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Szanowni Państwo,
wielkimi krokami zbliża się najpiękniejszy i najbardziej magiczny czas w roku – Święta Bożego Narodzenia. Mamy nadzieję, że w przedświątecznej gorączce
znajdą Państwo czas na przeczytanie grudniowego
i tym samym piątego numeru, Warszawskiego Głosu
Seniora!
Pozostając w zimowym klimacie zapraszam do
przeczytania rozmowy z Teresą Wietoską, tegoroczną
zdobywczynią Kilimandżaro, która będąc już na emeryturze wspięła się na 3 wulkany.
O styl trzeba dbać cały rok – wiedzą o tym nasi Stylowi Seniorzy! Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału
w naszym cyklicznym konkursie. Znajdźcie w sobie odwagę i pokażcie swój styl i klasę!
Święta to nie tylko czas odpoczynku, ale także refleksji i troski o drugiego człowieka. Dlaczego warto pomagać? Jakie są z tego korzyści dowiecie się czytając
rozmowy z seniorami wolontariuszami – Edwardem Jaworskim i Jerzym Mądrym.
Do tego, aby pamiętać o innych, zarówno w Święta,
jak i przez cały rok zachęca Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”, które już od 15 lat organizuje świąteczne
kolacje dla Seniorów. Warto rozejrzeć się wokół siebie
i dostrzec tych, którzy święta spędzają samotnie. Piękną polską tradycją jest pozostawienie wolnego miejsca
przy stole dla samotnego wędrowca – może być nim
nasz sąsiad lub pani, którą spotykamy codziennie w piekarni. Warto otworzyć swoje serce dla innych, bo dobro
zawsze wraca!
PATRONI HONOROWI I PARTNERZY

Jak zwykle w Warszawskim Głosie Seniora nie zabraknie porad zdrowotnych. Jak rozpoznać chorobę Alzhaimera radzi psycholog Ewa Gębal. O tym, jak poradzić
sobie z problemem nietrzymania moczu opowie dr n.
med. Paweł Szymanowski, prezes Polskiego Towarzystwa
Uroginekologicznego. Przyjemnym i zdrowym wspomnieniem minionego lata są zioła – o ich cennych właściwościach dowiecie się z artykułu naszej zielarki Aleksandryny Ilnickiej.
Święta to niestety szczególny czas także dla kieszonkowców, o czym przypomina st. sierż. Magdalena Strzeżek z Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji.
Warto zapoznać się z radami, jak uchronić się przed kradzieżą i spędzić Święta bezpiecznie.
Cała redakcja Głosu Seniora życzy Państwu, aby zbliżające się Święta Bożego Narodzenia były czasem odpoczynku i radości. Niech ten wyjątkowy okres napełni nas
nową mocą i energią do realizacji planów w nadchodzącym Nowym Roku. Niech ziszczą się wszystkie Państwa
marzenia , a wyznaczone cele zostaną osiągnięte!

Redaktor naczelny Łukasz Salwarowski

ŻYCZENIA

Szanowni Seniorzy
Święta Bożego Narodzenia
to taki czas, kiedy zbieramy się
przy wspólnym stole,
gdy cichną spory, znika nienawiść,
kiedy łamiemy się opłatkiem
i składamy życzenia.
Nadchodzący czas to jednak
nie tylko czas radości,
ale również zadumy nad tym,
co nas czeka.
Życzymy więc Wam,
aby przy świątecznym stole
nie zabrakło ciepła i serdecznej,
rodzinnej atmosfery, a także dużo
optymizmu i nadziei na pogodne
jutro. A Nowy Rok niech przyniesie
ze sobą szczęście,
pomyślność i zdrowie.
Życzy w imieniu
Członków oraz Prezydium
Warszawskiej Rady Seniorów
m. st. Warszawy
Marek Ryszard Bryłowski
– Przewodniczący
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Z okazji świąt
Bożego Narodzenia
życzę Państwu, aby wspólnie
spędzony czas z najbliższymi
pozwolił na chwile radości,
poczucia dumy z dzieci i wnuków,
pogodne bycie razem.
Polskie święta to także puste miejsce
przy wigilijnym stole,
to czas na przywołanie wspomnień
i pamięci o tych, którzy są daleko.
Życzę Państwu z całego serca,
aby spełniły się gwiazdkowe
życzenia, aby dopisywało
Państwu zdrowie,
a w życiu gościła radość
z każdego dnia.
Wesołych Świąt!
Hanna Gronkiewicz-Waltz
– Prezydent m.st. Warszawy

Szanowni Państwo!
Szczęśliwych
Świąt Bożego Narodzenia!
Życzę by ten wyjątkowy czas
był pełen miłości, bliskości
i serdeczności całej rodziny,
przyjaciół i współpracowników.
Niech te dni napełnią Państwa
pokojem i chęcią do podejmowania
nowych, przyszłorocznych działań.
Tomasz Pactwa
– Dyrektor Biura Pomocy
i Projektów Społecznych
m.st. Warszawy

JESTEM SENIOREM
– WOLONTARIUSZEM



JEDEN POMAGA ZWIERZĘTOM W SCHRONISKU, DRUGI ANGAŻUJE W SPORT MIESZKAŃCÓW SWOJEJ DZIELNICY, INNY WSPIERA
DZIAŁANIA W MUZEUM – WOLONTARIUSZE SENIORZY OPANOWUJĄ WARSZAWĘ.
Zawsze jest pora na wolontariat, a ten senioralny staje się
coraz bardziej popularny. Zaczyna się dostrzegać potencjał
drzemiący w seniorach – ich mądrość życiową, doświadczenie oraz ich czas, który chcą poświęcić dla innych – mówi Tomasz Pactwa – Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st Warszawy.
Najtrudniejszy jest pierwszy krok, pierwszy telefon czy
pierwsze spotkanie – mówi Pan Marek, wolontariusz jednej z organizacji pozarządowych działających na rzecz
zwierząt i przekonuje – był moment, kiedy myślałem, że
na emeryturze jestem już nikomu niepotrzebny, ale okazało się, że to nieprawda – zapewnia - widzę, że moja praca
i mój poświęcony czas to realna pomoc. Widzę ile mogę
z siebie dać.

Od 2015 roku w Warszawie funkcjonuje platforma wolontariatu „Ochotnicy warszawscy” www.ochotnicy.waw.pl,
gdzie każdy możne znaleźć aktualne i dokładne oferty wolontariatu z całej Warszawy, aktualności oraz bazę niezbędnej wiedzy. Platforma skierowana jest do osób w każdym
wieku i przedstawia możliwości zaangażowania się w działania z bardzo różnych dziedzin, takich jak kultura, sport,
ekologia czy pomoc dzieciom.
- Wolontariat dał mi możliwość poznania wielu nowych
ludzi zaangażowanych w to, co i dla mnie jest ważne, bliskie
– dodaje Pan Marek, który jest seniorem - wolontariuszem
od 1,5 roku - Po latach pracy, teraz mogę robić coś, na co nigdy nie miałem czasu, mogę pomagać – podkreśla.
Droga do zostania wolontariuszem jest bardziej prosta
niż się wydaje – przekonują Jarzy Mądry i Edward Jaworski,
aktywni seniorzy-wolontariusze, z którymi wywiady znajdziecie w tym numerze. O zaletach wolontariatu i swoich
wątpliwościach z nim związanych, w poprzednim wydaniu
mówił także Janusz Czamarski, przewodnik wolontariusz
w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.
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ROZMOWA Z JERZYM MĄDRYM,
WOLONTARIUSZEM PODCZAS
BMW PÓŁMARATONU
PRASKIEGO
Był Pan wolontariuszem podczas BMW Półmaratonu
Praskiego. Dlaczego akurat tam?
Jako członek Rady Seniorów Pragi-Południe od stycznia 2016 roku uczestniczyłem w różnego rodzaju szkoleniach. Na jednym z nich usłyszałem, że w Europie Zachodniej 70% wolontariuszy przy masowych zawodach
sportowych, w rodzaju maratonów i półmaratonów, to Seniorzy. Postanowiłem zająć się tego typu wolontariatem.
Trasa Półmaratonu Praskiego przebiegała w mojej dzielnicy, więc to naturalne, że zaczynałem pilotażowo od niego.
Namówiłem grupę 25 seniorów do podawania napojów
biegaczom. Wolontariat polegał na rozstawieniu przywiezionych stołów, nalaniu do plastikowych kubków wody,
a potem podawanie ich biegaczom. Później trzeba było
posprzątać ulice z zużytych kubeczków oraz złożyć stoły.
Dyrektor Półmaratonu, pan Sławomir Szczęsny, wysoko
ocenił naszą pracę i serdecznie za nią podziękował.
Następnym był Bieg Niepodległości, w którym seniorzy
wydawali pakiety startowe. Aktualnie prowadzę rozmowy
z maratonem warszawskim.
Jak reagowali na Was, Seniorów, uczestnicy biegu?
Jaka panowała atmosfera?
Atmosfera, zarówno wśród wolontariuszy, jak i reakcja
biegaczy, była wspaniała. Biegnący ze zdziwieniem patrzyli, w jakim wieku są wolontariusze podający im napoje.
Wielokrotnie usłyszeliśmy głośnie podziękowania w rodzaju „Seniorzy dziękujemy, że jesteście”. Wolontariusze, którzy
brali udział w BMW Półmaratonie Praskim deklarują chęć

Pomaganie innym to według mnie
obowiązek każdego człowieka,
niezależnie od wieku, płci
i narodowości”
6
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JERZY MĄDRY Z WOLONTARIUSZKAMI Z BMW PÓŁMARATONU
PRASKIEGO

udziału w tego typu akcjach w przyszłości oraz obiecują
namawiać innych do tego typu aktywności.
Czym dla Pana jest wolontariat i co Panu daje?
Jako były lekkoatleta (w latach 70., pod okiem trenera Romana Wszoły) rozumiem, czym jest wysiłek sportowy
i jakim jest czasami okupiony cierpieniem i zmęczeniem.
Podanie maratończykowi napoju lub jedzenia to czasami
umożliwienie ukończenia przez niego biegu. A pomaganie innym to według mnie obowiązek każdego człowieka,
niezależnie od wieku, płci i narodowości. Wolontariat tego
typu to pokazanie swojego uznania i pomoc dla innych. To
również pokazanie, że można nie tylko brać, ale dobrze jest
i dawać. Nawiązałem kontakty z organizatorami kilku biegów masowych na terenie miasta i mam nadzieję, że przy
pomocy członków Warszawskiej Rady Seniorów i wszystkich Dzielnicowych Rad Seniorów wolontariat tego typu
będzie się rozwijał w Warszawie, a może i w całej Polsce.
Jak, Pana zdaniem, zachęcić Seniorów do wolontariatu?
Nabór do wolontariatu zaczynałem od członków rad seniorów, czyli mojej dzielnicowej i warszawskiej, abyśmy dali
przykład. Następnie miałem spotkanie z seniorami z Klubu
Seniora na ulicy Paca 42 oraz seniorami z CAL na Paca 40,
których namawiałem do przeżycia czegoś innego, do wyjścia z domu oraz do aktywności poprzez wolontariat, co poprawia samopoczucie oraz zdrowie w myśl, że aktywny senior to zdrowy senior. Drobne upominki od organizatorów
w rodzaju certyfikatu uczestnictwa, medali oraz koszulek, to
miła pamiątka po ponad 4-godzinnym wysiłku.
Zakończę swoją wypowiedź apelem „Seniorzy pokażcie, że pomimo słusznego wieku można na Was liczyć !”.

JESTEM WOLONTARIUSZEM…
PRZEZ ŻONĘ
Jak to się stało, że został Pan wolontariuszem?
To przez żonę! Chciała podszkolić umiejętności komputerowe i wyszukałem dla niej kurs z Urzędu Miasta. Żeby
trochę ją ośmielić również się zapisałem. Na pierwsze zajęcia poszliśmy razem.
Pamięta Pan te pierwsze?
Tak, były w pracowni komputerowej na Woronicza
u Pana Leszka. Bardzo dobrze je wspominam. Choć nieźle posługiwałem się komputerem, to i tak okazało się, że
z każdych zajęć wynoszę coś nowego. A że temat lubiłem
i dobrze się w nim czułem, to jakoś naturalnie zacząłem
pomagać innym podczas zajęć. Prowadzący szybko to wyłapał i wpadłem. Zaproponował mi żebym został wolontariuszem i tak już mija przeszło 3 lata.
Co na to żona?
Była bardzo zadowolona i cieszyła się, że tak się spełniam. Choć ja zawsze byłem aktywny. Cały czas jeżdżę na
rowerze, chodzę na spacery. Wspieramy dzieci w ramach
różnych programów.
Po co Panu ten wolontariat?
Spłacam w ten sposób dług wobec tych, którzy mi kiedyś pomogli, którzy mnie kiedyś ukierunkowali. Miałem
szczęście do mądrych, ciekawych ludzi, którzy byli dla
mnie wzorem.
Panie Edwardzie, czy jako społeczeństwo jesteśmy zaangażowani społecznie?
Ja mam otoczenie, które docenia pracę społeczną.
Ci którzy nie mogą się zaangażować nawet mi zazdroszczą, że ja to robię. Mój zięć mówi: „Chciałbym być taki jak
Ty”. Wnuczka przejęła po mnie gen wolontariusza i pomaga w Muzeum Polin.
Co Pan chce osiągnąć jako wolontariusz?
Zachęcam uczestników zajęć, by rozmawiali ze sobą,
a pozyskaną wiedzę przekazywali innym. Cieszy mnie, gdy
ludzie dzielą się z innymi tym, co mają najlepszego.

