
NR 43 | GRUDZIEŃ 2018 | ISSN 2299-6990 | www.glosseniora.pl

STYLOWI SENIORZY

w
w

w
.g

lo
ss

en
io

ra
.p

l

ZABEZPIECZANIE  

ROŚLIN  

PRZED ZIMĄ

Senior Działkowiec

Stylowa Seniorka

V OGÓLNOPOLSKIE 

SENIORALIA 

W KRAKOWIE LUCYNA ORŁOWSKA
ZAMÓW PRENUMERATĘ GŁOSU SENIORA  s. 74
ZAMÓW OGÓLNOPOLSKĄ KARTĘ SENIORA  s. 75
ZNAJDZIESZ NAS TEŻ NA FACEBOOKU

Zawsze jest pora  
na własny biznes

GRA SASME



SPIS TREŚCI

PRZEDSIĘBIORCZY SENIOR  4-5
Zawsze jest pora na własny biznes 4

STYLOWI  SENIORZY  6-7
Moje Ikony Stylu 6

SENIOR DZIAŁKOWIEC  8-9
Zabezpieczanie roślin przed zimą 8

ZWIERZAK LEKIEM  
NA SAMOTNOŚĆ  10

Mój pies, moje słoneczko na pochmurne dni 10
Pies w dom… i co potem? 10

MIŁOŚĆ PO 60-TCE 11
Spacerkiem po miłość 11

OKIEM SENIORA 12

RADY SENIORÓW 13
Największe grzechy Rad Seniorów 13
Konferencja podsumowująca 
projekt„Małopolska Sieć Rad Seniorów” 13

V OGÓLNOPOLSKIE SENIORALIA 14

WYDARZENIA I INICJATYWY 15
Dzień Seniora w Senacie 15
Stanowiska X Forum III Wieku 15

POLITYKA SENIORALNA 16

DOSTĘPNOŚĆ PLUS 17
Bariery czas je zburzyć 17

POLITYKA SENIORALNA 18

SENIOR BEZ BARIER 21
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości  
w Małopolsce 21
Szybko, łatwo, ekonomicznie i ekologicznie 21

BEZPIECZNY SENIOR 22
Aktywnie i bezpiecznie z ZUS 22

REGIONALNY GŁOS SENIORA 24-28

RELACJE 29
Lider z powołania 29
Światowy Dzień Serca w Krakowie 29

REGIONALNY GŁOS SENIORA 30

MYŚL ZDROWO 30-49
Dieta sprzyjająca utrzymaniu  
dobrego stanu kośćca 31
Czekolada idealna na śnieg, mróz 32

Holistyczne leczenie seniorów 33
Z czego się śmiejecie?  
Z samych siebie się śmiejcie 34
Zimowe problemy skóry dojrzałej 36
Woda Siarczkowa – Doskonały sposób 
pielęgnowania urody i zdrowia Seniora 37
Niebezpieczeństwo wypadku 
samochodowego wzrasta w zimie aż 
15-krotnie. Powodem często bywa zaćma 38
Dlaczego warto jeść miód? 40
Poradnik zdrowia znaleziony  
250 m pod ziemią! 45
Jakie możliwości ma Senior, który  
potrzebuje codziennego wsparcia? 46
Mistrz i Katarzyna. Hans von Kulmbach  
i jego dzieła dla Krakowa 47

 SENIOR  WYNALAZCA 48

SENIOR W INNYCH  
KULTURACH 50-51

Seniorzy w Meksyku 50
O sile napędowej do zdobywania  
najwyższych celów 51

AKTYWNY SENIOR 52-53
I tylko takąmnie ścieżką poprowadź 52
To seniorom się chce naprawdę żyć,  
a nie młodym 53

PATRIOTYCZNY GŁOS SENIORA 54
Śladami Niepodległej – finał projektu 54
Strzelec Jan Oczkowicz.  
Bitwa pod Monte Cassino 55

BEZPIECZNY SENIOR 56-59
Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji! 56
Techniki wywierania wpływu 57
Kominiarz czy oszust? 58
Bezpieczeństwo Trzeciego Wieku 58
Czy wypada mówić o testamentach 
w grudniu? 59

SENIOR W PODRÓŻY 60-63

DLA POLEPSZENIA NASTROJU 64-65

AKTYWNY SENIOR 66
Skoczył, aby promować  
swój Malborski UTW 66

REGIONALNY GŁOS SENIORA 67-71

OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA
 72-75

ADRES REDAKCJI:
al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków
Tel./faks 12 429 37 28 
e-mail: ogs@manko.pl 
             kontakt@manko.pl 
             kartaseniora@manko.pl 

REDAKTOR NACZELNY:
Łukasz Salwarowski
salwarowski@manko.pl

REDAKTOR WYDANIA:
Agata Skoczylas
ogs@manko.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Ewelina Florczak 
Marek Pilch 
Anna Przybyłek-Boraczyńska 
Edward Gretschel 
Zbigniew Paszek
Aleksandra Miśtal 
Klaudia Ożóg 
Magdalena Petryniak

WSPÓŁPRACA
Kazimierz Danielewski 
Tadeusz Filar 
Antoni Furtak 
Magdalena Grzywacz 
Małgorzata Jarosińska-Jedynak
Beata Karczyńska 
Jolanta Kozaczyńska
Artur Kozak 
Sylwia Krawczyk
Tadeusz Krotos
Barbara Maciejewska 
Katarzyna Meus
Agnieszka Momora
Henryk Pelc
Hanna Piekarska 
Bożena Sałacińska
Magdalena Strzeżek 
Ewelina Szeratics 
Anna Ubysz

MARKETING:
Ewa Węgrzyn
marketing@manko.pl

PROMOCJA I PR
Katarzyna Wadowska 
promocja@manko.pl

PRENUMERATA
Barbara Morawska
kontakt@manko.pl

OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA
Aleksandra Szlufik
kartaseniora@manko.pl
tel. 12 429 37 28

PROJEKT I SKŁAD GRAFICZNY:
Jarosław Szczurek | good-art.pl
NAKŁAD:
30 000 egzemplarzy
DRUK:
INTROMAX Drukarnia Offsetowa
Kraków, ul. Biskupińska 21

www.glosseniora.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian w nadesłanych tekstach (np. korekta błędów, 
nadawanie lub zmianę tytułów etc.), a także innych 
zmian wynikających z zasad edytorskich lub kultury 
języka. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń 
i tekstów

www.glosseniora.pl

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego  
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”

Projekt dofinansowany ze środków  
Programu Fundusz  

Inicjatyw Obywatelskich



3

Łukasz Salwarowski

OD REDAKCJI

Zawartość kolejnego Głosu Seniora, który oddajemy 
w Państwa ręce jest odzwierciedleniem projektów, w których 
bierzemy udział, podejmowanych inicjatyw i nawiązywanych 
kontaktów. Jak pokazuje objętość magazynu, ciągle się roz-
wijamy, co zawdzięczamy w dużej mierze współpracy z Pań-
stwem, którą bardzo cenimy i za którą nieustannie dziękujemy.

Szukając dobrych rozwiązań dla osób 60+ na szczeblu 
centralnym, tym razem mieliśmy możliwość zadać pytania 
dotyczące sytuacji seniorów marszałkowi Senatu RP, Stanisła-
wowi Karczewskiemu. Polecamy Państwu wywiad, w którym 
marszałek opowiada o działaniach Senatu RP na rzecz osób 
starszych, Polonii oraz naszych inicjatywach.

Nie jest to jedyny wywiad w numerze. Zamieszczamy rów-
nież rozmowy z Lucyną Orłowską – seniorką, która w wieku 79 
lat założyła własną lodziarnię, z Katarzyną Gärtner i Robertem 
Janowskim – artystami polskiej sceny muzycznej, krakowskim 
aktorem – Kajetanem Wolniewiczem, Zygmuntem Berdychow-
skim – przedstawicielem świata biznesu oraz niezwykłym słu-
chaczem UTW w Malborku – Jerzym Jóźwiakiem, który w wieku 
90 lat skoczył ze spadochronem. Zapraszamy do odkrycia róż-
nych osobowości naszych rozmówców, a zarazem poszukiwa-
nia cech, które ich łączą.

Chociaż nieustannie zachęcamy naszych Czytelników do 
aktywności i staramy się pokazywać jasną stronę życia, wiemy, 
że na co dzień wiele problemów naraża cierpliwość seniorów 
na próbę. Dlatego otwieramy dział Interwencje. Jeżeli spotka-
cie się Państwo z oczywistymi absurdami, bezdusznością litery 
prawa, dyskryminacją – prosimy o opisanie sytuacji i kontakt. 

Po opublikowaniu postaramy się uzyskać reakcję ze strony 
osób odpowiedzialnych za taki, a nie inny stan rzeczy.

Wkładem naszego zespołu w obchody 100-lecia odzyska-
nia Niepodległości było wydanie specjalnego Patriotycznego 
Głosu Seniora – Śladami Niepodległej. Krótkie podsumowanie 
zamieszczamy w dziale Senior Patriota.

Głos Seniora uczestniczy co roku w ok. 200 wydarzeniach. 
Na łamach magazynu możemy zamieścić relacje tylko z nie-
których z nich. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie 
internetowej www.glosseniora.pl oraz na naszym profilu na Fa-
cebook’u. Tam też znajdziecie Państwo wszystkie dane o Ogól-
nopolskiej Karcie Seniora oraz o programie Gmina Przyjazna 
Seniorom.

Cieszą nas wszystkie sygnały świadczące o tym, że dział 
Dla polepszenia nastroju trafił w gusta naszych czytelników. 
Państwo Ewa i Zbigniew Paszkowie wzbogacili nasz magazyn 
o fantastyczną dawkę dobrego humoru, który pomaga zdy-
stansować się do rzeczywistości. Serdecznie dziękujemy!

Nasza kampania Stop manipulacji, nie kupuj na prezen-
tacji! znalazła w tym roku finał jej pierwszego etapu. Przedsta-
wiciele Głosu Seniora mają za sobą kilometry przebytych tras 
oraz setki spotkań w terenie. Staraliśmy się odwiedzić jak naj-
więcej miejscowości, szczególnie poza dużymi miastami. 

Przed nami kolejny rok, w którym obiecujemy zrobić wszyst-
ko, aby seniorom w Polsce żyło się jeszcze lepiej. Zapraszamy 
do współpracy! 

Szanowni Państwo, 

PATRONI HONOROWI I PARTNERZY
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Gdzie się Pani urodziła?
We Lwowie. W 1939 r., trzeciego maja. Wyjechałam stam-

tąd jako 5-letnia dziewczynka. Przez wiele lat Lwów to był temat 
tabu, nie rozmawiało się o tym. Mam tylko migawki wspomnień. 
Mój dziadek pracował we Lwowskim Ogrodzie Botanicznym, 
dzięki temu przyjechaliśmy do Krakowa z transportem pracowni-
ków Uniwersytetu Lwowskiego. Wiem, że wyjeżdżając płakałam, 
bo musiałam zostawić zabawki – wózek i katarynkę. No i pamię-
tam podróż w wagonach dla bydła. W Krakowie zamieszkaliśmy 
na Olszy, w letniskowym domu po siostrze mojej babci. 

Co było dalej? Jakie ma Pani wspomnienia z późniejszego 
dzieciństwa?

Od zawsze musiałam coś robić. Mój pierwszy biznes to był 
teatr, jak miałam 9 lat. Ojciec koleżanki miał dorożkę. Obok domu 
była stajenka i zadaszenie. Kiedy wyjeżdżał to my miałyśmy tam 
teatr. Była kurtyna i bilety po 20 gr. Ja byłam reżyserem. Byłam 
też pedagogiem, uczyłam koleżanki rosyjskich literek. Naprzeciw 
naszego domu było pole rabarbarowe. Jak któraś dziewczynka 
była niegrzeczna, to brałam ją na rabarbarowe pole i tam tłuma-
czyłam, jak należy się zachowywać i dobrze traktować rodziców. 
Ciągle się coś działo, nigdy nie mogłam usiedzieć na miejscu.

Co Pani robiła w życiu? 
Łatwiej powiedzieć czego nie robiłam... Zaczęłam studia me-

dyczne, ale nie zdałam egzaminów po pierwszym roku, więc 
poszłam do szkoły pielęgniarskiej. Po jej skończeniu zaczęłam 
pracować w zawodzie w różnych placówkach służby zdrowia. 
U Szatkowskiego poznałam męża. Chodziliśmy na „fajfy”. Pamię-
tam jak pewnego razu poszliśmy do sklepu nocnego i zahaczy-
liśmy o Hotel Grand, bo skusiła nas piękna muzyka taneczna. 
Bardzo lubiliśmy się bawić. Już jako matka trójki dzieci, pracując 

ZAWSZE 
JEST PORA 
NA WŁASNY 
BIZNES

ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji UJ. W wie-
ku 50 lat zrobiłam prawo jazdy. Z oszczędności kupiłam trabanta, 
który był moim pierwszym i jedynym samochodem. Na emery-
turę przeszłam w 1990 r. jako zastępca Dyrektora d/s Służb Spo-
łecznych. Jestem emerytką od 28 lat.

Jak odebrała Pani przejście na emeryturę?
Na emeryturze pracowałam jeszcze w wielu miejscach w ra-

mach zatrudnienia bądź wolontariatu. Między innymi próbowa-
łam założyć firmę sprzątającą, ale nie wygrałam przetargu.

To był pierwszy Pani krok w stronę własnej działalności go-
spodarczej?

Tak. Następnie byłam krótko agentem ubezpieczeniowym 
od 1997 r. Potem prowadziłam agencję pocztową do 2003 r. 
W 2006 r. brałam udział w kilku przedstawieniach teatru Łaźnia 
Nowa. W latach 2011-2015 opiekowałam się dziećmi w Smalan-

PANI LUCYNA ORŁOWSKA W WIEKU 
79 LAT ZAŁOŻYŁA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZĄ. W SEZONIE SPRZEDAJE 
LODY NAD ZALEWEM NOWOHUCKIM 
W KRAKOWIE. JEJ LODY ZROBIŁY FURORĘ 
NA V OGÓLNOPOLSKICH SENIORALIACH 
W KRAKOWIE I NA INNYCH IMPREZACH. JEST 
AMBASADORKĄ I INICJATORKĄ KAMPANII 
GŁOSU SENIORA – PRZEDSIĘBIORCZY SENIOR. 
NIE MOŻE USIEDZIEĆ NA MIEJSCU, JAK 
SAMA O SOBIE MÓWI, I CAŁA JEJ HISTORIA 
ZWIĄZANA JEST Z DZIAŁANIEM. INSPIRUJĄ 
JĄ KONTAKTY Z LUDŹMI, A POMYSŁY 
PRZYCHODZĄ SAME.
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miejscu. W kuchni z pełnym wyposażeniem codziennie będzie 
gotować inna seniorka. Jednego dnia będzie można kupić pie-
rogi pani Stasi, a następnego gołąbki babci Krysi albo śledzie od 
Jadzi. Innym razem będzie można kupić wypieki. Wykorzystamy 
tajemnice kuchenne, przepisy znane tylko w rodzinach. Zrobimy 
grafik i będzie można sprawdzić co którego dnia będzie w ofer-
cie. Może zaproponujemy formę sprzedaży komisowej osobom 
zajmującym się robótkami ręcznymi, szyciem itp.

To propozycja dla Pań, a co dla Panów?
Dla Panów zorganizujemy warsztat do majsterkowania. Bę-

dzie można się spotkać, porozmawiać i realizować na miejscu 
swoje pomysły. Poza tym chciałabym, żeby ci, którzy marzą 
o założeniu własnej działalności, dostali u nas konkretne porady. 
Podsumowując, planuję inkubator przedsiębiorczości, doradz-
two i możliwość realizacji pomysłów na miejscu.

Czy fakt, że jest Pani w wieku senioralnym pomógł czy prze-
szkodził w działalności gospodarczej? A może wiek nie miał 
żadnego znaczenia?

Wiek przeszkodził, bo bank odmówił mi kredytu. Byłoby do-
brze gdyby bank, fundacja, stowarzyszenie, samorząd itp. ofero-
wali specjalne produkty skierowane do seniorów, pomagające 
w założeniu i prowadzeniu działalności, zwłaszcza w początko-
wym okresie. Wskazane są niewielkie kwoty, niskie oprocento-
wanie i krótkie terminy udzielanego wsparcia.

Jak długo trwały formalności związane z założeniem dzia-
łalności gospodarczej?

Tylko dwie godziny. Papierki to nie jest problem. Problemem 
jest wdrożenie działalności, bo dopiero wtedy okazuje się jakie 
są wymogi i możliwości. I tu brak jest pełnego doradztwa. Przy-
szły emerycie, specjalisto z różnych branż, zastanów się czy je-
steś w stanie pomóc chętnym do podjęcia działalności, bo Ty 
przecież jesteś na bieżąco z wszystkimi aktualnymi przepisami, 
a oni mają przerwę. Możesz usprawnić nam życie i wykorzystać 
swoją wiedzę bez krytyki ze strony przełożonych i udowodnić, 
że miałeś rację. Liczymy na przedsiębiorczych i zdecydowanych 
nam pomóc. Możemy zrobić to wspólnie z Głosem Seniora w ra-
mach przygotowywanej Kampanii Przedsiębiorczy Senior. Dzięki 
temu otworzymy kolejne możliwości rozwoju, aktywizacji, edu-
kacji i zarobkowania dla seniorów w całej Polsce.

Życzymy powodzenia i do zobaczenia na kolejnych impre-
zach organizowanych przez Głos Seniora.

�� Rozmawiali  
ŁUKASZ SALWAROWSKI i KATARZYNA WADOWSKA

dzie w Ikei. Była też praca administracyjna w hospicjum domo-
wym. A potem już zaangażowałam się w wolontariat. 

Gdzie Pani działała?
Najpierw w Klubie Seniora „Wersalik” w Nowej Hucie, potem 

był Klub Seniora księży Pijarów. Rok uczęszczałam na zajęcia 
w UTW UJ. W końcu poszłam na UTW Jana Pawła II. Chętnie bra-
łam udział w bezpłatnych kursach dokształcających. Zapisałam 
się do szkoły pomaturalnej kształcącej techników informatyków. 
Po roku nauki ją niestety rozwiązano. A rok temu zaczęłam się 
uczyć w dwuletniej pomaturalnej szkole rachunkowości. Miałam 
wtedy 78 lat. Skończyłam na razie jeden semestr i może będę 
kontynuować. 

Korzysta Pani z poczty elektronicznej?
Tak, korzystam i zachęcam wszystkich 60+ do uczęszczania na 

kursy z informatyki w zakresie ich potrzeb. Brak tych umiejętno-
ści stwarza barierę między nami a młodymi, natomiast integracja 
międzypokoleniowa przebiega łatwiej, gdy ma się konto na Face-
booku. Internet jest bardzo przydatny, nie trzeba się go bać.

Kiedy pojawił się pomysł na lodziarnię?
Najpierw chciałam zrobić sklep „Śniadanie-kolacja”, ale wte-

dy dzieci mnie zniechęciły, że to za trudne. Ja się buntowałam, 
jak nie warto to ja spróbuję! W końcu pojawił się pomysł na ka-
wiarnię nad Zalewem Nowohuckim, bo takiej tam brak. Realiza-
cja pomysłu okazała się niemożliwa i zdecydowałam się na lody. 
Tyle ludzi spaceruje z dziećmi, a więc liczyłam na powodze-
nie. Pogoda sprzyjała moim planom. Przychylność zarządców 
basenu dała mi nadzieję na sukces. I tak, ze wsparciem moich 
dzieci 20 maja 2018 r. otwarłam lodziarnię. W wieku 79 lat! Nie 
zamierzam na tym poprzestać. Planuję nadal kawiarnię. A przy 
tym z Głosem Seniora chcę zorganizować inkubator przedsię-
biorczości dla seniorów, z możliwością realizacji pomysłów na 

I tak, ze wsparciem moich dzieci 20 maja 2018 r. otwarłam 
lodziarnię. W wieku 79 lat! Nie zamierzam na tym poprzestać. 
Planuję nadal kawiarnię.
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mity dla kobiet. Z Panem Jerzym, dzisiaj uroczym starszym panem, dowcipnym i w świet-
nej formie, miałam przyjemność spotkać się niedawno w Warszawie. Ewa Bardadin, krytyk 
modowy, moja kolejna Ikona Stylu, zaprosiła kilka osób związanych z modą. W roli głów-
nej gość honorowy Pan Jerzy Antkowiak. Już wkrótce zobaczymy film dokumentalny o tym 
wspaniałym Projektancie i Człowieku. Następne, współczesne moje Ikony Stylu będą łamać 
pewne zasady dyplomatycznego ubioru, nie tracąc przy tym klasy. Ale o tym w następnym 
felietonie. 

Z Okazji Świąt i Nowego Roku życzę Wam, kochani, byście czuli się dobrze we własnych 
pomysłach na siebie, moda nie ma wieku; ma mieć smak i podkreślać nasze atuty, czego 
serdecznie Wszystkim życzę! 

�� WASZA STYLOWA SENIORKA HANIA

�� HANNA PIEKARSKA

Modelka, Laureatka  konkursu „Stylowa Seniorka”, ambasadorka 
Głosu Seniora, Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz kampanii Stop 
manipulacji, nie kupuj na prezentacji!

DANUTA MYŁEK

KRYSTYNA LEŚNIAK-MOCZUK   
NA V OGÓLNOPOLSKICH SENIORALIACH 

W KRAKOWIE

MOJE IKONY STYLU
CZY KAŻDY MA SWÓJ STYL? JAKA JEST RECEPTA NA 
DOŁĄCZENIE DO GRONA STYLOWYCH? PRAGNĘ PRZEDSTAWIĆ 
MOJE WZORCE MODOWE, NA KTÓRYCH UCZYŁAM SIĘ OD 
WIELU LAT WYRAŻAĆ SIEBIE UBIOREM. BĘDZIE TO CYKL 
OPISUJĄCY SZEREG POSTACI, ZWIĄZANYCH GŁÓWNIE Z MODĄ, 
ALE NIE TYLKO, BO NA STYL SKŁADA SIĘ DUŻO WIĘCEJ, NIŻ 
TYLKO NIESKAZITELNY UBIÓR. 

Jerzy Antkowiak – to moja historia modowa. W Cen-
tralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, a więc 
w moim mieście, możemy zobaczyć wszystko, co 
udało się zebrać, by przedstawić dorobek tego wiel-
kiego Projektanta. Są to dokumenty, zdjęcia, setki 
ubrań, szkice. Gdy w latach 70-tych zetknęłam się 
pierwszy raz z Panem Jerzym, byłam zachwycona 
jego „innym” ubiorem, nonszalancko zarzuconym 
szalem, swobodnym zachowaniem, kulturą. Był ta-
kim „kolorowym ptakiem”, który pobudzał wyobraź-
nię, odwagę w szukaniu indywidualnych pomysłów 
na siebie. Kiedy Pan Jerzy został Projektantem Mody 
Polskiej, nastała era pokazów mody. Biegałam na 
nie, zachwycałam się jakością materiałów, staran-
nym wykończeniem, światowymi trendami. To były 
wydarzenia na poziomie teatru. Moda Polska stała 
się moim sklepem, pilnowałam dostaw, by zdobyć 
coś wyjątkowego. Pan Jerzy Antkowiak wprowadził 
kolorowe marynarki dla panów, koronki, tafty, aksa-
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ORGANIZATORZY:

PARTNERZY:

Konkurs 
Stylowa Seniorka

Droga Seniorko, wyślij 
nam zdjęcie w nieziemskiej 

kreacji - pokaż, że kobiety po 
60 też są i czują się piękne!

Zdjęcia prosimy wysyłać na adres e-mail 
konkurs@manko.pl z dopiskiem: styl60+

Najlepsze stylizacje zostaną opublikowane 
w najnowszym Głosie Seniora.
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HALINA GAJDZIŃSKA

DANUTA MYŁEK

MARIA SOLAREK, 94 LATA

RENATA TARCZYŃSKA

ZDJĘCIE ZBIOROWE UCZESTNICZEK KONKURSU  
STYLOWE SENIORKI W WAŁBRZYCHU

MARIA SZEREDKO
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SENIOR DZIAŁKOWIEC

DUŻO ROŚLIN W NASZYCH OGRODACH POCHODZI 
Z REJONÓW O CIEPLEJSZYM KLIMACIE. ZIMA MOŻE BYĆ 
DLA NICH GROŹNA, DLATEGO O BEZPIECZEŃSTWIE 

ROŚLIN W NASZYM OGRODZIE POWINNIŚMY POMYŚLEĆ 
PRZED NASTANIEM PIERWSZYCH MROZÓW. 

Zanim rośliny zapadną w zimowy sen, stopniowo się hartują. 
Jesienne przymrozki odbierają jako sygnał do spowolnienia pro-
cesów życiowych. Dlatego do okrywania powinniśmy przystą-
pić dopiero po silniejszych przymrozkach, lecz przed nastaniem 
mrozów. Przedwczesne zabezpieczanie szkodzi roślinom. Ciepło 
rośliny odczuwają bowiem jako przedłużenie sezonu. 

Dużo wrażliwsze na mrozy są rośliny posadzone jesienią, dla-
tego w pierwszym roku po posadzeniu staramy się zabezpie-
czać również te rośliny, które uważamy za odporne. Wpływ na 
odporność na niskie temperatury ma również wiek roślin. Rośliny 
starsze są mniej podatne na wymarzanie. Rośliny wymagające 
zabezpieczenia na zimę to: różaneczniki, róże, berberysy, ostro-
krzewy, magnolie, powojniki, hortensje, a z owocowych: czere-
śnie, morele, brzoskwinie, a nawet niektóre odmiany grusz i śliw. 

Naturalnym zabezpieczeniem przed niskimi temperatura-
mi jest śnieg. Nigdy nie powinniśmy więc strzepywać śnieżnej 
pierzynki z naszych roślin. Po obfitych opadach mokrego śnie-
gu możemy strząsać go z delikatniejszych iglaków dla ochrony 

DANIELA MARCINIAK, ZŁOTNIKI ELŻBIETA LIPERT, ROŻNOWO

DANUTA NAPIERAŁA

ZABEZPIECZANIE  
ROŚLIN PRZED ZIMĄ

przed łamaniem gałęzi. Bardzo często jednak zimy bywają bez-
śnieżne i mroźne, dlatego o bezpieczeństwo naszych roślin mu-
simy zadbać więc sami. Grządki okryjmy gałązkami świerku lub 
jodły. Stworzą one pewnego rodzaju zadaszenie. Nigdy jednak 
nie może być ono zbyt szczelne. Brak dostępu powietrza może 
być przyczyną gnicia lub chorób. Dobrą okrywą mogą być liście. 
Nie używajmy jednak liści roślin dotkniętych chorobami. Poleca-
my też korę oraz kompost. Zabezpieczą one przed utratą wilgoci 
i głębokim przemarzaniem gleby. 

�� ANTONI FURTAK
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DROGI SENIORZE!
Uwielbiasz spędzać czas uprawiając ogród lub działkę, 
a ogrodnictwo to Twoja pasja? A może posiadasz 
ukwiecony balkon, którego zazdroszczą Ci sąsiedzi 
i znajomi? Pochwal się nim i zachęć innych do tej pasji. 
Wyślij na adres konkurs@manko.pl maksymalnie 3 zdjęcia, 
ukazujące owoce Twojej pracy. Jury „Głosu Seniora” 
wybierze najpiękniejsze zdjęcia waszych ogrodów, działek 
i balkonów i opublikuje je na naszych łamach. Ponadto 
na zwycięzców czekają nagrody niespodzianki! 

DANUTA NAPIERAŁA

CECYLIAN KILIŃSKI, ANDRYCHÓW

MARIAN KORZENIOWSKI, KRAKÓW

ELEONORA 
CHMIELARSKA 
Z BOCHNI (89 LAT) 
AMBASADORKA KONKURSU 
ORAZ GŁOSU SENIORA

SENIOR
DZIAŁKOWIEC

JADWIGA SZMERDA, PROSTKI

JADWIGA GRUBERSKA, WŁOCŁAWEK
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SPOTKANIE Z PRZYJACIÓŁMI TO JEDNA Z PRZYJEMNO-
ŚCI, KTÓRE SOBIE BARDZO CENIĘ. JAK ZWYKLE BYŁO 
WSPANIALE, ALE CZAS WRACAĆ, NIE BYŁO MNIE KILKA 

GODZIN. MAM DUSZĘ NA RAMIENIU I CZUJĘ SIĘ TAK, JAK-
BYM ZOSTAWIŁA W DOMU CHOREGO. 

Z obawą otwieram drzwi, a tam najspokojniej w świecie leży 
sobie w swoim koszyku moje kudłate szczęście. Podniósł gło-
wę, ziewnął i niespiesznie wygramolił się ze swojego legowiska. 
Przemawiam więc do niego czule, trochę się tłumaczę, coś tam 
gadam, że nie dało się wrócić wcześniej i że był taki grzeczny i że 
jest moim kochanym pieseczkiem... Chyba przyjął przeprosiny, 
bo zaczął się łasić i nawet polizał mi rękę. Oczywiście nie zawsze 
tak było, zdarzały się pogryzione buty, gazety i co tam znalazł. 
Ale ten etap powoli mamy za sobą.

Idziemy więc na wieczorny spacer. Patrzę jak zadowolo-
ny biega i wraca do mnie, by sprawdzić czy znowu gdzieś nie 
zniknę. Mój Miki, mój piesek, mój pocieszyciel na smutny i zły 
czas. Mija prawie rok, jak malutka kudłata kuleczka zamieszka-
ła ze mną. Trzeba było się nim zająć – lekarz, karmienie, ucze-
nie higieny i dobrych nawyków – i to wszystko wyrywało mnie 
z mojego smutku i tęsknoty za zmarłym mężem. Dbam o nie-

MÓJ PIES, MOJE SŁONECZKO  
NA POCHMURNE DNI

go bardzo i martwię się, gdy muszę go zostawić, bo niestety 
nie wszędzie pieski są mile widziane. W nielicznych ośrodkach 
wczasowych, gdzie można przywieźć z sobą pupila często 
opłaty są naprawdę kosmiczne, nawet do 50 zł dziennie, a to 
dla osoby starszej, często samotnej, wielka kwota. Apeluję więc 
do właścicieli pensjonatów i ośrodków wypoczynkowych czy 
hoteli – karzcie nas Państwo za straty, jeśli by takowe się zda-
rzyły, a nie za to, że kochamy nasze psy i nie chcemy się z nimi 
rozstawać w czasie wypoczynku.

Pamiętajmy jednak, że posiadanie psa to nie tylko przyjem-
ności, to też duża odpowiedzialność, czasem kłopoty, no i jed-
nak wydatki. Jeżeli świadomie przyjmiemy pod swój dach pieska, 
to zmieni on nasze życie na lepsze. Zyskamy przyjaciela, który 
nigdy nas nie zawiedzie.

�� BARBARA MACIEJEWSKA

ZWIERZAK LEKIEM NA SAMOTNOŚĆ

PIES W DOM… I CO POTEM?
Z myślą o seniorach wahających się czy adoptować czworonoga za-
mieszczamy rady dotyczące opieki oraz informacje na temat profi-
laktyki związanej z posiadaniem psa. Decyzja o wzięciu czworonoga 
pod swój dach powinna być świadoma. Pozwoli to w pełni cieszyć 
się zarówno zwierzęciu, jak i opiekunowi.

RUCH
Zapotrzebowanie na aktywność fizyczną jest w dużej mierze skore-

lowane z rasą zwierzęcia. Zalecane są minimum 3 spacery dziennie, 
z czego przynajmniej jeden dłuższy. Optymalny sumaryczny czas ak-
tywności fizycznej wynosi 2 godziny.

KARMIENIE
Pies powinien być karmiony dwa razy dziennie. Pokarm powinien 

być dostępny tylko w czasie posiłków. Dieta psa powinna być ujedno-
licona i zbilansowana, pies nie powinien być dokarmiany resztkami ze 
stołu. Gwałtowna zmiana karmy lub różnorodna dieta może wywołać 
zaburzenia żołądkowo-jelitowe. U psów dużych ras zalecane jest dzie-
lenie dziennej dawki pokarmowej na mniejsze porcje oraz dozowanie 
wody w celu zapobieganiu skrętów żołądka. Woda powinna być do-
stępna przez cały czas, chyba że stan zdrowotny zwierzęcia wymaga 
innego postępowania.

PROFILAKTYKA
Zwierzę powinno być regularnie szczepione oraz odrobaczane. 

Niedopilnowanie szczepień przeciwko wściekliźnie może skutkować 
mandatami, a nawet wkroczeniem na drogę postępowania karnego. 
Poniżej załączamy przykładowy schemat profilaktyki.

SZCZENIĘTA:
3, 4 tydzień życia – pierwsze i drugie odrobaczanie
6 tydzień życia – pierwsze szczepienie przeciwko chorobom zakaźnym

8-9 tydzień życia – odrobaczanie
10 tydzień życia – drugie szczepienie przeciwko chorobom zakaźnym
12 tydzień życia – szczepienie przeciwko wściekliźnie

PSY DOROSŁE:
Szczepienie przeciwko wściekliźnie raz do roku w odstępach nie 

dłuższych niż 12 miesięcy.
Szczepienie przeciwko chorobom zakaźnym rok po drugim szcze-

pieniu szczenięcia, następnie co roku przez pierwsze 5 lat życia, na-
stępne dawki przypominające w odstępach 2-3 lat.

ODROBACZANIE:
Przynajmniej raz na pół roku (przynajmniej dwa tygodnie przed 

szczepieniem). Jeżeli zwierzę ma kontakt z małymi dziećmi zaleca-
ne jest odrobaczanie co 3 miesiące. 

CHIPOWANIE
Zalecamy chipowanie zwierzęcia oraz jego rejestrację w syste-

mie, co pozwala na identyfikację psa w razie zagubienia. Jest to nie-
zbędne w przypadku wyjazdu za granicę (wyrobienie paszportu).

STERYLIZACJA/KASTRACJA
Z medycznego punktu widzenia, jeżeli zwierzę nie jest przezna-

czone do rozrodu, wczesne przeprowadzenie zabiegu sterylizacji/
kastracji po osiągnięciu dojrzałości płciowej, tj. 3 miesiące po pierw-
szej cieczce u suk oraz między 6 a 12 miesiącem u samców w za-
leżności od wielkości psa, może zminimalizować ryzyko wystąpienia 
szeregu schorzeń.

Opracowanie: zespół AMAVET
tel. (012) 643-53-08
e-mail: lecznica@amavet.pl
www.amavet.pl
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MIŁOŚĆ PO 60-TCE

SPACERKIEM PO MIŁOŚĆ

TUTAJ PUBLIKUJEMY LISTY, KTÓRE OTRZYMALIŚMY 

OD NASZYCH CZYTELNIKÓW. DZIELĄ SIĘ Z NAMI 

SWOIMI PYTANIAMI, WĄTPLIWOŚCIAMI, PROSZĄ 

O PORADĘ. ODPOWIADAMY NA WSZYSTKIE LISTY, 

A CZĘŚĆ Z NICH PUBLIKUJEMY NA ŁAMACH 

MAGAZYNU.

JEŚLI WY TEŻ MACIE NURTUJĄCE WAS PYTANIA, 

NAPISZCIE DO NAS NA ADRES: PROMOCJA@MANKO.PL, 

A POSTARAMY SIĘ POMÓC!

Piszę z takim pytaniem. Na spotkaniu dla Seniorów poznałam sym-
patycznego Pana. Bardzo miło nam się rozmawia, czuję, że mamy 
wiele wspólnego. Widzieliśmy się kilkakrotnie, ale zawsze przy okazji 
jakichś wydarzeń, gdzie było dużo ludzi. Chciałabym zaproponować 
temu Panu spotkanie np. przy kawie, żeby móc porozmawiać w spo-
koju i bliżej się poznać. Mam duże wątpliwości czy to wypada. Czy ko-
biecie uchodzi zapraszać mężczyznę na takie spotkanie i to jeszcze 
w naszym wieku? Co o tym sądzicie?

Beata, 67 lat

Pani Beato, uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaprosiła 
Pani tego mężczyznę na spotkanie. Jeżeli dobrze Wam się rozma-
wia, to szkoda tracić szansę na wartościową znajomość. Zaprosze-
nie na kawę nie jest przecież niczym zobowiązującym, dlatego nie 
musi się Pani obawiać, że Pani intencje zostaną uznane za niesto-
sowne. Proszę także nie rezygnować ze znajomości ze względu na 

Pani wiek. Kto powiedział, że tylko ludzie młodzi mogą się ze sobą 
umawiać? Moim zdaniem powinna Pani zaproponować wyjście na 
kawę, jeśli ten Pan okaże się mało interesujący, najwyżej więcej się 
nie spotkacie. A może będzie to początek miłej bliższej znajomości?

Potrzebuję porady. Poznałam w sanatorium bardzo miłego Pana. 
Spędziliśmy ze sobą wspaniałe 2 tygodnie, wiele rozmawialiśmy i wy-
daje mi się, że znalazłam swoją bratnią duszę. Turnus się skończył 
i wróciliśmy do swoich miejscowości. Zbigniew mieszka na drugim 
końcu Polski, więc umówiliśmy się, że przyjedzie do mnie i zostanie na 
tydzień. Niestety, jak tylko moje dzieci się o tym dowiedziały, to pod-
niosły larum. Nie zgadzają się na wizytę w moim domu obcego męż-
czyzny. Uważają, że może mieć nieuczciwe zamiary i boją się o mnie. 
Co robić? Jak je przekonać, że Zbigniew to dobry, uczciwy człowiek?

Celina, 74 lata

Pani Celino, przede wszystkim proszę postarać się zrozumieć po-
stawę Pani dzieci. Z pewnością troszczą się o Panią i z tego wynikają 
ich obawy. Rozumiem, że znajomość z Panem Zbigniewem jest dla 
Pani bardzo ważna. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że 2 tygodnie 
to bardzo krótko, by kogoś dobrze poznać. Podobnie pewnie uwa-
żają Pani dzieci. Proponowałabym pójść na kompromis i nie zapra-
szać go na tak długi pobyt, ale zorganizować spotkanie z Pani dzieć-
mi, tak aby mogli się nawzajem poznać. Jeśli, tak jak Pani pisze, to 
uczciwy i dobry człowiek, z pewnością uspokoi ich obawy.

DZIECI ŚMIEJĄ SIĘ, ŻE NASZA HISTORIA JEST JAK Z BAJKI 
DISNEYA. POŁĄCZYŁY NAS… PSY.

Po śmierci męża nie mogłam sobie poradzić z samotnością. 
Czułam się jakbym straciła jakąś część siebie. Dzieci, widząc mój 
smutek, zaczęły namawiać mnie na przygarnięcie psa ze schro-
niska. Ale jak miałabym opiekować się czworonogiem, jeśli na-
wet nie miałam siły, żeby zająć się samą sobą… Nie chciałam wy-
chodzić, spotykać ludzi. Byłam po prostu w rozpaczy.

Dzieci w końcu postawiły na swoim i w moim domu pojawiła 
się Nutka – urocza malutka kundelka. Najpierw ciężko było mi 
przyzwyczaić się do regularnych spacerów, ale małe stworzonko 
wniosło tyle radości pod mój dach! Kiedy robiło mi się smutno, 
przychodziła i lizała mnie po twarzy. Smutek był coraz mniejszy.

Pewnego dnia przeżyłam chwile grozy. Na spacerze na Nut-
kę rzucił się duży, agresywny pies i dotkliwie ją pogryzł. Krzycza-
łam, panikowałam, myślałam, że jest już po niej! Nigdzie nie było 
właściciela, a ja nie byłam w stanie odciągnąć bestii od mojej 
suczki. W końcu pojawił się właściciel – starszy Pan, który w koń-
cu zabrał swojego psa i zaczął mnie gorąco przepraszać. Byłam 
tak roztrzęsiona, że nie szczędziłam mu nieprzyjemnych słów.

Jak ochłonęłam, doszliśmy do wniosku, że Nutkę trzeba za-
brać do weterynarza. Pan Wojtek, bo tak nazywał się właściciel 

psa, zawiózł mnie do lekarza i opłacił wizytę. Na szczęście oka-
zało się, że psinie nic się nie stało, była tylko przestraszona i tro-
chę poturbowana. Odetchnęłam z ulgą. 

