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Magda Wieteska: Jak zaczęła się Pana przygoda z aktorstwem?
Wojciech Dąbrowski: Wcale nie chciałem być aktorem, za to całe życie 
chciałem być lekarzem, chirurgiem i do dziś mi ta pasja pozostała. Wpraszam 
się albo zapraszają mnie na operację i mogę stać przy stole, obserwując, jak 
przebiega zabieg. Raz nawet stałem przy hakach i raz szyłem. Jestem więc 
zmarnowanym talentem w tej dziedzinie.
M.W.: Dlaczego nie został więc Pan lekarzem?
W.D.: Wystraszyłem się egzaminu na medycynę, bo uważałem, że się nie do-
stanę. Potem, jak przeczytałem pytania egzaminacyjne, to stwierdziłem, że nie 
miałbym specjalnych problemów ze zdaniem, no, ale było już za późno. Zresztą 
to są bardzo trudne studia i nie wiem, czy bym im podołał.
Żałuję za to, że nigdy nie grałem lekarza.
M.W.: Więc zamiast na medycynę poszedł Pan do szkoły aktorskiej?
W.D.: Nie myślałem jeszcze wtedy o aktorstwie. Po maturze poszedłem, jak 
większość chłopaków z moich okolic, chcących uciec przed wojskiem, do ze-
społu szkół elektrycznych w Jeleniej Górze. I tam był kabaret, zacząłem w nim 
grać. A potem kolega wręcz zmusił mnie, żebym jechał do Wrocławia zdawać na 
PWST.
A ja się bałem, że jeśli się nie dostanę, to będzie wielki wstyd. Bo jestem z Ko-
war, małego miasteczka i ludzie będą gadać, że o, chciał być nie wiadomo kim i, 
oczywiście, mu nie wyszło.
Ale pojechałem i byłem jedyną osobą, która przyjechała na egzamin w garnitu-
rze. Inni byli w swetrach, bo już się czuli artystami. Igor Przegrodzki powiedział 
do mnie wtedy: Może by pan zdjął tę marynarkę i krawat, to zaczniemy robić 
zadania aktorskie.
Dostałem się za pierwszym razem, chyba dlatego, że nie miałem wielkiego par-
cia, że muszę zdać za wszelką cenę. Ale w domu się nie przyznałem, na jakie 
studia jadę, żeby nie było gadania.
Gdy wróciłem, ojciec oznajmił: Siadaj i powiedz, kto za te twoje studia będzie 
płacił. Ja na to: No, wy będziecie płacić. A ojciec: Dobrze, ale jak wylecisz, bę-
dziesz nam musiał oddać pieniądze.

M.W.: Jak wspomina Pan czas studiowania?
W.D.: Jako pięknie spędzony czas. Na czwartym roku dostałem się do Teatru 
Pantomimy Henryka Tomaszewskiego i spędziłem tam cztery lata. Wtedy, w la-
tach 80., był to jeden z nielicznych teatrów, które jeździły po świecie. Wydawało 
nam się, że złapaliśmy Pana Boga za nogi! Ale faktycznie to było tak, że zwie-
dzało się przez szyby autokaru, bo ciągle byliśmy w drodze. Z hotelu do hotelu, 
z próby na próbę, ze spektaklu na spektakl. Rano wstajemy i znów jedziemy 
600 km w inne miejsce. Przez pierwsze dwa lata to mi sprawiało przyjemność, 
ale po kolejnych dwóch poszedłem do Tomaszewskiego, żeby zrezygnować. To 
był ewenement, ludzie się pukali w głowę, co ty robisz, ale ja już chciałem coś 
mówić na scenie, robić coś więcej, coś innego.
Zresztą ja mam taką naturę, że jak już posiądę jakieś umiejętności, to chcę iść 
dalej, uczyć się czegoś nowego. Tak było z końmi, nartami, golfem.

M.W.: No właśnie, sport to również Pana pasja.
W.D.: Bardzo długo jeździłem zawodniczo na koniach, ale nigdy w życiu nie 
jeździłem w filmie na koniu. Trzy razy wygrałem mistrzostwa polskich środowisk 
twórczych. Ale gdy skończyłem 50 lat, dałem sobie spokój z końmi, bo to bardzo 
niebezpieczny i czasochłonny sport. I zacząłem grać w tenisa, od 6 lat już gram.
M.W.: I odnosi Pan sukcesy.
W.D.: Na turnieju w Szczecinie zdobyłem trzecie miejsce, w Bielsku też, w Ko-
łobrzegu. Zabawne, przez cztery lata zajmowałem przeważnie czwarte miejsce, 
a teraz, od roku, już łapię się na pudło.
O, właśnie mi się przypomniało, że w austriackim filmie „Frankenstein” zagra-
łem na koniu! To było dość śmieszne, bo ubrali mnie w strój z wysokimi butami, 
które nie zginały się w kolanach i w których przez to nie mogłem wejść na konia. 
Więc za każdym razem wsadzali mnie na tego konia, a potem pomagali z niego 
zsiąść.
M.W.: A jak było dalej z karierą aktorską? Zrezygnował Pan z Teatru 
Pantomimy i…?
W.D.: Po Tomaszewskim poszedłem do Teatru Polskiego, udało mi się zała-
pać na zastępstwa, więc niemal cały czas grałem. Z Przegrodzkim, Englertem, 
u Jarockiego, Wajdy, Lupy. Cały czas czułem jednak, że teatr dramatyczny jest 
czymś takim niewymiernym, bo nigdy nie wiadomo, czy się ludziom podoba czy 
nie podoba, nie ma tej bezpośredniej reakcji widza.
Siedziałem kiedyś ze śp. Mariuszem Łukasiewiczem, który rzucił, by z jakimś 
spektaklem pojeździć po Polsce. Zapaliłem się do tego. Wojtek Pokora wyreży-
serował nam „Kochane pieniążki” i pojechaliśmy z nimi po Polsce. Zagraliśmy 
dziesięć razy w dużych miastach i okazało się, że ludziom się bardzo spodo-
bało. Potem zaczęliśmy grać tę sztukę u nas, trochę w Kameralnym, trochę na 
Świebodzkim, szukaliśmy sceny.
Na początku nikt nas poważnie nie traktował. Graliśmy tylko w poniedziałki, 
teatr nazywał się poniedziałkowy, a teraz praktycznie gramy cały tydzień.
M.W.: Jak to jest być jednocześnie dyrektorem i aktorem w swoim 
teatrze?
W.D.: Śmiejemy się z Pawłem Okońskim, że jak chcemy grać główne role, to 
po prostu siebie w nich obsadzamy. No i oczywiście mamy wpływ na to, jaki 
repertuar wystawiamy.
W teatrze komediowym występuje właśnie ta akcja-reakcja między aktorem i wi-

Nie chciałem 
być aktorem
Dyrektor Wrocławskiego Teatru Komedia. 
Aktor małego i dużego ekranu. Wielu widzom 
znany z roli policjanta w popularnym serialu.
Z Wojciechem Dąbrowskim o tym, dlaczego nie 
marzył od dziecka o aktorstwie, skąd wziął się pomysł 
na autorski teatr i dlaczego trudno jest dorastać 
w małym miasteczku, rozmawia Magda Wieteska.
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Rozmowa z Gwiazdą
dzem, natychmiastowa, a jak jej nie ma, to znaczy, 
że źle gramy - albo za wolno albo za szybko. Jak 
zapomnimy tekstu, musimy szybko improwizować, 
bo na scenie cały czas musi się dziać. To jest zresz-
tą ciągłe zaskoczenie – że ludzie śmieją się w takich 
momentach, których w ogóle nie uwzględnialiśmy 
podczas prób. To jest właśnie teatr wymierny: widzi-
my, co się dzieje i reagujemy na to.
M.W.: Jako aktor znany jest Pan również 
z seriali „Plebania”, „Pierwsza miłość”, 
„Barwy szczęścia”. Występował Pan w fil-
mach. Jak ocenia Pan pracę w filmie, seria-
lu?
W.D.: Dziesięć lat grałem policjanta w „Plebanii”, 
zresztą w filmach też – jak trzeba było gdzieś mun-
dur założyć, wybierano mnie.
Zupełnie inaczej wygląda praca w serialu i praca 
w filmie. W filmie jest czas na przygotowanie roli. 
W serialu nie, tu się nie gra po kolei, dzień po dniu. 
Są np. sceny w kuchni – scena nr 6, 30 i 53. A ja 
pytam, ale co się dzieje między nimi? A co cię to 
obchodzi, po prostu graj, odpowiada reżyser. To nie 
ma nic wspólnego ze sztuką, a całe zaangażowanie 
aktora tu i teraz jest bardzo stresujące. Pracuje się 
na akord. Rzadko jest czas na pracę nad rolą. Akto-
ra obsadza się po warunkach i każe mu się grać sie-
bie. Seriale to takie małe fabryczki. Z jednej strony 
to fajne, ale z drugiej – mało rozwojowe. Serial daje 
pewną stabilność finansową, daje popularność, na 

której z kolei zyskuje teatr – bo grają w nim aktorzy 
rozpoznawalni i przyciągają publiczność.  
M.W.: A jak jest ze starością w środowisku 
artystycznym? Czy starsi (starzy) aktorzy 
mają jeszcze jakieś szanse na tym rynku 
pracy? I czy kobietom jest może łatwiej, bo 
dłużej zachowują energię, aktywność?
W.D.: Aktor to takie zwierzę, które do końca ma 
poczucie, że jeszcze nie został odkryty. Bardzo 
nieliczni umieli ze sceny zejść w piękny, szlachetny 
sposób. Niektórzy "schodzili", ale na scenie, dosłow-
nie. Podobno to marzenie każdego aktora – no, ale 
na pewno nie moje.
To duża umiejętność i odwaga zdać sobie spra-
wę z tego, że już pamięć, forma, wygląd nie te 
co kiedyś i że pora odwiesić kostium na wieszak, 
i cieszyć się tym, co nas jeszcze czeka. Ja już mam 
taką świadomość, choć do emerytury jeszcze parę 
lat. Trzeba też pamiętać o tym, aby o siebie dbać. 
Filmowy dziadek powinien być w formie, a zagranie 
tego bez formy, jak wiadomo, wymaga jeszcze wię-
cej formy (uśmiech).
Moim zdaniem kobietom jest trudniej, niestety, bo 
chyba jednak szybciej tracą urodę niż mężczyźni, 
choć intelektualnie chyba są sprawniejsze, no, ale 
estetyka robi swoje. To też jest wielki, dodatkowy 
problem i umiejętność pogodzenia się z nim. Uwiel-
biam pracować z doświadczonymi, starszymi aktor-
kami. Wnoszą na scenę magię, którą powinniśmy 

pielęgnować, podpatrywać i przekazywać młodemu 
pokoleniu tak bardzo goniącemu, ciągle w biegu do 
kariery. Powtarzając słowa poety – Co by się nie 
działo, teatr musi grać, teatr musi grać. Pytań masę 
całą teatr musi dać i odpowiedź na nie znać.
M.W.: Teatr Komedia działa już ponad 15 lat. 
Ale bilety macie drogie…
W.D.: Próbowaliśmy obniżyć ceny, ale nie bardzo 
to wyszło, z dwóch powodów: ekonomicznych oraz 
przekonania, że coś, co jest tanie, nie jest najlepsze.
Staramy się jednak wyjść z naszą ofertą do wszyst-
kich, i tak w sierpniu robimy akcję dla ludzi mniej 
majętnych, gdzie bilety są tańsze, co daje możli-
wość nadrobienia zaległości repertuarowych. Mamy 
z miasta dofinansowanie na tę inicjatywę.
Wbrew pozorom, odwiedzają nas też seniorzy. 
Przychodzą najczęściej grupami, z uniwersytetów 
trzeciego wieku.
M.W.: Teatr Komedia na dobre wpisał się 
w ofertę kulturalno-rozrywkową Wrocławia.
W.D.: W 2013 r. dostaliśmy puchar od prezydenta 
miasta za „utrzymywanie wrocławian w dobrym hu-
morze”. Dostaliśmy też medale „Zasłużeni dla mia-
sta Wrocławia”. Czuję, że ukonstytuowaliśmy się we 
Wrocławiu. I tylko wciąż nie mamy swojej sceny...
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fot. Adam Pacześniak

Rubryka Wrocławskiego Centrum Seniora

Cykl „Nadzwyczajna Fenomenalna Muzyka” prowadzony 
jest przez panią Alinę Puchalską w każdy trzeci czwar-
tek miesiąca we Wrocławskim Centrum Seniora. Pani 
Alina to aktywna seniorka, pasjonatka muzyki klasycznej. 
Spotkania z nią są wyjątkową okazją, aby poczuć się jak 
w operze i doświadczyć kulturalnej, ale także edukacyjnej 
uczty. Muzyczny pokaz multimedialny koncertów twórców 
uzupełniony jest prezentacją ich życia i twórczości, a tak-
że dyskusją o kunszcie kompozytorów, będących bohate-
rami danego spotkania.
O swojej wielkiej pasji muzycznej opowiada Alina Pu-
chalska.
Joanna Ryłko, WCS: Od kiedy interesuje się Pani 
muzyką klasyczną?

Alina Puchalska: Powiedziałabym, że od zawsze! Kiedy 
moja starsza siostra uczyła się gry na pianinie, ja już 
w wieku 3 lat siedziałam pod  instrumentem i płakałam, 
czemu to nie ja gram. W niedługim czasie również za-
częłam uczyć się gry na fortepianie. Z różnych względów 
w tamtym czasach nie udało mi się zdobyć wykształ-
cenia muzycznego, ale jestem przynajmniej osłuchana 
z muzyką, i to różnego rodzaju. Ogólnie uważam, że 
muzyka jest dobra albo zła, i to w każdym gatunku.
J.R.: Co Pani daje właśnie taki sposób spędzania 
wolnego czasu?
A.P.: Nie nazwałabym tego spędzaniem wolnego czasu, 
tylko czasem intensywnych przeżyć, które wpływają na 
moje postrzeganie świata, także jego historii. Muzyka 
pozwala mi wracać do historycznych dzieł i daje we-
wnętrzny spokój.
J.R.: Czyli łączy Pani muzyczną pasję z pożyteczną 
edukacją i wewnętrznym rozwojem?
A.P.: Tak, bo z historią łączy się wszystko! Muzyka, 
literatura, malarstwo…
J.R.: Znamy tematy najbliższych wydarzeń muzycz-
nych  Pani autorstwa. Cykl „Nadzwyczajna Feno-
menalna Muzyka” będzie stałym punktem programu 
w WCS także w przyszłym roku. A czy nie boi się 
Pani, że w którymś momencie zabraknie tematów na 
kolejne spotkania?
A.P.: W zasadzie nie ma się czego obawiać. Muzyka 
jest tak szeroka i wciąż powstają nowe utwory, że do 
końca życia nie zabraknie mi tematów. O to się nie 
boję. Zapraszam wszystkich, chcących nie tylko posłu-
chać muzyki, ale i dowiedzieć się czegoś o muzykach 
i tworzonej przez nich twórczości. Zapraszam także tych, 
którzy chcą podzielić się swoją wiedzą i zamiłowaniami 
na temat twórców prezentowanych w danym miesiącu. 
Jestem otwarta na wymianę doświadczeń. Zapraszam – 
zawsze w trzecie czwartki miesiąca, o godz. 12.00.

Z makijażem seniorkom do twarzy!

Informacje o najbliższych spotkaniach, prowa-
dzonych przez panią Alinę, znajdziesz w harmo-
nogramie obok.

Harmonogram:
Bezpłatne wykłady, warsztaty  
i spotkania we Wrocławskim  
Centrum Seniora
Na wszystkie spotkania wstęp wolny,  
ale obowiązują zapisy.
WCS, pl. Dominikański 6, pok. 20
tel. 71 772 49 38, czynny w godz. 09.00-15.00
agnieszka.kokoszkiewicz@wcrs.wroclaw.pl
Szczegóły na: www.seniorzy.wroclaw.pl

Muzyka klasyczna bez granic

LISTOPAD 2015
17.11, godz. 11.00, s. 27
SPA dla stóp
Cykl: „Warsztaty pielęgnacji urody”
Prowadzenie: Danuta Stępień
17.11, godz. 14.00, s. 210
Dlaczego pszczoły giną i jak możemy im pomóc?
Prowadzenie: organizatorzy akcji Ratuj Pszczoły 
i Sanatorium dla Pszczół, pszczelarze z Fundacji 
Integracji Pokoleń: Marcin Musiałczyk i Konrad Lewacki
19.11, godz. 10.00, s. 27
Senior w kuchni. Podstawy żywienia
Cykl: „Zdrowie od kuchni”
Prowadzenie: Magdalena Szyszka, dietetyk
19.11, godz. 12.00, s. 210
Konkurent i przyjaciel Paganiniego - Karol Lipiński
Cykl: „Nadzwyczajna, Fenomenalna Muzyka”
Prowadzenie: Alina Puchalska
19.11, godz. 14.00, s. 27
Podmuch wiatru
Cykl: „Herbertiada”
Prowadzenie: Koło Literatów Polskich im. Zbigniewa 
Herberta
19.11, godz. 17.00, s. 210
Żyj pełnią życia!
Prowadzenie: Piotr Łącki
20.11, godz. 15.00, s. 210
„Mazurek Dąbrowskiego” -  prelekcja Romana 
Dobrzyńskiego
Cykl: „Jaki wspaniały jest ten świat”
Prowadzenie: Małgorzata Komarnicka
24.11, godz. 11.00, s. 27
Zegar STOP
Cykl: „Warsztaty pielęgnacji urody”
Prowadzenie: Danuta Stępień
24.11, godz. 15.00, s. 210
Razem można więcej
Cykl: „Edukacyjne warsztaty integracyjne dla słyszących 
i niesłyszących”
Prowadzenie: Agnieszka Piskorska i Elżbieta Gorgoń 
(specjalista pracy socjalnej) 
Tłumaczenie na jęz. migowy: Elżbieta Gorgoń
25.11, godz. 13.00, s. 210
Co to jest pokolenie „Z”. Mój wnuk, wnuczka – jak ich 
zrozumieć?
Prowadzenie: Rafał Babiak, lekarz medycyny, promotor 
zdrowia
30.11.2015, godz. 14.00, s. 210
Gimnastyka mózgu
Prowadzenie: Wanda Dąbrowska

GRUDZIEŃ 2015
01.12, godz. 11.00, s. 27
Automasaż twarzy szyi i dekoltu olejkiem różanym
Cykl: „Warsztaty pielęgnacji urody”
Prowadzenie: Danuta Stępień
03.12, godz. 10.00, s. 27
Senior na zakupach: Jak czytać etykiety?
Cykl: „Zdrowie od kuchni”
Prowadzenie: Magdalena Szyszka, dietetyk
04.12, godz. 9.00, s. 27
Zdrowie w życiu seniora - warsztat
Prowadzenie: dr n. med. Agnieszka Muszyńska
08.12, godz.11.00, s. 27
Szykowny, naturalny, odmładzający makijaż
Cykl: „Warsztaty pielęgnacji urody”
Prowadzenie: Danuta Stępień
11.12, godz. 15.00, s. 210
Podsumowanie cyklu „Jaki wspaniały jest ten świat”
Prowadzenie: Małgorzata Komarnicka
15.12, godz. 11.00, s. 27
Bardziej miękkie, gładsze, dłonie
Cykl: „Warsztaty pielęgnacji urody”
Prowadzenie: Danuta Stępień
17.12, godz. 10.00, s. 27
Woda zdrowia doda! Jaką pić wodę?
Cykl: „Zdrowie od kuchni”
Prowadzenie: Magdalena Szyszka, dietetyk
17.12, godz. 12.00, s. 210
Klasycyzm francuski - racjonalny indywidualizm
Cykl: „Nadzwyczajna, Fenomenalna Muzyka”
Prowadzenie: Alina Puchalska

