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Drodzy Czytelnicy,
oddajemy w Wasze ręce jesienne wydanie Gazety Senior. Wydanie drukowane 
znajdziecie na ponad 200 uniwersytetach trzeciego wieku w całym kraju, a wy-
danie elektroniczne zamieszczamy na portalu GazetaSenior.pl.
W tym numerze - wywiad z artystką polskiej sceny muzycznej Edytą Geppert. 
Udało nam się również porozmawiać z Cathariną Ingelman-Sundberg - autorką 
bestselleru "Seniorzy w natarciu", która gościła w Polsce. Polecamy gorąco te 
dwie inspirujące rozmowy o twórczości, prozie życia i starości.
To wydanie w dużej mierze poświęciliśmy spisywaniu wspomnień. List naszej 
czytelniczki Pani Danuty z Warszawy, którego fragment znajdziecie w wyda-
niu, zainspirował nas do poświęcenia miejsca i uwagi temu tematowi. Porady, 
wskazówki, inspiracje, przykłady od najlepszych oddajemy w Wasze ręce dzięki 
stowarzyszeniu Koncentrat. Przy okazji zapraszamy na bezpłatne warsztaty 
kreatywnego pisania z programem Piszemy+. Mamy nadzieję, że wśród nich 
znajdą się ochotnicy, którzy zasilą zespół redaktorów-seniorów-wolontariuszy, 
dzięki którym powstaje Gazeta Senior.
Nie pomijamy spraw najważniejszych, czyli zdrowia. Sprawdziliśmy, jakie nowe 
i ciekawe produkty pojawiły się na rynku farmaceutycznym. Donosimy, co 
słychać w medycynie kosmetycznej, programie bezpłatnych leków dla seniorów 
i wyjaśniamy, jak działa dyrektywa transgraniczna, czyli kto może skorzystać 
z refundowanych zabiegów bez kolejki.
Jeżeli planujecie święta poza domem, a może już zimowe lub letnie wakacje, 
to zapraszamy do giełdy ofert turystycznych, gdzie prezentujemy wachlarz ofert 
skrojonych dla seniorów i na kieszeń emeryta. Na tym nie koniec ciekawostek 
ze świata seniorów, ale teraz już zapraszamy do lektury.
Pamiętajcie, że czekamy na Wasze listy, komentarze, pomysły. A kolejne wyda-
nie już 5 grudnia. Do przeczytania.

Linda Matus
Redaktor Naczelna  

z Zespołem

MIędZynarodoWa obsada soLIstÓW 
ChÓr opEry poLsKIEj 
ronCoLE VErdI orChEstra  
pod dyrekcją Franceso bottigliero

LUBLIN 25 października
CZĘSTOCHOWA 26 października
ZABRZE 27 października
KRAKÓW 28 października

KRAKÓW 21 listopada
CZĘSTOCHOWA 22 listopada
RZESZÓW 23 listopada
DĄBROWA GÓRNICZA 25 listopada
WARSZAWA 27 listopada
LUBLIN 30 listopada
ZABRZE 3 grudnia
KIELCE 5 grudnia

royaL rUssIan 
baLLEt

Więcej na: www.promusica.pl
Zamówienia grupowe i informacje o biletach:  
tel. 71 337 32 08, promusica@promusica.pl

jEZIoro 
ŁabędZIE

dZIadEK do 
orZEChÓW

soLIŚCI, baLEt, straUssoWsKa  
orKIEstra FEstIWaLoWa
RADOM 15 listopada
RYBNIK 16 listopada
ZABRZE 17 listopada
KIELCE 20 listopada

WARSZAWA  
21 listopada
TORUŃ 22 listopada

strauss Gala



3Rozmowa z Gwiazdą

nie lubię  
słowa kariera
Zmieniają się czasy, kultura się komercjalizuje, pęd życia jest 
coraz szybszy. A Ona wciąż niezmienna od ponad 30 lat na 
scenie. Zawsze w czarnym kostiumie, z tą samą fryzurą i 
piosenkami, do których słowa napisali wybitni polscy tekściarze. 
„Och, życie, kocham cię, życie”, „Jaka róża, taki cierń”, 
„Modlitwa”, „Zamiast”, „Nie żałuję” – to utwory, które znają 
wszyscy z nas. Piękne, mądre, refleksyjne. Jak można przeczytać 
na stronie internetowej artystki: „Najbardziej odpowiada jej 
zapomniana już definicja francuskich encyklopedystów: Piosenka 
– rodzaj wiersza, krótkiego, do którego dodaje się muzykę, aby 
był śpiewany przy okazjach towarzyskich, a nawet samemu, jeśli 
się chce oddalić znudzenie, jeśli się jest bogatym lub lżej znosić 
nędzę, jeśli się jest biednym”.
Z Edytą Geppert o muzyce, małżeństwie i scenicznym wizerunku 
rozmawia Magda Wieteska. 

Magda Wieteska: Nie ma Pani w plot-
karskich portalach, na których królują 
polskie gwiazdy. Jedyny „news”, jakie-
go się doszukałam, to były Pani zdjęcia 
z mężem. Dodajmy, że tym samym od 30 
lat. Pomimo tych „braków” w internecie, 
bilety na Pani koncerty sprzedają się na 
pniu, a Polacy Panią uwielbiają. Komen-
tarze pod informacjami o Pani recitalach 
świadczą o tym jednoznacznie: „gwiaz-
da ogromnego formatu”, „piękny głos, 
niezwykła ekspresja”, „cudowna, mą-
dra, bliska”, „uwielbiam Pani piosenki”, 
„słuchając Pani piosenek, płaczę”. Jacy 
są właściwie Pani fani, dla kogo Pani 
śpiewa?
Edyta Geppert: Muszę przyznać, że nie zasta-
nawiałam się na ten temat. Mówiąc krótko i najpro-
ściej: śpiewam dla tych, którzy chcą mnie słuchać. 
Nie zastanawiam się, kim jest moja publiczność 
i jakie są jej upodobania. Śpiewam to, co lubię i tak, 
jak lubię, i cieszę się, że moje wybory artystyczne 
spotykają się z tak życzliwym przyjęciem.

M.W.: Ma Pani muzyczne korzenie – wę-
gierskie… Czy wyobraża Pani sobie inny 
rodzaj kariery niż muzyczna?
E.G.: Nie lubię słowa kariera. Źle mi się kojarzy. 
Dziś można zrobić karierę każdemu, za kim stoi 
odpowiednio silna machina promocyjna. Tak się 
szczęśliwie złożyło, że moje hobby stało się moim 
zawodem, o czym kiedyś nawet nie marzyłam. 
Chciałam pracować w zawodzie praktycznym, 
potrzebnym innym ludziom, takim jak nauczycielka, 
wychowawczyni w domu dziecka albo krawcowa, bo 
uwielbiałam szyć… Los zrządził inaczej i jestem mu 
za to bardzo wdzięczna.

M.W.: Czym jest dla Pani muzyka? Czy 
słucha jej Pani na co dzień, czy ma Pani 
swój ulubiony gatunek, a może wokali-
stę/zespół?
E.G.: Muzyka i śpiew towarzyszą mi od dzieciń-
stwa. Bardzo często śpiewam sama dla siebie. Bez 
śpiewania nie wyobrażam sobie życia. Słucham 

bardzo różnej muzyki, zależnie od 
nastroju. Jeśli chodzi o piosenkę, to 
nie mam jednego ulubieńca. Szcze-
gólnie bliscy są mi ci wszyscy wy-
konawcy, którzy przywiązują wagę 
do tekstów oraz ci, wywodzący się 
z epoki swingu. 

M.W.: Zawsze w czarnym 
kostiumie, takim samym 
uczesaniu, blondwłosa. 
Czy nie kusiło Pani nigdy, 
by zmienić swój sceniczny 
wizerunek? 
E.G.: Nie, nigdy. W czerni czuję 
się bezpiecznie i dobrze. I nie widzę 
powodu, żeby swój wizerunek na 
siłę zmieniać.

M.W.: Pani mąż, Piotr Loretz, 
jest jednocześnie reżyserem 
Pani koncertów, był także 
Pani wykładowcą w szko-
le muzycznej. Jak to jest: 
razem żyć i pracować, i przy 
tym nie zwariować?
E.G.: Ta sytuacja ma swoje zalety, 
jak i wady. Zaletą jest to, że na co dzień mogę pra-
cować z reżyserem, co jest rzadkością w środowi-
sku estrady muzycznej. Wadą to, że trudności życia 
zawodowego mogą położyć się cieniem na życiu 
prywatnym. I na odwrót.

M.W.: Pisali dla Pani znani polscy poeci: 
Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski, 
Jacek Cygan, Magda Czapińska, Bożena 
Ptak, Marek Dagnan, Jerzy Ficowski. By-
wało, że ingerowała Pani w te teksty…
E.G.: Ingerowała – to trochę za mocne określenie. 
Czasami proszę o zmianę jakiegoś słowa, czasem 
o dopisanie zwrotki, a czasem o pointę. Chodzi o to, 
żeby tekst, który włączam do repertuaru, był zgod-
ny z moim spojrzeniem na świat i by dawał mi jak 
największe możliwości interpretacyjne.

