KRAKOWA, DARIUSZ 
MARCZEWSKI, BURMISTRZ GMINY I MIASTA MIECHÓW, ANNA OKOńSKA-WALKOWICZ, PEŁNOMOCNIK 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA DS. POLITYKI SPOŁECZNEJ, SŁAWOMIR LIMANOWSKI, TWÓRCA 
JEDYNEGO UNIWERSYTETU III WIEKU WE WIEDNIU.
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uczestniczącym w tej akcji zapewnia rekla-
mę, opinię przedsiębiorstwa przyjaznego lu-
dziom starszym i możliwość pozyskania no-
wej grupy klientów.

Pierwszą część wydarzenia uświetnił nie-
zwykle barwny i pozytywny występ zespołu 
„Mirella” z  Miechowa, a  serca widzów fak-
tycznie – zgodnie z  tytułem występu – biły 
w cygańskim rytmie. Te same serca, o które 
zadbali zresztą organizatorzy, łącząc ważne 
święto z  „Targami zdrowia”. Każdy senior 
mógł zbadać poziom cukru we krwi, ciśnie-
nie, a  także zrobić EKG. Uzdrowiska pre-

wiceprzewodniczącego Rady Naukowej 
Instytutu Farmakologii PAN, wykładowcy 
Wyższej Szkoły im. J. Dietla w  Krakowie. 
Bezpośrednie, pełne humoru i  zdrowego 
dystansu, a  jednocześnie niezwykle traf-
ne w ocenach i przenikliwe we wnioskach 
przemówienie ujęło uczestników spotka-
nia. Profesor, odnotowując, że w  ciągu 
ostatnich dwóch stuleci średni czas życia 
wydłużył się trzykrotnie, czynił wiele uwag 
dotyczących rozwoju cywilizacji. Pokazy-
wał także analogie pomiędzy wyjątkowo 
długowiecznymi starożytnymi Grekami 
a  współczesnymi seniorami, podkreślając, 
jak ważne pozostają w  tym kontekście ta-
kie czynniki jak dieta, sport czy higiena 
osobista. Najważniejsze jednak było to, że 
w Grecji starość otoczona była szacunkiem 
– skonstatował prof. Vetulani. 

Stowarzyszenie Manko, domagając się 
tego właśnie szacunku i  zainteresowania 
dla seniorów, kontynuować będzie swoją 
pracę dla nich: zarówno w  aspekcie global-
nym, redagując „Głos Seniora” i  angażując 
się w ogólnopolskie działania na rzecz ludzi 
starszych, jak i w wymiarze lokalnym konso-
lidując społeczność, motywując ją do działa-
nia oraz ułatwiając życie projektami pokroju 
„Karty Seniora”. 

�� MICHAŁ MALCZYńSKI
�� FOT. JUSTYNA KLONOWSKA

PROF. DR HAB. JERZY VETULANI, WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU 
FARMAKOLOGII PAN, WYKŁADOWCA W MAŁOPOLSKIEJ WYżSZEJ SZKOLE IM. JÓZEFA DIETLA 
W KRAKOWIE, PODCZAS WYSTĄPIENIA „CYWILIZACJA A STARZENIE” PORUSZYŁ WAżNE 
WSPÓŁCZEŚNIE PROBLEMY DOTYCZĄCE STARZENIA SIę, DBAŁOŚCI O ZDROWIE W WIEKU 
SENIORALNYM ORAZ SZANS I ZAGROżEń, JAKIE NIESIE ZE SOBĄ POSTęP CYWILIZACYJNY

TARGI ZDROWIA, PODCZAS KTÓRYCH PREZENTOWAŁY SIę M. IN. UZDROWISKO WYSOWA, UZDROWISKO 
KOPALNIA SOLI W WIELICZCE, UZDROWISKO KRAKÓW-SWOSZOWICE. W ICH TRAKCIE SENIORZY MOGLI 
ZMIERZYć POZIOM CUKRU WE KRWI, CIŚNIENIE ORAZ ZROBIć EKG. BADANIA PRZYGOTOWAŁA „KLINIKA 
KRAKOWSKA” – PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA, BADANIE WZROKU ZAGWARANTOWAŁA FIRMA 
VISION ExCLUSIVE OPTYK, ZDROWE POSIŁKI PRZYGOTOWAŁA FIRMA VITAMEDICA, FIRMA BIPOTRON 
ZAPREZENTOWAŁA SPOSOBY LECZENIA SCHORZEń ŚWIATŁEM, A MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ 
STWORZYŁ MOżLIWOŚć ZAŁOżENIA KONTA W PORTALU ZINTEGROWANY INFORMATOR PACJENTA.

UCZESTNICY IMPREZY MOGLI ODEBRAć MAŁOPOLSKĄ KARTę SENIORA, REALIZOWANĄ PRZEZ STOWARZYSZENIE MANKO WE 
WSPÓŁPRACY Z URZęDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO, UPRAWNIAJĄCĄ MIESZKAńCÓW WOJEWÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO W WIEKU 60+ DO KORZYSTANIA ZE ZNIżEK OFEROWANYCH PRZEZ FIRMY PARTNERSKIE PROJEKTU.

zentowały swoje lecznicze walory, a  firmy 
kosmetyczne udostępniały próbki swych pro-
duktów przeznaczonych do skóry dojrzałej.

Część drugą Małopolskiego Dnia Se-
niora stanowił cykl otwartych prezen-
tacji. Wykłady wygłosili między innymi: 
dr n. med. Eugeniusz Muciek z  Uzdrowi-
ska Wysowa S.A., Aleksandra Matusiak 
z  Uzdrowiska Kraków-Swoszowice, pod-
insp. Krzysztof Dymura z  Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Krakowie. Niewątpli-
wie największe zainteresowanie wzbudził 
wykład prof. dr hab. Jerzego Vetulaniego, 
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co nowego w polityce 
senioralnej?

Spotkanie otworzył przewodniczący 
Rady prof. Bolesław Samoliński. Następ-
nie dyrektor Departamentu Marzena Breza 
poinformowała zebranych, że chwilę przed 
rozpoczęciem spotkania minister podpisał 
projekt Założeń Długofalowej Polityki Se-
nioralnej w  Polsce na lata 2014–2020, bę-
dący efektem wielomiesięcznej pracy Rady. 
Projekt został skierowany do konsultacji. 
Będzie on, obok opracowanego wcześniej 
projektu Rządowego Programu na rzecz Ak-
tywności Społecznej Osób Starszych, podsta-
wą dla działań dotyczących seniorów.

Kolejnym punktem programu było wy-
stąpienie dyrektora Departamentu Pomocy 
i  Integracji Społecznej MIPS Krystyny Wy-
rwickiej. Przedstawiła ona projekt zmian 
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej. Celem zmian jest wzmocnienie 
pracy socjalnej oraz wykreślenie z  ustawy 
świadczeń nierealnych. W projekcie przewi-
dziano realizację usług socjalnych przez po-
wołane do tego agencje, którymi będą mogły 
być organizacje pozarządowe. zasygnalizo-
wała także uruchomienie w Ministerstwie od 
grudnia br. programu Empatia gromadzące-
go informacje dotyczące pomocy społecznej 
z różnych źródeł. Można się z nim zapoznać 
już na stronie internetowej Ministerstwa.

Kolejnym tematem obrad była informa-
cja o  przygotowywanej nowelizacji prawa 
budowlanego, którego postanowienia po-
winny uwzględniać potrzeby osób starszych.

polityka społeczna 
w Dobie starzenia się 
luDności

Uczestnicy Rady mieli następnie okazję 
uczestnictwa w  międzynarodowym semi-
narium „Polityka społeczna w dobie starze-
nia się ludności – długofalowe podejście do 
polityki senioralnej”.

Seminarium otworzył minister Włady-
sław Kosiniak-Kamysz. W swoim wystąpieniu 
przedstawił dotychczasowe działania resortu, 
wskazując na przyjętą zasadę, aby w każdym 
proponowanym rozwiązaniu uwzględniać 
ich wpływ na rodzinę i osoby starsze.

Profesor Bolesław Smoliński podkreślił 
wieloaspektowy charakter problemów sta-
rzejącego się społeczeństwa w perspektywie 
krótko- i  długoterminowej. Obecnie wśród 
osób po 70. roku życia częstym zjawiskiem 

jest wielochorobowość. zdrowa starość jest 
zależna od zdrowego dzieciństwa. Ogromną 
rolę odgrywa profilaktyka, zdrowy styl życia 
i  unikanie czynników ryzyka (np. tytoniu). 
Bardzo ważne są także czynniki środowisko-
we. Starania o  zdrowie są zadaniem długo-
terminowym i wielosektorowym.

Ewa Synowiec, przedstawiciel Komi-
sji Europejskiej w  Polsce, poinformowała 
o  działaniach Komisji wspierających pro-
gramy krajowe. W projektach Europejskiego 
Funduszu Społecznego na lata do 2020 roku 
priorytetem będą sprawy osób starszych.

Tomas Lagerwall ze Szwedzkiego Insty-
tutu Technologii Pomocowych omówił nowe 
technologie stosowane w  Szwecji w  opiece 
nad osobami starszymi i zmiany w standar-
towych domach szwedzkich.

Profesor Asghar zaidi z  Uniwersytetu 
w  Southampton przedstawił Indeks Ak-
tywnego Starzenia (Active Ageing Index). 
został on wprowadzony w 2012 roku przez 
Unię Europejską i jest on oparty o analizę 20 
wskaźników w czterech dziedzinach:

▸ 30 października br. w Minister-
stwie pracy i polityki społecz-
nej odbyło się kolejne spotka-

nie rady ds. polityki senioralnej. 
głównyMi obszaraMi dyskusji były 
M.in. projekt założeń długofalo-
wej polityki senioralnej w polsce 
na lata 2014–2020, zMiany w ustawie 
z dnia 12 Marca 2004 r. o poMocy 
społecznej oraz nowelizacja pra-
wa budowlanego z uwzględnienieM 
potrzeb osób starszych.
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MAMY SWÓJ PORTAL!

departament polityki senioralnej Ministerstwa pracy i polityki społecznej uru-
chomił portal dla seniorów.

Ma on między innymi zakładki: Aktualności, Program ASOS, Polityka długofa-
lowa (zawiera ona znajdujące się w fazie konsultacji założenia Długofalowej Polityki 
Senioralnej na lata 2014–2020), Projekty EFS (Europejski Fundusz Społeczny), a także 
Multimedia, gdzie można zobaczyć wszystkie wydania „Magazynu Aktywni 60+”, Pro-
gramu TVP Regionalna oraz „Jeden świat, dwa pokolenia” Programu TV Religia.

Polecamy!

�� A.S.www.senior.gov.pl

 Î aktywności zawodowej,
 Î aktywności społecznej,
 Î  niezależności, zdrowotności i  bez-

pieczeństwa życiowego,
 Î  przestrzeni i  warunków środowi-

skowych do aktywnego starzenia 
się.

z kolejnym referentem wystąpiła dr Jo-
lanta Perek-Białas z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Przedstawiła ona Indeks Aktywnego 
Starzenia w Polsce w ujęciu regionalnym.

Badanie oparto na danych dotyczących 
lat 2010–2011 z ogólnie dostępnych baz sta-
tystycznych. Analiza poszczególnych wskaź-
ników, szczególnie aktywności zawodowej 
i  społecznej, jest jedną z  przyczyn bardzo 
odległej pozycji Polski w tym rankingu.

Doświadczenia holenderskie na temat 
tego, jak dłużej i  lepiej pracować, przed-
stawiła Annemiek Wortman z  Holender-
skiego Ministerstwa Spraw Społecznych. 
Podkreśliła rolę miejsca pracy oraz komuni-
kacji pomiędzy pracodawcą i pracownikiem 
w  zapobieganiu wczesnemu odchodze-
niu na emeryturę. Bardzo ważne jest także 
w  niektórych specjalnościach przygotowa-
nie pracowników do konieczności zmiany 
zawodu związanej z  mniejszą sprawnością 
fizyczną. Wytyczną przy planowaniu ścież-
ki kariery zawodowej powinno być myśle-
nie o  przyszłości, zastanowienie się, jakie 
perspektywy czasowe ma wybierany zawód. 

Dr Filip Raciborski z  Warszawskie-
go Uniwersytetu Medycznego przedstawił 
wstępne wnioski z badań nad stresem zwią-
zanym z odejściem z rynku pracy na emery-
turę. Badania prowadzi interdyscyplinarny 
zespół, analizując różne aspekty wpływu na 
zdrowie tej zmiany. 

W  panelu dyskusyjnym uczestniczyli: 
senator Mieczysław Augustyn, poseł Mi-
chał Szczerba, wiceprezydent Gdyni Michał 
Guć, Maciej Kucharczyk AGE Platform Eu-
rope, Grzegorz Baczewski, dyrektor Depar-
tamentu Analiz i  Prognoz MIPS oraz Mi-
chał Myck z SHARE.

za najważniejsze zadania senator Mie-
czysław Augustyn uznał:

 Î  utworzenie społecznej sieci porad-
nictwa konsumenckiego,

 Î  stworzenie mechanizmów praw-
nych dających dostęp do kont po 
zmarłych członkach rodziny,

 Î  opracowanie i wdrażanie gminnych 
polityk na rzecz seniorów.

Poseł Michał Szczerba przypomniał 
o  nowelizacji ustawy o  samorządzie gmin-
nym oraz zwrócił uwagę na przygotowanie 
się do wykorzystania nowych środków z UE.

Michał Guć za podstawowe wyzwanie 
uznał budowanie sieci społecznej przez 
środowiska seniorskie. Bardzo ważne, aby 
powstawały one już na poziomie dzielnic. 
Samorządy muszą umieć to wspierać. Se-
niorzy muszą mieć swój udział w projekto-
waniu usług opiekuńczych.

W  strukturach organizacyjnych celowe 
jest wyłączenie tematyki senioralnej „po-
mocy społecznej” i  stworzenie odrębnych 
działów „aktywizacji seniorów”.

�� TEKST I ZDJęCIA ANDRZEJ SKRZYńSKI
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▸ w pierwszyM w historii bada-
niu global agewatch index, 
porównującyM jakość życia 

osób starszych na całyM świecie, 
polska zajęła 62. Miejsce wśród 
91 zbadanych krajów. w obsza-
rze „zdrowie” zajęliśMy dopiero 87. 
Miejsce, czyli 5. od końca na całyM 
świecie! w tej kategorii wyprzedza-
My tylko: afganistan, rwandę, kaM-
bodżę i Mongolię. saMopoczucie 
psychiczne polscy seniorzy nato-
Miast Mają najgorsze na świecie. 

Według badania seniorom najlepiej 
żyje się w Szwecji, Norwegii, Niemczech, 
Holandii i Kanadzie. Polska w zestawieniu 

wyprzedziła przede wszystkim kraje afry-
kańskie, azjatyckie oraz kilka państw Ame-
ryki środkowej i tylko 7 europejskich są-
siadów.

W badaniu pod uwagę wzięto 13 kry-
teriów z 4 obszarów: dochody, sytuacja 
zdrowotna, edukacja i zatrudnienie oraz 
uwarunkowania środowiskowe. Jako dane 
posłużyły m.in. raporty Banku światowego, 
OECD, Eurostatu i światowej Organizacji 
zdrowia. Wykorzystano także badania In-
stytutu Gallupa dotyczące samopoczucia 
mieszkańców poszczególnych państw.

Najbardziej niepokojący w badaniu jest 
fakt, że w obszarze „zdrowie” Polska zaję-
ła dopiero 87. miejsce, czyli 5. od końca na 
całym świecie! Według zatrważających da-

nych Global AgeWatch Index w tym obsza-
rze wyprzedziliśmy tylko cztery państwa: 
Afganistan, Rwandę, Kambodżę i Mongolię! 
O tak niskiej pozycji zdecydował wskaźnik 
badający samopoczucie mentalne polskich 
seniorów w porównaniu do osób przed 50. 
rokiem życia. Okazało się, że 40% z nich jest 
zdania, że ich życie nie ma sensu. To najgor-
szy wynik na świecie!

Według raportu w 2030 r. na świecie bę-
dzie więcej osób po 60. roku życia niż po-
niżej 10. roku życia. W 2050 r. ludzie sta-
rzy stanowić będą ponad 35 proc. ludności 
Polski.

z raportem w angielskiej wersji języko-
wej można zapoznać się na stronie:  http://
www.helpage.org/global-agewatch/

Global  aGeWatch:
niska jakość życia 
polskicH seniorów

Polska pod względem aktywności nie 
wypada najlepiej. zostało to pokaza-
ne już w 2012 roku w raporcie doty-
czącym aktywnego starzenia – Active 
Ageing Index (AAI), w którym Polska 
zajęła 27. miejsce na 27 państw człon-
kowskich UE. Ministerstwo często 
wykorzystuje te dane, podkreślając, 
że działania departamentu dotyczące 
aktywnego i zdrowego starzenia są po 
prostu niezbędne i muszą być podej-

mowane z coraz większą intensywnością w kolejnych latach. Moni-
toring Global AgeWatch Index (GAWI) bazuje w części na danych 
wykorzystywanych w AAI. W przypadku GAWI pojawiają się jed-
nak 4 obszary – zmienne. Trzeba na nie patrzeć z  pewną ostroż-
nością. Po pierwsze GAWI odnosi się do bezpieczeństwa dochodo-
wego osób starszych, drugim obszarem jest stan zdrowia, trzecim 

zatrudnienie dla osób w wieku 55–64, czwartym otoczenie dotyczą-
ce infrastruktury – transportu. Polska zajęła 62. miejsce w głównym 
rankingu GAWI. Trzeba wyraźnie wskazać, gdzie są nasze najwięk-
sze słabe punkty. Nie dotyczy to sytuacji dochodowej, ponieważ tam 
Polska zajęła 20. miejsce, ale na pewno odnosi się do stanu zdrowia 
osób starszych (87. miejsce Polski na 91 państw). Tutaj mamy naj-
większe zaległości. Stąd też inwestowanie w profilaktykę zdrowotną 
realizowaną np. poprzez uniwersytety trzeciego wieku i  wszystkie 
inne formy aktywności edukacyjnej oraz integracyjnej osób star-
szych organizowanych m.in. w ramach projektów współfinansowa-
nych z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych. Wskaźnik GAWI daje kolejny impuls do działania, nie 
odkrywa jednak niczego nowego, nie kreuje nowej polityki, ponie-
waż jest ona już realizowana. Trzeba natomiast uwzględnić fakt, że 
zmiana w takim wskaźniku, czy to będzie Active Ageing Index czy 
Global AgeWatch Index, wymaga co najmniej kilku lat. Nawet jeżeli 
program 50+ funkcjonuje od 2008 roku, a program Aktywności Spo-
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łecznej Osób Starszych posiada prawie 50 tysięcy beneficjentów, 
to i tak niezbędne są dalsze działania pozwalające na poprawę sy-
tuacji osób w Polsce. 

W odniesieniu do stanu zdrowia psychicznego należy powie-
dzieć, że jest on wyrazem subiektywnych odczuć, które zostały 
zbadane na próbie tylko 1000 osób. Nie chcę  powiedzieć, że jest 
bardzo dobrze. Proszę jednak uwzględnić to, że w GAWI zostały 
wykorzystane wyniki badań i dane źródłowe z różnych instytucji – 
od światowej Organizacji zdrowia po światową Organizację Pra-
cy, co skutkuje pewnym stopniem uogólnienia. Niewątpliwe każdy 
tego typu raport daje impuls do intensyfikacji działań oraz potwier-
dza, że to, co robimy, jest ważne i potrzebne, a w dłuższej perspek-
tywie zostanie potwierdzone lepszą pozycją rankingową Polski.

�� MARZENA BREZA,  
Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej  

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

zmiany demograficzne i  zwią-
zany z  nimi postępujący proces sta-
rzenia się społeczeństwa to zjawiska, 
które są poważnym wyzwaniem dla 
polskiego systemu ochrony zdrowia. 
Powodują one stały wzrost liczby 
osób potrzebujących podstawowej 
i  specjalistycznej opieki medycznej, 
a  także specjalistycznych usług opie-
kuńczych. Opracowanie i  wdrożenie 
krajowej polityki senioralnej oraz wy-

nikających z  niej konkretnych działań, dostosowujących systemy 
opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego do tych zmian, to 
istotne zadanie władz publicznych – nie tylko rządu, lecz także ad-
ministracji terenowej. 

Mówiąc o  stanie zdrowia seniorów, trzeba także pamiętać, że 
zdrowie każdego człowieka zależy w dużej mierze od jego indywidu-
alnych zachowań i wyborów, m.in. od stylu życia. Specjaliści w dzie-
dzinie zdrowia publicznego podkreślają, że prowadzenie zdrowego 
stylu życia (na który składają się m.in.: aktywność fizyczna, prawi-
dłowe żywienie, brak nałogów, unikanie długotrwałego stresu, a tak-
że zgłaszanie się na badania profilaktyczne finansowane ze środków 
publicznych) przynosi wymierne efekty w  postaci dobrej kondycji 
i  lepszego stanu zdrowia w  starszym wieku. Tymczasem najwięk-
szym problemem zdrowotnym Polaków są choroby cywilizacyjne, 
czyli przewlekłe choroby niezakaźne spowodowane m.in. niezdro-
wym stylem życia (są to: choroby układu krążenia – zawały serca, 
udary mózgu, nadciśnienie tętnicze; nowotwory – głównie rak płuca 
u obu płci oraz rak piersi; cukrzyca; choroby psychiczne i uzależnie-

nia; choroby układu oddechowego). Dlatego wiele działań, prowa-
dzonych przez ministra zdrowia jest ukierunkowanych na promocję 
zdrowia oraz profilaktykę tych chorób – minister prowadzi i finan-
suje programy zdrowotne, które są adresowane do wszystkich grup 
wiekowych, w tym także do seniorów. 

Działania zmierzające do zapewnienia obywatelom zdrowej, 
aktywnej starości wymagają zaangażowania i aktywnej współpracy 
wielu resortów. Dlatego Ministerstwo zdrowia ściśle współpracu-
je z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (w którego struktu-
rze utworzony został Departament Polityki Senioralnej), a w reali-
zację zadań związanych z  aktywizacją osób starszych włączają się 
także Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Minister zdrowia podejmuje działania związane z realizacją po-
lityki senioralnej w  obszarze ochrony zdrowia, których celem jest 
poprawa dostępności opieki medycznej nad osobami starszymi oraz 
jej lepsza koordynacja, tak by uwzględniała ona specyfikę potrzeb 
zdrowotnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych i  rehabilitacyjnych 
pacjentów w wieku podeszłym. Realizacji tego celu służą m.in. in-
westycje w kształcenie lekarzy i personelu medycznego oraz wpro-
wadzane obecnie zmiany w kształceniu lekarzy, ułatwiające im zdo-
bycie specjalizacji z  geriatrii, dzięki skróceniu czasu potrzebnego 
do uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie geriatrii o 2–3 lata. Po 
wejściu w życie nowych programów specjalizacji lekarze będą mogli 
podejmować szkolenie w tej dziedzinie po ukończeniu stażu pody-
plomowego, a po likwidacji stażu – bezpośrednio po uzyskaniu dy-
plomu (obecnie w geriatrii mogą specjalizować się jedynie lekarze, 
którzy mają już tytuł specjalisty w  innej dziedzinie medycyny, co 
znacznie wydłuża czas potrzebny do uzyskania niezbędnych kwali-
fikacji i wpływa na mniejsze zainteresowanie tą dziedziną medycyny 
wśród lekarzy). 

Aby zapewnić starszym osobom właściwy poziom opieki, le-
karze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, mający je pod 
swoją stałą opieką, muszą się dokształcać i podnosić swoje kwalifika-
cje. Jednym z działań systemowych, mających na celu edukację kadr 
medycznych w zakresie opieki geriatrycznej, jest projekt Wsparcie 
systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie 
opieki geriatrycznej. W ramach kilkuletniego projektu prowadzone 
są nieodpłatne szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, 
opiekunów medycznych i terapeutów środowiskowych. 

Są to przedsięwzięcia długofalowe, potrzeba więc czasu, aby 
zmiany były odczuwalne. Jednak ich najważniejszym celem jest 
podniesienie jakości opieki zdrowotnej nad osobami starszymi. ze 
względu na potrzeby zdrowotne seniorów stale zwiększane są rów-
nież nakłady ze środków publicznych na opiekę geriatryczną. W cią-
gu ostatnich 7 lat nakłady na świadczenia geriatryczne wzrosły pra-
wie trzykrotnie (z 14 733 045 zł w 2005 r. do 57 609 423 zł w 2012 r.).

�� KRZYSZTOF BĄK,  
rzecznik prasowy Ministra Zdrowia
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▸ warsztaty szkoleniowe dla li-
derów utw „public relations 
w utw” oraz konferencja „utw 

aniMatoraMi działań na rzecz senio-
rów w Małopolsce” to dwa główne 
filary iii Małopolskiego foruM uni-
wersytetów trzeciego wieku, zorga-
nizowanego w krakowie w dniach 
28–29 listopada 2013 r. przez ogólno-
polską federację stowarzyszeń utw.

W  wydarzeniu wzięli udział liderzy 
UTW z Małopolski, przedstawiciele władz 
samorządowych Województwa Małopol-
skiego, uczelni wyższych, reprezentanci or-
ganizacji pozarządowych współpracujących 
z UTW oraz media.

Otwierając konferencję, prezes Ogól-
nopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW 
i  Sądeckiego UTW, Wiesława Borczyk, 
przedstawiła obecną sytuację i  perspekty-
wy UTW w  Małopolsce. O  roli seniorów 
w  życiu społecznym, potrzebie partner-
stwa z  władzami lokalnymi i  centralnymi 
i postrzeganiu naszego kraju z perspektywy 
Unii Europejskiej mówiła poseł do Parla-
mentu Europejskiego, Róża Thun.

W  panelu dyskusyjnym na temat akty-
wizacji seniorów udział wzięli: prof. dr hab. 
Beata Tobiasz-Adamczyk, pełnomocnik 
Rektora UJ ds. Kształcenia i  Współpracy 
Międzynarodowej. Przedstawiła ona swoje 
badania nad jakością życia osób starszych.