O tym jak zachować w zdrowiu i urodzie ciało w wie-
ku dojrzałym, przekonuje pani Danuta Stępień, prowa-
dząca cykliczne bezpłatne warsztaty pielęgnacji urody. 
Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony 
seniorek.
We Wrocławskim Centrum Seniora zajęcia odbywają się 
kilka razy w miesiącu, w ramach Akademii Rozwoju Senio-
ra. Pani Danuta z chęcią doradza również seniorom w sie-
dzibach ich organizacji, prowadząc w ten sposób warsztaty 
w Latającej Akademii Rozwoju Seniora.
Prowadząca przyznaje, że zajęcia są dla niej czystą przy-
jemnością. Docenia zaangażowanie uczestniczek, ich 
dociekliwość, motywację do nauki dbania o swój wygląd 
i zdrowie, przede wszystkim zaś odwagę do łamania ste-
reotypów o osobach starszych i pokazywanie, że przez 
całe życie można zachować piękno swej duszy oraz ciała.
A jakie są opinie uczestniczek? Oto kilka z nich – z różnych 
instytucji, z którymi pani Danuta współpracuje:

Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 23, przy Bulwarze 
Ikara
Mogłam porozmawiać z innymi paniami, wymienić się do-
świadczeniami w zakresie stylu ubierania, doboru dodatków, 
uzyskać od prowadzącej ciekawe i inspirujące wiadomości – 
Maria, 62 lata.
Nauczyłam się właściwie malować, a to bardzo cenna umie-
jętność. Dzięki prowadzącej jestem potrójnie zadowolona, 
szczególnie z doboru kolorystyki i odcieni – Krystyna, 79 lat.
Uczestniczki warsztatów doceniły bardzo dobry kontakt pro-
wadzącej  z nimi, wyszły z zajęć zadowolone i radosne, jakby 
były w salonie SPA. Panie podkreślały sympatyczną atmos-
ferę, niezwykle ważne dla nich „babskie gadanie o babskich 
sprawach” oraz możliwość oderwania się od rzeczywistości 
i wyrwania z domu. Nas, jako organizatorów, cieszy rozpiętość 
wiekowa uczestniczek, od pań 60+, po panie 70 i 80-letnie – 
Emilia, organizatorka warsztatów z MBP, Filia nr 23.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Litewska
Gdy pracowałam, wychowywałam dzieci, nie miałam czasu 
dla siebie. Obecnie jestem na emeryturze. Chętnie bywam na 
pokazach, dużo korzystam. Prowadząca jest super. Niektóre 

rzeczy stosuję i robię sama w domu. Chętnie ćwiczę w gru-
pie „Pogodna jesień” – Genowefa C., 74 lata.
Spotkanie z Panią Danusią dało nam wiedzę o tym, jak mo-
żemy jeszcze podkreślić swoją kobiecość, piękno, jak zatu-
szować niedoskonałości, jaki krem, pomadkę używać i czuć 
się szczęśliwymi –  Krystyna S., 64 lata, Basia P., 53 lata.
Spotkanie z Panią Danutą daje dużo zadowolenia i przyjem-
ności, np. z pielęgnacji stóp i gimnastyki oraz ich automasa-
żu przy muzyce relaksacyjnej – Zofia S., 74 lata.
Automasaż stóp daje nam niesamowite uczucia, wprowadza 
w niezwykły stan relaksu, będziemy uczestniczyć w dalszych 
tego typu zajęciach! - Genowefa K., 63 lata, Sabina O., 69 
lat.

Stowarzyszenie Pomysł na Życie
Wrażenia bardzo pozytywne. Prowadząca Danusia nauczyła 
mnie prawidłowej pielęgnacji ciała. Czas spędziłam poży-
tecznie, w miłej dla duszy i ciała atmosferze – Teresa, 60 lat.
Na warsztatach czułam się jak w niebie! Miła i profesjonalna 
prowadząca Danusia, fachowa nauka pielęgnacji ciała w to-
warzystwie innych kobiet – to lubią panie w każdym wieku! 
– Barbara, 64 lata.
Uczestniczyłam w warsztatach prowadzonych profesjonal-
nie i z olbrzymim zaangażowaniem przez panią Danusię. 
Wiadomości i praktyczne wskazówki dotyczące pielęgnacji 
urody są nam, kobietom potrzebne, niezależnie od wieku. 
Wyniosłam z nich wiele korzyści i proszę o kontynuację – 
Liliana, 79 lat.

Więcej informacji oraz zapisy i nawiązanie współpracy:
Danuta Stępień, tel. 501 242 908, 
e-mail: danutastepien@wp.pl

Joanna Ryłko, WCS

Wrocławskie Centrum Seniora

Telefon Seniora
71 344 44 44

pl. Dominikański 6, Wrocław, www.seniorzy.wroclaw.pl

www.facebook.com/centrum.seniora

fot. Joanna Ryłko
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Jak zamieścić ogłoszenie? Napisz treść ogłoszenia 
– nie może być dłuższe niż 60 słów. Pamiętaj, aby podać swoje dane 
kontaktowe, podaj także swój numer telefonu do wiadomości Re-
dakcji. Ogłoszenie prześlij pocztą, mailem lub zadzwoń i przedyktuj 
przez telefon.

Dane kontaktowe Redakcji:
tel. 505 151 952, ul. Tadeusza Kościuszki 35C, 50-011 Wrocław 
e-mail: redakcja@czerwonyportfelik.pl

Ogłoszenia 
Czytelników

Zakład Pogrzebowy „Styks” świadczy usługi pogrzebowe we Wrocławiu (zarówno na cmentarzach 
komunalnych, jak i parafialnych), a także na terenie całej Polski. Oferuje również MIĘDZYNARODO-
WY TRANSPORT ZMARŁYCH. Wśród krajów, z którymi współpracowaliśmy do tej pory, wymienić 
można m.in.: Anglię, Niemcy, Jemen, Hiszpanię, Bośnię.

Wrocław
ul. Włodkowica 35, przy Urzędzie Stanu Cywilnego 71 344 11 97
ul. Włodkowica 27, przy Urzędzie Stanu Cywilnego 71 344 47 55
ul. Opolska 8, przy cmentarzu 794 700 041
ul. Ślężna, róg Weigla, przy Szpitalu Wojskowym 794 700 042
ul. Osobowicka 61, przy Cmentarzu Komunalnym 505 304 172

Kąty Wrocławskie
ul. Mireckiego 5, przy kościele 71 316 63 52

www.facebook.com/zapal.swieczke

601 700 290

Zakład Pogrzebowy „Styks” oferuje CAŁODOBOWY 
przewóz sanitarny osób zmarłych.

Nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc?

rozmiary 
od 38 
do 56

Czynne: od poniedziałku  
do piątku: 8.00-17.00, 
soboty: 8.00-16.00

Salon odzieży czarnej 
i żałobnej „Styks”
ul. Włodkowica 27, 
50-072 Wrocław, 
telefon: 71/344 47 55

Od 20 lat 
nie odmawiamy 

pomocy...

www.styx.pl

Jeśli dokucza Ci samotność, to zadzwoń. A nuż jestem tą, której 
szukasz? Jestem wdową, mam 65 lat. Nie szukam przygód. Poznam 
kulturalnego, zadbanego pana w wieku do 70 lat z Wrocławia. Tel. 
504 713 538

Poznam miłego i spkojnego pana do 75 lat, najchętniej wdowca z 
Wrocławia, który lubi spacery, dobrą kuchnię, dom, zwierzęta i po-
dróże. Nie szukam przygód, tylko poważne zamiary. Samotna wdo-
wa w wieku 70 lat, tel. 780 113 440.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Seniorom serdeczne życzenia!
Niech Wam Święta radosne będą – z dźwiękiem dzwonków i głośną kolędą,
z Wigilią tuż po zmroku i wielką radością, w aktywnym Nowym 2016 Roku!

- Zespół Wrocławskiego Centrum Seniora             

Jeżeli ciekawi Państwa, jak postrzegana jest starość w różnych kul-
turach, to już 23 listopada szykuje się nie lada gratka. We Wrocławiu 
odbędzie się międzynarodowe sympozjum z udziałem polskich i zagra-
nicznych prelegentów, które przybliży jego uczestnikom ten temat. 
W czasie sympozjum będzie okazja do obejrzenia filmów z obchodów tegorocznych 
Dni Seniora w Brazylii oraz Wrocławiu. Pokazowi pierwszego filmu towarzyszyć 
będzie prelekcja na temat praw seniora w Brazylii. W kolejnej części sympozjum 
m.in.: potencjał późnej dorosłości omówi dr Walentyna Wnuk. Prelekcję na temat 
współpracy studentów w różnym wieku wygłosi prof. Ilony Koutny, a Małgorzata 
J. Komarnicka zaprezentuje sylwetkę seniora-studenta w kontekście nauki mię-
dzynarodowego języka esperanto. Wątek starości w różnych epokach i religiach 
będzie miał także swoje zasłużone miejsce. Warto wiedzieć, że językami roboczy-
mi sympozjum będą język polski i międzynarodowy język esperanto. Sympozjum 
poprowadzą: dr Walentyna Wnuk z Wrocławskiego Centrum Seniora i Małgorzata 
Komarnicka z Centrum Edukacji Międzykulturowej. W przerwie i na zakończeniu 
sympozjum organizatorzy przewidzieli poczęstunek dla prelegentów oraz gości, 
których serdecznie zapraszamy do udziału i dyskusji.  

Seniorzy
Senior w różnych kulturach

Senior w różnych kulturach-sympozjum

23 listopada 2015 - poniedziałek
godz. 13:00-18:00
UNIWERSYTET EKONOMICZNY
ul. Komandorska 118-120, bud. A, II piętro, sala 214 A
WSTĘP NA SYMPOZJUM JEST BEZPŁATNY, ale obowiązują zapisy:
Wrocławskie Centrum Seniora
pl. Dominikański 6 (pok. 20), Wrocław
tel. 71 772 49 38, czynny w godz. 09.00-15.00
mail: agnieszka.kokoszkiewicz@wcrs.wroclaw.pl
Szczegółowy program dostępny na www.seniorzy.wroclaw.pl 
i w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora, pl. Dominikański 6,
pok. 20, w godz. 9:00-15:00
Organizatorzy: Centrum Edukacji Międzykulturowej – BRW 
(Małgorzata J. Komarnicka), Centro Internacional de Comunicação Bona 
Espero-Unio Planeda, Brasylia (Ursula Grattapaglia), Wrocławskie Centrum 
Seniora (Robert Pawliszko)
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Polskie 
Hotele

Cena zawiera:
 ͫ turnusy 
12-dniowe  
(9 noclegów)
 ͫprzejazd 
komfortowym 
autokarem
 ͫpolska obsługa 
 ͫwyżywienie  
3 x dziennie
 ͫubezpieczenie 
od chorób 
przewlekłych 
oraz KL i NNW

Buksa 
Travel

ul. Orkana 5, Bielsko-Biała
e-mail: biuro@buksatravel.pl     www.buksatravel.pl
tel. 33 811 77 26

Albaniaod  1259 zł

Bułgaria
od  1239 zł

Włochy
od  1169 zł

hotel

hotel  

hotele

Pełne wzruszeń spotkanie poetyckie, okraszone na-
grodzeniem laureatów, odczytem wierszy wszystkich 
uczestników (czasem w zastępstwie za artystów, któ-
rzy nie mogli przybyć), najlepiej oddają słowa  orga-
nizatorki  i prowadzącej w jednej osobie, pani Ewy 
Rapacz:
– To już piąty z kolei konkurs literacki organizowany 
w ramach Dni Seniora. Jego celem jest udowodnie-
nie, że uczucia zamknięte w poezji są sposobem na 
życie, a wiersze, które do niedawna miały miejsce 
w przysłowiowej szufladzie, ujrzały światło dzienne 
dając radość twórcy i odbiorcom.
W bieżącym roku w organizację konkursu zaangażo-
wana była jak zwykle grupa o-CAL-eni, ale też grupa 
„Pań Niespodzianek”, które stworzyły nastrój „Kawia-
renki Literackiej” w leśnym klimacie. W jury zasiedli: 
pani Małgorzata Wasiłek, mgr filologii polskiej, prze-
wodnicząca komisji oraz przedstawicielki Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w UWr. – panie Irena Kawczyń-
ska i Maria Zatorska, a także pani Małgorzata Jamróz 
z Wrocławskiego Centrum Seniora. Najważniejszymi 
osobami byli jednak twórcy i to ich dziełom poświęco-
ne zostało spotkanie.
Nagrodzeni zostali:
I miejsce: Danuta Tomczak za wiersz „Rok w Par-
ku Szczytnickim” – za bogactwo słownictwa, ciekawe 

metafory i personifikacje. Utwór „widzi się” i „słyszy”;
II miejsce: Krystyna Fatorri za utwór bez tytułu – 
za ciekawą koncepcję i skojarzenia jesiennego par-
ku z jesienią życia, poetycką retrospekcję, obrazy 
zabaw, spojrzenie oczami dziecka i osoby dojrzałej, 
proste skojarzenia ubrane w poetycką ramę;
III miejsce: Izabela Król za wiersz „Park Brochow-
ski” – za wiedzę historyczną i topograficzną oraz uję-
cie tej wiedzy w przystępny wierszowany sposób.
Wyróżnienia otrzymali: Tadeusz Gałgan i Marek 
Narożny oraz Barbara Kamińska, Teresa Wojna-
rowicz i Anna Sieniawska.
– Wiersze piszę od kilkunastu lat, a od kiedy prze-
szłam na emeryturę, mam więcej czasu i więcej re-
fleksji. Tak się mówi, że charakter wyrabia się wśród 
ludzi, a talent w samotności. Najczęściej piszę do 
szuflady, chociaż coraz więcej osób mówi mi, że po-
winnam wyjść z tym do ludzi. Bardzo cieszę się z tej 
nagrody, z tego, że moje wiersze mogą czyjeś oko 
ucieszyć, pocieszyć – mówi pani Danuta Tomczak, 
zwyciężczyni konkursu.
Przyłączamy się do gratulacji i publikujemy zwycięski 
wiersz Pani Danuty Tomczyk. Miłej lektury. 

Joanna Ryłko, WCS, red. MW

ELZA  Biuro Matrymonialne
tel. 71 784 31 82, kom. 693 698 270
Wrocław, ul. Kościuszki 135 pok. 116

www.elza.wroc.pl
biuroelzawroclaw@gmail.com

Masz dosyć samotności? Znajdziemy  
Twoją bratnią duszę.

Przyjdź na darmową konsultację. 
Będzie dyskretnie i serdecznie. 

Nic nie ryzykujesz.

Polskie i zagraniczne 
oferty i ogłoszenia matrymonialne

REKLAMA Uczucia zamknięte w poezji

Rok w parku SZCZYTNICKIM, Danuta Tomczak
Promienie słońca jeszcze nieśmiałe
muskają lekko pąki nabrzmiałe.
Bladozielone krzewów wachlarze
malują w parku jasne pejzaże.
Tam gdzie starodrzew ciemnozielony
amarantowe rododendrony.
W soczystej trawie pachnącej wiosną
słoneczka mleczy złocąc się rosną.

I już wiosna umyka
lekkim krokiem za morze,
lato płótno rozwija w lazurowym kolorze,
na nim zieleń, błękity, czerwień, fiolet i róże
a w konarach drzew starych zieleń pnie się 
ku górze.
W parku szemrze fontanna,
zrasza kroplami wody,
orzeźwiając dokoła szukających ochłody.
W cieniu starej pergoli
bluszcz warkocze rozplata,
wiatr oddycha powoli
w blasku słońca i lata.

Już chłodniejsze wieczory,
lato szybko umyka,
jesień stąpa powoli
sypiąc liście z koszyka.
Drzewa płoną purpurą, pomarańczem, 
czerwienią,
przeplatane dostojną ciemnych igieł ziele-
nią.
Promyk słońca zagubiony
z miedzią drzew się splata,
wiatr w koronki wplótł pajęcze
nić babiego lata.
Liście tańczą wirując
gdy wiatr chłodem powieje

złotożółtym dywanem zasypane aleje.
Mgieł wilgotnych welony
zasłonami się ścielą
otulając park cały
zimnych ramion swych bielą.
Szare niebo nad ziemią
łez strumyki wylewa
roniąc deszczu krople na trawy i drzewa.

Coraz mocniej się zatapia
w ziemi mrozu ostrze,
jesień miejsce już oddaje
swojej białej siostrze.
Wody tafla w białym parku
szklanym lodem ścięta,
sen zimowy, sen bajkowy
śni cicho zaklęta,
drzewa w szaty się ubrały,
w śnieżne gronostaje,
na wierzchołkach srebrnych świerków
czapy puchu białe.
Zimny sierp księżyca nocą
nad zimowym światem
łowi drzewa obsypane
srebrzystym brokatem.
Pod pierzyną z płatków śniegu
trawy zbrązowiałe
wzdłuż alejek stoją strojne krzewy śnieżno-
białe.
A wysoko w starej dziupli,
gdzie krąg sosen rośnie,
ciepły kłębek z rudą kitą śni marząc o wio-
śnie.

9 października we Wrocławskim Centrum Seniora odbył się finał piątej już 
edycji konkursu literackiego. W tym roku do organizacji gali finałowej zaanga-
żowała się także grupa artystyczna seniorek „Panie Niespodzianki”, a tematy-
ką konkursu jego pomysłodawcy uczynili parki i ogrody.
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seniorzy z dobrą historią... kredytową... mają łatwiej.
Zbliżają się święta, a więc i wydatki na ich organizację oraz na prezenty, któ-
rych przecież nie może zabraknąć. Być może planujesz wziąć kredyt? Jeśli tak, 
to na pewno liczysz się z tym, że instytucja finansowa będzie interesować się 
wysokością emerytury i określi twoją zdolność kredytową. Ale czy wiesz, że 
bank sprawdzi także, jakie są twoje finansowe nawyki i jak spłacałeś kredyty 
w przeszłości? Z pomocą przyjdzie mu Biuro Informacji Kredytowej.

Pozytywna historia kredytowa działa zawsze 
na korzyść kredytobiorcy. Taką właśnie może 
pochwalić się większość Polaków. 90 procent 
informacji zgromadzonych przez BIK to wyłącz-
nie pozytywne dane o sumiennych i regularnych 
spłatach naszych zobowiązań.
Brak historii kredytowej wcale nie jest zaletą, 
ponieważ dla banku jesteś wtedy zupełnie ano-
nimowym kredytobiorcą. Jeżeli nigdy nie brałeś 
nawet najmniejszego kredytu, nikt nie wie, jak 
zachowujesz się jako kredytobiorca. Czy odpo-
wiedzialnie i terminowo spłacasz raty, a może 
reagujesz dopiero na pisemne wezwanie po-
życzkodawcy? Tego nawet ty sam nie możesz 
być pewny. Dlatego, jeżeli planujesz zaciągnąć 
większy kredyt, warto najpierw wziąć jakiś drob-
ny, np. na rower czy wycieczkę.
seniorze, co wiesz o BiK?
BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, jest instytucją 
powołaną przez banki oraz Związek Banków Pol-
skich, która ma ustawowe prawo do gromadzenia 
informacji dotyczących kredytów zaciąganych przez 
nas w bankach i SKOK-ach oraz innych instytucjach 
upoważnionych do udzielania kredytów konsumenc-
kich. Są to zarówno informacje pozytywne, jeżeli 
spłacasz kredyt terminowo, jak i negatywne – o kre-
dytach niespłacanych lub spłacanych z opóźnienia-
mi. Polskie prawo bankowe bardzo dokładnie okre-
śla, jakie informacje i na jaki okres są przekazywane 
do BIK oraz kiedy zostaną z niego usunięte.