EDWARD JAWORSKI (74,5)

– animator integracji cyfrowej od 2015 r. Zaangażowany w projekty edukacji cyfrowej seniorów. Ostatnio działa w projekcie
„Wolontariat – Aktywna Warszawa (WAWA)” realizowany przez
Stowarzyszenie „Kreatywni 50 Plus” finansowany przez Urząd
m.st. Warszawy.

Ile czasu Pan temu poświęca?
Pomagam w prowadzeniu zajęć dwa razy w tygodniu
po 6 godzin.
A nie myślał Pan o samodzielnym prowadzeniu zajęć?
Moją rolą jest pośredniczenie w dotarciu z wiedzą do
seniorów. Często mówię uczestnikom kursu: „skoro ja się
nauczyłem to Ty też możesz” i to się sprawdza. Jestem ich
rówieśnikiem, więc jestem wiarygodny. Prowadzenie zajęć
w parze pozwala się uzupełniać.
Jest dużo osób, które chciałyby zostać wolontariuszem,
ale się wahają…
Nie ma powodu do żadnych wahań. Wolontariat nie ma
barier. Wystarczy empatia do ludzi i zdolność niesienia pomocy innym.
Rozmawiała: Iwona Przybyła

Stowarzyszenie „Kreatywni 50 Plus”
– organizacja pozarządowa, realizująca
projekty finansowane przez Urząd m.st.
Warszawy, takie jak: kursy komputerowe dla początkujących „Senior. Samodzielny internauta”, Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora,
kursy dla średniozaawansowanych „Wolontariat – Aktywna
Warszawa (WAWA)”, otwarte wykłady z nowych technologii. Stowarzyszenie współpracuje z Warsztatem Warszawskim, Google Polska czy Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych. Poza działaniami na rzecz seniorów,
prowadzi działania skierowane do wolontariuszy.
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PANI TERESA (PIERWSZA Z PRAWEJ) Z UCZESTNICZKAMI WYPRAWY
U STÓP KILIMANDŻARO

AKTYWNY SENIOR

BARDZO WAŻNE JEST,
ŻEBY OD POCZĄTKU
WYZNACZYĆ SOBIE CEL
TERESA WIETOSKA
Skąd się wzięła u Pani pasja do zdobywania wulkanów?
Pojawiła się w moim życiu dosyć późno, kiedy miałam już 66 lat. Wcześniej pracowałam w biurze, później
przekwalifikowałam się na handlowca. Niestety, bardzo
szybko – bo już w wieku 55 lat – przeszłam na emeryturę i źle to znosiłam. Miałam bardzo chorego męża, którym musiałam się opiekować, straciłam kontakt z ludźmi.
Wtedy moja chrześnica zaprowadziła mnie do Stowarzyszenia Kilimandżaro. Są tam kobiety w różnym wieku
– obecnie ja jestem najstarsza, a różnica wieku między
najmłodszą a mną sięga prawie 40 lat. Członkinie naszej
organizacji poznały się podczas programu aktywizacji zawodowej. W 2008 roku założyły stowarzyszenie, a w 2009
roku odbyła się już pierwsza wyprawa – na Kilimandżaro.
Ponieważ mamy dość dużą rotację, w tym roku wyprawa
odbyła się ponownie.
Jak wam się udaje osiągać tak ambitne cele?
Stowarzyszenie liczy ponad 20 kobiet – bardzo aktywnych, ale nieuprawiających sportu zawodowo. Wspieramy
się nawzajem, ale do każdej wyprawy przygotowujemy
się indywidualnie. Do Kilimandżaro przygotowywałam
się ponad dziesięć miesięcy, zdając sobie sprawę z własnych ograniczeń. Codziennie chodziłam z kijkami 10 kilometrów, raz w tygodniu 15 kilometrów. Na treningach
Stowarzyszenia w Kampinosie trasy liczyły ponad 20 kilometrów. Oprócz tego chodziłam 3 razy w tygodniu na siłownię i ćwiczyłam po 3 godziny – 2 sama na przyrządach,
a godzinę na zajęciach z innymi seniorkami. Najlepszym
treningiem byłby wyjazdy w góry, ale kiedy nie ma takiej

możliwości, bardzo pomagają schody. Prezes naszego stowarzyszenia, Ela, mieszka na 16 piętrze i zawsze, kiedy ją
odwiedzam, nie wjeżdżam windą, ale wchodzę na 16 piętro, zjeżdżam i wchodzę drugi raz.
Jakim doświadczeniem była dla Pani ostatnia wyprawa?
Bardzo wyczerpującym, ale też radosnym, bo miałam
wielkie wsparcie ze strony ekipy. Na szczyt wyszłam pięćdziesiąt minut przed wszystkimi, około jedenastej w nocy,
a na szczyt Kilimandżaro (5895 m n.p.m.) weszłam ostatnia
– około 7 rano. To był dla mnie wielki wysiłek, w pewnych
momentach myślałam, że nie dojdę. Wspina się bez maski, a rozrzedzone powietrze sprawia, że bardzo trudno się
oddycha. Dodatkowym utrudnieniem był silny wiatr z tyłu
i boczny. Kiedy pokonałam najtrudniejszy odcinek do Stella Point (5739 m n.p.m.), to miałam moment zwątpienia.
Pomogli przewodnicy, którzy nie pozwolili mi się zatrzymać i tym samym nie dopuścili do wychłodzenia organizmu. Powiedzieli mi, po polsku: „Teresa, idziemy!” Słysząc te
słowa, dostałam takiej mocy i ruszyłam dalej! Kiedy dochodziłam do szczytu, pierwsza grupa już schodziła. Koleżanki
zobaczyły, że ja również weszłam, wydały z siebie radosny
okrzyk i wróciły, by być ze mną na szczycie. To było po prostu cudowne!
Co wpłynęło na to, że się Pani udało?
Wsparcie wszystkich i takie poczucie, że nie mogę ich
zawieść. Poza tym – trening, który przez 10 miesięcy kontynuowałam. Na Kilimandżaro wchodzi się „pole-pole”, tzn.
wolno-wolno. Niektórzy sobie wyobrażali, że wolno to

Do Kilimandżaro przygotowywałam się ponad dziesięć
miesięcy, zdając sobie sprawę z własnych ograniczeń
8
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TERESA WIETOSKA (71)

- jej pasją jest zdobywanie wulkanów; po raz pierwszy była
na wyprawie, gdy miała 66 lat (zdobyła wtedy Ararat); poza
nim ma na koncie jeszcze dwa wulkany: Demawend w Iranie
(2014) oraz Kilimandżaro (2017)

znaczy łatwo. Nic bardziej mylnego! Rzeczywiście wchodzi się pole-pole, ale już powyżej 5000 metrów każdy krok
to jest wielki wysiłek. Ogromnym wsparciem była również
ekipa. Składała się ona, poza 12 członkiniami stowarzyszenia, z 6 przewodników, 36 tragarzy i 2 kucharzy. Ja miałam
swojego osobistego przewodnika, Radżbę, który niósł mój
plecak podręczny, co było dla mnie wielkim ułatwieniem.
W strategicznych sytuacjach on mnie asekurował – pomagał mi np. złożyć kije, podawał wodę. U całej naszej obsługi
uśmiech nie schodził z ust. Mówi się o czymś takim jak „tajski uśmiech” – i oni tacy byli, uśmiechali się, nie przerażało
ich zimno.
Jaki jest Pani kolejny cel?
Chciałybyśmy zdobyć Fuji w Japonii. Kiedy wchodziłam na Kilimandżaro, to nie myślałam już o kolejnej wyprawie, ale po zejściu pojawiły się już plany. Dla mnie jest
to bardzo duże wyzwanie finansowe. Na ostatnią wyprawę
zaciągnęłam kredyt w banku, pożyczyłam środki od znajomych. Było warto! Motywuje mnie to, że moje wnuki bardzo się cieszą moją aktywnością. Mam piętnastoletniego

Stasia i dwunastoletnią Olę, która chce iść w moje ślady
i zdobywać wulkany.
W stowarzyszeniu pojawiła się pani w wieku 66 lat. Czy
już wcześniej była pani osobą aktywną fizycznie?
Wręcz przeciwnie! Leczę się na nadciśnienie i miałam
jakiś czas temu zaleconą próbę wysiłkową. Musiała być
przerwana i pani doktor zapytała mnie, ile papierosów
dziennie palę. Odpowiedziałam, że nigdy nie paliłam – ale
moja kondycja była tak zła, jakbym była nałogową palaczką. Po pewnym czasie próba została powtórzona. Po roku
codziennego chodzenia z kijkami, ćwiczeń na siłowni i diety moja wydolność była tak duża, że lekarz był w szoku.
Co poradziłaby pani seniorom, którzy chcą zacząć uprawiać sport?
Trzeba to robić stopniowo. Ja też pierwszego dnia nie
przeszłam dziesięciu kilometrów. Zaczęłam od 2-3 kilometrowych tras, stopniowo wydłużając dystans. Potem przez dłuższy czas chodziłam 5 kilometrów – po 2,5 w każdą stronę.
Także naszą zasadę z Kilimandżaro – pole, pole – stosowałam
już na etapie przygotowań. Bardzo ważne jest też, żeby od
początku wyznaczyć sobie cel: np. dzisiaj chcę przejść kilometr. Poza tym systematyczność – po wyprawie nadal chodzę z kijkami po 10 kilometrów dziennie, bo nie chcę w miesiąc zmarnować efektów wielomiesięcznej pracy.
Rozmawiali Łukasz Salwarowski i Magdalena Petryniak

STOWARZYSZENIE
KILIMANDŻARO
NA SZCZYCIE
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MAGICZNY CZAS ŚWIĄT

DZISIAJ, MOI KOCHANI, CHCIAŁABYM NIECO
INACZEJ Z WAMI POROZMAWIAĆ. ZBLIŻAJĄ SIĘ
NAJPIĘKNIEJSZE ŚWIĘTA - NIEZWYKLE RODZINNE,
WZRUSZAJĄCE - ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA.

JADWIGA JARKIEWICZ

Będziemy się spotykać, gościć przy pięknie udekorowanych stołach.
Odwiedzimy lub ugościmy rodzinę, przyjaciół, dla których na co dzień
nie mamy zbyt wiele czasu. Wypowiemy wiele pięknych słów, wymienimy uściski, które nas wzbogacą i wypełnią miłością. I tu się na chwilę zatrzymam. Zawsze w tym okresie myślę o miłościach, które dane mi było
przeżyć, o tych, których kochałam i którzy mnie kochali. Nie zapominajmy o nich. Bo oni nigdy nie umierają, zostają z nami na zawsze, mimo że
pozwalają przyjść nowym uczuciom. To nie zdrada, to pamięć, szacunek
i podziękowanie za to, co kiedyś otrzymaliśmy. Może to oni nauczyli
nas kochać? Wskazali drogę… Weźmy do ręki zdjęcia lub inną pamiątkę
i uśmiechnijmy się do tych pięknych wspomnień. Niechaj ten magiczny
czas bożonarodzeniowy wypełni nasze serca i myśli tylko miłością. Nie
zapominajmy, że wokół nas jest wielu samotnych - zauważmy ich i życzmy Wesołych Świąt. Serdeczności na Nowy Rok 2018.

WASZA STYLOWA SENIORKA HANIA

HANNA PIEKARSKA

Modelka, Laureatka konkursu „Stylowa
Seniorka”, ambasadorka Głosu Seniora.
MAŁGORZATA KWAŚNIEWSKA
10
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STYLOWI SENIORZY

IZABELA MAKARSKA

JÓZEF MOMOT

PANI BOŻENA

Konkurs

Stylowa Seniorka

Droga Seniorko, wyślij
nam zdjęcie w nieziemskiej
kreacji - pokaż, że kobiety po
60 też są i czują się piękne!