Prof. dr hab. Andrzej Cechnicki, kie-
rownik zakładu Psychiatrii środowiskowej 
Wydziału Lekarskiego UJ, naświetlił sytu-
ację psychiczną osób starszych w  obecnej 
rzeczywistości. Jednym z  najważniejszych 
zadań jest nadanie właściwej rangi proble-
matyce zdrowia psychicznego i walka z po-
czuciem samotności u seniorów.

Dr Jolanta Perek-Białas, wiceprzewod-
nicząca Rady ds. Polityki Senioralnej, pra-

iii małopolskie 
Forum utw 

cownik naukowy UJ i SGH, omówiła swoje 
badania nad aktywnością seniorów w  róż-
nych regionach kraju. 

Aneta Widak z  Departamentu Polityki 
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego za-
prezentowała strategię Małopolski wobec 
zmian demograficznych.

Kolejną częścią Forum była informa-
cja o  różnych inicjatywach środowiska 
UTW, planowanych na nadchodzący rok 
2014. Rabczański UTW przedstawił projekt 
Ogólnopolskiej Senioriady zimowej. Ma się 
ona odbyć 4 marca w Rabce.

Ewa Piłat, koordynator Jagiellońskiego 
UTW, przedstawiła inicjatywę współpracy 
słuchaczy uniwersytetu z rodzinami zastęp-
czymi.

Elżbieta Achinger, poseł na Sejm RP, za-
sygnalizowała projekt Senioraliów-Juwena-
liów Seniorów z całej Małopolski w Krako-
wie na przełomie maja i czerwca.

O  współpracy z  zagranicą informował 
zbigniew Durczok, a wiadomościami z Po-
lonijnego UTW w  Wiedniu podzielił się 
jego przedstawiciel Grzegorz Donocik.

Ostatnim punktem informacyjnym była 
prezentacja „Małopolskiego Głosu Seniora” 
i Małopolskiej Karty Seniora. 

Przerwana ona została przybyciem nie-
spodziewanego gościa – Ministra Pracy 

i  Polityki Społecznej Władysława Kosinia-
ka-Kamysza.

Po krótkim wystąpieniu, w którym po-
informował między innymi o  zabezpiecze-
niu 40 mln zł na przyszłoroczny program 
Aktywizacji Społecznej Osób Starszych, 
minister wręczył w  towarzystwie prezes 
Wiesławy Borczyk i prof. dr hab. zdzisławy 
zacłony, konsultanta naukowego Sądeckie-
go UTW, Certyfikaty „Profesjonalny UTW” 
trzynastu uniwersytetom, które pomyślnie 
zakończyły proces certyfikacji.

�� TEKST I ZDJęCIA ANDRZEJ SKRZYńSKI

Vi ogólnopolska i  i międzynarodowa 
olimpiada sportowa 

iii wiek na start 
24 maja 2014 r., Łazy   

Zapraszamy wszystkich seniorów  
do udziału i kibicowania!

Już dziś zacznij trenować!
Więcej:  

www.utw.lazy.pl i www.glosseniora.pl

PREZES OGÓLNOPOLSKIEJ 
FEDERACJI STOWARZYSZEń 
UTW I SĄDECKIEGO UTW, 
WIESŁAWA BORCZYK I MINISTER 
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ 
Z PRZEDSTAWICIELKAMI UTW 
WYRÓżNIONYCH CERTYFIKATAMI 
„PROFESJONALNY UTW”
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polski uniwersytet 
trzeciego wieku 
w austrii

▸ prowadzenie działalności edu-
kacyjno-inforMacyjnej z róż-
nych dziedzin nauk, np. Medy-

cyny i profilaktyki zdrowia, nauk 
huManistycznych, kultury i sztuki, 
nauk społecznych, ekonoMicznych, 
nauk technicznych, oraz aktywiza-
cja osób starszych poprzez uczest-
nictwo w różnych forMach życia 
społecznego – to główne cele pol-
skiego uniwersytetu trzeciego wie-
ku w austrii. uniwersytet rozpoczął 
swoją działalność w 2012 r., kiedy 
to 5 października w wiedeńskiej sta-
cji polskiej akadeMii nauk odbyła 
się inauguracja pierwszego roku 
akadeMickiego.

Jak mówi inicjator jego utworzenia, Sła-
womir Iwanowski, Polski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Austrii powstał, aby spełniać 
dwa główne zadania: przekazywać wiedzę 
i umożliwiać nawiązywanie kontaktów oso-
bom, które okres aktywności zawodowej 
mają już za sobą.

UTW realizuje swoje cele poprzez:
 Î  organizację wykładów, seminariów 

i innych zajęć;
 Î  podejmowanie działań zmierzają-

cych do nawiązania i  zacieśniania 
kontaktów osobistych między słu-
chaczami, np. poprzez organizowa-
nie wycieczek turystycznych, spo-
tkań towarzyskich, wspólne wyjścia 
do teatru, muzeum, prowadzenie 
praktycznych zajęć z  zakresu kul-
tury fizycznej i rekreacji;

 Î  współpracę z  krajowymi i  zagra-
nicznymi uniwersytetami trzecie-
go wieku oraz ich federacjami, ze 
szkołami wyższymi, placówkami 
naukowo-badawczymi, instytucja-
mi rządowymi i pozarządowymi.

Comiesięczne wykłady odbywają się 
w  21 dzielnicy Wiednia, Galvanigasse 1, 
w sali przy kościele parafialnym Gartenstadt. 

Dzięki uczestnictwu w  nich seniorzy mają 
możliwość zdobywania wiedzy, zaspokajania 
zainteresowań oraz utrzymania aktywności 
społecznej. 

Poza wykładami studenci-seniorzy spo-
tykają się w  ramach kilkunastu sekcji zain-
teresowań, które sami utworzyli. Działają 
już m.in. sekcje: muzyczna (nauka gry na 
fortepianie, literacka (własna twórczość li-
teracka, rozmowy o literaturze), artystyczna 
(nauka malowania), dyskusyjna (polemiki na 
wybrane tematy), miłośników historii, zdro-
wia i medycyny, komputerowa (kurs obsługi 
komputera), języków obcych (kurs j. angiel-
skiego i niemieckiego), taneczna (nauka tań-
ca), brydżowa, towarzyska (wspólne spotka-
nia i wyjścia) oraz turystyczna, prowadzona 
przez licencjonowaną przewodniczkę miasta 
Wiednia. Członkowie austriackiego UTW 
nie zapominają także o  kondycji fizycznej. 
Rozwijają ją wspólnie podczas spacerów i za-
jęć gimnastycznych z: fitnessu, gimnastyki 
wodnej (trening kondycyjny, pływanie), nor-
dic walking, pilates (wspólne spacery i gim-
nastyka).

Uniwersytet liczy obecnie ponad 220 
słuchaczy. zapisy do UTW wciąż trwają. 
zapraszamy!

Informacje: 
tel. 0664/100 82 98 
e-mail: redakcja@polonika.at  
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Problemy seniorów stają się już nie tyl-
ko ich problemami oraz osób z nimi zwią-
zanymi, czyli najbliższej rodziny, lekarzy, 
opieki społecznej. zaczynają dotyczyć ca-
łego społeczeństwa. Jednak jeszcze dziś 
starość jest spychana na margines. Spo-
łeczne uprzedzenie wobec osób starszych, 
oczekiwanie od nich tylko wycofania się 
i ustąpienia miejsca młodszym pokoleniom 
świadczą o  kulturowym zapóźnieniu spo-
łeczeństwa. Jest ono wynikiem niewiedzy, 
szczególnie młodszego pokolenia o potrze-
bach ludzi starych, świadczy o nikłej więzi 
międzygeneracyjnej, solidarności pokole-
niowej. W wielu jeszcze środowiskach, in-
stytucjach zbyt często spotkać się można 

z brakiem wrażliwości, obojętnością, igno-
rancją wobec osób starszych. świadczy to 
o niskim poziomie moralnym. Szczególnie 
w  kulturze zachodu wzmacniany jest po-
ścig za nowością, kult młodości, fizycznej 
atrakcyjności. Starość przestaje być czymś 
naturalnym, staje się czymś, czego należy 
się wstydzić. 

We współczesnym świecie obowiązuje 
zasada użyteczności. Przejście na emerytu-
rę najczęściej powoduje obniżenie statusu 
ekonomiczno-społecznego. Emeryt nazna-
czany jest etykietką człowieka nieproduk-
tywnego. I  to na zawsze. Pozbawiony jest 
prestiżu człowieka przydatnego, potrzeb-
nego. Staje się wykluczony z  aktywnego 

życia społecznego, marginalizowany. Na-
rasta w nim poczucie bycia niepełnowarto-
ściowym członkiem społeczeństwa. Swoją 
aktywność może jedynie przenieść w  sferę 
życia prywatnego. Przejście na emerytu-
rę, zwane stanem spoczynku, zasłużonym 
odpoczynkiem, staje się pułapką bezczyn-
ności. A  według prognoz rosnąca liczba 
starszych osób aż jedną trzecią swego życia 
spędzi na emeryturze.

Coraz więcej osób starszych obawia się 
pogorszenia warunków materialnych, braku 
stabilności, samotności. Jednak postrzega-
nie starości jedynie jako czasu utraty tego, 
co było dobre, jest z gruntu fałszywe. Prze-
cież każdy człowiek pragnie cieszyć się ży-

polscy emigranci

▸ średnia długość życia rośnie 
systeMatycznie w teMpie ok. 2–6 
lat na dekadę. wydłużanie się 

przeciętnego czasu życia i niski przy-
rost naturalny sprawiają, że wzrasta 
liczebność osób starszych w społe-
czeństwie. ludzie starsi to coraz licz-
niejsza grupa klientów, konsuMentów 
i wyborców. sprawia to, że we współ-
czesnyM społeczeństwie teMat sta-
rości jest coraz bardziej aktualny 
i ważny. 
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ciem w ciągu całego jego trwania, również 
w wieku późnym. Przypomnijmy słowa pa-
pieża Jana Pawła II, który zwracając się do 
osób starszych, powiedział: 

Lata szybko przemijają, ale dar życia, 
mimo towarzyszących mu trudów 
i cierpień, jest zbyt piękny i cenny, 
abyśmy się mogli nim znużyć. 

starość na emigracji
Wielu Polaków wybiera życie poza gra-

nicami swej ojczyzny. świadczy to o  tym, 
że poza krajem mają to, czego nie znajdują 
u siebie. Ale życie na emigracji nie jest usła-
ne tylko różami, a  jeżeli nawet, to jednak 
jest tak jak w  powiedzeniu, że każda róża 
ma kolce. I  te negatywne strony życia na 
obczyźnie rozważmy w odniesieniu do osób 
starszych. Emigracja stawia wiele wyzwań. 
życie poza ojczyzną jest czynnikiem stre-
sogennym, szczególnie dla osób starszych. 
I chociaż każdy człowiek jest inny, a starość 
też jest indywidualna i każdy jej inaczej do-
świadcza, to emigranci-seniorzy stanowią 
pewną jednorodną grupę. Łączą ich bo-
wiem podobne doświadczenia: emigracja, 
praca, starość. W  związku z  tym łączą ich 
też wspólne interesy.

Co oznacza starość w  obcym kraju? 
Utrata kontaktu z rodzimym środowiskiem 
i  trudności z  identyfikacją z  nowym miej-
scem zamieszkania w szczególny sposób do-
tyczą ludzi starszych. Wyraża się to w przy-
słowiu, że starych drzew się nie przesadza. 
Większość dzisiejszych polskich emerytów 
w Austrii wyjechało z Polski jako ludzie do-
rośli. Od tego czasu upłynęło kilkadziesiąt 
lat. Ale są też tacy, którzy ze względów ro-
dzinnych lub finansowych mimo starszego 
wieku decydują się na wyjazd z Polski.

Inne obyczaje w  nowym kraju, nowa 
kultura, różna mentalność jego mieszkań-
ców powodują, że starszym ludziom trudno 
jest się odnaleźć w obcym kraju. Doświad-
czenia związane z  poprzednim miejscem 
zamieszkania stają się często nieprzydatne. 
Starsze osoby tracą poczucie zakorzenienia. 
Ich adaptacja do nowego miejsca zamiesz-
kania, środowiska jest niższa, tak jak cała 
zdolność dostosowywania się do zmian. 

życie na emigracji, szczególnie na za-
chodzie Europy, powoduje rozluźnienie 
więzi międzyludzkich, zanik instytucji są-
siedztwa, wzrost anonimowości życia. Do-
tkliwe jest rozluźnienie, a  nawet zerwanie 
więzi rodzinnych i  sąsiedzkich. Dochodzi 
do nasilenia izolacji społecznej. Sprawia to, 
że dla emigrantów starszych wiekiem świat 
zewnętrzny staje się obcy, tracą poczucie 
bezpieczeństwa i wsparcia ze strony innych. 
W efekcie osoby te, wcześniej aktywne, sta-
ją się bierne. zamykają się w  przysłowio-
wych czterech ścianach. Przyczyniają się 
do tego również trudności komunikacyjne, 
językowe. Należy mieć bowiem na uwadze, 
że osoby dojrzałe nie są w stanie opanować 
w  takim stopniu języka kraju osiedlenia, 
w jakim potrafią to chociażby ich dzieci. Po-
ziom znajomości języka mają często ograni-
czony do konieczności porozumiewania się 
w miejscu pracy.

Trudności językowe powodują rów-
nież utrudnienie w  uzyskaniu wsparcia od 
ludzi i  instytucji. U  emigrantów-seniorów 
można zauważyć brak rozeznania w  przy-
sługujących im prawach, udogodnieniach 
dotyczących pomocy społecznej, opieki 
zdrowotnej, rehabilitacji. Ilu bowiem emi-
grantów-seniorów w  Austrii orientuje się 
w  ofercie instytucji, takich jak Hilfswerk, 
Volkshilfe, Rotes Kreuz czy Caritas? Starsi 
emigranci są narażeni jeszcze na jedno za-
grożenie. W Austrii przeprowadzono bada-
nia, z których wynika, że niepełna komuni-
kacja językowa między starszym pacjentem 
a personelem medycznym powoduje to, że 
pacjent otrzymuje mniej szczegółowe infor-
macje na temat swego stanu zdrowia, jest 
zaniedbywany, traktowany lekceważąco, 
czasami stawiana jest błędna diagnoza lub 
przeoczane są symptomy choroby. A  we-
dług specjalistów ds. migracji u  seniorów-
emigrantów prawdopodobieństwo zacho-
rowania na takie choroby, jak rak, zapalenie 
płuc, zawał serca czy nadciśnienie jest dwa 
razy większe niż u rodowitych Austriaków. 
z drugiej jednak strony należy przyznać, że 
w Austrii osoba starsza ma opiekę zdrowot-
ną na wysokim poziomie i  nie usłyszy, jak 
to bywa w Polsce, że jest „za stara na dane 
świadczenie zdrowotne”.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że ze 
względu na trudności językowe ograniczona 
jest też pomoc psychologiczna dla emigran-
tów. Wraz z upływem lat na emigracji osoby 
starsze mogą być szczególnie podatne na sta-
ny depresyjne. Poczucie bezradności, pustki, 
beznadziejności, lęk to uczucia często nie-
obce emigrantom-seniorom. Depresję bo-
wiem mogą wywołać nie tylko jednostkowe 
bolesne zdarzenia, jak np. choroba czy utrata 
kogoś bliskiego. Depresja może być również 
emocjonalną konsekwencją życia w  obcym 
środowisku, z dala od bliskich. 

Emigranci-seniorzy narażeni są rów-
nież na ekonomiczne wykluczenie ze spo-
łeczeństwa, w którym żyją, czyli ogranicze-
nie dostępu do dóbr, na które mogą sobie 
pozwolić inni. Rozwiejmy mit o  wysokich 
zachodnich emeryturach. zsumowanie lat 
przepracowanych w  Polsce z  latami pracy 
za granicą daje niską emeryturę, bowiem 
lata pracy w  Polsce to okres PRL-u, nato-
miast praca za granicą to często ta najniżej 
opłacana. 

Należy też nadmienić, że emigrant za 
granicą nie zawsze spotyka się z przychylną 
wobec niego postawą miejscowej społecz-
ności. W miejscu pracy odbierany jest jako 
konkurent, pracujący często za niższe staw-
ki. Brak równego statusu w społeczeństwie, 
poczucie izolacji, a  nawet deprecjacji spo-
łecznej szczególnie przykro jest odbiera-
ne przez osoby starsze. Stary człowiek jest 
mniej psychicznie odporny i bardziej prze-
żywa stereotypowe osądy. 

brak zainteresowania
Wymienione powyżej czynniki socjalne, 

kulturowe i  bytowe wpływają negatywnie 
na życie emigrantów-seniorów. Ich sytuacja 
i  problemy są jednak w  Polsce niedostrze-
gane. We wrześniu tego roku w  Krakowie 
odbyła się konferencja naukowa dotycząca 
emigracji. Wzięło w  niej udział kilkudzie-
sięciu naukowców z Polski i zagranicy. Tytuł 
konferencji brzmiał: „Młoda polska emigra-
cja w  UE jako przedmiot badań psycholo-
gicznych, socjologicznych i  kulturowych”. 
zgodnie z  jej tytułem nie było ani jednego 
referatu poświęconego starszej emigracji. 
No cóż, przecież takie było z  góry przyjęte 
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założenie jej organizatorów. A choćby wspo-
mniana powyżej kwestia depresji. To emo-
cjonalne zaburzenie przeciętnie dotyka kilku 
procent społeczeństwa. A  w  jakim zakresie 
dotyczy osób starszych, żyjących na emigra-
cji? Tego nie wiemy, bo nie ma na ten temat 
badań. Powstają wciąż nowe kierunki badań 
socjologicznych, zajmujących się społecz-
nościami lokalnymi, np. na wsi, w miastach, 
w  osiedlach, ale brakuje badań socjologicz-
nych dotyczących społeczności, jaką stano-
wią ludzie starsi żyjący poza granicami kraju. 
Dostrzegana jest jedynie najmłodsza emi-
gracja zarobkowa, natomiast problemy emi-
grantów-seniorów są spychane w sferę ciszy. 
Ich potrzeby nie są diagnozowane, nie wzbu-
dzają zainteresowania polskich organizacji 
pozarządowych czy instytucji państwowych.

powrót Do polski
Kilka lat temu w Polsce został ogłoszo-

ny rządowy program „Powroty”. Program 
ten ma zachęcić do powrotu do kraju tych, 
którzy wyemigrowali. Jednak skierowany 
jest głównie do najmłodszej emigracji za-
robkowej. Niewiele w nim o  starszej emi-
gracji. Warto nadmienić, że ów program 
nie spełnił swojej funkcji. Liczba emigran-
tów z Polski wzrosła o 70 tys. w porówna-
niu z  2011 r., a  o  130 tys. w  porównaniu 

z  rokiem 2010. I  trudno się temu dziwić. 
Nie wróci do kraju ten, kto znalazł pracę 
za granicą. A  jeżeli znajdzie odpowiednie 
mieszkanie, weźmie kredyt, jego dzieci 
pójdą do miejscowej szkoły, to szanse na 
powrót stają się nikłe. Myśli o powrocie do 
kraju wracają dopiero po pewnym czasie, 
wraz z upływem lat. I dopiero na emerytu-
rze staje się to bardziej realne. Należy tylko 
ułatwić starszym osobom powrót, bo naj-
częściej nie mają dokąd w  Polsce wrócić. 
Ale czy wszyscy chcą wrócić? 

Według danych Austriackiego Urzędu 
Statystycznego w 2012 r. w Austrii żyło ok. 
1,5 mln ludzi w wieku ponad 65 lat. W gru-
pie tej było ponad 7 tysięcy osób urodzo-
nych w Polsce. Natomiast osób w wieku po-
nad 60 lat, urodzonych w Polsce, a żyjących 
w Austrii było ponad 11 tysięcy.

Wśród wszystkich migrantów ok. 20 
proc. chce powrócić do swojego kraju. Więk-
szość chce więc pozostać nadal na emigra-
cji, przy swoich dzieciach i wnukach. Ale ci, 
którzy chcą wrócić do swojej ojczyzny, ocze-
kują pomocy, niekoniecznie materialnej, ale 
prawnej i informacyjnej. I takie wsparcie po-
winni otrzymać. Przynajmniej z tego powo-
du ludzie starsi wypracowane na zachodzie 
Europy emerytury mogą przecież wydawać 
w Polsce, zasilając państwowy budżet. Poli-

tycy nie powinni więc zapominać o pewnej 
banalnej prawdzie – emigranci też się starze-
ją. Czasami wystarczy niewiele, żeby pomóc 
starszemu człowiekowi. Bo hojność nie po-
lega na tym, żeby dawać dużo, ale na tym, by 
dawać w odpowiedniej chwili.

uniwersytety  
trzeciego wieku

Człowiek starszy rzadziej wytycza sobie 
nowe cele, ponieważ jego możliwości sta-
ją się ograniczone. z  wiekiem coraz więcej 
czynności, które kiedyś wykonywał, staje się 
coraz trudniejszych. z braku alternatywnych 
ofert najprostszym wyjściem z takiej sytuacji 
jest zamknięcie się w czterech ścianach. Jak 
wynika z  badań, większość osób starszych 
najwięcej swego wolnego czasu spędza, oglą-
dając telewizję lub słuchając radia. 

Jak mówi stare przysłowie, lekarz może 
wyleczyć z choroby, ale nie z losu. I swój los 
seniorzy zaczynają brać w swoje ręce. Stają 
się coraz bardziej świadomi własnej odpo-
wiedzialności za jakość swego życia w wie-
ku dojrzałym. Bo o satysfakcję życiową na-
leży zadbać przede wszystkim samemu. Nie 
chodzi już tylko o  wydłużenie ludzkiego 
życia, ale również o  poprawę jego jakości 
w wieku podeszłym. 

Ruch społeczny, jakim są UTW, jest 
odzwierciedleniem realnie istniejących po-
trzeb starszego społeczeństwa. 

Pierwszy UTW powstał w  1973 r. we 
Francji, a  dwa lata później w  Polsce. Po-
czątkowo UTW zakładano przy wyższych 
uczelniach. Wraz ze wzrostem ich popu-
larności zaczęły powstawać również tam, 
gdzie wyższych uczelni w pobliżu nie było, 
czyli przy domach kultury czy bibliote-
kach. Dziś dynamicznie wzrasta liczba 
UTW nawet w  małych miejscowościach. 
Tam, gdzie brakuje osób ze środowiska na-
ukowego, funkcji wykładowców podejmują 
się sami słuchacze. Obecnie w  Polsce ist-
nieje już około 400 UTW, wzbudzając co-
raz większe zainteresowanie środków ma-
sowego przekazu.

Poprzez składki członkowskie UTW 
w  dużym zakresie same się finansują. Są 
oddolnym, samoorganizującym się społecz-
nym ruchem, wspieranym przez środowiska 
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naukowe i  regionalne władze. z  sukcesem 
realizują edukację osób starszych, aktywi-
zują ich zarówno intelektualnie, społecznie, 
jak i fizycznie. Kompensują brak aktywno-
ści zawodowej innymi rodzajami czynności, 
dają różnorodne możliwości edukacji, roz-
rywki, wypoczynku. Pozwalają pozytywnie 
się spełniać. Dają możliwość przynależności 
do grupy, w tym przypadku do elitarnej uni-
wersyteckiej społeczności. 

Już samo uczenie się pozytywnie wpły-
wa na samoocenę seniorów. Równie ważna 
jest funkcja integracyjna UTW, wzbogaca-
jąca życie towarzyskie osób starszych, po-
przez wspólne spotkania dająca możliwość 
zawierania nowych znajomości. UTW sta-
nowią ucieczkę przed samotnością. Umożli-
wiają budowanie więzi międzyludzkich, in-
tegrują środowisko osób starszych. Należy 
mieć na uwadze, że starość biologiczna jest 
procesem nieuniknionym, jednak na starość 
psychiczną i  społeczną ma wpływ najbliż-
sze środowisko. A  człowiek jest najsilniej 
kształtowany właśnie w swoim najbliższym 
środowisku, tym, w którym przebywa.

Polskie UTW działają także za granicą. 
Są na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Mołdawii. 

Co trudne jest do zrozumienia, nie istniały 
UTW dla Polaków w  Europie zachodniej. 
Tak było jednak do 2012 roku, gdy pojawiła 
się inicjatywa utworzenia UTW dla Polaków 
mieszkających w  Austrii. Nasz Polski Uni-
wersytet Trzeciego Wieku działa w Wiedniu 
drugi rok, i  podobnie jak inne UTW daje 
osobom starszym szansę na zmianę i na sa-
morozwój. Na zawarcie nowych znajomości, 
na grupę wzajemnego wsparcia, poczucie 
bycia potrzebnym i docenianym. 

Postawę naszych słuchaczy można wy-
razić takimi słowami:

– Teraz mamy trochę więcej czasu, któ-
rego wcześniej dla siebie nie mieliśmy. I nie 
wszystko co najlepsze, jest już za nami. Bo 
my nie zamierzamy czekać bezradnie na to, 
co się wydarzy. Nie będziemy siedzieć sami 
w pokojach, godzinami bezmyślnie wpatry-
wać się w ekran telewizora lub z okna śle-
dzić życie innych. Bo nasz duch jeszcze nie 
stępiał. Nie ignorujemy realiów starości, 
ale jeszcze jesteśmy ciekawi świata. Mamy 
jeszcze sporo rzeczy do zrobienia. Chcemy 
dodać życia do naszych lat. I  chcemy być 
traktowani jak równy z równym. Nie chce-
my szacunku w prezencie, całe życie ciężko 

pracowaliśmy i  do szacunku mamy pra-
wo. Zasłużyliśmy na uznanie i  jesteśmy 
z  tego dumni. Nie będziemy przyjmować 
postawy bierno-roszczeniowej. Chcemy się 
angażować, być aktywni, ale tylko wtedy, 
kiedy sami tego chcemy. Bo my wiemy, co 
naprawdę liczy się w  życiu, wiemy, co dla 
nas najlepsze. Chcemy się koncentrować na 
tym, co pozytywne. Ciągłe zamartwianie 
się pochłania tylko nasz czas i energię, a my 
nie mamy zamiaru zatruwać sobie życia. 
Nie musimy już rywalizować ani groma-
dzić dóbr, bo nie będziemy żyć wiecznie. Nic 
już nie musimy, bo nikt nam już nie każe, 
a to, co robimy, to tylko z własnej, nieprzy-
muszonej woli. Mamy możliwość wyboru, 
jesteśmy niezależni, a to, co robimy, robimy 
nie dla jakichkolwiek ocen, a dla siebie. 