Kto może sięgnąć po informacje w BiK?
Dane są przekazywane do BIK przez ww. instytucje 
i regularnie uaktualniane. Z danych mogą korzystać 
tylko te podmioty, które przekazują informacje o hi-
storii kredytowej (na zasadzie wzajemności). Dane 
są wykorzystywane do oceny zdolności i wiarygod-
ności kredytowej. Każdy może mieć wgląd w dane na 
swój temat jakie zostały przekazane do BIK.

Jakie informacje gromadzi BiK?
Informacje w BIK dotyczą przede wszystkim różnych 
kredytów, m.in. na zakup towarów, usług, kredytów 
mieszkaniowych, odnawialnych, a także kart kredy-
towych, limitów debetowych w koncie oraz kredytów, 
które zostały przez nas poręczone.

Kredyt spłacany terminowo - informacja 
w BIK o kredycie do chwili jego spłacenia.
Jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnienie da-
nych po spłacie kredytu, to w BIK znajdzie się 
także informacja o twojej pozytywnej historii 
kredytowej na czas wyrażonej zgody lub do jej 
odwołania.

Kredyt spłacany z opóźnieniami (zwłoka 
powyżej 60 dni i 30 dni od momentu poinfor-
mowania przez kredytodawcę o przetwarzaniu 
danych po wygaśnięciu zobowiązania). W BIK 
będzie dostępna informacja na temat twoje-
go zobowiązania przez 5 lat od czasu spłaty. 
Informacje o wszystkich zobowiązaniach są 
przetwarzane przez 12 lat do celów statystycz-
nych (na podstawie art. 105a ust. 4 i 5 ustawy 
prawa bankowego).

Jak możesz sprawdzić swój BiK?
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, 
każdy ma prawo wglądu w dane zgromadzone na 
jego temat. Dlatego raz na 6 miesięcy możesz bez-
płatnie pobrać Informację Ustawową BIK, która za-
wiera wszystkie dane, które banki i inne instytucje 
przekazują na twój temat do BIK-u.
Jeśli chcesz mieć stały dostęp do tych danych, załóż 
konto na stronie www.bik.pl. Konto Próbne daje Ci 
możliwość sprawdzenia swoich danych bezpłatnie 
w ciągu 60 dni. Możesz tym samym przetestować 
wszystkie produkty oferowane przez BIK, a więc: twój 
Profil Kredytowy, BIK Pass oraz dostęp do Alertów. 
Po tym okresie masz do wyboru Konto Podstawowe 
lub Konto Premium. Decydując się na Konto Pre-
mium koszt nie przekroczy paru złotych w miesiącu.

czy wiesz, że BiK może powiadomić cię 
o próbie wyłudzenia kredytu na twoje dane?
Historia naszego czytelnika to ważna przestroga. 
O tym, że ma niespłacony kredyt, Pan Stanisław 
dowiedział się dopiero wtedy, gdy komornik zajął 
mu część emerytury. Jak to możliwe? Oszust wyłu-
dził dane seniora z dowodu osobistego, wpisał je na 
stronie sklepu internetowego i zrobił zakupy na kre-
dyt. W polu „adres” przy umowie kredytowej oszust 
wpisał swój adres. Tym sposobem odebrał od kuriera 
laptopy, aparaty fotograficzne, telewizor. Kiedy za-

częły przychodzić ponaglenia z banku i od komorni-
ka, wyrzucał je do kosza.
Rocznie ma miejsce blisko 8 tysięcy prób wyłudzenia 
kredytu na podstawie ukradzionych lub podrobionych 
dokumentów. Z tego względu BIK udostępnia zwy-
kłym obywatelom usługę, która pozwala skutecznie 
chronić się przed tym zagrożeniem. Mając konto 
w BIK możesz włączyć usługę „Alerty BIK“. Dzię-
ki nim otrzymasz powiadomienie SMS lub email za 
każdym razem, gdy tylko jakiś bank złoży zapytanie 
dotyczące twoich danych. Jeśli nie składałeś wniosku 
o kredyt, nie wnioskowałeś o kartę kredytową i nie ku-
powałeś nic na raty, a otrzymasz Alert BIK, oznacza 
to z dużym prawdopodobieństwem, że  ktoś próbuje 
podszyć się pod ciebie. Masz szansę zareagować, 
zgłosić się do banku i udaremnić próbę zakupów na 
raty lub wzięcia kredytu na twoje konto.
Takie sytuacje mogą mieć miejsce nie tylko w przy-
padku kradzieży, ale także skopiowania czy podpa-
trzenia twoich danych z dowodu osobistego. Dlatego 
należy je chronić, a w przypadku kradzieży zawsze 
zastrzec dowód, nawet jeśli po jakimś czasie go od-
zyskasz. Złodziej może go podrzucić, gdy zdobędzie 
już to, co go interesowało – twoje dane. Od niedawna 
skradziony bądź zagubiony dowód można zastrzec 
za pośrednictwem www.bik.pl. Warto więc na wszelki 
wypadek założyć konto. Wtedy zastrzeżenie dowodu 
to raptem kilka kliknięć.

czy da się wyczyścić nasze konto w BiK?
Nie daj się nabrać naciągaczom! Możesz natknąć się 
na ogłoszenia, które obiecują „wyczyszczenie nega-
tywnej historii” w BIK, dzięki czemu staniesz się po-
nownie wiarygodnym kredytobiorcą. O tym, jakie in-
formacje i przez jaki czas są przechowywane w BIK, 
decyduje polskie prawo bankowe. Nie ma takiej moż-
liwości, aby BIK usunął na prośbę firmy negatywne 
informacje. Opłaty pobierane przez takie firmy za-
zwyczaj nie są zwracane, jeśli obiecane usunięcie 
danych z BIK zakończy się niepowodzeniem.

Kredyt to wciąż dobre rozwiązanie.
Wszystko jest dla ludzi. Kredyt może być doskonałym 
rozwiązaniem na wypadek różnych życiowych sytu-
acji. Pod warunkiem, że pamiętamy o kilku ważnych 
zasadach. 
Tak więc mierz siły na zamiary. Nigdy nie bierz jed-
nego kredytu, aby spłacić drugi, bo możesz wpaść 
w spiralę zadłużenia. Jeżeli masz problem ze spłatą, 
rozmawiaj z bankiem. W taki sposób udowadniasz, 
że jesteś odpowiedzialny, nie tracisz wiarygodności, 
a twoja historia kredytowa nie ulega pogorszeniu. 
Banki są przygotowane na taki obrót sprawy, a roz-
wiązań jest co najmniej kilka: wakacje kredytowe, po-
łączenie kilku kredytów, tzw. konsolidacja, przedłuże-
nie okresu kredytowania, obniżenie miesięcznej raty.  

dlatego warto mieć konto w BiK?
• Trzymasz rękę na pulsie i unikasz przykrych nie-

spodzianek. Monitorujesz prawidłowość danych 
przekazywanych na twój temat przez kredyto-
dawców do BIK. Jeśli zauważysz jakieś niepra-
widłowości, możesz zwrócić się do banku z proś-
bą o korektę danych.

• Sprawdzasz. Jeżeli poręczyłeś kredyt, możesz 
monitorować, czy jest spłacany w terminie i nie 
psuje twojej historii kredytowej.

• Oszczędzasz czas i pieniądze. Masz pozytywną 
historię? Kredyt dostaniesz szybciej, łatwiej i wy-
negocjujesz lepsze warunki.

• Czujesz się bezpieczniej. Chronisz się przed wy-
łudzeniem kredytu na twoje dane osobowe. Mo-
żesz sprawdzić, czy nikt nie wyłudził kredytu na 
twój dokument tożsamości, np. gdy padłeś ofiarą 
kradzieży dowodu osobistego, prawo jazdy czy 
paszportu.

• Budujesz własną wiarygodność finansową.
• W przypadku zagubienia dowodu osobistego 

możesz go zastrzec bez wychodzenia z domu. 
Informacja natychmiast zostanie przekazana do 
Systemu Dokumentów Zastrzeżonych prowa-
dzonego przez Związek Banków Polskich.

• Wyraź zgodę na przekazanie danych o spłaco-
nym kredycie. Dajesz dostęp do pozytywnych in-
formacji. Wbrew pozorom 90 proc. danych w BIK 
to pozytywne historie kredytowe.

www.facebook.com/budujdobrahistorie
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trona do zbierania 

Jak wybrać dobry kredyt  
i zaoszczędzić kilka 
tysięcy złotych

Wybór dobrego kredytu gotówkowego może 
przyprawić nas o zawrót głowy. Według re-
jestru publikowanego przez Komisję Nadzo-
ru Finansowego, w Polsce działa 30 banków 
w formie spółek akcyjnych i drugie tyle banków 
spółdzielczych. Niemal każdy z nich ma w swo-
jej ofercie kredyt gotówkowy. Jak zatem wybrać 
ten najlepszy?
Na początek należy sobie odpowiedzieć na 
pytanie, co to znaczy dla mnie najlepszy kre-
dyt gotówkowy. Czy najlepszy to zawsze naj-
tańszy? Prawdopodobnie nie dla wszystkich. 
Jedni docenią  szybkość uzyskania kredytu, in-
nym będzie zależało na jak najwyższej kwocie 
kredytu przy posiadanej zdolności kredytowej, 
jeszcze inni będą chcieli mieć możliwość rozło-
żenia pożyczki na jak największą ilość rat, aby 
wysokość miesięcznego zobowiązania była jak 
najniższa.
Przyjrzyjmy się zatem kilku ważniejszym para-
metrom kredytów gotówkowych oferowanych 
przez różne banki w Polsce.

Wiek a kredyt
Tym, co istotne dla seniorów, zwłaszcza tych 
w sędziwym wieku, jest maksymalny wiek kre-
dytobiorcy. Banki wprowadzają bowiem ograni-
czenia wiekowe zarówno od dołu - minimalny 
wiek kredytobiorcy, jak i od góry - maksymalny 
wiek kredytobiorcy. I tak znajdziemy na rynku 
oferty, w przypadku których maksymalny wiek 
kredytobiorcy na koniec okresu kredytowa-
nia, a więc w momencie gdy spłacamy ostat-
nią ratę, nie może być wyższy niż 70 lat. Ale 
znajdziemy również takie, gdzie dopuszcza się 
wiek 82 lata. Co ciekawe, niektóre banki dekla-
rują, że nie ma górnej granicy wieku. Warun-

kiem otrzymania pożyczki jest tu jednak zazwy-
czaj posiadanie lub wykupienie polisy na życie 
i ustanowienie jej jako zabezpieczenia spłaty 
kredytu.

Na ile rat?
Kolejnym, ważnym dla nas kryterium będzie 
maksymalny okres, na jaki możemy zaciągnąć 
pożyczkę. Warto pamiętać, że im dłuższy okres 
spłaty, tym niższa miesięczna rata kredytu 
i mniejsze obciążenie naszego budżetu domo-
wego. I tutaj znajdziemy takie banki, które po-
życzą nam pieniądze na 5-6 lat oraz takie, dla 
których i 10 lat spłaty kredytu to nie problem.
Może się jednak okazać, że nie w każdym ban-
ku mamy taką samą zdolność kredytową, każ-
dy bank określa ją bowiem indywidualnie. Na 
początku bank może więc sprawdzić, czy speł-
niamy podstawowy warunek minimalnego do-
chodu przypadającego na osobę w gospodar-
stwie domowym. Istnieją banki, w przypadku 
których jest to 500 zł, w innych 1200, a nawet 
2000 zł na osobę. Są też takie, które w ogóle 
nie przyjmują tego kryterium.  

Zdolność kredytowa
Przy zdolności kredytowej mogą być wzięte 
pod uwagę tzw. koszty mieszkaniowe, które 
bank może sam określić biorąc pod uwagę np. 
miejsce zamieszkania czy liczbę osób w na-
szym gospodarstwie domowym. I znów jeden 
bank może przyjąć, że wynoszą one np. 500 
zł, inny – że 1000, a jeszcze inny w ogóle nie 
weźmie ich pod uwagę. Może się również oka-
zać, zwłaszcza przy relatywnie niewysokiej 
rencie lub emeryturze, że w banku X nie po-
siadamy w ogóle zdolności kredytowej, ale za 

Porady 
eksperta

W dzisiejszym poradniku finansowym podpowiemy, jak mądrze realizo-
wać swoje plany i spełniać marzenia, korzystając z kredytu gotówkowego. 
Aby rzetelnie porównać nawet tak powszechną ofertę, jak kredyt gotówko-
wy, trzeba się wykazać nie lada wiedzą i znajomością rynku finansowego. 
W końcu najlepszy to nie zawsze najtańszy, choć i znalezienie najtańsze-
go też wymaga umiejętności czytania drobnego druku ze zrozumieniem. 
A warto porównywać oferty, ponieważ bardzo różnią się między sobą.
Sprawdziliśmy oferty kredytu gotówkowego dostępne w wybranych pol-
skich bankach w listopadzie 2015. Zobacz, co ustalił nasz ekspert.

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatnyFinanse
Jedną z ważniejszych zalet kredytu gotówkowego 
jest możliwość przeznaczenia pieniędzy na zupełnie 
dowolny cel. W odróżnieniu od chociażby kredytu 
samochodowego czy hipotecznego nie musimy 
deklarować, na co przeznaczymy pieniądze 
i przedstawiać jakichkolwiek rachunków czy innych 
dokumentów potwierdzających, na co wydaliśmy 
otrzymane środki. Dzięki dodatkowym pieniądzom 
otrzymanym w ten sposób, możemy np.:
• wykupić wczasy – zwłaszcza w okresie jesien-

no-zimowym mamy dzięki temu szansę korzystać 
z ofert tzw. First minute, czyli za letnie wczasy 
w przyszłym roku płacimy już teraz. W ten sposób 
uzyskujemy niższą cenę pobytu, a spłatę możemy 
tak rozłożyć w czasie, aby ostatnią ratę wpłacić np. 
dopiero w wakacje;

• zapłacić za pobyt w uzdrowisku lub SPA, 
łącząc przyjemne z pożytecznym, czyli dbając 
o swoje zdrowie, urodę i zapewniając sobie odpo-
czynek;

• zrealizować remont mieszkania, np. wymie-
nić okna lub piec i cieszyć się większym ciepłem 
w chłodne zimowe dni; wyremontować łazienkę 
etc.;

• coraz częściej w dzisiejszych czasach przezna-
czamy kredyty na podreperowanie zdrowia, 
zrealizowanie zabiegu prywatnie, gdy czas 
oczekiwania w publicznej służbie zdrowia jest zbyt 
odległy;

• możemy także przeznaczyć pieniądze na mniej-
sze przyjemności, np. zakup świątecznych 
prezentów, zabawę sylwestrową, kupno telewizora 
czy lodówki;

• gotówkę możemy też mądrze zainwestować we 
własny rozwój i edukację, finansując w ten 
sposób np. kurs nauki języka obcego, kurs obsługi 
komputera i internetu, kurs dla florystów, kurs foto-
graficzny i inne.
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to już w banku Y uzyskamy kredyt. Przy liczeniu zdolności kredytowej banki 
czasem biorą pod uwagę różne źródła dochodów – np. nie każdy bank zaak-
ceptuje zasiłek przedemerytalny czy dochód z wynajmu mieszkania. Warto 
to wiedzieć, jeśli mamy jakieś dodatkowe dochody oprócz tych najbardziej 
popularnych, jak umowa o pracę, renta bądź emerytura.

Niskie dochody nie wykluczają szansy na 
kredyt!
Jeszcze inny przypadek różnego podejścia banków wiąże się z liczbą kre-
dytobiorców. Jeśli bowiem nasze dochody są zbyt niskie aby uzyskać kredyt 
w oczekiwanej wysokości, możemy wziąć pożyczkę z inną osobą (np. mę-
żem, córką). I tutaj znów banki różnią się w podejściu: jedne powiedzą, że 
wnioskodawców może być maksymalnie dwóch, inne, że czterech, a w nie-
których bankach kolejny kredytobiorca w ogóle nie będzie musiał być z nami 
spokrewniony (np. przyjaciółka). 
Osoby żyjące w związku małżeńskim powinny wiedzieć, że nawet w sytu-
acji, gdy tylko jeden z małżonków wnioskuje o kredyt, bank może wymagać, 
aby drugi małżonek wyraził pisemną zgodę na zaciągnięcie tego kredytu. 
Z reguły banki będą wymagały takiej zgody, gdy kwota kredytu przekroczy 
określony próg – który różni się w zależności od banku. W jednych wynosi on 
10 tys. zł, w innych 15 tys. zł, a jeszcze w innych 50 tys. zł. Czasami udzie-
lenie takiej zgody jest trudne – gdy np. drugi małżonek przebywa za granicą. 
Co zrobić zatem, gdy chcemy dzięki kredytowi kupić prezent-niespodziankę 
dla naszego męża/żony? Trzeba poszukać banku, w którym taka zgoda dla 
oczekiwanej przez nas kwoty kredytu nie będzie wymagana.

Która oferta będzie najtańsza?
W końcu dochodzimy do kwestii najbardziej zróżnicowanej, czyli ceny kredy-
tu. Tu trzeba mieć naprawdę niemałe rozeznanie, aby wybrać najkorzystniej-
szą ofertę. Co musimy wiedzieć? Po pierwsze: wysokość prowizji i wysokość 
oprocentowania różnią się od siebie w poszczególnych bankach, ale i też 
w tym samym banku możemy otrzymać kredyt gotówkowy o różnym opro-
centowaniu w zależności od wielu parametrów. Bank przy ustalaniu oprocen-
towania może wziąć pod uwagę wysokość kredytu, okres kredytowania, to, 
czy bierzemy tylko kredyt czy również ubezpieczenie lub dodatkowo zakła-
damy konto.
Pytajmy o promocje! Banki często oferują różne zniżki i może się okazać, 
że wpisujemy się w profil właśnie takiego kredytobiorcy, który może uzyskać 
kredyt na preferencyjnych warunkach.

Przypadek pani Janiny
Spróbujmy te różnice cenowe zobrazować na konkretnym przypadku.
Pani Janina ma 65 lat. Co miesiąc otrzymuje 1400 zł emerytury. Stara się 
o kredyt w wysokości 20 tys. zł na 5 lat.
W jednym sprawdzonym przez nas banku pani Janina uzyska ofertę kredytu, 
którego miesięczna rata wyniesie ok. 530 zł miesięcznie. W innym sprawdzo-
nym przez nas banku rata ta wyniesie ok. 410 zł. Jest to więc aż 120 zł różni-
cy miesięcznie! W skali roku daje to oszczędność 1440 zł, a w całym okresie 
kredytownia aż 7200 zł! W jednym z analizowanych przypadków, prowizja od 
takiego kredytu wyniesie 2%, w innym 5%, a jeszcze w innym 15%. Podkreśl-
my, że przy odpowiedniej ofercie i wystarczająco długim okresie kredytowa-
nia możemy spowodować, że miesięczna rata kredytu nie obciąży w znaczny 
sposób naszego budżetu domowego. Np. dla kredytu w wysokości 10 tys. zł 
wziętego na 8 lat, miesięczna rata może wynieść ok. 140 zł. Jak widzimy na 
powyższych przykładach, oferty banków bardzo różnią się od siebie.

Bezpłatne porady doradcy finansowego
Nie zawsze mamy wystarczającą ilość czasu i wiedzy, aby porównać oferty 
samodzielnie. Na szczęście można skorzystać z bezpłatnej pomocy osoby, 
która w jednym miejscu posiada oferty wielu banków i będzie w stanie na 
podstawie jednej rozmowy zaproponować kredyt najbardziej odpowiedni 
w naszej sytuacji. Osoba taka podpowie nam także, jakie dokumenty będą 
potrzebne do uzyskania pożyczki, pomoże wypełnić wniosek kredytowy oraz 
wyjaśnić to, co będzie dla nas niezrozumiałe w ofercie czy umowie kredyto-
wej. To doradca finansowy, który nie jest związany z jednym bankiem, ponie-
waż chce oferować swoim klientom najlepszą dostępną ofertę na rynku.
Dlaczego taka usługa jest bezpłatna? Jeśli weźmiemy kredyt z pomocą do-
radcy, to bank zapłaci mu stosowne wynagrodzenie za polecenie klienta.  