M.W.: W jaki sposób wypoczywa Edyta 
Geppert?
E.G.: W ciszy. W lesie lub domu, odcięta od ludzi 
i telefonu.

M.W.: Jakie ma Pani plany na najbliższy 
czas? Kalendarz Pani koncertów jest 
niemal całkiem wypełniony. Ale czy (kie-
dy?) usłyszymy Panią na nowej płycie?
E.G.:  Myślę, że tak. Powoli zbiera się materiał 
i mam nadzieję, że nastąpi to w przyszłym roku.

M.W.: Mocno więc trzymam kciuki, żeby 
móc w przyszłym roku znów usłyszeć 
Panią na płycie. Dziękuję za rozmowę.



4 Zdrowie

®

Usuń zaćmę szybko i bezpiecznie
Już prawie pół miliona Polaków oczekuje w kolejce do NFZ na zabieg 
usunięcia zaćmy, a liczba ta stale rośnie. Nie wszyscy wiedzą, że 
w ramach Dyrektywy Transgranicznej Polacy są uprawnieni do zabiegu 
usunięcia zaćmy na koszt NFZ wraz z możliwością wyboru soczewki. 

Kolejki do operacji usunięcia zaćmy 
w Polsce
Leczenie zaćmy w kraju oznacza długie kolejki 
i oczekiwanie latami na zabieg usunięcia zaćmy. 
Średni czas oczekiwania na operację w niektórych 
województwach wynosi nawet 3 lata. Sytuacja dra-
matycznie pogarsza się każdego roku. Obecnie 
najlepszym rozwiązaniem jest zabieg za granicą 
w ramach Unijnej Dyrektywy Transgranicznej. Jej 
celem jest zapewnienie pacjentom dostępu do 
świadczeń medycznych, których nie mogą uzy-
skać we własnym kraju. Szansę na szybkie lecze-
nie mają ci pacjenci, którzy z podejrzeniem zaćmy 
zgłoszą się do Kliniki Okulistycznej Optegra.

Ubezpieczenie i skierowanie
Aby skorzystać z tej opcji leczenia wystarczy ak-
tualne ubezpieczenie zdrowotne (ZUS lub KRUS), 
które umożliwi zwrot kosztów z NFZ oraz skierowa-
nie na zabieg usunięcia zaćmy w ramach leczenia 
szpitalnego. Dzięki współpracy Kliniki Okulistycz-
nej Lexum w Czechach oraz Klinik Okulistycznych 
Optegra w Polsce polscy pacjenci mogą skorzystać 
z kompleksowej opieki medycznej. Oznacza to, że 
każdy pacjent jest objęty skoordynowaną diagno-
styką: począwszy od pełnej kwalifikacji do zabiegu, 
poprzez organizację i przeprowadzenie zabiegu 
w Czechach, aż po opiekę pooperacyjną w klinice 
w Polsce. To sposób na uniknięcie długiego ocze-
kiwania na leczenie w Polsce w ramach NFZ. Co 
ważne, zabieg za granicą daje możliwość wyboru 
rodzaju soczewki, od której zależy jakość widzenia 

i komfort życia po zabiegu. Jest to jedyna tego typu 
oferta dostępna w kraju!

W ramach chirurgii jednego dnia
Należy podkreślić, że w ramach opieki zdrowotnej 
oferowanej przez polski NFZ, pacjenci mają prawo 
tylko do operacji usunięcia zaćmy z podstawową 
soczewką wewnątrzgałkową. A to oznacza, że po 
zabiegu, w realizacji codziennych czynności, już 
zawsze będą potrzebować okularów do patrzenia 
na bliską odległość lub do oglądania przedmiotów 
z dalszej odległości. 
– Postęp medycyny sprawił, że operacja zaćmy jest 
bezpieczna w warunkach ambulatoryjnych, bez ko-
nieczności pozostania w szpitalu (chirurgia jednego 
dnia). Zabieg jest wykonywany wyłącznie ze znie-
czuleniem miejscowym, przy użyciu kropli do oczu. 
Czas samego zabiegu to tylko 20 min. W trakcie za-
biegu soczewka jest rozdrabniana i usuwana przy 
pomocy ultradźwięków. Metoda, z której korzysta-
my w naszych klinikach, jest najbezpieczniejszym 
rozwiązaniem na świecie. Efekt po operacji można 
zaobserwować bardzo szybko – zazwyczaj dzień 
po wykonanym zabiegu pacjent widzi znacznie le-
piej. Co najważniejsze, pacjenci po zabiegu tego 
samego dnia mogą powrócić do domu – wyjaśnia 
dr n. med. Martin Choleva z Kliniki Okulistycz-
nej Lexum w Ostrawie. 
Wniosek jest prosty – zamiast czekać latami na 
operację zaćmy, już dziś skorzystaj z badań w kie-
runku diagnostyki tej choroby. tel. 222 466 148

nie czekaj latami na 
operację zaćmy.
już dziś skorzystaj 
z pełnej i profesjonalnej 
diagnostyki w kierunku 
zaćmy.

REKLAMA
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Zabieg
usunięcia zaćmy

 

na koszt NFZ 
w ciągu 14 dni!

KOMPLEKSOWA OPIEKA OKULISTYCZNA:

  

w ramach świadczeñ NFZ - BEZ KOLEJKI,

  

w prywatnej klinice w Czechach lub w Niemczech, 

 
sta³a opieka koordynatora od momentu 
wyjazdu na zabieg a¿ do powrotu do kraju,

 
obs³uga i dokumentacja medyczna w jêzyku polskim, 

 prawo do wyboru i wspó³finansowania soczewek, 

 
jedyna kompleksowa organizacja leczenia 

Nie czekaj latami na operację ZAĆMY! 
 

Już DZIŚ skorzystaj z pełnej i profesjonalnej 
diagnostyki w kierunku zaćmy.           

       222 466 148

 

           www.zacma.cz

  

 

w ramach Dyrektywy Transgranicznej: wizyta kwalifikacyjna,  
zabieg, opieka pooperacyjna.

®

REKLAMA



6 Seniorzy

seniorzy  
nie mają być 
grzeczni
Catharina Ingelman-Sundberg jest archeologiem 
podwodnym, dziennikarką i pisarką. Przez wiele lat 
pracowała dla Svenska Dagbladet (gazeta), obecnie 
całkowicie oddaje się pisaniu. W 1999 r. została 
uhonorowana nagrodą literacką imienia Larsa Widdinga. 
Prawa autorskie do bestsellerowych „Seniorów w 
natarciu” – zabawnej historii pięciu emerytów z domu 
seniora Diament sprzedano do 26 krajów, a opowieść 
o dziarskich emerytach doczekała się kontynuacji w 
postaci dwóch kolejnych tomów. Jej książki sprzedały 
się już w ponad 2 milionach egzemplarzy!  
Z autorką powieści rozmawia Linda Matus.

o inspiracjach i źródłach
Linda Matus: Co było pierwszym im-
pulsem, aby właśnie seniorów wziąć na 
warsztat i uczynić ich bohaterami kolej-
nej książki?  
Catharina Ingelman-Sundberg: Jak by-
łam mała i dostawałam kieszonkowe, to szłam do 
sklepu z tzw. artykułami śmiesznymi i kupowałam 
przedmioty, które pomagały mi rozśmieszać innych. 
Chciałam napisać książkę z gatunku feel good, 
z którą ludzie będą czuć się dobrze i będą się dużo 
śmiać. Ale zależało mi także na tym, aby mieć waż-
ny temat pod spodem. Dlatego napisałam książkę, 
która krytykuje społeczeństwo.

L.M.: Zaskoczyła mnie ilość trafnych 
spostrzeżeń dotyczących zachowania 
osób starszych, które odnalazłam w bo-
haterach książki. Wiem, że bardzo do-
kładnie przygotowuje się Pani do pracy 
przy książce, sięga do faktów historycz-
nych. A skąd czerpała Pani wiedzę na 
temat seniorów?
C. I-S.: Pracuję na uniwersytecie, zawsze staran-
nie przygotowuję się i badam temat, który mam opi-
sać. Dużo czasu spędziłam w dwóch domach opieki.
Ponadto dwadzieścia dwa lata pracowałam jako 
dziennikarka, bardzo dokładnie obserwowałam, co 
się dzieje w społeczeństwie i jak to jest przekazy-
wane przez media.  Z wykształcenia jestem arche-
ologiem morskim, organizowałam i przewodziłam 
czternastu wyprawom morskim, gdzie przez kilka 
tygodni żyje się w bardzo wąskim i odizolowanym 
środowisku. Bardzo lubię też ludzi, lubię ich słuchać, 
obserwować. To pomaga.