Przyłącz się i Ty do nas. 

�� SŁAWOMIR IWANOWSKI,  
założyciel Polskiego UTW w Austrii

Przedruk z  miesięcznika Polonii Austriac-
kiej „Polonika”, nr 10 (226), www.polonika.at
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TESTAMENTY 

powołanie 
spaDkobierców,  
zapis i polecenie
▸osoba sporządzająca testa-

Ment Ma zasadniczo swobo-
dę w rozporządzaniu Mająt-

kieM i Może rozdzielić go na kilka 
osób, przekazać całość Majątku 
jednej osobie, Może też wyłączyć 
od dziedziczenia określone oso-
by. nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby Majątek swój przekazać oso-
bie prawnej (spółce, stowarzy-
szeniu, fundacji). ważne przy tyM 
jest, aby w testaMencie tak okre-
ślić osobę, której przekazuje się 
Majątek lub jego część, żeby zi-
dentyfikowanie jej nie budziło 
wątpliwości. 

Jeśli sporządzający testament uwzględ-
nia w  testamencie kilka osób i nie określa, 
w  jaki sposób mają te osoby „podzielić” 
się między sobą, wówczas dziedziczą oni 
w  częściach równych. Spadkodawca nie 
może powołać spadkobiercy, uzależniając 
jego powołanie od spełnienia lub niespeł-
nienia się określonego zdarzenia przyszłego 
(przykładowo od zawarcia małżeństwa lub 
spłodzenia potomka). Jeżeli takie zastrzeże-
nie znajdzie się w testamencie, uważa się za 
nieistniejące, co oznacza, że spadkobierca 
dziedziczy tak, jakby w ogóle nie było takie-
go zastrzeżenia. 

Może się tak zdarzyć, że osoba powoła-
na jako spadkobierca nie chce lub nie może 
być spadkobiercą. W  tej sytuacji spadko-

dawca może powołać do dziedziczenia 
testamentowego osobę, która dziedziczyć 
będzie dopiero wtedy, gdy pierwotny spad-
kobierca nie będzie chciał lub mógł dzie-
dziczyć. Wówczas ten drugi spadkobier-
ca dziedziczy tak, jakby był powołany już 
w chwili otwarcia spadku, ma także prawo 
do odrzucenia tego spadku (tzw. podsta-
wienie). Jeżeli w  testamencie powołanych 
do dziedziczenia zostało kilku spadkobier-
ców, a  jeden z nich nie chce lub nie może 
dziedziczyć, jego udział przypada pozo-
stałym spadkobiercom testamentowym 
w  stosunku do przypadających im udzia-
łów (tzw. przyrost). 

Kodeks cywilny ustanawia 
ustawowe uprawnienia dziadków 
spadkodawcy w stosunku do 
spadkobiercy testamentowego 
w art. 966 kodeksu cywilnego: 
„Gdy na mocy testamentu 
spadek przypadł spadkobiercy 
nie obciążonemu ustawowym 
obowiązkiem alimentacyjnym 
względem dziadków spadkodawcy, 
dziadkowie, jeżeli znajdują się 
w niedostatku i nie mogą otrzymać 
środków utrzymania od osób, na 
których ciąży ustawowy obowiązek 

Część II 
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alimentacyjny, mogą żądać od 
spadkobiercy środków utrzymania 
w stosunku do swoich potrzeb i do 
wartości jego udziału spadkowego. 
Spadkobierca może uczynić zadość 
temu roszczeniu także w ten 
sposób, że zapłaci dziadkom 
spadkodawcy sumę pieniężną 
odpowiadającą wartości jednej 
czwartej części swego udziału 
spadkowego”.

zapis i polecenie
Spadkodawca może zobowiązać spadko-

biercę do wykonania zapisów i poleceń oraz 
innych rozporządzeń testamentowych. Pod 
pojęciem zapisu zwykłego należy rozumieć 
zobowiązanie spadkobiercy testamentowego 
do spełnienia określonego świadczenia ma-
jątkowego na rzecz oznaczonej osoby. Osoba, 
na rzecz której został uczyniony zapis zwykły, 
nazywana jest zapisobiercą. Spadkodawca 
może ustanowić także tzw. dalszy zapis zobo-
wiązując do jego wykonania samego zapiso-
biercę. zapisobiercą może być każda osoba 
fizyczna i prawna, również fundacja ustano-
wiona przez spadkodawcę w testamencie. 

zapisobierca, gdy spadkobierca nie za-
strzegł inaczej w  testamencie, może żądać 
wykonania zapisu niezwłocznie po ogłosze-
niu testamentu. Jednak zapisobierca obcią-
żony dodatkowo dalszym zapisem na rzecz 
kolejnej osoby może powstrzymać się z jego 
wykonaniem aż do chwili wykonania zapisu 
przez zapisobiercę zobowiązanego wobec 
niego. Jeżeli spadek przypadka kilku spad-
kobiercom, zapis co do zasady obciąża ich 
proporcjonalnie do wielkości ich udziałów 
spadkowych. Jeżeli osoba powołana jako 
spadkobierca testamentowy nie chce lub nie 
może być spadkobiercą, spadkobierca usta-
wowy, któremu przypadł przeznaczony dla 
tej osoby udział spadkowy, obowiązany jest, 
w braku odmiennej woli spadkodawcy, wy-
konać obciążające tę osobę zapisy zwykłe, 
polecenia i inne rozrządzenia spadkodawcy, 
reguła ta ma odpowiednie zastosowanie do 
spadkobiercy podstawionego oraz do spad-
kobiercy, któremu przypada udział spadko-
wy z tytułu przyrostu.

zapisobierca może zwolnić się z zobo-
wiązania wykonania dalszego zapisu po-
przez dokonanie bezpłatnie przeniesienia 
praw otrzymanych z tytułu zapisu. zapiso-
biorca, przenosząc wszystkie prawa na rzecz 
dalszego zapisobiercy, zwalnia się z  zobo-
wiązania, co prowadzi do utraty wszelkich 
korzyści z  tytułu własnego zapisu, ale jed-
nocześnie zwalnia go z  obowiązku dalsze-
go zapisu. W  przeciwieństwie do powoła-
nia spadkobiercy, zapisobierca może być 
powołany pod warunkiem lub z zastrzeże-
niem terminu. zapis rzeczy oznaczonej co 
do tożsamości (np. określony naszyjnik) jest 
bezskuteczny, jeżeli oczywiście owa rzecz 
nie należy do masy spadkowej w chwili jej 
otwarcia albo spadkodawca zobowiązał się 
w chwili swej śmierci do zbycia tej rzeczy. 

Jeżeli przedmiotem zapisu są rzeczy 
oznaczone co do gatunku (np. kilka ton wę-
gla opałowego), do odpowiedzialności ob-
ciążonego względem zapisobiercy za wady 
fizyczne i prawne kodeks cywilny odsyła do 
przepisów o rękojmi przy sprzedaży. Upraw-
nienia zapisobiercy z  tego tytułu są jednak 
ograniczone, ponieważ zapisobierca może 
żądać od obciążonego zapisem tylko odszko-
dowania za nienależyte wykonanie zapisu lub 
dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych rze-
czy takiego samego gatunku pozbawionych 
wad oraz naprawienia szkody wynikającej 
z opóźnienia. Należy pamiętać, iż roszczenia 
z tytułu zapisu przedawniają się z upływem 
pięciu lat od daty żądania wykonania zapisu, 
przy czym w braku odmiennej woli spadko-
dawcy, zapisobierca może zgłosić takie żąda-
nie niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu.  

W  przypadku gdy spadkodawca obawia 
się, że jego wola może nie zostać wypełnio-
na przez spadkodawców, może skorzystać ze 
szczególnej instytucji, tzw. zapisu windyka-
cyjnego, który umożliwi pełną i natychmia-
stową realizację woli testatora, przy czym 
można go zastrzec jedynie w  testamencie 
sporządzonym w  formie aktu notarialnego. 
Spadkodawca może postanowić wówczas, że 
oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu 
z chwilą otwarcia spadku. Przedmiotem za-
pisu windykacyjnego może być:
1)  rzecz oznaczona co do tożsamości (np. 

dzieło sztuki, brylantowa kolia),

2)  zbywalne prawo majątkowe (np. akcje, 
obligacje),

3)  przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne,
4)  ustanowienie na rzecz zapisobiercy 

użytkowania lub służebności.
Decydując się na zapis windykacyjny, 

spadkodawca postanawia, że oznaczona 
osoba nabywa określony przedmiot z chwi-
lą otwarcia spadku. Jednakże w przeciwień-
stwie do zapisu zwykłego zapis windykacyjny 
jest bardziej sformalizowany. W  przypadku 
gdy testator jako przedmiot zapisu windy-
kacyjnego zamieści obiekt niemieszczący się 
w jednej z tych czterech kategorii, zapis win-
dykacyjny nie wywoła skutków prawnych. 
Przy zapisie windykacyjnym nie można za-
strzec warunku lub terminu. 

Kolejnym rozrządzeniem testamento-
wym obok zapisów jest polecenie. Charak-
teru prawnego polecenia nie da się jedno-
znacznie określić. W  literaturze uznaje się, 
że choć polecenie nie tworzy stosunku zo-
bowiązaniowego, należy do długów spadko-
wych. Treścią polecenia może być określo-
ne działanie, np. ufundowanie stypendium, 
postawienie pomnika, zorganizowanie po-
grzebu spadkodawcy lub zaniechanie, np. 
powstrzymanie się od sprzedaży kolekcji 
numizmatów itp. Polecenie może zostać 
uczynione pod warunkiem lub z  zastrzeże-
niem terminu. Wykonania polecenia może 
żądać każdy ze spadkobierców, jak również 
wykonawca testamentu, chyba że polecenie 
ma wyłącznie na celu korzyść obciążonego 
poleceniem. Także organ państwowy może 
zażądać wykonania polecenia, jeżeli ma ono 
na względzie interes społeczny (np. wybudo-
wanie szkoły, ufundowanie wyposażenia sal 
wykładowych itp.). żądanie wykonania pole-
cenia może odbywać się na drodze sądowej 
poprzez wytoczenie powództwa. 

W kolejnym artykule będzie mowa mię-
dzy innymi o zachowku i ustanowieniu wy-

konawcy testamentu. 

�� PAULINA LEDWOń,  
Kancelaria  

Łatała i Wspólnicy
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AKTYWNY SeNiOr

▸„doskonalić warsztat pozyski-
wania i rozliczania projektów 
finansowych wspierających 

naszą działalność, być akty-
wnyM uczestnikieM i ModeratoreM 
wydarzeń ważnych dla naszej lo-
kalnej społeczności, uMacniać 
pozycję stowarzyszenia, zapobiegać 
zjawisku Marginalizacji osób 
starszych, budować pozytywny wiz-
erunek seniorów jako aktywnych, 
pełnoprawnych, wartościowych 
członków społeczeństwa” – to ty-
lko niektóre z założeń wpisanych 
w Misję uniwersytetu trzeciego 
wieku stowarzyszenie „aktywne 
życie” w Miechowie.

Miechowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku „Aktywne życie” początkowo działał 
przy Stowarzyszeniu Silva Rerum. 

– Miechowskie Stowarzyszenie Silva 
Rerum zostało zarejestrowane lipcu 2008 r. 
W 2009 r. wspólnie z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Miechowie realizowa-
ło projekt: „Aktywny senior – organizacja 
Uniwersytetu III Wieku”, dofinansowany ze 
środków Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich. Projekt skierowany był do 50-osobo-
wej grupy emerytów i rencistów powyżej 60. 
roku życia. Głównym celem projektu było 
pobudzenie aktywności społecznej osób 
starszych, wspieranie edukacji, kultury oraz 
promocja zdrowia. W 2011 r. (także wspól-
nie z  GOPS) Stowarzyszenie realizowało 
projekt: „Razem możemy więcej – kontynu-
acja Uniwersytetu III Wieku w Miechowie”, 
dofinansowany ze środków FIO i  zakłada-
jący kontynuację powyżej wymienionych 
celów. W  2012 r. Stowarzyszenie realizo-

wało projekt: „Klub Seniora w  Miechowie 
– jesteśmy i  będziemy...”, dofinansowanego 
w ramach Programu ASOS. W ramach pro-
jektu realizowane były zajęcia w  obszarze 
kultury, angażujące pokolenia seniorów 
oraz dzieci i  młodzieży. Stawialiśmy tutaj 
również na aktywność fizyczną osób star-
szych, profilaktykę zdrowia, a  także prze-
ciwdziałanie e-wykluczeniu poprzez zaję-
cia z informatyki. Od 2012 r. Miechowskie 
Stowarzyszenie Silva Rerum prowadzi też 
Ośrodek Wsparcia na terenie miasta Mie-
chów, którego celem jest integracja mię-
dzypokoleniowa osób starszych i  dzieci 
w  postaci wspólnych spotkań, wymiany 
wiedzy i umiejętności, wspólne wyjścia do 
kina i  na basen – mówi Janusz Patyna, 
szef Silva Rerum.

Obecnie, jako samodzielne stowarzy-
szenie, Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ak-
tywne życie” prowadzi działania na rzecz 
rozwoju lokalnej społeczności poprzez ak-

tywizację seniorów z  Miechowa i  okolic. 
Działa na zasadzie samokształcenia i kształ-
cenia nieformalnego. Organizuje wyciecz-
ki, wykłady i zajęcia warsztatowe. Liczy 55 
członków i jest organizacją rozwojową. 

zarząd Stowarzyszenia nie ustaje w ini-
cjowaniu kolejnych form aktywizowania 
miechowskich seniorów. Wśród celów dzia-
łania Stowarzyszenia wylicza:

 Î  zachowanie i  zwiększenie inte-
lektualnej, psychicznej i  fizycznej 
sprawności członków Stowarzysze-
nia; 

 Î  prowadzenie edukacji w  różnych 
dziedzinach nauk w formie wykła-
dów, seminariów, lektoratów języ-
ków obcych; 

 Î  propagowanie komunikacji spo-
łecznej; 

 Î  aktywizację społeczną osób star-
szych; rozwój indywidualnych za-
interesowań; 

„aktywne życie”  
W MiechoWie
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 Î  propagowanie turystyki, krajo-
znawstwa i ochrony zabytków; 

 Î  organizację imprez sportowych 
o  zasięgu lokalnym i  ogólnopol-
skim.

– W  bieżącym roku w  ramach przy-
znanej dotacji z MPiPS, Burmistrza Gminy 
i  Miasta w  Miechowie i  Urzędu Marszał-
kowskiego w  Krakowie UTW realizuje wie-
le przedsięwzięć, takich jak: zajęcia progra-
mowe (doskonalące); wykłady i  szkolenia 
z różnych dziedzin nauki i wiedzy; spotkanie 
integracyjne; zajęcia sportowo-rekreacyj-
ne na obiekcie krytej pływalni w  Miecho-
wie (Com-Com Zone Miechów); wyciecz-
ki krajoznawcze do miejscowości górskich 
z wykorzystaniem wód termalnych; spotka-
nia regionalne. Uniwersytet nasz nawiązał 
współpracę z trzema UTW: w Kłaju, Niepo-
łomicach oraz Wieliczce, z którymi wspólnie 
realizowaliśmy Rządowy Program „ASOS”. 
W maju br. Słuchacze miechowskiego UTW 

uczestniczyli w  Ogólnopolskiej Spartakia-
dzie Sportowej UTW w Łazach, a w czerw-
cu w  I  Małopolskiej Spartakiadzie UTW 
w  Kłaju – wylicza tegoroczne działania 
miechowskiego UTW Mieczysław Krzyżek, 
wiceprezes zarządu. 

Przy UTW „Aktywne życie” w  Miecho-
wie działa zespół artystyczny „Mirella”, któ-
ry w swoim programie nawiązuje do muzyki 
romskiej oraz do innych utworów muzycz-
no-tanecznych. Występy „Mirelli” urozma-
icają wiele z lokalnych wydarzeń oraz życie 
podopiecznych lokalnych domów opieki 
społecznej.

– Do końca br. zaplanowane są jeszcze 
wykłady z  tematu „Religie świata”, wykład 
z  psychologii, zajęcia nordic-walking, zaję-
cia z zespołem „Mirella”, spotkanie integra-
cyjne połączone ze spotkaniem andrzejko-
wym – wylicza aktualne plany uniwersytetu 
Mieczysław Krzyżek, wiceprezes zarządu 
UTW.

Hymn 
uniwersytetu 
trzeciego wieku 
stowarzyszenie 
„aktywne życie” 
w miecHowie
(na melodię „Poszła Karolina do Gogolina”, 
tekst: Bogda Piekara) 

Aby jak najdłużej
w dobrej formie być × 2
Trzeba dbać o zdrowie
Dużo się uśmiechać
I aktywnie żyć!

Korzystajmy z życia 
Nie patrzmy na wiek
Bo życie jest piękne × 2
Życie ma swój wdzięk!

My te możliwości
W UTW mamy × 2
Śpiewamy, tańczymy × 2
Prężnie działamy!

Jeszcze się uczymy 
Europę zwiedzamy × 2
Jeszcze się starości × 2
Prędko nie damy!

Pamiętajcie także
panie, panowie × 2
Że trzeba być w ruchu × 2
Ruch to jest zdrowie!

Niech się ta piosenka
Gromko rozlega × 2
Echo odpowiada × 2
Trzymać tak trzeba!

A gdy te zasady 
Zostaną w głowie × 2
Długo nam posłuży × 2
Szlachetne zdrowie!

Choć na upływ czasu
Nie poradzisz nic × 2
To się ciesz seniorze
Że nic Cię nie zmoże,
Żeś jeszcze jak rydz!
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wiek i seks 
W  wielu społeczeństwach pokutu-

ją stereotypy, mówiące, że starsi ludzie 
są nieatrakcyjni fizycznie i  nie są zain-
teresowani seksem. Takie przekonania 
wpływają na sposób myślenia zarów-
no młodych ludzi, jak i  starszych, ale 
wpływają też na sposób postrzegania 
osób starszych przez lekarzy i  innych 
pracowników opieki medycznej. Poja-
wiło się nawet pojęcie Geriatric Sexu-
ality Breakdown Syndrome (zespół ge-
riatrycznego załamania seksualności), 
w  którym ludzie starsi internalizują 
negatywne uprzedzenia, z  którymi się 
spotykają, a  w  następstwie postrzegają 
sami siebie jako nieatrakcyjnych seksu-
alnie. W wiek podeszły weszły już poko-
lenia ludzi urodzonych po drugiej woj-
nie światowej, a zdaniem ekspertów dla 
aktywności seksualnej w wieku później-
szym największe znaczenie ma okres, 
w którym ludzie dorastali (lata 60. i 70. 
były okresem dużych zmian norm spo-
łecznych). Niezależnie od wieku wyra-
żanie seksualności jest normalną, zdro-
wą częścią życia i starzenia się. 

▸wiek nie chroni przed zakażenieM hiV. wprawdzie większość zakażeń 
dotyczy ludzi Młodych, Między 20. a 40. rokieM życia, jednak nie 
jest to reguła bezwzględna. zakażenie dotyczyć Może osób zarów-

no Młodszych, jak i znacznie starszych, zaś ryzyko zakażenia hiV zależy 
wyłącznie od tego, co się robi, jakich zachowań się dokonuje, a nie od 
tego ile Ma się lat. 

Starzejący się ludzie, którzy nie 
mają informacji o  normalnych, zwią-
zanych z  wiekiem zmianach w  funk-
cjonowaniu narządów płciowych 
mogą przejmować uprzedzenia do-
tyczące aktywności seksualnej i  do-
świadczać strachu dotyczącego wy-
rażania własnej seksualności. Także 
starszym ludziom potrzebna jest 
edukacja seksualna obalająca mity, 
stereotypy i  samosprawdzające się 
uprzedzenia dotyczące własnej sek-
sualności. Potrzebne są wiadomości 
dotyczące zmian narządów płciowych 
wraz z wiekiem i różnic w ich funkcjo-
nowaniu, konieczności zmiany pozycji 
seksualnych, stan zdrowia partnerów, 
a wiadomości te są również niezbędne 
w zapobieganiu chorobom przenoszo-
nym drogą płciową, w tym HIV. 

Stosowanie Viagry (od 1998 r.) i jej 
podobnych leków przez starszych wie-
kiem mężczyzn zarówno w kontaktach 
homo-, jak i heteroseksualnych prowa-
dzi często do większej aktywności sek-
sualnej, ale może się także przyczyniać 
do wzrostu liczby zakażeń HIV. 

wiek powyżej  
50 lat  
a zakażenie HiV

wiek i HiV 
W  USA 1 na 10 osób z  AIDS ma 

więcej niż 50 lat, zaś w skupiskach osób 
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starszych, jak na Florydzie, 1 na 6 cho-
rych na AIDS to osoba mająca więcej 
niż 50 lat. Według danych Butlera 10% 
zachorowań na AIDS w  USA dotyczy 
osób powyżej 50., a  około 4% – osób 
powyżej 70. roku życia. Odsetek ten 
może rosnąć, gdyż w krajach rozwinię-
tych zwiększa się liczba pełnych energii, 
zdrowych starszych osób, które – wbrew 
negatywnym stereotypom – pozostają 
aktywne seksualnie. Najstarsza pacjent-
ka w USA, która nabyła zakażenie HIV 
w konsekwencji kontaktów seksualnych, 
miała 88 lat. 

W  USA w  początkach XXI wieku 
żyło z AIDS ponad 60 000 osób mają-
cych 50 lat i więcej. Od początku epi-
demii ponad 50 000 osób z  tej grupy 
wiekowej zmarło na AIDS. Szacuje się, 
że w 2015 r. ponad połowa zakażonych 
HIV osób będzie miała powyżej 50 lat. 

W danych dotyczących Polski w la-
tach 1985–1998 zakażenie HIV wykry-
to u 134 osób powyżej 50. roku życia, 
co stanowiło 2,4% wszystkich zakażeń, 
zaś w latach 1989–1998 rozpoznano je 
u  25 osób mających więcej niż 60 lat. 
Przeprowadzone w Polsce badania do-
tyczące życia seksualnego osób po 50. 
roku życia, przeprowadzone przez Iz-
debskiego, wykazały, iż 53% mężczyzn 
po 50. r.ż. uprawia w  dalszym ciągu 
seks, ale 64% kobiet nie utrzymuje kon-
taktów seksualnych. 

zakażenia HIV rozpoznawano 
w Polsce u osób mających więcej niż 75 
lat. W 2007 r. zakażenie HIV rozpozna-
no u 27 mężczyzn i 5 kobiet mających 
od 50 do 59 lat i 5 zakażeń u mężczyzn 
mających 60 lat i więcej. 

Doniesienia z  wielu krajów zwra-
cają uwagę, iż zakażenie HIV rozpo-
znawane jest późno (po 50. roku życia) 
najczęściej u osób, których czynnikiem 
ryzyka były kontakty heteroseksualne. 
Osoby mające więcej niż 50 lat często 
nie mają właściwych informacji doty-
czących HIV/AIDS, nie mają też po-
czucia zagrożenia zakażeniem HIV 
mimo aktywności seksualnej. 

Starsi mężczyźni doświadczający 
trudności z erekcją mogą mieć większe 
trudności z  używaniem prezerwatyw, 
szczególnie wówczas, kiedy nie byli 
z nimi oswojeni wcześniej albo jeśli są-
dzą, że prezerwatywa nasili problemy 
ze wzwodem. 

Kobiety będące w  okresie meno-
pauzy rzadziej używają prezerwatyw 
lub nie używają ich wcale w  kontak-
tach seksualnych (nie obawiają się już 
nieplanowanej ciąży), nie potrafią roz-
mawiać ze swoimi partnerami o  ich 
użyciu, nie mają też zwykle poczucia 
zagrożenia HIV. Jednak około 30% ko-
biet w wieku 45–54 lat w dalszym cią-
gu potrzebuje antykoncepcji, gdyż nie 
przeszły jeszcze menopauzy. zmiany 
narządów płciowych kobiet występu-
jące po menopauzie (suchość i  atrofia 
błony śluzowej pochwy) czynią je bar-
dziej narażonymi za zakażenie HIV16. 

Lekarze nie omawiają kwestii do-
tyczących seksualności kobiet, mimo 
wielokrotnego wykazywania, że 57% 
kobiet utrzymuje kontakty seksualne 
po ukończeniu 60. roku życia. Sami 
pacjenci też nie mówią o  swoich za-
chowaniach, które wydają im się nie-
akceptowalne przez często znacznie 
młodszych od nich lekarzy. 

świadomość ryzyka zakażenia HIV 
osób mających ponad 50 lat jest ważna 
także dlatego, iż lekarze rzadko myślą 
o  możliwości zakażenia HIV swoich 
starszych pacjentów, nawet jeśli wystą-
pią u nich choroby wskaźnikowe AIDS, 
a wcześniejsze objawy zakażenia są nie-
specyficzne – zmęczenie, brak apetytu, 
obniżenie sprawności fizycznej i  psy-
chicznej – i przypisywane bywają sta-
rzeniu się. 

Ludzie dojrzali rzadko wykonują 
testy w  kierunku obecności przeciw-
ciał anty-HIV, rzadziej – w  porówna-
niu z ludźmi młodymi – ich wykonanie 
proponują im lekarze. 

Późne rozpoznania zakażeń HIV 
u  osób starszych przyczyniają się do 
opóźnienia włączenia leczenia anty-

retrowirusowego, co często prowadzi 
do zwiększenia liczby zachorowań na 
choroby związane z  zakażeniem HIV 
i śmierci. 

U  osób starszych zakażenie HIV 
może postępować szybciej, do czego 
przyczynia się między innymi starzenie 
się układu immunologicznego, dlatego 
tak ważne jest wczesne rozpoznawanie 
zakażenia i  rozpoczynanie terapii an-
tyretrowirusowej przed wystąpieniem 
znaczącego upośledzenia odporności. 

W  początkach epidemii pojawiały 
się informacje mówiące, że ludzie star-
si zakażeni HIV częściej chorują, mają 
szybszy postęp zakażenia do AIDS, 
szybciej też umierają. Wraz z  dostęp-
nością skojarzonej terapii antyretrowi-
rusowej uległo to zmianie.