Najlepsze stylizacje zostaną opublikowane,
a ich autorki wezmą udział w specjalnym
pokazie mody 60+ podczas
Warszawskich Dni Seniora!
ORGANIZATORZY:

BARBARA WOŹNIAK
11

Fot. Bohoboco WARSAW/Helena Norowicz

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

INICJATYWY I WYDARZENIA

WARSZAWSKA
RADA SENIORÓW
WIZJA PRZYSZŁOŚCI
TRUDNE POCZĄTKI NASZEGO ISTNIENIA
W grudniu robimy porządki i podsumowujemy miniony
rok. Warto by przeprowadzić remanent osiągnięć Warszawskiej Rady Seniorów na rzecz środowiska senioralnego.
Przez całe dziesięciolecia obowiązywało orzecznictwo
uznające za niedopuszczalne tworzenie jakichkolwiek organów wewnętrznych w gminie, które stanowiłyby reprezentację ludzi starszych. Dopiero grupa posłów VII kadencji
Sejmu RP wniosła projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Doceniono znaczenie idei samorządności
- gmina winna sprzyjać solidarności międzypokoleniowej
oraz tworzyć warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Z drugiej
zaś strony organy wykonawcze gminy mogły zastosować
inne mechanizmy pobudzania aktywności osób starszych,
w tym nawiązać współpracę z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami działającymi na rzecz seniorów. Do dzisiaj nie jest jednoznacznie określone umocowanie prawne gminnej (dzielnicowej) rady seniorów.
W grudniu 2013 roku powstał dokument „Założenia
Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 20142020”. Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) stał się pierwszym ogólnopolskim programem przygotowanym na taką skalę, przeznaczonym dla
osób starszych oraz współpracy międzypokoleniowej. Ma
charakter ramowy z konkretnym zestawem działań w obszarze polityki senioralnej. W założeniach wykorzystano
koncepcję aktywnego starzenia się jako zachowania dobrego stanu psychicznego i fizycznego oraz niezależności
i samodzielności w życiu codziennym. To był krok naprzód
w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
Tu dochodzimy do czasu, gdy Uchwałą Rady Miasta st.
Warszawy z lipca 2014 roku powołana została Warszawska
Rada Seniorów. Przewodniczącą I kadencji została pani
Anna Nehrebecka-Byczewska. Podstawą naszej działalności stały się uchwalone przez Miasto zasady „Programu
Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020”.
12
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CZEGO DOKONALIŚMY?
Od samego początku wyznacznikiem dobrej pracy było
zachowanie bezpośredniej więzi ze środowiskiem ludzi starszych. Są naszymi „oczami i uszami” w określaniu potrzeb
środowiska senioralnego. Inaczej stalibyśmy się sztucznym
tworem. W tym czasie gromadzono bazę danych na temat
potrzeb seniorów oraz istniejących organizacji pozarządowych realizujących potrzeby zdrowotne, rekreacyjne, edukacyjne seniorów. Istotnego znaczenia nabrała współpraca
z Ogólnopolskim Porozumieniem Seniorów.
Podsumowaniem dwuletniej działalności było I Seminarium WRS w listopadzie 2016 roku pod hasłem „Współpraca Warszawskich Rad Seniorów m. st. Warszawy”. Współorganizatorem było Biuro Projektów i Pomocy Społecznej
Urzędu Miasta. Wystąpienie pana Tomasza Pactwy, dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st.
Warszawy na temat strategii rozwoju aktywności seniorów
widzianej w oparciu o „Program Warszawa Przyjazna Seniorom” w istotny sposób przybliżyło znaczenie Programu.
Według Dzielnicowych Rad Seniorów znaczenia nabrał Bu-

dżet Partycypacyjny jako szansa na realizację potrzeb seniorów. Podkreślano kwestię obsługi prawnej samych Rad
Seniorów. Powstało 14 Dzielnicowych Rad Seniorów.
PIERWSZE WNIOSKI
Wielokrotnie akcentowano znaczenie organizacji
warsztatów szkoleniowych. Podkreślano dużą rolę w ich

systematyczności, szczególnie o rozłożenie tematyki na
przestrzeni roku. Kilkakrotnie podnoszono sprawę niewłaściwego finansowania i przyznawania grantów na przedsięwzięcia. Stwierdzono, że w Warszawie istnieje bardzo
dużo organizacji zajmujących się seniorami. Część z nich
działa, nie rozumiejąc idei pomocy seniorom. Postulowano, aby Warszawska Rada Seniorów była konsultantem
i doradcą w pracach poprzedzających ogłoszenie konkursu
itp. i miała wpływ na przydzielanie tych funduszy. Zgłoszono wniosek o wystąpienie do Sejmu w zakresie regulacji
prawnych, co do umocowania Rad Seniorów w strukturach samorządu terytorialnego.
W listopadzie 2017 roku odbyły się wybory uzupełniające do WRS. Wybrano ośmiu nowych członków. Przewodniczącym został pan Marek Ryszard Bryłowski - dotychczasowy wiceprzewodniczący. Dwa tygodnie później, 17
listopada 2017 roku odbyło się II Seminarium WRS pod
hasłem „Rady Seniorów jako wsparcie w komunikacji społecznej – zdrowie i edukacja”. Uczestniczyło 143 delegatów

z 17 Dzielnicowych Rada Seniorów. Po części oficjalnej
uczestnicy wzięli udział w wielu panelach dyskusyjnych.
Dyskusja w panelu „Współpraca Rad Seniorów” dała
możliwość wymiany informacji o różnego rodzaju formach
współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi, barierach w realizacji funkcji Rad Seniorów wynikających z Ustawy o Samorządzie Terytorialnym, wyłanianiu
liderów w środowisku senioralnym.
Wypracowane wnioski :
1.	
wielokrotnie podkreślano ściślejszą współpracę
Dzielnicowych Rad Seniorów z Warszawską Radą
Seniorów w celu wypracowywania wspólnych stanowisk w kluczowych sprawach dla środowiska
senioralnego,
2.	skoordynowanie współpracy pomiędzy Radami
Seniorów a organizacjami pozarządowymi na polu
edukacji i profilaktyki zdrowotnej,
3.	
wypracowanie modelu wymiany informacji
w strukturze poziomej (tj. pomiędzy Dzielnicowymi Radami Seniorów),
4.	wypracowanie efektywności systemu wsparcia seniorów w miejscu ich zamieszkania,
5.	wypracowanie i wdrożenie standardów opieki
zdrowotnej w miejscu zamieszkania,
6.	zwiększenie działań edukacyjnych na rzecz znajomości profilaktyki zdrowotnej wśród seniorów,
7.	przełamywanie stereotypów i niekorzystnych zachowań w społeczeństwie na temat starości.
Niezwykle istotna jest zasada zachowania ciągłości pracy na rzecz środowiska senioralnego. Co trzy lata odbywają
się wybory do Rad Seniorów, w wielu przypadkach będzie
następowała całkowita wymiana członków. Zanim nowi
poznają specyfikę pracy na rzecz środowiska senioralnego
i zapoznają się z przepisami, minie wiele miesięcy. Rozwiązaniem tej kwestii byłaby częściowa wymiana członków
Rad Seniorów w trakcie trwania kadencji. Problem powinien stać się tematem obrad WRS, a nawet Ogólnopolskiego Porozumienia Seniorów.
Z życzeniami
Miłych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

WOJCIECH ANDRZEJ ZIELIŃSKI
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BLISKO
65 MILIONÓW
ZŁOTYCH PRZEKAZUJEMY
W RĘCE WARSZAWIAKÓW



JUŻ PO RAZ PIĄTY WARSZAWIACY ZDECYDUJĄ
O PODZIALE PIENIĘDZY Z MIEJSKIEGO BUDŻETU. W PIĄTEK, 1 GRUDNIA RUSZYŁO ZGŁASZANIE PROJEKTÓW DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W STOLICY, KTÓRE POTRWA DO 22 STYCZNIA
2018 ROKU.
- Za nami już cztery edycje budżetu partycypacyjnego,
w których warszawiacy zdecydowali o przeznaczeniu prawie 200 mln zł z budżetu stolicy. Zrealizowaliśmy do tej pory
prawie półtora tysiąca pomysłów. Każdy tydzień przynosi
nowe informacje o otwartych siłowniach, placach zabaw,
zrealizowanych warsztatach dla seniorów i młodszych warszawiaków. Cieszę się, że przestrzeń naszego miasta zmienia
się dzięki mieszkańcom i ich pomysłom. Kolejny raz zachęcam do aktywnego włączenia się w realizację budżetu partycypacyjnego, poprzez zgłaszanie projektów, udział w dyskusjach i głosowaniu. Przed nami pierwszy, bardzo ważny
etap, podczas którego warszawiacy mogą zgłosić pomysły
dotyczące zadań inwestycyjnych, np. budowy placu zabaw
czy też różnego rodzaju działań na rzecz integracji społeczności lokalnej - mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy.
W JAKI SPOSÓB MIESZKAŃCY WARSZAWY
BĘDĄ MOGLI ZGŁASZAĆ POMYSŁY?
 internetowo - poprzez stronę

app.twojbudzet.um.warszawa.pl
 papierowo - formularz do pobrania w urzędzie dziel-

nicy, należy złożyć go osobiście lub wysłać pocztą
na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2019”.
14
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WSPARCIE MIESZKAŃCÓW W RAMACH PIĄTEJ
EDYCJI BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
W trakcie składania projektów mieszkańcy mogą liczyć
na wsparcie urzędników. Zapraszamy do udziału w konsultacjach oraz maratonach pisania projektów. Uczestniczyć
w nich będą eksperci oraz urzędnicy, którzy doradzą, gdzie
złożyć projekt, co warto w nim uwzględnić oraz co najważniejsze, jak go odpowiednio opisać i wycenić. Maratony to
również dobra okazja do zdobycia poparcia dla swojego
pomysłu i porozmawiania z sąsiadami.
Zachęcamy również do kontaktu z koordynatorami ds.
budżetu partycypacyjnego w dzielnicach i jednostkach.
Dzięki zmianom wprowadzonym w miejskiej aplikacji mobilnej Warszawa 19115 warszawiacy mogą sprawdzić stan
realizacji projektów. Poprzez zakładkę Budżet Partycypacyjny, można na mapie sprawdzić projekty, które powstały
w danej okolicy.
SAMI ZOBACZCIE, JAK ZMIENIŁA SIĘ WARSZAWA
Przestrzeń Warszawy zmienia się dzięki aktywności
mieszkańców i ich pomysłom. Od 2014 roku mieszkańcy
mają wyjątkową możliwość decydowania o tym, na co zostają wydane środki z kasy miasta. Każdy mieszkaniec może
zgłosić pomysł i mieć wpływ na to, jak będzie się rozwijała
stolica. Pomysły zmieniają Warszawę, ale również zmieniają
funkcjonowanie urzędu, urzędnicy bardziej słuchają mieszkańców i są otwarci na ich potrzeby. Kolejne edycje budżetu partycypacyjnego pokazują, że mieszkańcy chętnie angażują się w życie miasta. Efekty widać w całej Warszawie
– w przestrzeni miejskiej pojawiają się nowe ławki do odpoczynku, chodniki, bezpieczniejsze przejścia dla pieszych,
nowe ścieżki rowerowe, siłownie plenerowe.
Ogłoszenie wyników piątej edycji głosowania nastąpi
do 13 lipca 2018 roku.
Więcej informacji o realizacji:
http://twojbudzet.um.warszawa.pl/

SENIORZE,
DZIAŁAJ!

AS W BUDŻECIE
PARTYCYPACYJNYM



BUDŻET PARTYCYPACYJNY TO CZĘŚĆ BUDŻETU DZIELNICY,
O KTÓREJ DECYDUJĄ SAMI MIESZKAŃCY. TO ONI WYMYŚLAJĄ,
NA CO MOGĄ ZOSTAĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI, SAMI ZGŁASZAJĄ SWOJE POMYSŁY, A NASTĘPNIE GŁOSUJĄ NA NAJLEPSZE Z NICH.
W PAŹDZIERNIKU W WARSZAWIE ROZPOCZĘŁA SIĘ 5. EDYCJA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO. ABY ZACHĘCIĆ OSOBY STARSZE DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W BUDŻECIE I DAĆ IM SZANSĘ NA WPROWADZENIE POZYTYWNYCH ZMIAN W SWOJEJ OKOLICY, POWSTAŁ PROJEKT
„AS W BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM” REALIZOWANY PRZEZ FUNDACJĘ „STOCZNIA” NA ZLECENIE M.ST. WARSZAWY.

FOT. WOJCIECH RADWAŃSKI

W ramach projektu odbywają się kawiarenki obywatelskie – spotkania przy kawie i ciastku o budżecie i innych sprawach ważnych dla seniorów.
Najbliższe kawiarenki odbędą się 10 stycznia w Warsztacie Warszawskim przy
pl. Konstytucji 4 (godz. 12-14) i 17 stycznia w Centrum Wielokulturowym przy
ul. Jagiellońskiej 54 (godz. 12-14).
Seniorzy mogą również wziąć udział w spacerach badawczych połączonych z treningiem nordic walking. Najbliższe spacery odbędą się 8 stycznia (start o godz. 11 przed Klubem Seniora „Kuźnia” przy ul. Ząbkowskiej 42)
i 9 stycznia (start o godz. 11 przed Klubem „Panorama” przy ul. Górnośląskiej 1).
Dodatkowo odbędą się specjalne dyżury, w trakcie których osoby starsze
będą mogły skonsultować swoje pomysły i uzyskać pomoc urzędników w przygotowaniu projektu. Dyżury odbędą się w Warsztacie Warszawskim (4 stycznia
w godz. 17-19) i Domu Kultury Praga (17 stycznia w godz. 14.30-16.30).
Zapraszamy na wszystkie spotkania organizowane w ramach projektu.
Więcej informacji na jego temat udziela Agata Bluj z Fundacji
„Stocznia” (abluj@stocznia.org.pl,
22 100 55 94).

Wszystkich chętnych w wieku 65+ zapraszamy do udziału w projekcie „Seniorze
działaj i zmieniaj swoje miasto”, który realizowany jest na Woli i w Śródmieściu
przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Jeden Muranów. Jego głównym celem jest zachęcanie osób powyżej 65 roku
życia do wzięcia udziału w budżecie partycypacyjnym.
Jeśli chcesz dołączyć do projektu, zarówno
jako uczestnik jak i wolontariusz, wejdź na
stronę www.budzetseniora.pl, napisz maila
na adres: kontakt@budzetseniora.pl
lub zadzwoń na numery 22 450 98 72,
512 896 832.
Projekt jest współfinansowany
przez m. st. Warszawa.
Terminy organizowanych spotkań:
 Spotkania informacyjne:
7.12.2017r., g. 10.00–12.15,
Fundacja Jeden Muranów, ul. Miła 22,
01–047 Warszawa
12.12.2017r., g. 10.00–12.15,
Fundacja Fundusz Współpracy,
ul. Górnośląska 4a, 00–444 Warszawa
14.12.2017r., g. 10.00–12.15,
BP Śródmieście, Wypożyczalnia
dla Dorosłych i Młodzieży Nr 97,
ul. Czerniakowska 178a,
00–440 Warszawa
 Warsztaty z tworzenia pomysłów:
3.01.2018r., g. 15.00–18.00, Warsztat
Warszawski, pl. Konstytucji 4,
00–552 Warszawa
8.01.2018r., g. 15.00–18.00, Kawiarnia
Międzypokoleniowa, Anielewicza 5,
00–157 Warszawa
9.01.2018r., g. 15.00–18.00,
Klubokawiarnia Jaś i Małgosia,
al. Jana Pawła II 57, 00–001 Warszawa
11.01.2018r., g. 15.00–18.00, Dom Kultury
Śródmieście, ul. Smolna 9,
00–375 Warszawa
16.01.2018r., g. 15.00–18.00,
BP Śródmieście, Wypożyczalnia
dla Dorosłych i Młodzieży Nr 97,
ul. Czerniakowska 178a,
00–440 Warszawa

Projekt
współfinansuje
m.st. Warszawa
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INFORMACJA O MIEJSCACH
PRZYJAZNYCH SENIOROM 2016R.