I chyba z tej wielkiej radości, że nic jej nie jest, przyjęłam za-
proszenie od pana Wojtka na kawę. Był niezmiernie skruszony 
i zaproszenie do kawiarni miało pełnić funkcję przeprosin. Na 
spotkaniu okazało się, że Wojtek jest niezwykle sympatycznym, 
szarmanckim mężczyzną. Wspólnie postanowiliśmy, że war-
to zobaczyć się jeszcze raz. 
I kolejny… i kolejny… Nawet 
nasze psy w końcu się zaak-
ceptowały.

Dziś mieszkamy razem 
i spędzamy wspólnie każdą 
wolną chwilę. W moim domu 
znów gości radość i uśmiech. 
Dzieci polubiły Wojtka, bo to 
naprawdę uroczy pan o do-
brym sercu. Bardzo kocha 
zwierzęta, a przecież taka 
osoba nie może być złym 
człowiekiem, prawda?

�� EWA I WOJTEK
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INTERWENCJE

Narodowy Fundusz Zdrowia
Warszawa

List Otwarty

W dniu 9 marca 2016 r. złożyłam do Łódzkiego Oddziału NFZ wniosek o leczenie sa-
natoryjne. Przyznano mi pobyt w sanatorium od 8 do 29 marca 2018 r. Na początku lutego 
2018 r. skierowałam do NFZ pismo, w którym wyjaśniłam dlaczego nie mogę skorzystać 
z leczenia w wyznaczonym terminie. Jestem jedynym opiekunem 94-letniej Mamy (wów-
czas miała 93 lat) i nie mam możliwości, aby zapewnić jej wtedy inną opiekę, a tym samym 
skorzystać z wyjazdu. Nie zrezygnowałam z leczenia, lecz poprosiłam o przesunięcie ter-
minu na sierpień, bo tylko wówczas moja córka, na stałe mieszkająca w Gdańsku, będzie 
mogła zaopiekować się swoją babcią, podczas swojego urlopu.

W dniu 20 lutego br. otrzymałam zwrot skierowania z adnotacją, że zapoznano się 
z moją rezygnacją z leczenia, a moja prośba uznana została za „Merytorycznie nieuza-
sadnioną”.

Nie mogę zgodzić się z decyzją Oddziału Funduszu, ponieważ wystarczająco uzasad-
niłam zwrot skierowania. Napisałam, że jestem jedynym opiekunem Mamy, schorowanej, 
„pampersowej” i wymagającej całodobowej opieki. Załączyłam ksero ostatniego pobytu 
Mamy w szpitalu (bakteryjne zapalenie płuc, niewydolność serca i inne schorzenia zagra-
żające życiu) oraz moje oświadczenie poświadczone przez lekarza pierwszego kontaktu.

Z pisma NFZ wynika, że uznaje się rezygnację w szczególnych, udokumentowanych 
przypadkach. Mam więc pytanie, czy w takim przypadku nie zaistniała właśnie taka oko-
liczność? Czy według Funduszu powinnam starą, schorowaną i prawie nie wstającą z łóżka 
Mamę zostawić na 21 dni samą w domu na „pastwę losu” i wyjechać do sanatorium? Czy 
raczej poprosić o przesunięcie terminu wyjazdu? Wybrałam tę drugą, na pewno lepszą 
możliwość.

Najwyższy czas, aby NFZ nie traktował chorych przedmiotowo, ale aby faktycznie brał 
pod uwagę sytuacje życiowe pacjentów, a nie tylko wypadki losowe.

Mimo dalszych interwencji, w tym notatki w Expresie Ilustrowanym i reportażu w Radio-
-Łódź,  Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ podtrzymał interpretację mojego pisma jako in-
formującego o rezygnacji z terminu, bez uznania prośby o zmianę terminu za uzasadnioną, 
powołując się na przepisy. Czekam więc kolejne 26 miesięcy na możliwość skorzystania 
z leczenia.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia powołuje się na przepisy, 
które nie pozwalają na uwzględnienie ważnych okoliczności. Nie ma dla Funduszu „przy-
padków losowych” związanych bezpośrednio z osobą skierowaną na leczenie. Liczą się 
tylko paragrafy, przepisy, rozporządzenia i ustępy.

Posłużyłam się moim przykładem, ale zaznaczam, że w takiej sytuacji znajduje się bar-
dzo dużo osób. Społeczeństwo nam się starzeje i seniorzy opiekują się seniorami – starymi 
i schorowanymi rodzicami, dla których są jedynymi opiekunami. W gąszczu przepisów, po 
prostu zabrakło miejsca dla człowieka.

Najwyższy więc czas aby „nieżyciowe” przepisy zmienić, o co w imieniu własnym i tysię-
cy osób  niniejszym wnoszę.

Cieszę się, że dzięki Głosowi Seniora mogłam ten problem przedstawić osobiście pod-
czas konferencji w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej „Senior w Rodzinie” w dniu 14 listopa-
da 2018 r. Kopie listu złożyłam na ręce podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej.

Z poważaniem
Barbara Maciejewska

Łódź, dnia 13 listopada 2018

Drodzy Seniorzy, macie wpływ na swój los! 
Piszcie do nas o swoich problemach, któ-
re możemy pomóc Wam rozwiązać. Każde 
pytanie i prośba trafi do naszego prawnika 
i decydenta w skali Państwa lub gminy od-
powiedzialnego za ten problem. Otrzyma-
cie odpowiedź, a najciekawsze odpowiedzi 
opublikujemy na łamach Głosu Seniora.

KRADZIEŻ W POCIĄGU
Podczas całonocnej podróży w pociągu na 
linii Kraków–Kołobrzeg 
zostałem poczęstowany w pociągu sokiem. 
Niestety napój okazał się trujący i usypiają-
cy. Obudziłem się zatruty i okradziony (tele-
fon, portfel, zegarek). Czy PKP nie odpowia-
da za bezpieczeństwo pasażerów?

PIĘĆ GODZIN NA STOJĄCO
Sprzedano mi ostatnio bilet na długą trasę, 
bez rezerwacji siedzenia. Jak ja, jako senior, 
mam jechać na stojąco pięć godzin? Dla-
czego zapłaciłem normalną cenę, jak za 
miejsce siedzące, skoro nie zajmowałem 
miejsca tylko pięć godzin tułałem się po 
korytarzu z innymi kilkunastoma osobami? 
W całym pociągu stało na korytarzu ponad 
50 osób. Wszyscy zapłacili normalną cenę. 
Jeśli każdy zapłacił 100 zł, to jest 5 000 zło-
tych nietyczenie zarobionych pieniędzy za 
sprzedaż niepełnowartościowej usługi. Za-
miast dostawiać wagon, upycha się ludzi jak 
bydło po korytarzach. Czy to nie jest rozbój 
w biały dzień? Czy to jest uczciwe i godne 
traktowanie obywateli? Czy to jest raczej 
sposób na biznes? To tak, jakby sprzedać 
100 chlebów: 50 świeżych i 50 zgniłych w tej 
samej cenie. Skandal!

700 CZYNSZU ZA WŁASNE 
MIESZKANIE
Jestem 82-letnią seniorką. 5 lat lat temu 
zmarł mój mąż. Mieszkam sama we wła-
snym mieszkaniu w 10 piętrowym bloku. 
Myślałam, że własnościowe mieszkanie, na 
które pracowałem całe życie, będzie moją 
gwarancją bezpieczeństwa na starość. My-
liłam się. Spółdzielnia mieszkaniowa sta-
le poodnosi mi opłaty. Doszło już do 700 
złotych. Jak mam się utrzymać przy takich 
kwotach? Mam tylko 1 200 zł emerytury. Jak 
mam wyżyć za 500 złotych? Czy ktoś kon-
troluje spółdzielnie mieszkaniowe? Czy oni 
mogą sobie dyktować czynsze jakie chcą? 
Czy ktoś kontroluje na co idą te pieniądze? 
Ile zarabia prezes, zarząd i pracownicy spół-
dzielni mieszkaniowych? Bardzo proszę 
o interwencję i odpowiedź.
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RADY SENIORÓWINTERWENCJE

WSPÓŁPRACUJEMY JUŻ Z PONAD 500. ORGANIZACJAMI 
SENIORSKIMI I 110. GMINAMI, KTÓRE PRZYŁĄCZYŁY SIĘ 
DO NASZEGO PROGRAMU GMINA PRZYJAZNA SENIO-

ROM. WSPÓŁTWORZĄ ONE Z NAMI GŁOS SENIORA. WPRO-
WADZAJĄ PRZY NASZEJ POMOCY U SIEBIE LOKALNĄ EDYCJĘ 
OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA, UCZESTNICZĄ W OGÓL-
NOPOLSKICH SENIORALIACH W KRAKOWIE, BIORĄ UDZIAŁ 
W LICZNYCH KONKURSACH, WARSZTATACH I SZKOLENIACH. 

Podczas tych spotkań zgłaszane są nam różne problemy, 
uwagi, pochwały i grzechy dotyczące organizowanych w Polsce 
gminnych rad seniorów. Na 2 500 gmin, które istnieją w Polsce, 
już w ponad 300 powstały gminne rady seniorów. Tworzący rady 
mogą być bardziej skuteczni i użyteczni, dlatego warto aby po-
znali główne zarzuty wysuwane pod adresem tych instytucji.

5 GRZECHÓW GŁÓWNYCH 
1)   Rada dla samej siebie – to znaczy służy sobie, a nie seniorom 

w ich mieście.
2)   Wybierajmy się sami.  Startować i zostać członkiem mogą tyl-

ko Ci, którzy powinni. 
3)   Kłaniamy się nisko Panie Prezydencie. Bardzo Pana kochamy 

i popieramy, bo na dofinansowanie, delegacje, wycieczkę cze-
kamy. 

 4)   A co wy robicie? Nic nie robimy, bo rada ma przecież dora-
dzać, a nie robić.

5)   A Pan wie kim ja jestem? Jestem Radnym. Proszę złożyć pi-
smo. Pochylimy się i rozpatrzymy do 14 dni.     

PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA POWYŻSZYCH:
1.  Pełna demokracja. Wybory do rady seniorów połączone z wy-

borami samorządowymi. Każdy może startować i każdy może 
głosować. 

2.  Startują delegaci WSZYSTKICH organizacji działających na 
rzecz seniorów (np. 50%) oraz osoby niezrzeszone (np. 50%).  

3.  Zagwarantowanie ustawą określonego procentu budżetu gmi-
ny na działalność rady seniorów – aby nie musiały się prosić 
i być zakładnikiem urzędu.  

4.  Ograniczenie zasiadania pracowników urzędu gminy w gmin-
nej radzie seniorów, gdyż będąc podwładnymi urzędu mogą 
grać pod dobre relacje z szefem, a nie o dobro seniorów 
w gminie.

5.  Umożliwienie poprzez formułę prawną uczestniczenia rad 
seniorów w konkursach grantowych. Umożliwienie radzie za-
łożenia stowarzyszenia lub dopuszczenie jej jako grupy nie-
formalnej do ubiegania się o dofinansowanie.

��  

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 
„MAŁOPOLSKA SIEĆ RAD SENIORÓW”

W DNIACH 29-30 LISTOPADA ODBYŁA SIĘ KONFEREN-
CJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT „MAŁOPOLSKA SIEĆ 
RAD SENIORÓW”. ORGANIZATOREM BYŁA FUNDA-

CJA MIEJSC I LUDZI AKTYWNYCH MILA. WYDARZENIE ZO-
STAŁO OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH I MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO. PATRONEM MEDIALNYM PROJEKTU JEST 
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN GŁOS SENIORA (STOWARZY-
SZENIE MANKO). 

Przez dwa dni ponad stu przedstawicieli gminnych rad se-
niorów, radnych, urzędników i aktywnych działaczy senioralnych 
z całej Polski dyskutowało, dzieliło się doświadczeniami i inte-
growało. Przedstawiono przebieg i rezultaty projektu oraz Mało-
polską Sieć Rad Seniorów „Działamy Wspólnie”, a także przykła-
dy działania rad seniorów. Podczas konferencji odbyły się sesje 
tematyczne: Jak aktywizować seniorów do działania? Sukce-
sy rad seniorów – jak do tego doszło? Pozyskiwanie funduszy 
i współdecydowanie o budżecie gminy oraz Jak zaistnieć w me-
diach? Można było zapoznać się z publikacją „Rady seniorów – 
(milowy) krok po kroku”.

Wręczono nagrody laureatom konkursu „Aktywny Senior” 
(Renata Wiss, Teresa Lebiest, Eleonora Bujacz-Kusińska) za ak-
tywność obywatelską i działania na rzecz seniorów.

Konferencji towarzyszył festiwal artystyczny seniorów oraz 
targi aktywności obywatelskiej. 

Na konferencji odbyły się warsztaty „Stop manipulacji – nie 
kupuj na prezentacji”, a także zaprezentowano program Gmina 
Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora. Ponadto Pani 
Wirginia Szmyt – DJ Wika poprowadziła międzypokoleniową an-
drzejkową potańcówkę.

��  

NAJWIĘKSZE GRZECHY RAD SENIORÓW
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21 WRZEŚNIA 2018 R. PO RAZ PIĄTY UCZESTNICZYLI-
ŚMY W OGÓLNOPOLSKICH SENIORALIACH W KRAKO-
WIE, ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE 

MANKO, WYDAWCĘ MAGAZYNU GŁOS SENIORA I OGÓL-
NOPOLSKIEJ KARTY SENIORA. PADŁ REKORD FREKWENCJI, 
OK. 1 500 UCZESTNIKÓW PRZEMASZEROWAŁO PRZEZ CEN-
TRUM KRAKOWA. ODBYŁY SIĘ WYKŁADY NA TEMATY ZDRO-
WOTNE, WYSTĘPY ARTYSTYCZNE, POKAZ MODY, PORADY 
KOSMETOLOGICZNE, BADANIA, KONKURSY I MIĘDZYPOKO-
LENIÓWKA Z DJ WIKĄ.  

Tradycyjnie wydarzenie rozpoczęła uroczysta Msza św. 
w Kościele Mariackim, potem barwny korowód w rytmach sam-
by z zespołem Sorrir por favour przeszedł z Rynku Głównego 
pod Muzeum Narodowe. W pochodzie uczestniczyły reprezen-
tacje 50 organizacji i gmin i partnerskich, głównie zrzeszonych 
w naszym programie Gmina Przyjazna Seniorom, a także kluby 
seniora, uniwersytety trzeciego wieku, uzdrowiska i sanatoria, 
stowarzyszenia, domy pomocy społecznej, domy kultury oraz 
gminne rady seniorów. Na placu przed Muzeum Narodowym 
w imieniu organizatorów powitał wszystkich prezes Łukasz Salwa-
rowski, oddając głos m.in. dyrektor Lidii Ułanowskiej, która powi-
tała gości w imieniu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
Elżbiety Rafalskiej, Wiceministrowi Zdrowia Zbigniewowi Królowi, 
następnie Prezydentowi Miasta, Marszałkowi i Wojewodzie Ma-
łopolskiemu. Po oficjalnych wystąpieniach wyróżnionym senio-
rom wręczono pamiątkowe statuetki ambasadora Głosu Seniora 
i Ogólnopolskiej Karty Seniora.  

Następnie wszyscy zgromadzeni udali się do Kina Kijów, do 
Klubu Studenckiego Żaczek oraz do Centrum Dydaktycznego 
AGH, gdzie przygotowano dla uczestników mnóstwo atrakcji. 
Odbyło się szereg wykładów na tematy zdrowotne, przygotowa-
no również bezpłatne badania medyczne i porady specjalistów. 
Zainaugurowano także naszą kampanię Stop manipulacji, nie 
kupuj na prezentacji! – przestrzegającą seniorów przed nieprze-
myślanymi zakupami kosztownych produktów na prezentacjach. 
Można było także wysłuchać prelekcji na temat programów 
Gmina Przyjazna Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora. 

Dużą grupę osób występujących na scenie stanowili seniorzy, 
którzy prezentowali swoje pasje i pomysły. Babcia Lucyna propo-
nowała lody własnego wyrobu. Można było obejrzeć urządzenie 
do zakładania skarpet, występy artystyczne zespołu teatralnego 
Babcie w Locie z Dziadkiem czy Zespołu Pieśni Słowiańskiej Pra-
słowianki oraz pokaz mody Stylowych Seniorów. Seniorzy wystę-
powali we własnych stylizacjach oraz zaprezentowali kolekcję zna-
nej projektantki mody Agnieszki Wyrwał, autorki marki Aga Pou. 

Zwieńczeniem całego dnia była Międzypokoleniówka z DJ 
Wiką – Wirginią Szmyt. Niezmordowani seniorzy bawili się do 
późna przy dźwiękach szlagierów sprzed lat oraz całkiem no-
wych przebojów. Do zobaczenia za rok!

O RG A N I Z ATO R Z Y:

PAT RO N I  H O N O RO W I : PAT RO N I  M E D I A L N I :

Projekt dofinansowany ze środków Programu 
Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych na lata 2014-2020

Program realizowany przy wsparciu finansowym  
Województwa Małopolskiego

Projekt dofinansowany ze środków Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Urząd Miejski  
w Złotym Stoku

Arcybiskub Marek 
Jędraszewski 

Metropolita Krakowski

Wojciech Kozak - Wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego

Burmistrz Miasta 
Zakopane

Urząd Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia

POWIAT
KRAKOWSKI
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STANOWISKA X FORUM III WIEKU KONFERENCJI W RAMACH XXVIII FORUM 
EKONOMICZNEGO W KRYNICY ZDROJU I NOWYM SĄCZU 7 WRZEŚNIA 2018 R.
1.  w sprawie dostosowania organizacji i struktury administra-

cji publicznej – rządowej i samorządowej – do sytuacji de-
mograficznej w Polsce i jej zmian
Postulujemy:

 Î  Utworzenie na szczeblach centralnym i samorządowych 
urzędu Rzecznika Osób Starszych. (...)

 Î  Dokonanie nowelizacji art. 5c ustawy o samorządzie 
gminnym (...), powiatowym (...) i wojewódzkim (w kwe-
stiach dotyczących Rad Seniorów – red.).

 
2. w sprawie konsolidacji środowiska senioralnego.

Uczestnicy X Forum III Wieku (...) postanawiają o podjęciu ini-
cjatywy konsolidacji środowiska senioralnego, w celu:

 Î Poprawy jakości i warunków życia osób starszych,
 Î Wzmocnienia rzecznictwa na rzecz osób starszych,
 Î  Skuteczniejszego przeciwdziałania różnym formom dys-

kryminacji ze względu na wiek,
 Î  Zbudowania partnerskich relacji z podmiotami publicz-

nymi, gospodarczymi, społecznymi i mediami w zakresie 
polityki społecznej wobec osób starszych/polityki senio-
ralnej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Zebrane wnioski zgłoszone przez uczestników do Sekretariatu 
X Forum III Wieku (streszczenie)
1.   Wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia pielęgnacyj-

nego.
2.   Wypracowanie modelu bezpiecznego mieszkalnictwa dla 

seniorów.
3.   Zwiększenie nakładów na tworzenie oddziałów geriatrycz-

nych i środowiskowej opieki geriatrycznej.
4.  Upowszechnianie zdrowego i aktywnego stylu życia. 
5.    Zapewnienie bieżącego wsparcia dla domów dziennego po-

bytu oraz domów seniora.
6.  Zapewnienie profilaktyki gruźlicy.
7.   Zapewnienie dla osób 65 + bezpłatnych szczepień p-ko m.in. 

grypie.
8.   Zwolnienie z podatku emerytów i rencistów o niskich docho-

dach.
9.   Zapewnienie dostępu do oferty kulturalnej, szczególnie na 

terenie małych miast i wsi. Poprawa komunikacji (transport).
10.   Utworzenie w urzędach pracy okienka „Praca dla seniora”.
11.   Upowszechnienie roli i znaczenia gminnych rad seniorów.
12.  Potrzeba uproszczeń proceduralnych i administracyjnych 

w systemie zlecania zadań publicznych.
13.  Zmiana sposobu rozliczania dotacji.

DZIEŃ SENIORA W SENACIE

Od trzech lat w Senacie z okazji Dnia 
Seniora odbywają się spotkania po-
święcone tematyce senioralnej. Każ-
dego roku poruszane są inne aspekty 
dotyczące funkcjonowania osób 60+ 
w społeczeństwie. Podczas tegoroczne-
go spotkania zorganizowano konferen-
cję pt. „Senior w Rodzinie”. Stanisław Kar-
czewski mówił, że senior może zarówno 
wnosić wartość w życie rodziny, jak i pro-
wadzić aktywność społeczną. Podczas 
konferencji Stanisław Karczewski otrzy-
mał Ogólnopolską Kartę Seniora z rąk 

STOWARZYSZENIE MANKO – GŁOS SENIORA  ZOSTAŁO ZAPROSZONE PRZEZ 
MARSZAŁKA SENATU RP MIECZYSŁAWA KARCZEWSKIEGO, DO WSPÓŁPRA-
CY PRZY ORGANIZACJI KONFERENCJI „SENIOR W RODZINIE”, KTÓRA ODBYŁA 

SIĘ W DNIU SENIORA – 14 LISTOPADA 2018 R.

prezesa Stowarzyszenia Manko Łukasza 
Salwarowskiego. – Od 3 lat jestem se-
niorem. Dziś odebrałem Ogólnopolską 
Kartę Seniora, którą w Polsce posiada 
210 tys. osób. Cenimy seniorów i dbamy 
o nich – powiedział marszałek Senatu 
RP. Jako jeden z prelegentów wystą-
pił Łukasz Salwarowski, który zapoznał 
uczestników spotkania z programem 
Gmina Przyjazna Seniorom, czasopi-
smem Głos Seniora, Ogólnopolską Kartą 
Seniora oraz innymi pro-seniorskimi ini-
cjatywami Stowarzyszenia Manko. 

WYDARZENIA I INICJATYWY
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POLITYKA SENIORALNA

29 I 30 LISTOPADA ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA PT. 
„SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE OPARTE NA 
WARTOŚCIACH” ORGANIZOWANA PRZEZ NARODO-

WY INSTYTUT WOLNOŚCI W FILHARMONII NARODOWEJ 
W WARSZAWIE.

Jej tematem były najważniejsze zagadnienia trzeciego sektora 
w Polsce: dialog obywatelski, reforma systemu zlecania zadań pu-
blicznych, „1%”, współpraca między organizacjami pozarządowymi 
i wiele innych zagadnień dotyczących społeczeństwa obywatel-

skiego. Wydarzenie miało stać się platformą do poszukiwania 
rozwiązań, inspiracji i wspólnych wartości, które pomagają łączyć 
różne poglądy, idee i cele. Jest to nowatorski projekt gromadzący 
szerokie grono osób zainteresowanych tematyką samoorganiza-
cji, demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

W ciągu 2 dni w 3 lokalizacjach miały miejsce liczne debaty, 
panele dyskusyjne i kilkanaście równoległych sesji z udziałem 
zagranicznych gości – praktyków trzeciego sektora. Kulminacyj-
nym punktem konferencji była wyjątkowa gala urodzinowa NIW-
-CRSO w Teatrze Królewskim w warszawskich Łazienkach.

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE  
OPARTE NA WARTOŚCIACH 

ASOS – RZĄDOWY PROGRAM 
NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 
OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020

POPRAWA JAKOŚCI I POZIOMU ŻYCIA OSÓB STARSZYCH 
DLA GODNEGO STARZENIA SIĘ POPRZEZ AKTYWNOŚĆ 
SPOŁECZNĄ JEST GŁÓWNYM CELEM RZĄDOWEGO 

PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB 
STARSZYCH NA LATA 2014-2020. 

Program zakłada praktyczne włączenie sektora organizacji 
pozarządowych do działań służących zaangażowaniu seniorów, 
w ramach następujących priorytetów:

 Î  Edukacja osób starszych – działania mające na celu m.in. 
rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do seniorów.

 Î  Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- 
i międzypokoleniową – rozwój różnych form aktywności 
osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktu-
ry społecznej (np. biblioteki publiczne, domy kultury) oraz 
włączenie do wspólnych działań młodszego pokolenia.

 Î  Partycypacja społeczna osób starszych – realizacja dzia-
łań na rzecz zwiększenia udziału osób starszych w życiu 
publicznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym 
i politycznym, przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. 

 Î  Usługi społeczne dla osób starszych – realizacja dzia-
łań służących rozwojowi różnych form wsparcia poprzez 
zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług spo-
łecznych dla osób starszych.

SENIOR +

OD ROKU 2015 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLI-
TYKI SPOŁECZNEJ REALIZUJE PROGRAM WIELOLETNI 
„SENIOR +” NA LATA 2015-2020 SKIEROWANY DO JED-

NOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (WCZEŚNIEJ PRO-
GRAM „SENIOR-WIGOR”). PROGRAM POLEGA NA WSPARCIU 
TWORZENIA PLACÓWEK TYPU „SENIOR +”, W TYM DZIEN-
NYCH DOMÓW „SENIOR +” I KLUBÓW „SENIOR +”.

Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior+” polega na 
realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie po-
mocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu mini-
mum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych 
usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów.

Działalność Klubu „Senior +” polega na motywowaniu senio-
rów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycz-
nych na rzecz innych.

PROGRAM  
WIELOLETNI 

SENIOR+  
NA LATA 2015-2020
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BARIERY
CZAS JE ZBURZYĆ
NASI SENIORZY TO NAJLEPSI SPORTOWCY NA ŚWIECIE. 

NIESTETY, NIE JEST TO ŻART, A JEŚLI NAWET, TO NIE-
STETY PONURY. PRZESTRZEŃ W NASZYCH MIASTACH 

TO DLA STARSZYCH OSÓB RODZAJ TRIATHLONU – BIEG 
PRZEZ PŁOTKI POŁĄCZONY Z ĆWICZENIAMI NA STEPERZE 
I ZAKOŃCZONY WSPINACZKĄ WYSOKOGÓRSKĄ. ICH OD-
POWIEDNIKAMI W MIEŚCIE BĘDĄ WYSOKIE SCHODY, WCIĄŻ 
JESZCZE NIEDOSTOSOWANY TRANSPORT PUBLICZNY 
I BRAK WIND W BLOKACH NIŻSZYCH NIŻ PIĘCIOPIĘTROWE, 
KTÓRY NIERZADKO CZYNI Z SENIORÓW WIĘŹNIÓW CZWAR-
TEGO PIĘTRA. BARIERY ARCHITEKTONICZNE TO JEDNAK NIE 
WSZYSTKO. NIE KAŻDY MA ŚWIADOMOŚĆ, ŻE DLA NAJ-
STARSZYCH OBYWATELI BARIERĄ JEST NA PRZYKŁAD BRAK 
TOALET CZY INFORMACJE PODANE ZBYT MAŁĄ CZCIONKĄ. 

Potrzeby seniorów będą w najbliższych latach wzrastać. 
Polacy są jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw 
w Europie. W naszym kraju żyje prawie 9 milionów osób powyżej 
60. roku życia. W 2020 r. liczba seniorów zbliży się do 10 milio-
nów, a w 2030 r. przekroczy 10,7 miliona. Seniorzy będą coraz 
większą grupą społeczną – co prawda zdrowszą i bardziej ak-
tywną niż dziś, ale również wymagającą opieki. 

Te zmiany traktujemy nie jako problem, ale wyzwanie. 
W odpowiedzi na rosnące potrzeby seniorów i osób z niepełno-
sprawnościami powstał rządowy Program Dostępność Plus. Co 
chcemy osiągnąć? Przede wszystkim podnieść jakość życia i za-
pewnić niezależność – jak najdłużej, jak największej grupie osób.

Program Dostępność Plus działa wielokierunkowo. Po pierw-
sze, niweluje bariery w przestrzeni publicznej. Mamy fundusze 
na dostosowanie różnych miejsc do potrzeb seniorów i osób 
z niepełnosprawnościami, np. przychodni. Po drugie, dba o to, 
by każda przyszła inwestycja była zaprojektowana z myślą o każ-
dym, bez względu na stan zdrowia czy wiek. Nazywamy to pro-
jektowaniem uniwersalnym. Po trzecie, obejmuje też zmiany 
w prawie. Przygotowujemy ustawę o dostępności. To pierwsza 
w Polsce tego typu ustawa i zarazem serce Programu Dostęp-
ność Plus. Mamy świadomość, że dostępności nie ustanowimy 
prawem, ale możemy utorować jej drogę przepisami. 

Po czwarte, program ma też zmienić sposób myślenia 
o dostępności. Temu zagadnieniu warto poświęcić nieco wię-
cej miejsca. Zróbmy to na przykładzie przedsiębiorców. Zmiany 
w strukturze naszego społeczeństwa to szansa na rozwój tak 
zwanej srebrnej gospodarki, czyli produktów i usług powstają-
cych z myślą o seniorach. Dobrym przykładem są tu usługi te-
lekomunikacyjne – telefony komórkowe z dużymi klawiszami 

i wyświetlaczem, ograniczoną liczbą funkcji, przejrzystym menu 
czy szkolenia z obsługi komputera i przeglądania Internetu dla 
seniorów. Jednak nie wszystkie obszary są wystarczająco zago-
spodarowane. Mnóstwo miejsca jest jeszcze w branży nowych 
technologii, które mogą służyć osobom starszym w codziennym 
życiu. Mam na myśli wideofony, usługi bankowe on-line, ale też 
rozwiązania, o których dzisiaj nawet nie wiemy. 

My na pewno będziemy pomagać. W programie mamy fun-
dusze na przykład na tak zwane innowacje społeczne. Niedawno 
ruszył konkurs. Liczymy na ciekawe propozycje. Już w pilotażu, 
który przeprowadziliśmy kilka miesięcy temu, dostaliśmy wiele 
ciekawych rozwiązań. Jednym z nich jest torba-borba, czyli wó-
zek na zakupy z silnikiem elektrycznym, skonstruowany tak, że 
łatwo wprowadza się go po schodach. Idea jest taka, że seniorzy 
mieszkający w jednym bloku mogą się nim dzielić. 

Przyszły rok będzie rokiem zmiany. Program dopiero się roz-
kręca. Ruszą konkursy, powstanie ustawa o dostępności, będziemy 
promować i informować. Nie mam wątpliwości, że zmiany, zwłasz-
cza w świadomości i nawykach, będą ewolucyjne. To nie jest kwe-
stia jednego roku. Dlatego warto rozpocząć tę drogę już dziś. 

�� MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK 
Podsekretarz Stanu  

w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
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14.11.18 podczas Konferencji „Senior w Rodzinie” w Sena-
cie RP otrzymał Pan Ogólnopolską Kartę Seniora. Powie-
dział Pan przy tej okazji: „Mam 63 lata i jestem zadowolony 
ze swojej aktywności i chciałbym, aby inni seniorzy też byli 
z niej zadowoleni”. Jaka jest Pan recepta na aktywność po 
60-tce? Jakie ma Pan rady dla innych?

Przede wszystkim pragnę wszystkich seniorów zachęcić do 
wystąpienia o Ogólnopolską Kartę Seniora. To bardzo użyteczny 
dokument, który pozwala skorzystać z wielu udogodnień i zni-
żek dla osób po 60. roku życia. Coraz więcej instytucji, samorzą-
dów, placówek kulturalnych i handlowych przystępuje do tego 
programu. To cieszy, bo oznacza iż nasze społeczeństwo ma 
szacunek dla starszych osób i uznaje, że należy im się większa 
troska i opieka. Jeśli zaś chodzi o moją receptę, to po 60-tce naj-
ważniejsza jest aktywność – ta fizyczna i intelektualna. Najlepiej 
jest, gdy rekreacyjnie uprawia się sport od młodości, bo takie 
przyzwyczajenia i potrzeby zostają na całe życie. Ale nawet jeśli 
takiej potrzeby ruchu nie mamy, to trzeba się zmusić choćby do 
spacerów. Sport i jakakolwiek aktywność fizyczna to także rodzaj 
profilaktyki, niekiedy terapii. Drugim ważnym czynnikiem jest za-
angażowanie intelektualne. Tu podobnie jak w sporcie bardzo 
ważne są w życiu pasje, zainteresowania pozazawodowe. Trze-
ba mieć w życiu coś poza pracą. To oczywiście wspaniale jeśli 
poświęcamy się swojej pracy zawodowej, ale kiedy ją tracimy 
usuwa się nam grunt pod nogami, zaczynają się choroby, spa-
dek formy psychicznej. Nie odkrywam tu Ameryki, duża część 
seniorów zna to doskonale z własnego doświadczenia. Dlatego 
zachęcam z całego serca do tego, by się angażować np. w pracę 
społeczną, w wolontariat. Chodzi przecież o to, aby czuć się po-
trzebnym, aby być wśród ludzi, a nie każdy przecież ma rodzinę. 
Sam, pracując jako lekarz, zaangażowałem się w pracę związ-
kową, potem w politykę. Po 60-tce nie zwolniłem, a nawet przy-

SENIOR  
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spieszyłem. Napęd do życia daje mi rodzina, sport – staram się 
codziennie biegać, jak mam trochę wolnego czasu to jeżdżę na 
nartach – i polityka, bo mogę zrobić coś dla innych.

Polityka senioralna jest w Polsce coraz bardziej skuteczna. 
Co można według Pana zrobić, aby polskim seniorom żyło 
się w Polsce jeszcze lepiej? Co może zrobić jeszcze nasze 
Państwo, samorządy czy każdy z nas?

Skuteczną politykę także senioralną można prowadzić, kiedy 
są na nią pieniądze. Moja formacja polityczna dba o to, by był 
bardziej sprawiedliwy podział efektów wzrostu gospodarczego, 
o czym zdecydowanie zapomnieli nasi poprzednicy. Stajemy się 
państwem opiekuńczym. Dlatego zadbaliśmy o rodziny, dlatego 
dbamy o seniorów. Wywiązujemy się z naszych obietnic przed-
wyborczych. Polska dołączyła niedawno do elitarnego grona 
krajów rozwiniętych. To nastraja optymistycznie i stwarza szansę, 
że będzie można jeszcze wiele zrobić, m.in. dla seniorów. Wpro-
wadziliśmy darmowe leki dla seniorów. Lista tych leków jest roz-
szerzana. Będziemy się starali zapewnić coraz lepszą i bardziej 
dostępną opiekę medyczną i, tak potrzebną osobom w pode-
szłym wieku, rehabilitację. W ostatnich dniach Sejm uchwalił no-
welizację ustawy o waloryzacji rent i emerytur i w związku z tym 
wzrosną świadczenia emerytalne i rentowe, zwłaszcza te najniż-
sze. Z pewnością wiele jeszcze można zrobić dla poprawy życia 
seniorów w naszym społeczeństwie i moje ugrupowanie poli-
tyczne, które hołduje tradycyjnym wartościom wie, że stosunek 
do ludzi starszych jest nie tylko miarą człowieczeństwa, ale wy-
razem jakości państwa. Naszym celem jest porządne państwo. 
Sami seniorzy, jak już powiedziałem, mogą zrobić dla siebie bar-
dzo wiele. Mogą zadbać o swoje zdrowie, mogą zaangażować 
się w pracę społeczną, mogą upominać się i walczyć o swoje 
prawa. Zachęcam seniorów do aktywności.

Jaką rolę odgrywa dla seniorów w Polsce Senat RP? Czy 
w obecnej kadencji Senat może pochwalić się decyzjami 
czy działaniami, które pozytywnie wpłynęły na ich sytuację?

Politykę senioralną państwa kształtuje rząd, a zwłaszcza Mi-
nisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W Senacie od-
bywają się debaty z udziałem przedstawicieli rządu i instytucji 
rządowych oraz organizacji obywatelskich, które stanowią forum 
wymiany idei, koncepcji i rozwiązań sprzyjających przyszłym 
ustawowym rekomendacjom i dobrym praktykom. Senat pracuje 
nad projektami rządowymi, ale także podejmuje własne inicjaty-

PRIMUS INTER PARES, MARSZAŁEK 
SEJMU RP STANISŁAW KARCZEWSKI 
OD TRZECH LAT JEST SENIOREM. 
W ROZMOWIE PYTAMY O ROLĘ 
WYŻSZEJ IZBY PARLAMENTU W 
POLITYCE SENIORALNEJ PAŃSTWA, 
O JEJ KOMPETENCJE I MOŻLIWOŚCI 
DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB 60+ 
ZARÓWNO W KRAJU, JAK I POZA 
JEGO GRANICAMI.
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wy ustawodawcze. Dotyczą one różnych grup seniorów – kom-
batantów, osób represjonowanych, m.in. wniósł do Sejmu pro-
jekt noweli ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym 
osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym 
w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Re-
publik Radzieckich, którego celem było przyznanie osobom de-
portowanym do pracy przymusowej dodatkowych uprawnień 
związanych z uzyskaniem możliwości dostępu poza kolejnością 
do świadczeń zdrowotnych oraz opieki społecznej. Senat nie po-
dejmował inicjatyw ustawodawczych, które byłyby propozycja-
mi kompleksowego uregulowania kwestii związanych z polityką 
państwa wobec osób starszych, bo jak powiedziałem, jest to za-
danie rządu. W Senacie zajmuje się tym branżowa komisja, która 
doceniając wagę tych spraw w 2014 roku zmieniła swoją nazwę 
rozszerzając ją o politykę senioralną i teraz jest to Komisja Ro-
dziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. W tym miejscu pragnę 
przypomnieć, że sami seniorzy mogą też mieć wpływ na kształt 
prawa w Polsce. Senat już od kilku lat rozpatruje petycje od oby-
wateli i na ich podstawie, jeśli senatorowie uznają to za uzasad-
nione, występuje z inicjatywą ustawodawczą. Od kiedy jestem 

marszałkiem Senatu sam staram się angażować w sprawy senio-
rów. Co roku, z mojej inicjatywy, odbywają się konferencje w Se-
nacie poświęcone problematyce osób starszych – ostatnio jak 
Pan Redaktor wspomniał „Senior w Rodzinie”, zachęcam senio-
rów do uprawiania sportu.  

Jakie działania na rzecz seniorów podejmuje izba wyższa 
parlamentu w ramach działania Senackiej Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej?

Począwszy od 2016 r. komisja rozpatruje rządowe informa-
cje o sytuacji osób starszych w Polsce. Do grudnia 2018 r. Rada 
Ministrów przedstawiła Senatowi informacje za rok 2015, 2016 
oraz za rok 2017. Informacje te kieruję do rozpatrzenia przez Ko-
misję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Informacja za 
rok 2018 będzie rozpatrzona przez komisję na początku 2019. 
Dwa pierwsze raporty zostały dobrze ocenione przez komisję. 
Informacja obejmuje dane dotyczące sytuacji społeczno-eko-
nomicznej osób starszych w Polsce – w szczególności sytuacji 
ekonomicznej, rodzinnej, zdrowotnej, na rynku pracy, dostępno-
ści i poziomu usług socjalnych, aktywności społecznej, kultural-
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nej i sportowej osób starszych. Zawiera też informacje na temat 
stanu realizacji polityki społecznej wobec osób starszych w Pol-
sce na szczeblu centralnym i regionalnym, a także najważniejsze 
wnioski. Komisja postuluje stworzenie strategicznego Narodo-
wego Programu Alzheimerowskiego w Polsce. W ocenie komisji 
w Polsce nie istnieje zintegrowany system leczenia i opieki nad 
osobami chorymi na choroby otępienne, szczególnie na chorobę 
Alzheimera. Komisja zorganizowała posiedzenie, którego celem 
było przyspieszenie prac nad realizacją postulatu przygotowa-
nia narodowego planu leczenia choroby Alzheimera. Za pilnym 
podjęciem prac nad przygotowaniem programu przemawiają 
procesy demograficzne związane ze starzeniem się społeczeń-
stwa i będąca ich konsekwencją wysoka dynamika zapadalno-
ści na choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowe-
go, w szczególności na chorobę Alzheimera. Osoby dotknięte 
tą chorobą stanowią około 70% populacji osób chorych na cho-
roby otępienne. Konieczne, według komisji, jest wypracowanie 
przez państwo standardów opieki nad pacjentem, jego rodziną, 
a także opiekunami chorych, które odpowiadałyby wyzwaniom 
i skali zjawiska. Mając na uwadze poprawę jakości oraz poziomu 
wydłużającego się życia, a także postęp medycyny i jej wpływ 
na poziom wydłużającego się życia, komisja zorganizowała dwa 
duże posiedzenia tematyczne, których celem było zainicjowanie 
dyskusji na temat dostępu chorych i osób niesamodzielnych do 
wyrobów medycznych finansowanych ze środków publicznych. 
Wskazywano na potrzebę stworzenia w Polsce kompleksowego 
i skoordynowanego systemu opieki socjalnej i zdrowotnej, który 
jest warunkiem poprawy jakości życia osób niesamodzielnych, 
w tym także osób starszych. 