Ludzie starsi częściej też mają wie-
le chorób towarzyszących, wymagają-
cych przewlekłego leczenia, co może 
utrudniać leczenie antyretrowirusowe 
z powodu interakcji między lekami. In-
terakcje mogą też występować między 
lekami antyretrowirusowymi a  prepa-
ratami sprzedawanymi bez recepty i/
lub ziołami, stąd konieczność zebra-
nia dokładnego wywiadu o wszystkich 
przyjmowanych lekach, zarówno tych 
przepisanych przez innych specjali-
stów, jak i kupowanych bez recepty. 

Programy dotyczące profilakty-
ki HIV/AIDS powinny być kierowane 
także do osób starszych, by zmniej-
szyć ich ryzyko zakażenia HIV. z dru-
giej zaś strony osoby starsze mogą być 
znakomitymi edukatorami swoich zna-
jomych, a  także młodszych członków 
swoich rodzin. 

�� DR N. MED. DOROTA  
ROGOWSKA-SZADKOWSKA 

 Pełny tekst artykułu  
oraz literatura dostępne na:
www.glosseniora.pl
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Najczęściej podczas sezonu jesien-
no-zimowego notuje się najwięcej zacho-
rowań na przeziębienie i  grypę. Jak pod-
kreślają specjaliści, niezwykle istotne dla 
naszego zdrowia jest to, by nie mylić obu 
tych dolegliwości(1). Przeziębienie to ina-
czej zakażenie górnych dróg oddecho-
wych, wywoływane przez wirusy. Obja-
wami są przede wszystkim ból i  uczucie 
suchości w  gardle, dolegliwości ze strony 
mięśni i stawów oraz stan podgorączkowy. 
Czasem zdarza się, że w wyniku zapalenia 
wirusowego dojdzie do zakażeń bakteryj-
nych, np. ucha lub zatok. Grypa natomiast 
jest infekcją wirusową(2), która objawami 
różni się od zwykłego przeziębienia. Chory 
intensywnie gorączkuje, czuje tzw. łamanie 
w kościach, a kaszel i katar nie muszą wy-
stępować. Niestety, wiele osób lekceważy 
objawy chorobowe i  przedkłada obowiąz-
ki służbowe lub towarzyskie nad kura-
cję, narażając się tym samym na poważne 
komplikacje zdrowotne. Tym, co odróż-
nia grypę od przeziębienia, są bowiem jej 
zdolności samoograniczające – znaczy to, 
że nieleczona, nie ustąpi samoistnie. Naj-
groźniejsza jest grypa typu A i B – rozprze-
strzenia się drogą kropelkową, powodując 
epidemię. 

uwaga – powikłania!
Na rynku dostępnych jest wiele środ-

ków bez recepty „na wszystkie objawy prze-
ziębienia i grypy”. Warto stosować je z dużą 
dozą ostrożności, ponieważ jak wskazują 
sami producenci – łagodzą one tylko ob-
jawy, nie zwalczają jednak samego wiru-
sa. Ten natomiast, rozprzestrzeniając się 
w  organizmie człowieka, prowadzić może 
do wielu poważnych schorzeń, np. zapale-
nia płuc, zapalenia mięśnia sercowego, czy 
zapalenia opon mózgowych. Wszystkie te 
choroby mogą potencjalnie skończyć się 
śmiercią, dlatego niewskazane jest lekcewa-
żenie gorączki utrzymującej się dłużej niż 3 
dni, bólu głowy, dolegliwości mięśni i kości 
oraz ogólnego zmęczenia. Specjaliści zale-
cają, by w  czasie choroby pozostać w  łóż-
ku, ograniczając tym samym rozprzestrze-
nianie wirusa. Przebywając w domu, osoba 
chora powinna unikać bliskiego kontaktu 
z  otoczeniem, często myć ręce, a  zużyte 
chusteczki wyrzucać do kosza(3). Dorosłym 
chorym polecić można tabletki kwasu ace-
tylosalicylowego (popularna aspiryna), któ-
ra obniży temperaturę oraz złagodzi bóle 
mięśniowo-stawowe. Ważne również, by 
przyjmować dużo płynów, które chory traci, 
intensywnie się pocąc, a także unikać wysił-

ku fizycznego. Stosując się do wytycznych 
lekarza, można przewidywać, że choroba 
minie po 5–6 dniach. 

lepiej zapobiegać  
niż leczyć

Stare polskie przysłowie mówi: lepiej 
zapobiegać niż leczyć. Dlatego przed sezo-
nem zachorowań na przeziębienie i  grypę 

▸jesień to piękna pora roku – szczególnie, kiedy jest 
słoneczna i ciepła. niestety, często na przełoMie jesieni 
i ziMy rozpoczynają się zachorowania na przeziębienia 

i grypę. co zrobić, aby nie zachorować i jak postępować, kiedy 
choroba już nas dopadła?

czy to 
przeziębienie,  
czy grypa?
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▸ stereotypowy wizerunek tzw. 
eMeryta zachodniego to czło-
wiek zadowolony z siebie, dość 

zaMożny, wyluzowany, zadbany, od-
dający się przyjeMnościoM, na które 
nie Miał czasu pracując zawodowo.

Ha, całkiem niezły stereotyp! Myślę, że 
i polski emeryt może się tu i ówdzie podpiąć 
pod ten wizerunek. Może nie mamy takich 
wypasionych emerytur (a  raczej na pewno 
nie mamy), ale też i ceny u nas niższe, i ży-
cie spokojniejsze. A co do pozostałych cech 
to jak najbardziej – czyż nie z  właściwym 
sobie luzem podchodzimy do wszelkich do-
stępnych przyjemności? 

A  tych w  Krakowie bez liku! I  modne 
ciuchy, kosmetyki, i codzienny prysznic też 
przecież nie są nam całkowicie obce. Także 
wizyty w salonie kosmetycznym, w rozsąd-
nej ilości ma się rozumieć. No i  czyż licz-
ne zdjęcia seniorów przedstawiające ich 
w  najróżniejszych sytuacjach w  kolejnych 
wydaniach „Głosu Seniora” nie są tego naj-
lepszym dowodem? A konkurs „Stylowy Se-
nior” tegoż potwierdzeniem? Otóż to! Nie 
jest źle, Drodzy Seniorzy, nie jest źle. Nie 
narzekajmy! A  ewentualne kompleksy po-
rzućmy. zdecydowanie!

Ostatnimi czasy zaczęłam dostrzegać 
nowe tendencje w  wizerunku seniorów, 
a ściślej rzecz biorąc – seniorek. Otóż, obok 
klasycznej elegancji coraz więcej pań lansuje 
tzw. styl hipsterski, którego wyznacznikiem 
jest niezależność wobec głównego nurtu 
mody, podkreślanie swej indywidualności 
i  oryginalności. To ta zewnętrzna otoczka, 
ale rzecz dotyczy także wnętrza, tj. niezależ-
ności myślenia, nieszablonowych zaintere-
sowań, a nawet zajmowania się twórczością 
artystyczną. Jasne jest, że najwięcej hipste-
rów nie przekroczyło jeszcze smugi cienia, 
wiadomo – nie ma to jak pierwsza młodość. 
Ale jak widzimy – drugi i  trzeci wiek stara 
się nadążać za nowymi trendami oczywiście 
w wersji odpowiedniej do wieku. Po prostu: 

hipsterem być wygodnie jest! Jakaś kurtecz-
ka, sportowe buty do niekrępujących spodni, 
fantazyjne dodatki, ciekawa biżuteria i  luz 
blues... Chyba i  panowie też mogą śmiało 
luźnego stylu popróbować?

Dość dawno temu Stanisław Jerzy Lec, 
poeta, satyryk i aforysta, autor popularnych 
w czasach naszej młodości Myśli nieuczesa-
nych, popełnił kiedyś taką interesującą myśl:

czas robi swoje. a ty, 
człowieku?

Temat CzASU wypełnia grube tomy 
ksiąg różnych, poezji i prozy. Jest przedmio-
tem naszych rozmów i myśli (też różnych), 
na co dzień i od święta. A on (CzAS) sobie 
płynie, nie zważając na nic. 

Czas upływa, a  my starzejemy się nie-
postrzeżenie – napisał starożytny, rzymski 
poeta Owidiusz. A konkluzja? Chyba taka, 
że każdy musi znaleźć swój własny sposób 
na CzAS, we wszelkich jego aspektach... 

Będący w  bardzo sędziwym już wie-
ku, Tadeusz Konwicki w  jednym ze swych 
wywiadów powiedział tak: „Ja się wstydzę 
starości. Starość jest w  złym guście. Patrzę 
z pewnym zdumieniem na to, co mają Ame-
rykanie: to entuzjastyczne przedłużanie ży-
cia, na starców, którzy jakieś mają kluby ta-
neczne, zabawy, radość życia, podróże, i cały 
czas podkreślanie, że oni są właściwie mło-
dzi. To nieładne, co powiem – ale to jest ża-
łosne. Bo na to nie ma rady, to są prawa bio-
logii. Tak jak młody człowiek się powolutku 
rodzi i wchodzi w życie, tak stary powolutku 
schodzi z tego życia i nie ma z tego co robić 
jakiejś uroczystości” (Przemysław Kaniecki, 
„Gazeta Wyborcza”, 19.06. 2011).

Tym wyznaniem słynny pisarz przy-
wołuje nas do porządku. I może warto go 
posłuchać i  wziąć ten pogląd pod uwa-
gę, albowiem prawa biologii są rzeczywi-
ście bezdyskusyjne i nieubłagane. A więc 
umiar zawsze i  wszędzie, jak we wszyst-
kim. Prawda?

�� BARBARA KLIMASIńSKA

Luz BLueS, CzYLi hiPSTereM 
BYĆ uMiArKOWANYM...

warto spożywać produkty z dużą zawarto-
ścią witaminy C (zielona pietruszka, cytry-
na, sok z bzu), zażywać ruchu na świeżym 
powietrzu, zdrowo się odżywiać i  unikać 
używek. Ważne też, aby niepotrzebnie nie 
wystawiać się na ryzyko zachorowania: 
unikać dużych skupisk ludzi, gdzie istnieje 
zwiększone prawdopodobieństwo przeby-
wania osób mogących roznosić wirusy, uży-
wać jednorazowych chusteczek higienicz-
nych, a  także dbać o  to, by sypialnia była 
zawsze dobrze wywietrzona przed snem. 
Wychodząc z  domu, ubierać się adekwat-
nie do panującej na zewnątrz temperatury. 
Jeśli aura dość szybko się zmienia, jak to 
często bywa jesienią – ubierać się należy na 
tzw. cebulkę. Pomiędzy warstwami odzieży 
tworzą się kieszonki powietrza – ogrzewa-
ne przez organizm chronią przed chłodem. 
Natomiast jeśli słońce nieco przygrzeje – 
można zawsze zdjąć górną warstwę tak, by 
nie przegrzać organizmu.

Wzmocnione ciało z  wysoką odporno-
ścią znakomicie poradzi sobie z  wirusem 
oszczędzając nam bólu, nerwów oraz – co 
nieuniknione w przypadku zachorowania – 
także wydatków na lekarstwa. 

*  Artykuł powstał w  ramach Programu profi-
laktyki zdrowotnej Siła Serca realizowane-
go przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii  
im. prof. Z. Religi  www.silaserca.pl.

1)  Grypa, Fakty i mity, http://www.naturalnamedycyna.pl/pora-

dy-lekarskie/grypa-mity-i-fakty

2)  Brydak LB. Diagnostyka i profilaktyka grypy niezbędna w prak-

tyce lekarza rodzinnego. Standardy Medyczne, 2001, 12 (2)

3)  Dr n. med. Paweł Grzesiowski, Narodowy Instytut Leków, Kie-

rownik zakładu Profilaktyki zakażeń i zakażeń Szpitalnych, 

http://www.grypa.pl/dla-pacjentow/opis-choroby#co-moge-

zrobic-zeby-nie-zarazic-swoich-bliskich-i-otoczenia
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▸konflikty towarzyszą naM 
każdego dnia, nierzadko pro-
wadząc do złości, frustracji 

i przygnębienia. spieraMy się z bliski-
Mi naM osobaMi, czasaMi również 
saMi ze sobą. zdarza się, że rezygnu-
jeMy z własnych potrzeb, ponieważ 
chceMy uniknąć kłótni z członka-
Mi rodziny czy przyjaciółMi. innyM 
razeM, pełni eMocji, w złości wy-
krzykujeMy nasze pretensje i żale. 
przytaczaMy bolesne dla drugiej 
strony arguMenty, chcąc dowieść 
swoich racji. zacietrzewiaMy się, 
okopujeMy w swoich twierdzach 
i broniMy ich za wszelką cenę. 

Czy przyjmując taką postawę, mamy 
szansę wyjść z konfliktu obronną ręką? Ow-
szem, ale tylko w  krótkiej perspektywie. 
Rozważając długookresowe skutki naszych 
działań, najczęściej jest to „Pyrrusowe zwy-
cięstwo” osiągnięte kosztem jakości relacji 
z osobami, na których nam zależy. 

Dlatego pierwszą zasadą rozwiązywania 
konfliktu jest – jeśli to możliwe – niedo-
puszczenie do jego powstania. W tym kon-
tekście warto pamiętać o podstawowych za-
sadach komunikacji. 

Dyscyplina myśli i słowa
Powinniśmy starać się mówić tak, aby 

nas rozumiano – jasno formułować nasze 
komunikaty, nie zanudzać rozmówcy. Sa-

PSYCHOLOGIA

rozwiązywanie 
konFliktów  
Dnia coDziennego

mokontrola i  samodyscyplina mówienia 
(mówienie na temat – „dyscyplina myśli 
i  słowa”) są niezwykle istotne, szczególnie 
w kontakcie z młodymi ludźmi, którzy żyją 
w  coraz większym pośpiechu. Często bra-
kuje im czasu, cierpliwości, uwagi, aby od-
czytywać z kontekstu rozmowy, co tak na-
prawdę chcemy im przekazać, jakie są nasze 
intencje i oczekiwania wobec nich. 

Warto również wystrzegać się niepo-
trzebnej ironii i złośliwości, zwłaszcza pod-

czas rozmowy z  dorastającymi dziećmi, 
które bywają wyjątkowo wrażliwe na uwagi, 
dotyczące ich wyglądu czy zachowania. 

Bardzo ważna jest motywacja, cierpli-
wość i wrażliwość w kontakcie z drugą oso-
bą. W odniesieniu do tych zasad mówi się 
o  tak zwanej umiejętność aktywnego słu-
chania, to jest okazywania rozmówcy szcze-
rego zainteresowania, akceptacji, szacunku 
i  należytej uwagi, m.in. poprzez utrzymy-
wanie kontaktu wzrokowego, fizyczne zo-

„Każdego dnia rodziny, sąsiedzi, pary małżeńskie, pracownicy, szefowie,  
przedsiębiorstwa, konsumenci, sprzedawcy, prawnicy i całe narody stają  

przed tym samym dylematem, jak dojść do porozumienia bez wypowiadania wojny”
Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton (1994)
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rientowanie na rozmówcę, kiwanie głową, 
potakiwanie. 

asertywności moc
Kolejną zasadą jest asertywność, wiążą-

ca się z wiarą w siebie i  swoje możliwości, 
respektowaniem własnych reguł bez naru-
szania praw i  szacunku innych osób. Mó-
wienie kategorycznego „nie” bywa szcze-
gólnie trudne w  odniesieniu do sytuacji, 
w  których odmawiamy bliskim nam oso-
bom. Pewnym ułatwieniem jest zastępo-
wanie trybu rozkazującego lub negatywnie 
odbieranych zdań przeczących – rozumo-
waniem pozytywnym („tak, ale…”).

Chcąc uniknąć konfliktu, warto również 
mieć na uwadze, że pochwały zdecydowa-
nie silniej kształtują zachowania innych niż 
krytyka skierowana w ich kierunku. Co wię-
cej, motywują do działania – pod ich wpły-
wem staramy się być jeszcze lepsi. Ważne, 
żeby chwalić publicznie – na przykład przy 
okazji rodzinnych uroczystości, przy stole. 
Ganić natomiast należy dyskretnie. 

konFlikt i symbolem 
wolności?

zdarzają się jednak sytuacje, w których 
nie jesteśmy w  stanie uniknąć konfliktu. 
Nie jest to nic złego czy „nie na miejscu”. 
Konflikt jest naturalną konsekwencją zróż-
nicowania ludzkich postaw, dążeń, warto-
ści i uznawanych sposobów działania. Na-
zywany jest nawet pochodną i  symbolem 
wolności.

Myśląc o  nim, warto spróbować wyjść 
poza ramy schematu „konfliktu o sumie ze-
rowej”, w którym zwycięstwo jednej strony 
oznacza porażkę drugiej – i dostrzec w nim 
szansę. Szansę nawiązania dialogu, zrozu-
mienia argumentów przytaczanych przez 
partnera i, tym samym, jego postawy. Co 
więcej, konflikt może być źródłem wiedzy 
o nas samych, i choć czasami podczas spo-
ru mogą wyjść na jaw rzeczy trudne do za-
akceptowania, warto się nad nimi pochylić 
i przemyśleć je we własnym sumieniu, wy-
ciągając konstruktywne wnioski. Konflikt 
często prowadzi do zmian, wyzwalając po-
trzebę poszukiwania twórczych rozwiązań 
i stanowiąc motywację do działania.

sztuka negocjacji
zanim przystąpimy do negocjacji, do-

brze jest określić jasny cel rozmowy i pomy-
śleć o  ewentualnych pretensjach czy opo-
rze, na które możemy napotkać ze strony 
rozmówcy. Ważne, aby zawczasu przygo-
tować odpowiednie argumenty, ustalić listę 
najważniejszych dla nas celów oraz kwestii 
mniej istotnych, z  których możemy zrezy-
gnować na rzecz drugiej strony, zyskując 
sobie jej przychylność w  czasie negocjacji. 
Przed przystąpieniem do dyskusji powinni-
śmy również upewnić się, czy dana osoba 
chce rozmawiać z nami na określony temat. 
Jeśli nie ma takiej woli z jej strony, nie warto 
zmuszać jej do wymiany argumentów, po-
nieważ najprawdopodobniej nie będzie ona 
konstruktywna i doprowadzi jedynie do po-
gorszenia atmosfery. Można wówczas de-
likatnie zapytać o  przyczyny oporu, uważ-
nie wysłuchać obaw i wątpliwości. Podczas 
samych negocjacji należy unikać wszelkich 
niedomówień – krótko i  jednoznacznie 
przedstawiać swoje niepokoje, pytać o  fak-
ty i wyjaśnienia, jeśli argumenty przytacza-
ne przez drugą stronę są dla nas niejasne. 
Jeżeli rozmówca zaczyna być agresywny, na 
przykład podnosi głos, nie powinniśmy od-
powiadać krzykiem. Przeciwnie – spokojne 
wysłuchanie zarzutów i prośba o ponowne 
rzeczowe ich sformułowanie zaskoczy agre-
sora. Jeśli podczas rozmowy zaczynamy 
czuć się niekomfortowo, na przykład traci-
my kontrolę, warto przerwać dyskusję, pa-
miętając przy tym o zapewnieniu rozmów-
cy, że przemyślimy uzyskane informacje 
i powrócimy do niej w określonym terminie. 

umiejętność oDDzielania  
luDzi oD problemu

Wyjątkowo trudny jest proces rozwią-
zywania konfliktów w gronie bliskich osób. 
Jakość relacji stanowi tutaj szczególną war-
tość. W tym przypadku można odwołać się 
do cech wspólnych, łączących strony spo-
ru, wobec których sama przyczyna kon-
fliktu niejednokrotnie wydaje się relatyw-
nie błaha. Można również spróbować całą 
sytuację obrócić w  żart – oczywiście, czy-
niąc to z odpowiednim wyczuciem. Przede 
wszystkim natomiast powinniśmy nauczyć 

się tolerować wady i  słabości naszych bli-
skich. W tym kontekście szczególnie istot-
na wydaje się umiejętność oddzielania ludzi 
od problemu – krytykowanie sytuacji i nie-
dostatków, a nie osób za nie odpowiedzial-
nych. Jeśli krytyka dotyczy bezpośrednio 
określonej osoby, powinniśmy odnosić się 
nie do cech jej charakteru, a do jej konkret-
nych zachowań – „jesteś głupi” vs „Twoje 
zachowanie było niemądre”. Gdy czujemy 
się zwycięzcami konfliktu, nie powinniśmy 
długo się tym szczycić. zalecane jest raczej 
podjęcie szybkich, choć stopniowych dzia-
łań w kierunku odbudowy poprzednich re-
lacji. Jeśli nie zrobimy tego od razu, błahy 
z pozoru konflikt może prowadzić do istot-
nego pogorszenia stosunków z osobami, na 
których nam zależy. 

Podsumowując, należy pamiętać, że 
podstawą rozwiązywania konfliktu jest nie-
dopuszczenie do jego powstania. W  tym 
kontekście istotne są zasady komunikacji 
interpersonalnej, w  tym umiejętność ak-
tywnego słuchania, asertywność, oddzie-
lanie ludzi od problemu, efekt pozytywne-
go wzmocnienia (pochwały). Kiedy jednak 
konflikt staje się nieunikniony, zaleca się 
traktować go w  kategoriach gry o  sumie 
niezerowej, z której każda ze stron powin-
na wyjść obronną ręką. Ważne, aby być 
elastycznym, otwartym na nowe możliwo-
ści i patrzeć na konflikt jako na szansę wy-
pracowania nowych rozwiązań, zwracając 
przy tym szczególną uwagę zarówno na cel, 
który chcemy uzyskać, jak i na jakość relacji 
z drugą stroną konfliktu. 
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urOdA

Co należy zrobić, aby nasze dłonie pa-
znokcie i  skórki były zawsze zadbane i  wy-
glądały estetycznie? Warto zadbać o  nasze 
codzienne przyzwyczajenia. Powinniśmy 
pamiętać o rękawiczkach przy wykonywaniu 
prac domowych, a także o dobrym wypróbo-
wanym kremie – przynajmniej na noc. 

Manicure kamyczkowy dokona reszty. 
Do jego wykonania w domu potrzebny jest 
kwarcowy kamyczek, bawełniana szmatka 
o specjalnym splocie i  specjalistyczny płyn 
do zmiękczania skórek. Metoda manicure 
kamyczkowego swoją istotę zawiera w pro-
stocie, a czynnością najbardziej skompliko-
waną jest prawidłowe regularne opiłowa-
nie paznokcia. W „doktrynie” istnieje spór 
między specjalistami. Jedni twierdzą, że nie 
należy używać pilników metalowych (z  ich 
zdaniem jako wieloletni praktyk chętnie 
podejmę polemikę), inni – że najlepsze są 
jednorazowe pilniki papierowe (ulubione 

w Ameryce), jeszcze inni, że szklane… Moż-
na się pogubić! 

Najlepszym i  najwłaściwszym jest taki 
pilnik, który służy naszym paznokciom lub 
paznokciom klientek, a  także najlepiej nam 
pasuje i  dobrze leży w  dłoni. W  pierwszej 
kolejności piłujemy paznokcie u szczytu, na-
dając im kształt lekkiego łuku. Nie piłujemy 
natomiast nigdy boków płytki pozwalając jej 
w  sposób naturalny wyrosnąć na minimum 
dwa milimetry. Wówczas dopiero możemy 
nadać płytce paznokcia pożądany i ulubiony 
kształt. Kwadratowy, migdałowy, okrągły czy 
szpiczasty (!). De gustibus non disputandum! 
Pamiętamy nie tylko o spiłowaniu końcówki 
paznokcia z prawej do lewej lub na odwrót, 
ale również od góry do dołu. 

kamyczkiem…
Od tej chwili rozpoczynamy najważniej-

szy etap naturalnego manicure kamyczkowe-

go, czyli aplikowanie płynu na płytkę paznok-
cia. Płyn ten powinien pozostać tam kilka 
minut, aby zmiękczyć skórki. Po krótkim cza-
sie kilkakrotnie przesuwamy kwarcowym 
kamyczkiem wzdłuż paznokcia w  kierunku 
macierzy. Niezmiernie ważne jest powtórze-
nie tego ruchu kilka razy. Istotą tego etapu 
jest odpowiednie wyczucie nacisku, kierunku 
i kąta nachylenia końcówki kamyczka. Nacisk 
nie może być uciążliwy dla pacjenta, kierunek 
musi być równoległy do palców, a kąt powi-
nien być jak najmniejszy, czyli kamyczek po-
winien przesuwać się po płytce jak pociąg po 
szynach. Ten zabieg „wkładania” kamyczkiem 
skórek na swoje miejsce i  przesuwanie ich 
w odpowiednim kierunku powtarzamy przy-
najmniej dwukrotnie. 

…i bawełną
W  następnym etapie manicure do gry 

wchodzi bawełniana szmatka. Jest ona o tyle 

▸ zawsze zastanawiałaM się, dlaczego większość ko-
biet podczas zabiegu Manicure wycina skórki cążka-
Mi. nurtowało Mnie, dlaczego takie piękne słowo jak 

„Manicure”, które zwiera w sobie dbałość o jedną z najpięk-
niejszych części ciała – dłoń, każe lub pozwala tę dłoń ka-
leczyć wycinanieM skórek. nawet nie zważaMy na to, czy ro-
biMy to w zaciszu doMowyM, czy pozwalaMy na taki zabieg 
w salonie kosMetycznyM. jeśli te skórki są, to najwyraźniej 
jest jakiś powód. zupełnie tak jak z fryzurą. nie należy golić 
głowy bez powodu, wystarczy ją uMyć, a poteM gustownie 
i Modnie ostrzyc włosy. 

NATurALNie 
zAdBAJMY 
O PięKNe 
dłONie
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istotna, że stanowi bufor pomiędzy dłońmi 
manicurzystki a pacjentki, co zawsze stwarza 
większy komfort przy tego typu zabiegach 
dla obu stron. Po drugie szmatka pozwala 
w najdelikatniejszy, bo „bawełniany” sposób 
doprowadzić płytkę do pięknego wyglądu. 
Szmatką oczyszczamy płytkę paznokcia ze 
skórek, które pozostały tam po „działalności” 
kamyczka. Dodatkowo utwierdzamy skórki 
wokół paznokcia w przekonaniu, że tam jest 
ich miejsce. Każdy ruch w kierunku macierzy 
przypomina skórkom o ich właściwej pozy-
cji. zdarza się jednak, zwłaszcza jeśli ktoś po 
raz pierwszy poddaje się zabiegowi manicure 
kamyczkowego lub wcześniej miał głęboko 
wycinane skórki, że pożądany efekt tej me-
tody otrzymujemy dopiero po kilkakrotnym 
powtórzeniu opisanych powyżej czynności. 
Jeśli paznokieć nie pozostawia więcej do ży-
czenia lub sami jesteśmy zadowoleni z efek-
tów swej pracy na tym etapie, możemy przy-
stąpić do pracy nad płytką. 