ŁĄCZNIE DO KONKURSU WPŁYNĘŁO 45 WNIOSKÓW. KAPITUŁA KONKURSU PRZYZNAŁA
19 TYTUŁÓW MIEJSCA PRZYJAZNEGO SENIOROM, PREZENTUJEMY 7 Z NICH:
KATEGORIA
PUBLICZNE INSTYTUCJE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW.
Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – uzyskuje tytuł i certyfikat Miejsca Przyjaznego Seniorom po raz drugi.
Parter urzędu pozbawiony jest barier architektonicznych.
Na szczególną uwagę zasługują udogodnienia techniczne:
 lupy przy stolikach, ułatwiające wypełnianie formularzy
osobom starszym,
 tablica tyflograficzna ze schematem parteru, wyposażona w dzwonek przywołujący pracownika punktu informacyjnego,
 tłumacz języka migowego on-line,
 
możliwość umówienia się telefonicznie z pracownikiem merytorycznym w przestrzeni WOM.
Ponadto urząd organizuje bezpłatne zajęcia dla seniorów typu: basen, gimnastyka, nauka języków obcych.

KATEGORIA KULTURA, ROZRYWKA , EDUKACJA.
Białołęcki Ośrodek Kultury
Oferta dla seniorów zorientowana jest na aktywność społeczną, ustawiczne kształcenie oraz rozwój. Dowodem na
to jest Białołęcka Akademia Wiedzy, która od 2014 r. umacnia więzi środowiskowe seniorów i dzielnicowych instytucji kultury. Akademia oferuje bogaty program imprez
artystycznych ze zniżkowymi biletami, ciekawe wykłady
o tematyce historycznej, zdrowotnej, psychologicznej, lektoraty, wycieczki.
Centrum Kultury Wilanów
CKW działa na rzecz edukacji poprzez szeroką ofertę zajęć
cyklicznych, warsztatów, spotkań z ludźmi kultury, sztuki
16
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i teatru. To także miejsce odbywania się koncertów, spektakli i działań twórczych społeczności lokalnej.
Na szczególną uwagę zasługuje odkrywanie i kultywowanie dorobku kultury ludowej.
Oferta przeznaczona dla seniorów obejmuje:
 wilanowskie UTW,
 warsztaty malarskie,
 zdrowy kręgosłup, pilates, joga,
 zumba gold,
 język niemiecki,
 język angielski,
 kursy komputerowe,
 K lub Seniora z Zespołem Śpiewaczym „Radosna”,
 pracownia etnograficzna z Zespołem Śpiewaczym „Powsinianie”.
Poza tym seniorzy licznie uczestniczą w takich wydarzeń jak koncerty, wernisaże czy dyskoteki . Udział w tych
imprezach jest bezpłatny lub za symboliczna opłatą (5 zł).
Centrum Promocji Kultury
w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy
Centrum to samodzielna samorządowa instytucja kultury.
Działa tu Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego
Wieku, tu też odbyło się już kilka edycji Festiwalu Piosenki
Seniorów Prawobrzeżnej Warszawy i Ogólnopolskiego Festiwalu im. Jonasza Kofty.
Większość imprez i wydarzeń dla seniorów jest bezpłatna i ogólnodostępna. Dużym zainteresowaniem cieszą
się podwieczorki z muzyka klasyczną, zajęcia plastyczne,
taneczne, teatralne.

Służewski Dom Kultury m.st. Warszawy
(Dzielnica Mokotów)
Instytucję tę wyróżnia troska o naturę. Wokół budynku
rozpościerają się tereny sprzyjające relaksowi: Potok Służewiecki z pomostami do spacerowania, stanowiska lęgowe
i budki dla ptaków, wieżyczka do obserwacji ptaków, dwupiętrowy domek dla wolno żyjących kotów, zagroda z trzema kozami. Są tu prawdziwe ule i dzika łąka stanowiąca
pastwisko dla pszczół.
Na szczególna uwagę zasługuje dedykowany seniorom
projekt „Młodzi 50+”, obejmujący różnorodne formy działań,
m.in.:
 wykłady o różnorodnej tematyce;
 zajęcia edukacyjne;
 zajęcia ruchowe;
 zajęcia manualne;
 
seanse firnowe, wyjścia do teatrów, muzeów potańcówki międzypokoleniowe.
Uczestnictwo w projekcie, w zależności od wybranej
przez uczestnika formy, jest bezpłatne lub odpłatne.

KATEGORIA GASTRONOMIA.
Cafe Żytnia - Klubokawiarnia (Dzielnica Wola). Miejsce
integracji środowiska lokalnego oraz osób bezdomnych
zamieszkujących w ośrodku charytatywnym TYLKO,
prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej we
współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy.
Oferta dedykowana seniorom to m.in.:
 spotkania z ciekawymi ludźmi m.in. ze świata kultury,
podróżnikami, gawędziarzami ludowymi;
 warsztaty malowania pisanek, komputerowe, kulinarne.
Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

KATEGORIA
ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ, APTEKI.
Przychodnia Lekarska przy ul. Przyczółkowej 33
(Dzielnica Wilanów)
Jest jednostką Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów.
Przychodnia mieści się w budynku bez barier architektonicznych, posiada automatyczny system kolejkowy oraz zapewnia komfortowe warunki oczekującym .
Przychodnia oferuje bogaty zakres świadczeń w ramach: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Poradni Stomatologicznej, Poradni Ginekologicznej, Poradni Rehabilitacyjnej, Ośrodka Rehabilitacji Dziennej, pracowni EKG
i USG – co jest ważne z uwagi na położenie na peryferiach Warszawy.
Przychodnia poza standardową opieka zdrowotną:
 organizuje zajęcia rehabilitacji ruchowej, tzw. „Gimnastyka dla seniora”,
 w ramach Poradni Promocji Zdrowia prowadzi edukację z zakresu profilaktyki zdrowia, zasad samokontroli, dokonywania pomiarów specjalistycznych, obsługi
aparatów,
 
bierze udział w organizowanych w Wilanowie wydarzeniach kulturalnych promując profilaktykę zdrowotną,
 
prowadzi akcję pozyskiwania wolontariuszy-opiekunków osób starszych; o wsparcie tej akcji Kierownik
Przychodni zwróciła się do Rady Seniorów Dzielnicy
Wilanów,
 wspólnie z Radą Seniorów Dzielnicy Wilanów prowadzi
akcję „Koperta Życia” .

WARSZAWIACY WARSZAWIAKOM
Trwają intensywne przygotowania do XIV Warszawskiego Spotkania Wigilijnego. 17 grudnia, ul. Ząbkowska stanie się miejscem wspólnego kolędowania i degustacji tradycyjnych potraw.
Warszawskie Spotkanie Wigilijne to wyjątkowa okazja dla mieszkańców do spotkania, integracji i wspólnego biesiadowania. W domowej atmosferze, przy choince oraz akompaniamencie kolęd, warszawiacy zgodnie ze świąteczną tradycją zasiądą do wigilijnego
stołu, który powstanie wzdłuż ul. Ząbkowskiej!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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FOT. ARCHIWUM MALI BRACIA UBOGICH

NIEZWYKŁA WIGILIA
Z PRZYJAŹNI

TO NIEWAŻNE, ŻE NIE WSZYSCY SIĘ ZNAMY.
ROZŚWIETLONA CHOINKA, OPŁATEK, ŻYCZENIA SPRAWIAJĄ, ŻE CZUJEMY SIĘ JAK JEDNA RODZINA. WOLONTARIUSZE, JAK NAJBLIŻSI
DBAJĄ O NAS, ABYŚMY W TEN WIGILIJNY CZAS,
BYLI SZCZĘŚLIWI – UŚMIECHA SIĘ PANI JADWIGA
Z WARSZAWY.

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” od 15 lat organizuje świąteczne kolacje dla ponad 300 Seniorów
w 3 miastach w Polsce. Święta to szczególny czas, kiedy
starsze osoby najdotkliwiej odczuwają samotność. Jednym z nich jest Pan Stefan, kolejarz na emeryturze, który
zawsze był blisko ludzi, a teraz walczy z osamotnieniem.
Takich jak Pan Stefan jest wielu.
18
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Według danych GUS w 2014 roku liczba osób po 60. roku
życia wyniosła 8,5 miliona ludzi czyli ponad 22% całej populacji. Szacuje się, że w 2050 r. ilość ta wzrośnie o połowę. Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” pomaga tym którzy, czasem nawet pomimo ludzi dookoła, są bardzo osamotnieni.
Chcemy dać seniorom poczucie, że nie są sami, że mogą
usiąść do wigilijnego stołu, przy którym będzie więcej niż jedno nakrycie i czeka drugi człowiek - mówi Joanna Mielczarek,
dyrektor Stowarzyszenia.
Spotkania bożonarodzeniowe „małych braci Ubogich”
to często jedyne święta podopiecznych Stowarzyszenia.
24 grudnia Seniorzy często wracają do wspomnień z tej Wigilii, która odbywa się co roku na kilka dni przed Gwiazdką.
Te szczególne spotkanie stają się coraz większym wydarzeniem. Dziś, szacuje się, że tylko w Warszawie weźmie

w niej udział około 150 osób. W tym liczna grupa wolontariuszy zaangażowana w pomoc przy tym wydarzeniu już
od paru miesięcy.
Działanie Stowarzyszenia nie byłoby możliwe bez
wsparcia darczyńców i wolontariuszy, którzy odwiedzają osoby starsze, aktywizują i wypełniają pustkę przez
cały rok. Seniorzy na długo przed Wigilią dostają pocztą
imienne zaproszenia na świątecznych kartkach. – Kiedy
ktoś z nas w skrzynce pocztowej znalazł ostatnio coś innego niż rachunki? – pyta Joanna Mielczarek – te świąteczne
kartki towarzyszą nam potem często cały rok.
Stowarzyszenie tworzy atmosferę prawdziwych świąt.
Osobom, które mają trudności z samodzielnym poruszaniem się, zapewnia dowóz na miejsce kolacji i bezpieczny
powrót do domu. - To duże przedsięwzięcie. I choć staramy
się zrobić wszystko, aby nasi podopieczni dotarli na tę wigilię, nie zawsze to się udaje. To osoby starsze. Musimy liczyć się
z tym, że w każdej chwili zdrowie może nie pozwolić na przyjazd i spotkanie – mówi dyrektor Stowarzyszenia.
Kiedy tak się dzieje, wolontariusze ruszają z Kolędą. Odwiedzają podopiecznych, którzy nie dotarli. Przynoszą prezent, który czekał na każdego. Przynoszą pamięć i dobre
słowo swoim zaprzyjaźnionym Seniorom.

Te spotkania z naszymi podopiecznymi, relacje które
wspólnie budujemy, nakazują nam zatrzymać się i spojrzeć na samego siebie. Rozmowy na temat sensu, ale i o codzienności… to daje komfort autorefleksji. Okazuje się, że
życie jest trochę wolniejsze niż to, co widzimy za szybą auta
czy tramwaju. Okazuje się, że to dbanie o relacje jest najważniejsze – mówi Joanna Mielczarek.

KATARZYNA KOY

FOT. ARCHIWUM MALI BRACIA UBOGICH

„Poczucie sensu – to jest dla mnie
komfort życia. Znajduję go
wraz z naszymi Seniorami”
– Joanna Mielczarek

DLA STARSZYCH SAMOTNYCH OSÓB
ŚWIĘTA TRACĄ SENS...
Pomóż nam to zmienić!
Ufunduj kolację wigilijną
na podarujwigilie.pl

JAK STAĆ SIĘ PODOPIECZNYM
STOWARZYSZENIA?
Skontaktuj się z nami w Warszawie:
 22 635 13 64
 warszawa@malibracia.org.pl
Odwiedzi Cię w domu wolontariusz,
aby z Tobą porozmawiać.
Wolontariusz zaproponuje pomoc,
która będzie specjalnie dla Ciebie
przygotowana.

Pan Stefan ma 80 lat i nikogo bliskiego...
Wigilię spędzi sam. Pomóż odmienić jego święta!
podarujwigilie.pl
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SARMACKI PIKNIK HISTORYCZNY



W CZASIE WARSZAWSKICH DNI SENIORA 30 WRZEŚNIA 2017R. PONAD 500 MIESZKAŃCÓW WESOŁEJ
ODBYŁO PODRÓŻ DO XVII WIEKU PODCZAS SARMACKIEGO PIKNIKU HISTORYCZNEGO.
Imprezę zorganizował Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła według autorskiego scenariusza Pana Tomasza Wolskiego. Wielką atrakcją było obozowisko husarii. Namioty uszyte wedle starej
sztuki i wymiarów dumnie prezentowały mnogość broni białej i szabel, okrycia i stroje ręcznie robione z materiałów naturalnych, ekwipunek żołnierzy z XVII wieku, naczynia drewniane, gliniane i z cyny.
Pomiędzy mieszkańcami przewijali się dumni husarze, z którymi
chętnie pozowano do zdjęć. Niekłamany podziw i niedowierzanie
wzbudzała zwłaszcza kopia husarska.
W tajniki sztuki walki polską szablą z okresu XVII w. wprowadzali
instruktorzy ze szkoły Contra Omnes Polonica Schola Secat. Sprawności ręki i wyszkolenia mieszkańcy dowiedli tnąc szablą ostrą przeciwnika symbolizowanego przez różnorakie przedmioty, takie jak
butelki z wodą czy marchwie.