L.M.: Czy bohaterowie „Seniorów w na-
tarciu” mają swoje pierwowzory w rze-
czywistości?
C. I-S.: Nie było takich wzorców, ale wybierałam 
typy osób, które chciałabym opisać, a główna postać 
wykazuje żenujące podobieństwo do autorki.

L.M.: Jak długo pracowała Pani 
nad pierwszą częścią? Sądząc po 
liście osób, którym Pani dziękuje, to 
musiało trochę trwać?  
C. I-S.:  Pisanie tego typu powieści rozśmie-
szających, tzn. z gatunku feel good, to jest moje  
prawdziwe ja. Po tym, jak napisałam wiele wystu-
diowanych, akademickich rzeczy, byłam najszczę-
śliwszą osobą na ziemi, że wreszcie robię to, na 
co mam ochotę. Pisałam ją od stycznia do listo-
pada 2011 r., biorąc w tym czasie tylko cztery dni 
wolnego.

o koncepcji książki
L.M.: Ciepła i sympatyczna komedia kry-
minalna, w której nie leje się krew, nie 
padają strzały, a bohaterowie są bardzo 
starzy. Niecodzienna koncepcja. Czy 
zanim książka stała się bestsellerem, 
spotkała się Pani z zarzutem, że to się 
nie sprzeda?
C. I-S.: Moje wydawnictwo nie chciało książki! Od-
mówili. Ale stwierdziłam, że może to jest dobry znak. 
Jeżeli nadchodzi coś nowego, to ludzie się tego 
obawiają. Ja wtedy zmieniłam gatunek, w którym 
pisałam. Ale miałam w zanadrzu taki panel testowy 
składający się z pięciu kobiet i pięciu mężczyzn, 
którzy znali i akceptowali ostateczny tekst książki.

L.M.: Czy nie odebrała Pani tej odmowy 
jako kolejny przejaw ageizmu?
C. I-S.: Nie. Pomyślałam, że odmawiają mi, po-
nieważ nikt wcześniej czegoś takiego nie napisał, 
nikt nie znał tego gatunku. Byłam tak naładowana 
energią i tak zdeterminowana, że wszystko poszło 
po mojej myśli.

L.M.: Czy pisała Pani książkę dla młod-
szych, czy starszych czytelników?
C. I-S.: Te książki podobają się zarówno młodym, 
jak i starszym. Czytelnicy są bardzo różni. I, co 
ciekawe, to co się sprawdza i trafia w przypadku 

młodych czytelników, nie sprawdza się w przypadku 
starszych. I na odwrót. Mój najstarszy czytelnik ma 
101 lat.
Problem staje się powszechny, ponieważ świat się 
starzeje. Ta książka jest przede wszystkim kryty-
ką naszego społeczeństwa. Doszłam do wniosku, 
że jeżeli chcę opisać to, co złego się dzieje, to nie 
mogę narzekać i muszę obrócić to w zabawną histo-
rię. Humor jest narzędziem, które pozwala dotrzeć 
do większej ilości osób.

o starości
L.M.: Polskim seniorom trudno będzie 
uwierzyć, że w Szwecji, kraju zamoż-
nym, mają miejsce takie trudności. 
A jednak to one stały się dla Pani inspi-
racją.
C. I-S.: W pewnym momencie w moim kraju 
doszło do zmiany rządu. Nowe władze zezwoliły 
na sprzedaż szkół, przeszkoli i domów seniora 
prywatnym inwestorom i ta sytuacja wygenerowała 
poważne problemy. Partia rządząca chciała dobrze, 
ale była naiwna. To się odbiło na zwykłych ludziach, 
w tym na seniorach. Rzeczywiście przyszli bogaci 
biznesmeni, wykupili domy opieki, następnie zwolnili 
część personelu, co spowodowało, że starsi ludzie 
nie mogli wychodzić na spacery, byli kąpani raz 
w tygodniu. Zmniejszono budżet do tego stopnia, że 
ograniczono liczbę filiżanek kawy, które senior mógł 
wypić w ciągu dnia.  

fot. Mirella Hetekivi 
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Wierzyliśmy, że jak pojawią się 
bogacze z innych krajów np. 
z Ameryki, to nam będzie 
jeszcze lepiej. A oni tylko 
zniszczyli system, który 
funkcjonował w Szwe-
cji, a pieniądze 
przetransferowali do 
banków w swoich 
ojczyznach.
W Szwecji obok 
domów opieki 
mamy również 
pielęgniarki, które 
odwiedzają osoby 
starsze w ich 
mieszkaniach. 
W pewnym mo-
mencie wymierzono, 
ile średnio zajmuje 
seniorowi ubranie się, 
podanie lekarstwa i opie-
kunka mogła tylko tyle 
czasu spędzić u seniora.
Pracując jako dziennikarka, 
miałam okazję przekonać się, że 
więźniom zapewnia się lepsze warunki niż 
osobom starszym, np. siłownię, obowiązkowy spacer, dobre jedzenie. I doszłam 
do wniosku, że seniorzy muszą stać się przestępcami, aby poprawić swój byt.
Kiedy zaczynałam pisać, nie było świadomości w społeczeństwie, że jest aż tak 
źle. Przeraziło mnie to tak bardzo, że postanowiłam napisać książkę, która bę-
dzie krytykować takie zjawiska, ale jednocześnie będzie bawić.

L.M.: Czy sukces książki można poczytywać jako dostrzeżenie 
problemu, który rozlał się już w całej Europie?
C. I-S.: Faktem jest, że jesteśmy coraz starsi, a ja chciałam napisać książkę, 
w której to starsze osoby będą bohaterami. A przy okazji przestawiłam mecha-
nizm, którym zniszczono społeczeństwo dobrobytu.

L.M.: Mając wiedzę na temat starości, systemu, czego Pani 
osobiście boi się w starości najbardziej?
C. I-S.: Nie boję się śmierci, ale nie chciałabym być bezradna, niesamodzielna.

L.M.: Jak wygląda Pani wymarzona emerytura?
C. I-S.: Moja wymarzona emerytura to praca na cały etat, wygodna kanapa, 
miła poduszka i nalewka z moroszek.

o przestępstwach seniorów
L.M.: Emerycka szajka jest niewidoczna dla otoczenia, nawet 
policja nie bierze ich pod uwagę jako potencjalnych przestęp-
ców. To daje seniorom szerokie możliwości do nadużyć. W Pol-
sce coraz częściej słyszy się o prawdziwych przestępstwach 
popełnianych przez seniorów. Nie boi się Pani, że książka 
stanie się dla niektórych inspiracją?
C. I-S.: Faktem jest, że w pewnym momencie zaczęłam dostawać listy z więzie-
nia, w których wytykano mi błędy w opisanych przestępstwach. Starannie planuję 
te zbrodnie, ale zawsze lokuję jeden błąd, który sprawi, że przestępstwo się nie 
uda. Bycie dziennikarką i historykiem dało mi narzędzia i możliwości. Mogłam 
dotrzeć do informacji, które normalnie trudniej byłoby zdobyć.
Chcę, aby te historie były żywe, barwne, wesołe. Nie używam w nich broni, 
wszyscy są wobec siebie uprzejmi. Nie jest łatwo wymyślić takie zbrodnie. Moi 
seniorzy po popełnieniu przestępstwa nie są nieporadni, a wielu prawdziwych 
przestępców bywa. Oni są starsi, mądrzejsi i np. po kradzieży spokojnie wracają 
do swojej codzienności.

L.M.: Odwiedzając różne kraje, w których ukazała się książka 
(przetłumaczono ją na 28 języków), jakie dostrzegła Pani różni-
ce w odbiorze czy komentarzach do książki?
C. I-S.: Na przykład w Brazylii sporo rozmawiali ze mną o przestępstwach, 
w Polsce jesteście bardziej skoncentrowani na sprawach społecznych.

L.M.: Czy to jest pierwsza Pani wizyta w naszym kraju?
C. I-S.: Pierwsza. Podoba mi się i chciałabym wrócić, i zobaczyć jeszcze więcej.

L.M.: Czego Pani życzyć?
C. I-S.: Powodzenia z moim nowym projektem – nową książką. Mam nadzieję, 
że to z nią wrócę do Polski.
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List naszej czytelniczki, 
pani Danuty Czernickiej-
Chodkowskiej z Warszawy, 
którego fragment publikujemy, 
zainspirował redakcję „Gazety 
Senior” do pochylenia 
się nad tym, co seniorzy 
skrywają najcenniejszego...
mowa o wspomnieniach. 
Próba ich okiełznania może 
być trudna, ale któż, jeśli 
nie seniorzy winni spisywać 
te skrawki przeszłości dla 
potomnych. Postaraliśmy 
się o garść inspiracji 
oraz wiele praktycznych 
wskazówek, aby uczynić 
tę drogę przyjemną i pełną 
niezapomnianych wrażeń. 
Pomysł ten udało się 
zrealizować, dzięki wsparciu 
pani Anny Błaszkiewicz ze 
Stowarzyszenia Koncentrat 
i materiałom z projektu 
PISZEMY+.