Dyżury w redakcji Gazety Senior
Jeśli zatem chcą Państwo sprawdzić, jaki kredyt i na jakich warunkach 
mogą Państwo uzyskać, zapraszamy do kontaktu już dziś – wystarczy 
zadzwonić pod numer 608 352 098. Na podstawie krótkiej rozmowy 
telefonicznej, zupełnie bezpłatnie, porównamy dla Państwa ofertę wielu 
banków i pomożemy w formalnościach związanych z jego uzyskaniem. 
Dojeżdżamy do Państwa miejsca zamieszkania (Wrocław i okolice) po 
dokumenty potrzebne do kredytu lub w celu wypełnienia wniosku. Gwa-
rantujemy uczciwe i rzetelne wsparcie, potwierdzone rekomendacją 
Gazety Senior. Prowadzimy także dyżury w redakcji Gazety Senior po 
wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu: 608 352 098.
Oprócz kredytów gotówkowych oferujemy także pomoc w uzyskaniu 
innych kredytów oraz ubezpieczeń. Pomagamy nie tylko seniorom, mo-
żecie Państwo polecić nas także swoim dzieciom, wnukom, sąsiadom, 
znajomym.

Finanse
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Szukasz dobrego kredytu
bankowego lub ubezpieczenia?

Nie traæ cennego czasu
na porównywanie dziesi¹tek ofert.

Uczciwe i rzetelne wsparcie

Bezp³atna pomoc w uzyskaniu najlepszego 
kredytu lub ubezpieczenia

banków ubezpieczycieli

Dziesi¹tki ofert w jednym miejscu

Warto sie z nami skontaktowaæ

Zachowaj tê ulotkê na przysz³ośæ

marsza³ek 608 352 098
kredyt | ubezpieczenia Wroc³aw, ul. Kościuszki 35C

marszałek 608 352 098
kredyt | ubezpieczenia
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REKLAMA

Policja i media informują o kolejnych przypadkach wyłudzeń metodą na 
„wnuczka” „na policjanta” lub „funkcjonariusza CBŚ”. Pomimo prowa-
dzonych akcji i kampanii propagujących bezpieczeństwo w tym zakre-
sie, wciąż są osoby, a w szczególności seniorzy, którzy ulegają manipu-
lacjom oszustów. 
Szczególnie niebezpieczny jest okres świąt. To właśnie w tym czasie po-
jawiają się różni domokrążcy z ofertami opłatków, kartek świątecznych 
czy prezentów. Bądźmy wyczuleni na takie sytuacje!
O tym, jak działają złodzieje i dlaczego dajemy się nabrać na ich sztucz-
ki, opowiada aspirant Małgorzata Majewska, koordynatorka policyjnego 
programu prewencyjnego „Akademia Bezpiecznego Seniora”.

Jedna z wrocławskich seniorek odebrała telefon od 
mężczyzny przedstawiającego się jako funkcjona-
riusz CBŚ. Człowiek ten powiadomił starszą panią, 
że policja jest na tropie szajki posiadającej jej dane. 
Uspokoił jednocześnie seniorkę mówiąc, że policja 
współpracuje z bankiem mieszczącym się w jednej 
z galerii handlowych, w którym przygotowano dla niej 
kredyt w wysokości 20 tys. zł. Pod jednym warunkiem 
– trzeba być tam do godz. 19.00, aby wyprzedzić 
oszustów. Starsza pani zamówiła taksówkę, którą 
pojechała do banku. W okienku powiedziała, że chce 
wziąć kredyt i po podpisaniu dokumentacji otrzymała 
20 tys. zł. Pieniądze przekazała przed galerią niezna-
nemu mężczyźnie. Przez cały czas była w kontakcie 
telefonicznym z rzekomym policjantem. Po powrocie 
do domu zorientowała się, że została oszukana.

asp. Małgorzata Majewska: Pamiętajmy - 
prawdziwi policjanci nigdy nie informują 
o prowadzonych przez siebie sprawach tele-
fonicznie i nigdy nie proszą też o przekazanie 
pieniędzy nieznanej osobie. Niestety, pomimo 
wciąż trwających kampanii informacyjnych, jeszcze 
wielu seniorów staje się ofiarami oszustów działają-
cych metodą na „policjanta CBŚ”. Oszuści dzwonią 
najpierw na telefon stacjonarny seniora, po czym 
proszą go o podanie numeru komórkowego, dzięki 
któremu przez cały czas mają z ofiarą kontakt. Jest 

to działanie o podwójnym znaczeniu – senior bę-
dący cały czas na linii, jest odpowiednio manipulo-
wany przez oszusta, a w razie pytań i wątpliwości, 
natychmiast otrzymuje na nie odpowiedź. Po drugie: 
zablokowana linia telefoniczna nie daje możliwości 
skontaktowania się z kimś z rodziny albo z policją 
w celu sprawdzenia, czy mężczyzna podający się za 
funkcjonariusza CBŚ rzeczywiście jest prawdziwym 
policjantem.

*****
Pan Zbigniew, emerytowany nauczyciel powiadomił 
policję, że na telefon stacjonarny zadzwoniła niezna-
na mu kobieta, która podawała się za daleką krewną 
i poprosiła o podanie dokładnego adresu zamieszka-
nia. Po pewnym czasie na ten sam telefon zadzwo-
nił mężczyzna podający się za pracownika policji 
i oświadczył, że senior jest obserwowany przez oszu-
stów, a następnie zaczął wypytywać o oszczędności. 
Pod wpływem namowy emeryt udał się do banku 
i wypłacił 10 tys. zł, lecz wracając do domu zoriento-
wał się, że padł ofiarą usiłowania oszustwa i już wię-
cej nie odbierał telefonu.

Pani Jadwiga powiadomiła policję o próbie oszustwa. 
Nieznajoma kobieta zadzwoniła na telefon stacjo-
narny seniorki, podając się za daleką krewną, oraz 
oświadczyła, że jest we Wrocławiu i chce ją odwie-
dzić. Po pewnym czasie zadzwonił nieznajomy męż-

czyzna, przedstawiający się jako pracownik Cen-
tralnego Biura Śledczego Policji i poinformował, że 
kobieta dzwoniąca wcześniej jest oszustką i żeby ją 
zatrzymać, pani Jadwiga musi z nim współpracować. 
Po zakończeniu rozmowy seniorka skontaktowała się 
telefonicznie z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji, 
gdzie uzyskała informację, że w obu przypadkach 
dzwonili do niej oszuści.

asp. Małgorzata Majewska: Pani Jadwiga wy-
kazała się ostrożnością i nie uległa manipulacji. Pan 
Zbigniew, co prawda, uwierzył początkowo oszustom 
i wypłacił pieniądze z banku, ale na szczęście, po 
przemyśleniu sprawy, nie oddał gotówki złodziejom.

Drugi przykład jest godny naśladowania: jeśli otrzy-
mujemy telefon od rzekomego funkcjonariusza CBŚ, 
przed wypełnieniem jakichkolwiek jego poleceń, 
zapytajmy o jego imię, nazwisko i numer służbowy, 
a następnie – dzwoniąc na komendę – sprawdźmy, 
czy taki funkcjonariusz rzeczywiście istnieje. 
Jeszcze raz podkreślę ważną rzecz - policjan-
ci nigdy nie prowadzą czynności policyjnych 
przez telefon oraz nie proszą o przekazanie 
żadnych pieniędzy. 

*****
Jeden z wrocławskich seniorów wracał ze sklepu. 
W pewnej chwili zaczepił go nieznany mężczyzna 
oświadczając, że idzie do niego w sprawie cieknącej 
wody. Razem weszli do mieszkania. Wkrótce pojawi-
ła się jeszcze kobieta, informując, że przyszła w spra-
wie wymiany karty bankomatowej. Po jakimś czasie 
obydwoje wyszli zabierając kartę bankomatową wraz 
z podanym przez seniora PIN-em. Po południu męż-
czyzna stwierdził w mieszkaniu brak pieniędzy i złotej 
biżuterii. 

Pan Władysław powiadomił policję, że nieznana 
kobieta podająca się za pracownika wodociągów, 
weszła do jego mieszkania pod pretekstem spraw-
dzenia rur i wodomierzy. Podczas dokonywania kon-
troli inna osoba, działając wspólnie i w porozumieniu 
z kobietą, wykorzystała nieuwagę seniora. Weszła do 
mieszkania, skąd po penetracji pomieszczeń skradła 
znaczną sumę pieniędzy.

asp. Małgorzata Majewska: Seniorzy często są 
samotni. Łatwo nawiązują kontakty, bo są spragnieni 

Porady Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu 
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rozmowy. W pierwszym przypadku oszust najprawdopodobniej ubrany był w strój, 
który noszą hydraulicy, czym wzbudził zaufanie starszego pana. Z kolei kobieta, 
która pojawiła się w chwilę później, na pewno współpracowała z oszustem. I pod-
czas, gdy ona zagadywała seniora, mężczyzna plądrował mieszkanie.

Jak zachować się w takich sytuacjach? Po pierwsze i najważniejsze – pod żadnym 
pozorem nie wpuszczamy obcych do domu! Jeśli cieknie nam kran, sami dzwo-
nimy po hydraulika. Jeśli przychodzi do nas ktoś podający się np. za pracownika 
wodociągów, sprawdzamy we wspólnocie mieszkaniowej, czy rzeczywiście zleco-
no taką usługę. Poza tym tego typu ogłoszenia – o kontroli liczników czy wizycie 
kominiarza, zawsze umieszczane są na klatkach schodowych. Dodatkowo stan 
liczników można podać telefonicznie. W celu sprawdzenia tożsamości poprośmy 
o dowód osobisty lub identyfikator np. z administracji. Fachowiec na pewno nam je 
udostępni, oszust nigdy.

Nikomu nie udostępniamy numeru PIN do karty bankomatowej. Podanie go to nic 
innego jak zaproszenie do kradzieży pieniędzy z naszego konta. Jeśli chcemy wy-
płacić pieniądze, a boimy się iść sami, prosimy o pomoc kogoś z rodziny czy za-
ufanego sąsiada. 

Starsze osoby popełniają często jeszcze jeden błąd, przyklejając karteczkę z PIN-
-em do karty bankomatowej. W przypadku kradzieży albo nawet zagubienia karty, 
złodziej nie ma najmniejszych trudności z wyczyszczeniem naszego konta. 

*****
Seniorka wpuściła do swojego mieszkania dwóch mężczyzn, którzy podawali się 
za policjantów. Oświadczyli, że poszukują fałszywych banknotów i proszą o poka-
zanie do sprawdzenia gotówki. Pokrzywdzona wskazała miejsce przechowywania 
pieniędzy, pod dywanem w pokoju. Fałszywi policjanci polecili szukać innych pie-
niędzy-banknotów, czym odwrócili jej uwagę, w tym czasie kradnąc pieniądze.

asp. Małgorzata Majewska: Gdy policjant przychodzi do naszego domu, na-
wet jeśli jest nieumundurowany, zawsze się legitymuje. Można wtedy spisać jego 
dane i zadzwonić do dyżurnego w celu ich potwierdzenia. 

Każdy policjant ma swój unikalny numer. Nie musimy podawać nawet imienia i na-
zwiska funkcjonariusza, jeśli podamy dyżurnemu tzw. „kadrę”, to on po tym nume-
rze sprawdzi czy taka osoba istnieje i jak się nazywa.

Ważne jest i do tego namawiamy wszystkie osoby, żeby uświadamiały swoich 
dziadków, rodziców, starszych sąsiadów w kwestii niewpuszczania osób obcych 
do domu. Oszuści dostosowują swoje metody do realiów życia i tak np. w przypad-
ku podwyżek cen na leki, oferują realizację recept w rzekomo dużo niższej cenie. 
Uwrażliwiajmy zatem i uświadamiajmy swoich bliskich w kwestii zagrożeń, które 
czyhają na nich każdego dnia.

REKLAMA
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Teraz ja idę w świat!
O z(a)mianie ról na emeryturze

Feminizacja starości wiąże się z przeważającą liczbą 
kobiet w starszych grupach wiekowych.  
Czy to problem, czy wyzwanie dla edukatorów 
osób starszych, a także dla samych seniorów? 
O różnicach w potrzebach kobiet-seniorek 
i mężczyzn-seniorów w pierwszej części debaty 
rozmawiają dr Walentyna Wnuk i Robert Pawliszko.

Linda Matus: Feminizacja starości to wyzwanie 
czy problem?
Robert Pawliszko: To jest temat trudny i złożo-
ny, ma wiele wymiarów. Model społecznego funkcjo-
nowania kobiet i mężczyzn jest bardzo odmienny, 
tak samo jak różne są ich kariery zawodowe, różne 
modele spędzania wolnego czasu. A jeśli stwierdzi-
my, że proporcje rzeczywiście są takie, jak mówi lite-
ratura: 70:30 na korzyść kobiet, to trudno budować 
kolejną przystań dla wędkarzy lub klub brydżowy 
czy szachowy, bo zapotrzebowanie na nie będzie po 
prostu mniejsze. 
L.M.: To zacznijmy najpierw od problemów.
Walentyna Wnuk: Wiadomo, że kobiet jest 
więcej i one szybciej wdowieją.
R.P.: I to jest zjawisko takiej naturalnej feminizacji. 
Ale chyba pani doktor chce powiedzieć o tej wymu-
szonej, społecznej. 

W.W.: Tak, myślę o przyczynach społecznych, 
wynikających z doświadczeń życia, z przebytej bio-
grafii ludzi. Wydaje mi się, że mężczyzna zawsze, 
a już w starości szczególnie, definiuje siebie przez 
pryzmat swojej aktywności zawodowej. Ilekroć 
przeprowadzałam wywiady z osobami starszymi, to 
mężczyźni zawsze, niezależnie od tego, jaki temat 
był badany, informowali mnie o swojej aktywności 
zawodowej, swojej pozycji, sukcesach. A więc dla 
mężczyzny ta aktywność zawodowa jest na tyle 
ważna, wypełniająca jego przestrzeń życia, że 
w momencie, kiedy przechodzi na emeryturę, koń-
czy się coś, co buduje jego pozycję, jego ważność, 
jego tożsamość. I na ogół jest też tak, że on reali-
zując aktywność zawodową, równolegle realizował 
swoje zainteresowania i pasje. Np. sport, który jest 
tak wszechobecny w życiu mężczyzny. Żona dawała 
przyzwolenie i on mógł iść na brydża, rower, żeglo-
wać, spełniać sportowe pasje. 

W przypadku kobiet jest inaczej: pracujemy zawo-
dowo, ale swoją aktywność skupiamy na rodzinie. 
I dopiero gdy przechodzimy na emeryturę, chcemy 
zrekompensować swoje dotychczasowe życie. Przy-
kład pani, która wręcz ustaliła z mężem, że teraz to 
on jest w domu i robi to wszystko, co ona wcześniej 
przez wiele lat robiła, a ona idzie na uniwersy-
tet. Pani ma teraz czas dla siebie, wcześniej była 
skupiona tylko na rodzinie. Natomiast w przypadku 
mężczyzn jest tak, że oni w sposób naturalny reali-
zowali się przez całe życie i jeśli teraz, jako emeryci, 
nie kontynuują swoich pasji, to jest im trudniej żyć. 
Poznałam też starszego pana, który opiekując się 
wnuczką stał się twórcą jej rozwoju. Ona wypełniła 
jego świat. Może to być kompensacja braku realiza-
cji w tej roli wobec własnych dzieci, spóźniona, ale 
jakże piękna. 

dr Walentyna WnuK 
Doradca Prezydenta 
Wrocławia ds. seniorów

RobeRt PaWliSzKo  
Kierownik 
Wrocławskiego 
Centrum Senioraczęść 1
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Razem czy osobno?
R.P.: Kobiety wypełniają różne role społeczne: są 
zarówno matkami, jak i babciami, ale też sąsiad-
kami, przewodniczącymi samorządu szkolnego..., 
a jednocześnie pracują zawodowo i to też je 
w pewien sposób spełnia. A aktywność zawodowa 
mężczyzn powoduje, że ich inne role schodzą na 
dalszy plan, są szczątkowe. I w momencie, kiedy 
mężczyzna przechodzi z tej aktywności zawodowej 
do świata aktywności społecznej, staje się zagubio-
ny. Bo on nie ma wykształconego modelu funkcjo-
nowania innego niż praca zawodowa. A hobby ma 
dla mężczyzny wielorakie pozytywne znaczenie. Po 
pierwsze, dla higieny psychicznej, przy intensywnej 
pracy zawodowej, daje możliwość tzw. ładowania 
akumulatorów i wyłączenia się na chwilę, przygo-
towania umysłu do ciężkiej pracy później. I drugi 
aspekt: przechodząc na emeryturę mężczyzna wie, 
co robić, bo ma wykształcony pewien mechanizm, 
kotwicę. On rozumie, że praca zawodowa była 
jednym z ważnych elementów, ale nie jedynym. Ma 
jeszcze rybki, przyjaciół, z którymi się spotyka na 
brydżu itp. 
Wydaje mi się, że trzeba rozpatrywać obie płcie 
zupełnie osobno. A spróbujmy na nie spojrzeć jak na 
małżeństwo, na partnerów. Nasi seniorzy skupieni 
wokół WCS często chodzą parami – mąż i żona. 
Więc oni musieli ten – ja to nazwałem – model 
socjalizacji kulturalnej, tworzyć czy też przechodzić 
bardzo długo, ale razem, wspólnie. A więc mają wy-
pracowane wspólne terytoria przebywania ze sobą, 
zainteresowania. Może nie te same, ale takie, które 
wzajemnie się dopełniają albo tolerują. 
W.W.: Ale kobiety nie mają problemu z wejściem 
w przestrzeń publiczną. Jeśli nawet jestem sama 
i chcę pójść do kina czy zapisać się do klubu, to na-
mówię koleżankę, wezmę ją pod pachę i pójdziemy 
razem. Mężczyzna tego nie zrobi. 
Kobiety w sposób zgodny ze swoimi potrzebami wy-
chodzą naprzeciw ofertom. Bo ta oferta rzeczywiście 
jest zdominowana przez kobiety, ale też dlatego, że 
np. jeśli w uniwersytetach powoływane są zespoły, 
sekcje zainteresowań, to najczęściej one są kobie-
ce, bo powołują je właśnie kobiety. Ale jak pojawił 
się mężczyzna-żeglarz, to pojawiła się od razu 
sekcja żeglarska. Jak pojawił się pasjonat brydża, to 
chociaż wydawało się, że to się nie uda w placówce 
uniwersyteckiej, ten brydż jest tam uprawiany. 
Dlatego, że zjawił się mężczyzna, który postawił na 
tego brydża i skupił zespół, który jest koedukacyjny 
i regularnie gra. 