Organizatorzy nie zapomnieli też o najmłodszych, którzy wraz ze
swoimi mamami i babciami zajęli się wytwarzaniem zabawek według starego pomysłu – przy pomocy siana i płótna. Wśród gości został odegrany kostiumowy dramat historyczny, a sceny pojedynków
wzbudziły niemałe uznanie. Całość zabawiana była muzyką dawną
graną przez zespół Fleur De Lis.
Udanym zwieńczeniem wizyty w dawnych czasach był poczęstunek w postaci gorących kiełbasek i gulaszu, przyrządzany w ramach
pokazu kulinarnego na żywo.
Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz lokalnych,
na czele z Burmistrzem Panem Edwardem Kłosem. Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do współorganizacji
wydarzenia.

J UŻ JE ST Z UPE ŁNIE N OWA
STOŁOWA G R A PL AN SZOWA
DL A SE NI ORÓW „ON THE WAY
– L ATAJĄC Y RE P ORTE R Z Y”
(ON THE WAY – W DRODZ E).

www.glosseniora.pl

Autorska gra planszowa to jeden z elementów projektu
Social Activation of Seniors through Media Education – innovative educational programme for seniors organizations. [SASME] (tłum: Społeczna Aktywizacja Seniorów poprzez Edukację Medialną – innowacyjny
program edukacyjny dla organizacji seniorskich) mającego na celu wspieranie edukacji medialnej Seniorów w Polsce, Rumunii, Niemczech i na Litwie.
Dzięki połączeniu sił i doświadczenia wydawnictwa Polskie Gry Planszowe i Stowarzyszenia MANKO –
Głos Seniora oraz konsultacji z instytucjami działającymi na rzecz seniorów, powstała gra planszowa nastawiona na edukację medialną seniorów poprzez rozrywkę, która rozwija wiedzę, a także doskonali m.in.
umiejętności takie jak: współpraca, podejmowanie ryzyka, logiczne myślenie, kalkulacja czy zapamiętywanie. O projekcie i grze już wkrótce więcej będzie można przeczytać na łamach Europejskiego Głosu Seniora,
który ujrzy światło dzienne już w lutym 2018 roku.
Liderem projektu jest Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora. Koordynatorem powstania gry „On the Way
– Latający Reporterzy” jest firma Polskie Gry Planszowe, która od wielu lat specjalizuje się w tworzeniu i produkcji dedykowanych gier na zamówienie (prawie 100 projektów gier).
W związku z finalizacją tego etapu projektu ogłaszamy konkurs, którego główną nagrodą będzie gra
planszowa oparta i zainspirowana hitowym serialem z ostatnich lat – Rodzinka.pl. Wystarczy jedynie
odpowiedzieć na pytanie: W jaki sposób lubisz spędzać czas ze swoimi wnukami i wysłać odpowiedź na
adres: konkurs@manko.pl.
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KONTYNUUJEMY TEMAT Z POPRZEDNIEGO
NUMERU! KAŻDEGO DNIA TYGODNIA
MOŻESZ BEZPŁATNIE ZWIEDZIĆ WYBRANE
WARSZAWSKIE MUZEA.

PRZEDSTAWIAMY KILKA Z NICH, PODAJĄC DZIEŃ TYGODNIA,
W KTÓRYM SKORZYSTASZ Z BEZPŁATNEJ OFERTY.
PREZENTUJEMY WYBRANE PRZYKŁADY, ALE KAŻDE MUZEUM
MA WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ, NA KTÓREJ SPRAWDZISZ,
W KTÓRY DZIEŃ WSTĘP JEST BEZPŁATNY. POGODA ZA
OKNEM NIE NASTRAJA OPTYMISTYCZNIE? OBCUJĄC ZE
SZTUKĄ ZNAJDZIESZ POGODĘ DUCHA KAŻDEGO DNIA.
GWARANTUJEMY!

BEZPŁATNIE ZWIEDZISZ MUZEA
W WYBRANE DNI TYGODNIA:
CZWARTEK
MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE
	
Adres: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
	
Godziny otwarcia: 9.00-16.00
	
Dojazd: autobusem liniami: 116, 139, 163, 164, 180, 317, 379,
519, 700, 710, 724, 725, E-2.
	Szczegóły: www.wilanow-palac.pl, tel: 22 5442 700.

SOBOTA
MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI
	
Adres: Centrum Olimpijskie im. Jana Pawła II, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4

	
Godziny otwarcia: 10.00-17.00
	
Dojazd: linie 114, 118, 185 (przystanek Centrum Olimpijskie).
	Szczegóły: www.muzeumsportu.waw.pl, tel: 22 56 03 780.
W NIEDZIELĘ WARTO ODWIEDZIĆ
CO NAJMNIEJ DWA MUZEA:
MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA
	
Adres: Pałac Ostrogskich (Pałac Gnińskich), ul. Okólnik 1
	
Godziny otwarcia: 11.00-20.00 (Ze względu na powierzchnię
niektórych sal obowiązują dzienne limity zwiedzających. Na każdą godzinę wpuszczanych jest nie więcej niż 70 osób).
	
Dojazd: do przystanku Ordynacka liniami 111, 116, 128, 175,
180, 222, 502 lub E-2, a następnie zejście w dół ulicą Tamka (ok.
200 m) lub do przystanku Topiel liniami 102 lub 105, a następnie
wejście w górę ulicą Tamka (ok. 200 m).
	Szczegóły: http://chopin.museum/pl, tel: 22 441 62 51.

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, ZDJ. IP

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
	
Adres: ul. Grzybowska 79
	
Godziny otwarcia: 8.00-18.00
	
Dojazd: tramwajami linii 1, 9, 11, 14, 22, 24 do przystanku Muzeum Powstania Warszawskiego.

	Szczegóły: www.1944.pl, tel. 22 539 79 05.
WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA
MOŻNA BEZPŁATNIE ZWIEDZAĆ:
„MUZEUM NAD WISŁĄ”
MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ
	
Adres: Wybrzeże Kościuszkowskie 22, (w sąsiedztwie Centrum
Nauki Kopernik i Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW).

	
Godziny otwarcia: wtorek-piątek, godz. 12.00-20.00, sobota,
godz. 11.00-20.00, niedziela, godz. 11.00-18.00.
	
Dojazd: metrem do stacji Centrum Nauki Kopernik lub autobusami linii 127, 318, 385.
	Szczegóły: http://artmuseum.pl/, tel. 22 596 40 10.

MUZEUM RZEŹBY
IM. XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO W KRÓLIKARNI
	
Adres: ul. Puławska 113 a
	
Godziny otwarcia: Muzeum czynne jest od wtorku do niedzieli
w godz. 11.00-18.00 (ostatnie wejście: godz. 17.30), a w czwartki
w godz. 11.00 – 20.00 (ostatnie wejście: godz. 19.30). Park Rzeźby
– otwarty codziennie od świtu do zmierzchu.
	
Dojazd: metrem do stacji Wierzbno, autobusem liniami: 218 lub
tramwajem 4, 10, 14, 18, 31, 35 – przystanek Królikarnia
	Szczegóły: www.krolikarnia.mnw.art.pl, tel. 22 843 15 86.

Informacja ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty. Zebrane dane pochodzą ze stron internetowych muzeów.
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INICJATYWY I WYDARZENIA

MOJA PRZYGODA Z SENIORAMI



PRZYGODA – BO NIE MYŚLĘ O TYM JAK
O PRACY, ALE JAK O CZYMŚ, CO MI SIĘ ZDARZA, ZACZĘŁA SIĘ 12 LAT TEMU.

W 2005 roku pani Krystyna Żebrowska dostrzegając, że
przybywa wokół nas coraz więcej emerytów, stworzyła pod
auspicjami Biura Polityki Społecznej unikatowy program aktywizacji bielańskich seniorów „Dodać życia do lat”. Jednym
z jego elementów były warsztaty malarskie.
Uczestnicy zajęć mieli za sobą różne doświadczenia.
Niektórzy swoją przygodę z malowaniem zakończyli wraz
z edukacją szkolną, niektórzy malowali w domu dla przyjemności. Od samego początku atmosfera była pogodna
i twórcza. Nie ma w tej grupie znaczenia, kto kim jest z zawodu, ale kto kim jest dla koleżanek.
W naszym dorobku jest kilka wystaw zbiorowych i parę
indywidualnych. W przygotowaniu kolejna.
W każdym roku pojawia się ktoś nowy – z początku zaskoczony panującą atmosferą, ale z czasem staje się członkiem zespołu, jakby był nim od lat. W zamian za wiedzę
i umiejętności, które przekazuje paniom, dostaję od nich
ciepło, radość bycia razem.
Jak to mówią, przez ludzi do ludzi – i tak nawiązałam
współpracę z seniorkami z Łomianek. Tam w Uniwersytecie

Trzeciego Wieku prowadzę podobne zajęcia jak na Chomiczówce.
Nie wiem jak to jest, ale chyba mam szczęście. Obie
grupy malarskie to świetnie zgrane ekipy. Bardzo pogodne
i życzliwe dla siebie nawzajem. Otwarte na nowe wyzwania, z dużym dystansem do siebie i otaczającego świata,
pomocne i uczynne.
Czy można czegoś więcej chcieć? Tak. Władze Bielan to
widzą i otaczają nas swoją życzliwością. Ale w innych miejscach już tak pięknie nie jest. Niektórzy zapominają, że też
będą emerytami.

KINGA BERŁOWSKA

– nauczyciel plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze w XVI
LO im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie, instruktor
malarstwa seniorów. W dorobku wystawy malarskie
i grafika użytkowa.

MIEJSCE SPEŁNIAJĄCE MARZENIA

K

lub Kultury Seniora przy ul. Pawlikowskiego 2
w Warszawie to miejsce kameralne, w którym gości
ciepło i zrozumienie potrzeb drugiego człowieka.
Staramy się z całych sił sprostać tym oczekiwaniom! Dlatego
kierunki naszego działania to profilaktyka zdrowotna, edukacja, kultura i rozrywka. Tylko dzięki różnorodności oferowanych zajęć i spotkań, jesteśmy w stanie być blisko mieszkańców. Współpracujemy z renomowanymi instytucjami,
znanymi osobowościami kultury, dajemy możliwości realizacji własnych działań, po to, by Państwo poczuli, że wszystko
co robimy jest dla osób starszych i z myślą o osobach starszych. Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością na
stronie www.kkseniora.art.pl. Do zobaczenia!

KINGA SAMBORSKA
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ZŁODZIEJ SERC, DUSZ I PAMIĘCI



BEZWZGLĘDNA CHOROBA ZAPOMINANIA
– ALZHEIMER – JEST OBECNIE JEDNĄ Z NAJCZĘSTSZYCH PRZYCZYN OTĘPIENIA W WIEKU PODESZŁYM. USZKADZA MÓZG W SPOSÓB
NIEODWRACALNY, DOPROWADZAJĄC DO ZANIKU KOMÓREK NERWOWYCH I POŁĄCZEŃ MIĘDZY
NIMI, W KONSEKWENCJI SIEJĄC SPUSTOSZENIE
W FUNKCJONOWANIU POZNAWCZYM PACJENTA.
Choroba Alzheimera rozpoczyna się bardzo podstępnie, przypominając klasyczne roztargnienie. W pierwszym
etapie choroby pojawiają się drobne kłopoty np. z przypominaniem sobie imion czy nazw oraz subtelne problemy
z posiadaniem słowa „na końcu języka”. W początkowym
stadium chory pozostaje krytyczny wobec objawów, obserwując nieadekwatność swoich zachowań oraz niejednokrotnie doświadczając zażenowania w sytuacjach
społecznych. W następnych fazach dochodzi do nasilania się trudności w obszarze zadań bardziej złożonych.
Wzrasta podejrzliwość chorego, szczególnie względem
najbliższych, uruchamia się też agresja jako mechanizm
radzenia sobie z niezrozumiałą rzeczywistością. Choremu
trudno odnaleźć się w nowym miejscu, planować aktywności, podejmować decyzje. Kolejne fazy choroby upośledzają funkcjonowanie pacjenta w jeszcze większym
stopniu, ograniczając go do 4 ścian pokoju we własnym
domu lub instytucji pomocowej i skazując na całodobową opiekę. Kiedy zgłosić się do specjalisty i jakiego lekarza
wybrać? Pierwszą deską ratunku bywa najczęściej neurolog lub psychiatra. Dalsza diagnostyka należeć będzie do
neuropsychologa, szacującego stopień otępienia oraz do
neuroradiologa, który wykona badania obrazowe mózgu.
Możliwie szybka diagnoza oraz wdrożenie leczenia farmakologicznego daje choremu szansę na poprawę nastroju,
ogólnego samopoczucia, a także spowalnia rozwój choroby. Niezwykle ważnym elementem jest trening funkcji
poznawczych, dlatego w ramach terapii niefarmakologicznej pacjent powinien ćwiczyć pamięć, uwagę i motorykę,
które stymulują mózg do aktywności. Pamiętajmy jednak,
że Alzheimer jest chorobą całej rodziny. Dopóki nie mamy
leków na chorobę zapominania, mamy opiekę! Alzheimer
boleśnie doświadcza członków rodziny chorego, wprowa-

FOT. FOTOLIA.COM

dzając ich niejako w stan żałoby już od momentu diagnozy. Najbliżsi tracą ojca, brata, męża już w momencie, kiedy
nie jest on w stanie pełnić swojej roli. Z tą utratą przychodzi się bliskim zmierzyć niekiedy na wiele lat przed tym
nim chory odejdzie już nie tylko symbolicznie, ale i biologicznie. Jakkolwiek, opiekunowie potrzebują wsparcia,
by móc przygotować się do choroby bliskiej osoby oraz
szeregu nowych obowiązków wynikających z wieloletniej
niekiedy opieki, nie zaniedbując przy tym siebie samych.
Nastrój opiekuna udziela się choremu, stąd im bardziej
sfrustrowany, wyczerpany i niespokojny będzie opiekun
tym trudniej będzie mu przyjąć np. agresję pacjenta czy
jego dziwaczne zachowania. Miłość do bliskich przeważnie pomaga oswoić szereg trudnych zmian jakie choroba
Alzheimera wprowadza w rodzinne życie, niemniej jednak
bywa i tak, że nie oszczędza ona opiekuna wypalając go
i dając poczucie bycia w potrzasku.