2×p: piling i polerowanie
Na samym początku ściągamy wierzch-

nią warstwę płytki blokiem ściernym o bar-
dzo wysokiej gradacji. Czynimy to ruchem 
w kierunku końcówek palców, nie więcej niż 
trzykrotnie. Większa ilość ruchów może spo-
wodować, że płytka stanie się niebezpiecznie 
cienka. Warto posłuchać ostrzeżenia Alek-
sandra Fredry: „łatwiej kijek pocienkować, 
niźli cienki pogrubasić”. Tak samo jest z pa-
znokciem. Cały odrasta kilka dobrych mie-
sięcy. 

Na taki paznokieć po pilingu nakła-
damy bardzo cienką warstwę pasty poler-
skiej. Przy użyciu pokrytej naturalną skórą 

Dorota WłosoWicz – członek Rady Ekspertów „Głosu Seniora”. Bę-
dzie współredagować dział poświęcony zdrowiu i urodzie seniora.
Urodzona w  Krakowie, absolwentka Prawa UJ, dziennikarka radiowa i  te-
lewizyjna. Autorka książki „Z cukrem czy bez”, będącej zapisem wywiadów 
w Radiu Kraków ze znanymi postaciami ze świata kultury, nauki, sztuki i me-
dycyny. Kultura komunikacji to dziedzina, w której jako trener, doradca i co-
uch realizuje swoje pedagogiczne zamiłowania. Pasjonatka zdrowego stylu 
życia i  kosmetologii. Autorka nowatorskiej metody kosmetycznej. Wykła-
dowca m.in. w Małopolskiej Wyższej Szkole im. J. Dietla w Krakowie. 

polerki doprowadzamy płytki do połysku. 
Polerowanie wykonujemy takimi samymi 
ruchami jak pilingowanie płytki (od nasa-
dy paznokcia do jego końcówki). Polerować 
możemy do woli – im dłużej, tym bardziej 
się błyszczy. Musimy jedynie zwrócić uwagę 
na to, aby ruchy przy polerowaniu nie były 
zbyt szybkie. Tarcie powoduje szybkie pod-
niesienie temperatury pomiędzy polerką 
a paznokciem i może to być bolesne. 

masaż Dla relaksu
Kolejnym niezwykle ważnym elemen-

tem manicure jest masaż. Oprócz niewątpli-
wej przyjemności i relaksu, który masaż daje 
pacjentce, nawilża on skórki, uelastycznia 
je i  zaskakująco poprawia ich wygląd. Ma-
saż wykonujemy najlepszymi kremami do 
masażu zawierającymi środki odżywcze dla 
skóry dłoni. Możemy też zrobić kilkunasto-
minutowy opatrunek z  ciepłej oliwy z  oli-
wek zakładając na dłonie oliwę, woreczki 
i ciepłe ręczniki. Wszystko zależy od czasu, 
który możemy przeznaczyć na manicure. 
Po takim nawilżeniu dłoni odtłuszczamy 
płytkę paznokci w  najbardziej ekologiczny 
i  przyjazny sposób. Najlepsza w  tym celu 
będzie włosiana szczoteczka i  woda z  sza-
rym mydłem. Tym ostatnim zmywamy krem 
z  płytki, natomiast szczoteczką masujemy 
paznokcie i otaczające je skórki. Jest to nie-
zwykle efektywny, a  zupełnie niedocenia-
ny element manicure. Na tym etapie należy 
bezwzględnie wymienić szmatkę na świeżą. 
Czystą szmatką dokładnie wycieramy dłonie 
z kremu i wody z mydłem, a także masujemy 
i oczyszczamy po raz ostatni płytkę i skórki 
wokół paznokcia. Tak przygotowana dłoń 

z wypolerowanymi paznokciami jest wystar-
czająco piękna, zdrowa i estetyczna. 

kolor wieńczy Dzieło
Można jednak w  zależności od gustu 

i  upodobań pomalować paznokcie na ulu-
biony kolor odpowiednio do wykonywanej 
pracy, czekającego nas spotkania, ulubionej 
sukienki czy gustu partnera. Pamiętać na-
leży koniecznie o  lakierze podkładowym. 
Warto kupić lakier dobrej firmy z  dobre-
go renomowanego laboratorium, który nie 
odbarwi naszych paznokci, który utrzyma 
się na paznokciach przez tydzień, a  nade 
wszystko będzie cieszył oczy nasze i  na-
szych bliskich. Jeśli chcemy uzyskać taki 
efekt, to całości dopełni wierzchnia zabez-
pieczająca nasz lakier warstwa lakieru. Mo-
żemy nawet być de mode i zafundować so-
bie francuski manicure. 

Paznokcie, które nie mogą „oddychać”, 
które są pokryte lub „chronione” przez 
wiele miesięcy pancerną warstwą nieprze-
puszczalnych materiałów chemicznych, 
nie funkcjonują prawidłowo. To wszystko 
w  mikroskali, niewątpliwie, przez wiele lat 
negatywnie oddziałuje na nasze zdrowie. 

W  dobie sztucznych i  żelowych pa-
znokci, a także lakierów hybrydowych, któ-
re każą nam odwiedzać specjalizujące się 
w takich usługach salony raz na miesiąc, nie 
doceniamy naturalnego manicure i  przy-
jemności malowania paznokci raz w  tygo-
dniu na różne kolory i  różne okazje. Dając 
naszym dłoniom szansę na naturalny mani-
cure, dajemy sobie „ekologiczne poczucie 
satysfakcji”, że nie ulegamy modzie, tylko 
zdrowiu i urodzie. 
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SeNiOr W iNTerNeCie

surFowanie 
w cyberprzestrzeni

potencjał Dobra i zła
Internet jest drzwiami otwierający-

mi się na wspaniały i  ekscytujący świat 
o  potężnym wpływie formacyjnym; nie 
wszystko jednak po drugiej stronie drzwi 
jest bezpieczne, zdrowe i  prawdziwe. 
Dzieci i  młodzież powinny przechodzić 
formację medialną, nie wchodząc na ła-
twą drogę bezkrytycznej bierności, nie 
poddając się naciskowi rówieśników ani 
wyzyskowi komercyjnemu. Młodzi mają 
tę powinność względem samych siebie, 

a także rodziców i nauczycieli, a ostatecz-
nie względem Boga, by dobrze wykorzy-
stywać internet. Pozostawia on niezwy-
kle wcześnie w  zasięgu młodych ludzi 
ogromną możliwość czynienia dobra lub 
zła, samym sobie i  innym. Może wznieść 
ich życie ponad marzenia wcześniejszych 
pokoleń i dać następnie możliwość wzbo-
gacania życia innych. Może także pchnąć 
ich w konsumpcjonizm, fantazje dotyczą-
ce pornografii i  przemocy oraz patolo-
giczną izolację.

Wśród konkretnych problemów stwa-
rzanych przez internet jest obecność 
witryn nienawiści, poświęconych znie-
ważaniu i  atakowaniu grup religijnych 
i  etnicznych. Choć szacunek dla wolności 
wypowiedzi może wymagać do pewnego 
stopnia tolerancji nawet dla głosów niena-
wiści, wewnętrzne reguły branży interne-
towej oraz – gdy to konieczne, interwencja 
władz publicznych – powinna ustanowić 
i  egzekwować rozsądne granice tego, co 
wolno powiedzieć.
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potencjał Dobra i zła
Internet nie jest jedynie środkiem roz-

rywki i konsumpcyjnego zaspokojenia. Jest 
narzędziem wykonywania użytecznej pra-
cy, ale konieczna jest roztropność, aby ja-
sno widzieć implikacje – potencjał dobra 
i zła – kryjące się w tym medium i twórczo 
odpowiadać na jego wyzwania i możliwości. 
Potrzeba też umiarkowania i samodyscypli-
ny w podejściu do tego wybitnego narzędzia 
technologicznego, aby używać go mądrze 
i tylko dla dobrych celów.

komunikacja niewerbalna
Komunikacja za pomocą nowocze-

snych urządzeń telekomunikacyjnych nie 
uczy bezpośredniej obserwacji emocji, jaki 
wywołuje nasz przekaz na odbiorcę. Dzię-
ki obserwacji najprostszych emocji w  ru-
chach, gestach, intonacji i  mimice twarzy 
rozmówcy, które na całym świecie wśród 
różnych grup etnicznych i kulturowych są 
tożsame, uczymy się wrażliwości, empatii, 
odczuwania wspólnych emocji. Możemy 
kontrolować przejawy aprobaty, sympatii 
czy wręcz przeciwnie wychwytywać sy-
gnały ostrzegawcze o  nieufności z  dru-
giej strony, wrogości czy nieszczerych za-
miarach. Ta cała otoczka bezpośrednich 
niewerbalnych relacji posiada niekiedy 
większe znaczenie informacyjne niż sam 
werbalny przekaz.

Nie można jednak całkowicie negować 
kontaktów i przyjaźni internetowych. Przy-
kładem mogą być psychologowie, którzy ze 
swymi klientami powszechnie stosują tzw. 
spotkania terapeutyczne za pomocą pocz-
ty elektronicznej. Bowiem brak bezpośred-
niego oglądu reakcji terapeuty, pozwala pa-
cjentowi na większa anonimowość, dając 
szanse większej szczerości i  wglądu w  sa-
mego siebie.

Czy jednak większość nieprzygotowa-
nych psychicznie użytkowników globalnej 
wioski, a często uważających się za władców 
tych wszystkich zaskakujących ich swoją 
nowoczesnością odkryć nauki i  techniki, 
potrafi z  pożytkiem dla siebie i  dla dalsze-
go rozwoju ludzkiej cywilizacji właściwie te 
dobra nauki i techniki wykorzystać?

etykieta internauty
Sprawą o podstawowym znaczeniu dla 

każdego użytkownika sieci jest, aby zdawał 
on sobie sprawę ze swej odpowiedzialności 
za dostęp do rozległych zasobów internetu. 
Użytkownik ponosi ostateczną odpowie-
dzialność za swoje działania przy dostępie 
do usług sieciowych. Internet nie jest po-
jedynczą siecią; jest to raczej zbiór tysięcy 
pojedynczych sieci, którym umożliwiono 
wymianę informacji pomiędzy sobą. Infor-
macja wysyłana do internetu może w rze-
czywistości wędrować poprzez wiele róż-
norakich sieci, zanim dotrze do miejsca 
przeznaczenia. Dlatego użytkownicy pra-
cujący w  internecie muszą być świadomi 
obciążenia, jakie wnoszą do innych współ-
pracujących sieci. Jako użytkownik sieci 
lokalnej otrzymujesz zezwolenie na dostęp 
do innych sieci. Działania, które są ruty-
nowo dozwolone w  jednej sieci/systemie, 
mogą być kontrolowane lub nawet zabro-
nione w innej. Pamiętaj: fakt, że użytkow-
nik „może” wykonać jakieś konkretne dzia-
łanie, nie oznacza jeszcze, że „powinien” je 
wykonać.

Używanie sieci jest przywilejem, a  nie 
uprawnieniem; przywilejem, który może 
być w  każdej chwili czasowo odebrany za 
jego nadużywanie. Przykładami naduży-
wania uprawnień mogą być: umieszczanie 
w systemie nielegalnych informacji, używa-
nie obelżywego lub budzącego inne zastrze-
żenia języka w przesyłanych wiadomościach 
(zarówno publicznych, jak i  prywatnych), 
nadawanie wiadomości, które mogą spowo-
dować utratę wyników pracy u odbiorców, 
wysyłanie tzw. listów łańcuszkowych oraz 
wszelkie inne działania, które mogą spowo-
dować „przepełnienie” sieci lub w inny spo-
sób zakłócać prace innych użytkowników. 
W szczególnych wypadkach może nastąpić 
odebranie przywileju pracy w  sieci na sta-
łe, będące wynikiem akcji dyscyplinarnych, 
podejmowanych przez specjalne komisje, 
powołane do badania przypadków nadużyć 
w sieci. 

�� DR INż. MAREK GRUSZECKI 
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU UJ

Dziesięć 
przykazań etyki 
komputerowej

1.	 Nie	będziesz	używał	kompu-
tera,	aby	szkodzić	innym.	

2.	 Nie	zakłócaj	pracy	na	kompu-
terach	innym.	

3.	 Nie	zaglądaj	bez	pozwolenia	
do	cudzych	plików.	

4.	 Nie	będziesz	używał	kompu-
tera,	aby	kraść.	

5.	 Nie	będziesz	używał	kompu-
tera	do	dawania	fałszywego	
świadectwa.	

6.	 Nie	będziesz	używał	ani	ko-
piował	programów,	za	które	
nie	zapłaciłeś.	

7.	 Nie	będziesz	używał	zasobów	
cudzych	komputerów	bez	ze-
zwolenia	(autoryzacji).	

8.	 Nie	będziesz	przywłaszczał	
sobie	wysiłku	intelektualnego	
innych.	

9.	 Będziesz	myślał	o społecznych	
konsekwencjach	programu,	
który	piszesz.	

10.	 Będziesz	używał	komputera	
z rozwagą	i ostrożnością.
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powieDz nie e-wykluczeniu!

▸ terMin „e-wykluczenie” ozna-
cza podział społeczeństwa 
na osoby z dostępeM do inter-

netu i nowoczesnych forM koMu-
nikacji oraz na osoby bez takich 
Możliwości. 

E-wykluczenie (zwane inaczej cyfro-
wym wykluczeniem) dotyczy nie tylko bra-
ku umiejętności posługiwania się interne-
tem (zwłaszcza wśród osób starszych), ale 
odnosi się także do niskiej jakości połącze-
nia (szczególnie w  małych miastach i  na 
wsi) oraz  nieznajomości języków obcych 
przydatnych w obsłudze technologii.

Według badań CBOS tylko 6% osób 
powyżej 65 lat i 23% w wieku 55–64 korzy-
sta z  internetu, podczas gdy młodzi ludzie 
(18–24) korzystają z  sieci w zdecydowanej 
większości (93%).

Obawa przed urządzeniami elektro-
nicznymi czy też korzystaniem z  interne-
tu wśród osób starszych wynika przede 
wszystkim z  nieznajomości technologii, 
ale także z  braku urządzeń dedykowanych 
specjalnie tej bardziej wymagającej grupie 
klientów, jakimi są osoby starsze.

z  pomocą przychodzi jednak IntuTab 
– pierwszy w  Polsce tablet przeznaczo-
ny dla osób od 40. roku życia i  seniorów. 
Tablet jest dostosowany do potrzeb osób 
starszych: ma dużą czcionkę, specjalny 
pulpit z funkcjami głosowymi, motywy ko-
lorystyczne dostosowane dla użytkowni-
ków niedowidzących.

IntuTab to tablet przyjazny osobom, 
które nie są biegłe w zakresie nowych tech-
nologii. 

Dodatkowo, IntuTab posiada specjal-
ny przewodnik, w  którym znajdują się 
dokładne informacje i  wskazówki, jak ko-
rzystać z tabletu, danej funkcji czy aplika-
cji. Dzięki temu użytkownik pozna świat 
multimediów od podstaw, w sposób łatwy 
i bezstresowy!

Urządzenie zawiera kilkadziesiąt warto-
ściowych, preinstalowanych aplikacji. Użyt-
kownik trafi zawsze do celu za pomocą na-
wigacji: znajdzie sklep, aptekę, przychodnię 
czy teatr. Dzięki aplikacji „Co i gdzie” będzie 
na bieżąco z  wydarzeniami kulturalno-ro-
zrywkowymi w swojej okolicy. 

IntuTab zaznajomi również użytkowni-
ka ze zdrowym stylem życia: pomoże w tym 

aplikacja „Twój osobisty trener” oraz aplika-
cje do gotowania, tabela kalorii czy nawet 
indeks glikemiczny. 

Dzięki aplikacjom „OnetNews”, „Inte-
ria Fakty” oraz „Dziennik Gazeta Prawna” 
właściciel tabletu będzie zawsze na bieżą-
co z  najnowszymi informacjami ze świa-
ta polityki i  biznesu. Rozrywkę zapewnią 
natomiast aplikacje: Legimi, NextTo, które 
pozwalają na przegląd prasy oraz wybór lek-
tury spośród oferty kilku tysięcy e-booków.

Aplikacja VOD Onet umożliwi zobacze-
nie ulubionych seriali, a za pomocą odbior-
nika DVBT będzie można oglądać w  do-
wolnym miejscu telewizję. Komunikację 
z najbliższymi zapewni Gadu-Gadu oraz te-
lefonia EasyCall. Tablet IntuTab to również 
mobilna encyklopedia wiedzy, dzięki takim 
aplikacjom jak: Wikipedia, Leki refundowa-
ne, Słowniki, Rozmówki czy Przewodniki. 

Tablet można kupić on-line oraz w naj-
większych sieciach handlowych w  kraju, 
a także w autoryzowanym sklepie Overmax: 
overmania.pl. 

Partnerami urządzenia są: Głos Seniora, 
Onet, Dziennik Gazeta Prawna oraz portal 
Senior.pl.

Nagroda Główna: taBLEt dla sENiora 
Prosimy o nadsyłanie haseł reklamowych do dnia 1.03.2014
na adres: glos.seniora@manko.pl
z dopiskiem: „Konkurs – tablet”

Czas trwania konkursu 1.12.2013–1.03.2014

INTUTAB
Pierwszy w Polsce intuicyjny tablet przeznaczony dla osób w wieku 40+ !
IntuTab to prawdziwa rewolucja na polskim rynku. Pierwszy w Polsce ta-
blet  przyjazny osobom, które nie są biegłe w zakresie nowych technologii. 
To także tablet dedykowany seniorom, który w prosty sposób wprowadza 
użytkowników w świat interaktywno-multimedialny. 

konkurs na najlepsze 
Hasło reklamowe  
Dla tabletu Dla seniorów
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▸ w raMach obchodów dni se-
niora, w dziennyM doMu po-
Mocy społecznej (ddps) nr 2 

w lublinie, przy ul. pozytywistów 
16, odbyło się integracyjne i wielo-
pokoleniowe spotkanie przy Muzyce 
i nie tylko.

zaproszonych gości witali Anna Szum-
lak – kier. DDPS nr 2 w  Lublinie, Adam 
Mołdoch – kier. filii nr 3 Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Rodzinie (MOPR) w Lublinie.

Ewa Dados – pełnomocnik prezyden-
ta Lublina ds. Seniorów, w  imieniu swoim, 
prezydenta Lublina – Krzysztofa żuka, za-
stępcy prezydenta  Lublina – Moniki Li-
pińskiej, życzyła seniorom i  ich rodzinom 
przede wszystkim zdrowia, poszukiwania 
różnych form aktywnego spędzania czasu, 
czerpania wielu radości z  bycia aktywnym 
poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach 
(edukacyjnych, sprawnościowych, arty-
stycznych, turystycznych), rozwijania swo-
ich pasji, zainteresowań. 

Najliczniejszą grupę uczestników sta-
nowili seniorzy z: DDPS nr 1 w  Lublinie, 
DDPS nr 2 w Lublinie, Centrum Usług So-
cjalnych (CUS) w Lublinie, Centrum Dzien-
nego Pobytu (CDP) przy ul. Maszynowej 
w Lublinie, CDP przy ul. Pogodnej w Lubli-
nie, Klubu Seniora LSM w Lublinie.

Dni seniora w lublinie
W wydarzeniu udział wzięli także repre-

zentanci lubelskich urzędów i instytucji dzia-
łających na rzecz seniorów, przedstawiciele 
domów opieki społecznej, klubów seniora 
i  in. Kolejnym punktem obchodów Dni Se-
niora była część artystyczna, w  której dzie-
ci z przedszkola nr 47 w Lublinie wystąpiły 
w  spektaklu słowno-muzyczno-baletowym 
pt. „Cztery pory roku”. Popisy bardzo po-
dobały się publiczności. Mali artyści zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami, słodyczami 
i upominkami. 

Pod okiem pań Ilony zgiet i  Beaty Ki-
daj artyści seniorzy z DDPS nr 2 w Lublinie 
wystąpili ze sztuką pt. „Ożenek” Mikołaja 
Gogola. zgromadzeni goście byli pod wra-
żeniem występów w wykonaniu seniorów. 

Po części artystycznej wystąpiły panie, 
które apelowały o przyłączenie się do akcji, 
ogłoszonej przez Lubelski Animals, a  po-
legającej na zbiórce datków pieniężnych 
i produktów żywnościowych na rzecz bez-
domnych zwierząt.

Pani Bożena Gołdysz, reprezentująca 
Lubelski Oddz. Latarnika Polski Cyfrowej, 
zachęcała seniorów do zapisywania się na 
darmowe zajęcia z  obsługi komputera. Na 
bezpłatne zajęcia z  jogi, relaksacji, nauki 
prawidłowego oddechu, zapraszał seniorów 
młody wolontariusz. 

Dla odprężenia i  zregenerowania sił 
Ania Szumlak ogłosiła przerwę.

Wyczekiwanym momentem dla wszyst-
kich była degustacja przygotowanych pysz-
ności, po której wszyscy zostali zaproszeni 
na tańce.

Stoły zachęcały do skosztowania soków, 
herbaty, kawy, owoców, sałatki jarzynowej 
i pysznego barszczu ugotowanego przez Mir-
kę Radziej. Ciastem na wiele sposobów i cia-
steczkami w różnych postaciach  Teresa Mo-
rawska zachwyciła nie jedno podniebienie.

O  strawę duchową zadbał zespół wo-
kalno-muzyczny „Pauza” , wykonując znane 
i lubiane szlagiery muzyki polskiej i świato-
wej z  lat, 60., 70., 80. i  90. ubiegłego wie-
ku. Wszyscy uczestnicy, którym w tym dniu 
dopisywało zdrowie i  nie łamało w  krzyżu 
żwawo i z wielką ochotą tańczyli tanga, wal-
ce i inne gatunki muzyczne. 

Medycznie imprezę zabezpieczała Ma-
ria Adamiak.

Logistyką zajęły się panie: Justyna Flisek 
i Anna Szumlak.

Organizatorzy: DDPS nr 2 w  Lubli-
nie, Filia nr 3 MOPS  w  Lublinie, Filia nr 
13 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. He-
ronima Łipacińskiego w Lublinie, Klub Ak-
tywnego Seniora LSM  w Lublinie, Latarnik 
Polski Cyfrowej Bożena Gołdysz serdecznie 
dziękują przybyłym na uroczystość gościom 
i podopiecznym.

�� JADWIGA KARCZEWSKA
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▸ projekcja filMu „nie zapoMnij 
Mnie” oraz spotkanie z krew-
nyMi, którzy opiekowali się 

swoiMi bliskiMi choryMi na cho-
robę alzheiMera to główne punk-
ty obchodów światowego dnia 
osób z chorobą alzheiMera, które 
odbyło się w sopocie. święto to na 
całyM świecie obchodzone jest 21 
września. 

Reżyser filmu David Sieveking w  uni-
kalny sposób, nie bojąc się groteski i  hu-
moru, portretuje swoją matkę, która – jak 
miliony ludzi w Europie – zapada na cho-
robę Alzheimera. „Nie zapomnij mnie” to 
obraz, w  którego centrum uwagi znajduje 
się nie tyle choroba, lecz człowiek zapada-
jący na nią wbrew własnej woli. Film jest 
tegorocznym zwycięzcą festiwalu Planete+ 
Doc Film Festival oraz zyskał rekomenda-
cję europejskich stowarzyszeń alzheime-
rowskich. 

Wyniki największego badania polskich 
seniorów „PolSenior” potwierdzają, że coraz 
więcej osób starszych choruje na demencję. 
Stają się oni zależni od pomocy innych, co 
prowadzi przede wszystkim do znacznych 
obciążeń rodziny. Jedną z  najczęstszych 
przyczyn demencji jest choroba Alzheimera, 
przez lekarzy nazywana epidemią XXI wie-
ku. Na całym świecie cierpi na nią 37 mln 
osób i  liczba ta cały czas rośnie. Eksperci 
przewidują, że w 2050 roku przekroczy 115 
mln. W Polsce na chorobę Alzheimera cho-
ruje ok. 250 tys. osób. W 2050 roku ma ich 
być milion. 

Choroba najczęściej dotyka osoby star-
sze, powyżej 65. roku życia. Pojawia się pod-
stępnie. Pierwsze objawy często traktowane 
są jako dziwactwa staruszka. zaburzenia 
pamięci, mowy, trudności lub utrata orien-
tacji w  czasie i  w  przestrzeni, gwałtowne 
zmiany nastroju, napady lęku, czasem na-
wet agresji, narastające trudności w  utrzy-
maniu higieny i wykonywaniu codziennych 

nie zapomnij mnie

czynności – to najczęstsze objawy choroby 
Alzheimera. 

– Dotychczas nie poznano jednoznacz-
nej przyczyny występowania tej choroby, 
a co za tym idzie niestety niemożliwe jest jej 
leczenie przyczynowe. Dostępne obecnie leki 
mogą jedynie ją spowolnić. Dlatego niezwy-
kle istotną sprawą jest zapewnienie jak naj-
lepszej jakości opieki nad chorym i wsparcie 
jego opiekunów. Chorzy na chorobę Alzhe-
imera i  ich rodziny potrzebują przyjaciół 
i  znajomych, którzy ich odwiedzają, sąsia-
dów, którzy zaproponują im pomoc oraz 
kompetentnych specjalistów – pielęgnia-
rek, lekarzy, psychologów, rehabilitantów, 
opiekunek środowiskowych i  terapeutów 
– mówi Małgorzata Chrzanowska, psycho-
log z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Sopocie, działająca również w Gdań-
skim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom 
z Chorobą Alzheimera. – Ważne jest rów-
nież wsparcie i  zrozumienie ze strony spo-
łeczności lokalnej, która zaakceptuje chore-
go takim jakim jest – dodaje. 