Zasłużony odpoczynek też może być pracowity.

"Nie walczę ze swoją starością, ale się uczę."
Halina Miroszowa

Niedawno przeczytałam artykuł dziennikarski Haliny Miroszowej pt. "Moja droga" w Wiadomościach Łomżyńskich 2014 r. W artykule tym czytamy – gdy to piszę mam 94 lata [...] jeszcze żyję, jeszcze ciągle walczę. Dziś przyszyłam do bluzki dwa guziki [...] Wszystko robię sama. Trzęsą mi się ręce [...] Czytam, co wybite jest dużymi literami [...]  Wspomina również swoje wyjazdy w teren i trudy z tym związane.
Z artykułu tego można wywnioskować, że była przywiązana do rodziny, kochała ludzi, kochała ojczy-znę. To był cudowny człowiek! Wszystko, co napisała ta wybitna dziennikarska, jest mi bardzo bliskie, bo i lata mamy zbliżone – mam ich 86, podobnie myślę i podobnie czuję. Z trudem się ubieram, z tru-dem chodzę, ale wszystko w domu robię sama (tylko w domu, bo nie wychodzę). Też dużo czytam, dużo piszę.
Chciałam teraz opowiedzieć, jak spędzam czas na emeryturze, jak to się zwykło mówić czas zasłużo-nego odpoczynku. Jak to w życiu bywa, raz świeci słońce, a raz pochmurno i deszcz [...] (Opis 25 lat emerytury Pani Danuty, przy. Red.)
W roku 2012 z inicjatywy mojej koleżanki Barbary zaczęłam pisać wspomnienia o koleżankach, kole-gach, z którymi zetknęłam się podczas pracy w muzeum. W 2013 r. wspomnienia te zostały opubliko-wane w formie książki pt. "Przyjaźnie lubią wspomnienia". Książka została ciepło przyjęta przez osoby, z którymi pracowałam, jak również 
osoby postronne, niech się trochę pochwalę. Oto jedna z recenzji pracownika naukowego Politechniki Warszawskiej – "Wśród 
zwykłych niepospolitych dziś słów, ukryta została historia, 
przeszła codzienność, tragiczny los, smutek [...]  życzli-
wość i radość [...] Zachęciło mnie to do pisania kolejnych 
wspomnień, które ukazały się w Wiadomościach Łom-
żyńskich (2015, nr 42, s 43-45) pt. "Podróże do ...PRL-
-u". W zapowiedzi redakcji czytamy: jak podróżowaliśmy 
w PRL-u, dobrze pamięta Danuta Czernicka-Chodkowska, 
zapraszamy do pasjonującej podróży.
Pisanie wspomnień stało się dla mnie ciekawym spędza-
niem czasu – chętnie wracam myślami do dawnych lat – lat 
dzieciństwa, lat młodzieńczych, choć nie zawsze łatwych.
[...]

Danuta Czernicka-Chodkowska
pełna treść listu do wiadomości redakcji

fot. Archiwum prywatne

REKLAMA

ul. Orkana 5
Bielsko-Biała
e-mail: biuro@buksatravel.pl
www.buksatravel.pl

tel. 33 811 77 26 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

Wyjazd autokaru możliwy z 60 miast w Polsce!
Albania

od  1329 zł

hotel

Włochy
od  1069 zł

hotele  
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Więcej informacji można  
uzyskać, kontaktując się ze  
Stowarzyszeniem „Koncentrat”  
telefonicznie: 691 937 428  
lub pisząc na maila:  
stowarzyszenie.koncentrat@gmail.com

Warsztaty  
pisarskie 
dla seniorów
Jesienią tego roku rusza kolejna, czwarta 
już, edycja projektu PISZEMY+. Odbędzie 
się 30 bezpłatnych warsztatów twórczego 
pisania dla osób 60+ i spotkania integracyj-
ne w Warszawie, Łodzi, Olsztynie i Pozna-
niu. Podczas zajęć seniorzy będą ćwiczyć 
umiejętności pisarskie, rozwijać wyobraź-
nię, szukać inspiracji w domowych archi-
wach, rozmawiać o książkach i tworzyć 
własne opowieści.
Pisanie to sposób na opowiedzenie komuś 
ważnej dla nas historii, rozpoczęcie rozmo-
wy, zatrzymanie na chwilę uciekającego 
czasu. Dlatego już od czterech lat  Stowa-
rzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów 
„Koncentrat” w kilkunastu miastach w całej 
Polsce organizuje warsztaty twórczego pi-
sania dla seniorów. 
Na warsztaty zapraszane są osoby powy-
żej 60. roku życia. W czasie spotkań szlifują 
swoje umiejętności, rozwijają wyobraźnię, 
dzielą się doświadczeniami. I, oczywiście, 
rozmawiają o książkach i czerpią przyjem-
ność z tworzenia własnych opowieści.
To już czwarta odsłona projektu – w 2013 
r. w bezpłatnych warsztatach pisarskich 
wzięło udział ponad 450 seniorów, w 2014 
r. – 430, a w 2015 r. – 464 osoby! 
Tym razem w projekcie będzie mogło wziąć 
udział w sumie około 150 seniorów. Po-
wstanie 10 grup, każda zostanie zaproszo-
na na cykl trzech 5-godzinnych warsztatów 
i na spotkanie finałowe. Warsztaty są bez-
płatne, ponieważ projekt jest współfinanso-
wany ze środków otrzymanych od Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014-2020. 
Na stronie www.piszemyplus.pl można 
przeczytać o samym projekcie, a także 
znaleźć relacje z warsztatów, które już się 
odbyły. Są tu też porady pisarzy, dziennika-
rzy, psychologów, historyków, redaktorów 
i wydawców na temat tego, jak, co i po co 
pisać.

Dla naszych Czytelników wybraliśmy fragmenty 
wywiadów przeprowadzonych przez Annę Błaszkiewicz 
i Olę Rzążewską ze Stowarzyszenia „Koncentrat”, 
w których pisarze dzielą się swoimi pomysłami 
i doświadczeniami w zakresie tworzenia historii.  

Od czego zacząć?
Trzeba znaleźć temat. Wiedzieć, o czym chce się 
pisać, mieć coś do opowiedzenia. Do własnego 
życia nie mamy dystansu, więc dobrze porozma-
wiać z kimś, kto nas ukierunkuje, pomoże odszu-
kać punkt zwrotny, który będzie ciągnął całość. 
Jeśli będzie to element intymny – historia nas 
poniesie. Kluczowe jest wybranie momentu, w 
którym opowieść startuje. Trzeba też zdecydować, 
kiedy się skończy. Jedna z uczestniczek moich 
warsztatów wymyśliła, że końcówkę dopisze jej 
wnuk, już po jej śmierci.

Czy natchnienie istnieje?
Na pewno jest coś takiego jak magia pisania. Ale 
czym jest natchnienie? Jeśli jest rodzajem olśnie-
nia czy bodźca, który sprawia, że ktoś przystępuje 
do pisania, to trzeba na nie zasłużyć ciężką pracą. 
Doradzam, by na początku pisać 15 minut dzien-
nie, notując choćby dwa zdania. Najlepiej zawsze 
zaczynać o tej samej porze, wtedy, kiedy się 
najlepiej czujemy. Jak ktoś wcześniej ogarnie wnu-
ki, odbędzie kilka wizyt lekarskich, ugotuje obiad 
i posprząta, pewnie nie da już rady. Na początku 
to będzie koszmar, ale trzeba wypracować rutynę. 
Wielcy pisarze, którzy weszli do kanonu literatury, 
nie czekali na wenę twórczą, tylko pisali cyklicznie. 
Radziłabym też założyć tajny dzienniczek i noto-
wać w nim wszystko to, co się wokół nas dzieje, 
ale w sposób bardziej literacki, tzn. nie w punktach 

od myślników: „trzy kilo ziemniaków” i „apteka koło 
domu nieczynna”. Chyba że ktoś tak pisze i to jest 
rodzaj świadomie wybranej kompozycji. Dobrym 
sposobem jest też noszenie ze sobą notatnika – 
wtedy nawet jak się siedzi w kolejce do lekarza, 
można się oddawać natchnieniu. Ale najważ-
niejsze jest to, że tak jak się regularnie płaci na 
poczcie rachunki, tak trzeba regularnie, każdego 
dnia, znaleźć kwadrans na pisanie. I natchnienie 
zacznie przychodzić. Musimy na nie zasłużyć 
pracą, dyscypliną, rutynowymi działaniami. To one 
przynoszą efekt w postaci pocałunku muzy.

O natchnieniu i pisaniu historii 
Od czego zacząć opowieść i kiedy ją skończyć? Czy trzeba mieć natchnienie, 
aby pisać? Odpowiada Katarzyna Bonda, autorka bestsellerowych powieści 
kryminalnych o psychologu policyjnym Hubercie Meyerze.