Trzeba podkreślić, że koniecznością jest realizowanie przez 
państwo długofalowej polityki społecznej wobec osób star-
szych. Polska należy do krajów, których społeczeństwa starzeją 
się. W 2017 r. liczba ludności Polski wynosiła 38,4 mln, w tym po-
nad 9 mln to osoby, które ukończyły 60 lat. To ponad 24% całej 
populacji. Według prognoz populacja osób starszych w Polsce 
do końca 2050 r. będzie stanowiła ponad 40% ogółu ludności.

Jakie są obecne działania Polski i Senatu RP na rzecz Polonii 
i Polaków za granicą?

Odrodzony w 1989 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej na-
wiązał do chlubnego dorobku drugiej izby parlamentu z okresu 
międzywojennego, stając się w naturalny sposób spadkobiercą 
tradycji sprawowania patronatu nad Polonią i Polakami za grani-
cą. Dziś, po niespełna 30 latach od tego momentu, można powie-
dzieć, iż historia polskiego parlamentaryzmu po 1989 roku niero-
zerwalnie związana jest opieką Senatu RP nad rodakami w świecie. 
Polityka państwa wobec Polonii kształtowana jest w dialogu Se-
natu z organizacjami polonijnymi z całego świata w ramach or-
ganu doradczego, jakim jest Polonijna Rada Konsultacyjna przy 
Marszałku Senatu. W sprawowaniu tej pieczy bierze udział Prezy-
dium Senatu, Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za 
Granicą i Biuro Polonijne Senatu. To z inicjatywy marszałka Sena-
tu I kadencji Andrzeja Stelmachowskiego, odrodzona izba wyższa 

sprawuje opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Dlatego obec-
nie środki budżetowe przeznaczone na opiekę nad polskimi i po-
lonijnymi środowiskami na świecie są w budżecie Kancelarii Sena-
tu i stanowią materialny wyraz tej opieki. Senat finansuje działania 
związane z Polonią i Polakami za granicą od roku 1990. Obecnie, 
zgodnie z Uchwałą nr 9 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 
roku w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Polonii Po-
laków za granicą w latach 2016-2019 odbywa się ona w sześciu 
obszarach: edukacji, kultury i promocji i ochronie polskiego dzie-
dzictwa kulturowego i historycznego, wzmacniania pozycji środo-
wisk polskich i Polonijnych w krajach zamieszkania, mediów oraz 
infrastruktury polonijnej, a także pomocy charytatywnej i socjal-
nej. Najwięcej wniosków kierowanych do Senatu na dofinansowa-
nie działań związanych z Polonią i Polakami za granicą dotyczy 
edukacji, w tym: nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczy-
stych – historii, geografii, wiedzy o Polsce, organizowania kolonii 
i obozów, konkursów, olimpiad i dyktand jako wydarzeń wspiera-
jących nauczanie, utrzymania i doposażania placówek oświato-
wych w niezbędne sprzęty, pomoce metodyczne i dydaktyczne 
oraz wsparcia nauczycieli.

Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora od 8 lat we współpra-
cy z Rządem RP wspiera seniorów w mieszkających w Pol-
sce. Mamy jednak coraz więcej próśb, aby rozszerzyć nasze 
działanie na polskich seniorów żyjących za granicą. Chcemy 
wydać specjalny GŁOS SENIORA Polonii i Polaków mieszka-
jących za granicą oraz Polonijną wersję Ogólnopolskiej Kar-
ty Seniora. Czy uważa Pan ten kierunek za właściwy? 

Trzeba przyznać, że pojawienie się kilka lat temu postulatów 
wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku, nastawionych na kon-
takty i kształcenie osób w wieku emerytalnym, było swoistym 
znakiem czasu. Ta tendencja uwidoczniła się podczas konsultacji 
polonijnych w 2016 roku, które przeprowadziłem, by dowiedzieć 
się jakiego wsparcia oczekuje Polonia i Polacy za granicą. Potrze-
ba wsparcia osób starszych, edukacji, która stwarza istotne dla 
nich możliwości utrzymywania szerszych kontaktów w swoim 
środowisku, spotyka się ze zrozumieniem i – w miarę możliwości 
– jest realizowana. Dzięki wsparciu udzielanemu przez Senat roz-
maitym inicjatywom powstały i z czasem wzmocniły się licznie 
oddziały Uniwersytetów Trzeciego Wieku za granicą. Kontakty 
z odpowiednikami w Polsce pozwalają realizować wiele wspól-
nych działań. Należą do nich coroczne Spotkania Integracyjne 
Polskich UTW zza Wschodniej Granicy, a także Europejskie Spo-
tkanie Integracyjne Polskich UTW. Choćby w tym roku w XII Eu-
ropejskich Spotkaniach Integracyjnych Polskich Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku pod hasłem „Dla Niepodległej – Polonia i Pola-
cy w krajach europejskich” dzięki wsparciu Senatu udział w nich 
mogło wziąć kilkudziesięciu uczestników polonijnych z 10 krajów 
(Austria, Białoruś, Czechy, Litwa, Łotwa, Rosja, Rumunia, Ukraina, 
Uzbekistan, Kazachstan). W mojej ocenie wydawanie „Głosu Se-
niora” z myślą o osobach starszych zamieszkałych poza granica-
mi i inicjatywa Polonijnej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora jak 
najbardziej wpisuje się w ten trend.
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ŚWIATOWY TYDZIEŃ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
W MAŁOPOLSCE

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ PFRON WE WSPÓŁPRACY 
Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO BYŁ WSPÓŁORGANIZATOREM 

ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. W DNIU 
14. LISTOPADA B.R. W SIEDZIBIE ODDZIAŁU ODBYŁO SIĘ 
SEMINARIUM PT. „BYLIŚMY, JESTEŚMY I BĘDZIEMY TACY 
SAMI – OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ AKTYWNE ZA-
WODOWO”. 

Pracodawcy, przedsiębiorcy i podmioty ekonomii społecznej, 
którzy przybyli na spotkanie byli zachęcani do zatrudniania osób 
z niepełnosprawnościami. Pan Adam Dźwig, Wiceprezes Kra-
kowskiej Spółdzielni Niewidomych „Sanel”, istniejącej od 66 lat, 
przedstawił swoje doświadczenie w zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych. W seminarium wzięły udział m.in. Klaudia Ożóg oraz 
Sylwia Krawczyk, osoby niepełnosprawne zatrudnione w Stwa-
rzyszeniu Manko – Głos Seniora. Opowiadały o swojej pracy, 
o wyzwaniach z nią związanych oraz o poczuciu sukcesu, które 
daje samodzielność mimo ograniczeń.

Przedstawiciel PFRON – Aneta Zębala oraz Wojciech Boro-
wiec, przedstawiciel Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie za-
prezentowali formy wsparcia finansowego dla pracodawców, 
którzy zdecydują się zatrudnić osoby z niepełnosprawnością. 
Pracownik PFRON, Klaudia Kaniewska, opowiedziała o progra-
mie „Absolwent” w ramach którego osoby niepełnosprawne 
mają możliwość uzyskania kompleksowej pomocy przy plano-
waniu ścieżki kariery zawodowej, podnoszeniu kwalifikacji zawo-
dowych oraz odbyciu stażu aż do zatrudnienia. 

W trakcie dyskusji pracodawcy zatrudniający osoby z nie-
pełnosprawnościami podzielili się swoimi doświadczeniami z in-
nymi uczestnikami seminarium. Jeden z przedstawicieli Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej poruszył problem w znalezieniu pracy 
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Seminarium było 
także okazją do nawiązania kontaktów i współpracy pomiędzy 
uczestnikami. 

SZYBKO, ŁATWO, 
EKONOMICZNIE 
I EKOLOGICZNIE

W MAŁOPOLSKIM ODDZIALE PFRON W DNIU 16 LI-
STOPADA B.R. ODBYŁY SIĘ WARSZTATY Z ELEKTRO-
NICZNEJ OBSŁUGI WNIOSKÓW SODIR (SYSTEM OB-

SŁUGI DOFINANSOWAŃ I REFUNDACJI) POD HASŁEM: 
„SZYBKO, ŁATWO, EKONOMICZNIE I EKOLOGICZNIE”. 
TEGO TYPU WARSZTATY ODBYWAJĄ SIĘ W NASZYM OD-
DZIALE CYKLICZNIE, RAZ W MIESIĄCU. TE BYŁY WYJĄTKO-
WE, BO ZORGANIZOWANE W RAMACH ŚWIATOWEGO TY-
GODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Wielu z pracodawców rezygnuje z zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych m.in. ze względu na uciążliwe procesy i czaso-
chłonne wypełnianie wymaganych dokumentów. Pracodawcom 
doskwiera także długi czas oczekiwania na zwrot środków, bo 
wniosek wciąż jest błędnie wypełniony i wymaga korekty. W sys-
temie dofinansowań SODIR dużym ułatwieniem jest możliwość 
elektronicznego aplikowania o środki. Daje on możliwość na-
tychmiastowego dokonywania autokorekty. Powoduje szybszy 
przepływ informacji z PFRON, a tym samym krótszy czas oczeki-
wania na dofinansowanie ze środków PFRON.

Informujemy, że Małopolski Oddział PFRON przyjmuje zgło-
szenia na warsztaty w trybie ciągłym. Zachęcamy pracodaw-
ców, osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospo-
darczą oraz pełnomocników ww. (biura rachunkowe, doradców 
podatkowych) do uczestnictwa. Zgłoszenia przyjmujemy pod 
nr telefonów 12 312 14 15, 12 312 14 11, ewentualnie na e-mail: 
krakow@pfron.org.pl

SENIOR BEZ BARIER
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BEZPIECZNY SENIOR

„AKTYWNIE I BEZPIECZNIE” – TAK BRZMIAŁO HASŁO 
TEGOROCZNEJ EDYCJI DNIA SENIORA W ZUS. UROCZY-
STY FINAŁ ODBYŁ SIĘ 26 PAŹDZIERNIKA W CENTRUM 

PROMOCJI KULTURY NA WARSZAWSKIEJ PRADZE. W JED-
NYM MIEJSCU ZGROMADZILI SIĘ PRZEDSTAWICIELE INSTY-
TUCJI, KTÓRE NA CO DZIEŃ DZIAŁAJĄ DLA SENIORÓW.

Październik to miesiąc seniorów. Dlatego w tym czasie na 
terenie wszystkich oddziałów ZUS odbywały się wydarzenia 
w ramach ogólnopolskiej akcji Dzień Seniora. Zgodnie z ha-
słem przewodnim, organizatorzy chcieli zaktywizować seniorów. 
Przybliżyli im również tematykę ubezpieczeń społecznych i in-
formowali ich o świadczeniach, które im przysługują. Podczas 

tegorocznej edycji Dnia Seniora poruszono też kwestię bezpie-
czeństwa osób starszych. Były więc spotkania, wykłady i pre-
lekcje, a także pokazy pierwszej pomocy. Informacji udzielali 
seniorom przedstawiciele ZUS, Policji i Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów. Czekały na nich ponadto stanowiska do 
bezpłatnego pomiaru ciśnienia i poziomu cukru. Swoje punkty 
informacyjne prowadzili także: Narodowy Fundusz Zdrowia, Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Insty-
tut Transportu Samochodowego. 

Seniorzy często padają ofiarą oszustw. Szybki postęp tech-
nologiczny potęguje dodatkowo to zjawisko. Dlatego tak ważne 
jest, aby osoby starsze znały swoje prawa i metody jak skutecz-
nie unikać zagrożeń i bronić się przed nimi. Właśnie o tym – na 

AKTYWNIE  
I BEZPIECZNIE 

Z ZUS
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spotkaniach i prelekcjach w całym kraju – mówili partnerzy akcji, 
czyli Policja i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Policjanci omawiali zagadnienia związane z przestępstwami, 
na które najbardziej narażone są osoby starsze, czyli oszustwa 
metodą „na wnuczka” i „na policjanta”. Przestępcy wykorzystu-
ją łatwowierność i dobre serce osób starszych, które dopiero 
po fakcie dowiadują się, że padły ofiarą przestępstwa. Policjan-
ci uczulali seniorów, na co powinni zwracać szczególną uwagę 
i wskazywali im jak zauważyć, że dzieje się coś podejrzanego. 

Pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
przedstawiali zagadnienia związane z zasadami zakupów na róż-
nego rodzajach pokazach. Omówili także prawa seniora-konsu-
menta i zagrożenia, jakie wiążą się z robieniem zakupów podczas 
prezentacji. Często na takich prezentacjach produkty są dużo 
droższe, a umowy, które handlowcy dają do podpisania, są nie-
korzystnie skonstruowane. Seniorzy dowiedzieli się, w jaki spo-
sób mogą taką umowę rozwiązać i gdzie powinni się zgłosić, aby 
otrzymać rzetelną pomoc. Informacje te były bardzo cenne i sta-
nowiły przestrogę jak wystrzegać się niebezpiecznych sytuacji. 

O potrzebie działań i konieczności wsparcia seniorów po-
wiedziały również dr Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz prof. 
Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Przedstawiła ona to, co ZUS robi 
dla seniorów: 

 Î  usługę doradcy emerytalnego – doradcy emerytalni wy-
jaśniają klientom zasady przyznawania świadczeń i wyli-
czania emerytury;

 Î  program rehabilitacji leczniczej kierowany do ubezpieczo-
nych, w tym do osób powyżej 50 roku życia, które zagro-
żone są całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy; 

 Î  program ubankowienia świadczeniobiorców – ZUS za-
wiera z bankami porozumienia, które oferują rachunki do 
odbioru świadczeń na preferencyjnych warunkach; 

 Î  udogodnienia architektoniczne oraz materiały informacyj-
ne – w tym gazetkę „ZUS dla Seniora”, która zawiera naj-
ważniejsze i najbardziej aktualne dla seniorów informacje.

Jednym z działań jest też oczywiście organizowany przez 
ZUS „Dzień Seniora”. Podczas akcji pracownicy Zakładu wy-
jaśniali, na jakich zasadach przyznaje, wylicza i waloryzuje on 
świadczenia emerytalne i rentowe.  

Dzień Seniora to również atrakcje i możliwość aktywnego 
spędzenia czasu. Seniorzy mogli się integrować i wspólnie ba-
wić podczas różnego rodzaju przedstawień, występów arty-
stycznych i wystaw. W niektórych miastach bardzo aktywnie 
spędzali czas, np. brali udział w grze miejskiej. Uczestnicy gry 
poruszali się po mieście jak po planszy, rozwiązywali zagad-
ki, poszukiwali puzzli w różnych częściach miasta i wykonywa-
li zadania zręcznościowe w policyjnych alkogoglach. Ponadto 
seniorzy mogli wziąć udział w kursie pierwszej pomocy i obej-
rzeć pokazy technik samoobrony, spróbować swoich sił w nor-
dic walkingu, a także skorzystać z konsultacji dietetyka, optyka 
i rehabilitanta.

Dzień Seniora spotkał się z dużym zainteresowaniem i bar-
dzo pozytywnym odbiorem. Pokazuje to – już po raz kolejny 
– jak potrzebne są tego typu działania. Aktywizacja seniorów – 
wspólne spędzanie czasu i przekazywanie im informacji w zro-
zumiały sposób – zapobiega ich wykluczeniu społecznemu 
i czyni z nich w pełni świadomych obywateli. W tym roku orga-
nizatorzy „Dnia Seniora” podjęli problematykę bezpieczeństwa. 
Okazało się, że trafili w potrzeby i oczekiwania odbiorców. Duże 
zainteresowanie seniorów akcją i ich aktywny udział w wyda-
rzeniach dowodzi, że działania na rzecz osób starszych są nie-
zwykle ważne i stale potrzebne.

Dzień Seniora organizują Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów co roku, 
w październiku. Partnerami tegorocznej edycji byli: Urząd Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów oraz Policja. Patronat medialny 
nad wydarzeniem objął „Głos Seniora”.

�� OPRACOWANIE:  
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
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WARSZAWSKI GŁOS SENIORA

JARMARK 
KREATYWNOŚCI 2018

30 WRZEŚNIA 2018 R. W WARSZAWSKIM OGRO-
DZIE SASKIM ODBYŁ SIĘ JARMARK KREATYWNO-
ŚCI – WIELKI FINAŁ WARSZAWSKIEGO TYGODNIA 

SENIORA. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB STARSZYCH 
OBCHODZIMY 1 PAŹDZIERNIKA, ALE WARSZAWSCY SE-
NIORZY ŚWIĘTOWALI DŁUŻEJ. KULMINACJĄ BYŁ JAR-
MARK KREATYWNOŚCI, IMPREZA PRZYGOTOWANA 
Z WIELKIM ROZMACHEM, KTÓREJ ORGANIZATOREM BYŁO 
STOWARZYSZENIE MALI BRACIA UBOGICH, JUŻ OD 15 LAT 
POMAGAJĄCE OSOBOM 60+.

Seniorom zaoferowano bezpłatne badania, propozycje ak-
tywności fizycznej, konsultacje społeczne, kącik kulturalny, gim-
nastykę umysłu, porady dotyczące bezpieczeństwa, oferty firm 
i usługi, występy artystyczne i wspólną zabawę z DJ Wiką oraz 
poczęstunek. Swoje propozycje zaprezentowało 50 wystawców. 
Zorganizowano bezpłatne zajęcia i warsztaty mające na celu 
rozbudzić kreatywność osób starszych. Odbył się też finałowy 
pokaz mody Akademii Stylu pod patronatem Głosu Seniora. Se-
niorki prezentowały swoje własne kreacje oraz stylizacje projek-
tantki Agi Pou. Wydarzenie było okazją do spotkania międzypo-
koleniowego, bo program i atmosfera imprezy przyciągnęły nie 
tylko osoby 60+, ale całe ich rodziny i przyjaciół. Będąc razem 
z aktywnymi seniorami uczymy się zauważać seniorów potrze-
bujących pomocy. Dziękujemy organizatorom!

MASZ CZAS I OCHOTĘ DO DZIAŁANIA? 
ZAANGAŻUJ SIĘ W WOLONTARIAT!

Ochotnicy Warszawscy to portal, który pośredniczy 
w znalezieniu zajęcia odpowiadającego Twoim potrzebom 
i możliwościom. Możesz przeglądać na nim oferty od orga-
nizacji poszukujących wolontariuszy. Dowiesz się ile czasu 
trzeba poświęcić na zadanie i jakiej lokalizacji dotyczy. Mo-
żesz tez założyć swoje konto i podać swoje preferencje. Or-
ganizator wolontariatu może wtedy skontaktować się z Tobą.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej 
www.ochotnicy.waw.pl

POŁUDNIOWO-PRASKIE 
SENIORALIA

22 WRZEŚNIA 2018 R. W PARKU POLIŃSKIEGO NA WAR-
SZAWSKIEJ PRADZE-POŁUDNIE ODBYŁY SIĘ SENIORA-
LIA. BYŁO TO PIERWSZE WYDARZENIE WARSZAWSKICH 

DNI SENIORA, W RAMACH KTÓRYCH PRZYGOTOWANO W 
TYM ROKU 430 IMPREZ. ORGANIZATORAMI BYLI RADA SE-
NIORÓW PRAGI-POŁUDNIE ORAZ BURMISTRZ DZIELNICY 
TOMASZ KUCHARSKI. SENIORALIOM PATRONOWAŁ GŁOS 
SENIORA.

 W programie Południowo-Praskich Senioraliów przygotowa-
no rozmaite atrakcje przede wszystkim dla najstarszych miesz-
kańców dzielnicy Praga Południe. Impreza jest jednak Piknikiem 
Międzypokoleniowym i przyciągnęła uczestników w różnym wie-
ku. Na gości czekały animacje i konkursy z nagrodami, były bez-
płatne badania profilaktyczne oraz słodkie przysmaki. Podczas 
pokazu mody w ramach Akademii Stylu można było podziwiać 
seniorki przygotowane przez naszą Ambasadorkę Hanię Piekar-
ską. Dla najmłodszych uczestników, którzy towarzyszyli babciom 
i dziadkom podczas ich święta, przygotowano m.in. dmuchane 
zamki. Ukoronowaniem imprezy była dyskoteka, którą poprowa-
dziła DJ Wika.

STYLOWI  
SENIORZY

W ramach projektu Stylowi Seniorzy 2018 we współpra-
cy z m. st. Warszawa zorganizowaliśmy działania promujące 
Styl po 60-tce wśród warszawskich seniorów. Był to konkurs 
na najbardziej stylową kreację, Akademia Stylu w Hulakula 
Rozrywkowe Centrum Miasta (17.09) oraz 5 pokazów Stylo-
wych Seniorów w swoich kreacjach oraz w strojach znanej 
warszawskiej projektantki Agi Wyrwał (Aga Pou). Wszelkie 
działania w Warszawie i innych miastach w Polsce były pro-
wadzone przez naszą niezastąpioną stylową seniorkę i ko-
ordynatorkę kampanii – Hannę Piekarską. Oczywiście pod 
patronatem i z udziałem naszej ambasadorki Wirginii Szmyt 
– DJ WIKI:) Wsparły nas także firmy Mary Kay, Ladies Agnes, 
Małgorzata Dybek i Totu Salon.
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WARMIŃSKO-MAZURSKI GŁOS SENIORA

BARDZO DOBRZE ROZWIJA SIĘ WSPÓŁPRACA UWM 
W OLSZTYNIE Z UNIWERSYTETAMI TRZECIEGO WIEKU 
Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. 

Przykładem tego jest projekt „Uniwersytet Warmińsko-Ma-
zurski w Olsztynie otwiera bramę wiedzy dla Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku”. Wyłącznie ze względu na ograniczenia finan-
sowe projektem objętych zostało jedynie 13 z 36 UTW działają-
cych aktywnie w województwie warmińsko-mazurskim. Fundu-
sze uzyskano dzięki konkursowi ogłoszonemu przez MNiSZW. 
Głównym celem projektu było upowszechnianie nauki poprzez 
organizację zajęć o charakterze edukacyjnym i popularno-na-
ukowym dla słuchaczy zrzeszonych w UTW. Projekt obejmo-
wał przeprowadzenie wykładów w siedzibach UTW przez wy-
delegowanych wykładowców z UWM oraz zajęcia warsztatowe 
w kampusie uniwersyteckim. W wykładach i warsztatach łącznie 
uczestniczyło ponad 2,5 tys. słuchaczy. 

W dniu 18 października 2018 r. w auli Centrum Konferencyj-
no-Szkoleniowego UWM odbyła się konferencja kończąca pro-
jekt. Konferencję otworzył prorektor ds. kształcenia, prof. Jerzy 
Przyborowski. Podsumowanie projektu przedstawił pełnomocnik 
Rektora ds. uniwersytetów trzeciego wieku i pełniący funkcję ko-
ordynatora projektu, prof. Stefan Smoczyński. W imieniu uczest-

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
W S P I E R A  U N I W E R S Y T E T Y  T R Z E C I E G O  W I E K U  Z  R E G I O N U

niczących UTW wystąpili prezes Federacji UTW WiM p. Antoni 
Furtak oraz przedstawiciele najstarszego UTW w województwie, 
p. Eugenia Barcz i p. Krzysztof Krauze. Konferencję podsumował 
prorektor ds. kształcenia, prof. Jerzy Przyborowski. Podziękował 
on za jej przygotowanie i liczny udział słuchaczy UTW. Zapewnił, 
że UWM jest otwarty na dalszą współpracę z UTW województwa 
warmińsko-mazurskiego i w przypadku ogłoszenia przez mini-
sterstwo konkursu weźmie w nim udział.

W imieniu uczestniczących uniwersytetów, projekt podsu-
mował wiceprezes UTW w Nowym Mieście Lubawskim Lech Bo-
ber, który stwierdził m.in.: „Był to bardzo dobrze przygotowany, 
zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym 
projekt, za który bardzo serdecznie dziękujemy.”

�� STEFAN SMOCZYŃSKI
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MAŁOPOLSKI GŁOS SENIORA

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA TO SZCZEGÓLNA ODMIA-
NA WOLONTARIATU, KTÓRA WYPŁYWA Z POTRZEBY 
DZIELENIA SWOJEGO CZASU Z INNYMI. WŁAŚCIWIE 

NIE MOŻNA WYTŁUMACZYĆ DLACZEGO JEST SIĘ SPOŁECZ-
NIKIEM. ZYSKI Z TEGO MARNE. ALE NIKT KTO ZAKOSZTO-
WAŁ POMAGANIA INNYM NIE ZAPRZECZY, ŻE TO INNI PO-
MAGAJĄ JEMU.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej od 2006 r. pod pa-
tronatem Głosu Seniora organizuje Małopolski Plebiscyt „Poza 
Stereotypem – Senior Roku”. Konkurs został zorganizowany, aby 
wyróżnić osoby 60+, które aktywnie działają społecznie. Tytuł 
„Poza Stereotypem – Senior Roku” może otrzymać osoba, która 
jest liderem społeczności lokalnej, aktywnie działa w organizacji 
pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku lub 
grupie nieformalnej. Celem akcji jest wskazanie osób, które bez-
interesownie angażują się w pomoc innym, w działania związane 
z krzewieniem kultury, sztuki i historii regionu. 

Kandydatów ubiegających się o tytuł Seniora Roku mogą 
zgłaszać przede wszystkim: organizacje pozarządowe, podmioty 
kościelne, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury i ad-
ministracja publiczna. Dopuszcza się również zgłaszanie kandy-
datur przez grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.

POZA STEREOTYPEM – SENIOR ROKU

„MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM” W KRAKOWIE

W tegorocznej edycji konkursu wyróżniono następujące osoby:
WŁADYSŁAWA MACUDA – założycielka Stowarzyszenia „Wesoła 
Jesień” z Gminy Babice.
IRENA WŁODARCZYK – artystka, animatorka życia kulturalnego 
oraz działaczka społeczna w Olkuszu.
STEFAN PATYK – swoje życie związał ze środowiskiem akade-
mickim, w młodości z Akademią Górniczo Hutniczą, obecnie 
z UTW w Myślenicach. 
ANDRZEJ MRÓZ – od 20 lat jest zapalonym biegaczem, który 
mimo kontuzji nie poddaje się i pozostaje aktywny sportowo. 
Związany z UTW w Kętach.

AKCJA „MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM”, REALIZO-
WANA JEST W OPARCIU O POROZUMIENIE O WSPÓŁ-
PRACY POMIĘDZY SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO, A GMINĄ MIEJSKĄ KRAKÓW. O OTRZY-
MANIE CERTYFIKATU MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ INSTYTUCJE, 
FIRMY, ORGANIZACJE I URZĘDY. OSOBY FIZYCZNE (GRU-
PA PRZYNAJMNIEJ 10 OSÓB) MOGĄ ZAREKOMENDOWAĆ 
DANE MIEJSCE.

Głównym celem akcji jest promowanie miejsc przyjaznych se-
niorom działających na terenie Krakowa: punktów gastronomicz-
nych i usługowych, instytucji kulturalnych, edukacyjnych, rekre-
acyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na 
potrzeby starszych mieszkańców. Nie mogą być to podmioty, które 
w swojej działalności statutowej mają działania na rzecz seniorów.

W prace dotyczące konkursu angażuje się Rada Krakowskich 
Seniorów. Jest to organ doradczy, powołany w 2014 r. przez Pre-
zydenta Miasta. Obecna, druga kadencja Rady obejmuje lata 
2016-2019. Wybory do Rady odbywają się w czasie walnego ze-
brania. Każdy kto ukończył 60 lat i ma poparcie instytucji albo or-
ganizacji działających na rzecz osób starszych lub co najmniej 20 
osobowej grupy mieszkańców z tej samej grupy wiekowej może 
kandydować do Rady. Należy w odpowiednim terminie (ok. 3 
m-ce przed wyborami) złożyć właściwe formularze do Miejskie-

go Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych. Kolejne wybory 
we wrześniu roku 2019.

Członkowie Rady Krakowskich Seniorów obecnej kaden-
cji, Barbara Ostrowska i Stefan Jucha, przeprowadzali wizytacje 
ośrodków zgłoszonych do konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom. – 
Wszędzie tam, gdzie byłem spotkałem przede wszystkim wyjątko-
wych ludzi, działających długofalowo w sposób przemyślany. Tak 
musi być np. w przypadku dostosowania budynków do potrzeb 
osób 60+. Wybór był bardzo trudny, a konkurencja duża – mówi 
Stefan Jucha, członek Rady Krakowskich Seniorów. – Do konkursu 
zgłoszono w tym roku 36 podmiotów, 32 z nich podlegały ocenie, 
6 było pozaregulaminowych. Ocena jest dwustopniowa: najpierw 
seniorzy idą w teren, przedstawiają swoje opinie, a komisja zło-
żona z przedstawicieli ROPS, Samorządu, a także Głosu Seniora 
oraz Miasta dokonuje końcowej oceny. Obrady kapituły konkurso-
wej przebiegały burzliwie. Laureatami zostało 8 firm, a 9 otrzymało 
wyróżnienia. Nagrodą dla wyróżnionych podmiotów jest promocja 
ze strony organizatorów. Gala przyznania certyfikatów odbyła się 
w Operze Krakowskiej – relacjonuje Aneta Kosiba z ROPS.

Laureatami akcji w roku 2018 zostali m.in. Krakowskie Forum 
Kultury, ul. Mikołajska 2; Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża, ul. Studencka 19; Młodzieżowy Dom Kultury 
„DOM HARCERZA”, ul. Reymonta 18

Więcej informacji na www.rops.krakow.pl
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W TEGOROCZNYM WYDARZENIU ODBYWAJĄCYM SIĘ 
5 I 6 PAŹDZIERNIKA W MIĘDZYNARODOWYM CEN-
TRUM TARGOWO-KONGRESOWYM EXPO KRAKÓW 

WZIĘŁO UDZIAŁ BLISKO 4 TYS. UCZESTNIKÓW, W TYM 
PRZESZŁO 100 WYSTAWCÓW. ATRAKCJI NA STOISKACH 
NIE BRAKOWAŁO. DŁUGIE KOLEJKI USTAWIAŁY SIĘ DO BA-
DAŃ SŁUCHU I WZROKU, TESTÓW HCV CZY USG. PATRO-
NAT NAD WYDARZENIEM OBJĄŁ GŁOS SENIORA.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również oferty uzdro-
wisk i sanatoriów, zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz ośrod-
ków wypoczynkowych i biur podróży. Partnerem tegorocznej 
edycji było Miasto Kraków. W specjalnie zaaranżowanej strefie 
można było zapoznać się z szeroką ofertą kulturalno-warsztato-
wą, m.in. muzeów, domów kultury, miejskich organizacji społecz-
nych oraz Centrów Aktywności Seniorów.

Obok propozycji wystawców dla zwiedzających przygotowa-
no wyjątkowo rozbudowany program towarzyszący. Odbyło się 
spotkanie z ks. Adamem Bonieckim oraz z Katarzyną Gaertner 
i Haliną Kunicką. Spotkania z artystkami biły rekordy zaintere-
sowania. Natomiast seniorów, którzy uwielbiają podróże, przy-

ciągały spotkania ze znanymi podróżnikami. Wydarzenie miało 
charakter międzypokoleniowy, pojawiły się całe rodziny, także 
dzieci. Z pewnością udało się przełamać stereotyp i udowodnić, 
że współczesny senior to aktywna, pełna pasji i radości osoba. 
Występom i prelekcjom towarzyszyły wystawy fotograficzne, 
testowanie sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego oraz pojaz-
dów elektrycznych. Organizatorzy już dziś zapraszają na 3. edy-
cję Targów Seniora, która odbędzie się jesienią 2019 r.

II TARGI SENIORA W KRAKOWIE

15 LISTOPADA 2018 R. W KAMPUSIE POLITECHNI-
KI KRAKOWSKIEJ ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA PT. 
„SREBRNA GOSPODARKA – SZANSA DLA ROZWOJU 

MAŁOPOLSKI” ZORGANIZOWANA PRZEZ STOWARZY-
SZENIE MANKO – GŁOS SENIORA.

Celem spotkania było zwrócenie uwagi na Seniorów, jako 
istotną grupę społeczną w kontekście ekonomicznym oraz 
zaplanowanie działań, które mają służyć zaktywizowaniu osób 
60+. Poruszono też kwestie bycia świadomym konsumentem.

W ramach wydarzenia współfinansowanego ze środków 
Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Programu Era-
smus+ i FIO zaprezentowała się Fundacja Miejsc i Ludzi Ak-
tywnych MILA oraz Małopolska Sieć Rad Seniorów. Uczestnicy 
mieli okazję poznać gry planszowe zaprojektowane specjalnie 
dla Seniorów przez firmę Polskie Gry Planszowe.

Podczas konferencji zaprezentowano program Dnia Zdro-
wia Seniora, który odbył się 7 grudnia w Centrum Kongreso-
wym ICE w ramach I Kongresu Pacjentów Kardiologicznych. 
Goście wzięli także udział w warsztatach „Stop manipulacji – 
Nie kupuj na prezentacji! oraz w prelekcji na temat programów 
Gmina Przyjazna Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora.

SREBRNA 
GOSPODARKA
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LUBELSKI GŁOS SENIORA

Międzynarodowa Konferencja „Radość uczenia się przez całe ży-
cie” odbyła się 25.10.2018 r. w Lublinie. To pierwsze w Polsce wy-
darzenie poświęcone propagowaniu nowej metody „L3M Polska 
– Radość uczenia się przez całe życie” według pedagogiki Marii 
Montessori. Całodniowy kongres poświęcony został tematyce roz-
woju rynku, trendów inwestycyjnych oraz metod rozwoju z wyko-
rzystaniem potencjału osób starszych. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Christine Mitterlechner 
– pedagog, specjalista ds. edukacji dorosłych i geragog ze specjal-
nością zasady M. Montessori, dr Małgorzata Miksza – wykładowca 
w Zakładzie Pedagogiki Filozoficznej Uniwersytetu Łódzkiego, prof. 
nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas kierownik Zakładu Andra-
gogiki i Gerontologii Społecznej UŁ oraz dr Sol Haring – pracownik 
naukowy Uniwersytetu Karla Franzensa w Grazu.

Na konferencji był także obecny redaktor naczelny Głosu Seniora 
– Łukasz Salwarowski, który wystąpił z prelekcją na temat Ogólno-
polskiej Karty Seniora i Gminy Przyjaznej Seniorom.

Gościem specjalnym Konferencji była ambasadorka Głosu Senio-
ra, Wirginia Szmyt. Wyjątkowa kobieta, działaczka społeczna zaanga-
żowana w sprawy seniorów. Jest matką i babcią, ale także… najstarszą 
didżejką w Polsce.

WOJEWÓDZKI DZIEŃ 
SENIORA W LUBLINIE
1.10.2018 r. Lublin uhonorował swoich seniorów pod-
czas Wojewódzkiego Dnia Seniora. Organizatorem 
wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecz-
nej. Marszałek województwa lubelskiego Sławomir 
Sosnowski wręczył wyróżnienia seniorom, laureatom 
konkursów pt. „Gmina przyjazna Seniorom” oraz „Ak-
tywny Senior”. 

Impreza odbywająca się w siedzibie Domu Kultury 
LSM była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, 
poważnych rozmów oraz dobrej zabawy. Seniorzy spo-
tkali się w swoim gronie, a oprócz tego mogli podzielić 
się z przedstawicielami samorządu i instytucji swoimi 
pomysłami na dobre zmiany w przestrzeni publicznej. 
Zaprezentowano Ogólnopolską Kartę Seniora oraz ini-
cjatywę „czerwony guzik życia”. Rozmawiano o aktywi-
zacji, potrzebach i sposobach rozwiązań problemów 
osób starszych. Obok wykładów odbył się pokaz mody 
i występy artystyczne. Panie i Panowie zaprezentowa-
li się w stylizacjach zarówno eleganckich, jak i odważ-
nych – bez wyjątku z podziwu godną energią.

RADOŚĆ UCZENIA SIĘ  
PRZEZ CAŁE ŻYCIE
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RELACJE

3 PAŹDZIERNIKA 2018 R. W POLSKIM KOMITECIE OLIM-
PIJSKIM W WARSZAWIE ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA 
PODSUMOWUJĄCA TEGOROCZNĄ EDYCJĘ PROGRA-

MU LIDER Z POWOŁANIA. TYTUŁY WRĘCZONO W 8 KATE-
GORIACH: LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO, LIDER SPO-
ŁECZNY, LIDER W KULTURZE I SZTUCE, LIDER W BIZNESIE, 
LIDER W NAUCE I MEDYCYNIE, LIDER W SPORCIE, LIDER 
W MEDIACH ORAZ LIDER XXI WIEKU. W SKŁAD KAPITUŁY 
PROGRAMU WCHODZĄ OSOBISTOŚCI ŚWIATA NAUKI, BIZ-
NESU I MEDIÓW. PRZEWODNICZĄCĄ KAPITUŁY JEST BEATA 
SEKUŁA – REDAKTOR NACZELNA MAGAZYNU WHY STORY.

Podczas konferencji odbyły się panele dyskusyjne z udziałem 
zaproszonych gości: przedsiębiorców, samorządowców, naukow-
ców, ludzi kultury, sportu i mediów. W panelach poruszano kwe-
stie skutecznego zarządzania firmą, sprawy związane z działania-
mi liderów społecznych, liderów w samorządzie oraz w mediach. 
Rozmawiano też o Liderach XXI wieku, predyspozycjach i warun-
kach koniecznych do stania się liderem. Niezastąpiona DJ Wika 
zapewniła odpowiednia oprawę muzyczną proponując w prze-
rwach między panelami dyskusyjnymi relaksującą muzykę. 

Przeprowadzono ponadto aukcję na rzecz rehabilitacji pana 
Dariusza, który wraca do zdrowia po wylewie. Trzy grafiki wła-
snego autorstwa przekazał na ten cel organizatorom dr Robert 
Manowski.

Galę wręczenia tytułów Lider z powołania uświetniły wystę-
py solistów operowych: Aleksandry Orłowskiej (sopran) z Teatru 
Wielkiej Opery Narodowej oraz Macieja Komandera (tenora) 
z Opery Śląskiej.

Jednym z wyróżnionych w kategorii Lider w mediach był pre-
zes Stowarzyszenia Manko – Głos Seniora Łukasz Salwarowski. 
Gratulujemy wszystkim laureatom programu!

LIDER Z POWOŁANIA

30 WRZEŚNIA 2018 R. NA KRAKOWSKIM RYNKU GŁÓWNYM POD HASŁEM: „PODZIEL SIĘ MOCĄ” 
(SHARE THE POWER) OBCHODZONO ŚWIATOWY DZIEŃ SERCA. PATRONAT HONOROWY NAD 
KRAKOWSKIMI OBCHODAMI OBJĄŁ PREZYDENT KRAKOWA JACEK MAJCHROWSKI. 

Wydarzenie ma zasięg międzynarodowy i jest obchodzone 
od 2000 r. w 120 krajach na świecie. W Polsce odbywa się ono 
po raz 17. Organizatorami Uroczystości Centralnych Obchodów 
Światowego Dnia Serca – Kraków 2018 były Zarząd Oddziału 
Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz In-
stytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Me-
dicum. 

Każdy kto przyszedł na Rynek mógł zmierzyć wysokość ci-
śnienia tętniczego, wagę ciała oraz BMI, a także poziom cukru 
i cholesterolu we krwi. Na miejscu dyżurowali kardiolodzy, kar-

diochirurdzy, dietetycy, technicy medyczni i pielęgniarki, którzy udzielali porad. Oferowano bezpłatne 
badania EKG i Echo serca.

Ponieważ najważniejsza jest profilaktyka, promowano także zdrowy styl życia, który pomaga unik-
nąć czynników ryzyka w chorobach serca: miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, nadwagi i otyłości, cu-
krzycy, stresu i depresji. Mówiono o negatywnym wpływie używek, takich jak papierosy, alkohol i narkotyki.