Opieka nad osobami z chorobą Alzhe-
imera jest szczególnie trudna dla bliskich 
chorych, ze względu na zmiany osobowo-
ściowe. W  Polsce ponad 90% wszystkich 
chorych na demencję opiekują się opie-
kunowie rodzinni – współmałżonkowie, 
dzieci, synowe, wnuki lub inni członkowie 
rodzin. Osoby te podejmują ciężkie i odpo-
wiedzialne zadanie, które wypełniają przez 
wiele lat, często 24 godziny na dobę. 

Spotkanie z  okazji światowego Dnia 
Osób z  Chorobą Alzheimera zorganizo-
wało Gdańskie Stowarzyszenie Pomo-
cy Osobom z  Chorobą Alzheimera przy 
wsparciu Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w  Sopocie. Wzięli w  nim 
udział opiekunowie nieformalni, rodziny 
osób z chorobą Alzheimera oraz pracow-
nicy ochrony zdrowia i  systemu pomocy 
społecznej. 

�� AGNIESZKA NIEDAŁTOWSKA  
– specjalista ds. komunikacji zewnętrznej, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
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twórcza czy oDtwórcza 
rzeczywistość Dla seniora

w dniu 9 listopada 2013 r. ka-
tedra nauk o wychowaniu 
wyższej szkoły Menedżer-

skiej w warszawie zorganizowała 
Międzynarodową konferencję na-
ukową pt. „twórcza czy odtwór-
cza rzeczywistość dla seniora”. 
organizatorzy konferencji chcieli 
naukowo odpowiedzieć na pytanie, 
czy obecna rzeczywistość poMaga 
seniorowi przeżyć czas wolny od 
pracy zawodowej, czy uaktywnia 
seniora, czy pozwala wykorzystać 
jego potencjał intelektualny. 

Tematyka obejmowała również przed-
sięwzięcia z  zakresu kultury, kondycję fi-
zyczną seniorów. Konferencja miała cha-
rakter interdyscyplinarny. Duża ilość 
zgłoszonych referatów skłoniła organizato-
rów do zorganizowania obrad w  sekcjach. 
Obrady poszczególnych sekcji koncentro-
wały się wokół następujących problemów: 
Czy trzeba zostać ustawowym seniorem? 

Domy Pomocy Społecznej, Domy Seniora czy 
Domy Twórczej Aktywności Seniora? Uni-
wersytet Trzeciego Wieku dla Aktywnych, 
Senior na portalach społecznościowych, Se-
nior w  opiece zdrowotnej, Senior a  sektor 
finansowy, 50+ – też człowiek, Pracownik 
socjalny u  Seniora – wymysł czy koniecz-
ność życiowa, Cyfrowe wykluczenie senio-
rów, Psychologiczny portret ludzi w  okresie 
późnej dorosłości, Postawy społeczne wobec 
osób starszych, Polityka społeczna wobec 
osób starszych, Praca socjalna z  osobami 
starszymi. 

Konferencja spełniła wszystkie wymaga-
nia ustawowe i formalne z zakresie propor-
cji referatów krajowych do zagranicznych, 
by otrzymać status konferencji międzyna-
rodowej. Obrady odbywały się w  czterech 
językach: angielskim, słowackim, ukraiń-
skim i polskim. 

W  konferencji wzięli udział studenci 
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w  Warsza-
wie, którzy dodatkowo przygotowali swój 
panel. 

RADOMSKIE OBChODY 
ŚWIATOWEGO DNIA SENIORA

radomszczański uniwersytet trzeciego Wieku (rutW) oraz 
klub złotej jesieni (kzj) przy Mdk w radomsku zorganizowa-
ły koncert z okazji Światowego dnia seniora. 

Podczas uroczystości prezydent Anna Milczanowska i dyrektor Elżbieta 
Kwiatkowska życzyli wszystkim seniorom dużo zdrowia i radości. Uro-
czystość poprowadziły Celina Oleszkiewicz z KZJ i Ewa Kaczmarczyk 
(RUTW).
Koncert uświetniły swoimi występami dzieci Tęczowe Nutki rozśpiewane, 
pary taneczne ze Studia Tańca „Etiuda” ,Grupa Taneczna Break Dance, Ka-
baret +60 Łazy. Można było także zobaczyć samych seniorów, którzy po-
kazali swoje umiejętności taneczne, muzyczne i poetyckie. 
Podczas świętowania nie zabrakło dawki humoru, seniorzy opowiadali 
dowcipy i śmiali się ze starości. Uczestnicy imprezy poznali także laure-
atów konkursu Super Senior 2013, który miał na celu znalezienie cieka-

wych i pozytywnych seniorów oraz pokazanie innym, a w szczególności 
młodemu pokoleniu, że nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu. 
Na konkurs przyszło wiele zgłoszeń. Dzięki nim poznano wielu wspania-
łych seniorów z Radomska. Są to często ludzie wrażliwi, działający nie dla 
rozgłosu czy sławy, lecz cicho i z pokorą realizujący swoje pomysły na ży-
cie, swoje hobby, często zarażający innych swoimi pasjami. Służą pomocą, 
radą i czasem. Niektórzy opiekują się chorymi, niepełnosprawnymi, czytają 
dzieciom bajki, pakują paczki dla potrzebujących, haftują, spisują kroniki 
rodzinne, inni fotografują, malują, uczą się języków, zakładają swoje blogi… 
A to wszystko dzięki temu, że życie jest piękne.
Tytuł Super Senior 2013 tytuł otrzymali: Teresa Moszkowicz, Michał Cie-
sielski, Wiesława Broszkiewicz, halina Lipniak, halina Mikulska, Irena Gó-
recka, Aleksandra Szcześniak, Wiesława Podolska, halina Dziadkiewicz, 
Anna Karbownik, Alicja Koper, Teresa Chobot.

i raDomszczańsKiE DyKtaNDo DLa sENioróW
18 listopada br. odbyło się I Radomszczańskie Dyktando dla Seniorów. Pi-
sało je wielu seniorów, a poziom był bardzo wysoki. Tytuł Mistrza Polskiej 
Ortografii dla Seniora otrzymała Elżbieta Zakrzewska RUTW SAN, tytuł  
I Wicemistrza Polskiej Ortografii dla Seniora zdobyła Wiesława Broszkie-
wicz z RUTW SAN. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Uczestników konferencji powitał prof. 
nadzw. dr hab. Jan Krukowski – przewodni-
czący Komitetu Organizacyjnego. 

Konferencje otworzyli rektor Wyższej 
Szkoły Menedżerskiej w Warszawie prof. dr 
hab. Paweł Czarnecki oraz prezydent WSM 
prof. Stanisław Dawidziuk.

Patronat honorowy nad konferencją 
objął JE Prezydent Wyższej Szkoły Mene-
dżerskiej w Warszawie prof. Stanisław Da-
widziuk Dr. h.c. 

�� EWA K.
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▸ w ostatni weekend odbyła się 
czwarta już edycja sopoc-
kich targów seniora. ponad 

60 wystawców prezentowało boga-
tą ofertę usług i produktów przy-
gotowanych specjalnie z Myślą 
o seniorach. na uczestników czeka-
ły również ciekawe wykłady, warsz-
taty i porady. 

– Ogromne zainteresowanie targami 
pokazuje, że taka inicjatywa jest bardzo 
potrzebna – mówi Anna Jarosz, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Sopocie, współorganizator Sopockich 
Targów Seniora. – To ważne, żeby seniorzy 
czuli się potrzebni i wiedzieli, że o nich pa-
miętamy. Propozycja udziału w targach to 
motywowanie do podejmowania przez oso-
by starsze różnych aktywności, zachęcenie 
do wyjścia z  domu i  podjęcia aktywności 
na miarę swoich możliwości – dodaje Anna 
Jarosz. 

Podczas targów każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Ponad 60 wystawców – firm, in-
stytucji i organizacji – prezentowało bogatą 
ofertę produktów i  usług skierowanych do 
osób starszych. Były propozycje dla osób 
aktywnych, które szukają ciekawych pomy-
słów na spędzanie czasu, jak również dla 
osób mniej samodzielnych, które potrzebu-
ją wsparcia i opieki. 

– To dla nas bardzo ważne, że w  jed-
nym miejscu możemy znaleźć wiele cennych 
informacji i  porad dla seniorów – mówi 
Pani zofia, która po raz trzeci uczestniczy-
ła w  targach. – Tu można wybrać według 
swoich potrzeb, coś dla zdrowia, dla urody, 
ciekawe zajęcia, wykłady i porady. Ja zawsze 
chętnie uczestniczę w zajęciach ruchowych. 
W tym roku uczyłam się tańca i samoobro-
ny. Instruktor pokazywał, w jaki sposób moż-
na się obronić. I wcale nie potrzeba do tego 

siły, trzeba tylko wiedzieć jak to zrobić – do-
daje pani zofia. 

Jak co roku ogromnym zainteresowa-
niem cieszyły się badania profilaktyczne oraz 
porady specjalistów. W  kąciku mody i  uro-
dy panie chętnie korzystały z  porad stylist-
ki i wizażystki. Jak mówiły – o urodę trzeba 
dbać niezależnie od wieku. Podczas warszta-
tów komputerowych seniorzy uczyli się pod-
staw obsługi komputera i oswajali myszkę… 
komputerową. Seniorzy chętnie korzystali 
z różnych proponowanych przez organizato-
rów form aktywności, m.in. warsztatów pla-
stycznych, tanecznych, gimnastyki, śmiecho-
terapii, a  także gier terenowych: kręgli, buli 
oraz labiryntu na orientację. 

Uczestnicy targów tytułem „Produkt 
przyjazny seniorom” wyróżnili propozycje, 
które ich zdaniem wpływają na poprawę ja-
kości życia osób starszych: krem przeciw-
zmarszczkowy AA złota Kuracja 60+ firmy 
Oceanic, badanie densytometryczne kości 
w osteobusie oraz zumbę – połączenie gim-
nastyki, tańca i śpiewu. zumba zapropono-
wana przez Sopockie Centrum Seniora roz-
tańczyła gości uczestniczących w  targach 
i pokazała, że to forma ruchu dostępna dla 
każdego niezależnie od wieku i sprawności, 
dawka pozytywnej energii i doskonały spo-
sób na integrację.

Jak mówiły panie z  Formacji Nowo-
czesny Senior w  kabarecie literackim 
pt. „Słońce w  kapeluszu”, cytując Wisła-
wę Szymborską: „Dobra rada dla tych, 
którzy się starzeją: niech zacisną zęby 
i z życia się śmieją. Kiedy wstaną rano, 
„części” pozbierają, niech rubrykę zgo-
nów w  prasie przeczytają, jeśli ich na-
zwiska tam nie figurują, to znaczy, że 
zdrowi i dobrze się czują”. 

– Zarówno frekwencja seniorów, jak 
i pogoda dopisała – komentuje targi Ma-
rek Wojda, prezes Fundacji Niezależni, 
współorganizator wydarzenia. – Choć na 
dworze było nieco chłodno, w Hali 100-le-
cia przez cały weekend wrzało. To dowód 
na to, że seniorzy potrzebują miejsc, w któ-
rych mogą realizować swoje pasje i rozwi-
jać zainteresowania. Cieszymy się, że pod-
czas tragów możemy wspierać tego typu 
inicjatywy – kluby, centra aktywności, 
szkoły i  stowarzyszenia. Pogodne i  szczę-
śliwe życie seniorów to szczytny cel, który 
wymaga naszego wspólnego wysiłku. 

�� AGNIESZKA NIEDAŁTOWSKA 
Specjalista ds. komunikacji zewnętrznej  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Sopocie 

zumba roztańczyła 
sopockie targi seniora 
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NIE BÓJMY SIę STAROŚCI 
z okazji przypadającego na 14 listopada Światowego dnia se-
niora. uniwersytet trzeciego Wieku w  kołobrzegu wspólnie 
z regionalnym centrum kultury 17 listopada zorganizował dla 
wszystkich seniorów koncert pt „nie bójmy się starości”. 

Włodarze miasta, prezydent Janusz Gromek, poseł na sejm RP Marek hok, 
członkini Zarządu Marszałkowskiego Anna Mieczkowska oraz zastępca dy-
rektora RCK Elżbieta Downarowicz, życzyli przybyłym na koncert mieszkań-
com Kołobrzegu i kuracjuszom zdrowia, pogody ducha oraz aby wiek dojrza-
ły był czasem realizacji pasji i zamierzeń. Uściski, całusy i kwiaty w imieniu 
wszystkich seniorów przyjęła pani prezes UTW Irena Frankiewicz. 
Koncert prowadziły nasze koleżanki Maria Mołodowicz i  Jadwiga Waw-
rzonek. Jako pierwszy na scenie wystąpił zaproszony zespół „Algi” ze Szko-
ły Podstawowej nr 8 pod kierownictwem haliny Puc. Sala burzą oklasków 
nagrodziła występujące dzieci. Ich żywiołowe tańce w  pięknych strojach 
budziły nasz podziw. Radosna atmosfera na sali spowodowała, że chciało 
się razem z dziecięcym solistą nucić „gdyby słonie miały dłonie, grałyby na 
saksofonie” i „wesoło w dżungli jest”. Szpagat wykonany przez dwie tańczą-
ce uczennice był dopełnieniem całości.
W  przerwach między występami opowiadane przez koleżanki Jadwigę 
i Marię dowcipy wywoływały uśmiech na twarzy każdego seniora.
W dalszej części koncertu słuchaliśmy „Retrowianek” pod batutą Jolanty 
Wójcik-Oszmaniec. Pięknie śpiewały i pięknie poruszały się na scenie pre-
zentując swój muzyczny talent. 

SZTUKA ZDOBIENIA 
WSZYSTKIEGO
dekupaż posiada długą i  ciekawą historię. prawie tysiąc lat 
temu chińscy wieśniacy robili kolorowe wycinanki z  papieru, 
którymi dekorowali okna i  inne przedmioty. jednak technika 
ta ma swoje korzenie w syberii, gdzie w podobny sposób deko-
rowano grobowce rdzennych sybiraków. tradycja ta sięga na-
wet czasów sprzed narodzin chrystusa. dziś sztuka dekupażu 
przeżywa drugą młodość, a uczą się  jej nawet polscy seniorzy 
z Miechowa.

Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „Meritum” wraz z Biblioteką Pu-
bliczną w  Miechowie realizuje bowiem kolejny projekt w  Miechowskim 
Centrum Aktywności Lokalnej. Jego celem jest udowodnienie, że seniorzy 
to wciąż osoby twórcze i aktywni odbiorcy kultury.
Dlatego organizatorzy zadbali, by każdy znalazł coś dla siebie, przygoto-
wując aż osiem kursów: senior-fotograf, senior-grafik (grafika komputero-
wa), senior-rzemieślnik (dekupaż), senior-chórzysta klasyk, senior-rysow-
nik, senior-chórzysta gospel, senior-aktor i senior-mecenas kultury.
Największym zainteresowaniem cieszy się kurs dekupażu. Samo słowo 
decoupage pochodzi z francuskiego i oznacza wycinać. Klasyczny dekupaż 
polega na naklejaniu wzoru z papieru i pokrywaniu go wieloma warstwami 
lakieru, tak by wtopił się całkowicie w jakiś przedmiot i nie był wyczuwalny 
przy dotknięciu. Do uzyskania takiego efektu trzeba nałożyć nawet do 30 
warstw lakieru, ale dzięki temu wzór ten wygląda jak namalowany. W ten 
sposób możemy odmienić nasz stary wieszak czy zegar, ale też stworzyć 

unikalną bombkę na Boże Narodzenie czy pisankę na Wielkanoc. Pokryć 
możemy niemal wszystko: drewno, metal, szkło, tkaninę, plastik czy cera-
mikę. Wachlarz możliwości jest ogromny.
Dodatkowo w technice tej stosuje się materiały, które na ogół są dostępne 
w każdym gospodarstwie domowym. Wystarczy tylko jakiś motyw na pa-
pierze czy nawet serwetce, parę przyborów do wycinania, płaski pędzel, 
klej typu wikol lub białko jajka oraz farby akrylowe i  lakier. Z tego powo-
du dekupaż zyskał niegdyś przydomek „sztuki biedaków”. Jednak mało kto 
wie, że za pomocą tej techniki tworzył m.in. Pablo Picasso. Obecnie deku-
paż jest najbardziej popularny w Stanach Zjednoczonych, Australii, Afryce 
Południowej, Anglii i Japonii.
Efekty spotkania miechowskich seniorów ze sztuką dekupażu będzie moż-
na podziwiać w dniach 12–14 grudnia, kiedy to w Miechowie odbędzie się 
przegląd twórczości uczestników projektu „Senior twórcą i  koneserem 
kultury”. Jest on współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej w  ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013. honorowy patronat nad 
projektem objął Marszałek Województwa Małopolskiego, a  także Urząd 
Gminy i Miasta Miechów oraz Starostwo Powiatowe w Miechowie.

�� TOMASZ BRUSIK

Ważnym punktem programu był debiut naszego zespołu tanecznego „Baja-
derki”, którego instruktorką jest Paulina Sotyń. „Bajaderki” wystąpiły w pro-
gramie „Co nam w duszy gra”. Czarno-czerwone, eleganckie stroje, parasolki, 
wachlarze, wdzięk i umiejętności naszych tancerek sala nagrodziła oklaska-
mi. Jak mówiła kol. Maria Mołodowicz, niejeden z  oglądających pomyślał: 
„może ja też spróbuję swoich sił i w tańcu powyginam się?”.
Sekcja żywego słowa pod kierownictwem Wandy Klesińskiej wystąpiła 
z przesłaniem „Uśmiechnij się do wszystkich ludzi” i „Krytyka siebie i innych 
to pierwszy krok do choroby”. Każdego z deklamowanych wierszy wysłucha-
liśmy w skupieniu lub w rozbawieniu, a za każdy dziękowaliśmy brawami.
Pięknym akcentem był solowy występ Jolanty Wójcik-Oszmaniec. Słucha-
liśmy piosenki „Człowieczy los”. Wokalistka zachwyciła nas interpretacją 
i talentem.
Miło spędziliśmy ponad dwie godziny w  wypełnionej po brzegi sali RCK. 
Dziękujemy wszystkim, którzy wystąpili na scenie i tym, którzy przyczynili 
się do organizacji obchodów Światowego Dnia Seniora. Szczególne moc-
no dziękujemy naszej koleżance Irenie Frankiewicz za dopięcie na ostatni 
guzik całości.

�� HENRYKA KOT
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JESTEśMY OPIEKUNAMI OSóB DOROSłYCH 
NIEPEłNOSPRAWNYCH SPRAWUJąCYMI 
CAłODOBOWą OPIEKę NAD NIEPEłNOSPRAWNYMI 
OSOBAMI W RODzINIE. CzęSTO DO KOńCA ICH 
żYCIA JESTEśMY DLA NICH JEDYNYMI OSOBAMI, 
NA KTóRE MOGą LICzYć. KOCHAMY NASzYCH 
PODOPIECzNYCH I NIE ODDAMY ICH DO DOMóW 
POMOCY SPOłECzNEJ TYLKO DLATEGO, żE Są 
NIEzDOLNI DO SAMODzIELNEJ EGzYSTENCJI.

Często osoby, którymi się opiekujemy, to nasi rodzice, którzy nas wycho-
wali, pielęgnowali, wyprowadzili na drogę miłości i dobroci dla bliskich, jak 
i dla innych ludzi. Dlatego teraz my w tej niewdzięcznej godzinie starości po-
magamy im uporać się z trudnościami, jakie ich dotyczą. Jesteśmy też opie-
kunami, którzy nie ulękli się opieki nad niepełnosprawnym małżonkiem czy 
też żoną i będziemy z nimi szli przez życie, dopóki śmierć nas nie rozdzieli. Za 
naszą opiekę nad bliskimi otrzymywaliśmy 520 zł, które zostały nam przydzie-
lone bezterminowo jako pomoc finansowa na nasze miesięczne utrzymanie. 
Do tej pory było naprawdę trudno wiązać koniec z końcem. Lekarstwa, pam-
persy, środki opatrunkowe, rehabilitacja pochłaniały nasze środki finansowe 
do stanu krytycznego. Często w aptece kupowaliśmy jedynie niezbędne le-
karstwa, a i tak nie na wszystkie wystarczało.

Oszczędzając na wszystkim, na czym się tylko dało, wegetowaliśmy z mie-
siąca na miesiąc, jednak w zamian za to mieliśmy najpiękniejszą rzecz na 
świecie, rzecz, której nie można kupić – uśmiech naszych bliskich i fakt, że nie 
pozostają oni sami w tym trudnym czasie. 

Nagle rząd polski zrobił straszną rzecz – odebrał nam, niewinnym ludziom, 
ostatnie pieniądze (520 zł), robiąc z nas oszustów, nieudaczników i wyłudza-
czy pieniędzy od państwa polskiego. Obecnie nie mamy za co żyć. Złowiesz-
czy rząd Polski odebrał nam prawo do życia! Nakazał osobom dorosłym nie-
pełnosprawnym utrzymywanie opiekuna (czyli nas) ze swojej własnej renty 
lub emerytury, która często nie wystarcza na pokrycie kosztów związanych 
z ich niepełnosprawnością.

Rządzący Rzeczypospolitą Polską, aby nie przyznać się do swojej zbrodni, 
wprowadzili dla nas specjalny zasiłek pielęgnacyjny obwarowany kryteriami 
tak wyrafinowanymi, aby 99% z nas nie miało szans na pomoc od państwa 
polskiego: kryterium dochodowe 623 zł na osobę oraz udokumentowaną re-
zygnację z pracy na rzecz opieki. Osoba sprawująca całodobową opiekę 
nad osobą niepełnosprawną nie ma możliwości podjęcia pracy zarobkowej 
(bo już pracuje, opiekując się 24 godziny na dobę swoim bliskim niepełno-
sprawnym).

Zapis dotyczący rezygnacji z pracy nie powinien w żadnym stopniu do-
tyczyć osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, gdyż jest rzeczą 
jasną, iż każda osoba podejmująca się ciężkiej opieki nad niepełnosprawną 
osobą podejmuje tym samym pracę. Zatem rezygnacja z pracy nastąpiłaby 
w przypadku, gdy osoba rezygnuje ze sprawowania opieki nad podopiecz-
nym. Zapis ten jest więc wręcz absurdalny i kolejny raz dyskryminujący. 

Straciliśmy też składki emerytalne. Nasza obecna sytuacja doprowadza 
nas do skrajnego ubóstwa. Wysprzedajemy rzeczy z naszych mieszkań, aby 

mieć możliwość zapewnienia podstawowych środków do życia dla nas 
i naszych podopiecznych. Do leżącej chorej osoby dorosłej często nie wy-
starcza jeden opiekun. Do samej toalety potrzebna jest często druga oso-
ba. Nie mamy takiej pomocy i przez samodzielne dźwiganie sami stajemy 
się kalekami. Bóle kręgosłupa, przepukliny, ciągły stres i zmartwienie często 
doprowadza do poważnych chorób. Żadne z nas pomimo tego nie ma 
serca oddać naszych bliskich do domów opieki, które są dawno przepeł-
nione, a koszty jednej osoby w domu opieki to od 3000 do 4000 zł. Samą 
miłością nie jesteśmy w stanie utrzymać siebie i naszych podopiecznych. 
Jeżeli ktokolwiek z pseudoopiekunów wyłudzał pieniądze (świadczenie pie-
lęgnacyjne) od Państwa, to winne są tylko kontrole. Oszustów powinno się 
karać. Ale tylko oszustów!

Dzięki opiekunom osób niepełnosprawnych Państwo Polskie oszczędza 
ogromne pieniądze na wydatkach związanych z kosztami utrzymania osób 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji w domach opieki społecznej (któ-
re są już przepełnione). Obecnie okres oczekiwania na umieszczenie chorej 
osoby w ww. placówce to nawet 24 miesiące. Dlaczego więc rząd pozbawia 
nas minimalnej pomocy?

Odpowiedź jest prosta – nam było najłatwiej zabrać! Dlatego że nie 
mamy siły walczyć, opieka nad bliskimi nie pozwala nam na łączenie się 
w wielkie silne grupy, gotowe walczyć o naszą przyszłość.

Nie poddajemy się, ale nasza grupa uczestnicząca w protestach to kilka 
osób o wielkich sercach wspierana przez innych opiekunów pozostających 
w domach. Ale do trudnej walki potrzebujemy pomocy większej ilości ludzi 
o równie dobrych sercach niepozostających obojętnymi na ludzką krzywdę.

Prosimy o pomoc w naszej sprawie! Jesteśmy dyskryminowani. Nie dajcie 
krzywdzić niewinnych i dobrych ludzi.

OpiekunOwie Osób dOrOsłych niepełnOsprawnych

WYKLuCzeNi OPieKuNOWie

Od kilku lat przeglądam skierowane do seniorów artykuły i z pewnym ża-
lem stwierdzam, że promowane są działania bardziej rozrywkowe, jak: moda, 
makijaż, wczasy, wypoczynek, spotkania towarzyskie, szkolenia w zakresie np. 
podstawowej umiejętności posługiwania się wszystkim, co związane jest z kom-
puterem, fotografowaniem i podobnym sprawom. 

A przecież jest też grupa osób, które nie mogą poradzić sobie z codzien-
nością, znalazły się, nie z własnej winy, w trudnej sytuacji, brakuje im środków 
finansowych, a mimo starań nie mogą znaleźć pracy czy też sposobu zdoby-
cia środków finansowych. Potrzebują rady, jak wybrnąć z kłopotów. Pomoc 
społeczna twierdzi, że emeryt ma emeryturę i nie musi już pracować. Funda-
cje, stowarzyszenia po prostu nie odpowiadają na listy. Z zaangażowaniem 
pochylają się nad losem osób z marginesu społecznego czy też byłych prze-
stępców. Niestety, odnoszę wrażenie, że jesteśmy ludźmi najniższej katego-
rii, niepotrzebnymi, kłopotliwymi, roszczeniowymi i im prędzej umrzemy, tym 
lepiej. Dla wszystkich.

aleksandra b.
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▸ krąg Mądrości starszych sku-
pia kilkaset osób w wieku od 
60 do 105 lat. od kilkunastu 

lat istnieją po to, by seniorzy Mogli 
wykorzystać swoje doświadczenie 
życiowe i Mądrość poMagając in-
nyM. koMunikując się przez internet, 
przekazują MłodszyM pokolenioM 
porady wypływające z doświadcze-
nia życiowego, przeMyśleń i prak-
tycznej wiedzy. wlewają w Młode 
głowy i serca inną perspektywę, 
inne wartości, widzenie sensu taM, 
gdzie go pozornie nie widać. Młodzi 
proszą o rady w każdyM MożliwyM 
obszarze, począwszy od nieodwza-
jeMnionej Miłości, probleMów 
z seksualnością, tarapatów finan-
sowych, a nawet pielęgnacji roślin 
doniczkowych.