Czasem inspiracją do pisania może 
stać się jeden przedmiot. Opowiada 
o tym Małgorzata Karolina Piekarska, 
pisarka oraz dziennikarka, która 
z zamiłowania jest varsavianistką 
i genealogiem. Prowadzi bloga o 
swoich przodkach, krewnych  
i powinowatych.
Czy przedmioty mogą być początkiem 
ciekawej opowieści?
Oczywiście! Jakiś przykład? Mam teraz na palcu 
liczący ponad sto lat sygnet po ciotce, a właściwie 
ciotecznej babce, Stefanii z Ruszczykowskich 
Krosnowskiej. Ciotka Stenia nie miała dzieci, była 
snobką i wariatką. Mówili o niej, że jest pijacz-
ką i łajdaczką, bo odbiła pewnej pani męża, ale 
opowiadano też, że jest bardzo dzielna. W cza-
sie wojny była żołnierzem Armii Krajowej, brała 
udział w Powstaniu Warszawskim, a po 1945 r. 
trafiła do Fordonu jako więzień polityczny. Kiedy 
ona siedziała w więzieniu, jej matkę w niejasnych 
okolicznościach zabił samochód na ul. Rakowiec-
kiej w Warszawie. Zostały mi w domu dokumen-
ty z umorzenia śledztwa w sprawie jej śmierci, 
a także okulary z jednym szkłem. Są w kopercie, 
na której jest napisana data jej śmierci i wyjaśnie-

nie, co to są za okulary. Mój ojciec był jedynym 
spadkobiercą tej ciotki, wyprawił jej pogrzeb 
z honorami wojskowymi. Bardzo ciotkę kochałam, 
często bywałam u niej gościem i pamiętam setki jej 
opowieści, które co jakiś czas spisuję. Była jedną 
z najwspanialszych i najbarwniejszych postaci 
w naszej rodzinie. (…)

Gdzie szukać brakujących informacji 
o swoich przodkach?
Korzystam z takich stron jak www.geneteka.gene-
alodzy.pl czy www.geneszukacz.genealodzy.pl. Je-
śli wiemy, czego potrzebujemy, mnóstwo archiwów 
jest zeskanowanych, np. księgi parafialne. Wystar-
czy wpisać imię i nazwisko, nazwę parafii, miasto 
i wyskoczy nam akt urodzenia. Musimy się tylko na-
uczyć odcyfrowywać pismo ręczne. Kiedy zaczęłam 
przeszukiwać internet, trafiłam też na stronę www.
sejm-wielki.pl prowadzoną przez dra Marka Jerzego 
Minakowskiego, który zajmuje się genealogią po-
tomków Sejmu Wielkiego. Odnalazłam tam Józefa 
Faustyna Gorczyckiego, mojego praprapradziadka, 
którego zdjęcie stoi u mnie w sypialni na komodzie. 
Kiedy na niego na tej stronie trafiłam, zaczęłam 
klikać w przodków, którzy byli wcześniej. W pew-
nym momencie doszłam do dynastii Przemyślidów 
i jakoś tam bokiem do Mieszka I! Zawołałam syna, 
żeby mu pokazać najstarszego „przodka”. Popłaka-
liśmy się ze śmiechu.

Przedmioty  
– początek ciekawej opowieści

fot. Materiały autorki
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Czytelnicy znajdą tu:
 » charakterystykę ziół leczących: 

przerost prostaty, nadciśnienie, 
bezsenność, stres, depresję, 
kamienie nerkowe, osteoporozę, 
artretyzm, grzybicę, dolegliwości 
tarczycy

 » sposoby leczenia układów: 
pokarmowego, krwionośnego, 

moczowego, nerwowego, mię-
śniowo-szkieletowego, odporno-
ściowego, hormonalnego

 » opis działania 150 ziół wraz 
z praktycznymi wskazówkami, jak 
je domowym sposobem przyrzą-
dzić i jak dawkować.

Książka dostępna jest już w księgarniach
ZAMÓW książkę przez telefon 22 625 23 01 
lub online na www.iwpax.pl  
lub wyślij e-mail: iwpax@inco.pl

poradnIK KsIĄŻKoWy Z ZaKrEsU MEdyCyny ZIoŁoWEj

Źródło: Książka o pisaniu, autorki: Anna Błaszkiewicz,  
Ola Rzążewska, wyd. Stowarzyszenie „Koncentrat”

Tropami przodków
Historie rodzinne, które nie są przekazywane 
z pokolenia na pokolenie, zanikają. Doskonałym 
sposobem na ocalenie ich od zapomnienia, jest 
ich spisanie. Mówi o tym Małgorzata Szumska, 
podróżniczka, blogerka, absolwentka wrocław-
skiej PWST. W książce „Zielona sukienka. Przez 
Rosję i Kazachstan śladami rodzinnej historii” 
opisała swoją podróż na Syberię śladami dziad-
ków, którzy zostali tam zesłani.
Spisując historię swojej podróży,  
opowiedziałaś też dzieje rodziny.
Każdemu to powiem – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, 
to na co czekasz? Dla mnie niezwykle ważne było – 
wiem, że brzmi to patetycznie z ust 26-latki – kim je-
stem i dlaczego taka jestem. Po drugie, pamięć jest 
zawodna. A przecież takie rodzinne historie budują 
naszą tożsamość – nie tylko tożsamość jednostki, 
ale też całego społeczeństwa. Jeśli nie nagramy albo 
nie zapiszemy opowieści starszego pokolenia, to 
one znikną. Nawet jeśli ktoś powie: – Ja nie miałem 
kontaktu z dziadkami i te historie mnie nie wyrzeźbi-
ły, warto pomyśleć, że dziś nie siedzielibyśmy sobie 
z kawą i książką, gdyby nasi dziadkowie nie przele-
wali za nas krwi. Pamięć o ich życiu jest ukłonem, 
podziękowaniem i uhonorowaniem tego, co zrobili. 
To pokolenie dużo cierpiało, dużo ryzykowało, warto 
im pokazać, że ciągle pamiętamy. (…)
Jak tę książkę przyjąłby Twój dziadek?
Wszystkie fragmenty o nim były pisane przez łzy. Ale 
myślę, że byłby dumny, pewnie cieszyłby się z samej 
podróży, może nawet chciałby więcej opowiedzieć? 
I chciałby, by historia o nim, o młodym „Jastrzębiu” – 
taki miał przydomek w partyzantce – żyła w pamięci 
innych ludzi. Jak byłam teraz na Wileńszczyźnie, 
to moi wujkowie, którzy są w wieku mojego ojca, 
mówili: – Twój dziadek tak zawsze pięknie opowia-
dał, myśmy uwielbiali słuchać; on pił i gadał. Więc 
chcę wierzyć, że dodałby wiele do tej książki i stałby 
się tak ważną jej częścią, jak stała się babcia Janka. 
Gdyby żył, bylibyśmy równoprawną trójką bohaterów 
– Janka, Staszek, no i ja.
Czy pamiętasz jeszcze coś z rozmów 
z dziadkiem?
Byłam jedyną w domu „zarazą”, która go wypytywała, 
a babcia czasem na niego krzyczała: – Tyle jej mó-
wisz, że potem nie będzie po nocach spała! Pierwszy 
raz zaczęłam pisać książkę o dziadku, jak miałam 11 
lat, bo już wtedy poczułam, że ta historia jest niesa-
mowita. Moja rodzina ironicznie nazywała mnie wtedy 
„Szymborską”, bo wchodziłam na drzewa z pamięt-
niczkiem, szukałam natchnienia i pisałam.(…)

Dom Opieki w Nałęczowie 

„Willa Seniorówka”

24-150 Nałęczów, Strzelce 104
tel. 516 018 200, 501 037 543

www.seniorowka.pl

Nowoczesny, komfortowy dom opieki  
w strefie uzdrowiskowej Nałęczowa. 

Dwuosobowe pokoje z łazienkami  
z systemem przywoławczym, TV, 
internetem, Wi-Fi. Fachowa opieka, 
doskonałe warunki.

REKLAMA
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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 złSzampański 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.

Okulary: Fielmann. 3 lata gwarancji na wszystkie okulary. 20 x w Polsce, ponad 700 x w Europie. Również w Państwa sąsiedztwie: Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, 
 Katowice, Koszalin, 2 x Kraków, Legnica, 2 x Łódź, 2 x Poznań, Płock, Radom, Szczecin i Wrocław. Fielmann Sp. z o. o., ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań. Dalsze informacje www.fielmann.com

www.fi elmann.com

Biała sukienka i Hrabianka Dzidzia
Tekst nagrodzonych w konkursie PISZEMY+, którego autorką jest pani Danuta Raczkiewicz  
z Bydgoszczy – uczestniczka warsztatów twórczego pisania dla osób 60+. Zapraszamy do lektury! 