Natura i kultura
R.P.: A czy znaczącej roli nie odgrywa też natura 
człowieka podzielonego na dwie płcie? Natura, czyli 
coś, co jest przypisane płci, nie nabyte, ale takie 
z czym się rodzimy. 
W.W.: Mężczyźni są dominantami. Po co ja pójdę 
do tego babińca? Baby nie będą mną rządzić. To są 
dokładne słowa, które usłyszałam od uczestniczek 
Szkoły Liderów. Oni się boją tego środowiska, czy 
staną na wysokości zadania. Często też kobiety bar-
dzo się lansują, co niekoniecznie podoba się męż-
czyznom, w myśl tego, że to on chce być zdobywcą, 
on chce decydować. Oczywiście są też mężczyźni, 
którzy szukają przyjaciółki, partnerki w placówkach.
R.P.: Czyli mamy kolejny element decydujący: kul-
turę, w której żyjemy. Zupełnie inaczej feminizacja 
starości będzie przebiegała w innych kulturach. 
W.W.: Podam kolejny przykład z klubu seniora, 
tam wśród szesnastu regularnie spotykających się 
osób jest jeden mężczyzna. I jedna z pań mówi mi: 
„on nas zdominował”. Ja mówię: „dobrze, ale może 
mi pani wyjaśnić, na czym ta dominacja polega?”. 
I ona mi opowiada, że to jest pan z ogromną kulturą, 
przedwojenny dżentelmen, który im imponuje i który 
stał się ich idolem, guru. I one, te kobiety, są szczę-
śliwe i ten jeden mężczyzna im wystarcza. Czyli on 
tam znalazł odpowiedni grunt. Jest nawet kimś w ro-
dzaju negocjatora, pomaga podjąć decyzję, czyli do 
niego należy ostatnie słowo. Jest „przywódcą stada” 
w tym klubie. 
R.P.: Ale ciekawa jest również tutaj postawa tych 
pań, że one się temu poddały. 
W.W.: Bo one już są przyzwyczajone, całe życie 
się komuś poddawały, to też jest kulturowo uwarun-
kowane. Jeden pan w klubie zdominował nas, stał 
się autorytetem, ma ciekawą osobowość, jest dżen-
telmenem, często mediatorem, kiedy nie możemy 
się dogadać. I to jest dla nich w porządku.
R.P.: Czyli budując autorytet, ten pan zbudował też 
pewne relacje w tej małej grupie. W sposób natural-
ny wytworzyły się jakieś zasady, które wszystkim od-
powiadają, taka mała umowa społeczna. I tu znowu 
dochodzimy do wątku kulturowego: bo gdyby była 
jedna kobieta, to ona stałaby się oczkiem w głowie 
tych mężczyzn. 
L.M.: Jest babiniec, są same kobiety. To może 
rodzić pewne problemy. Czasami nawet jeden 
mężczyzna w grupie w pewien sposób oczyszcza 
atmosferę, jest katalizatorem. 

W.W.: Tak zawsze było i tak będzie. Środowisko 
koedukacyjne jest zawsze...
R.P.: … sprawniejsze. Kultura organizacyjna takiej 
grupy zyskuje. Często dopełniają się potrzeby męż-
czyzn i kobiet, te o których rozmawiamy, i jeszcze 
inne.

Starość ma twarz 
kobiety
W.W.: Dominacja kobiet, starość, którą widzimy 
w życiu publicznym, ma twarz kobiety. Bolejemy nad 
tym, że nie ma mężczyzn. A może to jest ich dobro-
wolny wybór? Kobiety lubią spotykać się ze sobą, 
przyjaźnie dojrzałych kobiet są bardzo trwałe i praw-
dziwe – to pokazują poważne badania. Mężczyźni 
niekoniecznie, oni w bardzo wielu przypadkach 
czują się dobrze sami ze sobą, nie lubią okazywać 
słabości. Kobiety są otwarte, mężczyźni nie. Ona 
będzie mówić o swoich słabościach i to różnej ma-
ści, podzieli się nimi z koleżanką. On swoje kłopoty 
zachowa dla siebie.
R.P.: Może tu nie chodzi tylko o słabości. Ja bym 
powiedział szerzej – chodzi o emocje. Mężczyźni nie 
lubią uzewnętrzniać emocji.
W.W.: Myślę, że wielu mężczyzn ma pomysł na 
własny scenariusz starości. Wielu z nich się chowa 
za te wszystkie nowinki techniczne – tablet, grafika 
komputerowa, fotografia cyfrowa. A jak już to opa-
nuje, to go to tak pasjonuje, że on już nie potrzebuje 
zrzeszenia. Dla niego oferta uniwersytetu trzeciego 
wieku nie jest trafiona. Żona go namawia, bo ona 
chodzi, ale okazuje się, że to jest za jego akcepta-
cją, no idź, a ja mogę przy tym tablecie posiedzieć 
dłużej. Ale zmienia się sytuacja, kiedy mężczyzna 
wdowieje. I tu mam wiele przykładów. Jednym 
z nich był pan – pracownik uniwersytetu, którego 
bardzo długo namawiałam, żeby zapisał się do tej 
placówki. A on długo miał opory. Ale gdy się w końcu 
zdecydował, to był przeszczęśliwy i ciągle przynosił 
mi kwiaty i dziękował, że on się wreszcie odnalazł. 
Czyli czasem mężczyźni potrzebują dobrej inspiracji 
z zewnątrz. On musi tego spróbować, on musi tam 
się znaleźć.

wysłuchała Linda Matus
red. Magda Wieteska

Część druga debaty w kolejnym 
wydaniu.

Okulary: 1234. Niskie ceny zamiast 
wielkich słów.
Fielmann przedstawia Państwu cały świat mody okularowej: ponad 2.000 
modeli opraw okularowych, znane marki i modele wielkich projektantów. 
Wszystkie okulary z 3-letnią gwarancją. Wszystkie w gwarantowanie korzy-
stnej cenie, ponieważ Fielmann daje Państwu gwarancję zwrotu pieniędzy*.

Bezpłatne badanie ostrości wzroku
najnowocześniejszymi urządzeniami, w każdej chwili, 
bez rejestracji. 000 zł
Supermodne okulary z Państwa mocą szkieł
ponad 300 modeli, z metalu lub tworzywa sztucznego,
szkła jednoogniskowe, 3 lata gwarancji,
łącznie z badaniem ostrości wzroku. 6950 zł
Modne okulary przeciwsłoneczne z Państwa mocą szkieł
z metalu lub tworzywa sztucznego, szkła jednoogniskowe, 
ochrona przed promieniowaniem UV, 3 lata gwarancji, 
łącznie z badaniem ostrości wzroku. 8950 zł
Okulary progresywne
ponad 300 modeli, z metalu lub tworzywa sztucznego,
3 lata gwarancji, łącznie z badaniem ostrości wzroku. 24950 zł

Okulary: Fielmann. Międzynarodowa moda okularowa. Wrocław: Galeria Dominikańska i Legnica: ul. Najświętszej Marii Panny 5d. Fielmann Sp. z o. o. ul. Małe Garbary 9 61-756 Poznań. www.fielmann.com

Szampański zakład
*Gwarancja zwrotu pieniędzy. Jeśli w ciągu 

sześciu tygodni od dokonania zakupu w firmie Fielmann 

zobaczą Państwo taki sam produkt, proponowany gdzie 

indziej taniej, Fielmann przyjmie towar z powrotem i 

zwróci cenę zakupu. Dodatkowo podarujemy Państwu 

butelkę szampana. Okulary: Fielmann.

REKLAMA

Debata
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Piekące oczy, zaczerwienione powieki, uczucie piasku w oczach. Albo od-
wrotnie – nadmiar łez, nadwrażliwość na światło. Łuski na brzegach powiek  
i wokół podstawy rzęs, nawracające jęczmienie i gradówki. Wyjaśniamy, czym 
jest zespół suchego oka i choroby brzegów powiek oraz jak leczyć ich uciąż-
liwe objawy.

Zespół suchego oka  
i choroby brzegów powiek 
problem wielu seniorów

Z wiekiem zachodzą w naszym organizmie różne 
zmiany. Zmienia się wydolność i elastyczność ścian 
naczyń krwionośnych oraz  skóry. Obniża się siła mię-
śniowa, zachodzą procesy zwyrodnieniowe wszyst-
kich narządów. Zmiany nie omijają oczu. Niektóre  
z tych zmian w oku są nieodwracalne, w przypadku 
innych możemy zahamować ich postęp, a niekiedy 
możemy je odwrócić. Najczęstsze i dość uporczywe 
dolegliwości dotyczą tzw. aparatu ochronnego oka, 
czyli powiek oraz produkcji łez.

„Mam suche oko”
Jakoś tak zeszłej zimy zaczęły mnie piec oczy. Dora-
biam do emerytury w firmie gdzie pracujemy w klima-
tyzowanym pokoju. Pomyślałam więc, że to wszystko 
od tej klimatyzacji. Ale podczas urlopu problem nie 
zniknął, oczy bardzo piekły, czułam się, jakbym miała 
piasek w oczach, powieki były wciąż zaczerwienione, 
zaczęło mnie razić słońce, a w domu światło. Doszło 
do tego, że pół urlopu spędziłam w domu przy zacią-
gniętych zasłonach – opowiada 65-letnia pani Lucy-
na, cierpiąca na zespół suchego oka.
Zespół suchego oka polega na zaburzeniu nawilża-
nia gałki ocznej przez łzy. Suche oko może być efek-
tem niedostatecznej produkcji łez, jak również nad-
miernego parowania.

Pacjenci skarżą się wtedy na:
 ͫ suchość oka,
 ͫ pieczenie, uczucie piasku pod powiekami,
 ͫ dyskomfort przy patrzeniu,

 ͫ zaczerwienienie oczu,
 ͫ nadwrażliwość na światło.

„Moje oko bardzo łzawi”
Zespół suchego oka może czasem nietypowo obja-
wiać się nadmiarem łez. W tym przypadku występuje 
niedobór lipidów, czyli tłuszczu w składzie łez, który 
odpowiedzialny jest za utrzymanie się łez odpowied-
nio długo na powierzchni oka.   
Przez kilka miesięcy budziłam się z mokrymi oczami, 
chociaż wcale nie od płaczu. Najpierw myślałam, że 
to może uczulenie na krem, który kładłam wieczorem 
pod oczy. Przestałam go używać, ale oczy nadal mi 
łzawiły i już nie tylko rano, ale praktycznie przez cały 
dzień. W końcu trafiłam do okulisty, który stwierdził 
zespół suchego oka i przepisał mi krople. Jest lepiej 
– mówi 68-letnia pani Maria.
Leczenie zespołu suchego oka polega na podawaniu 
kropli zastępujących łzy, tzw. sztucznych łez lub wy-
konaniu specjalistycznego zabiegu.

Problem z powiekami
Zmiany zachodzące z wiekiem w powiekach mogą 
powodować przewlekłe zapalenia ich brzegów. Pro-
wadzi to do zalegania wydzieliny w przewodach 
wyprowadzających, co z czasem skutkuje ich za-
czopowaniem, upośledzającym funkcję gruczołów. 
Wydzielina gruczołowa może również ulegać nad-
każeniu, co z kolei prowadzi do miejscowego stanu 
zapalnego.

Zapalenie brzegów powiek objawia się m.in.:
 ͫ świądem brzegów powiek,
 ͫ obrzękiem powiek,
 ͫ zmęczeniem oczu,
 ͫ pieczeniem i uczuciem piasku pod powiekami od-

czuwanym rano,
 ͫ podrażnieniem i zaczerwienieniem oczu,
 ͫ złogami/łuskami na brzegach powiek i wokół pod-

stawy rzęs,
 ͫ nawracającym jęczmieniem i gradówkami.

Podstawą leczenia jest regularna, staranna higiena 
brzegów powiek, np. za pomocą ciepłych okładów, 
dzięki którym wydzielina gruczołowa zostaje upłyn-
niona. Masaż powiek może pomóc opróżnić przewo-
dy wyprowadzające – zwykle powoduje pojawienie 
się wydzieliny na brzegach powiek. Dostępne obec-
nie preparaty do higieny brzegów powiek pomagają 
usuwać wydzielinę i ze względu na swoje działanie 
przeciwko drobnoustrojom zmniejszają ryzyko zaka-
żenia.    
Jednak czasami codzienna higiena brzegów powiek 
wykonywana przez pacjenta nie wystarcza. Koniecz-
na staje się wtedy profesjonalna higiena wykonywa-
na w gabinecie okulistycznym  przy zastosowaniu od-
powiednich preparatów lub za pomocą specjalnych 
urządzeń.

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny
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sprzęt dla osób niewidomych 
i słabo widzących

„Mówiący” zegarek  
z minutnikiem 

Lupy zwykłe 
i podświetlane

Wrocławski oddział firmy LUMen
LUNA OPTIC Wrocław
ul. Ostrowskiego 9, pok. 202, II p.
tel. 71 757 53 47

dziesiąta 
trzynaście

REKLAMA

Sztuczna szczęka to nie rozwiązanie
All-on-4®

Skuteczna metoda leczenia bezzębia
przy pomocy rozwiązań Nobel Biocare
Leczenie metodą All-on-4® oznacza zastąpienie brakujących łuków 
zębowych przy użyciu mostu obejmującego cały łuk zębowy, opartego 
na zaledwie czterech implantach stomatologicznych. Dzięki temu, że 
wystarczy mniejsza liczba implantów, skróceniu ulega całkowity koszt 
leczenia. 

Sprawdzone i udokumentowane naukowo
Metoda All-on-4® opiera się na sprawdzonych efektach klinicznych 
badań, w których wszczepiono cztery implanty i na nich oparto 
uzupełnienie całego łuku zębowego. Pochylone implanty stosuje się 
w praktyce klinicznego od ponad dziesięciu lat, uzyskując korzystne 
wyniki. 

Różne możliwości protetyczne

Dobra stabilizacja przy użyciu 
jedynie czterech implantów

Zapraszamy do rekomendowanej kliniki

Kamieńskiego 142, Wrocław
(071) 327 63 13,  604 609 012
www.dental-med.com.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji zajrzyj na   nobelbiocare.pl

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatnyZdrowie

•	 pieluchomajtki
•	 wkładki	urologiczne
•	 cewniki
•	 sprzęt	stomijny
•	 materace	i	poduszki	przeciwodleżynowe
•	 stabilizatory,	ortezy
•	 peruki	i	protezy	piersi
•	 chodziki
•	 wózki	inwalidzkie
•	 wkładki	ortopedyczne
•	 rajstopy	i	podkolanówki	przeciwżylakowe
•	 ciśnieniomierze
•	 glukometry
•	 laski,	kule	
i	in.	art.	medyczne

Sklep Medyczny 

MEDICA 
HUMANA

ul. Św. Antoniego 36/38, 50-073 Wrocław

Tel. 71/344 81 20
pon-pt 9.00-17.00, sb 10.00-14.00 

www.artykuly.medyczne.wroclaw.pl

Sklep medyczny
Artykuły medyczne

Pomysł

teraz
jedyne
14,99 zł

na prezent
Do kupienia w placówkach Poczty Polskiej 

oraz księgarniach Beta.
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Dwie witaminy życia
Witamina K2 oraz witamina D3 to dwa składniki nie-
zbędne do prawidłowego funkcjonowania układu 
kostnego i układu krążenia. A choroby tych układów 
to jedne z najczęstszych schorzeń dotykających se-
niorów. Można im jednak zapobiegać poprzez upra-
wianie systematycznej aktywności ruchowej, uspraw-
niającej organizm oraz stosowanie odpowiedniej diety 
uwzględniającej właściwą suplementację.

Naukowcy odkryli, że połączenie dwóch witamin: K2 oraz D3 może obni-
żyć aż o 50% ryzyko chorób układu krążenia oraz zapobiec osteoporo-
zie, a nawet zredukować ją aż o 25%.
Witamina K ma działanie zwiększające krzepliwość krwi oraz pomaga 
w utrzymaniu zdrowych kości i układu krążenia. Aktywuje białka MGP 
(Matrix Gla Protein) odpowiedzialne za prawidłową dystrybucję wapnia 
do kości, a w rezultacie kieruje wapń bezpośrednio do kości, skutecznie 
zapobiegając jego odkładaniu się w tętnicach. Badania wykazały, że od-
powiednia dawka witaminy K2 wpływa także na redukcję już istniejących 
zwapnień oraz płytki miażdżycowej. 
Niedobór witaminy prowadzi natomiast do braku wapnia w kościach przy 
jednoczesnym zwapnieniu arterii (zjawisko to nazywane jest tzw. „para-
doksem wapnia”). To dlatego, pomimo przyjmowania wapnia, może dojść 
w organizmie do osteoporozy i zwapnień naczyń krwionośnych. 

Dla zdrowych kości i serca
Witamina D3, nazywana „witaminą życia” ma niebagatelne znaczenie dla 
naszego organizmu.  Zwiększa odporność na różnego rodzaju infekcje, 
wspomaga układ kostny i wzmacnia mięśnie, a także chroni przed nowo-
tworami. Dodatkowo reguluje homeostazę wapnia i fosforanów, zwiększa 
ich wchłanianie w obrębie nerek oraz wpływa na rozwój i mineralizację 
kości. 
Niedobór witaminy D3 uniemożliwia przyswajanie wapnia w organizmie, 
a niedobór witaminy K2 nie pozwala na transport wapnia bezpośrednio 
do kości. Dlatego tak ważny jest odpowiedni poziom tych składników, by 
zachować zdrowe kości i zdrowe serce.
Optymalną dawką, która gwarantuje efektywne działanie oraz zapewnia 
skuteczną ochronę przed osteoporozą i miażdżycą jest 100 mcg witaminy 
K2 dziennie. Witamina K2 znajduje się w produktach sfermentowanych, 
a jej największe stężenie zawiera natto. Czym jest natto? To japońska po-
trawa ze sfermentowanej soi zawierająca największe stężenie naturalnej 
witaminy K2 w formie MK-7, czyli najlepiej przyswajalnej przez organizm. 
W składzie natto znajduje się enzym zwany nattokinazą, który wpływa 
korzystnie na wszystkie procesy życiowe zachodzące w organizmie.

Idealne połączenie życiodajnych 
witamin
Witamina K2 MK-7 pozyskana z natto minimalizuje ryzyko chorób serca 
i chorób kości oraz jest cennym źródłem minerałów takich jak: potas, ma-
gnes, żelazo, fosfor, wapń, które odgrywają istotną rolę w prawidłowym 
funkcjonowaniu organizmu.
Naturalna Witamina K2+D3 zawiera naturalną witaminę K2 MK-7 w opty-
malnej dawce 100 mcg oraz witaminę D3 1000 jednostek, zapewniając 
skuteczność działania w zapobieganiu chorobom kości i układu krążenia 
oraz nie wywołując skutków ubocznych.
Jeśli zatem chcemy cieszyć się dobrym zdrowiem, mieć zdrowe serce 
i zdrowe kości powinniśmy pamiętać, by w naszej codziennej diecie nie 
zabrakło dwóch witamin życia - witaminy K2 i D3.

Naturalna Witamina K2+D3 (100 mcg + 1000 j.m.)
Unikalne połączenie witaminy K2 MK-7 i witaminy D3
Witamina K2 w postacie MK-7 – najskuteczniejsze działanie
100% naturalne pochodzenie – ekstrakt natto
Menachinon-7 – najbardziej aktywna biologicznie forma witaminy K
Obniża ryzyko chorób układu krążenia i układu kostnego
Chroni przed osteoporozą i miażdżycą 
Zapewnia prawidłową dystrybucję wapnia do kości
Redukuje zwapnienie tętnic i zapobiega ich powstawaniu
Zapewnia prawidłowe krzepnięcie krwi

Bezpieczeństwo przyjmowania:
Preparat nie zawiera: glutenu, kazeiny, laktozy, cukru, soli, drożdży, pszenicy i jest produkowany bez użycia 
sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących.
Witamina K wpływa na krzepnięcie krwi, dlatego osoby stosujące leki przeciwkrzepliwe powinny skonsultować 
przyjmowanie witaminy z lekarzem.

Promocyjna cena: 74 zł
Regularna cena: 88 zł

Zamówienia
Strona producenta:
www.NaturalnaK2.pl

Telefonicznie:
Infolinia: 22 228 20 13 lub 12 384 83 21

Darmowa dostawa przy zamówieniu 2 opakowań 
przez infolinię lub stronę www.NaturalnaK2.pl

Apteki internetowe:
www.Zdro-Vita.pl
www.aptekanet.pl

Najlepsze apteki 
na terenie kraju
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Swieta w wersji lightJemy,	jemy,	jemy,	oglądamy	
telewizję	i	znowu	jemy.	Nawet	
żołądek	zdrowego	człowieka	
podczas	świąt	pełnych	obżar-
stwa	ma	prawo	się	zbuntować,	
nie	mówiąc	już	o	osobach	ze	
schorzeniami	jelit	czy	wątroby.
Co	zatem	zrobić,	aby	podczas	
kolejnych	świąt	nie	cierpieć	
z	powodu	przejedzenia?	Spo-
sobów	jest	kilka,	od	zmniej-
szenia	porcji	spożywanych	
potraw	po	ich	odtłuszczenie.	
Przygotowaliśmy	dla	Państwa	
propozycje	lekkostrawnych	
dań	wigilijnych	i	bożonarodze-
niowych.