Ta niezwykła inicjatywa ma jeden spory 
mankament: jest bardzo odległa od Polski. 
zrzesza amerykańskich seniorów i pomaga 
młodym w tamtym zakątku świata.

Piszę o tym, bo uważam, że pomysł ka-
lifornijskich emerytów wpisuje się w  starą 
jak ludzkość rolę seniorów, którzy są depo-
zytariuszami mądrości i doświadczenia ży-
ciowego. Daje to tak pożądany dystans do 
problemów tym, którzy dopiero wchodzą 
w życie i gubią się w jego gąszczu i chaosie. 

Jest to palący temat w naszym kraju. Jeż-
dżąc po Polsce, widzę, jak wielu młodych 
ludzi brnie ślepą uliczką, nie widząc sen-
su, nie rozumiejąc, dokąd zmierzają, ani 
jak wpłynąć na kierunek swojego bole-
snego dryfowania. Rodzice są zajęci zdoby-
waniem pieniędzy, a dziadkowie przestali już 
być elementem krajobrazu wychowawczego.

Takie refleksje dopadły mnie w słonecz-
ny jesienny poranek po tym, gdy zapytałem 
sąsiadkę o karetkę pogotowia goszczącą na 
naszej ulicy poprzedniej nocy. 

Bowiem było już dobrze po północy, 
z  piątku na sobotę, gdy skończyłem pracę 
przy komputerze i kładłem się spać. Jak zwy-
kle w weekendy słychać było hałasującą mło-

dzież, która włóczy się po okolicy krzycząc, 
klnąc i przewracając napotkane kosze i znaki 
drogowe. zarówno ja, jak i  sąsiedzi już nie 
zawracaliśmy sobie głowy dzwonieniem na 
policję. Wcześniejsze reakcje stróżów pra-
wa były tak beznadziejnie bezskuteczne, 
że nauczyły nas cierpliwie znosić picie 
alkoholu w  miejscach publicznych i  za-
kłócanie ciszy nocnej. Także tamtej nocy 
zignorowałem krzyki i  zgasiłem światło. Po 
chwili zobaczyłem w  oknie błyskające nie-
bieskie światło, do młodych przyjechała ka-
retka. Poszedłem spać. Wiedziałem, że rano 
dowiem się od sąsiadów, co się stało.

„Działy się straszne rzeczy” – powie-
działa rano sąsiadka ze łzami w  oczach – 
„pijany chłopak wdrapał się na słup i  zabił 
go prąd”. Na miejscu wypadku zobaczyłem 
ślady nocnej libacji. Przewrócony konte-
ner na ubrania, porozrzucane puszki i  bu-
telki oraz kilka zniszczonych, zniesionych 
z okolicy znaków drogowych. Ich wymowa 
uderzyła mnie swoją symboliką. Kawałek od 
słupa leżał żółty, ostrzegawczy „zwężenie 
drogi”, zaś pod feralnym transformatorem 
na którym zakończył swoją drogę życiową 
20-latek, był znak „ślepa ulica”, który po an-
gielsku ma cmentarną nazwę „dead end”, 
czyli „martwy koniec”.

Ogromny dramat, śmierć głupia, a  jed-
nocześnie mądra w  swym nieubłaganym 
porządku prawa naturalnego, gdy nieodpo-
wiedzialne decyzje wiodą do złych konse-
kwencji. Wiodą i na moim osiedlu i na ty-
siącach innych osiedli.

co możemy zrobić, by zmienić bez-
sensowną, pijaną lub naćpaną wędrówkę 
młodych w  kierunku martwego końca, 
na wędrówkę w  stronę życia, w  stronę 
szukania sensu i rozwijania talentów?

Problemu braku sensu nie rozwiąże po-
licja, która oczywiście ma wrócić do roli 
stróżów porządku, porzucając rolę stróżów 
swojego świętego spokoju.

Potrzebne są działania głębsze. Kto je 
podejmie? kto nawiąże kontakt z tysiąca-
mi młodych włóczących się po polskich 
ulicach? Kto znajdzie czas i cierpliwość, by 

wysłuchać, co leży im na sercu? By poszu-
kać dróg wsparcia i zaangażowania w dzia-
łania mające sens?

Nauczyciele? Pracownicy socjalni? Poli-
cjanci? Raczej na nich nie liczę w tym ogrom-
nie trudnym zadaniu. Grupą, która przeszła 
mi przez głowę byli seniorzy. Pomyślałem, 
że któż jak nie człowiek o siwych włosach 
zdobędzie zaufanie młodych? W młodych 
jest chęć życia, jest gotowość do działania, 
ale nie ma pomysłu na kierunek działań i na 
sens wysiłku większego niż wyrwanie znaku 
drogowego. Czy czas na nawiązanie kontak-
tu z młodymi znajdziemy my: 40- i 50-latko-
wie spędzający całe dnie na pracy? Wątpię. 
Czy Wy, seniorzy, znajdziecie sposób na po-
czucie bezsensu u młodzieży? Nie wiem. Nie 
mam ani pomysłu jak to zrobić, ani przeko-
nania, by Was naciskać. Jednak, gdy widzę, 
że źle się dzieje, to moje myśli i słowa kieruję 
do kręgu mądrości starszych. Widzieliście 
więcej dni i  nocy niż ja; jesteście dalej 
ode mnie w  życiowej wędrówce. proszę, 
pomyślcie, podpowiedzcie, napiszcie, 
a może... zadziałajcie.

Serdeczności,

�� BERNARD FRUGA 

KrąG MądrOŚCi STArSzYCh
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czas na film polski. i to bardzo dobry! Przedstawiam dziś „Pokło-
sie” Władysława Pasikowskiego, obraz tyleż ważny z  punktu wi-
dzenia historii, co ważny z  punktu widzenia etyki. reżyser stwo-
rzył naprawdę solidne, przemyślane, konsekwentne i logiczne kino 
akcji, z bardzo zręcznie napisanym scenariuszem.

O czym jest film? To historia dwóch braci. Franek Kalina (Ire-
neusz Czop) przyjeżdża z Chicago do młodszego brata, Józka (Ma-
ciej Stuhr), który mieszka w polskim, małym, sennym miasteczku. 
Ale senne miasteczko to przyczajony tygrys i ukryty smok w jednym 
– ma w  sobie złość i  ta złość jest drugim, obok zamiarów i  czy-
nów braci, bohaterem filmu. A złość jest tak okrutna, jak ta sprzed 
dwóch tysięcy lat, którą wówczas przejawiła pewna grupa ludzi 
w stosunku do pewnego człowieka. Określenie „pewna” i  „pewne-
go” używam z  rozmysłem, by nie zdradzić fabuły filmu. Józek jest 
bohaterem poprzez to, co go spotkało, ale Franek dźwiga na sobie 
ciężar nie mniejszy: jako starszy brat bierze na siebie czyny brata 
z pełną odpowiedzialnością, pomaga mu, nakreśla tor działania, roz-
jaśnia mroki tajemnicy. To w końcu on jest bardziej świadomy tego, 
co spowodowali, i tego, co nastąpiło potem. Niestety wyzwolenia za 
tę odkrytą prawdę nie zazna żaden z braci, ani ten, który zginął, ani 
ten, który przeżył.  

Historia DwócH braci i zła
Franek przyjeżdża w momencie, gdy komenda policji sporządza 

akt oskarżenia dla Józka za zniszczenie wiejskiej drogi. Nagabywany 
przez brata Józek wyjaśnia w końcu, że dokonał zniszczenia poprzez 
wyjęcie z drogi żydowskich płyt nagrobnych, które jeszcze w czasie 
wojny Niemcy wykorzystali jako jej utwardzenie. Kiedy zorientował 
się, po czym przyszło mieszkańcom wsi chodzić, uznał, że to „jakoś 
nie tak”, że tak nie można, że należy się zmarłym cześć i szacunek. 
Wydobył więc płyty z drogi, potem zaczął dołączać do nich te, któ-
re odkupił od wiejskich gospodarzy. Kiedy miał już prawie wszyst-
kie, poustawiał na swoim polu, bo tylko tam mogły przetrwać nie-
naruszone. Ale oto z letargu zaczął się budzić drugi bohater filmu, 
czyli złość. Józek to, owszem, dostrzegł, ale nie rozumiał jej przy-
czyn, a nawet je ignorował. Drugi z braci, powodowany ciekawością, 
a  może i  większym obyciem światowym oraz znajomością rzeczy, 
skłonny był wyjaśnić podłoże tego zła. Nie na darmo ciągle powta-
rzał, że dobrze znał żydów z Chicago i co z taką okolicznością, jaką 
było polskie pole usiane żydowskimi nagrobkami, żydzi mogą zro-
bić. 

złamanie piątego i sióDmego przykazania
Mroczność filmu świetnie podkreśla nastrojowa muzyka i  za-

stosowanie przez operatora bliskich planów. A  jest to film smut-
ny, gdzie bohaterowie muszą stawić czoła i  kamieniom rzucanym 

w okna ich domu, i spaleniu dobytku, pobiciu i wreszcie… Prywat-
ne śledztwo, które prowadzi Franek, wyjaśnia zagadkę. Bracia już 
wiedzą, dlaczego wieś ma w sobie złość skierowaną przeciwko nim. 
To niezwykle bolesne doświadczenie, tym bardziej że prawda dosię-
gła również honoru ich rodziny. z powodów oczywistych nie będę 
wyjaśniać, dlaczego mieszkańcy wsi bali się, iż konsekwencją dzia-
łań braci będzie przyjazd żydów na ich ziemie, czyli ostatnia rzecz, 
której by chcieli. Bo ich sumienia obciążał ciężki grzech – złamanie 
piątego i siódmego przykazania. za sprawą dwóch braci czas nagle 
zatoczył koło i to, co odeszło już w niepamięć, nagle stało się real-
nym zagrożeniem, a wieś nie mogła do tego dopuścić. Do stracenia 
było zbyt dużo. Dlatego wieś w finale obrazu Pasikowskiego dopusz-
cza się recydywy. znów złamano piąte przykazanie.

barDzo Dobry tanDem
Ireneusz Czop i  Maciej Stuhr stworzyli bardzo dobry tandem: 

powściągliwy, co nie znaczy niekonsekwentny Franek, i impulsywny, 
intuicyjny Józek. Przegrali obaj, ale przynajmniej mieli świadomość 
tego, że nie przyłożyli ręki do zła. Wydawałoby się, że Maciej Stuhr, 
aktor komediowy, artysta kabaretowy, konferansjer, może nie pora-
dzić sobie z rangą roli. Ale nie. Stało się inaczej. Aktor poradził sobie 
świetnie, a i widzowie zostawili figlarza Stuhra na boku, a dostrze-
gli w artyście aktora dramatycznego. Stuhr w wywiadach mówił, że 
antysemityzm, z którym spotkał się po projekcji filmu, jest po pro-
stu głupi i niczym niepoparty. O ile można by z tym stwierdzeniem 
nieco dyskutować, to z  innym jego spostrzeżeniem należy się już 
zgodzić na pewno. Trzeba mieć bowiem świadomość, że z każdego 
narodu i w każdym momencie może wyjść zło, a to zło może wyjść 
właśnie wtedy, gdy będzie się przemilczać sprawy, których nie po-
winno się przemilczać.

Inną ciekawostką związaną z  powstaniem „Pokłosia” był fakt, 
że początkowo miano kręcić zdjęcia na Słowacji, by nie zaogniać 
drażliwego tematu, jaki podzielił polskie społeczeństwo w  kwestii 
żydowskiej. Ostatecznie jednak zdecydowano się na realizację filmu 
w kraju i przy okazji sprawdzono, jaka jest kondycja polskiej tole-
rancji. Okazało się, że nie najlepsza. Nie rozumiem, dlaczego ten 
film wzbudził tyle kontrowersji. Przecież jeśli człowiek jest dobry 
i  sprawiedliwy… No, chyba że nie jest dobry i  sprawiedliwy… Ale 
to tym bardziej musi udźwignąć fakty, które niesie ze sobą historia.

�� MAŁGORZATA CIUPIńSKA

TrzeBA TO udźWiGNąĆ
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Urszula Omylińska

adWentoWe kliMaty
W roratniej ciemności jarzą się lampiony 
na adwentowym wieńcu coraz więcej świec 
szykujemy drogi dla Pana Naszego
na dobre przyjęcie Nadchodzącego

Oczekiwanie wypełnione modlitwą 
z wielką miłością szykujemy dary
dobro rozsiewamy  cierpliwie
sumienia czyścimy skwapliwie

Do spotkania zbliżamy się z radością
na potrzeby bliźnich reagujemy wrażliwością
czuwamy przed Bogiem i  człowiekiem
związani miłości przykazaniem

Idzie Początek Nowego…
oby tylko znaleźć się blisko Niego
z nadzieją czekamy na tę niezwykłą noc
żeby zaczerpnąć siły i mocy  

Alina Idzikowska

toBie
Twoje słowa jak ramiona
obejmowały  mą ciszę
gdy nagle
z całym widnokręgiem
zmiażdżony popiołem
w urnie
Nie zakołysze się  już świat 
Nie przełamie się już cisza
I tylko ten chichot

Marian Smogur

o uczuciu
Miłość? Uczucie piękne, nietrwałe,
pomaga splatać zakochanym dłonie,
a za sprawą lotnej Kupidyna strzały
galopuje tętnem w rozpalonych skroniach.

To ono topi serc zmrożonych lody,
pokłady dobroci odsłania przed bliźnim, 
czułością karmi każdego kto głodny;
jałową sferę uczuć dobrocią użyźnia.

Tropem miłości nienawiść kroczy,
ona w mig głębię uczuć odgadnie,
może przysłonić kochankom oczy, 
zmącić ich radość, gdy się zakradnie.

Aleksandra Szcześniak

HipocHondryk
W szkole:
Co cię boli, synku?
Wszystko, mamusiu!
Główka, paluszek i brzuszek…
To poleż sobie, ja za ciebie lekcje zrobię.

Na studiach:
Co się będę męczył? 
Może ktoś mnie wyręczy?
Przecież boli mnie głowa.
I… wyręczył – praca magisterska gotowa.

W pracy:
Tam trzeba dużo pracować.
A od bólu głowy można zwariować!
To się zdarza.
zaraz muszę iść do lekarza!

W domu:
żona: kochanie, włącz pranie.
Mąż: przecież widzisz, że jestem chory!
zobacz, jakie mam pod oczami wory!
I palce mi się powykrzywiały.
Reasumując – chory jestem cały!
Czy widziałaś, aby ktoś tak źle wyglądał?
Schowaj lustro, nie będę się przeglądał!
A w ogóle to dziś czuję się okropnie
i nie pójdę do pracy 
– będę domu pilnował.
żona: czyś ty zwariował???

Maria Telega

jesienny liŚĆ
Mały, pożółkły listku zwiany z wysokiej gałęzi,
leżysz teraz przede mną mokry i samotnie.
Wiatr dał ci wolność, gałąź nie trzyma cię już na uwięzi,
ale czy przyjąć taką wolność było to roztropnie?
Przecież nie wzniesiesz się znowu do góry,
nie odzyskasz dawnego koloru zieleni,
nie zespolisz się ze swą gałązką raz wtóry.
Jesteś tylko ostatnim westchnieniem jesieni.
W twoim istnieniu nic się nie odmieni,
o twoim losie wiemy dziś oboje.
Masz teraz nowe swe miejsce na ziemi.
Musisz się z tym pogodzić – biedactwo ty moje.
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▸ na tę wycieczkę długo nie było koMpletu chętnych. „co My w tej 
ruMunii MożeMy zobaczyć? żebrzące dzieci, cyganów i bezpańskie 
psy!” – dało się słyszeć głosy. „przynajMniej niedaleko” – Myślę 

i MaM niejasne przeczucie, że się nie rozczaruję. 

BUKARESZT, RZEKA DAMBOVITA

BUKARESZT

zawsze mnie ciągnęło na południe Eu-
ropy, które dla wielu wojażerów ma niewy-
obrażalny urok i  magię. Mam i  swój oso-
bisty powód. Otóż latem 2008 r. na Rynku 
w  Krakowie najbardziej znany na świecie 
artysta pochodzenia rumuńskiego, wirtu-
oz gry na fletni, Gheorghe zamfir, wyko-
nał mistrzowsko klimatyczną „Rapsodię 
rumuńską”. Marzyłam o zwiedzaniu miejsc 
związanych z  wielkimi artystami. zaczęło 
się w  Eisenach, gdzie urodził się Bach. Tę 
bardziej snobistyczną motywację zaspoka-
jała wizja kilku dni nad Morzem Czarnym, 
a nazwa Mamaja kojarzyła się z Miami. 

Constanza otwierała szlaki Owidiusza, 
który na wygnaniu spędził tam ostatnie lata 
życia. Sprawdzała mi się w życiu nieraz jego 
maksyma: „Widzę i pochwalam rzeczy lep-
sze, a idę za gorszymi”. To ci starożytni mą-
drale wymyślili, że nie jest rzeczą konieczną 
żyć, ale wędrować! 

Siedzę w  wypełnionym autokarze i  na-
tychmiast odcinam się od przeszłości. za-
wieszam utrwalone nawyki, przyzwyczajenia 
i kanon rozumowania. Jestem w innym świe-
cie, zaczyna się krótka, przelotna egzysten-
cja. Nie mam zamiaru kolorować „zużytych 
widokówek”, powielać turystycznych prze-
wodników. Rumunia jest już na nowo od-
kryta! Ale może znajdzie sie coś, co zaskoczy 
odmienną fakturą, kształtem czy kolorem?

Już po południu, w  pobliżu granicy 
z  Węgrami, zaskakuje mnie urodą, przez 
wieki wzbogaconą, barokowa i  secesyjna 
architektura miasta z czasów monarchii au-

rumuńska rapsodia
stro-węgierskiej – Oradea, czyli Waradyń 
Wielki. Słyszę i  widzę tu pogodny wdzięk, 
elegancję, piękno ukryte w  tonach instru-
mentów smyczkowych pierwszej części 
„mojej” rapsodii. zwano to miasto „węgier-
skim Paryżem” – jest organicznie piękne, 
przypomina Wiedeń, czy Bielsko z Białą. 

Muzyczna, środkowa część to jak jaz-
da przepięknymi trasami Karpat poprzez 
Transylwanię. Jest to najbardziej atrakcyjna 
kraina Rumunii. Wiele tam przepięknych 
saskich miast o  imponującej strukturze 
zabytków, istny tygiel kulturowy. Ale każ-
de zaskakuje swoją odrębnością. Stolica to 
Cluj-Napoca. Perła Transylwanii to Sighi-
soara – wzgórze zamkowe wpisane na listę 

UNESCO. Tu przyszedł na świat najbardziej 
popularny dziś Rumun – Vlad Tepes, zwa-
ny Drakulą. Braszov – kiedyś Stalin. Nasz 
przemiły i  profesjonalny przewodnik, pan 
Tomek, sypie szczegółami. Miasto porów-
nywane do Krakowa, któremu ustępuje 
kameralnością, ale ma przewagę – te góry 
dookoła i  niezapomniany widok na dachy 
starówki… Bran – reklamowany jako sie-
dziba Drakuli, który nigdy tam nie miesz-
kał. Biertan – wymarłe miasto, z  którego 
Sasi – mieszkańcy zostali wykupieni do 
Niemiec. Sibiu – 4 kultury religijne oraz… 
najstarszy most w  Europie. Ta część Ru-
munii ma największy potencjał turystycz-
ny, choć najmniej funduszy europejskich, 
300-letnie domy stoją puste. Kościoły wa-
rowne z  XIV  w. powoli niszczeją, choć to 
ewenement historyczny o ogromnej warto-
ści. A kiedyś to była „Belgia południa”…
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STAVROPOLEOS Z 1724 R.

dzenia planu walki, natychmiast zaczęto de-
monstrować w ich obronie.

Około 2-milionowe miasto robi wraże-
nie, jest fascynujące, jak muzyka mojej rap-
sodii w  końcowej części. Tempo narasta, 
melodia nabiera temperamentu, dzikości 
niemal cygańskich lub bałkańskich tańców... 

To synteza piękna Rumunii. Sam Bu-
kareszt jest zawieszony kulturowo między 
Stambułem a  Paryżem. Miasto kontrastów, 
a  raczej kawałki różnych miast. Socreali-
styczne budynki kryją za sobą wspaniałe za-
bytki. Poraża budynek parlamentu! Najpierw 
ceremoniał wejścia. Mimo obligatoryjnego 
pozostawienia dowodów tożsamości „cer-
berzy” patrzą podejrzliwie. Po wielkim trzę-
sieniu ziemi w 1977 r. obiekt ten budowało 
25 tys. robotników. Pod względem wielkości 
jest 2 na świecie po Pentagonie. Powstał we-
dług projektu 26-letniej architektki – Anki 
Petrescu. Etniczne dzieło rąk rumuńskich, 
które zaistniało z pohańbienia tego narodu! 
Geniusz Karpat zatrudnił ok. 1000 archi-
tektów, budowano go 5 lat, a 10% dzieła nie 
dokończono. Po rewolucji wszystko stanęło, 
a  rozebranie obiektu było zbyt kosztowne. 
W części do zwiedzania zachowano wszyst-
ko jak dawniej: sale o 2 tys. m powierzchni, 
119 m wysokości, wyłożone jedwabiem, sala 
koncertowa na 1200 osób. To tu odbywają się 
festiwale G. Enescu. Wychodzimy na balkon, 
gdzie „Dąb Karpat” ukazywał się ludowi. 

Jak tu zmierzyć się ze skalą urbanistyki 
czasów szalonego dyktatora! Na szczęście 

twórcy architektury Bukaresztu wzorowali 
się też na XIX-wiecznej stolicy Francji, stąd 
określenia „Mały Paryż” lub „Paryż Wscho-
du”. To na pewno miasto kontrastów. Cieka-
we pałace, zapomniane monastyry odkrywa-
ją swój czar Orientu. zachodu i Europy.

zapewniano nas, że to miasto bezpiecz-
ne, toteż wieczorem udajemy się na spacer 
w pobliże dworca Gara du Nord, niedaleko 
centrum. Na skwerku harcuje stado psów 
w jakimś opętańczym tańcu. Jakiś mężczy-
zna przeskakuje plotek, one za nim. Czuje-
my się nieswojo. Kto tu rządzi? 

Rumunia przyciąga przede wszystkim 
pięknym wybrzeżem Morza Czarnego. Już 
po sezonie. Smętne sztuczne palmy na plaży, 
nigdzie na horyzoncie nie widać samotnego, 
białego żagla. Chłodno, kąpiel ryzykowna. 
Ale w hotelu światowe życie, miłe przyjęcie, 
gorąca orkiestra i solistka, bufet z rumuńskim 
jadłem, standard europejski. Mamaja. Space-
rujemy wybrzeżem, podziwiamy piękne kli-
fy. Odwiedzamy Owidiusza w  Constanzy, 
prawdziwie starożytnym mieście o 2500-let-
niej historii, ukazanej w Muzeum Archeolo-
gicznym. Nowy meczet konkuruje ze starym, 
niedaleko synagoga. Tu oddech Orientu czuć 
najbardziej. A temu z wysokiego cokołu przy-
gląda się sam Owidiusz – podparłszy się pra-
wą ręką, smętnie patrzy w kierunku morza… 
Cóż: „Finis coronat opus!”.

�� MARIANNA ŁOPACIUK
�� FOT. MARTA HUBAL-KOZIARSKA

Pan Tomek twierdzi, że ważna jest kwe-
stia mentalności Rumunów, którzy w życiu 
wierni są maksymie: „Mów o  nieszczęściu 
z  uśmiechem”, a  warunkiem ich przetrwa-
nia było hasło: „Schylonej głowy miecz nie 
utnie”. Starsi Rumuni tkwią w miejscu, a na-
wet tęsknią za dawnymi czasami. Młodzi 
nie różnią się od naszej młodzieży.

A teraz Bukareszt – bardzo intensywne 
2 dni. Przestrzeń tego miasta, niepodobne-
go do innych, europejskich, szokuje i prze-
raża. Ambiwalencja uczuć – od zachwytu 
monumentalnością do zniesmaczenia hi-
storią. I  te psy! Są wszędzie. Towarzyszyły 
nam na postojach przy stacjach benzyno-
wych, obojętne, nieagresywne, wdzięczne 
za dokarmienie. Podobno jest ich w stolicy 
ok. 70 tys. Niedawno prasa doniosła, że na 
przedmieściach zagryzły 4-latka. Choć pre-
zydent tego kraju wezwał rząd do sporzą-
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20 listopada ruszyła kolejna edy-
cja „kawiarni dla seniora”. By miło 
spędzić czas w  przytulnej sopockiej 
kawiarence przy filiżance kawy lub 
herbaty za symboliczną złotówkę wy-
starczy być seniorem i posiadać kar-
tę sopocką, którą można bezpłatnie 
otrzymać w urzędzie Miasta sopotu. 

– Zaproszenie skierowane jest do 
wszystkich sopockich seniorów bez wzglę-
du na wysokość dochodu. Z „Kawiarni dla 
Seniora” mogą skorzystać panie po 60. 

roku życia oraz panowie powyżej 65 lat. Chcemy w  ten sposób zachęcić starsze osoby do 
aktywności, do wyjścia z domu – mówi Maria Charlęska – koordynator projektu. Takie 
spotkanie w przytulnej kawiarence może być okazją do odnowienia starych znajomo-

SOPOCKIE KAWIARNIE ZAPRASZAJą SENIORÓW 
ści lub poznania kogoś nowego. Jednym z największych 
problemów osób starszych jest samotność, wycofanie 
się z  życia społecznego. Seniorzy w  sposób szczególny 
potrzebują obecności drugiego człowieka, jego uwa-
gi i rozmowy. Wspólne wyjście do kawiarni z koleżanką 
„seniorką” może być pierwszym krokiem do przełamania 
samotności. 