Kochana Lufisko! 
Właśnie dzisiaj mija dziesięć lat od Twoich na-
rodzin. Zachowałam ten dzień w pamięci, gdyż 
rzadko otrzymuję listy, a w tamtym listopado-
wym dniu zauważyłam w skrzynce coś lśniące-
go i błyszczącego. Szybciutko zlustrowałam jej 
zawartość i wśród kolorowych ulotek znalazłam 
przesyłkę od twojej mamy. Z pewnym niedo-
wierzaniem i pożerającą ciekawością rozerwa-
łam kopertę i wtedy zobaczyłam jednodniowe 
czarne strzępki włosów. Oprawiłam je w ozdob-
ną ramkę i postawiłam na stoliku w moim 
małym pokoiku, tak aby mieć Cię na oku dniem 
i nocą. W domu, w którym teraz mieszkam, 
jest niewiele miejsca na prywatne przedmioty. 
Album z Twoimi zdjęciami leży wciśnięty w szu-
fladę nocnego stolika. Jest zawsze pod ręką, 
szczególnie, gdy odwiedzają mnie inni pen-
sjonariusze. Przeglądamy go i gdy Ty się miło 
uśmiechasz i my się uśmiechamy, gdy patrzysz 
w dal i my tam spoglądamy, gdy łapiesz słońce 
na plaży i nam jest ciepło. Ale najczęściej za-
trzymuję swoje spojrzenie na jasnej sukience, 
którą masz na sobie podczas recytacji wiersza. 
To nieprawdopodobne, ale miałam taką samą. 
To nie czary i nie bajka, a nawet nie zmyślenia 
starszej pani. Naprawdę miałam taką sukienkę. 
Im dłużej wpatruję się w to zdjęcie, tym bar-
dziej jestem tego pewna. Trudno w to uwierzyć, 
ale prababcie też miały kiedyś 10 lat.
Kiedy? 80 lat temu. Jak dobrze policzysz to rok 
1934. Mieszkam wtedy z rodzicami i rodzeń-
stwem w małej wsi Chobienice w woj. wielko-
polskim. Nasz dom jak i cała wieś należą do hr. 
Konstancji Mielżyńskiej. A hrabiowie posiadają 
piękne pałace, ogrody, oranżerie, konie, psy, 
a dzieci mnóstwo zabawek i kolorowych ubrań. 
Cala moja rodzina zajmuje jedno pomieszcze-
nie – izbę – to taki niby pokój z kuchnią w jed-

nym. Śpimy na słomie rozkładanej na podłodze 
z cegły posypanej piaskiem. Nasz ojciec a Twój 
prapradziadek pracuje u hr. Mielżyńskiego. Za-
zdroszczę mu tych codziennych wyjść do pana 
i ocierania się o ten bajkowy świat. Czasami, 
aby zaspokoić swoją ciekawość, ukradkiem 
i po cichu przedzieram się przez gęstwinę 
krzewów okalających pałac i podpatruję, co 
też tam się dzieje. Pewnego razu, sama nie 
wiem jak to się stało, patrzę a przede mną stoi 
wysoka, szczupła pani w dużym kolorowym 
kapeluszu i sukni do samej ziemi, a obok niej 
dziewczynka równa mi wzrostem i wiekiem. Od 
razu domyślam się, że to Dzidzia (właściwe 
imię Teresa) ze swoją ciocią Marianną. Hrabia 
Mielżyński ma dwóch synów i córkę Tereskę, 
która jest najmłodsza. Hrabina Mielżyńska 
zmarła przy porodzie Tereski. Od tego czasu 
nad wychowaniem Dzidzi czuwa pani Marian-
na. Stoję w bezruchu i w oczekiwaniu na burę, 
ale ku mojemu zaskoczeniu pierwsza odzywa 
się Dzidzia: Zobacz ciociu, jakie ta dziewczyn-
ka ma piękne loki. Ja też takie chcę mieć.
– A nie widzisz, jaką ma sukienkę? – ironicznie 
odzywa się ciotka.
– To nic nie szkodzi. Ja chcę się z nią trochę 
pobawić. Tak mało mam koleżanek.
– Ale ta dziewczynka to nie jest koleżanka dla 
ciebie – mówi wytrącona z równowagi, szarpie 
rękę Dzidzi i znikają za zakrętem.
W domu nie wspominam o tym nikomu w oba-
wie przed karą za złamanie zakazu oddalania 
się od domu. I kiedy prawie już o wszystkim 
zapomniałam, nagle zjawia się u mojej mamy 
pokojówka Dzidzi i zaprasza mnie do pałacu. 
Początkowo rodzice moi świadomi swojego 
ubóstwa nie godzą się na nic, ale pani tak 
długo ich przekonuje, że ustępują. No i zaczy-

na się przygotowawcze szaleństwo. Mama 
wystawia drewnianą wannę na środek izby, 
zagrzewa na palenisku kilka wiader wody, bie-
rze wyprodukowane przez ojca mydło i szoruje 
moje ciało, myje włosy i wyciera starą szmatą. 
Panie nauczycielki w szkole czyszczą i piłują 
mi paznokcie, uczą jak wdzięcznie kłaniać się 
robiąc dyg i całej dworskiej etykiety, a starsza 
siostra Marysia zabiera się do uszycia sukienki. 
W tym celu pruje swoją suknię ślubną, przera-
bia, wplata brokat, doszywa falbanki z koronki, 
tak, że powstaje z tego prawdziwe arcydzieło. 
Jest biała z różowymi wypustkami i ciasno 
marszczona. Nigdy wcześniej nie miałam 
prawdziwej sukienki i dlatego tak przypadła 
mi do serca. Wyszykowana, z niecierpliwością 
czekam na wizytę pokojówki i jej osąd, a ona 
tylko kiwa głową i mówi: Może być.
Nikt w pałacu, nawet Dzidzia, nie dostrzega 
jej piękna i jest mi trochę przykro. Czuję się 
w niej jak księżniczka, a zarazem jak rycerz 
zakuty w zbroję. Nie umiem w niej ani chodzić, 
ani siedzieć, ani jeść. Jest tak wyjątkowa, że 
nie nadaje się do zwykłych czynności, nawet 
w niezwykłym pałacu.
Kiedyś Dzidzia zapytała: Dlaczego zawsze 
jesteś w tej samej sukience?
– Bo jest moją ulubioną – odparłam.
Dzidzia na to: Ja mam kilka ulubionych.
Milczałam.
Kochana Lulu. W dniu urodzin przesyłam Tobie 
80-letnią sukienkę. Powiesz – przecież jej 
już nie ma. Odpowiadam – jest, gdyż istnieje 
w moim sercu i mojej pamięci.
Całuję – prababcia Anielka.
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Tak więc na początek wystarczy poświęcić na pisanie 
20-30 minut. Jeśli nie skończysz w tym czasie pisać, 
wróć do tekstu za kilka dni. Znów na 20-30 minut. 
Metoda małych kroków naprawdę się sprawdza. 

Zdjęcie z albumu
Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, wybierz ze swojego 
albumu jedno zdjęcie, które budzi twoje emocje. To 
może być zdjęcie z chrztu twojego dziecka, z imienin 
u znajomych, Wigilii albo takie, na którym przytulasz 
się do kogoś bliskiego. Choć to nie jest proste, zde-
cyduj się na jedno zdjęcie i przywołaj historię, jaka 
za nim stoi. Zapisz to, co pamiętasz i postaraj się, 
by czytelnik, który nie zna osób ani wydarzeń z foto-
grafii, poczuł, że jednak są mu choć trochę znajome. 
Unikaj dopowiadania wszystkiego, raczej skoncentruj 
się na tym, co wydaje ci się najważniejsze. Jeśli wró-
cisz do tekstu po kilku dniach, nie wahaj się wykre-
ślać zdań, które ci się nie podobają. W ich miejsce 
możesz wstawić inne, prawdopodobnie będą lepsze. 

Historia srebrnej bransoletki
Możesz też wybrać jeden przedmiot, o którym chcesz 
opowiedzieć. To nie musi być wartościowa pamiątka, 
choć jeśli chcesz pisać o srebrnej bransolecie pra-
babki, nie ma ku temu żadnych przeszkód. Zdecyduj 
się na rzecz, która ma swoją historię. Może będą to 
sztućce otrzymane w ślubnym prezencie od mamy? 
Może stary płaszcz, który należał kiedyś do ukocha-
nej babci? Może pamiętnik ze szkolnych czasów? 
Stare, plastikowe korale? Ulubiona lalka twojej cór-
ki? Zepsuta pralka? Z każdym z tych przedmiotów 
wiążą się twoje emocje. Właśnie to, co czujesz, gdy 
patrzysz na tę rzecz, może stać się najważniejszą 

częścią tekstu na jego temat. Opisując przedmiot, 
ocalasz go od zapomnienia. 