MGR EWA GĘBAL
psycholog, psychoterapeuta
psychodynamiczny w trakcie szkolenia.
Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej
dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
Na co dzień pracuje z seniorami oraz
z osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera i ich opiekunami
w ramach projektu Edukacja i Wsparcie w Demencji.
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SENIORZE ŚWIĘTUJ W ZDROWYM STYLU!
UZDROWISKA POLSKIE ZAPRASZAJĄ!

Uzdrowisko-Konstancin to unikalne miejsce. Jesteśmy jedynym
na Mazowszu miastem-uzdrowiskiem. Nasza propozycja to pobyty
w wyjątkowym miejscu, gdzie poczujesz się jak nad morzem tuż koło
Warszawy.

Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” SA czerpiąc ze swojej
dwustuletniej tradycji i zgromadzonej wiedzy, korzystając z unikalnych
walorów klimatycznych Nałęczowa, oferuje usługi w zakresie leczenia
sanatoryjnego, SPA oraz Medical SPA.

Noc Sylwestrowa
Uzdrowisku Konstancin ........................... od 425 zł /os.

Noc Sylwestrowa
Uzdrowisku Nałęczów ............................. od 200 zł /os.

Pobyt Sylwestrowy ................................... od 772 zł /os.

Pobyt Sylwestrowy .................................. od 599 zł /os.

Boże Narodzenie ..................................... od 640 zł /os.

Boże Narodzenie ..................................... od 425 zł /os.

•
•
•
•
•
•

Bal w Eva Park Life & SPA
Drink powitalny i lampka prosecco
Niezapomniana zabawa pod opieką profesjonalnego DJ-a
Open bar (piwo, wino białe / czerwone, wódka, szampan o północy)
Wyjątkowe menu sylwestrowe, niespodzianka kulinarna Szefa Kuchni
Fotobudka

• 3 noclegi / 3 posiłki dziennie

• 4 noclegi / 3 posiłki dziennie

tel.: +48 667 771 148

•
•
•
•

Bal w Klubie Atrium
Niezapomniana zabawa pod opieką DJ-a Kamila
Open bar (piwo, wino białe / czerwone, wódka, szampan o północy)
Wyjątkowe menu sylwestrowe, m.in. zupa borowikowa, delikatna
cielęcina, gulasz drobiowy, pierożki, kaczka, maślany łosoś, deska
serów, sałaty…

• 3 noclegi / 3 posiłki dziennie

• 4 noclegi / 3 posiłki dziennie

tel.: 81 50 16 027

czynne całą dobę (24h)

od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00-20.00

e-mail: rezerwacje@uzdrowisko-konstancin.pl
www.uzdrowisko-konstancin.pl

e-mail: rezerwacje@zlun.pl
www.uzdrowisko-naleczow.pl
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NIE TRZEBA ŻYĆ
Z NIETRZYMANIEM MOCZU



NIETRZYMANIE MOCZU JEST DOLEGLIWOŚCIĄ
BARDZO KRĘPUJĄCĄ I CZĘSTO UTRUDNIAJĄCĄ CODZIENNE ŻYCIE. NIEWIELE CHORÓB POWODUJE U PACJENTÓW UCZUCIE ZAŻENOWANIA
W STOPNIU PODOBNYM DO TEJ. POMIMO IŻ CZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE ONO U OSÓB STARSZYCH, NIE
NALEŻY GO TRAKTOWAĆ JAKO ZWYCZAJNEGO
OBJAWU PROCESU STARZENIA SIĘ, LECZ NALEŻY
DĄŻYĆ DO WYKRYCIA JEGO PRZYCZYNY I WDROŻENIA PRAWIDŁOWEGO LECZENIA.
Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),
nietrzymaniem moczu jest każdy niekontrolowany wyciek
moczu przez cewkę moczową, stanowiący w efekcie poważny problem higieniczny i społeczny. WHO uznało problem nietrzymania moczu za jeden z najważniejszych
ogólnoświatowych problemów XXI wieku.
Problem ten dotyczy ponad 30% kobiet w wieku 60 lat
i starszych. Powyżej 80. roku życia na nietrzymanie moczu
skarży się już połowa kobiet i jedna trzecia mężczyzn. Dolegliwość ta dotyka osób obu płci, jednak częściej problem
ten występuje u kobiet. Najbardziej narażone są panie
w okresie okołomenopauzalnym oraz w podeszłym wieku.
Warto jednak podkreślić, że pierwsze objawy choroby coraz częściej są diagnozowane u młodszych pań . Już około
10% kobiet po 30. roku życia ma problem z nietrzymaniem
moczu występującym stale lub okresowo. Jednak tylko co
druga osoba zgłasza ten problem lekarzowi.
Najbardziej rozpowszechniona postać tej choroby to
wysiłkowe nietrzymanie moczu – gubienie moczu podczas aktywności fizycznej, kaszlu, kichania, śmiechu, chodzenia po schodach, podbiegania do tramwaju czy tańca.
Zależnie od rodzaju aktywności podczas której występują dolegliwości, wyróżnia się trzy stopnie nasilenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Na podstawie dokładnego
wywiadu można już często orientacyjnie zakwalifikować
pacjenta do jednego z nich.
Druga najczęstsza postać to tzw. naglące nietrzymanie
moczu (pęcherz nadaktywny). Jest to występowanie parć

naglących, częstomoczu, konieczności oddawania moczu
w nocy oraz gubienie moczu. Szacuje się, że w polskim
społeczeństwie na pęcherz nadaktywny choruje prawie
3 mln dorosłych Polek (18%).
Częstość występowania rośnie wraz z wiekiem pacjentów. Biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa,
można prognozować wzrost zachorowalności na pęcherz
nadaktywny.
Rzadziej występujące rodzaje nietrzymania moczu to
moczenie nocne czy moczenie ciągłe, nietrzymanie moczu z przepełnienia, a także to wynikające z zaburzeń neurologicznych (pęcherz neurogenny) – ten ostatni to jedna
z postaci najtrudniejszych do leczenia.
Ważne jest, aby każda osoba z nietrzymaniem moczu
zwróciła się do lekarza, gdyż choroba ta najczęściej nasila
się w swoim przebiegu, a jej leczenie jest tym trudniejsze,
im wyższy jest stopień nasilenia. Warto też wiedzieć, że
wiele form nietrzymania moczu można wyleczyć ze skutecznością większą niż 90%.

DR N. MED. PAWEŁ SZYMANOWSKI
jest kierownikiem Kliniki Ginekologii i Uroginekologii w
Szpitalu św. Rafała w Krakowie, wydział lekarski na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego. Posiada
szczególne doświadczenie m.in. w zakresie uroginekologii. Prezes Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego,
członek Berufsverbandes der Frauenärzte e.V., Deutsche
Kontinenzgesellschaft i Europejskiego Towarzystwa Uroginekologicznego EUGA, a także wykładowca na kongresach naukowych i ich współorganizator.
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PORA NA ZIOŁA



BYĆ MOŻE NALEŻYSZ DO TYCH OSÓB, KTÓRE
LUBIĄ CELEBROWAĆ POPOŁUDNIOWE PICIE
HERBATY. UNOSZĄC FILIŻANKĘ, WSPOMINASZ PIERWSZY ŁYCZEK LIPOWO-MALINOWEGO
NAPARU, Z TROSKĄ PRZYGOTOWANEGO PRZEZ
MAMĘ. DZISIAJ TO TY MOŻESZ POPRAWIĆ SAMOPOCZUCIE I ZDROWIE DZIECI, WNUCZĄT I SWOJE.
Lubię wracać do dzieciństwa. Moi klienci również
często przywołują swoje beztroskie lata. Na pożółkłych
karteczkach starannie przechowują tajemne receptury
przywracające zdrowie. Ja również takowe posiadam. Pochodzą z kajetów dziadka Seweryna, który przed II wojną
światową zajmował się ziołolecznictwem. Kiedy zniknął
z życia mojej mamy i babci, zabrany przez gestapo, mądrości w nich zawarte uchroniły bliskie mi kobiety przed
ciężkimi chorobami. Dziadka, niestety, nie. Zginął w obozie
pracy w Litomierzycach tuż przed końcem wojny.
Wracając do ziół, miłość do nich najwidoczniej mam zapisaną w genach. Mam też nadzieję, że ich cudowne właściwości przybliżę również tym, którzy do tej pory omijali
je szerokim łukiem.
Jesień i zima mają to do siebie, że często boleśnie uświadamiają nam fakt posiadania płuc, oskrzeli, zatok, żołądka,
nerek, gardła, kości i stawów. Możemy, oczywiście, skorzystać z bezcennych zaleceń lekarzy, zaszczepić się przeciw
grypie, łyknąć kolejny w życiu antybiotyk czy niesterydowy lek przeciwzapalny – albo… skorzystać z porad zielarki.
A ta zaleci nam profilaktykę. Na czym ona polega? Np. na
piciu wspomnianych wcześniej herbatek ziołowych, które
wspomogą pracę układu odpornościowego, oddechowego, pokarmowego, kostno-stawowego i hormonalnego.
Zacznijmy od smacznej i skutecznie działającej herbatki, którą sami możemy sobie skomponować. W jej skład
wchodzą:
ÎÎ 50g liścia maliny
ÎÎ 50g ziela macierzanki
ÎÎ 50g owoców kopru włoskiego
ÎÎ 50g kwiatu lawendy
ÎÎ 25g kwiatów mniszka
ÎÎ 50g liścia czarnej porzeczki
ÎÎ 50g ziela krwawnika
26
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Wszystkie składniki należy wymieszać w równych częściach. Herbatkę parzyć, zalewając 1 łyżeczkę mieszanki
szklanką wrzątku. Odstawić pod przykryciem na 15 minut.
Pić pół godziny przed posiłkami.
W chłodniejszych okresach można dodać pół łyżeczki
miodu, który wzmocni odżywcze i smakowe właściwości
herbatki. A działa ona osłonowo, rozkurczowo, lekko wykrztuśnie, reguluje procesy trawienne, wzmacnia układ odpornościowy.
Jeśli doskwiera wam bezsenność, również warto sięgnąć po zioła. Zarówno te w herbatkowej postaci, jak takie,
które możecie po prostu połknąć, gdyż dostępne są również w postaci tabletek.
Herbatkę nasenną sporządzamy z:
ÎÎ 50g korzenia waleriany
ÎÎ 50g szyszek chmielu
ÎÎ 50g kwiatów lawendy
ÎÎ 50g kwiatów rumianku
ÎÎ 50g ziela owsa
ÎÎ 50g ziela męczennicy
ÎÎ 50g kwiatów głogu
Wszystkie składniki dokładnie mieszamy. Stosujemy
przed snem, zalewając 1 łyżkę mieszanki szklanką wrzątku.
Odstawiamy na 15-20 minut. Wypijamy pół godziny przed
planowanym snem.
Uczynienie swoistego rytuału z codziennego picia własnoręcznie przygotowanych herbatek ziołowych, samotnie bądź w gronie bliskich nam osób, a także podanie ich
w naczyniach kojarzących się z ciepłymi wspomnieniami,
może znacznie zwiększyć efekt terapeutyczny.
O czym zapewnia Zielarka Aleksandryna

ALEKSANDRYNA ILNICKA
- od ponad 20-latprowadzi sklep
i gabinet zielarsko-medyczny w Łodzi
przy ul.Limanowskiego 28
oraz portal: www.zielarka.com.pl

SIEĆ HOTELI I OŚRODKÓW
WYPOCZYNKOWYCH
W POLSCE

OFERTA DLA

SENIORA

2017/2018

OFERTA DLA

SENIORA
ZABEZPIECZANIE

ATRAKCYJNE
(32) 326 23 50-51
(32) 661
12 74
OFERTY PRZEZ CAŁY
ROK
(32) 325 04 80

2017/2018
ROŚLIN PRZED ZIMĄ

505 623
588
OFERTA
DLA

HOTELE*** I OŚRODKI
SENIORA
2017/2018
WYPOCZYNKOWE
W ATRAKCYJNYCH
LOKALIZACJACH

SIEÆ HOTELI I OŒRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH W POLSCE

HOTELE***NAT:
Świnoujście, Kołobrzeg, Sarbinowo, Jarosławiec,
Krynica Morska, Krynica Zdrój, Wisła, Ustroń,
Bukowina Tatrzańska
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D

użo roślin w naszych ogrodach pochodzi z rejonów
o cieplejszym klimacie. Nasza zima szczególnie może
być dla nich groźna. Dlatego o bezpieczeństwie roślin
w naszym ogrodzie powinniśmy pomyśleć przed nastaniem
pierwszych mrozów. Zanim jednak rośliny zapadną w zimowy sen, stopniowo się hartują. Jesienne przymrozki odbierają jako sygnał do spowolnienia procesów życiowych.
Dlatego do okrywania powinniśmy przystąpić 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, dlatego w pierwszym roku po zasadzeniu staramy sie
zabezpieczać 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, ostrokrzewy, magnolie, powojniki, hortensje, a z owocowych: czereśnie, morele, brzoskwinie, a nawet niektóre odmiany grusz i śliw.
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HISTORIA

CO ZAWDZIĘCZAMY LUDWIKOWI
HIRSZFELDOWI?