Święta bez specjalnie na ten cel przyrządzonych 
potraw to nie święta, jak twierdzi wielu z nas. Nie 
wyobrażamy sobie, aby nie przygotować na wigilię 
barszczu z uszkami, zupy grzybowej, pierogów z ka-
pustą, grochu z kapustą, śledzi w śmietanie i oleju, 
sałatki jarzynowej, klusek z makiem, kutii. A przecież 
jeszcze przed nami dwa dni świętowania przy stole, 
na którym nie może zabraknąć mięsiw różnego ro-
dzaju i ciast – keksu, makowca, sernika. Nie powin-
no więc dziwić, że po trzech dniach niemal nieustan-
nego jedzenia, w tym mieszania potraw tłustych 
i słodkich, nie czujemy się najlepiej, ba, czujemy się 
właściwie niedobrze. Nikt z nas nie jada przecież tak 
wiele na co dzień!
Nie będziemy namawiać Państwa do rezygnacji ze 
świątecznych potraw, postaramy się jednak podpo-
wiedzieć, jak je „odchudzić”. Wbrew pozorom nie jest 
to wcale takie trudne, a pozwoli zmniejszyć kalorycz-
ność dań i sprawić, by święta nie kojarzyły się z pro-
blemami układu trawiennego.

Domowe zamiast kupnych
Przede wszystkim nie kupujmy świątecznych potraw. 
Nigdy nie mamy bowiem pewności, czy zawarte 

w nich składniki rzeczywiście są świeże. Poza tym 
w kupionych daniach najczęściej znajdują się „po-
lepszacze” i konserwanty, które mają niebagatelny 
wpływ na perystaltykę jelit.
Jedzmy z umiarem, nie łącząc odmiennych w sma-
ku potraw ze sobą. Po sałatce jarzynowej napijmy 
się herbaty, ale nie sięgajmy od razu po ciasto. Tłu-
sta żywność potrzebuje więcej czasu na strawienie. 
Pijmy do posiłków i między nimi niegazowaną wodę 
mineralną, która w przypadku biegunki (bardzo czę-
sta przypadłość poświąteczna) nie pozwoli na od-
wodnienie organizmu. Poza tym woda oczyszcza 
organizm i sztucznie wypełnia żołądek, powodując 
uczucie sytości. Można też zaparzyć ziółka – her-
batę z mięty, siemię lniane (pozytywnie wpływa na 
śluzówkę żołądka), koper włoski.
Róbmy przerwy od świątecznego stołu. Warto wy-
korzystać je wtedy choćby na krótki spacer zamiast 
siedzenia przed telewizorem.
Pamiętajmy, że przejedzenie najbardziej grozi oso-
bom, które na co dzień odżywiają się nieregularnie, 
jedzą niedużo, są szczupłe (właśnie tak!) oraz cho-
rym na choroby przewlekłe, szczególnie układu po-
karmowego. Dla nich pomieszanie mięsa z ciastem 
może okazać się brzemienne w skutkach.

EKO Poradnik Gazety Senior
Giełda produktów ekologicznych
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Podnieś naturalnie swoją odporność
Jesienią i zimą, kiedy układ odpornościowy każdego człowieka narażony jest na 
różnego rodzaju ataki, gdy zewsząd otaczają nas wirusy i bakterie 
– powinniśmy wzmacniać organizmy nasze i na-
szych rodzin. Bardzo dobrą, naturalną metodą na 
podniesienie odporności jest jedzenie jabłek lub 
picie soków jabłkowych. Ale tych tłoczonych, męt-
nych, naturalnych. Badania wykazały, że mętne, 
nieklarowane soki zawierają zdecydowanie więcej 
witamin, składników odżywczych, polifenoli (głów-
nie fl awonoidów) – które wzmacniają odporność, 
zapobiegają nowotworom i starzeniu się, działają 
przeciwzapalnie. Żaden klarowny sok nie ma takich 
właściwości. Dorosły człowiek powinien wypijać 2 szklan-
ki naturalnego soku dziennie. Producentem mętnych, tłoczonych soków jest fi rma 
Owoc Sandomierski, która wytwarza soki z własnych owoców, pochodzących z sa-
dów położonych na terenach Wyżyny Sandomierskiej. Na stoiskach tej fi rmy kupimy 
sok jabłkowy, oraz sok jabłkowy z dodatkiem innych owoców (aronii, maliny, czarnej 
porzeczki, gruszki, wiśni). 

Wszystkie soki w bardzo przystępnych cenach! Stoiska Owoc Sandomier-
ski w naszym rejonie znajdziecie Państwo w następujących punktach:

 Wrocław:  HALA STRZEGOMSKA, ul. Strzegomska 206
  PARK HANDLOWY BIELANY, ul Czekoladowa 9 
  CENTRUM HANDLOWE BOREK, ul. Hallera 52
 Jelenia Góra:  GALERIA SUDECKA, al. Jana Pawła II 51
 Kłodzko:  GALERIA TWIERDZA KŁODZKO, ul. Noworudzka 2
 Opole:  REAL, ul. Sosnkowskiego 16
 Wałbrzych:  GALERIA VICTORIA, 1 Maja 64 

Barszcz i grzybowa w wersji light
Barszcz czerwony z uszkami to podstawa wigilijnego stołu. Powinien być postny, 
czyli gotowany na samych warzywach, bez dodatku mięsa. Możemy dodatko-
wo zmniejszyć jego kaloryczność, nie zabielając go śmietaną oraz słodząc za-
miast białym cukrem – cukrem brązowym albo miodem. Warto też wiedzieć, że 
w celu wzmocnienia smaku możemy do barszczu dodać sok jabłkowy, czosnek, 
goździki i cynamon. Oczywiście, w niedużych ilościach, aby nie zdominowały 
buraczanego aromatu. Uszka najlepiej podawać od razu po ugotowaniu, bo pod-
smażanie ich na tłuszczu to dodatkowe kalorie. Można je też przygotować z mąki 
pszennej razowej, która oprócz mniejszej kaloryczności ma sporo błonnika.
Aby odchudzić zupę grzybową, zabielmy ją zamiast śmietany jogurtem natural-
nym, a do wyrobu kluseczek użyjmy, jak w przypadku uszek, mąki razowej.

Karp bez tłuszczu
Trudno wyobrazić sobie wigilię bez karpia. Niektórzy próbują zamienić tradycyjną, 
niestety, tłustą rybę na mniej kaloryczną np. dorsza czy sandacza. Wystarczy 
jednak zmienić tylko sposób przyrządzania karpia, aby móc nadal cieszyć się 
tradycją i nie martwić się jednocześnie o żołądek swój i domowników. Podczas 
smażenia ryba wchłania cały tłuszcz, poza tym panierka dodatkowo zwiększa 
ilość kalorii. Mamy dwa wyjścia: smażenie karpia bez tłuszczu, na teflonowej pa-
telni lub też upieczenie go w folii, w piekarniku.
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Refundacja NFZ

Specjalistyczny Sklep Medyczny oferuje:
 - sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny
 - artykuły przeciwobrzękowe i przeciwżylakowe
 - artykuły przeciwodleżynowe
 - pieluchomajtki
 - sprzęt stomijny, środki do pielęgnacji stomii
 - cewniki zewnętrzne i wewnętrzne
 - peruki, protezy piersi, bieliznę protetyczną 
 - kostiumy kąpielowe

3 lokalizacje we Wrocławiu:

pl. Hirszfelda 16/17
tel. 71 333 25 45

ul. Joannitów 10/12
tel. 71 783 30 40

ul. Kamieńskiego 73a
tel. 71 327 01 80

www.remedium.org.pl

PoLsKi ZWiąZeK GłUchych 
oddZiał doLnośLąsKi 

sPecJaListycZny ośrodeK 
diaGnoZy i rehaBiLitacJi 

dZieci i MłodZieży Z Wadą słUchU
ul. Braniborska 2/10 
53-680 Wrocław
tel. (71) 355 67 19
www.osrodek-pzg.pl
osrodek@osrodek-pzg.pl

 Prawdopodobnie każdy człowiek miał 
lub będzie miał jakieś problemy ze słuchem. 
Nie każde pogorszenie słuchu jest jednak takie 
samo. Niektóre zazwyczaj można wyleczyć np.: 
przewodzeniowy ubytek słuchu, który dotyczy 
uszkodzeń ucha zewnętrznego i środkowego. 
Inne są trwałym uszkodzeniem, tzw. odbiorczy 
ubytek słuchu. Tego typu niedosłuchu nie 
można wyleczyć, ale można kompensować 
dzięki nowoczesnej technologii. Są też mieszane 
niedosłuchy, spowodowane upośledzeniem 
struktur ucha środkowego i wewnętrznego. Różny 
może być także stopień utraty słuchu. Lekki 
ubytek słuchu to trudności ze słyszeniem cichych 
odgłosów i już w takim przypadku warto sięgnąć 
po aparat słuchowy. W przypadku umiarkowanego 
ubytku słuchu należy korzystać z aparatu 
słuchowego. Znaczny ubytek słuchu powoduje, że 
np. rozmowa musi być głośna, by mogła zostać 
usłyszana. Głos o normalnym natężeniu powinien 
być w czasie rozmowy słyszalny za pomocą 
aparatu słuchowego. Głęboki ubytek słuchu to 
już konieczność wyposażenia w odpowiednio 
dobraną technologię wzmocnienia (np. aparat 
słuchowy, implant ślimakowy). 
Gdy tracimy słuch, odbieranie bogactwa 
otaczających nas dźwięków staje się trudne, 
czasem wręcz niemożliwe. Świat, który nas otacza 
milknie. Jeśli czujesz, że nie wszystkie dźwięki 
do Ciebie docierają, przyjdź do nas. Chcemy 
i potrafimy Ci pomóc.
W ramach umowy z NFZ wykonujemy badania 
diagnostyczne słuchu oraz profesjonalnie 
dobieramy aparaty słuchowe najnowszej 
generacji. 

Dyplomowany protetyk słuchu  
Aldona Sobiecka

ZaPrasZaMy do ośrodKa PZG

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny

Sałatka bez majonezu
Sałatka jarzynowa wydaje się już z samej nazwy ni-
skokaloryczna. I rzeczywiście taka jest do momentu, 
gdy nie dodamy do niej majonezu. Zawiera on nie 
tylko wysoki procent tłuszczu, ale często jeszcze 
konserwanty. Można przyrządzić majonez domowy: 
potrzebujemy do tego żółtko, musztardę i olej. W wer-
sji light zamiast oleju użyjmy oliwy albo też do sa-
łatki dodajmy po prostu jogurt naturalny wymieszany 
z musztardą, która wzmacnia smak potraw i ma wła-
ściwości odchudzające.

Kapusta bez zasmazki, 
kutia bez miodu
W przypadku kapusty z grochem nie zagęszczamy jej 
zasmażką i smażymy bez dodatku tłuszczu na patelni 

teflonowej. Kaloryczną kutię możemy z kolei odchu-
dzić, dodając do niej zamiast miodu mniej kaloryczny 
syrop z agawy.

Sledzie w jogurcie i oliwie
Brak na świątecznym stole śledzi w śmietanie lub 
w oleju? Wielu z nas nie wyobraża sobie takiej sy-
tuacji. Nie mogąc zastąpić śledzi inną rybą, możemy 
jednak zminimalizować ich kaloryczność. Zamiast 
śmietany użyjmy sosu jogurtowego. Zamiast zale-
wania olejem – zakwaśmy je lekko sokiem z cytryny, 
dodając jabłko i cebulę oraz odrobinę zdrowej oliwy. 
Również rybę po grecku możemy przygotować w lek-
kostrawnej wersji – rezygnujemy z obtaczania jej 
w panierce i smażenia, a zamiast tego po skropieniu 
sokiem z cytryny, gotujemy ją na wywarze z marchwi 
i selera. Na zakupach rozejrzymy się za chudymi ga-
tunkami ryb, takimi jak flądra, sola czy dorsz.

EKO Poradnik Gazety Senior Giełda produktów ekologicznych

.
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Ułatwiamy twoje życie!
KrZesełKa schodoWe i schodołaZy dLa seniorÓW

692 449 474, 606 248 022
www.windy-schodowe.pl
ZniżKi dLa osÓB Po 65. roKU życia

REKLAMA

EKO Poradnik Gazety Senior Giełda produktów ekologicznych

Ciasta z domowego wypieku
A co z ciastami? Trudno z nich całkowicie zrezygnować, choć nie mają wartości odżyw-
czych. Na pewno warto unikać gotowych, niesprawdzonych wypieków, do których doda-
wane są polepszacze smakowe oraz środki chemiczne (zagęstnik, skrobia kukurydzia-
na modyfikowana, serwatka w proszku, wodorowęglan sodu) mające na celu sztuczne 
przedłużenie ich świeżości.
O wiele zdrowsze będzie przygotowanie świątecznych ciast we własnej kuchni. Jak to 
zrobić? Po pierwsze: nie dodawajmy do ciast proszku do pieczenia, który często wywo-
łuje nudności i zgagę. Po drugie: zamiast zwykłego cukru użyjmy cukru brązowego lub 
miodu. W przypadku sernika kupmy chudy twaróg (unikajmy gotowych serów na sernik 
sprzedawanych w małych plastikowych wiaderkach – z prawdziwym twarogiem mają 
niewiele wspólnego), a zamiast śmietany dodajmy jogurt. Pamiętajmy także, aby piec na 
blasze wyłożonej pergaminem, a nie natłuszczonej olejem czy margaryną.

Miesa pieczone w folii
Podobnie postępujmy z pieczeniem mięs. Pieczenie to zresztą o wiele lepszy pomysł 
niż smażenie, a już na pewno kupno gotowych, intensywnie przyprawionych mięs na 
pieczeń. Starajmy się ograniczać używanie soli – bardzo dobrze zastępuje ją wiele przy-
praw, jak np. curry (do kurczaka, ryżu), lubczyk (do rosołu i innych zup), estragon (do 
przyrządzania mięs, sosów, marynat), tymianek, imbir (zupy, sałatki, marynaty).

Domowe sposoby na przejedzenie
A co zrobić, jeśli zjedliśmy za dużo i nasz żołądek zaczął się buntować?
Pierwszymi objawami przejedzenia są ospałość, nagłe pocenie się, duszność i uderze-
nia gorąca. Zacznijmy od filiżanki gorącej niesłodzonej herbaty, która wspomoże trawie-
nie tłuszczów i pobudzi wydzielanie soków żołądkowych. Możemy też napić się herbatki 
ziołowej – dobrze działa napar z rumianku, dziurawca, dzikiej róży, mięty lub werbeny.
Rozwiązaniem problemów z trawieniem może być także kompot z suszu, który reguluje 
pracę jelit. Pamiętajmy jednak, aby był ciepły.
A jeśli domowe sposoby nie pomogą, trzeba wtedy jechać po pomoc lekarską.
Magda Wieteska

,
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Klub Seniora 
Podróżnika

Klub Seniora Podróżnika zaprasza na 
spotkania i prelekcje poświęcone podró-
żom. Mile widziani są wszyscy, którzy 
lubią wspólnie spacerować, wyjeżdżać, 
zwiedzać i odpoczywać! Szczególnie go-
rąco zapraszamy na kolejną prelekcję 
Pana Andrzeja Rubaszko, który tym ra-
zem przybliży słuchaczom albańskie kon-
trasty. Ostatnia prelekcja Pana Andrzeja 
i liczne fotografie z podróży zachwyciły 
członków Klubu Seniora Podróżnika.

Program spotkań w sezonie 
jesień-zima 2015
Miejsce: Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Domi-
nikański 6, sala 210 (II piętro, jest winda)
Kontakt: Opiekun Klubu Pan Janusz Czech
tel. 797 163 682
26 listopada, godz. 14.00
Albańskie kontrasty – prelekcja: Andrzej Rubaszko
18 grudnia, godz. 14.00
Świąteczne spotkanie Klubu Seniora Podróżnika

Góry czy morze 
na zimowy 
wyjazd?

Wyjazdy nad morze kojarzą się nam z latem i zazwyczaj nie chcemy 
jechać nad Bałtyk w listopadzie, grudniu czy styczniu. To duży błąd, 
zwłaszcza jeśli cierpimy na niedobór jodu, np. w niedoczynności tar-
czycy, bo stężenie tego pierwiastka właśnie zimą jest najwyższe.
Ale i góry mają niezaprzeczalne zalety, oprócz tych najbardziej oczy-
wistych – sycenia oczu pięknymi widokami ośnieżonych szczytów.
W naszym poradniku na temat zimowych wyjazdów turystycznych 
przedstawiamy Państwu korzyści zdrowotne wynikające tak z pobytu 
nad morzem, jak i w górach.
Mało osób lubi zimę, gdy dzień krótki, szybko 
zapada zmierzch, a oblodzone chodniki każą 
stąpać powoli i ostrożnie. Tramwaje i autobu-
sy stoją wtedy w korkach, czas się dłuży i naj-
chętniej w ogóle nie wychodzilibyśmy z domu, 
przesypiając zimę aż do początków wiosny.
Tymczasem – jak dowodzi nauka – chłody 

bardzo nam służą. Po pierwsze: zwiększają 
spalanie kalorii. Jeśli w ciągu dnia przeby-
wamy w chłodniejszych pomieszczeniach, 
możemy spalić dużo więcej kalorii więcej niż 
spędzając czas w nagrzanym mieszkaniu. Tak 
samo zadziała chłodny prysznic oraz aktywny 
wypoczynek na powietrzu.
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Lawendowy Zdrój poleca:
 » turnusy sanatoryjne z kąpielami siarkowymi
 » pakiety SPA
 » specjalistyczne turnusy lecznicze w modelu 
Holistycznej Medycyny Manualnej

Tylko u nas:
 » regionalna, prozdrowotna kuchnia
 » nieograniczony dostęp do strefy  
WELLNES z jacuzzi i saunami

 » ekskluzywne pokoje tematyczne

Czy masz problemy z kręgosłupem, jesteś po urazach, przeszedłeś operację i wciąż towarzy-
szą Ci bóle mięśni i stawów? A może miewasz migreny, przewlekłe nerwobóle, choroby gi-
nekologiczne lub doświadczasz dolegliwości określane jako choroby o nieznanym podłożu? 

Wbrew pozorom leczenie tylko fizycznych objawów choro-
by czy jej skutków nie gwarantuje pełnego sukcesu, a więc 
powrotu do zdrowia. Szansę taką daje jednak podejście ho-
listyczne, czyli kompleksowe, uwzględniające cały złożony 
system zależności i powiązań naszego organizmu.
Holistyczna Medycyna Manualna Lawendowego Zdroju 
w Busku to właśnie leczenie przyczyn bólu „szyte na miarę”. 
Jak mówi mgr Joanna Potoniec, uznany terapeuta manual-
ny, fizyczne ciało zawsze trzeba osadzić w kontekście sfery 
psychiczno-duchowo-społecznej. – W ten właśnie sposób 
patrzymy na pacjenta, nie skupiając się jedynie na okolicy 
dającej doznania bólowe, ale przygotowując pakiet leczni-
czy przeznaczony i dopasowany do każdego z osobna – pod-
kreśla terapeutka. Holistyczna Medycyna Manualna jest le-
karstwem na dolegliwości pozorujące choroby organiczne, 
choroby, które nie poddają się konwencjonalnym metodom 
leczenia. Co ciekawe medycyna manualna w modelu holi-
stycznym przynosi ulgę w takich dolegliwościach, jak bóle 
promieniujące, dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych 
i wielu innych.