Rodzinna historia
Zapytaj kogoś z rodziny, jaką historię z twoich opo-
wieści lubi najbardziej i właśnie od niej zacznij swoje 
pisanie. Warto wykorzystać zainteresowanie przy-
szłych czytelników, bo to rzecz nie do przecenienia. 
A i tobie będzie łatwiej ruszyć z miejsca, gdy wiesz, 
że to, co opowiadasz, bawi, wzrusza czy ciekawi in-
nych ludzi. 

Mój ukochany dziadek
Napisz o jednym z nieżyjących już członków twojej 
rodziny. Może najwięcej twoich ciepłych wspomnień 
wiąże się z dziadkiem Władysławem, który uwielbiał 
opowiadać o swoim dzieciństwie i nigdy nie podniósł 
na ciebie głosu? Oni wszyscy, nieżyjący już bliscy 
ci ludzie, odchodzą powoli w niepamięć. Napisz ko-
niecznie jacy byli, ale nie używaj jedynie pustych 
przymiotników. Zamiast: „babcia Maria miała miękkie 
serce”, napisz: „kiedy dziadek zarzynał kurę na rosół, 
babcia Maria płakała, siedząc przy kuchennym stole”.

Pocztówka z urlopu
Znajdź zdjęcia albo pocztówki z urlopu. Ośrodki Fun-
duszu Wczasów Pracowniczych, domki z tektury, sto-
łówki i obowiązkowe wieczorki zapoznawcze to dla 
twoich wnuków i prawnuków czysta abstrakcja. Poza 
tym to nie tylko kawałek historii waszej rodziny to 
także historia PRL-u, o której najmłodsze pokolenie 
uczy się ze szkolnych podręczników. W ten sposób 
opowiesz o ludziach, miejscach i czasach, które były 
dla ciebie ważne i które cię ukształtowały. 

Jak pisać 
wspomnienia?Porady

Seniorzy mają wiele wspaniałych wspomnień, które warto spisać. Tylko jak i co? 
O czym napisać, a co pominąć? W jaki sposób zacząć opowieść? Jak znaleźć 
 w gąszczu  codziennych obowiązków czas na pisanie i trzymać się ustalonego 
planu? Ola Rzążewska, koordynatorka projektu PISZEMY+, trenerka warsztatów 
twórczego pisania, dziennikarka i psycholożka, podpowiada konkretne rozwią-
zania, oparte na rozmowach z wieloma seniorami i własnych doświadczeniach 
pisarskich. Zapraszamy do lektury. Pełna treść porad autorki została opubliko-
wana w „Książce o pisaniu” i na stronie www.piszemyplus.pl.

Stare zdjęcie z dowodu
Jeden z uczestników naszych warsztatów napisał dla 
córki poruszający tekst o trzech swoich największych 
miłościach. By pokazać jej, jakim był wtedy człowie-
kiem, zilustrował go trzema zdjęciami legitymacyjny-
mi. Na pierwszym jasnowłosy blondyn, w wieku mniej 
więcej 16 lat, który zakochał się w Hance, koleżance 
z klasy. Na drugim 23-latek o poważniejszym spojrze-
niu. W tym czasie poznał swoją przyszłą żonę i mat-
kę dwóch córek. I wreszcie trzecie zdjęcie – 60-latek 
z licznymi pasmami siwizny i zakolami. Wtedy, po 
śmierci żony, związał się z kobietą, która okazała się 
największą miłością jego życia. Możesz zacząć od 
zadania sobie prostych pytań: o czym marzy osoba 
z fotografii, jakie ma plany, kogo kocha, czego się boi? 
Tak powstanie wzruszający portret psychologiczny – 
opowiesz bliskim o sobie sprzed 15 lat albo sprzed 45 
lat, a może nawet sprzed 60 lat.

Tamten sklep, którego już nie ma…
Jeśli z jakichś względów nie chcesz teraz pisać o ro-
dzinie albo takie wspomnienia są dla ciebie nadal zbyt 
bolesne, napisz o swojej codzienności. O ulubionej 
piekarni czy o sklepie mięsnym, w którym zawsze 
można było dostać coś na obiad, choć półki w innych 
sklepach świeciły pustkami. Albo o ulubionym zakła-
dzie fryzjerskim, w którym pani Jola robiła najlepszą 
trwałą na całym osiedlu. Taki koloryt życia na nowym 
osiedlu, w małym miasteczku czy na wsi jest jak wart 
utrwalenia. Pokazuje codzienność lat 50., 60. czy 
70. W dobie centrów handlowych i robienia zakupów 
w internecie tamte wspomnienia wydają się niezwykle 
egzotyczne. 

REKLAMA

fot. Jacek Łagowski / Koncentrat
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To dobry czas,  
by zacząć tańczyć.
Spełnij swoje marzenia!

KRAKóW, ul. Grzegórzecka 12/8 a
tel. 601 800 878 (10-19)
www.pierwszytaniec.pl 

Taniec  
towarzySki 50+
 Taniec laTino  
  dla Pań 50+
     program i tempo  
      dopasowane do grupy 
       pierwsze zajęcia  
        GratiS

Wydaj swoją książkę
Nie zawsze trzeba mieć wydawnictwo zainteresowane naszą książką, aby 
ją opublikować. O tym, czym jest self publishing, opowiada Jerzy Moraś, 
właściciel Wydawnictwa Penelopa, m.in. wydającego książki właśnie w 
systemie self publishingu (ang. system samopublikowania)

Czym jest self publishing?
To sposób na wydanie książki, polegający na sfi-
nansowaniu jej przez samego autora. Niektóre pu-
blikacje są sponsorowane albo współfinansowane 
przez urzędy miasta, gminy czy powiatu. Takie in-
stytucje po prostu od razu kupują od autora dużą 
część nakładu, bo np. książka promuje region czy 
dokonania jego mieszkańców. Ale self publishing 
to przede wszystkim możliwość spełnienia marzeń 
i pozostawienia po sobie szczególnej pamiątki dla 
dzieci czy wnuków oraz – z drugiej strony – dopeł-
nienie lub podsumowanie działalności zawodowej. 
Wydaje mi się, że jeśli ktoś opisze swoje życie, 
będzie miał z tego satysfakcję.

a ile to kosztuje?
Nakład podstawowy, czyli około 100 egzemplarzy, 
to koszt około 1000 – 1300 zł. Trzeba się liczyć z 
tym, że jak się swoją książkę wyda, to będzie po 
prostu pamiątka, bo nikomu jej nie sprzedamy.

jakie osoby chcą u 
pana wydawać książki 
wspomnieniowe?
Najczęściej przychodzą do nas osoby starsze, 
które chcą w ten sposób dokonać jakiegoś podsu-
mowania swojego życia. Pojawiają się tez ludzie 
młodzi z książkami o kimś z rodziny – dziadku, 
babci, dalszym krewnym. Wydaliśmy np. ksią-
żeczkę o pewnej pani profesor, wybitnej specjalist-
ce w dziedzinie cukrzycy. Była to biografia napisa-
na na podstawie jej wspomnień przez któregoś z 
członków rodziny. Wydanie publikacji sfinansował 
jej wnuczek, a ona sama niezwykle się z tego 
ucieszyła i poprosiła, by do każdej z bibliotek me-
dycznych w kraju trafił jeden egzemplarz.

Fragment wywiadu pochodzi z „Książki o pisaniu”, 
autorki: Anna Błaszkiewicz, Ola Rzążewska, wyd. 
Stowarzyszenie „Koncentrat”

Wejdź na stronę www.rozpisani.pl 
lub facebook.com/rozpisani. 
Możesz też skontaktować się bezpośrednio 
z wydawcą: tel. kom. 519 075 409, e-mail: info@rozpisani.pl

Chcesz wiedzieć 
więcej? 

Wydaj swoją książkę
wcale nie jest za późno!

Gazeta senior Kraj 
tylko 20 zł za rok

prenumerata
z dostawą do domu

szczegóły str. 37

4  
wydania

Prenumeratę możesz zamówić  
w każdym momencie roku.

GINJAL urit 
suplement diety
Na kłopoty z nerkami  
i układem moczowym

Opakowanie: 
60 kapsułek

Cena: ok. 35 zł

REUMPAPAI 
suplement diety
Zadbaj o swój układ kostny

GINJAL urit:
• wspomaga naturalne funkcje nerek
• tonizuje i wspiera fukcje dróg moczowych
• zwiększa ilość wydalanego moczu
• dezynfekuje i oczyszcza nerki i drogi moczowe
• zwiększa odporność na zakażenia
• stworzony na bazie naturalnych składników 

roślinnych

Producent: HERBALMED, Warszawa, tel. 506 286 070, www.herbalmed.com.pl
Zamówienia można kierować: www.prostoznatury.pl lub pod nr tel. 33 866 65 55
Produkty roślinne dostępne w aptekach i sklepach zielarskich. 

Wspomaga naturalne funkcje narządu ruchu, sta-
wów i mięśni
W jego skład wchodzą ekstrakty roślinne stosowa-
ne we wschodniej medycynie naturalnej w łago-
dzeniu bólu i stanów zapalnych m.in w zwyrodnie-
niach stawów, mięśni, rwie kulszowej, ramiennej  
i tzw. zapaleniu korzonków.