Zaprezentowano bogaty program artystyczny. Rynek Główny odwiedziło ok. 50 tys. osób.
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KOŁOBRZESKO-BYDGOSKI GŁOS SENIORA 

KAZIMIERZOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
(KUTW) ZAINAUGUROWAŁ 12 ROK NAUKI. UROCZYSTA 
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 OD-

BYŁA SIĘ W 50-LECIE ISTNIENIA MACIERZYSTEJ UCZELNI, 
UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY.

Wykład inauguracyjny wygłosił językoznawca, prof. Andrzej 
Dyszak. W części oficjalnej przewodnicząca Rady Słuchaczy 
KUTW Bożena Sałacińska odebrała z rąk Eugeniusza Gołem-
biewskiego przewodniczącego Stowarzyszenia Króla Kazimierza 
Wielkiego oraz prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego za-
szczytny medal Króla Kazimierza Wielkiego. Odznaczenie przy-
znane zostało w uznaniu zasług w propagowaniu historii, patrona 
miasta i uczelni.

W tym roku ławach KUTW zasiadło 378 słuchaczy. Wie-
lu z nich jest związanych z KUTW od pierwszych dni istnienia. 
Nowy „narybek” to 53 seniorów. Celem KUTW jest aktywizacja 
osób w okresie późnej dorosłości. Słuchacze realizują się po-
znawczo, społecznie, kulturalnie i rekreacyjnie poprzez aktywne 
uczestnictwo w proponowanych zajęciach.

Słuchacze KUTW mogą korzystać z pracy prawie trzydziestu 
sekcji. Wśród nich można wyróżnić sekcje artystyczne, takie jak: 
Zespół Tańca Dawnego „Kazimierki”, Zespół Wokalny „A-nutki”, 
Zespół Teatralno-Kabaretowy „Teatrzyk”, Kabaret „Trzeci oddech”. 
Można też realizować swoje pasje w sekcji rękodzieła artystyczne-

go, decupage, malarskiej, poetycko-literackiej oraz fotograficznej. 
Są również sekcje sportowe, a wśród nich: rowerowa, nordic wal-
king, gimnastyczna i brydża sportowego. Wśród seniorów dużym 
zainteresowaniem cieszą się sekcje przedmiotowe, takie jak: hi-
storyczne (historia Polski i historia wschodu) oraz krajoznawczo-
-turystyczna. Słuchacze Kazimierzowskiego UTW mogą korzystać 
z kursów: szybkiego czytania, zapamiętywania, językowych i kom-
puterowych. Studenci-seniorzy chętnie zwiedzają Bydgoszcz, re-
gion i kraj, ale organizują również podróże zagraniczne. W roku 
ubiegłym byli w Chinach (Pekin i okolice), w bieżącym roku w Rosji, 
w Sankt Petersburgu. W 2019 r. wybierają się do Indii.

SENIORALIA W KOŁOBRZEGU PO RAZ PIERWSZY OB-
CHODZONE BYŁY W   2012  R, CZYLI W ROK PO ZAŁO-
ŻENIU NASZEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. 

W TYM ROKU ZORGANIZOWALIŚMY JE PO RAZ SZÓSTY. 

W pierwszym  dniu obchodów otrzymaliśmy „Klucz od bram 
miasta” i została nam przekazana wszelka władza na czas SE-
NIORALIÓW. Wieczorem tańczyliśmy na dyskotece w Restaura-
cji  „AQWARIUS”.  W drugim dniu uroczystości  kolorowy korowód 
seniorów przeszedł ulicami miasta i  promenadą nadmorską, 
wzbudzając przy tym duże zainteresowanie mieszkańców i ku-
racjuszy. A było co podziwiać!

Z roku na rok w imprezie bierze udział coraz więcej osób, 
w tym roku było to ponad 400 Seniorów.  Gościmy nie tylko  oso-
by z naszego województwa, przyjeżdżają do nas też z daleka. 
Były delegacje  UTW z Białegostoku, Gniewu,  Zielonej Góry… 

Miasto rozbrzmiewało  śpiewem i muzyką,  a wszystkim Se-
niorom dopisywały wyśmienite humory. Odbył się pokaz mody 
i prezentacja zespołów artystycznych z Kołobrzegu i okolic.

 Głównym celem wydarzenia była wymiana doświadczeń 
i dobrych praktyk w zakresie działań aktywizujących nasze śro-
dowisko oraz promocja kultury akademickiej wśród seniorów. I to 
zadanie zostało zrealizowane z nawiązką.

��  

KOŁOBRZESKIE SENIORALIA – DNI SENIORA

KAZIMIERZOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
WRĘCZYŁ MEDAL KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO



31

PRZEZ CAŁE NASZE ŻYCIE KOŚCI ULEGAJĄ PROCESOM 
RESORPCJI (USUWANIU STARYCH KOŚCI) I ODBUDOWY. 
W CIĄGU ROKU DOCHODZI DO WYMIANY NAWET 10% 

MASY KOSTNEJ! NIESTETY WRAZ Z WIEKIEM NASTĘPUJE 
UBYTEK MINERAŁÓW Z KOŚĆCA. EFEKTEM TEGO PROCESU 
JEST ZWIĘKSZONE RYZYKO ZŁAMAŃ I URAZÓW. WEDŁUG 
BADAŃ AŻ 40% UPADKÓW SENIORÓW KOŃCZY SIĘ POWAŻ-
NYMI OBRAŻENIAMI, SZCZEGÓLNIE ZŁAMANIAMI KOŃCZYN 
I URAZAMI MÓZGOWYMI. W ICH NASTĘPSTWIE KAŻDEGO 
DNIA ŚREDNIO UMIERA 3 OSOBY, POWYŻEJ 65. ROKU ŻYCIA. 
STANOWI TO 2-KROTNIE WIĘCEJ ZGONÓW NIŻ W WYNIKU 
WYPADKÓW DROGOWYCH! POCIESZAJĄCY JEST FAKT, IŻ 
KAŻDY Z NAS MA WPŁYW NA STAN KOŚCI. ISTOTNE ZNA-
CZENIE W PROFILAKTYCE CHORÓB UKŁADU KOSTNO-STA-
WOWEGO MA SPOSÓB ODŻYWIANIA. NAJWAŻNIEJSZYMI 
SKŁADNIKAMI WPŁYWAJĄCYMI NA STAN KOŚĆCA, SĄ WAPŃ, 
WIT. D ORAZ BIAŁKO. NALEŻY RÓWNIEŻ ZADBAĆ O ODPO-
WIEDNIĄ PODAŻ WIT. K ORAZ SKŁADNIKÓW MINERALNYCH 
TJ. MAGNEZ, ŻELAZO CZY CYNK.

W organizmie zdrowego człowieka znajduje się około 1000 
mg wapnia. Większość (99%) mieści się w kościach, zębach i pa-
znokciach. Niewielka jego część (1%) krąży we krwi. Okazuje się, iż 
nasz organizm stara się ze wszystkich sił, utrzymać tę niepozor-
ną wartość na stałym poziomie. W przypadku, gdy nie dostarcza-
my wystarczającej ilości wapnia, organizm czerpie go z zapasów 
zgromadzonych w kościach. W wyniku periodycznej utraty makro-
elementu, osłabia się ich stan. Najwięcej wapnia o dobrej przy-
swajalności znajduje się w mleku i jego przetworach. Polecane są 
w szczególności naturalne, fermentowane produkty tj. kefir, jogurt 
czy maślanka. Znakomitym źródłem pierwiastka są również sery 
żółte, jednak ze względu na wysoką zawartość cholesterolu, po-
winniśmy ograniczyć ich ilość. Rekomendowane jest spożywanie 
przetworów mlecznych o obniżonej zawartości tłuszczu. Okazu-
je się, iż wraz z wiekiem spada aktywność enzymu, trawiącego 
laktozę, zawartą w mleku i jego przetworach. Nietolerancja lakto-
zy nie oznacza jednak konieczności rezygnacji z ww. produktów. 
Większość osób może spokojnie je spożywać, bez żadnych dole-
gliwości. W przypadku silnych objawów alternatywą są tzw. pro-
dukty bezlaktozowe, w których laktoza zastała rozłożona na części 
pierwsze. W diecie nie powinno również zabraknąć ryb morskich, 
które są źródłem kwasów omega 3. Wykazując działanie przeciw-
zapalnie, zmniejszają ryzyko chorób układu kostno-stawowego. 

Produkty roślinne tj. jarmuż, figi, morele, mak, sezam, bruk-
selki czy szpinak również zawierają znaczne ilości wapnia. Oka-
zuje się jednak, iż większe znaczenie ma zdolność do absorbcji 
niż jego zawartość w produkcie. Wapń z produktów roślinnych 
nie jest tak dobrze przyswajalny, jak z odzwierzęcych. Przykła-
dem może być szpinak, który zawiera podobną ilość pierwiastka, 

DIETA SPRZYJAJĄCA UTRZYMANIU 
DOBREGO STANU KOŚĆCA

co mleko, ale jego absorbcja jest 16 razy mniejsza. W przypad-
ku mleka sojowego wzbogacanego w wapń, przyswajalność po-
równywalna jest z mlekiem krowim.

Komponując posiłek, należy zadbać o odpowiedni dobór skład-
ników. Najlepiej uważać na substancje, zmniejszające absorbcje 
wapnia. Zaliczamy do nich m.in. kwas szczawiowy i jego sole. Wy-
stępują one głównie w liściastych warzywach tj. szczaw, szpinak, 
botwina czy rabarbar. Ponadto należy zrezygnować z produktów 
zawierających fosforany (konserwowanych i wysoko przetworzo-
nych). Kolejną istotną kwestią jest zależność pomiędzy spożyciem 
sodu a wydalaniem wapnia przez nerki. Redukując ilość soli w die-
cie, zmniejszamy ryzyko chorób układu kostno-stawowego. Dzien-
na zawartość sodu nie powinna przekraczać 2400 mg, co stanowi 
niecałą łyżeczkę. Ze względu na to, iż sól powszechnie występu-
je w produktach, warto całkowicie zrezygnować. z dosalania oraz 
używania przypraw z glutaminianem sodu. Należy mieć również 
na uwadze, że nadmierne spożycie alkoholu i kofeiny, przyczynia 
się do hamowania syntezy tkanki kostnej, poprzez ujemny bilans 
wapniowy. Pocieszający jest fakt, iż istnieją substancje, zwiększa-
jące absorpcję wapnia w przewodzie pokarmowym. Zaliczamy do 
nich wit. D, białko i magnez. Dobrym źródłem magnezu są warzy-
wa liściaste, produkty pełnoziarniste, nasiona roślin strączkowych, 
orzechy czy kakao. Wspomniana wit. D, zwana witaminą słońca, 
syntetyzowana jest głównie w skórze. W celu zaspokojenia jej 
dziennego zapotrzebowania, zalecana jest ekspozycja na promie-
nie słoneczne, przez ok. 15 minut od godziny 10 do 15. Okazuje się, 
iż większość seniorów posiada jej niedobór. W takim przypadku. 
zalecana jest suplementacja. Warto w tym celu skonsultować się 
z lekarzem.

�� AGNIESZKA MOMORA
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ŚNIEG, MRÓZ TO ZJAWISKA KOJARZĄCE SIĘ TYLKO 
I WYŁĄCZNIE Z ZIMĄ! A JAK ZIMA TO POSZUKUJEMY 
RZECZY KTÓRE NAS ROZGRZEJĄ. W TYM NUMERZE NA-

PISZEMY SŁÓW KILKA O CZEKOLADZIE!  

Sam produkt wzbudza u nas wielką radość, pozytywne poru-
szenie wręcz podniecenie, czekolada pomaga się uspokoić i zre-
laksować, ale skąd ona w ogóle się bierze?!

Skupimy się na czekoladzie gorzkiej, bo to ona jest jedynym 
słusznym wyborem, nie sięgajmy po czekolady mleczne, z do-
datkami nadzienia, bo to złe! Jest tam dużo niezdrowych cukrów 
oraz tłuszczy. Gorzka czekolada w rozsądnych ilościach dostar-
czy nam odpowiednich minerałów, pewnej ilości witamin oraz in-
nych ważnych składników biochemicznych czynnych, takich jak 
np. teobromina, flawonoidy czy też fenyloetyloaminę. Ta ostatnia 
jest ważna dla naszego mózgu ponieważ po zjedzeniu czekolady 
wzrasta poziom serotoniny i endorfin. Serotonina przeciwdziała 
depresji oraz zmniejsza podatność na schorzenia układu nerwo-

wego. Endorfiny poprawiają nastrój i potęgują odczuwanie przy-
jemności.

Czekolada była i jest traktowana jako remedium na liczne 
choroby i schorzenia. Już Aztekowie odkryli, że ziarno kakaow-
ca zawiera spore ilości kofeiny, które pobudzają nasz organizm. 
Uważali też, że czekolada wpływa dobrze na oczyszczanie krwi 
oraz świetnie radzi sobie z zaburzeniami trawiennymi.

Starajmy się unikać czekolady kiepskiej jakości, sięgajmy po 
te prawdziwe z wysoką zawartością kakao, te najlepsze z Gwate-
mali czy też Peru mają go nawet 80%.

�� MACIEJ MEGAS – WWW.ILOVECOFFE.PL 

CZEKOLADA  
IDEALNA NA ŚNIEG, MRÓZ
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GŁOS SENIORA OD WIELU LAT INTERESUJE SIĘ ORGANI-
ZACJĄ I EFEKTAMI LECZENIA SENIORÓW. DWUKROTNIE 
O SYTUACJI ZDROWOTNEJ SENIORÓW I KONIECZNO-

ŚCI ROZWOJU GERIATRII ROZMAWIALIŚMY Z BYŁYM KRAJO-
WYM KONSULTANTEM D/S GERIATRII PROF. DR HAB. MED. 
TOMASZEM GRODZICKIM. PODKREŚLAŁ ON, ŻE „WAŻNE, ABY 
DUCH GERIATRII TKWIŁ W KAŻDYM Z NAS, KTO PRACUJE Z 
OSOBĄ STARSZĄ. GERIATRIA, TO KOMPLEKSOWA WIEDZA 
WSZYSTKICH DZIEDZIN MEDYCYNY”. DZISIAJ GŁOS SENIORA 
JEST Z DR NAUK MED. KRZYSZTOFEM CZARNOBILSKIM DY-
REKTOREM D/S LECZNICTWA SZPITALA MSWIA W KRAKO-
WIE, KTÓRY TE SŁOWA PROFESORA WPROWADZIŁ W ŻYCIE. 

Jak Panu się udało zorganizować kompleksowe leczenie i za-
razić lekarzy koniecznością holistycznego podejścia do pa-
cjentów? Często przecież zamiast tabletki wystarcza empatia 
i współpraca z pacjentem, a pacjent leczony przez kilku spe-
cjalistów powinien iść do geriatry i skoordynować leki. 

Tak, opracowaliśmy strategię, długoterminowy program 
i plan. W roku 2014 otworzyliśmy Oddział Geriatrii, który funkcjo-
nuje obok Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii. Od 2015 r. 
Szpital MSWiA funkcjonuje jako wielospecjalistyczna placówka 
nastawiona na leczenie osób powyżej 60. roku życia. To wów-
czas było pierwsze takie rozwiązanie w Polsce. Lekarze geriatrzy 
leczą wielochorobowość. Specjalizacja Geriatria łączy wiedzę 
wszystkich specjalizacji. W Szpitalu MSWiA funkcjonują oddzia-
ły: Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Chirurgii Ogólnej, Urazo-
wo-Ortopedyczny, Neurologiczny, Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii, Okulistyczny, Izba Przyjęć i Pomocy Doraźnej, Dzienny 
Oddział Psychoterapii, Zakład Stomatologii oraz Zakład Uspraw-
niania Leczniczego. Funkcjonują również liczne specjalistyczne 
poradnie przyszpitalne wraz z poradnią geriatryczną. Obecnie 
mamy pięciu lekarzy geriatrów. Kolejni lekarze oraz pielęgniarki 
szkolą się na oddziale i przygotowują do egzaminów państwo-
wych. Cały personel szpitala będzie przeszkolony, aby stworzyć 
profesjonalną opiekę i leczenie Seniorów. Każdy lekarz powinien 
leczyć i ciało i duszę, musi być psychologiem, humanistą, musi 
znać sytuację środowiska.

Jak praktycznie przebiega leczenie kompleksowe?
Człowiek starszy cierpi na wiele chorób równocześnie i wy-

maga kompleksowej opieki oraz łatwego dostępu do kilku spe-
cjalistów. Pacjenci leżą też na różnych oddziałach i w naszym 
szpitalu mają zapewnione wszystkie potrzebne badania, a także 
konsultacje w jednym miejscu. W przypadku obniżonej spraw-
ności ruchowej korzystają równocześnie z ćwiczeń usprawnia-

HOLISTYCZNE  
LECZENIE SENIORÓW

jących. Następnie w zależności od wyników mają zalecenia do 
leczenia w określonych poradniach. W przypadku problemów 
natury psychicznej mogą korzystać na miejscu z pobytu na 
Dziennym Oddziale Psychoterapii.

W Małopolsce Seniorzy mogą się leczyć w 9. poradniach 
geriatrycznych i w Państwa Szpitalu. Zauważyłam, że leka-
rze I-ego kontaktu czy lekarze rodzinni dają skierowania do 
wszystkich specjalistów, ale tylko na życzenie pacjenta do 
geriatry. Sami nie zawsze koordynują leczenie specjalistów 
i pacjent zażywa często garść leków. Jak Pan to praktycz-
nie robi? Pan nie przestrzega czasu, który Pan ma od NFZ na 
pacjenta?

Szpital nie jest przedsiębiorstwem i nie powinien być nasta-
wiony na wynik finansowy, ale na dobro pacjentów. Ja mam tyle 
czasu dla pacjenta ile potrzeba. Dla mnie pacjent jest najważniej-
szy. Po wywiadzie i zbadaniu proszę o założenie zeszytu badań 
i zażywanych leków. Dokładnie sprawdzam spis i staram się go 
skrócić. Terapia to do 5. leków, a 8 – to już może być szkodliwe. 

Warto popularyzować taki kompleksowy system leczenia 
i słusznie podkreślała to Pani dr nauk med. Barbara Gryglew-
ska Małopolski Konsultant d/s Geriatrii, która w 2015 r. mó-
wiła o Państwa szpitalu. Proszę jeszcze nam powiedzieć co 
Panem kierowało, że Pan napisał i wydał charytatywnie ksią-
żeczkę „Geriatra radzi… Do starości trzeba się przygotować”?

Nie ma możliwości przekazania wszystkiego w czasie wizyty, 
a jak pacjent przeczyta, to może pomyśli, że lepiej zapobiegać 
niż leczyć. Książeczka jest niewielka i napisana językiem popu-
larnym. 20% przyczyn naszych schorzeń to geny, a reszta zależy 
od nas, od środowiska naturalnego, społecznego, opiekuńcze-
go, naszego odżywiania, ogólnie stylu życia. Dużo się robi dla 
Seniorów dzięki funduszom krajowym i unijnym, ale niestety nie 
ma koordynacji na szczeblu centralnym, między Ministerstwem 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Ministerstwem Zdrowia. 
Szpital MSWiA zaprasza Seniorów do korzystania z naszych po-
radni specjalistycznych, w których są znacznie krótsze terminy 
oczekiwania na wizyty niż w gdzie indziej. 

Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi za inspirującą i cie-
kawą dyskusję. Rady z Pańskiej książki będą zamieszczane 
w kolejnych numerach GŁOSU SENIORA.

Również dziękuję za sympatyczną rozmowę i zapraszam se-
niorów na konsultacje.

�� Rozmawiała ANNA PRZYBYŁEK-BORACZYŃSKA  
Ambasadorka GŁOSU SENIORA
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CORAZ RZADZIEJ MAMY CZAS NA SPOTKANIE Z DRU-
GIM CZŁOWIEKIEM, A TEATR JEST RODZAJEM TAKIEGO 
SPOTKANIA. AKTOR KAJETAN WOLNIEWICZ W ROZMO-

WIE Z GŁOSEM SENIORA OPOWIADA O SWOICH MISTRZACH, 
O TEATRZE DLA NIEWIDOMYCH WIDZÓW, O „SPOTKANIACH 
Z BALLADĄ”, W KTÓRYCH GRAŁ WŁADKA PAGACZA, I... O SKU-
TERZE ELEKTRYCZNYM.

Jest Pan wychowankiem krakowskiej PWST. Jaki jest kra-
kowski aktor?

Kapitalnie wykształcony. Miałem szczęście być uczony przez 
mistrzów mistrzów: Annę Polony, Jerzego Sthura, Izę Olszewską, 
Edwarda Dobrzańskiego, Stanisława Igara, Krzysztofa Jędryska.  
To byli świetni nauczyciele. Chociaż potem przyszli równie do-
brzy, jak Krzysztof Globisz,    Dorota Segda. 

Czy poziom kształcenia kiedyś i obecnie utrzymuje się na 
tym samym poziomie?

Tak, ale zmienili się przychodzący na studia. Zaczynając stu-
dia już czują się artystami. My mieliśmy jeszcze skromność, której 
nie mają oni. Nie mieliśmy tak konsumpcyjnego podejścia do ży-
cia. Teraz najważniejsze jest żeby załapać się do serialu. Nie waż-
ne jaki to serial i o czym on jest. Ważne, że się pokazujesz i wtedy 
jesteś, istniejesz. Signum temporis.

Stąd potem kłopoty z akceptacją upływu czasu. Bardzo 
szybko chcemy osiągnąć dorosłość i niezależność, a potem 
jak najdłużej zachować młodość...

...wszystkimi dostępnymi metodami. Ale nie można zaprzeczyć 
rzeczom oczywistym, jak upływ czasu. Poza tym myśmy się spoty-
kali, a teraz media społecznościowe wbrew nazwie powodują izo-
lację. Ludzie boją się spotkania z drugim człowiekiem. Niektórzy 
uciekają w duchowość, inni w alienację czy nawet alkoholizm.

Myśli Pan, że bezpośrednie kontakty społeczne pozwoliły by 
tego uniknąć?

W dużej mierze tak. Kontakt z drugim człowiekiem jest lekar-
stwem na wiele naszych przypadłości.

Dlatego kochamy teatr...
Muszę wspomnieć tu o projekcie realizowanym przez Teatr 

Ludowy wspólnie z Miastem Kraków, jakim jest teatr dla osób 
niewidomych i niedowidzących. Dla nas to było nieprawdopo-
dobne przeżycie, jak można pokazać teatr komuś kto nie widzi... 
Ważne jest, aby być tak blisko widza, aby ten czuł ruch powie-
trza – kiedy aktorzy przechodzą obok. Może widzowie znajdą się 
obok aktorów na scenie, żeby mogli też poczuć zapachy? Przed 

spektaklem widzowie będą mogli dotknąć każdego aktora, jego 
twarzy, kostiumu. Dotknąć scenografii. 

Jesteśmy czasopismem skierowanym do seniorów...
Do których ja się już zaliczam.

Czy to w czymś przeszkadza?
Nie, skądże! Cieszę się, że udało się dożyć...

Ale w naszym społeczeństwie osoby starsze to grupa trochę 
wykluczona, tak jak chyba w każdym...

W każdym? Nie powiedziałbym. Gdyby tak było, to na rynku 
w Krakowie nie widziałbym tak ogromnej liczby emerytów z Ho-
landii, Belgii, Japonii, którzy sobie po prostu jeżdżą po świecie, 
bo ich na to stać. Nasi emeryci są po prostu biedni. Ludzie, którzy 
pracowali cale życie są wyrzuceni poza nawias, bo nie stać ich 
na nic. Na dobre jedzenie, na wycieczkę, na lekarstwa, na lekarza 
specjalistę. 

To ma też konsekwencje dla naszego magazynu. Kiedy zwra-
camy się do osób znanych z prośbą o wywiad, o to żeby ktoś 
był Ambasadorem Głosu Seniora zdarza się, że spotykamy 
się z odmową. Tłumaczymy to sobie faktem, że nie wszyscy 
chcą być identyfikowani ze starością. W „Mistrzu i Małgo-
rzacie” Bułhakowa jest scena lotu końcowego. Wszystkie 
postaci są odzierane z pozorów i nareszcie widać kim są na-
prawdę. Czy tak można odczytywać starość?

Mamy całe życie, żeby nabudować to, co jest pod tym 
spodem. Wyznajemy pewne wartości, jedni kierują się Deka-
logiem, inni własnym kodeksem, ale wszyscy starają się chyba 
przeżyć życie w miarę w porządku. Z Bułhakowem trudno pole-
mizować, to był mądry człowiek. Niedawno mieliśmy w Teatrze 
Ludowym premierę Mistrza i Małgorzaty w reżyserii Pawła Passi-
niego. Ilu widzów – tyle opinii, zapraszam do obejrzenia.

W jakich spektaklach można Pana oglądać?
Jest ich kilka, między innymi Via-gra, Gdy przyjdzie sen, Ho-

tel Westminster, Salto w tył, Sprawa Friedmanów, Zahipnotyzuj 
mnie... 

Chciałabym zapytać o spektakl Via-gra. Co jest atrakcyjne-
go dla obu stron w relacji starszy mężczyzna – młodsza ko-
bieta? 

Trudno powiedzieć dlaczego oni są razem. Razem szli przez 
życie i razem się starzeli. Czas dotykał ich równo. Dużo rzeczy 
wychodzi z tego ich „bycia razem”, niedopowiedzeń, dużo bru-
dów. To pytanie pozostaje bez odpowiedzi. 

Z CZEGO SIĘ ŚMIEJECIE?  
Z SAMYCH SIEBIE SIĘ ŚMIEJCIE
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Mówi Pan o tym spektaklu, jakby był dramatem, a jest w nim 
wiele akcentów komediowych.

To tak jak u Gogola: „Z czego się śmiejecie? Z samych sie-
bie się śmiejecie...”. Z kłótni, które są o nic. Ze spraw poważnych, 
które pomija się latami, nie rozmawia się o nich, przemilcza. A to 
się potem nawarstwia. Powstają konflikty nie do naprawienia. To 
nie jest wesoły spektakl. Taki był zamysł reżysera. Reżyser ma tę 
władzę, że to on narzuca kierunek widzowi poprzez nas, aktorów. 
Ten spektakl robił Tomek Obara. Już na pierwszej próbie wiedział 
do czego chce dojść. I konsekwentnie to z nami przeprowadzał. 

W latach 1980 było w kraju dosyć smutno. Jako mała dziew-
czynka lubiłam kiedy rodzice się śmiali, a działo się tak zawsze 
kiedy oglądaliśmy odcinek „Spotkania z balladą”. Był Pan tam 
Władkiem. Jak Pan to wspomina?

Bardzo dobrze, to była kapitalna eki-
pa. Moja współpraca z Balladą trwała 
chyba ze 20 lat. Michał Bobrowski wzno-
wił ją na antenie TVP2 chyba w 1983, po 
paru latach przerwy w emisji.           

W pierwszym odcinku, w którym gra-
łem byłem jeszcze studentem szkoły te-
atralnej, to był może 1979 rok.  

Skąd wziął się pomysł?
Najpierw Michał Bobrowski robił słu-

chowiska radiowe. Potem prowadzili to 
w radio, a następnie w telewizji Jerzy Sthur 
i Bogusław Sobczuk. Prowadzący się zmie-
niali. Wielu wspaniałych aktorów przewi-
nęło się przez „Spotkania...”. Najpierw były 
realizowane pojedyncze odcinki, a w koń-
cu program przyjął formę cykliczną. 

Wiem, że korzysta Pan ze skutera elek-
trycznego. Dlaczego?

Bo to wygodne. Wszędzie można nim 
dojechać. Omija się korki, redukuje stres 
parkowania i jeżdżenia po mieście. Nawet 
na rynek można wjechać, bo ma status 
roweru. Nie musiałem go kupować, wy-
pożyczam i płacę niewiele. Poza tym jest 
nad wyraz ekologiczny, a ja staram się 
żyć tak, żeby nie niszczyć środowiska. 

Jak wygląda Pana aktywność poza 
pracą?

Myślę, że będę jednym z tych aktorów, 
którzy umrą na scenie, albo blisko niej... 

Tak mówi nasza Ambasadorka, Pani 
Lucyna Orłowska „Żyj i pracuj do 
śmierci”.

Pojazd7wolnobieżny
Skuter7jednoosobowy7trzykołowy
Długość7całkowita+7`EE!7mm
Szerokość7całkowita+7(v!7mm
Wysokość7całkowita+7`!C!7mm
Masa7własna+7```7kg
Udźwig+7RR!7kg7
Silnik+7elektryczny7prądu7stałego
Moc7silnika+7v!!7W
Akumulator+7silikonowy
Pojemność7akumulatora+7R!7Ah
Poziom7głośności+7!7dB
Prędkość7max-+7RF7kmóh,7
Zasięg+7F!7Z7C!7km

Przyjdź7do7nas7i7umów7się7na7jazdę7próbnąM

S`ART7Skutery7Elektryczne
Al-7Marszałka7Ferdynanda7Focha7`7
xbudynek7dawnego7hotelu7Cracovia.
tel-7/Ev7((C7((7T(7T(
eZmail+7skutery@artsart-pl7

Właśnie tak. Przecież ogromna większość tych, którzy powo-
li odchodzą w niebyt, to ci, którzy kończą pracę zawodową. Na 
szczęście ja wykonuję zawód, który wymaga energii, sprawności 
fizycznej, ćwiczenia pamięci. Chociaż wielu z nas, chociażby Ma-
rek Walczewski, umarło z powodu Alzheimera. Oprócz tego spo-
ro pływam. Lata temu pływałem na skifie (jednoosobowej łodzi 
wiosłowej – red.) i grałem jako zawodnik w piłkę ręczną. To zapro-
centowało później, bo przeszedłem dwie dosyć ciężkie operacje 
i doszedłem po nich do siebie bardzo szybko. Kondycja fizyczna 
pomaga w rekonwalescencji. Z wiekiem jest to coraz ważniejsze.

Staramy się wciąż przypominać o tym seniorom. Serdecznie 
dziękuję za ciekawą rozmowę.

Rozmawiała Agata Skoczylas
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Szczególnie osoby o cerze wrażliwej, przesuszonej lub na-
czynkowej mają problemy z rumieniem, tkliwością skóry, pie-
kącymi i pękającymi miejscami, głównie w okolicach ust, oczu 
i skrzydełek nosa. Osłabieniu ulegają naturalne mechanizmy 
obronne skóry, a brak dostatecznej ochrony może prowadzić 
do stanów zapalnych, pękania naczynek i przemrożenia. Należy 
podejmować wtedy zdecydowane działania, ponieważ w dużej 
mierze od kondycji skóry zależy zdrowie i komfort życia seniora.

Za kłopoty ze skórą w wieku dojrzałym odpowiada kilka 
czynników, przede wszystkim starzenie się fizjologiczne orga-
nizmu i związana z tym spowolniona regeneracja, krótki sen, 
niewłaściwa dieta i zbyt mała ilość wypijanej wody, ale również 
schorzenia i niektóre leki sprzyjające odwodnieniu i wyjałowieniu 
mikrobiologicznemu organizmu.

W okresie zimowym należy zwrócić szczególną uwagę na ak-
tywność fizyczną. Jest ona niezbędna do zachowania właściwego 
funkcjonowania całego organizmu, zapewnia dobre krążenie, do-
tlenienie i zapobiega powstawaniu odparzeń, szczególnie u osób 
z nadwagą. Towarzyszą im zwykle zaczerwienienie, świąd, zabu-
rzenia keratynizacji, czyli właściwej przemiany naskórkowej, oraz 
stopniowo powiększające się, pękające ogniska zapalne. 

Z wiekiem degradacji ulegają włókna sprężyste skóry, co 
skutkuje zmniejszeniem jej elastyczności, cera często jest nad-
wrażliwa i zaczerwieniona lub zażółcona, z licznymi przebarwie-
niami i głębokimi zmarszczkami. Najczęściej plamy pojawiają się 
na twarzy, dekolcie i dłoniach i zwykle nie sią niebezpieczne. Jeśli 
zmieniają kolor, pojawia się swędzenie, mrowienie lub krwawie-
nie, należy niezwłocznie udać się do lekarza. Wszelkie niepoko-
jące zmiany skórne trzeba konsultować z lekarzem pierwszego 
kontaktu i podczas wizyt w gabinecie pielęgnacji zdrowia i urody, 
a każdą niepewność wyjaśniać z dermatologiem.

Problemy skórne mogą poważnie obniżyć jakość życia, dla-
tego konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na czynności 
higieniczne i regularną pielęgnację ciała, która opiera się na kil-
ku ważnych zasadach. Codzienny prysznic wieczorem i poranne 
oczyszczenie twarzy, a także masaże i nacierania szorstką rękawi-

cą lub gąbką w celu pobudzenia krążenia i usunięcia zrogowacia-
łego naskórka. Ważne jest nawilżanie i natłuszczanie skóry po każ-
dym myciu i używanie, zawsze przed wyjściem na wiatr lub mróz, 
preparatów ochronnych stworzone z myślą o zimie, które w skła-
dzie mają lipidy, ceramidy, witaminy A i E, oleje czy masło shea. 

Kosmetyki dla osób starszych powinny rano odżywiać, na-
tłuszczać i chronić skórę, a wieczorem nawilżać ją i regenerować. 
Najbezpieczniejsze będą zawsze te do skóry wrażliwej, ponieważ 
ich zadaniem jest łagodzenie podrażnień i odbudowa płaszcza 
lipidowego i ochrona przed przesuszeniem. Do mycia najlepiej 
wybierać preparaty niezawierające mydła i niewysuszające skóry. 
W miejscach gromadzenia się zrogowaciałego naskórka, głównie 
na piętach i łokciach, konieczne jest jego systematyczne złuszcza-
nie i zmiękczanie odpowiednimi preparatami, np. z mocznikiem.

Z problememi skórnymi zmagają się prawie wszyscy senio-
rzy, dlatego w trosce o kondycję skóry po 60. roku życia ważne 
jest, aby codzienną pielęgnację łączyć z nawilżającymi i regene-
rującymi zabiegami kosmetycznymi. 

Zimą zaleca się peelingi łagodnie oczyszczające, po których 
skóra będzie odświeżona i znacznie gładsza. Usuwają one mar-
twy naskórek, dzięki czemu zmniejszają widoczność zmarsz-
czek, wygładzają skórę i poprawiają jej ukrwienie, a oczyszczona 
skóra lepiej wchłania składniki aktywne zawarte w kosmetykach. 
W zimowe dni szczególnie sprawdzą się zabiegi poprawiające 
zarówno zdrowie, jak i nastrój, to np. peelingi i maski połączone 
z masażem, który rozgrzeje, pobudzi krążenie, rozluźni mięśnie, 
pomoże w regeneracji i poprawi nastrój. Ciepło, przyjemne zapa-
chy, preparaty nawilżające i odżywcze pozwolą zadbać o kondy-
cję skóry i poczuć się bardzo komfortowo.

Problemy dermatologiczne u osób starszych powodują licz-
ne powikłania i leczy się je znacznie dłużej niż u ludzi w młod-
szym wieku. Należy także pamiętać, że stan skóry często jest od-
zwierciedleniem ogólnego stanu organizmu, dlatego tak istotne 
jest zwracanie się do specjalistów i niebagatelizowanie żadnych 
przypadłości skórnych. 

�� JOLA KOZACZYŃSKA

ZIMOWE PROBLEMY 
SKÓRY DOJRZAŁEJ
GDY TEMPERATURA SPADA PONIŻEJ ZERA, KONIECZNE JEST PODJĘCIE 

WŁAŚCIWEJ ZIMOWEJ PIELĘGNACJI SKÓRY. WIATR I MRÓZ, A DO TEGO SU-
CHE POWIETRZE W OGRZEWANYCH POMIESZCZENIACH MAJĄ NA NIĄ ZŁY 

WPŁYW, SKÓRA ŁATWO ULEGA PODRAŻNIENIOM I TRUDNIEJ SIĘ REGENERUJE. 
POD WPŁYWEM ZIMNA USZKADZA SIĘ JEJ WARSTWA LIPIDOWA, CHRONIĄCA 
PRZED NADMIERNĄ UTRATĄ WILGOTNOŚCI, A ZIMĄ DZIEJE SIĘ TO DWUKROT-
NIE SZYBCIEJ NIŻ LATEM. W KONSEKWENCJI SKÓRA OSÓB STARSZYCH SZYBKO 
STAJE SIĘ SZORSTKA, PODATNA NA MIKROURAZY, INFEKCJE I DERMATOZY CZĘ-
STO PRZEBIEGAJĄCE Z DOKUCZLIWYM SWĘDZENIEM. 
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PROFIL LECZNICZY BUSKA-ZDROJU JEST WYNIKIEM 
ISTNIENIA ŹRÓDEŁ SPECYFICZNEJ MINERALNEJ WODY 
SIARCZKOWO-SIARKOWODOROWEJ SŁONEJ. KURA-

CJUSZE NAZYWAJĄ JA WODĄ SIARCZKOWĄ ALBO PO PRO-
STU „SIARKĄ”. ZAWIERA ONA OKOŁO DWUDZIESTU BIO-
PIERWIASTKÓW, A TAKŻE RZADKO SPOTYKANE, BARDZO 
AKTYWNE BIOLOGICZNIE ZWIĄZKI SIARKI DWUWARTO-
ŚCIOWEJ, CZYLI SIARCZKI I ICH POCHODNE. ZWIĄZKI TE 
NADAJĄ BUSKIEJ WODZIE CHARAKTERYSTYCZNY ZAPACH 
SIARKOWODORU. PRODUKTAMI JEGO DYSOCJACJI SĄ WO-
DOROSIARCZKI, SIARCZKI I WIELOSIARCZKI WODORU.

Dobra kondycja naszej skóry jest niezbędna dla dobrego sa-
mopoczucia człowieka i ma istotny wpływ na ogólną jakość życia. 
Ma to szczególnie znaczenie w przypadku osób starszych, których 
skóra z wiekiem traci swoje właściwości i staje się podatna na wy-
suszenie, podrażnienia i stany zapalne. Fizjologiczne funkcje skóry 
są upośledzone, a jej możliwości naprawcze istotnie spowolnione.

Starzejąca się skóra staje się cieńsza, bardziej sucha, mniej 
elastyczna i staje się wrażliwsza oraz bardzo szybko reaguje na 
podrażnienia. Na szybkość procesu starzenia się skóry istotny 
wpływ mają takie czynniki jak: ekspozycja na światło słoneczne, 
odżywienie, palenie tytoniu i stres.

Poprawianie kondycji, a tym samym wyglądu skóry seniora 
należy prowadzić poprzez stosowanie dobrze zbilansowanej die-
ty oraz wykorzystując Kosmetyki Uzdrowiskowe na bazie Wody 
Siarczkowej marki Dr Duda, które:

 Î  zmiękczają i delikatnie złuszczają naskórek, co sprawia, 
że skóra staje się miękka w dotyku i sprężysta,

 Î  wykazują właściwości pielęgnacyjne i regeneracyjne, dla-
tego bardzo dobrze sprawdzają się w pielęgnacji skóry su-
chej lub zrogowaciałej oraz nadmiernie złuszczającej się,

 Î  działają jak naturalny peeling już od momentu kontaktu 
skóry z wodą siarczkową zawartą w kosmetykach siarcz-

kowych, ponieważ następuje łagodne złuszczanie na-
skórka, a następnie stymulacja procesów jej odnowy, 
dzięki czemu skórę nawilżają, odżywiają i ujędrniają,

 Î  kosmetyki siarczkowe i borowinowo-solankowe podczas 
masażu i automasażu pobudzają mikrokrążenie, powo-
dują lepsze ukrwienie oraz stymulują metabolizm skóry.

Skóra osób starszych nie jest w stanie zadbać o siebie sama 
i dlatego wymaga dodatkowej pielęgnacji opartej na bezpiecz-
nych kosmetykach, przebadanych i sprawdzonych na skórze 
dojrzałej. Do takich kosmetyków należą Kosmetyki Uzdrowisko-
we marki Dr Duda na bazie Wody Siarczkowej.

W bezpośrednim kontakcie wody siarczkowej zawartej w ko-
smetykach uzdrowiskowych marki „Dr Duda” powstaje w skórze 
glutation, trójpeptyd zbudowany z trzech aminokwasów; kwasu 
glutaminowego cysteiny i glicyny.