LUDWIK HIRSZFELD – LEKARZ, BAKTERIOLOG, IMMUNOLOG JEST PATRONEM ULICY
NA URSYNOWIE, NIEDALEKO CENTRUM
ONKOLOGII. BARDZO WIELU MOICH ROZMÓWCÓW, NAWET LEKARZY, NIE ZNA TEGO PATRONA.
A SZKODA, BO WŁAŚNIE ON PRZYCZYNIŁ SIĘ DO
ODKRYCIA GRUP KRWI, RATUJĄC DZIĘKI TEMU
ŻYCIE WIELU LUDZI.
Urodził się w 1884 r. w Warszawie, gimnazjum humanistyczne ukończył w Łodzi, a studia medyczne odbył w Berlinie. Tu w 1905 r. zawarł związek małżeński ze swoją koleżanką Hanną Kosman. Po uzyskaniu dyplomów lekarza
obydwoje rozpoczęli pracę jako asystenci w Instytucie Badania Raka w Heidelbergu. On mając 23 lata obronił doktorat, Hanna, by mąż mógł pracować naukowo, dorabiała
ucząc francuskiego.
W 1911r. Hirszfeld odkrył, że ludzie mają różne grupy
krwi – wprowadził dla nich oznaczenia 0, A, B, AB. Oznaczył
też czynnik Rh i opisał prawa dziedziczenia grup krwi.
W końcu roku przenieśli się do Zurychu; on otrzymał
stanowisko asystenta w Zakładzie Higieny, żona została
asystentką na pediatrii. Habilitację uzyskał w pamiętnym
roku wybuchu I wojny światowej. W lutym 1915 r., pojechał
do Serbii, gdzie wybuchła epidemia tyfusu plamistego. Po
kilku miesiącach dołączyła do niego żona, która była lekarzem w armii serbskiej.
Tu, w bardzo trudnych warunkach leczył, prowadził
szkolenia i badania naukowe; odkrył pałeczkę duru rzekomego (obecnie Sallmonella Hirszfeldi). Prowadził badania
statystyczne dotyczące różnic w występowaniu i dziedziczeniu grup krwi zapoczątkowując nową dziedzinę nauki
– seroantropologię.
W 1919 r. Hirszfeldowie wrócili do niepodległej Polski. On włączył się w organizację Państwowego Zakładu
Higieny, zaczął wykładać na Uniwersytecie, organizował
służby epidemiologiczne, wprowadzał szczepienia, szkolił.
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W 1926 r. habilitował się (po raz drugi) na Uniwersytecie
Warszawskim, a 5 lat później został profesorem. Jego żona
została ordynatorem w Klinice Pediatrycznej Uniwersytetu
Warszawskiego.
W czasie okupacji niemieckiej zostali zmuszeni do
opuszczenia własnej willi na Saskiej Kępie, zamieszkali na
plebanii kościoła Wszystkich Świętych (graniczył z gettem),
ale w sierpniu 1941 r., na osobiste polecenie generalnego
gubernatora Hansa Franka, zostali zmuszeni do zamieszkania w getcie. Tam również pracował naukowo, prowadził
wykłady i dzięki przemyconej do getta szczepionce, leczył
chorych na tyfus plamisty. W lipcu 1942 r., w przebraniu robotników, udało im się uciec na stronę aryjską. Ukrywali się
pod zmienionym nazwiskiem. Po pięciu miesiącach umarła na zapalenie płuc 23-letnia córka Hirszfeldów.
W sierpniu 1945 udali się do Wrocławia. Ludwik Hirszfeld został pierwszym dziekanem Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1950 r. był nominowany
do nagrody Nobla za wyjaśnienie zjawiska konfliktu serologicznego między matką a płodem.
To dzięki jego badaniom możliwe jest przetaczanie krwi
bez narażania chorego na niebezpieczeństwo powikłań.
W 1952 r. utworzył we Wrocławiu Instytut Immunologii
i Terapii Doświadczalnej PAN, który obecnie nosi jego imię.
Hirszfeld zmarł w 1954 r. we Wrocławiu, jego żona, która
była profesorem pediatrii, zmarła w 1964 r.
Uniwersytet Wrocławski poświęcił jedną z auli pamięci
Hirszfelda, a Poczta Polska w 2009 r. wprowadziła znaczek
z jego podobizną.
ALICJA MOSZCZYŃSKA

BEZPIECZNY SENIOR

SENIORZE, WŁĄCZ
CZUJNOŚĆ PRZED
ŚWIĘTAMI…



ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA ZBLIŻAJĄ SIĘ
WIELKIMI KROKAMI. TO CZAS PRZYGOTOWAŃ, ZAKUPÓW, POŚPIECHU, CZĘSTO TEŻ
DUŻEGO ZAMIESZANIA. GRUDZIEŃ TO RÓWNIEŻ
MIESIĄC INTENSYWNEJ PRACY DLA ZŁODZIEI
KIESZONKOWYCH, DLATEGO, DROGI SENIORZE,
W TEJ WIELKIEJ GORĄCZCE ŚWIĄTECZNEJ ZADBAJ
O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I BLISKICH.
Kieszonkowcy działają najczęściej w grupach kilkuosobowych. Do takiej grupy mogą należeć kobiety, mężczyźni
niewzbudzający większego zainteresowania czy też niepokoju, często elegancko ubrani. Członkami grupy mogą być
też dzieci.
Zamieszanie, tłok, miejsca o dużym skupieniu ludzi,
galerie handlowe, kolejki, środki komunikacji miejskiej to
„raj” dla kieszonkowca. Sposób działania złodziei kieszonkowych jest następujący: jedna osoba pilnuje i obserwuje
otoczenie, czy w pobliżu nie ma policjantów lub ochroniarzy, inna typuje ofiarę, kolejna okrada i szybko przekazuje
łup kolejnemu wspólnikowi.
Jak co roku Policja apeluje, abyśmy zadbali o bezpieczne święta, dlatego poniżej przekazuję Państwu kilka cennych wskazówek jak uchronić się przed kieszonkowcem:








 OŚ PIENIĄDZE W KILKU MIEJSCACH, SZCZEN
GÓLNIE, JEŚLI MASZ PRZY SOBIE WIĘKSZĄ GOTÓWKĘ,
NIE TRZYMAJ PORTFELA W REKLAMÓWCE CZY
KOSZYKU,
NIE NOŚ PORTFELA I TELEFONU KOMÓRKOWEGO W TYLNYCH KIESZENIACH SPODNI,
DOKUMENTY TRZYMAJ W WEWNĘTRZNYCH

KIESZENIACH ODZIEŻY,







 MIEJSCACH ZATŁOCZONYCH TRZYMAJ ZAW
MKNIĘTĄ TOREBKĘ PRZED SOBĄ,
OBSERWUJ OTOCZENIE ORAZ SWOJE ZAKUPY, BAGAŻE PRZY WSIADANIU DO AUTOBUSU,
TRAMWAJU,
KLUCZE DO MIESZKANIA NOŚ W INNYM MIEJSCU NIŻ DOKUMENTY Z ADRESEM.

Mam nadzieję, że powyższe wskazówki przyczynią się
do spędzenia spokojnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie rodzinnym, czego życzę Państwu i Waszym bliskim
w imieniu Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji.
ST. SIERŻ. MAGDALENA STRZEŻEK
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OSZCZĘDNY SENIOR

WYBRANE ZNIŻKI DLA SENIORÓW
W KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W WARSZAWIE



ZAKŁAD TRANSPORTU MIEJSKIEGO WYCHODZI SENIOROM NAPRZECIW I OFERUJE SZEROKĄ GAMĘ ZNIŻEK, A TAKŻE PRZEJAZDY BEZPŁATNE (NIE TYLKO TE WYNIKAJĄCE Z USTAWY).
PONIŻEJ ZOSTAŁY ONE PODZIELONE WEDŁUG KATEGORII OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ:
1. U
 CZESTNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
ODZNACZENI WARSZAWSKIM KRZYŻEM
POWSTAŃCZYM

uprawnieni są do
przejazdów bezpłatnych
jedyne, co muszą przy sobie posiadać to legitymacja
o przyznaniu odznaczenia wraz z dowodem osobistym lub
innym dokumentem potwierdzającym tożsamość lub zaświadczenie o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych z wpisem uznającym Powstanie Warszawskie
jako okres zaliczony do uprawnień.
2. O
 DZNACZENI MEDALEM „ZA WARSZAWĘ 1939-1945”

uprawnieni są do
przejazdów bezpłatnych
muszą jednak mieć przy sobie legitymację o przyznaniu odznaczenia wraz z dowodem osobistym lub innym
dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości
osoby uprawnionej.
3. C
 ZŁONKOWIE ZWYCZAJNI STOWARZYSZENIA
POLAKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ III RZESZĘ

uprawnieni są do
przejazdów bezpłatnych
muszą jednak mieć przy sobie legitymację stowarzyszenia wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby
uprawnionej.
4. OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 70 ROK ŻYCIA

uprawnieni są do
przejazdów bezpłatnych
mieć przy sobie muszą tylko dowód osobisty lub inny
dokument ze zdjęciem zawierającym datę urodzenia.
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5. HONOROWI DAWCY KRWI, KTÓRZY ODDALI
BEZPŁATNIE: 18 LITRÓW KRWI PEŁNEJ
– W PRZYPADKU MĘŻCZYZN; 15 LITRÓW KRWI PEŁNEJ
– W PRZYPADKU KOBIET LUB ODPOWIADAJĄCĄ TEJ
OBJĘTOŚCI ILOŚĆ INNYCH JEJ SKŁADNIKÓW

uprawnieni są do
przejazdów bezpłatnych
muszą mieć jednak przy sobie legitymację o przyznaniu
odznaki honorowej ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” lub
odpowiedni wpis w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi
wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
6. EMERYCI I RENCIŚCI DO UKOŃCZENIA
70 ROKU ŻYCIA

uprawnieni są do
50% zniżki, czyli biletu ulgowego
muszą mieć przy sobie imienną legitymację emeryta-rencisty, potwierdzająca status emeryta albo rencisty
lub w przypadku braku legitymacji muszą mieć aktualny odcinek emerytury albo renty, bądź wyciąg bankowy
potwierdzający pobieranie emerytury albo renty wraz
z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej. Nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była
czytelna.
7. OSOBY, KTÓRE NABYŁY STATUS DZIAŁACZA
OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ
LUB OSOBY REPRESJONOWANEJ Z POWODÓW
POLITYCZNYCH, W ROZUMIENIU USTAWY
Z DNIA 20 MARCA 2015R. O DZIAŁACZACH
OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ
ORAZ OSOBACH REPRESJONOWANYCH
Z POWODÓW POLITYCZNYCH

uprawnione są do
50% zniżki, czyli biletu ulgowego
muszą jednak mieć legitymację działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów
politycznych.

8. O
 SOBY, KTÓRE NIE WYKONYWAŁY PRACY
W OKRESIE PRZED DNIEM 4 CZERWCA 1989 R.
NA SKUTEK REPRESJI POLITYCZNYCH

uprawnione są do
50% zniżki, czyli biletu ulgowego
muszą jednak mieć przy sobie decyzję Szefa Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

9. OSOBY, KTÓRE ŚWIADCZYŁY PRACĘ PO 1956 R. NA
RZECZ ORGANIZACJI POLITYCZNYCH I ZWIĄZKÓW
ZAWODOWYCH, NIELEGALNYCH W ROZUMIENIU
PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH DO KWIETNIA 1989 R.

uprawnione są do
50% zniżki, czyli biletu ulgowego
muszą jednak mieć przy sobie decyzję Szefa Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

ULGI WYNIKAJĄCE Z USTAW:
1. INWALIDZI WOJENNI I WOJSKOWI ORAZ PRZEWODNIK

uprawnieni są do
przejazdów bezpłatnych
muszą mieć jednak przy sobie Książeczkę inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis o zaliczeniu do
odpowiedniej grupy inwalidów lub książeczkę inwalidy
wojennego (wojskowego) zawierająca wpis o całkowitej
lub częściowej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji.

2. CYWILNE NIEWIDOME OFIARY DZIAŁAŃ WOJENNYCH

uprawnione są do
przejazdów bezpłatnych
muszą mieć jednak przy sobie legitymację cywilnej
niewidomej ofiary działań wojennych wg wzoru, który
jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych.