Jesteś tym, co jesz
Lawendowy Zdrój to pensjonat medyczny, w którym oprócz 
leczenia chorób pensjonariusz dostanie również propozycje 
zdrowej, sezonowej kuchni, która jest istotną częścią proce-
su zdrowienia. Dietoterapia w oparciu o dobre węglowoda-
ny, białka, tłuszcze w odpowiednich proporcjach, ze staran-
nie wyselekcjonowanych produktów ekologicznych pomoże 
w zmianie codziennej diety i stylu życia. Dieta podczas tur-
nusu to pozytywna stymulacja, dzięki czemu jest skutecznym 
bodźcem do zmiany sposobu odżywiania po powrocie do 
domu. Ponadto dietetyk i szef kuchni Lawendowego Zdroju 

służą wsparciem i chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania 
dot. odżywiania. 

Dobroczynna siarka
Turnusy sanatoryjne obejmują kąpiele siarkowe, fizyko-
terapię, kinezyterapię (leczenie ruchem), masaże. Warto 
wiedzieć, że kąpiele siarczkowe, mające w Polsce ponad 
150-letnią tradycję, pomagają w leczeniu zwyrodnień sta-
wów i kręgosłupa, reumatoidalnym zapaleniu stawów i dys-
kopatii. Łagodzą też dolegliwości rwy kulszowej i barkowej, 
przewlekłych nerwobóli. Są pomocne w leczeniu chorób gi-
nekologicznych i schorzeń skóry, takich jak: łuszczyca, wypry-
ski łojotokowe czy atopowe zapalenie skóry.

Na chory kręgosłup, migreny i inne
Pensjonat Lawendowy Zdrój w Busku oferuje specjalistycze 
turnusy lecznicze, w tym tygodniowe turnusy „Zdrowy Krę-
gosłup” czy "Migrena", zawierające bogaty program lecze-
nia oparty na wieloletnim doświadczeniu. Turnus obejmuje 
diagnostykę, indywidualną terapię u terapeuty manualnego, 
autoterapię grupową i indywidualną, wykłady „Codzienność 
bez bólu”, psychoedukację grupową i fizykoterapię.

Dla ciała, ducha i zmysłów
Co istotne, pensjonariusze mają możliwość zakwaterowania 
w ekskluzywnych pokojach TEMATYCZNYCH - Marilyn Mon-
roe, Orient Express, Stradivarius dla koneserów muzyki, Błę-
kitna Laguna, gdzie przez podłogę ze szkła widać podświe-
tloną plażę. Otrzymują również pełne wyżywienie oparte na 
diecie prozdrowotnej i bezpłatny dostęp do strefy Lawendo-
wego WELLNES, czyli m.in. jacuzzi, sauny, groty lodowej.
Można więc w tych pięknych okolicach nie tylko podrepero-
wać zdrowie, ale także zadbać o duszę, piękno ciała i zmysły.

Lawendowy Zdrój
Medycyna & SPA

ul. Korczyńska 25, Busko Zdrój
tel. 530 138 148     www.lawendowyzdroj.pl

Holistyczna Medycyna Manualna 
lekarstwem na dolegliwości bólowe i różnorodne zaburzenia

Tylko do 20 grudnia 2015 
turnusy sanatoryjne 

z rabatem nawet do 40%!
Luksusowy turnus sanatoryjny 

7 dni już za 830 zł!
 w listopadzie 40% zniżki 

 w grudniu 30% zniżki

REKLAMA
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Zimno opóźnia 
starzenie

Zimno ogólnie wspomaga odchudzanie. Ale 
nie tylko – pomaga również opóźnić proces 
starzenia się dzięki fizjologicznemu odrucho-
wi, jakim jest drżenie. Włókna mięśniowe kur-
czą się wówczas i produkują niezbędne zimą 
ciepło. A energia potrzebna do wprawienia 
mięśni w drżenie pochodzi ze spalania tkanki 
tłuszczowej.
Co istotne dla alergików, drzewa zimą pozba-
wione są uczulających pyłków. Warto o tej po-
rze roku wystawiać na balkon pościel, koce, 
poduszki – w niskiej temperaturze (podob-
nie jak przy bardzo wysokiej) giną roztocza. 
Wbrew pozorom na dużym mrozie również 
bardzo dobrze schnie pościel, co prawda dłu-
żej niż podczas ciepłych dni, ale za to będzie 
jak wykrochmalona.
Niska temperatura może być źródłem endor-
fin, czyli hormonów szczęścia. Warto więc ko-
rzystać z zimowych spacerów, nie tylko pod-
czas słonecznych dni.
Planując zimowy wypoczynek, trzeba dokład-
nie przemyśleć wybór miejsca (góry, morze, 
niziny), gdyż w przypadku chorób przewle-
kłych klimat może poprawić nasz stan zdro-
wia, ale też przeciwnie – spowodować jego 
pogorszenie.
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Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy „Lech”
ul. Korzeniowskiego 1, 78-100 Kołobrzeg 
tel. 94 352 52 91  www.sanatoriumlech.pl

Ośrodek 
Sanatoryjno 
– Wypoczynkowy „Lech” 
w Kołobrzegu zaprasza na:

• Leczenie uzdrowiskowe
• Pobyty wczasowe
• Pobyty rehabilitacyjne

Ośrodek położony jest w centralnej części uzdrowiska przy alei 
spacerowej i parku nadmorskim około100 metrów od plaży.
Otoczenie hotelu zachęca do aktywnego wypoczynku na świe-
żym powietrzu. Rozległy park uzdrowiskowy ze starym drze-
wostanem, romantycznymi ścieżkami, ławeczkami, ścieżką 
zdrowia stwarza wspaniałe warunki do relaksu.

Biuro Podróży KOS 
ul. Słowiańska 37B
Wrocław 
tel. 71 322 53 90 
www.kostravel.pl

7 dni za 1700 zł
06 – 13.01.2016
 » hotel 4* - plaża  

piaszczysta
 » samolot z Wrocławia

7 dni za 2600 zł 
24.02 - 02.03.2016
 » Hotel z All Inclusive przy plaży 
 » samolot z Wrocławia

TENERYFA

COSTA BRAVA

OFERTA SENIOR 50+

LEĆ PO 
SŁOŃCE 
ZIMĄ
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Dla kogo morze?
Na początku trochę o nadmorskim klimacie, któ-
ry jest specyficzny: panuje tu duża wilgotność 
powietrza, częste zmiany ciśnienia atmosfe-
rycznego oraz temperatury i porywiste wiatry nie 
należą tu do rzadkości. O zimowym urlopie nad 
morzem powinny pomyśleć przede wszystkim 
osoby cierpiące na choroby układu oddechowe-
go. Podczas spacerów plażą dzięki naturalnym 
morskim inhalacjom nawilżymy błony śluzowe 

nosa, gardła, oskrzeli i płuc oraz dotlenimy cały 
organizm. Również dla alergików i chorujących 
na astmę pobyt nad morzem będzie antidotum 
na ich dolegliwości. Jak już wspomnieliśmy, do-
broczynny jod, którego najwięcej jest nad Bałty-
kiem w miesiącach jesienno-zimowych, pozwoli 
uzupełnić jego niedobór ludziom z niedoczynno-
ścią tarczycy.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy 
GRAAL zaprasza do Świnoujścia

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
GRAAL

ul. Bałtycka 8, 72-600 Świnoujście 
tel. 91 321 35 55, kom. 602 413 687 

www.graal.swinoujscie.pl

PROMOCJA!

 » tygodniowy pobyt 
 » wyżywienie  
3 x dziennie 

 » gratis bon  
na zabiegi  
o wartości 50 zł

Okres trwania promocji: 
01.11.2015 do 20.12.2015 
01.01.2016 do 25.03.2016
01.04.2016 do 27.04.2016 
06.10.2016 do 20.12.2016

cena:  
549  
zł/os

BIURO PODRÓŻY ELTUR
ul. Św. Mikołaja 51-52, Wrocław
tel. 71 344 16 92, www.eltur.wroc.pl

Jarmarki  
Bożonarodzeniowe 
Wiedeń, Norymberga, 
Praga, Berlin, Drezno,  
cena od 100 zł/os

Express Sylwester 
31.12.2015-01.01.2016
Wiedeń, Praga, Berlin, 
cena od 160 zł/os

Wycieczka  
do Pragi – 2 dni
Przejazd autokarem, 
1 nocleg, śniadanie, opieka 
pilota, ubezpieczenie,  
cena od 255 zł/os

Wypoczynek  
i zwiedzanie: Grecja, 
Bułgaria, Włochy, Hiszpania, 
Dominikana, Meksyk i inne

Wynajem komfortowych autokarów
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Pensjonat PIAST w Rewalu
zaprasza seniorów 

od maja do października

	» komfortowe	pokoje	z	łazienką,	TV	i	balkonem
	» jadalnia	oferująca	smaczne	dania		
polskie	i	europejskie

	» gabinet	kosmetyczny	–	masaże,	zabiegi	lecznicze	
	» tylko	250	m	od	pięknej,	piaszczystej	plaży

PENSJONAT PIAST
ul.	Piastowska	2,	72-344	Rewal

tel. 34 314 86 92, kom. 507 179 049 
www.piast.rewal.pl

Klub Seniora Podróżnika poleca:

Biuro Obsługi Turystycznej PODRÓŻNIK
609 941 775
509 550 645

od godz.09:00 do 21:00
www.botpodroznik.pl
bot.podroznik@wp.pl

Wrocławskie Centrum Seniora pl. Dominikański 6, poniedziałki 12:00-14:00

21/22 listopada Karpacz od A do Z
Miejskie	Muzeum	Lalek,	Muzeum	Sportu	 i	Turystyki,	Muzeum	Karkonoskich	Ta-
jemnic,	spacer	deptakiem	–	ul.	Konstytucji	3	Maja,	wieczór	integracyjny	z	poczę-
stunkiem	i	muzyką	do	tańca,	zapora	na	Łomnicy,	kaplica	Św.	Anny	w	Sosnówce,	
świątynia	Wang,	Dziki	Wodospad,	 skocznia	Orlinek,	 cena:	 350	 zł	 ze	wszystkimi	
wstępami	i	atrakcjami.	Ostatnie	wolne	miejsca	czekają!

6 grudnia Drezno Striezelmarkt
najstarszy	 Jarmark	 Europy,	 przedtem	 Muzeum	
J.	 I.	Kraszewskiego	 i	Muzeum	Karla	Maya	autora	
znanych	powieści,	m.in.	Winnetou oraz	Skarb w 
Srebrnym Jeziorze,	spacer	z	przewodnikiem,	cena:	
135	zł	+	wstępy	14	EU

Program wycieczek na 2016 rok:	Polska,	Czechy,	Niemcy,	Węgry,	
Dolny	Śląsk.	O	szczegóły	pytaj	w	lutym.	 Zapraszamy!

           BOT Podróżnik życzy czytelnikom „Gazety Senior”    
     radosnych Świąt Bożego Narodzenia, a także niesłabnącej 
ciekawości świata oraz chęci do odkrywania historii i tajemnic  
bliskich regionów i dalekich krajów w czasie niezapomnianych  

podróży w Nowym Roku 2016.

Na odporność, 
stany zapalne

jesień - zima 2015/2016 + oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń 25

Nie dla 
reumatyków 
i „sercowców”
Niekoniecznie jednak będą wskazane przy niektórych schorzeniach. I tak 
osoby chore na nadczynność tarczycy ze względu na jod powinny unikać 
morskiego powietrza, podobnie jak osoby z wysokim ciśnieniem i choro-
bami układu krążenia. Uważać muszą też reumatycy – podczas silnych 
wiatrów i zmiany temperatury powietrza na niższą mogą odczuć zaostrze-
nie dolegliwości.

Wysokie ciśnienie panujące nad morzem będzie też zbawienne dla ni-
skociśnieniowców, a bose spacery po piasku (owszem, można to robić 
również zimą) ulżą w chorobach żył.
Generalnie pobyty w nadmorskim klimacie wzmacniają odporność, przy-
spieszają przemianę materii, pomagają w leczeniu stanów zapalnych 
i oczyszczają organizm z toksyn.
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Produkcja 
czerwonych 
krwinek
Góry powinni wybrać chorzy na reumatyzm, 
przy jednym zastrzeżeniu – trzeba uważać z in-
tensywnością wspinaczek. W Tatrach czy Sude-
tach dobrze poczują się także osoby chore na 
nadczynność tarczycy, niedokrwistość i anemię 
(w górskim klimacie organizm produkuje więcej 
czerwonych krwinek). Podobnie jak nad mo-
rzem górskie powietrze (w szczególności na wy-
sokości powyżej 1500 m n.p.m., gdy jest niemal 
wolne od alergenów) korzystnie wpływa na ast-
matyków, alergików i osoby podatne na wszelkie 
infekcje, w tym choroby skóry.

Uwaga na 
małą ilość 
tlenu!
Kto powinien unikać wypoczynku w górach? 
Na pewno osoby ze schorzeniami serca, w tym 
chorobą wieńcową. Mała ilość tlenu w powietrzu 
może bowiem wywołać duszności oraz bóle za-
mostkowe. W górach rośnie też ryzyko zawałów 
i wylewów. Natomiast osoby z niedociśnieniem 
mogą się w tym klimacie bardziej męczyć, od-
czuwać zawroty głowy.

Giełda ofert turystycznych dla seniora26

Klimat górski charakteryzuje się gwałtownymi 
zmianami ciśnienia, wahaniami temperatury i su-
chym powietrzem. Jego specyficzną cechą jest 
obniżanie się ciśnienia w miarę wzrostu wyso-
kości, o czym trzeba pamiętać, wybierając się 
na górską wspinaczkę. Chodzenie po górach 
ma jednak leczniczy wpływ na nasze zdrowie: 
wzmacnia stawy i mięśnie, hartuje organizm, 
zwiększa pojemność naszych płuc.
Zalety odpoczynku w górach mogą być jednak 
minusami dla niektórych z nas, w szczególno-
ści meteoropatów, czyli osób nadwrażliwych na 
zmiany pogody. Gwałtowne wahania ciśnienia 
często powodują bóle głowy, wywołują niepokój 
i ogólne zmęczenie organizmu.

W góry!

OFERTA DLA SENIORA 50+

Ośrodek Nad Wodospadem 
ul. Medyków 19, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

tel. 33 866 20 60, kom. 796 862 060 
www.nadwodospadem.pl

NOCLEGI
WCZASY 

TURNUSY
REHABILITACYJNE

pobyty 6 dniowe od niedzieli do piątku
noclegi w komfortowych pokojach z TV i łazienką
wyżywienie: śniadanie i obiadokolacja 

Noclegi w pokojach i domkach  
1,2 i 5- osobowych do 80 osób

rehabilitacja - masaże       sauna      chata grilowa
wieczorki taneczne      bilard i wiele innych atrakcji

Rezerwacje tylko telefoniczne

Promocja w terminach: do 20.12.2015, 
4.01-30.01.2016, 29.02-22.04.2016

Standarowa cena za dzień: 100 zł/os.

Cena dla seniora 50+ 
za dzień: 65 zł/os.

nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją

(nie dotyczy świąt)

•	 atrakcyjne	ceny	przez	cały	rok
•	 atrakcyjne	lokalizacje:	Świnoujście, 

Kołobrzeg, Dziwnówek, Jarosławiec, Sarbinowo, 
Dąbki, Krynica Morska, Kąty Rybackie, Ustronie 
Morskie, Kalbornia, Wisła, Ustroń, Piwniczna 
Zdrój, Krynica Zdrój, Bukowina Tatrzańska, 
Szczytna

•	 transport
•	 zabiegi

informacje i rezerwacje:
tel. 32 325 04 80 
(w godz. 7-15)

tel. 32 326 23 50 
(w godz. 7-18, w soboty 10-14)  

Zawsze aktualne promocje znajdziesz na www.nat.pl
sieć hoteli i ośrodków Wypoczynkowych w Polsce

Zadzwoń i poproś o przesłanie pełnej oferty.

specjalna oferta 
wypoczynku dla seniora
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Leczenie
Rehabilitacja
Profilaktyka

Sanatorium Uzdrowiskowe 
„POLEX-RUCH”

ul. Lorentowicza 4, 87-720 Ciechocinek 
tel. 54 283 42 11, 54 283 60 87

Szczegóły na www.sanatoriumpolex.pl

PROMOCJA 
ZDROWIA

Cena za dobę już 
od 65 zł/os.

Pakiety 7, 14 i 21 dni
W pakiecie trzy zabiegi

Termin: 26.10 - 
21.12.2015

REKLAMA

Rezydencja Izabella
ul. Gimnazjalna 10, 43-460 Wisła
tel. 33 855 23 20, e-mail: izabella@wisla.pl

www.izabella.wisla.pl

Nocleg w komfortowym  
pokoju z balkonem

***
Śniadania w formie bufetu

***
Obiady z domowym deserem

***
Kolacje

Wypoczynek 
z pięknym 
widokiem 

na beskidy

99 zł 
doba

Rezydencja izabella zapraszaA może  
niziny?
Jeśli z powodów zdrowotnych niewskazany jest 
nam odpoczynek w górach lub nad morzem, 
wybierzmy nizinny, łagodny klimat, ze stabilnym 
ciśnieniem atmosferycznym. Nie spotkają nas tu 
nagłe zmiany pogody, więc świetnie odnajdą się 
tutaj meteoropaci. Kto jeszcze?
Osoby chorujące na nadciśnienie i schorzenia 
układu krążenia oraz ludzie przebywający na co 
dzień w stresujących warunkach. Za spędze-
niem zimowego urlopu na nizinach przemawia 
też fakt, że wędrówki po płaskim albo lekko pa-
górkowatym terenie nie będą tak obciążające 
dla serca jak np. w górach.

Olejki  
eteryczne
Niziny polecane są także rekonwalescentom i 
pacjentom z infekcjami dróg oddechowych. Ci 
ostatni powinni skorzystać zwłaszcza z wycie-

czek po iglastych nizinnych lasach, w środowi-
sku których wydzielane są olejki eteryczne uła-
twiające oddychanie i wzmagające pracę układu 
immunologicznego. Wilgotność tych terenów 
jest jednak przeciwwskazaniem do pobytu dla 
osób z chorobami reumatycznymi.

Czas na 
aklimatyzację
Przed wyborem miejsca zimowego odpoczynku 
przeanalizujmy dokładnie korzyści i niedogod-
ności, które mogą mieć wpływ na nasze samo-
poczucie i zdrowie. Pamiętajmy przy tym, że 
zarówno klimat nadmorski, jak i górski działają 
na nasz organizm w bardzo zdecydowany spo-
sób. Trzeba 3-4 dni aby zaaklimatyzować się do 
nowych warunków, a w przypadku osób osła-
bionych, z niższą odpornością oraz przewlekle 
chorych – okres adaptacji może wynieść nawet 
7-10 dni.

Magda Wieteska

jesień - zima 2015/2016 + oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń 27

W zaciszu natury 
budzimy piękno

Pakiet dla Seniora z zabiegami 
już od 515 zł/os

www.dwor-elizy.plRecepcja: +48 748 120 840 recepcja@dwor-elizy.com
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na stronie wydawnictwa Buk rower 
www.sklep.bukrower.pl książkę kupisz 
30% taniej - zapłać 34,90 zł zamiast 49,90 zł.

ciesz się dobrą kondycją, 
zdrowiem i tryskaj energią.

„sprawność 
i zdrowie po 

pięćdziesiątce” - książka, 
która pomaga ci zadbać 

o samopoczucie 
i dobrą formę.

Bądź aktywny, sprawny, silny, zdrowy i szczęśliwy. Po-
zbądź się bólu kręgosłupa, uczucia sztywnych kolan i za-
dyszki. Ciesz się energią 
i dobrą formą. Sprawdź, 
jak stopniowo wprowa-
dzać aktywność fizycz-
ną do swojego życia 
z książką “Sprawność 
i zdrowie po 
pięćdzie-
siątce”.