Glutation i jego wpływ na cerę jest znany od lat. Działa on sy-
nergistycznie z witaminami C i E, które w swoim działaniu są za-
leżne od glutationu. Utlenione witaminy w obecności glutationu 
są ponownie redukowane i nadal mogą spełniać rolę antyoksy-
danta. Poziom glutationu w organizmie spada wraz z wiekiem. Ten 
spadek lub brak glutationu powoduje zmniejszenie odporności 
i przyspiesza proces starzenia się skóry. To właśnie uzupełnienie 
poziomu glutationu poprzez suplementację siarczkami i wodo-
rosiarczkami w skórze jest kluczowe w pielęgnacji starzejącej się 
skóry. Zmniejsza zmarszczki, poprawia teksturę skóry, zwiększa jej 
elastyczność, pogrubia ją i napina, zmniejsza rozszerzone pory.

Podsumowując, należy stwierdzić, że Kosmetyki Uzdrowi-
skowe marki Dr Duda zatrzymują istotnie proces starzenia się 
skóry seniora ponieważ poprawiają jej elastyczność i spręży-
stość, zdecydowanie zmniejszają oznaki starzenia się skóry, re-
dukując zmarszczki i niwelując przebarwienia, przywracają blask 
i zdrowe napięcie skóry twarzy, jak i ciała.

�� Z poważaniem ROMAN DUDA

WODA SIARCZKOWA – DOSKONAŁY SPOSÓB 
PIELĘGNOWANIA URODY I ZDROWIA SENIORA

Poczuj MOC
WODY SIARCZKOWEJ

z Uzdrowiska w Swoim Domu
Pierwsze w Polsce Kosmetyki Uzdrowiskowe 

na bazie Wody Siarczkoej marki Dr Duda

tel. 880 742 264  |  biuro@drduda.pl

zamówienia:

Szukaj oryginalnych kosmetyków
z naszym logo Dr Duda

www.drduda.pl
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19.11.2018 – SETKI TYSIĘCY POLSKICH KIEROWCÓW 
W WIEKU PONAD 40 LAT MA WADĘ WZROKU, KTÓRA 
WPŁYWA NA BEZPIECZEŃSTWO PROWADZENIA PRZEZ 

NICH POJAZDU. PRZYKŁADEM JEST ZAĆMA. W POLSCE CIER-
PI NA NIĄ PONAD 2 MLN OSÓB. I TO GŁÓWNIE KIEROWCY 
Z TYM SCHORZENIEM, ZWŁASZCZA PRZY GORSZEJ WIDOCZ-
NOŚCI W OKRESIE ZIMOWYM, ZWIĘKSZAJĄ RYZYKO WYPAD-
KÓW SAMOCHODOWYCH.  

Jesienią oraz zimą głównym problemem kierowców jest gor-
sza widoczność w czasie jazdy, częste opady deszczu i śliska 
nawierzchnia. Ryzyko wypadku samochodowego wzrasta w tym 
okresie aż 15-krotnie. – Częste mgły, deszcz czy śnieg, a także 
krótki dzień sprawiają, że kierowcy są śpiący i zmęczeni. Przy złej 
pogodzie tracą potrzebną koncentrację. Wielu kierowców ma 
problemy z widzeniem w czasie szarówki i przy gorszych warun-
kach świetlnych – zauważa Justyna Krowicka, ordynator kliniki 
Gemini w Ostrawie, gdzie co roku leczy się tysiące polskich pa-
cjentów.  

Bardzo popularną chorobą, która ma duży wpływ na widze-
nie, jest zaćma. Dotyka ona w Polsce ponad 2 mln osób. – Zmęt-
nienie soczewki z czasem się pogłębia i pojawiają się sympto-
my towarzyszące takie jak zamglone widzenie, wrażliwość na 
światło, pogłębiająca się krótkowzroczność czy zniekształcenie 
obserwowanego obiektu – mówi Justyna Krowicka. – Zaćmę na 
szczęście da się leczyć. Rozwiązaniem jest operacyjne wyjęcie 
zmętnionej soczewki z oka i zastąpienie jej sztuczną soczewką 
wewnątrzgałkową. Operację zaćmy przeprowadza się ambulato-
ryjnie. Trwa kilka minut i jest całkowicie bezbolesna – podkreśla 
ordynator kliniki Gemini w Ostrawie.  

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia rocznie na 
świecie odbywa się ok. 17 mln operacji zaćmy. Liczba pacjentów 
z zaćmą powoli wzrasta, a jednym z czynników jest starzenie się 
populacji. Wzrasta także ilość operacji – w Polsce przeprowadza 
się ich ponad 200 tys. rocznie. Niestety w naszym kraju cały czas 
niektórzy pacjenci muszą czekać nawet kilka lat na to, aby móc 
widzieć normalnie. Liczba przeprowadzanych operacji ograni-

NIEBEZPIECZEŃSTWO 
WYPADKU SAMOCHODOWEGO 
WZRASTA W ZIMIE  
AŻ 15-KROTNIE. POWODEM 
CZĘSTO BYWA ZAĆMA

czona jest mocami przerobowymi szpitali oraz finansowaniem 
przez NFZ. Z tego powodu coraz więcej potrzebujących pomocy 
osób decyduje się na operację w czeskich klinikach. I to pomimo 
tegorocznej zmian w przepisach dotyczących pokrywania kosz-
tów zabiegów, które początkowo refundację z NFZ-tu skompli-
kowały. – Tylko w zeszłym roku pomogliśmy ponad 500 polskim 
pacjentom pozbyć się zaćmy, a w tym roku liczby są podobne. 
Pacjenci chwalą sobie krótkie czekanie na termin, wysoką jakość 
usług i możliwość refundacji zabiegu – mówi Justyna Krowicka. 

Częstym problemem za kierownicą bywają wady refrakcyj-
ne wzroku (dioptrie), z powodu których okularów potrzebuje 25 
mln Polaków. Jeśli wada wzroku jest mała, często nawet o niej 
nie wiemy. Tymczasem w wyniku coraz szybszego tempa życia 
i w związku z chorobami cywilizacyjnymi obniża się wiek, w któ-
rym pojawiają się wady wzroku. Przybywa też osób, które w ta-
kim stanie nie powinny prowadzić, ale pomimo tego codziennie 
wyjeżdżają w trasę. Już nawet trzy czwarte dioptrii może zna-
cząco zniekształcić widzenie kierowcy. – Zdrowe oko widzi pie-
szego z odległości ok. 200 m, oko z wadą -0,75 dioptrii dopiero 
z odległości 100 m, oko z wadą -2 dioptrii z odległości zaledwie 
dwudziestu metrów. Co więcej, kierowcy z wadą wzroku nie zo-
baczą jednej czwartej znaków drogowych – opisuje Justyna Kro-
wicka, ordynator kliniki Gemini w Ostrawie i dodaje, że nawet 90 
proc. kierowców w starszym wieku nie widzi prawidłowo deski 
rozdzielczej bez okularów. 



 Pomoc z wnioskiem o refundację kosztów leczenia (NFZ)

 Polskojęzyczny personel

 Szybki dojazd

 Usunięcie zaćmy bez kolejek

 Płatność na raty

 Życie bez okularów – soczewki ponadstandardowe

 Zabieg jednego dnia

 Szybki powrót do normalnego życia

OPERACJA
ZAĆMY
W CZECHACH

32 444 95 30 www.gemini.cz/pl
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OKRES JESIENNO-ZIMOWY TO CZAS KIEDY SZCZEGÓLNIE 
POWINNIŚMY DBAĆ O SWOJE ZDROWIE. NASZ ORGANIZM 
MUSI BRONIĆ SIĘ PRZED WYCHŁODZENIEM, NIEPOGODĄ, 

BRAKIEM WYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI ŚWIATŁA SŁONECZNEGO. 
NA SPADEK NASZEJ KONDYCJI I WITALNOŚCI, A TYM SAMY 
ODPORNOŚCI CZYHAJĄ RÓŻNE CHOROBY I PRZEZIĘBIENIA, 
ABY ZADOMOWIĆ SIĘ W NASZYM ORGANIZMIE JAKO NIEPRO-
SZONY GOŚĆ NA DŁUŻEJ. WSZELKIM OSŁABIENIOM I INFEK-
CJOM SPRZYJA DODATKOWO STRES I CIĄGŁY POŚPIECH. NAJ-
WIĘCEJ ZŁA WYRZĄDZAMY SOBIE JEDNAK SAMI. DLACZEGO? 
PRZEDE WSZYSTKIM ZAPOMINAMY O TYM, ŻE LEPIEJ ZAPO-
BIEGAĆ NIŻ LECZYĆ. TAK WIĘC NAJWAŻNIEJSZA JEST PRO-
FILAKTYKA. CO SIĘ Z TYM WIĄŻE? PRZEDE WSZYSTKIM ZBI-
LANSOWANA DIETA, DBANIE O AKTYWNOŚĆ PSYCHICZNĄ 
I FIZYCZNĄ ORAZ ODPOWIEDNIA ILOŚĆ SNU.

Mówiąc o profilaktyce przejdźmy zatem do opisania takich 
dobrodziejstw dla naszego zdrowia jakimi są naturalne produk-
ty pszczele. Spożycie miodu znacząco wzrasta w okresie infek-
cji górnych dróg oddechowych, przeziębień oraz zachorowań 
na grypę. Dzieję się tak m.in. dlatego, że w dalszym ciągu wie-
rzymy, iż miód to cudowny lek na wiele chorób… i tak zapewne 
jest. Zapominamy jednak, że aby terapie naturalnym produktem 
były skuteczne musi on być stosowany regularnie i profilaktycz-
nie, a więc nie tylko w okresie gdy dopadła już nas choroba. Ow-
szem – złagodzi dolegliwości, pomoże, ale czy nie lepiej byłoby 
w ogóle nie zachorować? Aby tak się stało trzeba zmienić spo-
sób myślenia i stosowania się do zasad profilaktyki zdrowotnej. 
Spożywajmy zatem różne produkty pszczele w różnych formach 
regularnie, z pewnymi przerwami, przez okrągły rok – gdy jeste-
śmy zdrowi. Wzmacniamy w taki sposób nasz organizm i chroni-
my przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Uzupełniając swoją dietę o produkty pszczele, zależnie od 
ich właściwości wspieramy poszczególne układy naszego orga-

DLACZEGO WARTO JEŚĆ MIÓD?
nizmu. Wspomagamy budowanie odporności, pomagamy popra-
wić trawienie, wspieramy pracę układu krwionośnego i uspraw-
niamy pracę wielu narządów. Dodatkowo dostarczamy wiele 
wartości odżywczych, witamin, minerałów i aminokwasów. Co naj-
lepsze, nie narażamy się na przedawkowanie czy efekty ubocz-
ne, bo są to w 100% naturalne produkty nieprzetworzone przez 
człowieka. Musimy jednak zwracać uwagę na jakość kupowanych 
produktów, a więc pozyskiwać je od firm czy pszczelarzy, którzy 
mają rodzinne tradycje pszczelarskie i długo funkcjonują na rynku. 
Obecnie możemy z powodzeniem od takich firm zamówić pro-
dukt – nawet telefonicznie. Warto wówczas zapytać o właściwości 
danego produktu. Z pewnością otrzymamy wartościową paradę, 
by otrzymać taki produkt, na jakim najbardziej nam zależy. 

W czym mogą pomóc wybrane miody:
MIÓD GRYCZANY Z WYŻYNY LUBELSKIEJ – stosowany jest 
w profilaktyce leczenia chorób układu krążenia, miażdżycy, 
wątroby (działa odtruwająco) oraz przy niedokrwistości i braku 
żelaza. Sprzyja wspomaganiu odbudowy komórek kostnych. 
Zadbaj o swoje serce!
MIÓD WIELOKWIATOWY Z ROZTOCZA – wskazany wspomaga-
jąco w leczeniu stanów alergicznych dróg oddechowych, serca 
i naczyń krwionośnych oraz w czasie wyczerpania fizycznego 
i psychicznego. Bądź aktywny każdego dnia!
MIÓD SPADZIOWY Z PUSZCZY SOLSKIEJ – zaleca się go spoży-
wać wspomagająco przy leczeniu schorzeń górnych dróg odde-
chowych, w stanach zmniejszonej odporności organizmu i przy 
schorzeniach reumatycznych, anemii oraz układu nerwowe-
go. Bogaty w mikroelementy i pierwiastki śladowe – znakomicie 
uzupełnia niedobory organizmu w żelazo.
MIÓD LEŚNY Z PUSZCZY SOLSKIEJ – posiada silne właściwości 
wzmacniające i regenerujące organizm w stanach wyczerpania 
fizycznego oraz psychicznego. Polecany jest również w schorze-
niach serca i układu krążenia oraz zaburzeń trawiennych.

�� ARTUR KOZAK
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Uzdrowisko Konstancin to jedyne na Mazowszu miasto-
-uzdrowisko. Doskonała lokalizacja (blisko Warszawy), wy-
jątkowe walory krajobrazowe i właściwości lecznicze panu-
jącego tam „nadmorskiego” klimatu sprawiają, że od lat jest 
symbolem zdrowia i miejscem wypoczynku. Przepiękny Park 
Zdrojowy, własne ujęcie solanki oraz tężnia solankowa – na-
turalne inhalatorium, decydują o popularności tego miejsca 
zarówno wśród gości indywidualnych, jaki i biznesowych.  

Uzdrowisko świadczy kompleksowe usługi w zakresie reha-
bilitacji narządu ruchu, rehabilitacji neurologicznej i kar-
diologicznej. Organizuje specjalistyczne pobyty medyczne 
(m.in. egzorehabilitacja), uzdrowiskowe, lecznicze, wypo-
czynkowe i SPA.

„Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” S.A. 
ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. +48 22 484 28 01, www.uzdrowisko-konstancin.pl

Uzdrowiska Polskie umożliwiają leczenie, wypoczynek i rehabilitację, w oparciu o wyspecjalizowaną 
i profesjonalną kadrę, bogatą bazę zabiegową, znakomite warunki lokalowe oraz surowce naturalne: 
borowinę, solankę, wody lecznicze i korzystny mikroklimat. Naszą dewizą jest nowoczesne lecznictwo 
uzdrowiskowe, czyli propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, eko-medycyna i profilaktyka 
prozdrowotna w najpiękniejszych zakątkach Polski.

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój
Profile lecznicze: neurologia, kardiologia, narząd ruchu, psychiatria.

SOLANKA  
KONSTANCIŃSKA  
1 l - cena 8 zł
Lecznicza solanka  
pobrana z odwiertu  
o głębokości  
prawie 2 km.
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Uzdrowisko Nałęczów to świetne miejsce na krótki, relaksujący po-
byt weekendowy lub dłuższy wypoczynek z korzyścią dla zdrowia.  
Położone jest w stosunkowo niewielkiej odległości od Warszawy 
(dwie i pół godziny jazdy samochodem), szczyci się 200-letnią tra-
dycją wodolecznictwa i zaprasza przez cały rok.  Wody lecznicze z lo-
kalnych złóż w Nałęczowie charakteryzują się słabym zmineralizowa-
niem i dzięki temu nie ma ograniczeń w ich zastosowaniu. Natomiast  
specyficzny, niskobodźcowy mikroklimat uzdrowisko zawdzięcza lokalizacji 
w tzw. Niecce Nałęczowskiej. 

Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A., www.uzdrowisko-naleczow.pl
al. St. Małachowskiego 5, 24-140 Nałęczów, tel. +48 81 50 14 356 

Iwonicz-Zdrój, położony w południowej części województwa 
podkarpackiego, wśród lasów Beskidu Niskiego, od stuleci go-
ścinnie wita kuracjuszy spragnionych spokoju i zbawiennego 
wpływu kuracji zdrojowej odbywanej w specyficznym podgór-
skim mikroklimacie. Atmosfera otoczonego zielenią zabytkowe-
go centrum, drewniane, XIX-wieczne zabudowania oraz atrakcyj-
ne tereny spacerowe na długo pozostają w pamięci kuracjuszy 
i turystów. Iwonicz-Zdrój to idealne miejsce do wypoczynku  
i rehabilitacji.

Znajdziesz tu nowoczesną bazę sanatoryjną i zabiegową, bardzo 
dobre warunki lokalowe, znakomite wyżywienie, kompetentny  
i miły personel. Największe bogactwo Iwonicza-Zdroju stano-
wią lecznicze wody mineralne, które służą do inhalacji, kuracji  
pitnych i kąpielowych.

Jesteśmy również producentem soli jodobromowej iwonickiej 
oraz kosmetyków „Iwoniczanka”, wytwarzanych na bazie soli  
i iwonickiej wody termalnej bogatej w minerały. 

Kosmetyki do nabycia w sklepie: 
www.iwoniczanka.uisa.pl

„Uzdrowisko Iwonicz” S.A.
Al. Torosiewicza 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój 
tel. +48 13 430 87 80, www.uzdrowisko-iwonicz.com.pl

Uzdrowisko Iwonicz
Profile lecznicze: neurologia, ortopedia, reumatologia, 
laryngologia, gastrologia, dermatologia.

Uzdrowisko Kamień Pomorski ma ponad 50-letnie doświadczenie  
w lecznictwie uzdrowiskowym i rehabilitacji. Wydobywane są tutaj solanka  
i borowina, dzięki którym uzdrowisko stało się jedną z najbardziej cenionych 
baz zabiegowych w Polsce. Uzdrowisko oferuje m.in. specjalistyczną 
rehabilitację przy użyciu egzoszkieletu oraz nowo otwartą, nowoczesną 
klinikę stomatologiczną. Bogata oferta skierowana jest przede wszystkim 
do osób ceniących sobie tradycję medycyny uzdrowiskowej, właściwości 
lecznicze klimatu oraz urok małego nadmorskiego miasta.

Uzdrowisko Kamień Pomorski
Profile lecznicze: ortopedia i traumatologia narządów ruch 
reumatologia, neurologia medycyna fizykalna.

Uzdrowisko Nałęczów
Profile lecznicze: kardiologia, narząd ruchu.

„Uzdrowisko Kamień-Pomorski” S.A.  
ul. Szpitalna 14, 72-400 Kamień Pomorski
tel. +48 91 38 21 149 lub 91 38 25 043
www.uzdrowisko-kamienpomorski.pl

Naturalna BOROWINA z Kamienia Pomorskiego 
do użytku domowego. Cena 19,90 zł.  ...................................
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Specjaliści zalecają 20 min. codziennej dawki ruchu jako gwa-
rancję utrzymania formy i poprawy naszego zdrowia. A gdyby 
tak spędzić czas w taki miejscu, gdzie wysiłek fizyczny będzie 
połączony z przyjemnością poznania rzeczy niezwykłych, nie-
spotykanych na co dzień? 40 km od centrum Krakowa znajduje 
się miejsce, gdzie aktywność ruchowa w niewymuszony spo-
sób poprawia naszą kondycję, wpływa pozytywnie na nasze 
zdrowie i nastrój. To Kopalnia Soli Bochnia. Potencjał tras tury-
stycznych i unikalny mikroklimat bocheńskiej kopalni sprawia-
ją, że łączymy wspólnie spędzony czas z aktywnością fizyczną 
i poznaniem nowych ciekawych miejsc.

KOPALNIA SOLI BOCHNIA  
– NAJSTARSZA NIE ZNACZY NIEAKTYWNA

Najstarszą kopalnią soli kamiennej w Polsce jest Kopalnia Soli 
Bochnia. Jest to również najstarszy, nieprzerwanie od 1248 r. dzia-
łający zakład pracy. Ten niezwykły, zabytkowy obiekt w 2013 r. do-
łączył do prestiżowej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od 
2000 r. jest również Pomnikiem Historii. Od początku lat 90 XX w. 
nie wydobywa się już soli, swoją działalność kopalnia poprowadzi-
ła w kierunku rozwoju ruchu turystycznego i udostępniła najstarsze 
oraz najpiękniejsze wyrobiska, tworząc unikalną trasę turystyczną. 
Z czasem podstawowa trasa turystyczna została wzbogacona 
o wyjatkową w skali światowej Ekspozycję Multimedialną, która na 
tle wydarzeń historycznych, prezentuje rozwój górnictwa, zagroże-
nia, walkę z żywiołami oraz piękno podziemnej natury.
MOC ATRAKCJI I MOŻLIWOŚCI

Bocheńska kopalnia to wiele możliwości i atrakcji. W unikalnym, 
podziemnym labiryncie solnych korytarzy czeka na odwiedzają-
cych wiele niespodzianek. Już sam zjazd do kopalni jest wielkim 
przeżyciem. Do solnego, podziemnego miasta zjeżdża się prawdzi-
wą windą górniczą. Przeprawa łodzią po zalanej solanką komorze 
to kolejna unikalna atrakcja, gwarantująca wiele niezapomnianych 
wrażeń, dzięki którym poznajemy piękno bocheńskiej kopalni.

Kopalnia Soli Bochnia to również trasy tematyczne o charak-
terze specjalistycznym. Trasa przyrodnicza prezentuje niezwykłe 
zjawisko, jakim jest świecenie kryształów halitu, natomiast trasa 
historyczna „Wyprawa w Stare Góry” przeznaczona jest dla osób 
lubiących szczyptę adrenaliny i odrobinę wysiłku fizycznego po-
łączonego ze zwiedzaniem niezwykłych miejsc.

Oferta bocheńskiej kopalni zawiera propozycje zarówno dla 
osób indywidualnych, jak i rodzin z dziećmi, dla grup zorganizo-
wanych szkolnych, ale również osób dorosłych.
ZDROWY MIKROKLIMAT

Co takiego wyróżnia kopalnię? To przede wszystkim powie-
trze. Wszechobecny smog zagrażający bezpośrednio naszemu 
życiu powoduje, że aktywność na świeżym powietrzu to dziś 
hasło prawie zupełnie nieaktualne. Zjazd do kopalni gwarantuje 
przebywanie w czystym powietrzu nasyconym mikroelementami.
NOC 250 M POD ZIEMIĄ

Całkowicie odmienną propozycją jest możliwość spędzenia 
nocy w solnych podziemiach.

To oferta łącząca zwiedzanie kopalni, pobyt w największej 
z podziemnych komór – komorze Ważyn, oraz nocleg w kopalni 
250 m pod ziemią. Podczas pobytu, goście zwiedzają trasę tu-
rystyczną, korzystają z atrakcji znajdujących się w komorze oraz 
spędzają noc w unikalnym mikroklimacie kopalni. Pobyty nocne 
organizowane są zarówno dla grup zorganizowanych, jak i dla 
osób indywidualnych. O terminach pobytów nocnych kopalnia 
informuje na swojej stronie internetowej, informacje udzielane są 
również telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta.
Bocheńska kopalnia to miejsce, które w symboliczny sposób 
tworzy most między przeszłością a teraźniejszością. Historia 
łączy się tutaj z najnowszymi osiągnięciami techniki. Przyjeż-
dżający goście są przedstawicielami różnych pokoleń od lu-
dzi dojrzałych, ale również bardzo młodych. Wszyscy zgodnie 
podkreślają, że odwiedzili miejsce niezwykłe, pełne energii, 
do którego chętnie się wraca.

Więcej informacji:
Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o., Ul. Campi 15, 32-700 Bochnia
 Biuro Obsługi Klienta (informacja i rezerwacja)  
14 6926752, 14 6152460
mail: biuro@kopalnia-bochnia.pl 
 www.kopalnia-bochnia.pl

PORADNIK ZDROWIA 
ZNALEZIONY  
250 M POD ZIEMIĄ!
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JAKIE ROZWIĄZANIA MOŻNA ZASTOSOWAĆ,  
BY POMÓC OSOBOM STARSZYM?

Jednym z najczęściej nasuwających się rozwiązań jest za-
mieszkanie Seniora w Domu Opieki. To jednak decyzja, wprowa-
dzająca duże i radykalne zmiany w jego życiu. 

Dobrą alternatywą jest opieka domowa, czyli zapewnienie 
Seniorowi profesjonalnej pomocy w jego własnym domu przez 
opiekunkę lub opiekuna. Podopieczny unika w ten sposób stresu 
związanego ze zmianą miejsca zamieszkania i otoczenia, do któ-
rego jest przywiązany. Dla wielu osób starszych możliwość po-
zostania we własnym mieszkaniu, pomimo pogorszającego się 
stanu zdrowia, jest bardzo ważnym czynnikiem, który odpycha 
wizję przeprowadzki do Domu Opieki.

W takich sytuacjach skorzystanie z możliwości opieki domo-
wej wydaje się idealnym rozwiązaniem. Profesjonalne agencje, 
zatrudniające doświadczone opiekunki, często oferują opiekę 
w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb oraz ocze-
kiwań osoby starszej i jej rodziny. W zależności od stanu zdrowia 
i kondycji Seniora, może on potrzebować pomocy przez kilka go-
dzin dziennie, wsparcia kilka razy w tygodniu, czy też całodobo-
wo z zamieszkaniem opiekunki w domu Seniora.

Jeśli Podopieczny jest osobą chodzącą – opiekunka pomo-
że w zakupach, gotowaniu czy sprzątaniu, dotrzyma też towa-
rzystwa w wolnym czasie i na spacerach. Jeśli natomiast osoba 
starsza jest w stanie, który nie pozwala jej na wstawanie z łóżka, 

opiekunka zapewni pomoc we wszystkich codziennych czynno-
ściach, w tym higienicznych i pielęgnacyjnych.

CO NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA?
Zakres zadań opiekuna jest bardzo zróżnicowany w zależno-

ści od sytuacji Podopiecznego. Do najczęstszych obowiązków 
należy przede wszystkim pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, 
karmienie i pomoc w przygotowywaniu posiłków. Osoby w po-
deszłym wieku często zmagają się z zaburzeniami związanymi 
z demencją starczą, dlatego zadaniem opiekuna jest też pomoc 
w utrzymaniu porządku oraz w wykonywaniu obowiązków do-
mowych, takich jak gotowanie i robienie zakupów.

Ponadto, opiekun zajmuje się organizacją czasu wolnego, 
proponując Podopiecznemu zajęcia, które przyczynią się do jego 
psychofizycznego rozwoju. Jest też w stałym kontakcie z rodziną 
osoby starszej, udzielając informacji na temat jej stanu zdrowia. 

Podczas gdy w Polsce około 85% opiekunów osób starszych 
stanowią ich bliscy, np. w Niemczech większość to zawodo-
wi opiekunowie, niespokrewnieni z osobą starszą. U nas dzieci 
i krewni chorego Seniora często rezygnują z własnych zobowią-
zań zawodowych czy prywatnych, by na własną rękę się nim zaj-
mować. Tymczasem pozostawienie tego profesjonalnej agencji 
opiekuńczej, prowadzi nie tylko do odciążenia bliskich, ale i kom-
fortu samego Podopiecznego, nad którym opiekę przejmuje wy-
kwalifikowana i doświadczona w pełnieniu opieki osoba. 

JAKIE MOŻLIWOŚCI MA SENIOR,  
KTÓRY POTRZEBUJE CODZIENNEGO WSPARCIA?

W ŻYCIU KAŻDEGO CZŁOWIEKA PRZYCHODZI TAKI MOMENT, W KTÓRYM ZE WZGLĘDU 
NA WIEK, NIE JEST JUŻ W STANIE RADZIĆ SOBIE W CODZIENNYCH CZYNNOŚCIACH TAK 
DOBRZE, JAK KIEDYŚ. 
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Wierzymy, że nasza wystawa pomoże przywrócić świadomości 
powszechnej mistrza, który obok Wita Stwosza należał do 

najwybitniejszych artystów europejskich pracujących dla Krakowa na 
przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych

Mirosław Kruk

MISTRZ I KATARZYNA. HANS VON KULMBACH 

I  JEGO DZIEŁA DLA KRAKOWA

PAŁAC BISKUPA ERAZMA CIOŁKA
ODDZIAŁ MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE 
ul. Kanonicza 17
27.09.2018 – 27.01.2019
Pon.: nieczynne
Wt. – pt. i niedziela: 9.00–16.00
Sob.: 9.00–18.00
Niedziela – wstęp wolny

Kuratorzy: Mirosław P. Kruk (Muzeum Narodowe w Krakowie), 
Marek Walczak (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Bazylika Mariacka), Aleksandra Hola (Akademia Sztuk 
Pięknych w Krakowie)
Aranżer: Łukasz Sarnat 
Koordynator: Aleksandra Kłaput

Organizatorzy: 
Muzeum Narodowe w Krakowie, 
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Bazylika 
Mariacka) w Krakowie

Wystawę objęli patronatem honorowym 
Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski, 
oraz dr Michael Groß, Konsul Generalny Niemiec w Krakowie. 

HANS VON KULMBACH 
(†1522)
ŚWIĘTA KATARZYNA 
ALEKSANDRYJSKA, 
OKOŁO 1511
DREWNO LIPOWE, 
TEMPERA, DESKA 
LIPOWA
KRAKÓW, MUZEUM 
NARODOWE 
W KRAKOWIE – 
MUZEUM KSIĄŻĄT 
CZARTORYSKICH
FOT. PRACOWNIA 
FOTOGRAFICZNA MNK

MISTRZ I KATARZYNA. 
HANS VON KULMBACH 
I JEGO DZIEŁA DLA 
KRAKOWA
27.09.2018 – 27.01.2019

KIEDY W LISTOPADZIE 1939 ROKU DO KRAKOWA PRZYBYŁ 
HANS POSSE, SPECJALNY WYSŁANNIK ADOLFA HITLERA GRO-
MADZĄCY NAJCENNIEJSZE DZIEŁA SZTUKI Z PODBITYCH ZIEM 
DO MUZEUM MARZEŃ FÜHRERA W LINZU, NA LISTĘ PRIORY-
TETÓW TUŻ OBOK LEONARDA DA VINCI I RAFAELA SANTI WPI-
SAŁ NAZWISKO HANSA SUESSA VON KULMBACHA. DLACZEGO 
DZIŚ TEN ZNAKOMITY MALARZ, JEDEN Z NAJZDOLNIEJSZYCH 
UCZNIÓW ALBRECHTA DÜRERA, ULEGŁ ZAPOMNIENIU? JEGO 
SYLWETKĘ I PRACE PRZYPOMNI WYSTAWA „MISTRZ I KATA-
RZYNA. HANS VON KULMBACH I JEGO DZIEŁA DLA KRAKOWA” 
W PAŁACU BISKUPA ERAZMA CIOŁKA, ODDZIALE MUZEUM 
NARODOWEGO W KRAKOWIE PRZY UL. KANONICZEJ. – WY-
STAWA BUDUJE NARRACJĘ WOKÓŁ JEDNEGO DZIEŁA I JEST 
SWEGO RODZAJU STUDIUM DOTYCZĄCYM ZAGADNIEŃ TRANS-
MISJI WZORCÓW I WPŁYWÓW, MIGRACJI I PRZEWROTÓW AR-
TYSTYCZNYCH. JEST ZARAZEM ŚWIADECTWEM JEDNOŚCI KUL-
TUROWEJ EUROPY ŚRODKA W PIERWSZEJ POŁOWIE XVI WIEKU 
– MÓWI DYREKTOR MNK DR HAB. ANDRZEJ BETLEJ.

Malowidła z Bazyliki Mariackiej zestawione zostały z frag-
mentami innych dzieł Hansa Suessa z Kulmbachu wykonanych 
dla Krakowa: rozproszonego dziś tryptyku maryjnego (kwatera 
Ucieczka do Egiptu przechowywana jest w klasztorze Paulinów 
na Skałce, kwatera z postacią św. Katarzyny Aleksandryjskiej – 
w Muzeum Książąt Czartoryskich) oraz ołtarza św. Janów (części 
malarskie zostały zrabowane przez Niemców w czasie II wojny 
światowej, zachowała się fragmentarycznie grupa Chrztu Chry-
stusa oraz wykonane w XIX w. znakomite kopie zniszczonych 
przez czas kwater rzeźbiarskich). Na ekspozycji w Pałacu Bisku-
pa Erazma Ciołka zobaczymy także przypisywane Kulmbachowi 
malowane tablice z tryptyku św. Stanisława z Pławna ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Warszawie. 

Ekspozycję wzbogacają najwyższej klasy dzieła malarskie, 
złotnicze oraz tkaniny, zamawiane w warsztatach norymberskich 
przez króla Zygmunta Starego oraz krakowskich patrycjuszy. To 
m.in. kielichy, ornaty i krzyże relikwiarzowe.

Ekspozycji towarzyszy bogato ilustrowana publikacja, która 
jest nie tylko katalogiem wystawy, ale przede wszystkim podsu-
mowaniem najnowszych badań nad twórczością Hansa z Kulm-
bachu dla Krakowa oraz losami jego dzieł stworzonych dla tego 
miasta.

�� (MB)
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OFERTA DLA 
SENIORA

NO, I SOBIE WYMYŚLIŁEM
Gdy skończyłem 80 lat (trzy lata temu) zdenerwowały mnie śli-
maki Arion lusitanicus (tak zwane brunatniki), które w dużych 
ilościach pojawiły się w moim ogrodzie. Jako inżynier chemik, 
postanowiłem z nimi „pogadać”. W wyniku tej rozmowy zrodził 
się preparat pod nazwą AntycaracoLF, czyli „Proszek taki… na 
ślimaki”. Po wielu próbach i badaniach preparat uzyskał bar-
dzo wysokie oceny w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go w Warszawie, jeżeli idzie o skuteczność jego działania. Uzy-
skał też pozytywną ocenę PZH (Atest NrPZH/HT-3352/2017 
z dnia 18.09.2017), a Urząd Patentowy RP przyznał mi świadec-
two na Znak Towarowy.

Jakie są walory AntycaracoLF?
 Î  preparat jest nieszkodliwy dla: ludzi, zwierząt, pszczół, 

motyli i roślin
 Î  jest o ponad 50% tańszy od preparatów importowanych
 Î  zachowuje swoją skuteczność także po deszczu
 Î  preparat AntycaracoLF nie zawiera substancji biologicz-

nie czynnej
 Î uszlachetnia polskie zakwaszone gleby
 Î  jest bardzo wydajny. Bariery z AntycaracoluF (1 g prepara-

tu na m2) żaden ślimak nie przekroczy
 Î surowce krajowe, technologia produkcji prosta

Po 3 latach negocjacji, produkcji preparatu w skali przemysło-
wej nie udało się uruchomić. A zapotrzebowanie może być duże. 
W Polsce funkcjonuje ok. 1 mln Rodzinnych Ogródków Działko-
wych, podobna liczba Indywidualnych Ogródków Działkowych 
i 1,4 mln gospodarstw wiejskich. Jeżeli dodać do tego kilka tysięcy 
parków i ogrodów miejskich, plus ewentualny eksport, to wyda-
je się, że brak szerszego zainteresowania tym preparatem nale-
ży uznać za karygodny. Oceniam, że przy uruchomieniu produkcji 
w skali przemysłowej od 100 do 150 osób znalazłoby pracę. 

Przed kilkoma tygodniami udało mi się opracować preparat 
odstraszający krety i zwalczający nornice. Nadałem mu nazwę 
Antykret.

�� HENRYK PELC

Henryk Stanisław Pelc urodził się 12 lute-
go 1935 r. w Żurawnie (obecnie Ukraina). 
Ojciec Stanisław był rzeźbiarzem w fa-
bryce alabastru księżnej H. Czartoryskiej, 
matka Anna Gładysz. W wieku 17 lat zdał 
maturę w Liceum w Przeworsku, a 4 lata 
później uzyskał dyplom inżyniera chemii 
na Politechnice Wrocławskiej. W pracy 
zawodowej przeszedł od brygadzisty do 
dyrektora naczelnego ZTS Nitron-ERG 

w Krupskim Młynie. Opracował kilka wynalazków i wdrożonych pa-
tentów wojskowych. Napisał trylogię „Ósmy wiek Przeworska”. Jest 
społecznikiem, związkowcem, zastępcą Naczelnika Miasta Prze-
worska. Założył fundację Przeworski Inkubator Innowacji. Otrzymał 
wiele medali i odznaczeń. Podróżował od Kamczatki po m.in. Mek-
syk, Kanadę, Tajlandię, Nord Cap, Liban, Wietnam. Jest członkiem 
UTW w Rzeszowie i wdowcem.
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ZAKŁADANIE SKARPET

POMOCNY DLA OSBÓB:
  niepełnosprawnych
  otyłych
  z bólami kręgosłupa

ZDEJMOWANIE SKARPET
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MEKSYK TO KRAJ PRZEPEŁNIONY TRADYCJAMI, SŁY-
NĄCY Z PRZEPIĘKNYCH PLAŻ, KAKTUSÓW I SOMBRE-
RO. DOMINUJE TUTAJ CHRZEŚCIJAŃSTWO, A RODZI-

NA STAWIANA JEST ZAWSZE NA PIERWSZYM MIEJSCU. 
SZCZEGÓLNYM UZNANIEM I SZACUNKIEM CIESZĄ SIĘ 
OSOBY STARSZE. WIODĄ ONE PRYM, UDZIELAJĄ RAD, 
BARDZO CZĘSTO PRZEWODZĄ RODZINIE. ZWŁASZCZA 
W MAŁYCH MIASTECZKACH MOŻNA ZAOBSERWOWAĆ, 
JAK WIELE ZNACZĄ SENIORZY. NIESTETY, W WIĘKSZYCH 
MIEJSCOWOŚCIACH OSOBY STARSZE SĄ NIEDOCENIA-
NE, NIECHCIANE ORAZ NIE TRAKTOWANE Z NALEŻYTYM 
SZACUNKIEM. 

Odsetek osób starszych pomiędzy 60-85 rokiem życia sięga 
10,5%, z czego 4,9% to mężczyźni, 5,6% stanowią kobiety. Liczba 
ludności Meksyku to 127 mln osób, zatem prawie 13 mln społe-
czeństwa to seniorzy. Emerytura w świetle prawa meksykańskie-
go przysługuje od 65 r.ż. Żeby ją posiadać należy jednak spełniać 
kilka warunków. Pierwszym z nich jest wspomniany wiek. Jest on 
taki sam zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Osoby zatrudnio-
ne przed 1997 rokiem muszą wykazać przynajmniej 10 lat pracy 
(niekoniecznie ciągłej) oraz posiadać opłacone ubezpieczenie 
społeczne przez przynajmniej 2 lata (pomiędzy 60-65 r.ż.). Oso-
by, które podjęły pracę po 1997 roku muszą przepracować 25 lat, 
żeby starać się o przyznanie świadczeń emerytalnych oraz po-
siadać ubezpieczenie społeczne przez min. 2 lata (pomiędzy 60-
65 r.ż.). Wysokość emerytury zależy od dochodów uzyskanych 
z tytułu wykonywania pracy. Średnia krajowa wynosi około 5 000 
peso (około 1 000 zł polskich). Każda osoba w ramach zasiłku 
może skorzystać z opieki zdrowotnej w sektorze publicznym. 
W Meksyku najczęściej osobami pracującymi są mężczyźni. Ko-
biety zajmują się wychowywaniem dzieci i domem. Emerytura, 
którą dostaje pracujący mężczyzna pokrywa także ubezpiecze-
nie zdrowotne osoby z otoczenia (tj. żona).

Istnieją kluby rozrywki dla osób starszych, które są opłacane 
przez rząd. „La Casa De Abuelo” – bo tak się nazywa to miejsce, 
oferuje:

 Î  wykłady z różnych dziedzin, tj. krawiectwo, rzemieślnic-
two, malarstwo,

 Î zajęcia jogi, zumbę,
 Î zabawy i spotkania organizowane przez wolontariuszy,
 Î  spotkania organizowane przez innych seniorów mające 

na celu wymianę doświadczeń i umiejętności.
Z tytułu bycia emerytem przysługują pewne zniżki. Obniżone 

ceny obejmują:
 Î bilety na autobusy (połowa ceny biletu),
 Î bilety lotnicze na loty krajowe (15% zniżki),
 Î opłaty za wodę, elektryczność (15% zniżki),
 Î opłaty za roczne rozliczenie podatkowe za dom (15%).

Większość osób nie jest zadowolona z kwoty, którą otrzymu-
ją od państwa. Według nich zasiłek powinien wynosić 12-15 tys. 
peso, co daje około 2-3 tys. złotych polskich. Jako powód poda-
ją drożejące jedzenie oraz koszty leków, które nie są opłacane 
z pieniędzy rządowych (np. insulina).