– Poprzez ten projekt staramy się również przełamywać 
stereotypy myślenia na temat starości. Osoby starsze mają 
takie same prawa do udziału w życiu społecznym jak osoby 
aktywne zawodowo, jest dla nich miejsce w społeczeństwie 
i  w  przestrzeni publicznej – dodaje Maria Charlęska. 
– Dziękuję sopockim restauratorom za ich otwartość i życz-
liwość, za przyłączenie się to tego projektu i ufundowanie 
seniorom kawy lub herbaty za symboliczną złotówkę. 

Projekt „Kawiarnia dla Seniora” realizowany jest 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Sopocie 
oraz Miasto Sopot. W  poprzedniej edycji sopocki MOS 
wydał ponad 540 karnetów uprawniających do skorzy-
stania z „Kawiarni dla Seniora”. Od 20 listopada trwa ko-
lejna edycja. Nie potrzeba już specjalnych karnetów, wy-
starczy posiadać Kartę Sopocką, którą bezpłatnie można 
odebrać w Urzędzie Miasta Sopotu. Karta Sopocka waż-
na jest z  dowodem tożsamości, upoważnia do zniżek 
w  instytucjach kultury, obiektach sportowo-rekreacyj-
nych i lokalach gastronomicznych.

�� AGNIESZKA NIEDAŁTOWSKA 
 – specjalista ds. komunikacji zewnętrznej,  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

sopockie  
„kawiarnie Dla seniora”:

 Î  tajemniczy ogród, ul. 1 Maja 5 
– wtorki w godz. 16:00–20:00,  
(20.11.2013–31.05.2014)

 Î  kawiarenka turystyczna, pl. zdrojowy 2 
– poniedziałki i środy w godz. 10:00–
18:00, (20.11.2013–30.04.2014)

 Î  cafe kultura, ul. Królowej Jadwigi 7
– poniedziałki w godz. 10:00–18:00, 
(20.11.2013–31.05.2014)

 Î  kurort cafe, ul. Grunwaldzka 1/3 
– poniedziałki w godz. 12:00 - 15:00, 
(20.11.2013–31.05.2014)
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VII krajowa kampania Mediacyjna „Pogódźmy się 
na Święta” opiera się na pracy mediatorów skupio-
nych wokół europejskiej akademii negocjacji i  Me-
diacji (enMa), jak również na funkcjonowaniu ośrod-
ków mediacyjnych będących dla nich zapleczem.  

Święta bożego narodzenia zgodnie z piękną pol-
ską tradycją są szczególnie rodzinne. największym 
pragnieniem jest spędzić je wśród bliskich. niestety, 
jak to w  życiu bywa – nie zawsze jest to możliwe… 
czasem najbliższe sobie osoby nie potrafią pogodzić 
się ze sobą, porozumieć. I właśnie dlatego mediato-
rzy z różnych środowisk postanowili pomagać w go-
dzeniu zwaśnionych stron – rodziców, krewnych, 
znajomych. czynią to także dla dobra dzieci, które 
przecież zawsze chcą mieć szczęśliwe dzieciństwo; 
oboje rodziców, zgodną rodzinę i  najpiękniejsze 
wspomnienia wspólnie spędzanych świąt. dlaczego 
więc nie skorzystać z  ich pomocy? jeśli chcesz po-
jednać się lub choćby zrozumieć konflikt, w  którym 
tkwisz, pomoże ci w  tym mediator, który – bądź 
pewny – nie wyrządzi krzywdy, nie powie przykrego 
słowa, nie oceni.

„PoGÓdźMY sIĘ na ŚWIĘTa” to nie tylko nasza 
prośba i  życzenie świąteczne dla Państwa. To rów-
nież hasło corocznej kampanii stowarzyszenia Me-
diatorów Polskich.

nasi koordynatorzy, korzystając ze struktury sieci 
zespołów Mediatorów, znajdą dla ciebie odpowied-
niego mediatora, który dzięki swoim kwalifikacjom 
i  doświadczeniu pomoże w  Twojej sprawie. Wystar-
czy napisać lub zadzwonić pod jeden z poniższych ad-
resów czy numerów telefonów. jesteśmy do Twojej 
dyspozycji!

stowarzyszenie Mediatorów Polskich

po raz kolejny ruszyła w  tym roku ogólnopolska kampania „pogódźmy się 
na Święta”. Mediacje oferowane w  jej ramach prowadzone będą od 2 do 20 
grudnia. każda z  osób zainteresowanych pomocą w  rozwiązaniu konfliktu 
może zgłosić się do mediatora – bezstronnego, obiektywnego, działającego 
zgodnie z prawem i w interesie obu zwaśnionych stron. Mediatorzy uczest-
niczący w kampanii, zachowując autonomię wynikającą z przynależności do 
swoich organizacji, poprowadzą profesjonalne nieodpłatne mediacje według 
najwyższych standardów etycznych.

 Zgłoszenia spraw do mediacji:  
www.pogodzmysie.org 
e-mail: pogodzmysie@mediacje.pl 
tel./faks: 22  241 14 23; tel. 12 358 38 75
Stowarzyszenie mediatorów Polskich
ul. ogrodowa 8, lok. 62, 00-876 Warszawa
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11 Xii | g. 19:00 | śr. 
scena na Woli im. t. łomnickiego
Watsjajana KamasUtra – reż. a. figura
 „Kamasutra” to podręcznik sztuki życia. Mówi, jak 
spędzać czas, celebrować jedzenie i picie, z kim się 
przyjaźnić, jak osiągnąć harmonię ciała, emocji i umy-
słu. „Kamasutrę” przenika zmysłowość, która nie 
ogranicza się do miłości, ale wzbogaca nas w różnych 
wymiarach. Seks jest tu najwyższą formą przyjemno-
ści, a przyjemność to esencja udanego życia.

obsada:  M. Rożniatowska, j. jeżewska, M. dejmek, z. Wardejn,  
M. sitek, k. siegmund

12 Xii | g. 19:30 | czw. 
scena im. H. mikołajskiej
b. friel cUDotWórca – reż. W. kostrzewski
 historia trzech osób: Franka – uzdrowiciela, Grace – 
jego żony oraz impresaria Teddy’ego. Od lat wędrują 
razem po zapomnianych irlandzkich wioskach, dając 
nobliwe przedstawienia. Za pomocą tajemnych mocy 
Frankowi czasem udaje się przywrócić zdrowie cho-
rym. Czasem dokonuje cudów. Zwierzenia trójki bo-
haterów odsłaniają dzieje tych ludzi. Mówią prawdę, 
każdy swoją. 

obsada: a. blumenfeld, a. ferency, M. król

Bilety w cenie 20 zł na wybrane spektakle w miesiącu. Odbiór na podstawie ważnej legitymacji lub dowodu osobistego w przypadku osób powy-
żej 65. roku życia, wyłącznie w kasach Teatru:
 do 100 biletów na Scenie na Woli im. T. Łomnickiego (ul. Kasprzaka 22) / Scenie im. G. holoubka (Pl. Defilad1)
 do 30 biletów na Scenie Przodownik (ul. Olesińska 21) / Małej Scenie (Pl. Defilad 1)

15 Xii | g. 19:00 | niedz.
scena im. G. Holoubka 
e. Ionesco NosoroŻEc – reż. a. Tyszkiewicz 
 Bérenger pracuje w dużej firmie. Nieusatysfakcjo-
nowany pracą, niezadowolony z codziennej rutyny, 
chciałby żyć więcej i bardziej. Ma wielkie aspiracje, ale 
niewielkie możliwości. Kiedy jednak w mieście ludzie 
zaczynają zmieniać się w nosorożce, Bérenger posta-
nawia pozostać sobą.

obsada:  P. domagała, k. ogłoza, s. Grzymkowski, W. barwiński, a. blu-
menfeld, a. szymańczyk, M. smalara, M. szary, M. krajewska, 
P. siwkiewicz, M. król, a. Gorajska, a. Roszkowska, a. Wą-
tróbska/ z. Grabowska, k. brzazgoń, M. Podsiadło, s. skoczeń

www.teatrdramatyczny.pl
tel. 22 632 24 78, 22 656 68 44, 663 741 903
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bilety w cenie 20 zł na wybrane spektakle w miesiącu. Odbiór na podstawie 
ważnej legitymacji lub dowodu osobistego w przypadku osób powyżej 
65. roku życia, wyłącznie w kasach Teatru:
–  do 100 biletów na Scenie na Woli im. T. Łomnickiego (ul. Kasprzaka 22)  / 

Scenie im. G. Holoubka (Pl. Defilad 1)
–  do 30 biletów na Scenie Przodownik (ul. Olesińska 21) / Małej Scenie  

(Pl. Defilad 1)
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1 XII | g. 19:00 | niedz. ������������������������������������������� Scena Przodownik
E. Chowaniec GARDENIA – reż. A. Figura
Cztery kobiety w poszukiwaniu szczęścia. Historia pewnej krakowskiej 
rodziny, a zarazem zbiorowy portret - Polki z butelką wódki, Polki 
w podróży służbowej, Polki na skraju załamania nerwowego, Polki za-
kochanej. Uniwersalna opowieść o życiu w zaklętym kręgu uzależnień 
przekazywanych w sztafecie pokoleń. Czy można przed tym uciec? 
OBSADA: P. Kinaszewska, D. Landowska, M. Peszko/J. Wyszyńska, 
A. Warchulska/A. Gajewska

11 XII | g. 19:00 | śr.������������������ Scena na Woli im. T. Łomnickiego
Watsjajana KAMASUTRA – reż. A. Figura
„Kamasutra” to podręcznik sztuki życia. Mówi, jak spędzać czas, 
celebrować jedzenie i picie, z kim się przyjaźnić, jak osiągnąć harmonię 
ciała, emocji i umysłu. „Kamasutrę” przenika zmysłowość, która nie 
ogranicza się do miłości, ale wzbogaca nas w różnych wymiarach. 
Seks jest tu najwyższą formą przyjemności, a przyjemność to esencja 
udanego życia.
OBSADA: M. Rożniatowska, J. Jeżewska, M. Dejmek, Z. Wardejn, 
M. Sitek, K. Siegmund

12 XII | g. 19:30 | czw. ��������������������������Scena im. H. Mikołajskiej
B. Friel  CUDOTWÓRCA – reż. W. Kostrzewski
Historia trzech osób: Franka - uzdrowiciela, Grace – jego żony oraz 
impresaria Teddy’ego. Od lat wędrują razem po zapomnianych irland-
zkich wioskach, dając nobliwe przedstawienia. Za pomocą tajemnych 
mocy Frankowi czasem udaje się przywrócić zdrowie chorym. Czasem 
dokonuje cudów. Zwierzenia trójki bohaterów odsłaniają dzieje tych 
ludzi. Mówią prawdę, każdy swoją. 
OBSADA: A. Blumenfeld, A. Ferency, M. Król

15 XII | g. 19:00 | niedz. �������������������������������� Scena im. G. Holoubka 
E. Ionesco NOSOROŻEC – reż. A. Tyszkiewicz 
Bérenger pracuje w dużej firmie. Nieusatysfakcjonowany pracą, 
niezadowolony z codziennej rutyny, chciałby żyć więcej i bardziej. Ma 
wielkie aspiracje, ale niewielkie możliwości. Kiedy jednak w mieście 
ludzie zaczynają zmieniać się w nosorożce, Bérenger postanawia 
pozostać sobą.
OBSADA: P. Domagała, K. Ogłoza, S. Grzymkowski, W. Barwiński, 
 A. Blumenfeld, A. Szymańczyk, M. Smalara, M. Szary, M. Krajewska, 
P. Siwkiewicz, M. Król, A. Gorajska, A. Roszkowska, A. Wątróbska/  
Z. Grabowska, K. Brzazgoń, M. Podsiadło, S. Skoczeń
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bilety w cenie 20 zł na wybrane spektakle w miesiącu. Odbiór na podstawie 
ważnej legitymacji lub dowodu osobistego w przypadku osób powyżej 
65. roku życia, wyłącznie w kasach Teatru:
–  do 100 biletów na Scenie na Woli im. T. Łomnickiego (ul. Kasprzaka 22)  / 

Scenie im. G. Holoubka (Pl. Defilad 1)
–  do 30 biletów na Scenie Przodownik (ul. Olesińska 21) / Małej Scenie  

(Pl. Defilad 1)
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1 XII | g. 19:00 | niedz. ������������������������������������������� Scena Przodownik
E. Chowaniec GARDENIA – reż. A. Figura
Cztery kobiety w poszukiwaniu szczęścia. Historia pewnej krakowskiej 
rodziny, a zarazem zbiorowy portret - Polki z butelką wódki, Polki 
w podróży służbowej, Polki na skraju załamania nerwowego, Polki za-
kochanej. Uniwersalna opowieść o życiu w zaklętym kręgu uzależnień 
przekazywanych w sztafecie pokoleń. Czy można przed tym uciec? 
OBSADA: P. Kinaszewska, D. Landowska, M. Peszko/J. Wyszyńska, 
A. Warchulska/A. Gajewska

11 XII | g. 19:00 | śr.������������������ Scena na Woli im. T. Łomnickiego
Watsjajana KAMASUTRA – reż. A. Figura
„Kamasutra” to podręcznik sztuki życia. Mówi, jak spędzać czas, 
celebrować jedzenie i picie, z kim się przyjaźnić, jak osiągnąć harmonię 
ciała, emocji i umysłu. „Kamasutrę” przenika zmysłowość, która nie 
ogranicza się do miłości, ale wzbogaca nas w różnych wymiarach. 
Seks jest tu najwyższą formą przyjemności, a przyjemność to esencja 
udanego życia.
OBSADA: M. Rożniatowska, J. Jeżewska, M. Dejmek, Z. Wardejn, 
M. Sitek, K. Siegmund

12 XII | g. 19:30 | czw. ��������������������������Scena im. H. Mikołajskiej
B. Friel  CUDOTWÓRCA – reż. W. Kostrzewski
Historia trzech osób: Franka - uzdrowiciela, Grace – jego żony oraz 
impresaria Teddy’ego. Od lat wędrują razem po zapomnianych irland-
zkich wioskach, dając nobliwe przedstawienia. Za pomocą tajemnych 
mocy Frankowi czasem udaje się przywrócić zdrowie chorym. Czasem 
dokonuje cudów. Zwierzenia trójki bohaterów odsłaniają dzieje tych 
ludzi. Mówią prawdę, każdy swoją. 
OBSADA: A. Blumenfeld, A. Ferency, M. Król

15 XII | g. 19:00 | niedz. �������������������������������� Scena im. G. Holoubka 
E. Ionesco NOSOROŻEC – reż. A. Tyszkiewicz 
Bérenger pracuje w dużej firmie. Nieusatysfakcjonowany pracą, 
niezadowolony z codziennej rutyny, chciałby żyć więcej i bardziej. Ma 
wielkie aspiracje, ale niewielkie możliwości. Kiedy jednak w mieście 
ludzie zaczynają zmieniać się w nosorożce, Bérenger postanawia 
pozostać sobą.
OBSADA: P. Domagała, K. Ogłoza, S. Grzymkowski, W. Barwiński, 
 A. Blumenfeld, A. Szymańczyk, M. Smalara, M. Szary, M. Krajewska, 
P. Siwkiewicz, M. Król, A. Gorajska, A. Roszkowska, A. Wątróbska/  
Z. Grabowska, K. Brzazgoń, M. Podsiadło, S. Skoczeń
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▸ seniorzy i ich opiekunowie – 
do nich przede wszystkiM skie-
rowana jest ogólnopolska 

kaMpania społeczna „zdrowi wieko-
wi”. kaMpania Mająca na celu ra-
dzić i edukować, jak dbać o zdro-
wie i koMfort życia osoby starszej. 

Polska od wielu lat plasuje się w pierw-
szej trzydziestce na świecie wśród krajów 
starych demograficznie. za 20 lat liczba 
osób w  wieku emerytalnym zwiększy się 
do prawie 10 mln – tymczasem geriatria 
w naszym kraju pozostaje w cieniu, a  spo-
łeczna wiedza w tym obszarze jest znikoma. 
Stąd pomysł kampanii społecznej „zdrowi 
Wiekowi”, którą wspiera wiele znakomitych 
autorytetów. Organizatorzy akcji chcą prze-
konać Polaków, że starzenie się jest natural-
nym procesem, który nie musi kojarzyć się 
z  chorobami i  osamotnieniem. W  ramach 
kampanii poruszanych jest wiele zagadnień 
związanych z  geriatrią, np. psychika osób 
starszych, ich aktywność ruchowa, leczenie 
ran czy żywienie w chorobie. O  tych kwe-
stiach m.in. można przeczytać na portalu 
www.zdrowiwiekowi.pl.

Dodatkowo w  ramach akcji powstało 
bezpłatne wydawnictwo „zdrowi Wieko-
wi – o  seniorach nie tylko dla seniorów”, 
które skierowane jest głównie do opieku-
nów osób starszych. – Osoby opiekujące 
się seniorami mają ogromny wpływ na jego 
komfort i  jakość  życia. W dużej mierze to 
od nich zależy, czy osoba starsza prowadzi 
zdrowy tryb życia, regularnie chodzi na 
badania, właściwie się odżywia. Nie mó-
wiąc już o  opiece nad osobą chorą, gdzie 
poza umiejętnością właściwej pielęgnacji, 
dodatkowo należy dostosować do możli-
wości podopiecznego jego otoczenie. Dla-
tego jak najwięcej powinni wiedzieć o  po-
trzebach i  możliwościach wsparcia swoich 
podopiecznych – mówi mgr Lilia Kimber-

Dziwisz, Konsultant Wojewódzki w  dzie-
dzinie Opieki Długoterminowej, ekspert 
kampanii „zdrowi Wiekowi”. Dodatkowo 
w  ramach działań kampanii organizowa-

ne są okolicznościowe akcje z bezpłatnymi 
poradami lekarskimi dla seniorów oraz wy-
kłady na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. 
Więcej: www.zdrowiwiekowi.pl.  

„zDrowi wiekowi” 
– BO STAROŚć NIE MUSI BOLEć
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▸ gra w pétanque w polsce po-
jawiła się za sprawą repatrian-
tów z francji, którzy wrócili 

do kraju po zakończeniu drugiej 
wojny światowej. większość z nich 
osiedliła się na dolnyM śląsku 
w okolicach wałbrzycha, jeleniej 
góry i jedliny zdrój.

To dzięki nim kule pojawiły się na skwe-
rach i  parkach w  województwie dolnoślą-
skim. Obecnie w 2013 roku Federacja sku-
pia w swoich szeregach 30 klubów z terenu 
całego kraju. Wydano również ponad 1000 
licencji dla zawodników zrzeszonych w tych 
klubach. Prowadzone są regularne rozgryw-
ki mistrzowskie w kilku kategoriach wieko-
wych oraz w różnych konfiguracjach (single, 
dublety, triplety oraz klubowa rywalizacja).

W roku 2013 odbyło się szereg różnych 
imprez petankowych, trudno je wszystkie 
zliczyć, ale w sezonie, który rozpoczyna się 
od kwietnia, a kończy w listopadzie, nie ma 
weekendu, żeby coś nie działo się na pol-
skich bulodromach (tak nazywa się boisko 
do gry) lub innych miejscach, w  których 
można grać w kulki.

buloDrom, kula i koszon, 
czyli kwintesencja 
pétanque

Niezwykle interesujący w  zjawisku, ja-
kim jest gra w pétanque, jest fakt, że coraz 
większa rzesza ludzi w  tzw. sile wieku za-
czyna doceniać tę grę i możliwość czynnego 
ruchu na świeżym powietrzu. Do gry włą-
czają się seniorzy skupieni w  uniwersyte-

pétanque
czyli kulki W saM  
raz dla seniora

tach trzeciego wieku, ich udział w  turnie-
jach można zauważyć na Dolnym śląsku 
oraz w woj. kujawsko-pomorskim.

Kilka słów o  sprzęcie. Do gry w  péta-
nque niezbędne oprócz miejsca do grania są 
kule. Najtańsze zestawy można kupić nie-
mal w każdym sklepie sportowym lub wy-
korzystując internet. Koszt to około 60–80 
zł za zestaw, w którym znajduje się 6 lub 8 
kul. zdecydowanie polecam zestawy 6-ku-
lowe. Każdy gracz powinien się również za-
opatrzyć w miarkę z podziałką milimetrową 
długości 2–3 metrów. Jej posiadanie pozwa-
la na rozstrzyganie sporów w  kwestii oce-
niania odległości kul od celu, którym jest 
mała drewniana kuleczka, zwana świnką, 
koszonem lub Jackiem (dżekiem).

bulą w świnkę
Same zasady gry są niezwykle proste. 

Rozgrywki odbywają się na pozbawionym 
trawy placu (zwanym bulodromem), np. na 
utwardzonym żwirze lub innym placu, o wy-
starczających wymiarach (które dla gry tur-
niejowej wynoszą min. 15×4 m). Gra polega 
na rzucaniu z  wytyczonego okręgu metalo-
wymi kulami (bulami; fr. boule – kula) o śred-
nicy od 70,5 do 80 mm (ciężar od 650 do 800 
g) w  kierunku małej drewnianej lub plasti-
kowej kulki o średnicy 30 mm nazywanej po 
francusku cochonnet, co znaczy prosiaczek 
(w Polsce częściej używa się nazwy świnka).

Uwaga! Gra w pétanque jest niezwykle 
zaraźliwa. Raz spróbujesz i  nie będziesz 
chciał przestać.

Rywalizuj z członkami rodziny, namów 
przyjaciół i sąsiadów do wspólnej zabawy! 

ciecHocinek 
uzdrawia potężnie  

– zgłoś swoją drużynę!
W  majowy weekend 3–4 maja 2014 roku 
odbędą się w  ciechocinku ogólnopolskie 
zawody uniwersytetów trzeciego wieku 
pod hasłem „ciechocinek uzdrawia po-
tężnie”. turniej ma charakter dwudniowy. 
W  sobotę 3 maja odbędzie się turniej tri-
pletów (drużyn trzyosobowych), a  w  nie-
dzielę 4 maja rywalizować będą drużyny 
dwuosobowe. rywalizacja turniejowa od-
będzie się w bezpośrednim sąsiedztwie cie-
chocińskich tężni. 
Organizatorami zawodów są:

Przedsiębiorstwo Uzdrowisko  
Ciechocinek S.A.

Urząd Miasta Ciechocinek
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku

Serwis Informacyjny Pétanque  
(www.pétanque.net.pl )

Szczegółowych informacji na temat tych 
zawodów można uzyskać  
pod nr tel. 697 555 145.

Oprócz turnieju odbywać się będę również 
inne zawody. Szczegółowe informacje na ich 
temat pojawiać się będą na stronie interne-

towej www.pétanque.net.pl.
Zapraszamy!
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Dobiegła końca jesienna edycja konkursu „Stylo-
wy Senior". Dziękujemy wszystkim uczestniczkom 
konkursu i gratulujemy zwyciężczyniom!

I MIEJSCE: 

celestyna 
radecka z Ustki

II MIEJSCE: 

Danuta Kamińska 
z sopotu

III MIEJSCE: 

maria Pstrong  
ze skórcza

Moje wspomnienie z uzdrowiska…
została Mirka kalisiak ze zgierza.

Laureatką jesiennej edycji konkursu

Nagrodzoną pracę można przeczytać na: www.glosseniora.pl

Zielono mi
zakończyliśmy także konkurs „zielono mi” – na najpiękniejszą ro-
ślinę wyhodowaną we własnym ogródku, mieszkaniu czy oranże-
rii. Mieliśmy wielki kłopot w dokonaniu wyboru. Ostatecznie jury 
nagrody zdecydowało się przyznać następującym osobom:

I MIEJSCE: marianna Piotrowska 
z Kielc za "w moim ogrodzie"

II MIEJSCE: łucja Lewczuk 
z Warszawy za „kaktusa kwitnącego 
corocznie  od marca do czerwca"

III MIEJSCE: Urszula mioduszewska 
z Kołobrzegu za "grudnika mającego  
5 lat i średnicę 80 cm"

kącik Humoru

Mąż przyniósł wypłatę, po-
łożył ją przed lustrem i mówi 
do żony: „To co przed lustrem 
– moje, a co w lustrze – twoje”. 
Żona rozebrała się do naga, 
stanęła przed lustrem i oznaj-
mia mężowi: „To co w lustrze 
– twoje, a co przed lustrem – 
sąsiada z dołu”.

„Kochanie, co ci kupić na imie-
niny?” – pyta żona. „Nic! Nie 
mam pieniędzy!” – odpowiada 
mąż.

Rozmowa przyjaciół: „Cześć 
stary, słyszałem, że się 
ożeniłeś?”. „Ożeniłem się” 
– potwierdza. „Musisz być 
szczęśliwy!?” – pyta pierwszy. 
„Muszę!” – odpowiada drugi.

„Czemu tak krzyczałeś 
w nocy?” – pyta żona. „Miałem 
straszny sen. Śniło mi się, że 
muszę się ożenić!”– odpowia-
da mąż. „Z kim?”– dopytuje 
żona. „Znowu z tobą!” – odpo-
wiada mąż.

Rozmowa w pociągu. „Pro-
szę pana, najmilsze godziny 
zawdzięczam filmom” – mówi 
pasażer do sąsiada. „Nie 
wiedziałem, że z pana taki 

kinoman” – odpowiada drugi. 
Na co pada odpowiedź: „To nie 
ja chodzę do kina, tylko moja 
żona”. 

Córka wraca wieczorem do 
domu. Ojciec informuje ją: 
„Był ten twój wielbiciel i chciał 
prosić cię o rękę”. Na to córka: 
„To bardzo ładnie z jego stro-
ny, tylko jak ja mam opuścić 
mamusię?”. „Możesz ją sobie 
zabrać” – odpowiada ojciec.

Zebrał i przekazał: Stefan Mieszkowski z Kołobrzegu 

PARTNERzy KONKURSU:

PARTNERzy KONKURSU:

WYNIKI KONKURSU



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 31 stycznia
(z dopiskiem: „KONKURS”).

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…
Na teksty, wraz z krótką informacją o sobie, czekamy pod adresem:  
glos.seniora@manko.pl do 31 stycznia (z dopiskiem: „KONKURS”).

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

stowarzyszenie maNKo to wydawca Głosu seniora
i organizator licznych kampanii społecznych.  
To Organizacja Pożytku Publicznego

prze ESTuj się

PRZE ESTUJ SIĘ

PRZE ESTUJ SIĘ

PRZE ESTUJ SIĘ

PRZE ESTUJ SIĘ

Przekaż nam swój 1%
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Wesprzyj działania proseniorskie
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