3.KOMBATANCI LUB OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ
DZIAŁALNOŚCIĄ RÓWNORZĘDNĄ Z DZIAŁALNOŚCIĄ
KOMBATANCKĄ ORAZ NIEKTÓRE OSOBY BĘDĄCE
OFIARAMI REPRESJI WOJENNYCH I OKRESU
POWOJENNEGO

uprawnieni są do
50% zniżki, czyli biletu ulgowego
muszą mieć jednak przy sobie legitymację osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej lub częściowej
niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do
pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub
zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących ulgach.

4.WETERANI POSZKODOWANI POBIERAJĄCY RENTĘ
INWALIDZKĄ Z TYTUŁU URAZÓW LUB CHORÓB
POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W DZIAŁANIACH
POZA GRANICAMI PAŃSTWA

uprawnieni są do
50% zniżki, czyli biletu ulgowego
muszą mieć przy sobie legitymację weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty wg wzoru,
który jest w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydawania, wymiany lub zwrotu.
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FUNDACJA „MOJE WOJENNE DZIECIŃSTWO”
WYDAŁA WŁAŚNIE 20. TOM WSPOMNIEŃ
ZE ŚWIADKAMI HISTORII
Niektóre wspomnienia z dzieciństwa pamiętamy bardzo wyraźnie.
Są jak zapisane zeszyty szkolne albo może raczej jak znamię, które nigdy
nie zniknie. Tym bardziej, kiedy są wspomnieniami dzieci, które dorastały
w czasie wojny. Ich dorosłość przyszła szybko, często zbyt szybko. Z rozmów ze świadkami historii wiemy, że większość tych dziecięcych wspomnień wryła się w pamięć i nadal pozostaje jej żywym obrazem.
Fundacja „Moje Wojenne Dzieciństwo” osiągnęła w tym roku pełnoletniość. Od 1999 r. zbiera historie dzieci, które publikowane są w formie wspomnień w wersji książkowej, ale i dostępnej w internecie. Dzisiaj
większość bohaterów tych opowieści ma własne wnuki, a nawet prawnuki. Czy można lepiej ostrzec przez zagrożeniami wojny i konfliktów
zbrojnych niż poprzez własne, żywe wspomnienia z dzieciństwa?
W tym roku został wydany 20 tom wspomnień. Koncepcją i organizacją serii zajmuje się Eulalia Rudak, jednak to dopiero w tegorocznym
tomie znalazły się jej wspomnienia. Wcześniej Pani Eulalia wykonała
mnóstwo pracy w dotarciu do świadków historii, zebraniu i opracowaniu ich wspomnień. Dzięki temu teraz, na kartach „Mojego Wojennego
Dzieciństwa” znajdziemy wspomnienia z większości konfliktów zbrojnych, w których brali udział Polacy.
Zapraszamy do zapoznania się z tym i innymi tomami serii na stronie
fundacji „Moje Wojenne Dzieciństwo” pod adresem:
www.mojewojennedziecinstwo.pl

„Stałam pod krematorium całą noc w kolejce do pieca. I później raptem zamieszanie. W pewnym momencie przyjechał na motorze Niemiec,
komendant obozu. Tygrys nie człowiek, wściekły. W jednej ręce miał szpicrutę, w drugiej nie pamiętam, ale chyba pistolet. Zaczął Żydów funkcyjnych, którzy kręcili się przy krematorium, bić i na nich wrzeszczeć. Wielki
harmider, wrzawa i znów nas wysłali do obozu, a Żydów podobno do
pieca. To była straszna noc prawie do samego rana. Dzięki nieznanemu
Polakowi uniknęłyśmy wtedy spalenia” – tak swoja historie opowiada
Blandyna Redel, która miała 11 lat, gdy wybuchła wojna i przeżyła
obóz w Oświęcimiu.
Anna Berezowska, która urodziła się w 1943 lub 1944 roku pamięta matkę, która starała się jej zapewnić szczęśliwe dzieciństwo.
Do czasu: „Noc. Mutti wyjmuje mnie z łóżeczka. W progu stoi dwóch panów w zielonych mundurach. Biorą mnie na ręce. Rozespane dziecko wyrwane w nocy zapamiętuje obraz płaczącej Mutti. I ten obraz na zawsze
został w mojej pamięci”.

Henryk Świderski do dziś pamięta obrazy, ale i dźwięki wojennej
pożogi: „W tym wojennym okresie nie znałem żadnych środków leczniczych łagodzących ból. Głęboko przeżyłem amputację kończyny dolnej
pana Stanisława Malinowskiego, uszkodzonej w czasie bombardowania
miasta przez wojska rosyjskie w ostatnich dniach wojny. Jego jęki bólu
dochodzące z sali operacyjnej szpitala dolatywały aż na nasze podwórko
i ja to słyszałem. Do dziś w uszach moich brzmią te jęki”.
Jerzy Piszek, który miał 7 lat i wojnę spędził we Lwowie tak wspomina tamtem czas: „Tymczasem w mieście zapanowały nowe obyczaje.
Widziałem, jak pod fabrykę wódek podjeżdżały samochody z żołnierzami
radzieckimi, którzy wspinali się na ogromne kadzie i wiadrami czerpali
z nich spirytus. Działy się tam rzeczy nie do opisania. Bywało, że ten,
który czerpał, odurzał się oparami, wpadał i tonął w alkoholu. Potem, już
po wyczerpaniu spirytusu, wyciągali zwłoki. To wszystko szokowało nie
tylko mnie, małego chłopca, ale i ludność Lwowa, która ze zgorszeniem
obserwowała podobne zajścia”.


OPRAC.: IWONA PRZYBYŁA
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Pełną listę firm oferujących zniżki możesz pobrać ze strony: www.glosseniora.pl
UKOŃCZYŁEŚ 60. ROK ŻYCIA? SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK
Z OGÓLNOPOLSKĄ KARTĄ SENIORA. PONAD 1000 FIRM Z CAŁEJ POLSKI OFERUJE ATRAKCYJNE RABATY DLA POSIADACZY
KARTY. SPRAWDŹ, GDZIE SKORZYSTASZ ZE ZNIŻEK!

P O L E C A N I WA R S Z AW S C Y PA R T N E R Z Y P R O G R A M U
AFIBEL – ODZIEŻ WYSYŁKOWA
 R abat 5% oraz darmowa dostawa przy zakupach
powyżej 400 zł
biuro@web-sale.pl; www.afibel.pl
AMPLIFON POLAND SP. Z O.O.
 1 .Bezpłatne badanie słuchu; 2. Bezpłatny serwis
aparatów słuchowych zakupionych w Amplifon, który
obejmuje wymianę wężyka, kopułki, filtra, czyszczenie;
3. Bezpłatne czyszczenie aparatów słuchowych
kupionych poza Amplifon, marek Phonak, Siemens,
Starkey; 4. Bezpłatna opieka audiologiczna i badania
kontrolne; 5. baterie do aparatów słuchowych w cenie
1,25 za sztukę; 6. Rabaty do 50% na urządzenia
wspomagające słyszenie; 7. Wydłużona gwarancja na
aparaty słuchowe do 4 lat.
www.amplifon.com.pl
Oddziały Ampifon w Warszawie:
ul. Kazimierzowska 43i
ul. Kobielska 1
ul. Broniewskiego 28
ul. Pasaż Ursynowski 7, lok U8
Al. Jana Pawła II 61, lok 224, bud. B
GEERS AKUSTYKA SŁUCHU SP. Z O.O.
 b ezpłatne testy słuchu; 25 % rabatu na zakup baterii,
środków pielęgnacyjnych, akcesoriów, wężyków,
rożków, filtrów i kopułek); bezpłatne przeglądy dla
posiadaczy aparatów słuchowych
info@geers.pl; www.geers.pl
Oddziały GEERS w Warszawie:
ul. Puławska 52
Al. Stanów Zjednoczonych 72
Ul. Targowa 37
ul. Grójecka 67
ul. Hoża 40
ul. Senatorska 22
Ul. Warecka 11
Al. Komisji Edukacji Narodowej 96
Al. Niepodległości 54
Ul. Hanki Czaki 2
NECKERMANN POLSKA BIURO PODRÓŻY
SP. Z O.O.
 2 % według regulaminu zniżek
bp@neckermann.pl; www.neckermann.pl
Oddziały NECKERMANN w Warszawie:
ul. Zwycięzców 42/U9
ul. Ostrobramska 75C lok. 036
Al. Jana Pawła II 43A lok.29
ul. Sokratesa 9 U 16
Pl. Konstytucji 4
ul. Nowogrodzka 49
Al. Jerozolimskie 148 C.H. Reduta

Al. Wilanowska 9 Miasteczko Wilanów
ul. Targowa 72 (wejście od peronów lub Al. Solidarności)
ul. Mszczonowska 3 C.H. Janki
SZKOŁY JĘZYKOWE EMPIK SCHOOL LEARNING SYSTEMS
POLAND S.A.
 20 % od standardowej ceny kursu; dotyczy zajęć grupowych
Sjo.warszawajunior@empikschool.com
www.empikschool.com
Adresy oddziałów w Warszawie:
ul. Lazurowa 14, I piętro
tel. 605 110 134
ul. Marszałkowska 104/122, III piętro, budynek Junior; tel. 22 551 44
55
ul. Nowoursynowska 139u; tel. 695 213 760
Pl. Przymierza 6, Galeria Sawa antresola
tel. 605 112 078
PULSAR ENERGIA SP. Z O. O.
 Wariant I – Oszczędny Senior – 4% rabatu od cen za energię
elektryczną i opłat za obsługę handlową ujętych w taryfie dla energii
elektrycznej sprzedawcy, z usług którego korzysta senior.
 Wariant II – Bezpieczny Senior – Specjalna oferta dla Seniorów
z niską stawką za energię elektryczną dla domu z gwarancją
niezmienności ceny na cały okres umowy.
Ul. Chałubińskiego 9/2, 02-004 Warszawa
kontakt@pulsarenergia.pl; 22 299 62 01; pulsarenergia.pl
UZDROWISKO KONSTANCIN ZDRÓJ S.A.
 5 % rabatu na usługi oferowane przez Uzdrowisko
Ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin-Zdrój; m.kolankiewicz@
uzdrowisko-konstancin.pl; 667 760 056; www.uzdrowiskokonstancin.pl
PROMEDICA24/POMÓŻ SWOIM BLISKIM ZACHOWAĆ
DOTYCHCZASOWY STYL ŻYCIA/PROFESJONALNA OPIEKA
DOMOWA
 5% zniżki na usługi
www.promedica24.com.pl/opieka
Aleje Jerozolimskie 94
NADWIŚLAŃSKA AGENCJA TURYSTYCZNA SP. Z O.O.
 20% zniżki we wszystkich ośrodkach i hotelach NAT w Polsce
w sezonie B i C;
ul. Edukacji 37, 43-100 Tychy; nat@nat.pl; 32 326 23 70; www.nat.pl
UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A.
 1 0% zniżki na pełnopłatny pobyt leczniczy w wymienionych obiektach
spółki: Szpital Krystyna, Szpital Górka; Sanatoria: Marconi, Mikołaj,
Oblęgorek, Willa Zielona. 10% zniżki na pobyt w wolno stojącym
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; 41 312
48 30; www.uzdrowiskobusko.pl

Pełna lista firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora znajduje się na naszej stronie internetowej www.glosseniora.pl

ZAMÓWIENIE PRENUMERATY OGÓLNOPOLSKIEGO MAGAZYNU GŁOS SENIORA
(koszt prenumeraty zawiera wysyłkę na adres zamawiającego)

Rodzaj prenumeraty:
¨ 35,00 zł* 6 kolejnych numerów (po jednym egzemplarzu każdego wydania)
¨ 5,90 zł* jeden wybrany egzemplarz w roku 2017
*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 zgłoszenie prosimy odesłać na adres: Stowarzyszenie MANKO al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków
z dopiskiem „Prenumerata Głosu Seniora” lub na adres e-mail: prenumerata@manko.pl

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

data i czytelny podpis

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

57 2490 0005 0000 4500 9810 9905

Stowarzyszenie MANKO
ul. Siarczki 16
30-698 Kraków

D a r o w i z n a
- Gł o s

n a

S e n i o r a

c e l e

s t a t u t o we

NR KARTY:

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.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie MANKO
dla celów statutowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Wiem, że mam prawo wglądu oraz poprawienia swoich danych, a także do
sprzeciwu wobec ich przetwarzania do wyżej wymienionych celów.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą e-mailową i pocztową nt. dostępnych promocji
i rabatów skierowanych do seniorów.
Miejscowość:

Data:
d d - m m - r r r r

DANE OSOBOWE
Imię (imiona):
Nazwisko:
Data urodzenia:
d d - m m - r r r r

Miejsce
urodzenia:

DANE KONTAKTOWE
Ulica:
Numer domu:
Kod pocztowy:
Numer telefonu:

Numer lokalu:

–

Miejscowość:
Własnoręczny czytelny podpis:

Adres
e-mail:

*W
 YPEŁNIONY PISMEM DRUKOWANYM FORMULARZ PROSIMY ODESŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ (WRAZ ZE ZWROTNYM ZNACZKIEM
POCZTOWYM I ZAADRESOWANĄ KOPERTĄ ) NA ADRES REDAKCJI „GŁOSU SENIORA” (AL. J. SŁOWACKIEGO 46/30, 30-018 KRAKÓW).

PROSIMY RÓWNIEŻ 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.

AMBASADORZY GŁOSU SENIORA
I OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA

Wirginia Szmyt - DJ WIKA

Aleksander Doba

Krystyna Maz

Jerzy Mądry

Krzysztof Zanussi

Irena Santor

SENIORZE, WESPRZYJ DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA MANKO
– GŁOSU SENIORA

urówna

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

www.stowarzyszeniemanko.pl