Posiadanie emerytury to jednak nie koniec obowiązków. Żeby 
ją utrzymać, należy spełniać kilka warunków. Jednym z nich jest 
obowiązkowa wizyta u lekarza rodzinnego celem prewencji cho-
rób. Co dwa miesiące lekarz dokonuje pomiaru ciśnienia tętni-
czego krwi, wagi, wzrostu, przeprowadza wywiad oraz przepisu-
je leki. Badania specjalistyczne, tj. mammografia czy USG jamy 
brzusznej można wykonać bezpłatnie raz w roku. Ponadto, każ-
dy emeryt jest zobowiązany do podpisania co 4 miesiące doku-
mentu poświadczającego, że nadal może pobierać zasiłek eme-
rytalny.

Ze względu na niską kwotę emerytury, która (według miesz-
kańców Meksyku) nie starcza na godziwe życie, wielu seniorów 
decyduje się na pracę dorywczą na czarnym rynku (pracując le-
galnie stracą możliwość pobierania zasiłku emerytalnego). Ze 
względu na brak czasu wolnego, kluby seniora nie cieszą się 
dużą popularnością. Rząd w Meksyku wydaje także czasopi-
sma przeznaczone dla osób 65+. Jedną z ważniejszych instytu-
cji zajmujących się publikacją jest INAPM. Jednak niewiele osób 
korzysta z czasopism. Jest to poniekąd związane z niskim po-
ziomem wykształcenia oraz z lenistwem. Istnieje ogólny brak za-
interesowania klubami, czasopismami, życiem powyżej 65 roku 
życia. Ludzie w Meksyku żyją z dnia na dzień. Starają się korzy-
stać z życia, cieszyć tym co mają. 

�� BEATA KARCZYŃSKA 

SENIORZY W MEKSYKU
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JEST POLITYKIEM, PRZEDSIĘBIORCĄ, WIZJONEREM. 
BRAŁ UDZIAŁ W DZIAŁANIACH OPOZYCJI PRZED 1989 
ROKIEM, BYŁ POSŁEM NA SEJM. ZAŁOŻYŁ FUNDACJĘ 
INSTYTUT STUDIÓW WSCHODNICH, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ 
ORGANIZACJĄ COROCZNYCH SPOTKAŃ PRZEDSTAWICIELI 
ŚWIATA POLITYKI I BIZNESU W RAMACH FORUM 
EKONOMICZNEGO W KRYNICY. TO NAJWIĘKSZA TEGO 
TYPU IMPREZA W EUROPIE CENTRALNEJ. JEGO PASJĄ SĄ 
WSPINACZKI WYSOKOGÓRSKIE. GŁOS SENIORA ROZMAWIA 
Z ZYGMUNTEM BERDYCHOWSKIM.

Zorganizował Pan już 28 edycji Forum Ekonomicznego 
w Krynicy. Co Pana motywuje do kontynuowania tej dzia-
łalności?

Dla mnie jest to po prostu praca. Żebym mógł ją wykonywać 
muszę wciąż rozszerzać i modernizować działalność, dostoso-
wywać do wymogów, konfrontować z wyzwaniami. Inaczej nikt 
nie skorzysta z tych zaproszeń, które wysyłamy. To wygląda cał-
kiem prozaicznie. Trzeba wysłać 10 000 zaproszeń, trzeba przy-
jąć 4 000 ludzi, trzeba zatrudnić kilkaset osób na miejscu w Kry-
nicy, trzeba zatrudnić nie mniej niż 50 osób w ciągu roku, trzeba 
wymyśleć prawie 300 tematów paneli dyskusyjnych i zaprosić 
najlepszych dostępnych ekspertów.

Taki inżynierski projekt.
Nie, nie jest to aż tak bardzo skomplikowane, to po prostu… 

praca! W roku 1990 albo 1991 po raz pierwszy w życiu miałem 
okazję rozmawiać z chłopakiem, który był menadżerem restau-
racji McDonalda, pierwszej w Warszawie, pewnie jednej z pierw-
szych w Europie Wschodniej. Przez 40 minut opowiadał o fryt-
kach: gdzie je robią, jak robią, gdzie magazynują, jak przewożą, 
wydają, i jak to wszystko dobrze, optymalnie jest wykonywane. 
I ja też mógłbym przez 40 minut mówić jak my robimy tę konfe-
rencję, ale ludzi to specjalnie nie interesuje…

Przyglądam się badaniom motywacji ludzi i są takie bada-
nia Gallupa, które mówią, że tylko 13% osób w pracy jest 
naprawdę zaangażowanych, czyli potrafi o tych frytkach 
mówić godzinę z pasją.

Osoby, które traktują swoją pracę w ten sposób, to są natural-
ni liderzy, ale myślę, że jest ich mniej niż 13%.

Patrzę teraz z dużym podziwem na Pańską „ścianę chwa-
ły”: Everest, Aconcagua, Kilimandżaro… Które wejście było 
najtrudniejsze?

Everest był dla mnie wyjątkowym wejściem, chociaż po Eve-
reście było jeszcze Cho Oju, Manaslu, Makalu i inne.

Z którego jest Pan najbardziej dumny?
Zawsze z Everestu, to najtrudniejszy szczyt.

Jakie ma Pan plany sportowe?
Wszystkie ośmiotysięczniki.

Ile brakuje?
Są dopiero cztery, więc zostaje dziesięć.

Czy sport jest dla Pana siłą napędową w pracy? 
Nie, siłą napędową w pracy jest to, że masz rodzinę, dom, że 

musisz być odpowiedzialny, musisz pracując budować pewien 
fundament. 

Młodzi ludzie patrzą na to inaczej.
Bo oni jeszcze tego nie wiedzą. Dopiero stopniowo pozna-

jąc życie orientują się, co jest ważne. Trochę starszy człowiek 
już to wie. 

Czy nie odczuwa Pan, że jakość pracowników, jeśli chodzi 
o ich zaangażowanie, spada?

W okresie międzywojennym, w drugiej połowie lat trzydzie-
stych, wszyscy narzekali na młodzież. Mówili, że jest ona nasta-
wiona konsumpcyjnie, zdegenerowana i jednym słowem, zła. 
Proszę pamiętać, że to była druga połowa lat trzydziestych! Póź-
niej przyszła II wojna światowa. W latach ’70 mówiło się o mło-
dzieży dokładnie tak samo: zła, zdemoralizowana, nastawiona na 
sukces materialny. Dzisiaj można to samo powiedzieć o młodzie-
ży i pracownikach, są tacy czy inni. Ale jak tylko zobaczycie jak 
pracują na zachodzie, gdzie zarabiają trochę więcej niż w Polsce, 
to nikt nie ma wątpliwości, że młodzi ludzie są bardzo zaangażo-
wani, i że bardzo chcą. Wszystko zależy od tego, czy ktoś traktuje 
ich poważnie, czy nie. 

Czy za mało mamy środków na dobrych pracowników 
w Polsce?

My na te fundusze, na nasz własny kapitał i na to co potrafimy 
pracownikom zapewnić tak naprawdę w warunkach względnej 
wolności pracujemy dopiero 20 kilka lat. Ten czas tworzenia do-
brobytu u naszych partnerów zachodnich jest dłuższy o kolejnych 
kilkadziesiąt lat. Czasami ta różnica wynosi 100 lat, czasami tylko 
40 czy 50, ale zawsze to jest ogromna różnica. Jeżeli nic złego się 
nie wydarzy, to my kiedyś będziemy na takim poziomie, jak oni są 
teraz. I wtedy będzie widać, że pracownicy są zaangażowani, go-
towi do poświęceń i tu w Polsce, a niekoniecznie tylko tam. 

Dziękujemy za rozmowę.
Ja również dziękuję.

�� Rozmawiał ŁUKASZ SALWAROWSKI  
I MAGDALENA PETRYNIAK

O SILE NAPĘDOWEJ DO ZDOBYWANIA  
NAJWYŻSZYCH CELÓW
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JEJ MELODIE TOWARZYSZĄ NAM OD PONAD 50 LAT. 
JEST AUTORKĄ MUZYKI DO TAKICH PRZEBOJÓW, JAK 
„MAŁGOŚKA” „WIELKA WODA” CZY „BĄDŹ GOTOWY 
DZIŚ DO DROGI”. BYŁA NAUCZYCIELKĄ WIELKICH 
POSTACI SCENY MUZYCZNEJ. PRACOWAŁA MIĘDZY 
INNYMI Z MARYLĄ RODOWICZ, HALINĄ FRĄCKOWIAK, 
STANISŁAWEM SOJKĄ. W LATACH 80-TYCH OPUŚCIŁA 
„WIELKI ŚWIAT” I ZAMIESZKAŁA NA KIELECKIEJ WSI. WIE, 
CO ZNACZĄ… KŁOPOTY ZE ZDROWIEM. Z KATARZYNĄ 
GÄRTNER ROZMAWIAMY O PRACY KOMPOZYTORA, 
MŁODYCH WYKONAWCACH, MIŁOŚCI I …. KOZACH.

0d 54 lat jest Pani obecna na polskiej scenie muzycznej. 
Czym różni się praca kompozytora dzisiaj od tego, jak pra-
cowało się kiedyś?

Różnica jest zasadnicza. Kiedyś kompozytor przynosił mu-
zykę do radia, teatru czy TV, nagrywało się i już. Często pisały-
śmy z Agnieszką Osiecką dla ulubionych wykonawców. Dzisiaj na 
własne produkcje potrzebne są pieniądze, a wokalistów szukam 
wśród młodych talentów. Lubię pracować z młodzieżą. Nagrodą 
za własne inwestycje są często nowe, zaskakujące wersje zna-
nych utworów. Właśnie pracujemy nad płytą z moimi przebojami. 
Nowe piosenki – też będą.

Wykorzystuje Pani swoje umiejętności i talent do wspiera-
nia młodych artystów. Czy tak było zawsze?

Czuję co zrobić z młodymi ludźmi, by w tym zawodzie mo-
gli osiągnąć sukces. Należy zapewnić im występy na scenie – bo 
scena uczy, nagrania i videoclipy. Żeby skutecznie pomóc, zało-
żyliśmy z moim mężem Intermedialny Teatr Muzyczny o nazwie 
BLUSTRADA – czyli niebieska ścieżka do kariery. Zawsze współ-
pracowałam z wielkimi artystami, jak Rodowicz, Frąckowiak, Za-
ucha, Wodecki czy Czesław Niemen. Na moich płytach pilnowa-
łam, żeby również było paru debiutantów: 2+1, Tadzio Woźniak, 
Andrzej Rybiński…

Kto jeszcze ze znanych artystów zaczynał u Pani?
Na przykład Ryszard Riedel. Znalazłam go w jakiejś piwnicy, 

gdzie próbował ze swoimi kolegami. Wyciągnęłam go stamtąd 
i zaangażowałam do musicalu „Pozłacany Warkocz”. Pamiętam 
również Staśka Sojkę. Jak miał 19 lat mówił: „Postawisz mi obiad, 
to może Ci zaśpiewam” – taki był!!!

Zna Pani życie zarówno w dużym mieście, jak i na spokojnej 
wsi. Jak wypada porównanie?

Na niekorzyść metropolii. Od dawna warunki miejskie z bie-
giem czasu stają się dla człowieka coraz bardziej uciążliwe. Wiel-

I TYLKO TAKĄ 
MNIE ŚCIEŻKĄ  
POPROWADŹ

kie znaczenie ma też to, że w mieście jest trudniejszy dostęp do 
zdrowej żywności. Co prawda jem czasem lody i kremy bo je-
stem łasuchem, ale hoduję kozy i karmię się głównie mlekiem, 
serami kozimi i warzywami z ogródka.

Andrzej Poniedzielski opowiadał kiedyś o wywiadzie, którego 
udzielił Czesław Miłosz. Pewna młoda dziennikarka zapytała 
go „Mistrzu, co mistrz sądzi o przemijaniu”? Miłosz odpowie-
dział: „Jestem przeciw”... Chyba wszyscy jesteśmy przeciw, 
ale są tacy seniorzy, którzy radzą sobie z przemijaniem. Co 
według Pani wpływa na to, że senior jest zadowolony?

MIŁOŚĆ, DIETA i PRACA. Ja wyszłam za mąż grubo po pięć-
dziesiątce. Znaliśmy się w branży długo, lecz dopiero po latach 
przyszła dla nas dobra pora. Uzupełniamy się, ja czuję muzykę 
i potrafię komponować duże formy teatralne. Lecz organizacją 
pracy twórczej zajmuje się mój mąż Kazimierz Mazur – aktor i re-
żyser. Szczęściem jest znaleźć swoją drugą połowę i umieć się 
z tego cieszyć na co dzień.

Pani historia wpisuje się w nasza kampanię Miłość po 60-tce.
Jak najbardziej. Druga rzecz bardzo ważna dla seniora, to od-

powiednia dieta. My z mężem wyeliminowaliśmy z niej masę nie-
zdrowych produktów. Kontrolujemy też, ile jemy: „Nie bądź czło-
wieku łakomy, bo sam sobie skracasz życie”... Trzeba też robić 
różne fajne rzeczy z myślą o innych i pracować jak najdłużej się da.

…, czyli zachować aktywność.
Tak. Ważne jest też umieć osiągnąć stan zadowolenia. Ktoś 

mi powiedział kiedyś: „Jak Ty to robisz, że Twoja szklanka zawsze 
jest do połowy pełna”? Bo niektórzy widzą u siebie zawsze pół 
szklanki pustej...

Czy coś jeszcze może pomóc w zachowaniu dobrego samo-
poczucia seniorom?

Weź sobie człowieku psa, kota, kozę... Zwierzak wymaga cza-
su i opieki. Ja chodziłam z kozami po lasach codziennie po parę ki-
lometrów. To dla zaawansowanych piechurów. Potem jak wracasz 
z takiego spaceru, nogi są zmęczone, ale głowa świeża i pełna 
pomysłów.

W październiku w ramach Sceny Mistrzów prowadziła Pani 
swój benefis w Teatrze Groteska w Krakowie. „I tylko taką 
mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciem-
ności”... śpiewała publiczność. Odśpiewano również „Sto 
lat”. Gratulujemy sukcesów i razem z wielbicielami Pani ta-
lentu życzymy wszystkiego dobrego.

Dziękuję bardzo.

�� Rozmawiał ŁUKASZ SALWAROWSKI I AGATA SKOCZYLAS
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TO SENIOROM SIĘ CHCE 
NAPRAWDĘ ŻYĆ, A NIE MŁODYM
MA W SOBIE TO COŚ. FENOMENALNY GŁOS, 
UJMUJĄCY WYGLĄD I NIENAGANNY WARSZTAT 
ARTYSTYCZNY PRZYCIĄGAJĄ MILIONY. 
WYSTĘPOWAŁ W KULTOWYM MUSICALU METRO, 
POTEM PRZEZ 21 LAT PROWADZIŁ PROGRAM 
„JAKA TO MELODIA” W TVP. O TYM JAK MARZENIA 
I PRACA WYPEŁNIAJĄ JEGO CZAS ROZMAWIAMY 
Z ROBERTEM JANOWSKIM.

Jaka jest recepta żeby się chciało chcieć? Jak motywować 
się do działania mimo upływu czasu?

Ja cały czas mam marzenia. Mam dwie półki marzeń. Jedna 
jest tak wysoko, że jej nigdy nie dotknę. To jest marzenie żeby 
być bocianem... Żeby choć raz pofrunąć nad łąką... A druga półka 
jest dużo niżej i mogę do niej sięgnąć, jest tuż nad łóżkiem. Piszę 
kolejną książkę, nagrywam kolejną płytę. Pomagam też innym 
spełniać ich marzenia, bo ja już nie muszę się ścigać z nikim. 

Co Pan myśli o naszych akcjach skierowanych do seniorów? 
Na przykład o Senioraliach?

Ci ludzie, którzy tam przyszli wcale nie czują się starzy. Oni 
się denerwują, że wszyscy ich traktują jako starych, bez zainte-
resowań i żadnych chęci do działania. Byłem na wydarzeniu dla 
seniorów w Warszawie. Oni są młodsi ode mnie! Przyszli, bo ktoś 
dał im impuls i iskrę, tyle im potrzeba. Cieszę się, że coś się za-
czyna dziać. Znam DJ Wikę. Widziałem jak ludzie na nią reago-
wali. Ta kobieta to po prostu wulkan energii! 

Nie chcemy aktywizować już aktywnych. Jak dotrzeć do in-
nych?

Zróbcie radio. Każda starsza Pani słucha sobie w kuchni ra-
dia. Zróbcie Radio Senior. Proponujcie zwykłe codzienne pora-
dy. Odbierajcie telefony, żeby mieć żywy kontakt z człowiekiem, 
który słucha. Wtedy p. Krysia dzwoni i mówi: „Panie Andrzeju, 
mam taki kłopot”, a p. Andrzej odpowiada: „Gdzie Pani jest? Już 
posyłam tam kogoś, kto Pani pomoże”. Do tego są potrzebni lu-
dzie. Pracownicy, ale też społecznicy.

Jedną z rzeczy które staramy się nagłaśniać, to stwierdze-
nie, że do starości należy się przygotować. Zgadza się Pan 
z tym?

Sądzę, że to jest dobre podejście. Kiedyś nie przyszłoby 
mi do głowy, że nie zrobię 20. pompek na zawołanie, albo nie 
podciągnę się na drążku. Dopóki tego nie doświadczysz, to 
nie masz o tym pojęcia. Ja już się przygotowuję, na przykład 
gimnastykuję się, dwa razy w tygodniu gram w tenisa z przy-
jaciółmi. 

Jakie ma Pan plany artystyczne? Czym wypełnia Pan lukę po 
programie „Jaka to melodia”?

Wydałem płytę „Najpiękniejsze melodie” z przebojami lat 20 
i 30. XX wieku. Będę robił też kolejną płytę. Zadzwonił do mnie 
pan Janusz Sent, autor melodii m.in. do „Jesteśmy na wczasach”, 
wspaniały artysta, i powiedział: „Wojtek Młynarski napisał kilka 
tekstów, ja zrobiłem muzykę, chciałem je dać Zbyszkowi Wo-
deckiemu, ale nie zdążyłem. Gdyby zechciał Pan przyjąć ode 
mnie te kilka utworów...”. Ja mówię: „Mistrzu, ależ to zaszczyt, 
dlaczego ja?”. Był na koncercie ,,Najpiękniejszych Melodii”. Może 
mu się spodobało jak interpretuję muzykę. Spotkaliśmy się, po-
wspominaliśmy, dostałem te teksty z jego muzyką. Niestety już 
tego nie usłyszy. Zmarł kilka tygodni po naszym spotkaniu. Ale 
będę to robił. Najlepiej jak potrafię. Dla Niego. Nagraliśmy też 
płytę mojej córki, która jest 10 razy zdolniejsza niż tata, teraz tę 
płytę chcemy wydać. 

Czy jest jakiś żal po programie „Jaka to melodia”? Żal, że się 
zostawia 21 lat swojego życia?

Jest mi żal, że ktoś podjął taką decyzję, by tylu milionom lu-
dzi zrobić taką przykrość. Ja sobie poradzę, ale ci którzy codzien-
nie spędzali swoje 25 minut przed telewizorem coś stracili. To 
była moja robota dla seniorów, bo ja świadomie wybierałem taki 
repertuar, żeby oni byli zadowoleni, że ktoś o nich pomyślał. 

Czy ma Pan pomysł aby tych ludzi zagospodarować? Zapro-
ponować im coś atrakcyjnego?

Jest taki pomysł, może na wiosnę, a może w jesieni powsta-
nie coś nowego.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.

�� Rozmawiali ŁUKASZ SALWAROWSKI I EWA WĘGRZYN
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PATRIOTYCZNY GŁOS SENIORA

W ROKU 2018 PODJĘTO WIELE INICJATYW ZWIĄZA-
NYCH Z UPAMIĘTNIENIEM STARAŃ CAŁEGO NARODU 
O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI. JEDNĄ Z NICH BYŁA 

NASZA AKCJA DOTYCZĄCA ZBIERANIA I DOKUMENTOWA-
NIA WSPOMNIEŃ ZWIĄZANYCH Z WALKAMI ORAZ STARA-
NIEM O UTRZYMANIE WOLNOŚCI. JESTEŚMY WDZIĘCZNI ZA 
ODZEW I NADSYŁANIE MATERIAŁÓW DO PUBLIKACJI. PRZY 
TEJ OKAZJI ODBYLIŚMY WIELE ROZMÓW, ODKRYWALIŚMY 
NIEZNANE DOTĄD POWIĄZANIA MIĘDZY POSTACIAMI BIO-
RĄCYMI UDZIAŁ W POSZCZEGÓLNYCH WYDARZENIACH. 
MOŻLIWOŚĆ STWORZENIA PLATFORMY DO KONTAKTÓW 
DLA SENIORÓW, KTÓRYCH PASJĄ JEST HISTORIA LOKALNA 
I RODZINNA SPLATAJĄCE SIĘ Z HISTORIĄ KRAJU JEST DLA 
NAS WIELKĄ MOTYWACJĄ DO DALSZEJ PRACY. DOKUMEN-
TOWANIE NAWET DROBNYCH ZDARZEŃ JEST PRACĄ BEZ-
CENNĄ I DOBRZE WIEDZĄ O TYM ZAWODOWI HISTORYCY, 
KTÓRZY NIERAZ NA PODSTAWIE STRZĘPKÓW INFORMACJI 
DOCIEKAJĄ PRAWDY O WYDARZENIACH.

Podsumowaniem projektu było spotkanie z autorami, na 
którym wręczyliśmy przybyłym pamiątkowe dyplomy, nagrody 
książkowe, a także egzemplarze magazynu. Prezes Stowarzy-

PATRIOTYCZNY 
GŁOS SENIORA 
– ŚLADAMI 
NIEPODLEGŁEJ – 
FINAŁ PROJEKTU

szenia Manko i redaktor naczelny Głosu Seniora poprowadził 
spotkanie. Pozwoliło ono autorom na dopowiedzenie wie-
lu szczegółów, na które nie starczyło miejsca w artykułach, ze 
względu na ograniczenia związane z objętością tekstów. Nawią-
zanie nowych znajomości oraz odświeżenie starych było powo-
dem do radości dla wszystkich uczestników.

Każdego roku w listopadzie planujemy wydawanie Patrio-
tycznego Głosu Seniora – Śladami Niepodległej. Już teraz za-
praszamy Państwa do współtworzenia kolejnych edycji. Prosimy 
o przygotowywanie i nadsyłanie propozycji artykułów. Prace, 
które nie znalazły się w tegorocznym wydaniu zachowujemy na 
rok następny.

Rok obchodów 100-lecia Niepodległości stał się dla Głosu 
Seniora okazją do zainicjowania nowego projektu, który mamy 
nadzieję, że przetrwa długo po rocznicy. Jak dzisiaj zdefiniować 
patriotyzm? Niezależnie od czasów, jest nim na pewno budowa-
nie Polski. Odpowiedź naszego zespołu to zaproponowanie se-
niorom kolejnej aktywności.

��  

Projekt dofinansowany  
ze środków Programu Fundusz  

Inicjatyw Obywatelskich
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DZIADEK MÓJ URODZIŁ SIĘ 1906 R., GDY POLSKI 
JESZCZE NIE BYŁO NA MAPACH ŚWIATA, JEGO MAT-
KA BYŁA PANNĄ, A W TAMTYCH CZASACH DZIECKO 

W STANIE PANIEŃSKIM BYŁO CZYMŚ STRASZNYM. DWA 
LATA PÓŹNIEJ POZNAŁA MĘŻCZYZNĘ, KTÓRY ZAŻĄDAŁ 
OD MOJEJ PRABABKI, ABY ODDAŁA SYNA DO SIEROCIŃ-
CA, I TAK SIĘ STAŁO. 

Gdy wybuchła II Wojna Światowa dziadek mój miał już żonę 
i kilkuletnią córkę Annę. Został zmobilizowany i wcielony do 
wojska. Walczył na wschodzie. Opowiadał, że nie było dużo 
potyczek z Rosjanami, a po klęsce sądzono, że potraktują oni 
Polaków jak braci Słowian. Niestety tak się nie stało. Rosjanie 
wywieźli jeńców na wschód. Dziadek opowiadał, że od razu Ro-
sjanie prowadzili selekcję: oddzielali szeregowych żołnierzy od 
oficerów – w tym momencie wiemy już po co… Czasami oficero-
wie przebierali się w mundur szeregowców, tak właśnie według 
wiedzy dziadka postąpił gen. Anders. Rosjanie sprawdzali żołnie-
rzom stan dłoni, bo wychodzili z założenia, że oficer nie mógł 
mieć spracowanych rąk. 

Dziadek rzadko opowiadał o samej niewoli. Często chorował, 
miał gruźlicę. Mówił, że wszy chodziły po nich „piechotą”. Pano-
wała wszechobecna nędza i podejrzliwość wobec swoich współ-
towarzyszy niedoli – zdarzały się przypadki, i to częste, że Rosja-
nie werbowali ludzi na szpicli. Dziadek, jak wspominałem, często 
chodził do lekarza z powodu choroby i dzięki temu podjął próbę 
ucieczki. Lekarka, która mu pomogła została rozstrzelana przez 
NKWD, a on trafił z powrotem do obozu. Moja ciotka posiada bez-
cenną rodzinną pamiątkę z tamtych czasów. Dziadek z monety 
o nominale 1. kopiejki zrobił medalik z wizerunkiem Matki Boskiej 
i wygrawerował na nim dedykację dla kochanej córki Ani.

Po podpisaniu porozumienia o powstaniu „Armii Nędzarzy” 
(tak dziadek siebie i kolegów nazywał), zdecydowana większość 
więźniów nie nadawała się na żołnierzy, z nim na czele. Choroby, 
głód i złe traktowanie spowodowały, że ludzie ci nadawali się na 
leczenie, a nie do walki. 

Jeśli chodzi o bitwę o Monte Cassino, to dziadek wspomi-
nał, że naszym bardzo zależało, żeby pokazać całemu światu, 
że Polski żołnierz potrafi walczyć. Przed każdym atakiem idący 
na przedzie dostawali na zachętę „ćwiartkę” czystego spirytusu. 
Tak Melchior Wańkowicz w książce pt. „Monte Cassino” opisuje 
mojego dziadka: „Natarcie odparte, posuwają się za Niemcami, 
strz. Oczkowicz nie będąc piacistą, nadybał jeden jedyny pocisk 
do piata. Wyrwał piat strzelcowi, biegł pod ogniem szpandałów 
do schronu niemieckiego, spala schron”. Był to niebywale karko-
łomny i pełen odwagi czyn. Jaka bowiem była szansa na ode-
branie arsenału wrogowi, a przy tym uniknięcie śmierci? Opowia-

STRZELEC JAN OCZKOWICZ.  
BITWA POD MONTE CASSINO

dał, że wykorzystał jakże krótką chwilę nieuwagi wroga. Heroizm 
i brak jakiejkolwiek nadziei na „jutro” popchnęły go w tak bez-
nadziejny czyn. Mówił mi, że strach przed ewentualnym cierpie-
niem i troska o braci, współtowarzyszy broni – bo tak nazywał 
swoich kompanów, spowodowały, że jakby bezwładnie, a jednak 
z determinacją rzucił się w wir wydarzeń, które później okazały 
się częścią historii, a zarazem świadectwem poświęcenia, troski 
i patriotyzmu. Nigdy się tym nie chwalił, że ocalił życie współto-
warzyszy. Zawsze był skromny, pełen szacunku dla powierzonej 
sprawy, niezwykle lojalny, nigdy nie usłyszałem z jego ust krytyki 
wobec innych żołnierzy. Przywiózł z wojny dwa odznaczenia za 
odwagę.

Dziadek z wojny wrócił w 1946 r. Z tego co mi wiadomo, nie 
chciał wracać. Pisał, że jest w stanie wywieźć babcię z okupowa-
nej przez sowietów Polski, ale nie zgodziła się. Moja mama uro-
dziła się 1947 r. w Konaszówce. Dziadek jako osadnik wojskowy 
otrzymał w Lutomi koło Wałbrzycha 12 ha ziemi i kawałek dworu 
na spółkę z innym osiedleńcem. Pewnej nocy w Lutomi zakoła-
tano do drzwi, pobudzono domowników; okazało się że przyszło 
trzech mężczyzn: sołtys, ruski żołnierz oraz ubrany po cywilne-
mu mężczyzna, mówiący po niemiecku. Zaczęli szukać w poko-
ju, gdzie spał dziadek z babcią i dwoma córkami. Opukiwali ścia-
ny. Okazało się, że na jedna ze ścian miała zamaskowane drzwi. 
Za nimi znajdowało się pomieszczenie, w którym było coś ukry-
te. Po zabraniu tego czegoś sołtys powiedział do dziadka, żeby 
to przemilczał, bo ma rodzinę.

Dziadek zmarł w Konaszówce w 1997 r., w wieku 91 lat. 

�� BOLESŁAW WRZESIEŃ 



56

BEZPIECZNY SENIOR
Projekt dofinansowany  

ze środków Programu Fundusz  
Inicjatyw Obywatelskich

STOP MANIPULACJI,  
NIE KUPUJ NA 
PREZENTACJI! 2018

Ofiarami tej nieetycznej formy sprzedaży są głównie osoby 
starsze, „zmuszane” do zakupu produktów, których nie potrze-
bują, na które ich nie stać, po abstrakcyjnej cenie nawet do 50 
razy wyższej niż w sklepie. Zmuszanie do podjęcia nieracjonalnej 
decyzji zakupu odbywa się poprzez znane od lat techniki mani-
pulacyjne. Najpierw seniorzy są zwabiani na zamknięte spotkanie 
poprzez oferowanie im bezpłatnych badań, porad i gratisowych 
prezentów. Spotkanie trwa od dwóch do trzech godzin, a odbywa 
się w hotelu, uzdrowisku czy domu kultury. Dwie godziny to wy-
starczający czas, aby spec od psychotechniki (psychologii, mani-
pulacji i technik wywierania wpływu) oderwał swoje ofiary od rze-
czywistości, od racjonalnego materialnego świata i doprowadził 
je do podjęcia nieprzemyślanej, nieopłacalnej decyzji o zakupie 
produktu. Produktami są najczęściej garnki, masażery, fotele do 
masażu, wyciskarki do soków, materace, pościele i suplementy 
diety. Osoby, które nabyły taki towar po nierynkowej cenie, bardzo 
często na raty, wpadają w spiralę kredytową. Powoduje to często 
problemy windykacyjno-komornicze, a także zdrowotne. 

RUSZAMY Z ODSIECZĄ 
Aby przeciwdziałać tym nieetycznym i skandalicznym prak-

tykom Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora oraz Fundacja FAST 
rozpoczęły kampanię Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji! 
Inicjatywa uzyskała dofinansowanie Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich i Narodowego Centrum Wolności. Partnerami została 
Polska Unia Seniorów. Działania zakładają edukację seniorów, 
ich rodzin, mediów, ale także samorządów i branży hotelowej, na 
których terenie często odbywają się takie prezentacje. 

NASZE DZIAŁANIA
W ramach działań w tym roku zorganizowaliśmy 6 konferen-

cji prasowych w Krakowie, Katowicach, Bydgoszczy, Poznaniu, 
Świeciu i Ciechocinku. Przeprowadziliśmy wspólnie 100 szkoleń 
i warsztatów przeznaczonych dla seniorów mieszkających w ma-
łych miejscowościach w pięciu województw – małopolskiego, 
śląskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomor-
skiego. Wzięło w nich udział łącznie ponad 3000 seniorów. Nie 
ograniczaliśmy się jednak tylko do kameralnych spotkań. ,,Stop 
manipulacji” gościło m.in. na V Ogólnopolskich Senioraliach 
w Krakowie, Warszawskich Dniach Seniora, Dniu Zdrowia Senio-
ra w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, X Forum Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu, XXVIII Forum Eko-

W MARCU 2018 R. RUSZYŁA PIERWSZA W POLSCE KAMPANIA SPOŁECZNA STAWIA-
JĄCA SOBIE ZA CEL PRZECIWDZIAŁANIE MANIPULACJI SPRZEDAŻOWEJ, KTÓRA OD-
BYWA SIĘ PODCZAS SPOTKAŃ I PREZENTACJI W CAŁEJ POLSCE. 

PATRONAT HONOROWY:

PARTNER:

ORGANIZATORZY:

Projekt dofinansowany  
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ROBERTA CIALDINIEGO, WYKORZYSTYWANE 
PODCZAS PREZENTACJI SPRZEDAŻOWYCH

1) REGUŁA WZAJEMNOŚCI
Jeśli Ty zrobiłeś dla mnie coś dobrego, to ja także zrobię coś 

dobrego dla Ciebie. Jesteśmy kuszeni do przyjścia na spotkania 
rzekomo bezpłatnym prezentem, poczęstunkiem czy badaniami. 
Podświadomie czujemy się zobowiązani i wdzięczni. A jak tu się 
odwdzięczyć? Spełnić prośbę i kupić coś od tego kto nas zapro-
sił. Niestety w wysokiej i nieuczciwej cenie.   

2) SPOŁECZNY DOWÓD SŁUSZNOŚCI
Jeżeli inni ludzie zachowują się w dany sposób, oznacza to że 

jest on właściwy i ja również będę tak samo postępował. Kiedy 
podczas prezentacji większość zgromadzonych osób potwierdza, 
że dany produkt się sprawdza i jest wart swojej ceny, to nie chce-
my „wyróżnić się z tłumu” i powiedzieć, że jest wręcz przeciwnie. 
Przecież wszyscy nie mogą się mylić. Tymczasem Ci, co polecają 
i przytakują, to osoby zmanipulowane albo podstawione.

3) LUBIENIA I SYMPATII
Jeżeli lubię Cię, to chętniej spełnię twoją prośbę. Prezenterzy 

zawsze częstują nas komplementami i schlebiają nam. Na pre-
zentacjach dowiadujemy się, że mamy na imię jak najukochań-
sza babcia, siostra czy mama prowadzącego spotkanie. W skle-
pach widujemy atrakcyjne, wzbudzające sympatię hostessy 
reklamujące produkt. Bądźcie ostrożni przy wszystkich próbach 
pochlebstw, bo miły i szarmancki nie znaczy uczciwy.

4) WPŁYWU AUTORYTETU
Jeżeli uważam, że jesteś autorytetem, to chętniej spełnię Twoją 

prośbę. Dlatego często prezenterzy powołują się na opinie eksper-
tów. Doskonale wiedzą, że podczas prezentacji nie możemy tego 
sprawdzić i wykorzystują to. Innym przykładem są aktorzy w prze-
braniu lekarza czy udający znającą się na rzeczy matkę 4 dzieci.

5) NIEDOSTĘPNOŚCI 
Tylko tu i teraz. Taka okazja się nie powtórzy. Mamy tyle zamó-

wień, że nie nadążamy z produkcją. Są zapisy i listy rezerwowe. 
Jeżeli coś jest rzadkie lub trudno osiągalne, to pewnie jest dobre. 
Najczęściej to wszystko nieprawda. Ma nas skusić do skorzystania 
z okazji, jaka się już nigdy nie powtórzy. Właśnie z tego powodu 
często nabieramy się na oferty „last minute”, limitowane edycje, 
okazje, artykuły kolekcjonerskie (im rzadsze tym droższe).

6) ZAANGAŻOWANIA I KONSEKWENCJI 
Jeżeli zaangażowałem się w coś, będę kontynuował to dzia-

łanie, ponieważ chcę być postrzegany jako osoba konsekwentna 
i nie chcę stracić już zainwestowanego czasu, energii i pieniędzy. 
Dlatego bardzo często umowy są skonstruowane tak, aby rezygna-
cja oznaczała stratę tak dużą, że nie opłaca się wycofać. Jeśli za-
inwestowaliśmy już czas na cykl darmowych zabiegów i na końcu 
dowiadujemy się, że efekty przyjdą później, jesteśmy skłonni kon-
tynuować, aby nie stracić tych pierwszych dni zabiegów. Inne przy-
kłady to: „przetestuj smartfon przez tydzień”, „abonament przez 
miesiąc za darmo”, darmowe masaże, darmowe próbki produktów.   

��  

TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU

nomicznym w Krynicy-Zdroju, na Targach Seniora w Poznaniu, 
Targach Seniora w Krakowie, na XVI Samorządowym Forum Ka-
pitału i Finansów w Katowicach, Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, 
na Dniach Seniora w Lublinie, Kołobrzegu i Opolu, Konferencji 
„Senior w Rodzinie” w Senacie RP oraz Konferencji „Społeczeń-
stwo Obywatelskie oparte na wartościach” organizowanej przez 
Narodowy Instytut Wolności w Warszawie.

SENIORZY KRĘCĄ SPOTY 
Drugim etapem kampanii był konkurs na scenariusz spotu ra-

diowego i telewizyjnego oraz jego produkcja i emisja w mediach. 
Wszystko odbyło się w Bartosik Studio w Opolu. Tam nasi amba-
sadorowie – DJ Wika – Wirginia Szmyt, Stylowa Seniorka – Hanna 
Piekarska, Babcia w locie – Barbara Maciejewska oraz Maratoń-
czyk – Marek Pilch zagrali w spocie, który można zobaczyć i usły-
szeć na antenach TVP oraz TVP Kraków, Katowice, Bydgoszcz oraz 
Polskiego Radia Program Pierwszy i wielu stacjach regionalnych.

MEDIA SĄ Z NAMI 
Nasze działania były tematem wielu przekazów medialnych. 

Było to m.in. Polskie Radio 24, Polskie Radio Program Pierwszy, Ra-

dio Poznań, Radio Kraków, Radio Katowice Radio Rzeszów, Radio 
Opole, Radio Emaus, Radio Via, TVP Kraków, Bydgoszcz, Katowice, 
Poznań, TV Trwam, Gazeta Pomorska czy Rzeszowskie Nowiny. 

Do kampanii włączyło się wiele lokalnych organizacji poza-
rządowych i instytucji. Najaktywniejsze z nich, które współorga-
nizowały z nami działania na ich terenie to: Razem dla Świecia, 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, My Cie-
chocinek, PZERiI w Płońsku i Bydgoszczy oraz Rady Seniorów 
w Płońsku, Zielonce, Bemowie czy Rembertowie.   

Otrzymaliśmy patronaty honorowe wielu prestiżowych in-
stytucji i osobistości m.in. Wiceprezesa Rady Ministrów Beaty 
Szydło, Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, Rzecznika 
Praw Obywatelskich, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Komendy Głównej Po-
licji, Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Mał-
gorzaty Zwiercan, Wojewody Śląskiego, Prezydentów Poznania, 
Włocławka, Słupska, Burmistrza Płońska, wójta Iwanowic czy 
Mogilan. A także m.in. Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów oraz Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.

�� KATARZYNA MEUS, ŁUKASZ SALWAROWSKI
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BEZPIECZNY SENIOR
Projekt dofinansowany  

ze środków Programu Fundusz  
Inicjatyw Obywatelskich

CO ROKU NASZE MIESZKANIA ODWIEDZAJĄ KOMINIA-
RZE. CZY WIECIE JAK POWINIEN WYGLĄDAĆ „PRAW-
DZIWY KOMINIARZ”? I W TYM MIEJSCU RODZI SIĘ 

PYTANIE: CZY TO NA PEWNO KOMINIARZE PUKAJĄ DO 
MIESZKAŃ CZY TYLKO „PRZEBIERAŃCY”?

Na początku października do mieszkania 78-letniej Marii O. 
przy ul. Wilanowskiej w Warszawie zapukał mężczyzna w stro-
ju kominiarskim. Zaproponował zakup noworocznego kalenda-
rza, a gdy kobieta poszła do kuchni szukać drobnych, wszedł 
do środka mieszkania i zaczął się rozglądać. Na szczęście w tej 
samej chwili do babci przyszedł wnuk i mężczyzna szybko wy-
szedł, nie czekając nawet na pieniądze. 