•	 Kupimy	najchętniej	całe	biblioteczki,	min.	100	sztuk.
•	 Dojeżdżamy	na	miejsce	na	terenie	Wrocławia	i	okolic.
•	 Na	miejscu	po	obejrzeniu	zbioru	składamy	ofertę	cenową.
•	 Płacimy	gotówką	od	ręki	i	odbieramy	książki.
•	 Skupujemy	wszystkie	pozycje,		

także	stare	czasopisma,		
z	wyjątkiem	podręczników.		
Kupujemy	także	książki		
obcojęzyczne.

Zrób świąteczne 
porządki i zdobądź 
dodatkową gotówkę.
Jeśli posiadasz niepotrzebne książki, które 
zalegają na półkach i chcesz się ich pozbyć. 
Zaczyna doskwierać Ci brak miejsca, planujesz 
remont, przeprowadzkę. Skontaktuj się  
z redakcją Gazety Senior pod numerem 
telefonu 608 352 098.

Książki
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Złóż zamówienie na 
roczną prenumeratę
kwartalnika „Gazeta Senior” z bezpośrednią dostawą do domu! 
Prenumerata to gwarancja dostarczenia każdego wydania 
wprost do Twojej skrzynki pocztowej.  

Zaprenumeruj i już nie 
przegapisz żadnego wydania! 

Jak zamówić roczną prenumeratę?
Na rachunek redakcji należy jednorazowo wpłacić  
20 zł - to pokrycie kosztów przygotowania i dostarczenia przesyłki przez 
pocztę.
Jak dokonać wpłaty? 
- w urzędach pocztowych (wypełniając druk polecenie przelewu/wpłata 
gotówkowa)
- w bankach (wypełniając blankiet polecenia przelewu)
- za pomocą przelewu internetowego
Roczna prenumerata obejmuje dostarczenie na terenie Polski 4 kolejnych 
wydań kwartalnika, po jednym egzemplarzu każde, wydawanych po 
dacie dokonania zamówienia prenumeraty. Pokrywasz jedynie koszty 
przygotowania i dostarczenia przesyłki, czyli łącznie tylko 20 zł za 4 
numery! Koszty wpłaty gotówkowej lub przelewu pokrywa Zamawiający 
prenumeratę. Zaksięgowanie wpłaty za prenumeratę na rachunku 
redakcji jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia i jego przyjęciem 
przez redakcję. Wraz z pierwszym egzemplarzem gazety otrzymasz 
harmonogram kolejnych wydań oraz fakturę VAT.

Dokonując wpłaty należy obowiązkowo podać:
Dane Odbiorcy (redakcji):

Nazwa Odbiorcy: 
Redakcja Gazeta Senior
ul. T. Kościuszki 35C, 50-011 Wrocław
Nr rachunku bankowego: 
70 1140 2004 0000 3102 7492 9064

Dane Prenumeratora:
Nazwa Zleceniodawcy: imię i nazwisko oraz adres do 
doręczeń gazety (ulica i numer domu lub mieszkania, kod 
pocztowy, miasto)
Tytułem: Roczna Prenumerata Gazeta Senior Kraj

Wszelkie pytania dotyczące prenumeraty prosimy kierować:
telefonicznie: tel. 505 151 952
korespondencyjnie: 
Redakcja „Gazeta Senior”
ul. T. Kościuszki 35C, 50-011 Wrocław
e-mailowo: prenumerata@czerwonyportfelik.pl

Gazeta Senior 
Kraj tylko 20 zł

4  
wydania

Prenumerata
z dostawą do domu

Gazeta Senior 
Wrocław tylko 24 zł

6  
wydań

Prenumerata
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KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

POGRZEB ZA 
2900 ZŁ  

Z KREMACJĄ  
I TRUMNĄ

ul. Grecka 26, Wrocław

tel. 71 349 77 94
ul. Horbaczewskiego 20, Wrocław 

tel. 71 349 74 76 

tel. 667 282 014

Samoobsługowe salony z kwiatami  
sztucznymi, zniczami, wkładami do zniczy. 

Co miesiąc nowe promocje! 

Stały rabat 

-10% 
na Wrocławską 
Kartę Seniora. 

Czekamy na Państwa we Wrocławiu: 
•	 ul.	Grabiszyńska	269
•	 ul.	Grabiszyńska	210
•	 ul.	Bezpieczna	6a

www.askwiaty.pl

• trumny i urny
• krzyże
• przewozy do chłodni i na 

cmentarz 
• asysty pogrzebowe
• załatwianie formalności 

z USC, ZUS i na cmentarzach 
komunalnych

• wieńce i wiązanki

ul. Bardzka 80, Wrocław
tel. 71 795 67 89
kom. 601 732 075
ul. Włodkowica 33
Wrocław 
tel. 71 344 65 84
TELEFONY CAŁODOBOWE

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE 

Sporządzenie testamentu u 
notariusza kosztuje od 50 do 200 
złotych netto. Wszystko zależy od 
tego, co chcesz w nim zawrzeć. 
Możesz go sporządzić w dowolnej 
kancelarii notarialnej na terenie 
całego kraju. Wykaz wszystkich 
kancelarii znajduje się na stronie 
Krajowej Rady Notarialnej 
www.krn.org.pl.

Testament
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Czy rozmyślając nad dorobkiem swojego życia, zastanawiasz się, co stanie się 
z nim, gdy kiedyś cię zabraknie? Kto zamieszka w twoim mieszkaniu, kto odziedzi-
czy zbierane latami książki, co się stanie z oszczędnościami lub prowadzonym przez 
ciebie gospodarstwem rolnym i całym jego inwentarzem? Polskie prawo spadkowe 
dokładnie wskazuje osoby, które po śmierci spadkodawcy dziedziczą jego majątek. 
W pierwszej kolejnością są to małżonek oraz dzieci, a jeśli ich nie ma, to wnuki, 
prawnuki, itd. Jeśli spadkodawca nie posiadał dzieci, dziedziczą małżonek, rodzice 
i rodzeństwo, a jeśli ono nie dożyło otwarcia spadku, czyli momentu, kiedy zmarł 
spadkodawca, to dziedziczą dzieci lub wnuki rodzeństwa. Jeśli natomiast zmarły nie 
posiadał żadnej rodziny ani krewnych, jego majątek dziedziczy gmina ostatniego 
miejsca zamieszkania zmarłego w Polsce, a jeśli nie da się takiego ustalić, wówczas 
Skarb Państwa.

Dobry Testament

Jeśli posiadasz bliższą lub dalszą rodzinę, którą ko-
chasz i z którą jesteś związany, rozwiązanie przewi-
dziane w polskim prawie spadkowym jest dla ciebie 
korzystne. Pamiętaj jednak, że gdy ciebie zabraknie, 
twoi najbliżsi staną się współwłaścicielami całego po-
zostawionego przez ciebie majątku, bez wyszczegól-
nienia na konkretne jego elementy. Twój kredens bę-
dzie zatem współwłasnością córki, syna i ich dzieci. 
Taki sam los czeka mieszkanie czy samochód. Może 
to doprowadzić do niepotrzebnych spięć, a nawet 
sporów, których możesz uniknąć sporządzając te-
stament i wskazując w nim, która osoba odziedziczy 
konkretny przedmiot.
Jeżeli natomiast jesteś samotny, albo bezdzietny i nie 
chcesz aby po twoim odejściu gromadzony przez 
Ciebie majątek, przejęła gmina lub Skarb Państwa, 
i nie masz żadnej osoby, której mógłbyś go przeka-
zać, rozważ zapisanie go w testamencie wybranej 
przez siebie organizacji pozarządowej albo instytucji, 
która według ciebie zrobiłaby z niego dobry użytek.
Być może posiadasz dzieci, ale nie utrzymujesz 
z nimi kontaktu. Albo jesteś w kontakcie tylko z córką, 
podczas gdy syn nawet nie zadzwoni, aby zapytać, 
jak się czujesz. Możesz wówczas sporządzić testa-
ment i zapisać swój majątek tylko jednemu dziecku, 
albo obydwojga pozbawić spadku i przekazać go in-
nej osobie, np. wnukowi bądź rodzeństwu.
Osoby żyjące w konkubinacie muszą pamiętać, że 
zgodnie z prawem spadkowym, ich partner nic po 
nich nie dziedziczy. Jeśli więc od lat żyjesz w związ-
ku partnerskim i wspólnie z partnerem mieszkacie 
w twoim mieszkaniu, gdy ciebie zabraknie, najbliższa 
tobie osoba niczego nie otrzyma. Co więcej, będzie 
musiała wyprowadzić się z zajmowanego mieszka-
nia. Jedynym sposobem, aby temu zapobiec jest na-
pisanie testamentu i wskazanie w nim partnera, jako 
spadkobiercy.
Po tym, jak upewnisz się, że przyszłość twoich naj-
bliższych jest zabezpieczona, i że przekazałeś im za 
pośrednictwem testamentu wszystko, co chciałeś, 
warto pochylić się nad wybraną organizacją pozarzą-
dową i zapisać jej w testamencie choćby ułamek tego, 
co pozostawiłeś najbliższym. Dzięki twojej szczodro-
ści, instytucje te będą mogły działać na szerszą ska-
lę i zmieniać świat na lepsze. Być może przez całe 
życie ciężko pracowałeś i nie miałeś okazji, aby za-
troszczyć się o sprawy bliskie twemu sercu, takie jak 
pomoc potrzebującym, wspieranie działań obywatel-
skich, ochronę przyrody czy dziedzictwa narodowe-
go? A może latami wspomagałeś konkretną fundację 
lub stowarzyszenie i chcesz, aby po twojej śmierci 
gromadzony przez ciebie majątek pomógł w dalszych 
działaniach tej instytucji? O efekcie pracy organizacji 
pozarządowych możesz również pomyśleć w kon-
tekście lepszej przyszłości dla twoich dzieci i wnu-
ków. Przekazując wybranej instytucji część swojego 

dobytku pozostawiasz w ten sposób cząstkę siebie 
dla potomnych i dokładasz swoją cegiełkę do budo-
wy lepszego jutra. twoje wsparcie pozwoli: rozwese-
lić pacjentów przebywających w szpitalach, pokryć 
koszty opieki medycznej nad osieroconymi dziećmi, 
uratować zwierzęta, znajdujące się w sytuacji zagra-
żającej ich życiu lub wysterylizować bezdomne koty 
i psy, rozliczyć polityków z ich wyborczych obietnic, 
pomóc osobom, których dotknęła klęska żywiołowa, 
zaopiekować się osobami samotnymi czy edukować 
przyszłe pokolenia w dziedzinie historii Polski XX 
wieku.

Listę organizacji pozarządowych 
znajdziesz na stronie www.
dobrytestament.pl. Możesz  
także zadzwonić po numer  
513 186 809 i dowiedzieć 
się więcej o możliwości 
zatroszczenia się w testamencie 
o konkretną organizację.

Powyższe przykłady obrazują tylko kilka sytuacji, 
w których warto rozważyć sporządzenie testamen-
tu. Napisanie tego dokumentu jest dziecinnie proste. 
Wystarczy kartka i długopis, którym własnoręcznie 
spisujemy naszą wolę. Pamiętajmy, aby się podpisać 
i opatrzyć testament datą. Tak sporządzony doku-

ment, możemy włożyć w bezpieczne miejsce i powia-
domić o tym kogoś z naszych bliskich, aby w razie, 
gdy nas zabraknie, wiedział, gdzie go szukać. Te-
stament własnoręczny, bo o nim mowa, ma jednak 
wady. Zdarza się, że osoby w nim pominięte próbu-
ją dowieść, że testament jest nieważny, gdyż osoba 
go pisząca działała pod wpływem leków albo była na 
tyle chora, że nieświadomie złożyła swój podpis pod 
dokumentem. Albo, że działała pod wpływem groźby, 
lub pismo widniejące w testamencie nie należy do 
spadkodawcy.
Dlatego, o wiele lepszym rozwiązaniem jest testa-
ment napisany u notariusza. Prawnik pomoże tak 
skonstruować dokument, aby wszystko w nim zawar-
te było zgodne z twoją wolą. Jeśli chcesz kogoś wy-
dziedziczyć, możesz to uczynić jedynie w testamen-
cie notarialnym. Nie ma przeszkód, abyś zobowiązał 
w nim spadkobiercę do wykonania, gdy Ciebie za-
braknie, określonego działania – np. zaopiekowania 
się twoim domowym zwierzakiem, zorganizowania 
pogrzebu zgodnie z twoim życzeniem, albo wypłace-
nia konkretnej kwoty na wskazaną przez Ciebie orga-
nizację pozarządową. Co więcej, nie istnieje ryzyko, 
że testament zostanie zniszczony albo zgubiony. Na 
twoje życzenie notariusz za darmo rejestruje doku-
ment w Notarialnym Rejestrze Testamentów. System 
ten nie zawiera żadnej informacji o treści testamentu. 
Potwierdza jedynie, że określony spadkodawca jakiś 
testament zarejestrował oraz w jakiej kancelarii moż-
na ten dokument otrzymać. Informacja o zarejestro-
waniu testamentu może być ujawniona dopiero po 
śmierci spadkodawcy.
Sporządzenie testamentu u notariusza kosztuje od 
50 do 200 złotych netto. Wszystko zależy od tego, co 
chcesz w nim zawrzeć. Możesz go sporządzić w do-
wolnej kancelarii notarialnej na terenie całego kraju. 
Wykaz wszystkich kancelarii znajduje się na stronie 
Krajowej Rady Notarialnej www.krn.org.pl.
Zastanawiając się nad dorobkiem swojego życia, 
warto abyś rozważył napisanie dobrego testamentu, 
sporządzonego zgodnie z twoją wolą. Być może zde-
cydujesz się zostawić w nim cząstkę siebie i tym ge-
stem potwierdzić słuszność łacińskiej sentencji non 
omnis moriar (łac. nie wszystek umrę).

Ewelina Szeratic

Testament

najlepszym sposobem na dysponowanie 
dorobkiem swojego życia
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Ekologia
Ekosystem
www.ekosystem.wroc.pl

Finanse
Biuro Informacji Kredytowej
www.bik.pl

Dział kredytów i ubezpieczeń 
„Gazety Senior”

608 352 098

Mennica Wrocławska
Wrocław, ul. Krawiecka 1B

Informacja
Portal dla seniorów
www.gazetasenior.pl

Wrocławskie Centrum  
Seniora 
Wrocław, pl. Dominikański 6

71 344 44 44

Kultura i rozrywka
Opera Wrocławska
ul. Świdnicka 35

71 370 88 80

Matrymonialne
ELZA Biuro Matrymonialne
Wrocław, ul. Kościuszki 135, pok. 116

71 784 31 82

Opieka
Angel Care-Centrum Seniora
Wrocław, ul. Walońska 11/4U

71 796 77 34

Ostatnia droga
ARCHON
Wrocław, ul. Hallera 112
Wrocław, ul. Bogusławskiego 33
Wrocław, ul. M. Skłodowskiej 
-Curie 49
Wrocław, ul. Krzywoustego 287 
Wrocław, ul. Kiełczowska 90
Wrocław, ul. Traugutta 67
Wrocław, ul. Włodkowica 37
Wrocław, ul. Trzebnicka 64
Wrocław, ul. Warszawska 2
Kiełczów, ul. Wilczycka 53
Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 43

71 332 60 60

ARKA
Wrocław, ul. Bardzka 80
Wrocław, ul. Włodkowica 33

71 795 67 89
71 344 65 84

„Styks” Dom Pogrzebowy
Wrocław, ul. Włodkowica 35
Wrocław, ul. Włodkowica 27
Wrocław, ul. Opolska 8
Wrocław, ul. Ślężna, róg Weigla
Wrocław, ul. Osobowicka 61
Kąty Wrocławskie, ul. Mireckiego 5

601 700 290
71 344 11 97
71 344 47 55
794 700 041
794 700 042
505 304 172
71 316 63 52

Vektor
Wrocław, ul. Grecka 26
Wrocław, ul. Horbaczewskiego 20

71 349 77 94
71 349 74 76

Turystyka
Biuro Obsługi Turystycznej 
PODRÓŻNIK
www.botpodroznik.pl

509 550 645 
609 941 775

Biuro Podróży ELTUR
Wrocław, ul. Św. Mikołaja 51-52

71 344 16 92

Biuro Podróży KOS 
Wrocław, ul. Słowiańska 37B

71 322 53 90

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

Centrum Rehabilitacyjno 
Rekreacyjne Dobry Brat
Osiek, os. Dobry Brat 12

58 582 12 21

Dwór Elizy SPA Medical
www.dwor-elizy.pl

748 120 840

Lawendowy Zdrój  
Medycyna & SPA
Busko Zdrój, ul. Korczyńska 25

530 138 148

Nadwiślańska Agencja  
Turystyczna
www.nat.pl

32 325 04 80

Nad Wodospadem
Międzybrodzie Bialskie
ul. Medyków 19

796 862 060

ORW GRAAL
Świnoujście, ul. Bałtycka 8

91 321 35 55

OSW „Lech”
Kołobrzeg, ul Korzeniowskiego 1

94 352 52 91

OW Trzy Korony
Jastrzębia Góra, ul. T.P.D. 13

733 959 596

Pensjonat Piast 
Rewal, ul. Piastowska 2

34 314 86 92

Sanatorium Uzdrowiskowe 
„POLEX-RUCH”
Ciechocinek, ul. Lorentowicza 4

54 283 42 11

Rezydencja Izabella
Wisła, ul. Gimnazjalna 10

33 855 23 20

Zakupy
Arkady Wrocławskie
www.arkadywroclawskie.pl

Kwiaty i znicze
ul. Grabiszyńska 269 
ul. Grabiszyńska 210 
ul. Bezpieczna 6a

Krzesełka schodowe  
i schodołazy
www.windy-schodowe.pl

692 449 474

Sprzęt dla niewidomych  
i słabo widzących
Luna Optic
Wrocław, ul. Ostrowskiego 9, pok. 202

71 757 53 47

Sklepy Społem Północ
Soki Owoc Sandomierski
Wrocław, Hala Strzegomska
Wrocław, PH Bielany
Wrocław, CH Borek
Jelenia Góra, Galeria Sudecka
Kłodzko, Galeria Twierdza Kłodzko
Opole, Real 
Wałbrzych, Galeria Victoria

Wydawnictwo Buk Rower
www.sklep.bukrower.pl

Niezbędnik
Zdrowie i uroda
Naturalna Witamina K2+D3
Preparat dostępny w wybranych 
aptekach oraz na stronie  
www.NaturalnaK2.pl 

22 228 20 13

Dental Med
Wrocław, ul. Kamieńskiego 142 

71 327 63 13

Dolnośląskie Centrum  
Rehabilitacji
Kamienna Góra, ul. Korczaka 1

75 645 96 00

Fielmann (optyk)
Wrocław, Galeria Dominikańska
Legnica, ul. N.M.Panny 5d

71 346 81 55
76 850 97 40

Polski Związek Głuchych
Wrocław, ul. Braniborska 2/10

71 355 67 19

Sklep Medyczny Remedium
pl. Hirszfelda 16/17 
ul. Joannitów 10/12
ul. Kamieńskiego 73a

71 333 25 45
71 783 30 40
71 327 01 80

Sklep Medyczny  
Medica Humana
Wrocław, ul. św. Antoniego 36/38

71 344 81 20

Spektrum Ośrodek  
Okulistyki Klinicznej
Wrocław, ul. Zaolziańska 4

71 344 22 66

Terapia pijawkami
Oborniki Śl., ul. Wołowska 7a

662 162 367

Pomysł

teraz
jedyne
14,99 zł

na prezent
Do kupienia w placówkach Poczty Polskiej 

oraz księgarniach Beta.