Zarówno policjanci, jak i kominiarze proszą o ostrożność, po-
nieważ „oszuści-przebierańcy” podszywają się pod kominiarzy 
i sprzedają kalendarze naciągając mieszkańców. Często mają też 
podrabiane stroje kominiarskie. Prawdziwi kominiarze nie sprze-
dają kalendarzy, rozdają je podczas przeglądu kominiarskiego. 
Mundur kominiarza ma trzynaście guzików, czapkę, szeroki pas 
i jest to zastrzeżony wzór. Gdy kominiarz ma inny strój i nie ma 
legitymacji, lepiej włączyć czujność i dzwonić po Policję. Praw-

21.11.2018 R. W ŚLĄSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM 
W KATOWICACH ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA „POLICJA 
BEZ BARIER – LEPIEJ ROZUMIEM, SPRAWNIEJ POMA-

GAM”. BYŁA ONA POŚWIĘCONA BEZPIECZEŃSTWU SENIO-
RÓW, SZCZEGÓLNIE W ŚWIETLE ZADAŃ POLICJI ORAZ JEJ 
WSPÓŁPRACY Z URZĘDNIKAMI, STRAŻĄ POŻARNĄ, ZUS-
-EM ORAZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. NIC O NAS 
BEZ NAS – W SPOTKANIU UCZESTNICZYLI TAKŻE, ALBO 
PRZEDE WSZYSTKIM SENIORZY.

Organizatorami wydarzenia byli Wojewoda Śląski oraz Ko-
mendant Wojewódzki Policji w Katowicach. W spotkaniu uczest-
niczyli Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich 
Aleksandra Wentkowska, Doradca Wojewody ds. Polityki Se-
nioralnej i Społecznej Maria Nowak, samorządowcy, dyrektorzy 
oddziałów ZUS województwa śląskiego, przedstawiciele straży 
pożarnej oraz organizacji pozarządowych.

Konferencja była dla uczestników okazją do wymiany do-
świadczeń w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa osób 
starszych. Prelegenci mówili o sytuacji demograficznej wo-
jewództwa śląskiego oraz o miejscu seniorów w dzisiejszym 
społeczeństwie. Podkreślano, ze szansą na poprawienie bez-
pieczeństwa osób 60+ jest ich aktywizacja. Poruszono także te-

BEZPIECZEŃSTWO TRZECIEGO WIEKU

dziwy kominiarz zawsze ma legitymację. W razie wątpliwości 
można zadzwonić do korporacji i poprosić o weryfikację osoby. 
W Polsce działają dwie organizacje zrzeszające profesjonalnych 
kominiarzy jest to: Korporacja Kominiarzy Polskich i Krajowa Izba 
Kominiarzy.

Nie tylko osoby starsze są przesądne, kominiarz kojarzy się 
ze szczęściem i dlatego dajemy się oszukiwać. Oszustwa „na 
kominiarza” to kolejna socjotechnika. O ile samo kupno kalen-
darza nie naraża nas na wielką stratę, o tyle już wpuszczanie fał-
szywych kominiarzy do domu może mieć poważniejsze konse-
kwencje. Często zdarza się, że „pseudo-kominiarze” okazują się 
złodziejami, wykorzystującymi okazję do kradzieży lub spraw-
dzenia mieszkania. Jeśli nie mamy pewności, kto stoi po drugiej 
stronie drzwi, najlepiej nie otwierać i nie wdawać się w dyskusję.

Tymczasem moi drodzy Seniorzy życzę podwójnej czujności 
i wielu chwil radości. 

Więcej informacji na stronie http://korporacjakominiarzy.pl

�� sierż. szt. MAGDALENA STRZEŻEK 
Wydział Prewencji KSP

KOMINIARZ CZY OSZUST?

mat sposobów działania grup przestępczych, których celem są 
osoby starsze. Przestrzegano przed wyłudzeniami i oszustwami. 
Zaprezentowano program „Stop manipulacji, nie kupuj na pre-
zentacji!”. Podczas konferencji omówiono także problematykę 
bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym. Zaprezentowano 
przykładowy program profilaktyczny pt. Tarcza, realizowany przy 
udziale Policji. 

��  
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1.  CO BY SIĘ STAŁO, GDYBY NAGLE  
MNIE ZABRAKŁO?
Zazwyczaj nie myślimy o śmierci. Temat ten skrywamy w naj-

głębszych zakamarkach naszej świadomości i wyciągamy jedy-
nie wtedy, gdy na prawdę zajdzie taka konieczność. Zastanów-
my się jednak, co by się stało, gdyby nagle nas zabrakło? Co by 
się stało z naszym mieszkaniem? Naszymi meblami, obrazami, 
zbiorem książek, plikiem dokumentów, z naszą biżuterią, kolek-
cją monet, naszym fortepianem, roślinami, ubraniami i obuwiem? 
Kto by przyszedł, żeby to wszystko znaleźć, poukładać, posprzą-
tać, zabrać, a może nawet wyrzucić? Czy rodzina znalazłaby 
dokumenty? Czy wiedziałaby do jakiego banku się udać, żeby 
podjąć oszczędności, zapłacić kolejną ratę kredytu lub pożyczki, 
wykonać inne dyspozycje finansowe? Czy każdy z członków ro-
dziny wiedziałby, jaką pamiątkę może zabrać ze sobą do domu? 
Czy jest nam wszystko jedno, gdzie zostaniemy pochowani, czy 
jednak naszą wolą jest, aby spocząć w konkretnym miejscu? 
A może mamy jakieś życzenia, które po naszej śmierci rodzina 
byłaby w stanie spełnić? Takich pytań znalazłoby się zapewne 
jeszcze więcej...

2. CO ZATEM ZROBIĆ, ABY UŁATWIĆ ŻYCIE RODZINIE?
Napisać testament oczywiście! Bo przecież nie piszemy go 

dla siebie, tylko dla naszych najbliższych, którzy po naszej śmier-
ci staną przed trudnym zadaniem podziału tego, co po nas zo-
stanie. Oczywiście, jeśli nasza sytuacja rodzinna jest jasna i kla-
rowna, i dziedziczenie ustawowe jak najbardziej spełni swoją 
rolę, nie ma sensu pisać testamentu. Jednak w wielu przypad-
kach relacje między rodzicami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem 
czy kuzynostwem są niełatwe, więc testament może okazać się 
remedium na większość problemów.

3. CZY PODZIELIĆ SIĘ Z KIMŚ NASZYMI TROSKAMI?
Jeśli relacje w Twojej rodzinie są na tyle dobre, że możesz 

porozmawiać o spadkach i dziedziczeniu ze swoimi najbliższymi, 

CZY WYPADA 
MÓWIĆ  
O TESTAMENTACH 
W GRUDNIU?

zrób to. Jednak nie mów o nich jak o dokumentach, które pisane 
są wyłącznie przed śmiercią, tylko jak o Twojej dobrej woli, wyra-
żonej na wypadek, gdyby nagle Cię zabrakło. Tak na wszelki wy-
padek. Jeśli natomiast wiesz, że nie możesz podejmować takich 
tematów z najbliższymi, zadzwoń do nas, a my pomożemy Ci 
poukładać wszystkie elementy układanki spadkowej. Dwa razy 
w tygodniu: we wtorki między 16:00 a 17:00 oraz w czwartki mię-
dzy 10:00 a 11:00 pod numerem telefonu 500 857 074 w Fundacji 
dyżuruje prawnik specjalizujący się w prawie spadkowym, który 
udziela porad prawnych. Możesz również udać się do adwoka-
ta lub radcy prawnego w swojej okolicy i poprosić go o pomoc 
w sporządzeniu testamentu. Cokolwiek zadecydujesz, ważne, 
abyś zrobił pierwszy krok.

4. MOŻE JESZCZE NIE CZAS, ABY O TYM MYŚLEĆ?
Takie zdanie najczęściej wypowiadają osoby, które przecią-

gają moment napisania testamentu. Nie wiadomo jednak, kiedy 
jest „właściwy czas”. Być może warto poczekać jeszcze chwilę 
– kilka tygodni, miesięcy lub lat. Co jednak, jeśli nagle, zupełnie 
niespodziewanie, odejdziemy? Tego momentu nie da się przewi-
dzieć, a im wcześniej zadbamy o komfort naszych najbliższych, 
tym lepiej.

Ktoś może powiedzieć: grudzień, to nie najlepszy czas na 
myślenie o testamentach. Jaki czas jest jednak dobry? Zawsze 
znajdziemy jakiś powód, aby przełożyć te rozważania na później. 
Może zatem warto zrobić to teraz?

�� EWELINA SZERATICS

W GRUDNIU MYŚLIMY ZAZWYCZAJ O ŚWIĘTACH I O TYM, JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY – Z KIM 
ZASIĄDZIEMY DO STOŁU, KOGO W TYM ROKU ZABRAKNIE; PLANUJEMY JADŁOSPIS, ROBIMY 
ZAKUPY I PAKUJEMY PREZENTY. W TAKICH CHWILACH ROZMOWA Z NAJBLIŻSZYMI O TE-

STAMENTACH WYDAJE SIĘ NIEODPOWIEDNIA, JEDNAK BYĆ MOŻE ZNAJDZIEMY CZAS, ABY PO-
ROZMAWIAĆ Z SAMYM SOBĄ I ZADAĆ SOBIE KILKA PODSTAWOWYCH PYTAŃ...
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SENIOR W PODRÓŻY

JAK WIADOMO, URODA SATYSFAKCJONUJĄCEGO 
ŻYCIA PŁYNIE NIE Z GROMADZENIA I POSIADANIA 
RZECZY, ALE Z PRZEŻYWANIA I DOŚWIADCZANIA 

WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI RZECZYWISTOŚCI, KTÓRA NAS 
OTACZA. ZIMOWE WIECZORY TWORZĄ ODPOWIEDNIE 
WARUNKI DO PRZEMYŚLENIA ZMIAN W NADCHODZĄ-
CYM, KOLEJNYM ROKU NASZEGO DOJRZAŁEGO ŻYCIA. 
NIC TAK NIE OŻYWIA ZMYSŁÓW, JAK PODRÓŻ… ZMIANA 
MIEJSCA, OTOCZENIA I KLIMATU, GORĄCZKA PAKOWA-
NIA ORAZ MAGIA ZWIEDZANIA WYMARZONYCH, NIE ZA-
WSZE ODLEGŁYCH MIEJSC.

Czasem warto wyjechać chociaż na 1 dzień np. do pięknego 
Sandomierza, by w scenerii tego miasta poczuć atmosferę zaga-
dek kryminalnych i poznać tajemnice produkcji filmowej popular-
nego serialu. A może wirtualnie pospacerować po bruku przed-
wojennej Stolicy w Muzeum Powstania i przy okazji odwiedzić 
Trakt Królewski i Łazienki w Warszawie? Malbork, toruńskie pierni-
ki, szlaki nad Soliną, Bieszczady, zamki Dolnego Śląska lub Bałtyk 
– każdy znajdzie w naszym kraju własne fascynujące miejsca.

A może pojechać dalej? Czemu by nie wybrać się choćby do 
Morawskiego Krasu w Czechach czy Lasku Wiedeńskiego do Au-

PASJA PODRÓŻOWANIA!
strii, gdzie słychać melodyjne walce Straussa? A może przemie-
rzać Szwajcarię i Włochy spoglądając w zapierające dech plenery 
przez oszklone wagony Bernina Express?! Smak regionalnej ho-
lenderskiej kuchni i zapachy tulipanów będą nam towarzyszyć 
jeszcze długo po powrocie, jeśli zdecydujemy się odwiedzić kraj 
wiatraków.

Miłośników architektury i historii sztuki z pewnością przycią-
gną mitologiczna Grecja i renesansowe Włochy. Wyjątkowo pięk-
ne są też Bałkańskie kraje nad Adriatykiem. A kto z Państwa poznał 
Gruzińską Drogę Wojenną, kaniony Gór Kaukazu i zasmakował 
ostatnio bułgarskiej gościnności wypoczywając w kurortach All 
Inclusive nad ciepłym Morzem Czarnym? Podróż samolotem 
i sprawdzone biura podróży zapewnią komfort nawet najbardziej 
wymagającym.

Zamieńmy więc wygodny, ale statyczny domowy fotel na 
środek lokomocji i ruszajmy śmiało w świat (ten bliski i daleki). 
Cudna, poprawiająca nastrój i samopoczucie rzeczywistość rodzi 
się w odważnych planach.

�� Tekst: DOROTA RADWAN 
BIURO PODRÓŻY ARION – Kraków 

WWW.ARIONSENIOR.PL

WIEDEŃ: KONCERT FILHARMONIKÓW
w ogrodach Pałacu Schonbrunn w WIEDNIU 
3 dni cena 690 zł 20-22.06.2019 

CZECHY: MORAWY–PRAGA–KARLOVE VARY 
4 dni cena 895 zł/os. 27-30.05.2019

GRECJA: SALONIKI–RIWIERA OLIMPIJSKA 
–METEORY–ATENY–TERMOPILE
–8 dni cena 1,690 zł/os. 11-18.05.2019

GRUZJA: TBILISI–KAUKAZ–ANANURI–GORI 
–5 dni – samolotem! 21-25.05.2019
cena od 1,830 zł/os + bilet Wizz Air

GRECJA SAMOLOT + PROM:  
WYSPA SANTORINI + ATENY – 5 dni 
cena 1,890 zł/os. + bilet Wizz Air
11-15.05.; 28.09-02.10.2019

HOLANDIA: OGRODY KWIATOWE 
AMSTERDAM–HAGA–ROTTERDAM–BRUKSELA 
5 dni cena 1,560 zł/os. 23-27.04.2019

HIT!!! POCIĄGIEM  
BERNINA EXPRESS przez ALPY 
SALZBURG–TIRANO–SIRMIONE–WERONA
5 dni cena 1,490 zł + bilet 360 zł 
23.07-27.07.2019

PETERSBURG bez wizy!!! 9 dni 
Wilno–Tallin–Helsinki Autokar + promy 
09-17.07.2019 cena: 2,910 zł

TRUSKAWIEC – wczasy lecznicze – zabiegi 
w cenie
Sanatorium KARPATY 4* dojazd autokarem
turnusy: 8 lub 13 dni od 1,190 zł

TOSKANIA: AREZZO–CORTONA–SIENA–CHIANTI
PIZA–FLORENCJA–PORTOFINO–GENUA 
–7 dni cena 1,670 zł/os. 19.05-25.05.2019

WĘGRY: BUDAPESZT  
– BASENY TERMALNE SZECHENYI
2 dni cena 395 zł/os. 21.03-22.03.2019

WCZASY SAMOLOTEM – All inclusive, 
BUŁGARIA – Kurort ALBENA  
HOTEL**** WYLOTY z Katowic 
9 nocy cena od 1,790 zł

WCZASY – BAŁTYK z dojazdem autokarem 
JASTRZĘBIA GÓRA lub ŁEBA 200 m do morza
pok. 2 os. z łaz. i balkonem + 3 posiłki 
7 nocy cena 1,250 zł
10 nocy cena 1,599 zł

W cenach: przejazd, noclegi, posiłki, ubezp., 
przewodnik

ODYS
2017

NAGRODA

WYCIECZKI dla Seniorów: Bez podróżowania nocą! 26 LAT TRADYCJI

 www.arionsenior.pl Wpłaty w ratach 0% 

RENOMOWANE BIURO PODRÓŻY

Biuro Podróży ARION 
TOUROPERATOR Sp. z o .o. 

 31-128 Kraków,  
ul. Karmelicka 32  /  I piętro  

 tel. 12/ 632 01 50,   
kom. 601 51 18 97  

 e-mail: arion@arion.pl
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NIEJEDNOKROTNIE WIELU Z NAS U PROGU ZAKOŃ-
CZENIA KARIERY ZAWODOWEJ ZADAJE SOBIE PYTA-
NIE, CO ZROBIĆ Z WOLNYM CZASEM. EMERYTURA 

KOJARZONA JEST CZĘSTO Z PRZEŚWIADCZENIEM, ŻE NIE 
CZEKA NAS JUŻ NIC PASJONUJĄCEGO, A WIZJA ŻYCIO-
WEGO ETAPU STAWIANEGO WIELOKROTNIE NA RÓWNI 
ZE STAROŚCIĄ WIELU PRZYTŁACZA. TYMCZASEM JEST 
TO RÓWNIE PIĘKNY OKRES W ŻYCIU, JAK KAŻDY INNY 
I TYLKO OD NAS ZALEŻY, W JAKI SPOSÓB ZECHCEMY 
PRZEZ NIEGO PRZEJŚĆ. STAROŚCI NIE MIERZY SIĘ ME-
TRYKĄ, ILOŚCIĄ ZMARSZCZEK, A STAGNACJĄ. STARZE-
JEMY SIĘ, POZOSTAJĄC W MIEJSCU. STARZEJEMY SIĘ Z 
CHWILĄ ODSUNIĘCIA PRAGNIEŃ POZNAWANIA NOWYCH 
RZECZY, MIEJSC…

Podróże – te duże i te małe – są jedną z tych dziedzin, dzięki 
którym cały czas rozwijamy się, poznajemy wspaniałe zakątki 
i ludzi. Za każdym razem, patrząc przez okno na zmieniający 
się krajobraz zza okna autokaru myślimy, jaki świat jest piękny 
i ile jeszcze do zobaczenia przed nami. Często szukamy egzo-
tyki poprzez drogie wycieczki na inne kontynenty, tymczasem 
jest ona na wyciągnięcie ręki – osiągalna nawet dla emerytów 
o niewielkim budżecie. 

Jednym z takich miejsc jest Rumunia. Egzotyczna dzię-
ki obrazom nietkniętej natury, niezadeptanych jeszcze przez 
turystów terenów, a także egzotyczna za sprawą mentalności 
mieszkańców. Niesłusznie owiana mroczną sławą Rumunia, 
kojarzona jest zazwyczaj z długoletnim komunizmem, biedą 
i Hrabią Drakula. Tymczasem wystarczy jeden dzień pobytu 
w Rumuni, by wszystkie stereotypy pękły niczym bańka mydla-
na. Jest to kraj, który oferuje nie tylko cudowne krajobrazy, jak 
majestatycznie osnute mgłą szczyty Karpat, wspaniałe plaże 
Morza Czarnego czy rezerwaty przyrody, ale również wszech-
obecną życzliwość i uśmiech mieszkańców.

Od czasu wejścia Rumunii do Unii Europejskiej państwo 
mocno rozwinęło swoją gospodarkę. Jest to jednak jedno z nie-
wielu miejsc w Europie – jeżeli nie jedyne – gdzie mieszkańcy 
zachowali zdrowy dystans do szalonego biegu nowoczesności 

RUMUŃSKIE BŁOTA LECZNICZE
i materializmu we wszelkich sferach życia. Rumuni są narodem 
wyjątkowo gościnnym i otwartym, a ich serdeczność jest wręcz 
uderzająca. Całkowity brak pretensjonalności oraz ich ogrom-
na kultura przewyższa wszystkich mieszkańców krajów Europy 
Zachodniej.

Rumunia posiada wiele cudownych, nadmorskich kurortów, 
przy czym jeden z nich jest szczególny. Eforie Sud to miejsco-
wość położona na Riwierze Rumuńskiej, pomiędzy Morzem 
Czarnym, a Jeziorem Techirghiol, oferująca wyjątkowe tereny, 
których nie znajdziemy w innych miejscach Europy. Miejsco-
wość zyskała sławę dzięki występującemu tu błotu lecznicze-
mu, które wykazuje niesamowite właściwości zdrowotne i zo-
stało nazwane „cudownym błotem”. Zjeżdżają tu kuracjusze 
z całej Europy, z chorobami układu kostnego oraz skóry. Naj-
większe jednak sukcesy odnosi się w stosowaniu leczniczego 
błota w chorobach reumatycznych. 

Właściwości lecznicze błota znalazły uznanie już w sta-
rożytności. Teraz terapia błotna przeżywa odrodzenie, wobec 
częstej bezradności medycyny tradycyjnej. Błoto dało w tysią-
cach przypadków poprawę stanu zdrowia, w tym zahamowa-
nie postępu chorób i pozwoliło na uniknięcie setek operacji. 
Ma również bardzo dobry wpływ na osoby walczące z oste-
oporozą. U kobiet wyjeżdżających regularnie na błotne tera-
pie potwierdzone zostały bardzo dobre wyniki badań gęstości 
kości.

Kuracjusze szukający nadziei na wyleczenie swoich dole-
gliwości przybywają do Eforie i korzystając z kadzi wypełnio-
nych błotem, smarują całe swoje ciało, a potem pozostawiają 
do wyschnięcia w słońcu. Po całym procesie zmywa się błoto 
w słonych wodach jeziora, a pierwsze efekty zabiegów można 
odczuć już po 6 tygodniach.

Dzięki pobytowi w Eforie Sud można w pełni cieszyć się wa-
lorami nadmorskiego kurortu i korzystać z plażowania oraz po-
darować sobie szansę na poprawę zdrowia!

My już byliśmy w Rumunii. 
A Państwo?

Eforie Sud
3.07-17.07.2019
13.07-27.07.2019
12.08-26.08.2019

Cena: 640 PLN + 380 EURO

W cenie:
- przejazd komfortowym autokarem
- 10 noclegów w hotelu w Eforie Sud
- 2 noclegi tranzytowe
- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
- 8 wejść na plaże z leczniczymi błotami
- opieka rezydenta
- ubezpieczenie

Rezerwacje i informacje (8:00 – 16:00)  |  Tel. + 48 725 000 888, 77 436 38 41

Biuro Podróży Gold Tour sp. z o.o
ul. Batorego 12 A, 48-200 Prudnik
www.goldtour.eu   |    facebook.com/bpgoldtour
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SENIOR W PODRÓŻY

KTÓŻ Z NAS NIE PAMIĘTA ROGASIA Z DOLINY ROZ-
TOKI? KSIĄŻKA MARI KOWNACKIEJ W DZIECIŃSTWIE 
PRZENOSIŁA NAS W BAJKOWY ŚWIAT NIESKAŻONEJ 

PRZYRODY, PIĘKNYCH WIDOKÓW I BEZTROSKICH ZA-
BAW. TEN ŚWIAT NADAL ISTNIEJE, NIE TYLKO W BAJCE. 
OŚRODEK REKREACYJNY RYTER – SKI POŁOŻONY W RY-
TRZE W DOLINIE ROZTOKI WIELKIEJ, USYTUOWANY TUŻ 
NAD WARTKIM POTOKIEM, PRZYLEGA DO POPRADZKIEGO 
PARKU KRAJOBRAZOWEGO. TUŻ ZA OŚRODKIEM KOŃ-
CZY SIĘ DROGA, A STĄD PROWADZĄ SZLAKI TURYSTYCZ-
NE NA PREHYBĘ I RADZIEJOWĄ. CIEKAWĄ PROPOZYCJĄ 
JEST ZWIEDZANIE OKOLICY PODĄŻAJĄC OZNAKOWA-
NYM „SZLAKIEM ROGASIA”. SPOŚRÓD ŚCIEŻEK SPACE-
ROWYCH ULUBIONA PROWADZI POD WODOSPADY I DO 
ŹRÓDEŁKA, SKĄD AMATORZY CZERPIĄ ZDROWĄ WODĘ. 
NIE BRAKUJE TEŻ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, A OKOLICE 
DOSTARCZAJĄ WIDOKÓW NA JASTRZĘBSKĄ GÓRĘ I NA 
MALOWNICZE RUINY RYTERSKIEGO ZAMKU. NIEDALEKO 
STĄD DO LEŻĄCYCH NA SZLAKU ZWANYM „PERŁY PO-
PRADU” PIWNICZNEJ-ZDROJU, MUSZYNY, WIERCHOMLI, 
DO STAREGO SĄCZA CZY NA SŁOWACJĘ.

W ośrodku odnajdziemy relaks i zregenerujemy siły w stre-
fie EDEN SPA. Kojące działanie sauny, jacuzzi oraz kapsuły SPA 
wpłyną na poprawę kondycji i zdrowia. W gabinetach zabiego-
wych poddamy się rytuałom pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym 
i leczniczym, opartym na działaniu naturalnych kosmetyków. 
Szczególnie dużym powodzeniem cieszą się zabiegi odmła-
dzające, a dla aktywnych ośrodek oferuje siłownię wyposażoną 
w VacuFit. Specjalne pakiety przygotowano dla Seniorów, a ich 
uzupełnieniem jest szeroki wybór diet.

RYTER – SKI to raj sportów zimowych. Zimą narciarze wska-
kują na wyciąg krzesełkowy „prosto z łóżek”, bowiem stok nar-
ciarski Ryterski Raj jest częścią ośrodka. I wszystko za bardzo 
rozsądne ceny. Zwłaszcza dla Seniorów!!! Tylko tutaj przez sezon 
zimowy mamy specjalną cenę za karnet narciarski dla Seniorów 
w wieku 60+, tylko 35 zł za cały dzień jazdy! Wnuki znajdą na 
stoku wygodną „oślą łączkę” z wyciągiem taśmowym. Dla po-
czątkujących narciarzy stacja oferuje całoroczną naukę jazdy na 
nartach „na sucho” z użyciem karuzeli EniLift oraz SkiTrain. Do-
świadczeni instruktorzy pomogą stawiać pierwsze kroki na de-
skach lub doskonalić jazdę. Na terenie stacji narciarskiej dzia-
ła wypożyczalnia i serwis sprzętu zimowego, jest duży parking, 
a goście ośrodka korzystają z przechowalni i suszarni sprzę-
tu narciarskiego. Od grudnia tego roku zestaw atrakcji ośrodka 
wzbogacił się o lodowisko oraz wypożyczalnię łyżew. Łyżwiarzy 
po ślizgach na lodowisku z pewnością ucieszy kubek gorącej 
czekolady z wiśniami.

W DOLINIE ROZTOKI

Kuchnia w Ośrodku RYTER – SKI pomyślana jest pod kątem 
smakoszy. Regionalna gospoda znana jest ze smacznej, tra-
dycyjnej kuchni inspirowanej darami natury, jak choćby z zupy 
z leśnych grzybów zbieranych w pobliskich lasach sosnowych. 
Składniki potraw pochodzą od lokalnych dostawców. Przy cie-
ple kominka, w klimatycznym wystroju, z muzyką Czarnych 
Górali świetnie smakuje rozgrzewająca herbata z pomarańczą, 
rozmarynem i goździkami. Amatorzy góralskiej kuchni znajdą 
grillowany oscypek z żurawiną oraz jagnięcinę doprawioną aro-
matycznymi ziołami. W Oberży Pod Aniołami, przy stacji narciar-
skiej, królują zdrowe „slow foody” oraz sycące zupy. Grochówka 
smakuje tu naprawdę wyjątkowo, a ze słodyczy godne polecenia 
są ciasta domowe, zwłaszcza ciasto marchewkowe z bakaliami 
i wędzoną śliwką, którego smaku długo nie zapomnimy.

Ośrodek oferuje pakiety pobytowe od dwóch noclegów. 
Wyjątkowe propozycje przygotowano na  Ferie, Swięta Wielka-
nocne i Lato. Wieczory miło upływają przy bilardzie lub tenisie 
stołowym, a dzieciaki dokazują w dużej sali zabaw. No, i nasze 
zwierzęta też są tu mile widziane! W bezpośrednim sąsiedztwie 
ośrodka funkcjonuje park linowy oraz basen. Ośrodek RYTER – 
SKI to naprawdę prawdziwy raj dla aktywnych seniorów, a prze-
cież tacy właśnie chcemy być.

�� ELŻBIETA TOMCZYK-MICZKA

RYTER-SKI S.C. 
33-343 Rytro 302
+48 18 414 35 00
www.hotelryterski.pl



POTRZEBNY JEST 
WAŻNY PASZPORT! 
Wycieczki fakultatywne: 
zwiedzanie Lwowa, na operę 
do Lwowa, do Drohobycza. 

www.zakopiec.pl

>  wczasy, pobyty z rehabilitacją, turnusy rehabilitacyjne
>  pokoje z łazienkami i Wi-Fi
>  pełne wyżywienie
>  diety
>  zabiegi na miejscu
>  program kulturalno-oświatowy
>  honorujemy Ogólnopolską Kartę Seniora
>  PROMOCYJNE POBYTY WIOSENNE 5 dni - 399 zł

KO
N

TA
KT   Ośrodek Wypoczynkowy „ZAKOPIEC” 

ul. Jaszczurówka 23c, 34-500 Zakopane
 18 20 114 11
  601 449 250, 507 035 901
  info@zakopiec.pl

Przyjazne i komfortowe miejsce dla Ciebie

w w w.doms eniorab eata.pl

POBYTY STAŁE / AKTYWNY TYDZIEŃ / WEEKEND SENIORA

Dom Seniora BEATA, Złockie 103, Muszyna 
tel: 18 471 49 17, e-mail: biuro@domseniorabeata.pl

ro un jeo mH y		a mr aoi łon pe S o		 lsęt kr ąa 		K

TRUSKAWIEC
Uzdrowisko na Ukrainie
z zabiegami i dojazdem z Krakowa

Al. Słowackiego 52 (obok Nowego Kleparza) 
30-018 Kraków 

 12 634 23 17 |  575 550 302 
 11.00 - 17.00
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WIELKANOC 2019
SZCZAWNICA - 5 dni 18.04-23.04
Cena 690 zł z dojazdem
Cena zawiera: 
  Transport Kraków-Szczawnica-Kraków
  Zakwaterowanie pokoje 2 osobowe z pełnym 

węzłem sanitarnym i TV
  Wyżywienie 3 razy dziennie w restauracji na 

miejscu - bufet
  Jedna z kolacji w formie bankietu z orkiestrą

ZAKOPANE - 4 dni 19.04-22.04
Cena 560 zł/os z dojazdem
Cena zawiera: 
  Transport Kraków-Zakopane-Kraków
  Zakwaterowanie pokoje 2 osobowe z pełnym 

węzłem sanitarnym i TV
  Wyżywienie 2 razy dziennie w restauracji na 

miejscu 
  Uroczyste śniadanie Wielkanocne 

BELFEREK
BIURO TURYSTYCZNE
WWW.BELFEREK.SEO.PL

WILLA KAMELIA
	 07.05-17.05		 1250	ZŁ		 11	DNI
	 18.05-28.05		 1250	ZŁ		 11	DNI
	 29.05-08.06		 1300	ZŁ		 11	DNI
	 09.06-19.06		 1300	ZŁ		 11	DNI
	 20.06-30.06		 1300	ZŁ		 11	DNI
	 13.07-23.07		 1350	ZŁ		 11	DNI
	 01.07-12.07		 1450	ZŁ		 12	DNI
	 24.07-03.08		 1350	ZŁ		 11	DNI
	 04.08-14.08		 1350	ZŁ		 11	DNI
	 16.08-26.08		 1350	ZŁ		 11	DNI
	 27.08-06.09		 1350	ZŁ		 11	DNI
	 08.09-18.09		 1300	ZŁ		 11	DNI
	 19.09-29.09		 1300	ZŁ		 11	DNI
	 30.09-10.10		 1250	ZŁ		 11	DNI

SANATORIUM TRUSKAWIEC
	 28.03-07.04		 1300	ZŁ		 11	DNI
	 08.04-18.04		 1300	ZŁ		 11	DNI
	 26.04-04.05		 990	ZŁ		 9	DNI
	 05.05-15.05		 1350	ZŁ		 11	DNI
	 15.05-25.05		 1350	ZŁ		 11	DNI
	 26.05-05.06		 1450	ZŁ		 11	DNI
	 06.06-16.06		 1450	ZŁ		 11	DNI
	 18.06-28.06		 1450	ZŁ		 11	DNI
	 28.06-10.07		 1650	ZŁ		 11	DNI
	 11.07-21.07		 1450	ZŁ		 11	DNI
	 22.07-01.08		 1450	ZŁ		 11	DNI
	 02.08-12.08		 1450	ZŁ		 11	DNI
	 13.08-23.08		 1450	ZŁ		 11	DNI
	 25.08-04.09		 1450	ZŁ		 11	DNI
	 05.09-15.09		 1400	ZŁ		 11	DNI
	 19.09-27.09		 1350	ZŁ		 11	DNI
	 28.09-08.10		 1350	ZŁ		 11	DNI
	 09.10-19.10		 1300	ZŁ		 11	DNI
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DLA POLEPSZENIA NASTROJU

REDAKCJA ZAINSPIROWANA 
PUBLIKACJĄ „DLA POLEPSZENIA 
NASTROJU”, OPRACOWANIA 
NASZYCH PRZYJACIÓŁ SENIORÓW 
EWY I ZBIGNIEWA PASZKÓW, 
ROZPOCZYNA NOWY DZIAŁ,  
POD TYM SAMYM TYTUŁEM.

H U M O R
Jeżeli spotkałeś kobietę swoich marzeń, 
to o pozostałych marzeniach możesz 
śmiało zapomnieć.

Czy ty naprawdę wierzysz, że kominiarz 
przynosi szczęście? Tak, odkąd odeszła 
z nim moja żona.

Które kobiety są najwierniejsze: blondyn-
ki, brunetki, szatynki czy rude? Siwe.

Żona mówi do męża: kochanie, jutro jest 
rocznica naszego ślubu. Jak ją uczcimy? 
Na to mąż odpowiada: może minutą 
ciszy!

Wiesz, twoja żona to taka śmieszka! 
Jak opowiedziałem jej kawał, to tak się 
śmiała, że o mało co oboje nie spadliśmy 
z łóżka.

Statek rozbił się o skały. Na jednej 
wyspie jest trzech rozbitków: 20-latek, 
40-latek i 60-latek.
Na sąsiedniej wyspie widzą rozebrane 
dziewczyny.
20-latek rzuca się do wody i krzyczy: 
Płyniemy!
Na to 40-latek – spokojnie, zbudujmy 
najpierw tratwę.
60-latek: po co? Stąd też dobrze widać.

Rozmawiają dwie koleżanki: widziałaś, 
jak Kaśka zbrzydła? No, aż miło popa-
trzeć…

Mama do Jasia: wstawaj, jest już późno. 
Dlaczego nie idziesz do szkoły? 
Nie lubią mnie dzieci, nauczyciele 
i w ogóle nikt mnie nie lubi.
Ale Jasiu, przecież jesteś dyrektorem tej 
szkoły!

FRASZKI 
JANA SZTAUDYNGERA
Z TOMU: „Krakowskie Piórka”

KRAKÓW
Kraków nie potrzebuje chwały,
Wieki mu je dały.

CAŁUJĄC KRAKOWIANKĘ
Spuść, miła, powieki,
Patrzą na nas wieki.

Z TOMU „Szumowiny”

PO ZJEDZENIU JABŁKA
Adam ujrzawszy, że Ewa jest naga,
Innego raju już się nie domaga.

NOCLEG
Cnota z okazją noc przespały,
Cnoty nie było, kiedy rano wstały.

DWAJ
Jeden przysięga,
A drugi sięga.

ŻAL ZA GRZECHY
Czuła żal doskonały,
Gdy się grzechy nie udały.

RZECZ OCZYWISTA
Zdobył ją niemowa,
Nie tracił czasu na słowa.

NAJBARDZIEJ ZAWSZE
Najbardziej zawsze nadęci
Kastraci i impotenci.

PRAWO NIEZŁOMNE
Aby kobiety gubić,
Trzeba kobiety lubić.

Z TOMU „ŻYCIE, PRZEMIJANIE”

ŻYCIE …
Zanim się opamiętasz,
Kołyska, ołtarz, cmentarz –
I zrobisz smutne odkrycie,
Że to już całe życie.

DOŚWIADCZENIE
Doświadczenie – ten dar nieba
Masz, gdy go ci już nie trzeba.

RADA
Nie narzucaj światu
Swojego formatu.

TRUDNO MI BĘDZIE
Trudno mi będzie rozstać się ze światem,
Był mi oprawcą i … tematem.

LITERATURA:
1.   „Puch ostu” Jan Sztaudynger, 

Wydawnictwo Literackie Kraków, 2004.
2.   „Piórka prawie wszystkie” Jan Sztaudynger, 

Wydawnictwo Literackie Kraków, 2008.

ZŁOTE MYŚLI
Jedno jest tylko w życiu szczęście: kochać i być kochanym – George Sand.

Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym 
samym kierunku – Antoine de Saint-Exupéry.

Kiedy mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, z pewnością ma się na myśli 
pieniądze innych – Sacha Guitry.

Mężczyźni nie doceniają nigdy swoich żon. Pozostawiają to zwykle innym – Oscar 
Wilde.

Wszystkie małżeństwa są udane. Trudności pojawiają się dopiero wtedy, gdy 
zaczyna się wspólne życie – Françoise Sagan.

Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych, a zapominać o swoich – Cyceron.

Podziwiać należy czyny, a nie słowa – Demokryt.

Ożeń się koniecznie. Jeżeli trafisz na dobrą żonę, będziesz szczęśliwy. Jeżeli trafisz 
na złą – zostaniesz filozofem – Sokrates.

CZEKAMY NA PAŃSTWA PROPOZYCJE ZŁOTYCH MYŚLI, FRASZEK I DOWCIPÓW
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SENIORA TADEUSZA KROTOSA
RYSUNKI NASZEGO AMBASADORA

BABCIE 
W LOCIE 
Z DZIADKIEM

V Ogólnopolskie Senioralia czyli… nasz 
lot do Krakowa

W piątek 21 września 2018 r. już o 6 rano 
wyruszyliśmy Basio- i Gieniolotem do, wy-
tęsknionego przeze mnie, Krakowa. Nie 
mogło nas zabraknąć na V Ogólnopolskich 
Senioraliach w Krakowie organizowanych 
przez Głos Seniora. Przecież to jedno z naj-
większych wydarzeń integrujących środo-
wiska seniorów z całej Polski. 

Powitalny występ „Babć z dziadkiem 
w Locie” odbył się w kinie „Kijów”. Poja-
wiliśmy się na scenie w składzie: Basia 
Maciejewska, Elżbieta Boryniec, Eleono-
ra Karpuk, Anna Ubysz iEugeniusz Dolat. 
W naszych kolorowych strojach zaprezen-
towaliśmy fragment programu dla dzieci. 
Powitaliśmy publiczność utworem „Babcie 
w Locie z miasta Łodzi”, Basia wystąpiła 
jako „Czarownica”, Elżbieta była „Jesie-
nią”, Ania „Radością”, a Gienio opowiedział 
o kozie Klementynie. Po gromkich brawach 
i gorących słowach uznania pobiegliśmy 
dalej. O 18.00 w kinie „Kijów” przedstawili-
śmy nasz kabaret dla dorosłych „Pies czy 
kot czyli herbatka u Jadźki”. Program Se-
nioraliów był napięty, jak struna! Jednak 
udało nam się znaleźć czas na odpoczy-
nek, obiad, pokaz mody „Stylowi Seniorzy”, 
spacer po Błoniach oraz próby do „…her-
batki u Jadźki”. Końcówkę kabaretu skradła 
nam dyskoteka prowadzona przez DJ Wikę 
w holu kina. Dołączyliśmy zatem do roztań-
czonego grona i bawiliśmy się doskonale 
aż do uroczystej kolacji, zaproszeni na nią 
przez organizatorów V Senioraliów. Kolacja 
była „wisienką na torcie”. Poznaliśmy wie-
le osób, zarówno spośród organizatorów, 
jak i gości. Jedliśmy, piliśmy smaczności 
i pyszności. 

Następnego dnia naszym celem był kra-
kowski Kazimierz. Wrażenia niezapomnia-
ne. Długo będę pamiętać te dwa szalone 
dni. Mam nadzieję, że za rok przyjedziemy 
na krakowskie Senioralia i znów ucieszę 
swoją duszę i oczy tym pięknym miastem!

Cudny sen tkwił w mojej głowie.
I się spełnił tu, w Krakowie!

�� ANIA UBYSZ

DOBRZE ŹLE

Dla A.

Zniewolony Jej imieniem
Urzeczony Jej spojrzeniem
Pełen obaw, niepewności
Zanurzyłem się w Miłości.

Jesień może być radosna,  
pełna słońca, uniesienia
Gdy splatają się dwie ręce,  
spotykają się marzenia.
Jesień życia w złocie liści,  
daje radość dojrzałości
Trzeba umieć dojrzeć piękno,  
gdy uczucie w sercu gości.

Kiedy dłonie są splecione,  
nasze serca połączone 
Gdy dotyka usta moje, budzą się motyli roje
Urok Jej uśmiechu i czułość spojrzenia
Wzmacniają mnie będąc potrzebą istnienia.

Zbieżność myśli, potrzeb, smaków,  
ulubione miasto Kraków,
I choć przepaść jest w przestrzeni,  
nic uczucia nie odmieni,
Związek uczuć ciał i duszy,  
żadna siła nie rozkruszy,
Bo gdy miłość jest radosna  
to w jesieni życia…wiosna.

M „Q” 2018

Miłość pogwarancyjna
 
twoje włosy są przerzedzone
w peruczce się łatwo zmieściły
twoje ciało odczuwa brak wody
a twe mięśnie mają mniej siły
 
masz na nogach żylaki pajączki
i zgrubiały już twe drobne rączki
brzuszek z trudem się mieści w spódnicy
stopy moczysz wciąż w większej miednicy
 
twój podbródek opada zwiotczały
no i zęby się powykruszały
ale to bez znaczenia kochanie
bo każdemu tak kiedyś się stanie
 
najważniejsze że bez zmarszczek serce
że cię kocham wciąż więcej goręcej
i że razem się starzejemy
i że nadal się rozumiemy
 
ja też jestem już w gorszym wydaniu
lecz wciąż myślę o naszym kochaniu
o obiadkach kolacjach spacerze
i dziś nadal naprawdę w to wierzę
 
że choć życie w ogóle trwa krótko
nam w łóżeczku jest nadal milutko

Barbara Iwanowska
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JERZY JÓŹWIAK W WIEKU 90 LAT  
SKOCZYŁ ZE SPADOCHRONEM.  
JAK DOSZŁO DO TAK SPEKTAKULARNEGO 
WYCZYNU SENIORA? KIM JEST CZŁOWIEK, 
KTÓRY MOŻE POCHWALIĆ SIĘ TYM 
SUKCESEM? ZNAKOMITE ZDROWIE, 
AKTYWNY TRYB ŻYCIA, GŁOWA PEŁNA 
POMYSŁÓW – WIEK JEST ATUTEM,  
BO IDZIE ZA NIM DOŚWIADCZENIE.

Skąd wziął się pomysł żeby skoczyć ze spadochronem?
Naprawdę nie wiem… Kiedyś przeglądałem Internet i prze-

czytałem coś na ten temat. Zastanawiałem się jak przyczynić się 
do tego, żeby ludzie usłyszeli o naszym Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku w Malborku. Od 15 lat mam kontakt z UTW. Biorę udział 
w wykładach prowadzonych przez specjalistów z wielu dziedzin. 
Potem wracam do domu, siadam przed komputerem i w Inter-
necie wyszukuję te rzeczy, które mi umknęły, albo które chciał-
bym lepiej zrozumieć. Są słuchacze, którzy przywożą nagrody 
z zawodów strzeleckich np. w Grodzisku Wielkopolskim, nasze 
malarki jeżdżą do Torunia – też są nagradzane. Nad wszystkim 
czuwa p. Teresa ŻELAZO, szefowa Malborskiego UTW. Moja, 
względna jeszcze kondycja fizyczna pozwala mi na aktywność, 
pomyślałem, że warto by jeszcze coś w życiu zrobić… Wróciła do 
mnie myśl o skoku – no i udało się. 2 września skoczyłem w tan-
demie z instruktorem ze Strefy Spadochronowej Baltic z Elbląga.

Jakie wrażenia?
Nie dziwię się ptakom, że śpiewają!… To, co się widzi z góry 

jest niesamowite. Widok w obrębie 20 km na Zatokę Gdańską 
i Zalew Wiślany, to są rzeczy niepowtarzalne. Aż mnie kusi żeby 
skoczyć jeszcze raz… Nie powtórzę tego jednak, bo to by było 
wygłupianie się z mojej strony, ale firma zaproponowała mi jesz-
cze jeden skok gratisowo, który komuś jeszcze podaruję.

Nie bał się Pan?
Wojna była twardą szkołą życia. Przeżyłem ją w Warszawie 

od 1939 do 1944 roku. Po niej skok ze spadochronem to drobiazg, 
choć wrażenia niecodzienne… 

Jak lubi Pan spędzać czas?
Od najmłodszych lat ukochałem instrumenty klawiszowe 

i chociaż jako dziecko nie miałem możliwości chodzić do szkoły 
muzycznej, kupiłem akordeon i od 70 lat muzykowanie jest moją 
pasją. Raz na rok prezentuję własną składankę trwającą ok. 1 godz. 
dla publiczności z UTW. Zawsze opieram to na motywach utworu 
„Warszawo, taką Cię pamiętam”. Warszawa jest we mnie, bo miesz-
kałem tam do 17 roku życia i dopiero konieczność wywiezienia 
Matki ze zrujnowanego miasta skłoniła mnie w 1945 r. do wyjazdu. 
Mama została na Kujawach, a ja przyjechałem do Malborka…

Czy uprawia Pan sport?
Wycieczki piesze, Nordic walking, rowery już niestety odpa-

dają, bo nie nadążam za młodszymi słuchaczami UTW, którzy 
organizują sportowe przedsięwzięcia…. Ale znalazłem inny spo-
sób. Mam na Nogacie łódkę. Nie na silnik ani na żagiel, tylko na 
wiosła. Nie forsując kolan i kręgosłupa wiosłuję sobie na tej łód-
ce do woli. To wspaniały relaks kondycyjny.

A zimą?
Całe życie pracowałem głównie na świeżym powietrzu, ku 

mojemu zadowoleniu. Nawet teraz nie mógłbym usiedzieć spo-
kojnie przed telewizorem. Kiedy przychodzi zima znajduję zaję-
cie w moim warsztacie. Robię dla znajomych różne ozdoby do 
ogrodów: drzewa, wiatraki na silnik, małe domki, bociany, figurki 
do podtrzymywania solarów – takie ozdobne drobiazgi. 

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.
Dziękuję bardzo.

�� ROZMAWIAŁA AGATA SKOCZYLAS

SKOCZYŁ,  
ABY PROMOWAĆ  
SWÓJ MALBORSKI 
UTW

FOT. STREFA 
SPADOCHRONOWA 
BALTIC
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MIASTO BIŁGORAJ POŁOŻONE JEST NA RÓWNINIE BIŁ-
GORAJSKIEJ, W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZ-
TWA LUBELSKIEGO, W POBLIŻU ROZTOCZAŃSKIEGO 

PARKU NARODOWEGO I W SĄSIEDZTWIE PUSZCZY SOL-
SKIEJ. MIASTO LICZY PONAD 26 TYŚ. MIESZKAŃCÓW. DZIĘ-
KI WSPÓLNYM WYSIŁKOM WŁADZ SAMORZĄDOWYCH, 
MIESZKAŃCÓW I LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW BIŁGO-
RAJ JEST MIEJSCEM, W KTÓRYM ZOSTAŁ STWORZONY „DO-
BRY KLIMAT” DO PRACY, NAUKI I REKREACJI.

Przywilej lokacyjny Biłgoraj otrzymał w 1578 r., znany jest 
również jako Miasto Sitarzy. Pierwsi sitarze przywędrowali do 
Biłgoraja w XVII w. Wytworzyli własną kulturę, przejawiającą się 
w budownictwie, stroju i obyczajach, o czym świadczy skansen 
„Zagroda sitarska” stanowiąca jedną z atrakcji turystycznych. 
W mieście znajdują się również zabytki sakralne i pomniki mó-
wiące o bogatej historii miasta.

Życie kulturalne miasta przejawia się w organizacji imprez 
o charakterze ogólnopolskim, takich jak: Biłgorajskie Spotkanie 
z Poezja Śpiewaną i Piosenką Autorską czy Ogólnopolski Festi-
wal Piosenki Religijnej „Soli Deo”. Imprezą cykliczną, nawiązującą 
do tradycji biłgorajskich sitarzy jest widowisko plenerowe „Żało-
sne-Radosne”. Biłgoraj jest miejscem przyjaznym dla organizacji 
pozarządowych. Obecnie na terenie miasta aktywnie funkcjonu-
je około 60 organizacji, w tym 9 organizacji senioralnych, m.in. 

Biłgorajski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Kluby Seniora działa-
jące w Biłgorajskim Centrum Kultury. 

Miejskie jednostki i placówki wychodzą naprzeciw klubom 
i organizacjom senioralnym poprzez udzielanie pomocy finanso-
wej i bezpłatne udostępnianie pomieszczeń. 

W czerwcu 2017 r. została wprowadzona Biłgorajska Kar-
ta Seniora, która ma na celu zwiększenie aktywności seniorów 
oraz dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, imprez sporto-

wych, poprawy jakości życia. Jest beztermi-
nowa i bezpłatna. Z kolei 30 sierpnia 2018 r. 
Burmistrz Miasta Biłgoraj podpisał porozu-
mienie o partnerstwie w ramach Programu 
Miasto Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska 
Karta Seniora. 

Kolejnymi działaniami wspierającymi 
miejską politykę senioralną jest m.in. utwo-
rzenie Dziennego Domu Pomocy dla Senio-
rów w Biłgoraju w ramach umowy dofinan-
sowania ze środków unijnych. Przewidywana 
data realizacji przedsięwzięcia to IV kwartał 
2019 r. Gmina wystąpiła również z wnioskiem 
o dofinansowanie projektu „Aktywizacja 
społeczno-zdrowotna poprzez utworzenie 
Klubu Seniora i teleopieka dla mieszkańców 
miasta Biłgoraj szansą dla osób niesamo-
dzielnych i ich opiekunów”, w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

BIŁGORAJ 
– MIASTO PRZYJAZNE SENIOROM

WIZUALIZACJA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH, KTÓRE TWORZONE BĘDZIE W RAMACH 
PROJEKTU „REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA BIŁGORAJ” - NA PARTERZE BUDYNKU 
BĘDZIE UMIEJSCOWIONY DZIENNY DOM POMOCY DLA SENIORÓW W BIŁGORAJU W RAMACH 
POZYSKANIA DOFINANSOWANIA Z EFS
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W SIERPNIU 2018R. POWIAT ZGIERSKI DOŁĄCZYŁ DO 
GRONA SAMORZĄDÓW WYDAJĄCYCH OGÓLNOPOL-
SKĄ KARTĘ SENIORA. POWIAT TEN POŁOŻONY JEST 

W  PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WOJ. ŁÓDZKIEGO, SKŁADA SIĘ 
Z  9  GMIN I JEST JEDNYM Z NAJBARDZIEJ ZALUDNIONYCH 
POWIATÓW W POLSCE. ZAMIESZKUJE GO PONAD 165 TYS. 
LUDZI, W TYM PONAD 20 % STANOWIĄ OSOBY W WIEKU 65+. 

Widząc potencjał i chęć zaangażowania się w życie społeczne 
tak licznej grupy mieszkańców, powiat zgierski już w 2017 r. po-
wołał Powiatową Radę Seniorów, której głównym celem jest re-
prezentowanie interesów osób starszych oraz działanie na rzecz 
poprawy jakości ich życia. Właśnie z inicjatywy tego ciała dorad-
czego, działającego przy staroście zgierskim, powiat zgierski wy-
szedł do swoich seniorów z propozycją wydawania kart upraw-
niających do licznych zniżek i bonusów. Odzew był znakomity. Do 
programu przystąpiło ok. 40 firm, które zaproponowały rabaty za-
równo na produkty, jak i usługi. Tak bogata oferta partnerów zade-
cydowała o tym, że jest to najlepszy wynik w Polsce, jeśli chodzi 
o samorząd przystępujący do Programu Powiat Przyjazny Senio-
rom i Ogólnopolska Karta Seniora. O skali zainteresowania ofer-
tami, które są dedykowane starszym mieszkańcom powiatu, naj-
lepiej może świadczyć fakt, że przez okres ostatnich 4 miesięcy, 
kartę z logotypem powiatu zgierskiego otrzymało ok. 2 tys. osób. 

Nie była to jedyna inicjatywa proseniorska, której podjął się 
powiatowy samorząd. Od kwietnia 2018 r. działa tu również Te-
lefon Życzliwości. Jest to program gwarantujący seniorom do-
stęp do pomocy i porad psychologicznych. Powiat zgierski w od-
powiedzi na potrzeby środowiska lokalnego seniorów wdrożył 
także program pilotażowy pn. „Edukacja osób starszych i zapo-

POWIAT ZGIERSKI 
PRZYJAZNY SENIOROM

bieganie wykluczeniu cyfrowemu”. W trakcie trwania projektu, 
popołudniami, w czterech szkołach powiatowych udostępniano 
osobom starszym pracownie komputerowe, gdzie pod okiem 
nauczycieli mogli poznawać tajniki obsługi komputera i interne-
tu. Ponieważ ochrona zdrowia to bardzo istotne zagadnienie do-
tyczące seniorów, powiat zgierski od lat angażuje się w zbiórkę 
pieniędzy na rzecz budowy jedynego w powiecie, stacjonarne-
go hospicjum w Zgierzu. W lutym 2017 r. powiatowy samorząd 
podpisał ze Stowarzyszeniem Hospicjum im. Jana Pawła II list 
intencyjny. Strony zobowiązały się do podjęcia wspólnych dzia-
łań w pozyskiwaniu środków finansowych na budowę, tak po-
trzebnego w tym regionie hospicjum, które w swojej ofercie bę-
dzie miało także poradnię rehabilitacyjną. O potrzebie powstania 
tego typu inwestycji najlepiej świadczy fakt, że w województwie 
łódzkim jest zaledwie 6,5 łóżek geriatrycznych na 100 tys. miesz-
kańców, a powinno ich być 12. Dzięki budowie zgierskiego hospi-
cjum wskaźnik ten będzie o wiele bardziej zadowalający.
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NYSA POŁOŻONA JEST W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM, 
NIEOPODAL GRANICY Z REPUBLIKĄ CZESKĄ, W NIE-
ZWYKLE MALOWNICZYM REGIONIE PRZEDGÓRZA SU-

DECKIEGO, NA BRZEGU JEZIORA NYSKIEGO, W DOLINIE 
NYSY KŁODZKIEJ. POŁOŻENIE, WARUNKI NATURALNE ORAZ 
KLIMAT SPOŁECZNY POZWALA NA CIEKAWE I PRZYJAZNE 
SPĘDZENIE JESIENI ŻYCIA. NYSA TO MIASTO SZCZEGÓLNIE 
PRZYJAZNE DLA SENIORÓW.

W dniu 17 października 2018 r. odbyło się uroczyste otwar-
cie „Klubu Senior+”. Przygotowanie pomieszczeń oraz zakup wy-
posażenia zostały dofinansowane z budżetu państwa w ramach 
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Klub to 
miejsce integracji i aktywności seniorów, w którym toczy się ich 
życie społeczne i kulturalne, gdzie mogą rozwijać swoje pasje 
i zainteresowania. Zajęcia relaksacyjne, rękodzieło czy zajęcia 
z obsługi komputera to tylko niektóre z zajęć, w których uczest-
niczą nyscy seniorzy. Imprezą towarzyszącą otwarciu klubu był 
Dzień Seniora, na który program artystyczny przygotowali sami 
seniorzy. Doceniając aktywność i zaangażowanie nyskich se-
niorów Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz uhonorował wszystkich 
uczestników symboliczną plakietką z napisem: NYSKI SENIOR – 
MŁODOŚĆ W SERCU, WIGOR W CIELE.

Wraz z uroczystym otwarciem Klubu Seniora nastąpiła in-
auguracja Ogólnopolskiej Karty Seniora – edycja lokalna. 
W związku z tym, iż z kartą łączą się wymierne korzyści, cieszy 
się ona wielkim zainteresowaniem wśród seniorów. Do połowy 
listopada br. wydano 638 kart, a do programu przystąpiło 12 part-
nerów, którzy oferują osobom starszym korzystne ulgi i zniżki na 
produkty i usługi.

W gminie Nysa prężnie działają nyscy seniorzy. Od 2012 r. 
funkcjonuje Rada Seniorów – organ doradczy Burmistrza Nysy. 
Rada Seniorów w Nysie jest to jedna z pierwszych tego typu ini-
cjatyw w kraju, a nyscy seniorzy stawiani są za wzór do naśla-

dowania. Nyska Rada skupia osoby reprezentujące różne środo-
wiska – od związku emerytów i rencistów począwszy, poprzez 
Uniwersytet III Wieku, Dzienny Dom Pobytu, po organizacje i sto-
warzyszenia zrzeszające seniorów. 

Ponadto funkcjonujące w Gminie instytucje i stowarzyszenia 
realizują bardzo wiele ważnych dla seniorów funkcji i potrzeb, 
a działają w obszarach szczególnie istotnych dla osób w wieku 
65+, takich jak: samokształcenie, poznawanie środowiska, posze-
rzania wiedzy i umiejętności, aktywność kulturalna, wypełnienie 
wolnego czasu, utrzymywanie więzi towarzyskich, łączność mię-
dzypokoleniowa, stymulacja psychiczna i fizyczna, a co szcze-
gólnie ważne, wpływają na ich aktywność społeczną.

Właśnie w celu aktywizacji nyskich seniorów każdego roku 
organizowany jest przegląd twórczości seniorów – „Nyska Se-
nioriada”, który cieszy się bardzo dużym powodzeniem, nie tylko 
wśród seniorów.

W ramach działań na rzecz seniorów w Nysie działa też Uni-
wersytet III Wieku, który powstał w 2002 r., a od marca 2006 r. 
działa jako Stowarzyszenie Rozwoju – organizacja pozarządowa, 
posiadająca osobowość prawną pożytku publicznego. Celem 
działalności UTW jest przeciwdziałanie bezczynności i związanej 
z nią nudzie oraz odczuwania bezużyteczności, a także popra-
wa jakości życia osób starszych. UTW w Nysie włącza seniorów 
w proces kształcenia ustawicznego, pozwala na aktualizowanie 
i poszerzanie wiedzy, zwiększa aktywność intelektualną, fizycz-
ną oraz zapobiega wyłączeniu z życia społecznego i wpływa na 
poprawę jakości ich życia. Uniwersytet III Wieku w Nysie pełni 
więc rolę nie tylko dydaktyczną, ale i ważne funkcje społeczne. 
Obecnie członkami UTW w Nysie jest 290 słuchaczy.

MŁODOŚĆ W SERCU, WIGOR W CIELE,  
pozostaje zatem myślą przewodnią  
nyskiej polityki senioralnej.

„NYSA – GMINA 
PRZYJAZNA SENIOROM” 
BO „NYSA TO LUDZIE!”
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W DNIU 14 GRUDNIA 2018 R. ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE 
OPŁATKOWE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁOPUSZNO. 
CO ROKU NA SPOTKANIU SZCZEGÓLNIE MILE WIDZIA-

NI SĄ SENIORZY. WYDARZENIE TO MA WIELOLETNIE TRADY-
CJE. JEST DOSKONAŁĄ OKAZJĄ DO SPOTKANIA, ZŁOŻENIA 
SOBIE WZAJEMNIE ŻYCZEŃ I PRZEŁAMANIA SIĘ OPŁAT-
KIEM. MIESZKAŃCY WSPÓLNIE Z PRZEDSTAWICIELAMI LO-
KALNYCH WŁADZ ZASIEDLI DO WIECZERZY. NIE ZABRAKŁO 
WSPÓLNEGO ŚPIEWANIA KOLĘD. PODCZAS SPOTKANIA 
WRĘCZONO RÓWNIEŻ NAGRODY W KONKURSIE NA NAJ-
PIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ.

Tegorocznemu spotkaniu opłatkowemu z mieszkańcami 
towarzyszyła prezentacja Ogólnopolskiej Karty Seniora. Gmi-
na Łopuszno dołączyła do programu, dzięki któremu seniorzy 
z naszej gminy mogą korzystać z licznych zniżek na produkty 
i usługi w całym kraju. Podczas prezentacji wręczono pierw-
sze karty. Otrzymało je pięć pań aktywnie działających w śro-
dowisku seniorów. Wręczono również certyfikaty trzem firmom 
z naszej gminy, które zdecydowały się dołączyć do programu 
i oferować zniżki osobom posiadającym w/w kartę. Aktualnie 
seniorzy otrzymują zniżki na przejazdy liniami Marco Polo Mar-
ka Miśty, na zakupy w kwiaciarni Aga pani Agnieszki Świerczew-
skiej oraz rabat na niemal wszystkie produkty w Delikatesach 
Centrum Anny i Michała Perz. 

Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz odebrała z rąk Pana 
Marka Pilcha Przedstawiciela Stowarzyszenia Manko certyfikat 
Gmina Przyjazna Seniorom. Stowarzyszenie posiada rekomenda-
cję Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do prowadze-
nia programu Ogólnopolska Karta Seniora. Zapraszamy wszystkich 
przedsiębiorców do przyłączenia się do programu. Wszystkie oso-
by zainteresowane otrzymaniem karty prosimy o kontakt z Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łopusznie. 

Gmina Łopuszno od lat wspiera środowiska senioralne. Po-
piera i bierze czynny udział w organizacji Łopuszańskich Kon-
ferencji Senioralnych organizowanych przez stowarzyszenie 
Kobiety Łopuszna. Podczas konferencji poruszane są sprawy 
ważne dla osób starszych. Prelekcje prowadzili lekarze udzie-
lający porad zdrowotnych i wskazówek dotyczących np. ak-
tywności ruchowej lub zdrowej diety. Wystąpienia na temat 
bezpieczeństwa osób starszych, o metodach oszustów wyce-
lowanych w seniorów oraz słynnym oszustwie „na wnuczka” 
prowadzili przedstawiciele Policji. Wójt Gminy Łopuszno Pani 
Irena Marcisz zainicjowała i wspierała powstanie Łopuszań-
skiego Klubu Seniora. Licząca około 70 osób grupa integruje 
środowisko, pomaga zagospodarować czas wolny i proponu-
je kolejne działania na rzecz seniorów. Istniejący od niespełna 
roku klub zorganizował już kilka wycieczek. W okresie jesienno-
-zimowym przygotował różne warsztaty tematyczne. Wszystkie 
podejmowane przez samorząd działania kierowane do senio-
rów spotykają się z widoczną akceptacją i zainteresowaniem, 
a seniorzy chętnie biorą w nich udział. 

GMINA ŁOPUSZNO 
PRZYJAZNA SENIOROM

PANI BARBARA CHUDA ODBIERA SWOJĄ KARTĘ Z RĄK PANI IRENY MARCISZ

WRĘCZONO CERTYFIKATY PRZEDSIĘBIORCOM, KTÓRZY ZDECYDOWALI SIĘ 
PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU KARTA SENIORA
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21 CZERWCA 2018 R. PODPISANE ZOSTAŁO POROZU-
MIENIE O PRZYSTĄPIENIU GMINY DOBRA DO PROJEKTU 
OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA. DOKUMENT PODPI-

SAŁ PAN BENEDYKT WĘGRZYN WÓJT GMINY DOBRA ORAZ 
PREZES STOWARZYSZENIA MANKO PAN ŁUKASZ SALWA-
ROWSKI. OD TEGO MOMENTU Z MOŻLIWOŚCI WYROBIENIA 
KARTY SENIORA SKORZYSTAŁO PRAWIE 200 OSÓB Z TE-
RENU GMINY DOBRA. WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 
WYROBIENIEM KARTY ZAPRASZAMY DO DZIENNEGO DOMU 
,, SENIOR+'' W DOBREJ W GODZINACH OD 8:00 DO 16:00.

Partnerami Programu są:
 Î  Kwiaciarnia Lawendowy Zakątek, oferująca 20% rabat na 

usługi florystyczne 
 Î  Gabinet Zdrowych Stóp Podologia i Kosmetyka, oferujący 

20% rabatu w pierwszy czwartek miesiąca 
 Î  Centrum Dietetyki i Treningu, oferujące 20% rabatu na 

każdy plan dietetyczny
 Î  Salon Fryzjerski Damsko-Męski Emka, oferujący 10% ra-

batu w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca na wybra-
ną usługę fryzjerską i kosmetyczną 

 Î  Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej, oferujący 10% rabatu 
na catering 

DZIENNY DOM ,, SENIOR+'' W DOBREJ
Dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków Ministerstwa 

Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej w 2015 roku w Dobrej po-
wstał Dzienny Dom ,,Senior+''. Placówka skierowana jest dla osób 

OGÓLNOPOLSKA KARTA 
SENIORA W DOBREJ

powyżej 60. roku życia, nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy 
Dobra. Nasz Dom oferuje szereg usług o charakterze: 

 Î  kulturalno-oświatowym w formie zajęć florystycznych, 
warsztatów teatralnych, zajęć z rękodzieła,

 Î  edukacyjnym w formie prelekcji, pogadanek tematycz-
nych, szkoleń, spotkań z podróżnikiem, psychologiem, 
dietetykiem, kosmetyczką,

 Î  socjalnym w formie gorącego posiłku,
 Î  sportowo rekreacyjnym, aktywności ruchowej oraz kine-

zyterapii.
Dzięki tego typu zajęciom Seniorzy rozwijają swoje zainte-

resowania: wykonują kartki świąteczne, ozdoby okolicznościo-
we, wyszywają, haftują, malują, lepią w glinie. Podczas takich 
zajęć wykonali książeczki z bajkami, które podarowali dzieciom 
z przedszkola. Tradycja już stało się, że co roku przygotowu-
jemy ozdoby, którymi ubieramy choinki w tutejszym Sanktu-
arium w okresie Bożonarodzeniowym. Seniorzy mają możliwość 
uczestniczyć w wycieczkach krajoznawczych czy wspólnych 
wyjściach do kina. W celu integracji organizowane są spotkania 
okolicznościowe z okazji Świat Bożego Narodzenia, Wielkanocy, 
Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet. W 2018 roku po raz pierwszy 
zorganizowany został Bal Seniora, na którym bawiło się około 
8O osób. W celu integracji międzypokoleniowej Seniorzy mogą 
uczestniczyć w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą. W naszej 
placówce istnieje możliwość poszerzania swojej wiedzy np. na 
temat obsługi komputera, telefonu, tabletu, korzystania z Inter-
netu. Naszym założeniem jest stworzenie oferty, która pomoże 
Seniorom zapomnieć o często monotonnej codzienności. Pra-
gniemy, aby nasz Dom stał się miejscem gdzie będą mogli czuć 
się jak u siebie. 
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Program Ogólnopolska Karta Seniora, który skierowany jest 
do osób powyżej 60. roku życia rozwija się dzięki współpracy sa-
morządowców. Tylko w 2018 r. do Programu Gmina Przyjazna Se-
niorom przystąpiły 43 gminy i miasta, to właśnie w nich seniorzy 
mogą wyrabiać Ogólnopolskie Karty Seniora i korzystać ze zniżek 
lokalnych. Łącznie współpracujemy z ponad 110 gminami i miasta-
mi w całej Polsce, a są to: Andrychów Gmina, Białośliwie, Bielawa, 
Biłgoraj, Biskupiec, Bochnia, Bolesław, Bukowno, Bytom, Cekcyn, 
Chełmiec, Chęciny, Ciechanów, Ciechocinek, Cieszyn, Czerwion-
ka-Leszczyny, Dąbrowa Górnicza, Dębica Gmina, Dębica Miasto, 
Dobra Gmina, Działdowo, Dzierżoniów, Gaszowice, Glinojeck, Gor-
lice, Gorzyce, Grybów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Ja-
sień, Jastrzębie-Zdrój, Jedlnia-Letnisko, Jejkowice, Jelenia Góra, 
Jerzmanowice-Przeginia, Kielce, Kisielice, Klucze, Kłaj, Kłodzko, 
Knurów, Konstancin-Jeziorna, Koronowo, Krzeszowice, Kudowa 
Zdrój, Lesznowola, Lębork Powiat, Lębork Gmina, Lidzbark, Luba-
nie, Lubelskie Województwo, Lubin, Łopuszno, Malbork, Małdyty, 
Masłów, Michałowice, Mieroszów, Mikołów, Milanówek, Mława, 
Nadarzyn, Nędza, Nowe Miasto Lubawskie, Nowy Dwór Mazo-
wiecki, Nysa, Olkusz, Ostróda, Piaseczno, Pieszyce, Płońsk, Pod-
kowa Leśna, Powiat Prudnicki, Pruszków, Powiat Świecki, Powiat 
Zgierski, Radom, Radomsko, Reda, Ropczyce, Rybnik, Rzeszów, 
Sandomierz, Serock, Sędziszów Małopolski, Skoczów, Stare Ba-
bice, Starogard Gdański, Stary Sącz, Strawczyn, Świdnica, Świę-
tochłowice, Tomaszów Lubelski, Trzebnica, Ujazd, Ustrzyki Dolne, 
Wałbrzych, Wiązowna, Włocławek Gmina, Włocławek Miasto, Wy-
rzysk, Zabierzów, Zabrze, Zakopane, Zawiercie, Zbuczyn, Zgorze-
lec Gmina, Zgorzelec Miasto, Zielonka i Złoty Stok.

Gminy Przyjazne Seniorom dają wiele korzyści seniorom, 
m.in. mogą oni wyrabiać Ogólnopolską Kartę Seniora bezpłat-
nie i korzystać z wielu zniżek w swoim mieście. Przedsiębiorcy, 
również bezpłatnie, otrzymują od nas Certyfikat i naklejkę Pro-
gramu, a samorządowcy we współpracy z naszym Stowarzy-
szeniem wypracowują nowe formy wsparcia seniorów. Dlatego 
chcemy, aby rok 2019 był rokiem Gmin Przyjaznych Seniorom, 
rozbudujemy listę samorządów partnerskich, a także poprowa-
dzimy działania edukujące w kontekście pro-senioralnym dając 
odpowiednie narzędzia. 

Każdy samorząd może dołączyć do naszego Programu! Wszel-
kie informacje znajdują się pod numerem telefonu 12 429 37 28.

�� ALEKSANDRA SZLUFIK 
Koordynator Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora

NOWY ROK  
Z OGÓLNOPOLSKĄ  
KARTĄ SENIORA

ROK 2018 BYŁ ZDECYDOWANIE DOBRYM CZASEM 
DLA SENIORÓW ZAINTERESOWANYCH OGÓL-
NOPOLSKĄ KARTĄ SENIORA. W CIĄGU 12 MIESIĘ-

CY WYDALIŚMY TYSIĄCE NOWYCH OGÓLNOPOLSKICH 
KART SENIORA I TYM SAMYM JUŻ PONAD 240 000 OSÓB 
MOŻE KORZYSTAĆ ZE ZNIŻEK I RABATÓW W 1500 PUNK-
TACH W CAŁEJ POLSCE.



UKOŃCZYŁEŚ 60. ROK ŻYCIA? SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK Z OGÓLNOPOLSKĄ KARTĄ SENIORA. PONAD 1500 FIRM  
Z CAŁEJ POLSKI OFERUJE ATRAKCYJNE RABATY DLA POSIADACZY KARTY.  SPRAWDŹ, GDZIE SKORZYSTASZ ZE ZNIŻEK!

UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A.
• 10% zniżki na pełnopłatny pobyt leczniczy 

w wymienionych obiektach spółki: Szpital Krystyna, 
Szpital Górka, Sanatoria: Marconi, Mikołaj, 
Oblęgorek, Willa Zielona.

• 10% zniżki na pobyt w wolnostojącym DOMKU na 
terenie Parku Zdrojowego ( kwatera )

• 10% zniżki na pełnopłatne zabiegi dodatkowe bez 
ordynacji lekarskiej

Ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój;  
rezerwacja@ubz.pl ; 41 370 32 25 ;  
www.uzdrowiskobusko.pl 

HOTEL BEATA
• 10% rabatu na dowolny pokój ze śniadaniem
ul. Złockie 103, 33-370 Muszyna marketing@
hotelbeata.pl ; 18 471 49 17 ; www.hotelbeata.pl

VISION PERFEKT
• 15% zniżki na okulary korekcyjne (oprawa okularowa 

+ soczewki korekcyjne )
ul. Kazimierza Wielkiego 79 ul. Tarnowskiego 3;  
30-528 Kraków ; salon.tarnowskiego@visionperfekt.pl; 
Tel.: 533 995 580 ; www.optyk.visionperfekt.pl

UZDROWISKO KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A.
• 10% rabatu na usługi oferowane przez Uzdrowisko 

oraz 20% zniżki na zabiegi rehabilitacyjne 
realizowane w Białym Domu i Szpitalu Sue Rydel

Ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin –Zdrój;  
a.galek@mailuzdrowiska.pl ; 22 484 28 01,  
603 750 073; www.uzdrowisko-konstancin.pl

CENTRUM REKREACYJNO-LECZNICZE „GLINIK” 
SP.Z.O.O. S.K.A.
• 10% zniżki na Turnusy rehabilitacyjne, Turnusy 

zdrowotne i Wczasy dla Seniorów, Turnus „Zdrowy 
Kręgosłup”; 10% zniżki na dodatkowe zabiegi

Ul. Wysowa - Zdrój 101/8, 38-316; crl.glinik@interia.pl; 
510 132 964

Pełną listę firm oferujących zniżki możesz pobrać ze strony: www.glosseniora.pl

 P O L E C A N I  P A R T N E R Z Y  P R O G R A M U

ZAKŁAD LECZNICZY „UZDROWISKO NAŁĘCZÓW” S.A.
• % rabat rosnący wraz z wiekiem, na pobyty sanatoryjne 

i SPA min 3 doby + dla osoby towarzyszącej rabat 10%  
Ul. Al. Małachowskiego 5, 24-140 Nałęczów;  
info@zlun.pl ; 81 501 43 56

UZDROWISKO LĄDEK-DŁUGOPOLE S.A.
• 10% zniżki na zabiegi w Lądku-Zdroju ; 15% zniżki na 

zabiegi w Długopolu-Zdroju 
ul. Wolności 4 ; 57-540 Lądek-Zdrój ; Iwona.
sobolewska@uzdrowisko-ladek.pl ; 74 814 64 55 ;  
www.uzdrowisko-ladek.pl

GEMINI KLINIKA OKULISTYCZNA
• Przejazd do kliniki w Czechach – bezpłatny 
Ul. U Gemini 360, 760 01 Zlin; ales.jiratko@gemini.cz ; 
+420 730 873 130; www.gemini.cz/pl

HOTEL CITY SM BUSINESS & SPA S.C.
• 20% na masaże i zabiegi na twarz, jacuzzi, sauna, 15% 

na pobyt w hotelu z zabiegami SPA 
ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków (Borek Fałęcki) tel. 
12/2666026, lesnespa@lesnespa.pl, www.lesnespa.pl

AMPLIFON POLAND SP.Z.O.O. 
• Rabat 10% na środki pielęgnacyjne
60 oddziałów w całej Polsce; www.amplifon.com.pl; 
infolinia: 800 888 899

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "ZAKOPIEC” 
• 5% rabatu na wszystkie usługi w OW "Zakopiec"
ul. Jaszczurówka 23c ; 34-500 Zakopane ; biuro@
zakopiec.pl ; info@zakopiec.pl ; 18 201 14 11, 507 035 901, 
601 449 250 ; www.zakopiec.pl

BIURO PODRÓŻY "ARION TOUROPERATOR" SP. Z O.O.
• 10% zniżki na ofertę biura
ul. Karmelicka 32 ; 31-128 Kraków ; arion@arion.pl ;  
12 632 01 50, 601 51 18 97 ; www.arion.pl

KRAKOWSKA JASKINIA SOLNA & WALLNESS
• 20% rabatu na wstęp
Ul. Długa 48/21 ; 31-147 Kraków ; 
krakowskajaskiniasolna@gmail.com ; Tel.: (12) 623 71 90 ; 
www.krakowskajaskiniasolna.pl 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego  
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”
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Rodzaj prenumeraty:

¨�35,00 zł* 6 kolejnych numerów (po jednym egzemplarzu każdego wydania)
¨�5,90 zł* jeden wybrany egzemplarz w roku 2019 

*W wartość prenumeraty wliczona jest wysyłka listem ekonomicznym.

Adres do wysyłki:

Nazwa firmy / Imię i nazwisko

Ulica, nr domu, nr lokalu

Kod i miejscowość

Telefon

E-mail:

WYPEŁNIONE ZAMÓWIENIE PROSIMY ODESŁAĆ NA ADRES: 
S t o w a r z y s z e n i e  M A N K O  a l .  J .  S ł o w a c k i e g o  4 6 / 3 0 ,  3 0 - 0 1 8  K r a k ó w 

z dopiskiem „Prenumerata Głosu Seniora” lub na adres e-mail: kontakt@manko.pl 
– PRZESŁANIE ZAMÓWIENIA JEST KONIECZNE DO ZREALIZOWANIA PRENUMERATY.

ZAMÓWIENIE PRENUMERATY OGÓLNOPOLSKIEGO MAGAZYNU GŁOS SENIORA
 (obowiązuje na 6 kolejnych numerów magazynu)

ZAMÓW PRENUMERATĘ – POPRZEZ PRZEKAZANIE NAM DAROWIZNY
(zamówienie prenumeraty zwiększy nakład magazynu i Ogólnopolskiej Karty Seniora)

D a r o w i z n a  n a  c e l e  s t a t u t o w e

-  G ł o s   S e n i o r a

Stowarzyszenie MANKO
ul. Siarczki 16 
30-698 Kraków

57  2490  0005  0000  4500  9810  9905

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy ul. Siarcz-
ki 16, 30-698 Kraków, w celu przesyłania darowizny dla Stowarzyszenia oraz  w celach statutowych Stowarzyszenia, zgodnie z rozporządzeniem Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Oświadczam, że wyrażam zgodę dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawienia swoich danych, usunięcia swoich da-
nych, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, przeniesienia danych oraz cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie zgody jest niezbędne do wysłania magazynu Głos Seniora.

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

data i czytelny podpis



 

 
 
 
  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU 
„OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA”* 

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

Miejscowość: Data:

DANE OSOBOWE 

Imię (imiona):

Nazwisko:

Miejscowość 
urodzenia:

Data 
urodzenia:

d  d m  m  r  r  r  r

d  d m  m r  r  r  r

DANE KONTAKTOWE 

Ulica:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy ul. Siarczki  16, 30-698 Kraków, w celu wydania 
Ogólnopolskiej Karty Seniora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
Oświadczam, że wyrażam zgodę dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawienia swoich danych, usunięcia swoich danych oraz sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania do wyżej wspomnianego celu.  
Wyrażenie zgody jest niezbędne do wydania Ogólnopolskiej Karty Seniora. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego. Oznacza  
 ona w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od Stowarzyszenia MANKO z siedzibą przy ul. Siarczki 16,  
 30-698 Kraków  drogą telefoniczną, emailową oraz pocztową dotyczących m.in. wydarzeń organizowanych dla seniorów  
Oświadczam, że wyrażam zgodę dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawienia swoich danych,  
usunięcia swoich danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania do wyżej wspomnianego celu.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach handlowych   przez Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy  
ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków oraz podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem MANKO m.in. dotyczących ofert, promocji,  
rabatów dla seniorów za  pośrednictwem poczty tradycyjnej, środków  komunikacji  elektronicznej  oraz  telekomunikacyjnych   
urządzeń  końcowych,  w  tym  w  formie  wiadomości  e-mail,  sms  lub telefonicznie (zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług  
drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. oraz zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r.). 
Oświadczam, że wyrażam zgodę dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawienia swoich danych,  
usunięcia swoich danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania do wyżej wspomnianego celu. 

Kod 
pocztowy:

Numer 
domu:

Numer 
lokalu: Miejscowość

Numer 
telefonu:

Adres 
e-mail:

 

Własnoręczny czytelny podpis: 

* WYPEŁNIONY PISMEM DRUKOWANYM FORMULARZ PROSIMY ODESŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ (WRAZ ZE ZNACZKIEM POCZTOWYM I ZAADRESOWANĄ KOPERTĄ) 
NA ADRES REDAKCJI „GŁOS SENIORA” (AL. J. SŁOWACKIEGO 46/30, 30-018 KRAKÓW). 
 
PROSIMY O WSPARCIE PROJEKTU DAROWIZNĄ NA ADRES: STOWARZYSZENIE MANKO, UL. SIARCZKI 16, 30-698 KRAKÓW. 
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 57 2490 0005 0000 4500 9810 9905 
BAZA FIRM HONORUJĄCYCH KARTĘ SENIORA JEST DOSTĘPNA NA WWW.GLOSSENIORA.PL 
 
Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 

Numer karty:

Województwo:

komórkowy:

: 
stacjonarny: 

M: K: Płeć: 



KRS 0000225549
stowarzyszeniemanko.pl www.stowarzyszeniemanko.pl

SENIORZE, WESPRZYJ DZIAŁANIA  
STOWARZYSZENIA MANKO 
– GŁOSU SENIORA 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ:
Stowarzyszenie MANKO
ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków
numer rachunku bankowego: 
57  2490  0005  0000  4500  9810  9905

AMBASADORZY GŁOSU SENIORA  
I OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA

Krzysztof ZanussiWirginia Szmyt - DJ WIKAAleksander Doba

Irena Santor

Krystyna Mazurówna
Stanisław Karczewski