Opakowanie: 
100 kapsułek

Cena: ok. 35 zł

REKLAMA
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 twoje stopy mają zwyrodnione stawy? 
 Wstydzisz się swoich stóp?  
 Chcesz włożyć eleganckie buty? 
 Chcesz zapomnieć o bólu?  
 Mamy dla ciebie rozwiązanie!!! 

Amerykanie odkryli, że korektor na palucha nie daje takiego efektu, jak 

połączenie go z innowacyjnym środkiem, który pozwala osiągnąć o 80% 

lepsze efekty niż po zastosowaniu samego klina.

 Zadzwoń!!! 12 419 80 50 

Zadzwoń i zamów nasz rewolucyjny 

produkt a otrzymasz gratisy!!! jedyna taka 

okazja!! Zestaw wart 250 zł pierwszych 50 

klientów otrzyma za jedyne 89 zł.

Zadzwoń i zamów nasz rewolucyjny produkt, który osiągnął olbrzymi 

sukces w USA, a otrzymasz od nas gratisy wspomagające kurację.

Penzjonat Pegaz jest położony w zacisznym, 
urokliwym miejscu w Karkonoszach, w pobli-
żu wyciągu na Małą Kopę - przystanek 
u podnóża Śnieżki.
Nasz zespół pomoże Państwu zorganizo-
wać jednodniowe wycieczki do Drezna, 
Pragi, Wiednia, Skalnego Miasta itp. 
z wyjazdem spod ośrodka.

• serwujemy domowe posiłki
• oferujemy możliwość zorganizowania wieczorków 

integracyjnych przy muzyce i grilla w naszym ogrodzie
• udostępniamy gościom dużą salę do wspólnego 

biesiadowania
• na terenie ośrodka do Państwa dyspozycji 

jest tenis stołowy i bilard
• goście mogą skorzystać także 

z rehabilitacji, masaży i zabiegów spa

Pensjonat Pegaz
ul. Karkonoska 17, 58-540 Karpacz
tel. 75 76 19 264
www.pegaz.karpacz.pl

Pensjonat przyjazny seniorom!

I ta w przyrodzie, i ta związaną z upływem 
lat. Oto kilka jesiennych zamyśleń autorstwa 
Krystyny Bandery.

Listek
Pan pozwoli, że odgarnę z pana liście
i zapytam:
- od jak dawna pan tu stoi?
Przecież jesień (od miesiąca) rządzi 
parkiem,
a pan, panie – wstyd powiedzieć – pan 
jest goły (!)

I co z tego, że alejka na uboczu,
a gałęzie, to co trzeba, zasłaniały.
Przecież mówię, że jest jesień (od mie-
siąca)
i ten listek, który został, to za mało.

Proszę do mnie! Niech pan szalem to 
zasłoni.
Bardzo dobrze! Tu obnażać się nie 
wolno!
Teraz biegiem. Prosto. W prawo. Tamta 
furtka.

Ja na imię mam… Krystyna. Pan?
- Apollo.

Wiartel 17-19.11.2012

Samobójca
Na moich oczach, z samego rana,
wyrwał się z tłumu sobie podobnych,
aby z gałęzi skoczyć „na główkę”,
zanim zdążyłam krzyknąć lub podbiec.

Tak ciężko patrzeć, gdy ktoś umiera,
choć mógłby jeszcze tańczyć na wietrze.
Muszę popłakać, więc nie powtarzaj
- to tylko listek, to tylko jesień.

Wiartel 23.08-05.09.2012

Mam rację
Choć słońce nas budzi wcześniej niż 
potrzeba
i dzieci łabędzi nadal w szarych strojach,
to mnie intuicja mówi od tygodnia,
że jesień nadchodzi ścieżką od jeziora.

Jednym ruchem ręki w fiolet stoi wrzosy
i grzybom wyrastać każe tuż po deszczu,
więc nie mów mi, miły, że chyba się mylę
i że w kalendarzu przecież lato jeszcze.

Popatrz, jabłka w sadzie dostały rumień-
ców
i głowę pochylił ciężarny słonecznik,
a synek sąsiadów mówił dziś do mamy:
„nie każ iść do szkoły, ja już będę 
grzeczny.”

Trawa gubi barwę, założyłeś buty,
ze starego klonu spadły pierwsze liście.
Nie śmiej się, kochanie, mam rację, gdy 
mówię:
ścieżką od jeziora jesień do nas idzie.

Wiartel, 22.08.2011

Zmiana
To list ostatni, innych nie będzie.
Wyrzuć do kosza mój stary adres.
Zamknęłam przeszłość jednym trza-
śnięciem
i wyszłam z domu przed pierwszym 
płaczem.

Tak, możesz pisać. Otworzę listy.
Nawet przeczytam (co drugi pewnie).
Mój nowy adres: ulica Pusta
- dom niespokojnej starości - siedem.

Wiartel, 28.07 – 24.08.2016

jesień za progiem

REKLAMA



15Zdrowie

Zapraszam:
Linda Matus 

Redaktor Naczelna
tel. 533 301 661 

linda.matus@mediasenior.pl 

•	bywasz w centrum wydarzeń 
senioralnych. 

•	Masz więcej czasu na emeryturze, 
lubisz pisać i sprawnie Ci to 
wychodzi. 

•	Chcesz tworzyć wiadomości, 
artykuły dla dużej grupy czytelników.

•	a może twoją pasją jest poezja.
•	Korzystasz z poczty elektronicznej  

(wysyłasz maile, przesyłasz zdjęcia).
•	dołącz do zespołu Gazety senior. 

W naszej Redakcji każdy pracuje 
w swoim indywidualnym tempie. 
Poruszasz tematy, które grają w Twojej 
duszy, choć mówiąc szczerze unikamy 
polityki. Oferujemy współpracę w oparciu 
o wolontariat. Oddajemy do Twojej 
dyspozycji media o ogólnopolskim 
zasięgu - portal GazetaSenior.pl oraz 
czasopismo "Gazeta Senior". 

poznaj reporterów Gazety senior  
na stronie www.gazetasenior.pl 

redakcja Gazety senior 
zaprasza do współpracy 
dziennikarzy, reporterów,  
fotoreporterów, poetów.

Gazeta

REKLAMA
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Co zrobić, jeśli emerytura nie 
wystarcza na wszystkie wydatki?
Chcesz wyjechać do sanatorium, kupić lekarstwa, spłacić długi czy po prostu spokojnie 
opłacić czynsz? Zastanawiasz się, jak możesz zdobyć dodatkowe pieniądze do eme-
rytury? Jeśli masz ukończone 65 lat i jesteś właścicielem mieszkania, domu, działki 
możesz otrzymywać dodatkowe pieniądze każdego miesiąca do końca swojego życia.  

jeśli rozważasz rentę dożywotnią jako sposób na podwyższenie swojej emerytury,  
zadzwoń tel. 22 831 95 10 i dowiedz się, ile możesz zyskać.

Mieszkanie jak bankomat.  
Wypłać z niego swoje pieniądze.
Na mieszkanie, którego jesteś właścicielem, praco-
wałeś całe życie. Chodziłeś do pracy każdego dnia, 
z miesięcznej pensji odkładałeś pieniądze do kasy 
oszczędnościowej po to, by pewnego dnia zakupić 
swoje wymarzone M4. Twoje mieszkanie ma już 
jednak swoje lata i regularnie trzeba w nim coś na-
prawiać, a czynsz rośnie z roku na rok. Dzięki rencie 
dożywotniej możesz mieszkać w swoim mieszkaniu 
do końca swoich dni, a pieniądze, które odkładałeś 
co miesiąc, mogą teraz do Ciebie co miesiąc powra-
cać. Mieszkanie, na które pracowałeś całe życie, 
może więc zacząć pracować na Ciebie.

Wyrównaj swój budżet domowy
Opłaty bieżące to spory wydatek. Czynsz, media, 
jedzenie. Do tego długa lista lekarstw, naprawa 
pralki i telewizora. W kolejnym miesiącu trzeba 
zaoszczędzić, bo niespodziewana operacja Twoje-
go pupila pochłonęła połowę domowego budżetu. 

A gdyby tak kupić sobie książkę lub zaprosić kole-
żankę na wspólne wyjście do kina? I nie mieć jesz-
cze z tego powodu wyrzutów sumienia. Bo każdy 
zasługuje na to, by żyć normalnie.

Odzyskaj wolność
Chwilówki i pożyczki spędzają sen z Twoich po-
wiek, przestałeś odpowiadać na zaproszenia 
sprzedaży garnków i koców? Zmieniłeś swój nu-
mer telefonu ze względu na zaległości w ratach? 
Z rentą dożytwotnią możesz uregulować długi 
i korzystać z bezzwrotnego zastrzyku finansowego 
większej sumy pieniędzy.  

Zachowaj niezależność
Całe życie pomagałeś innym i nadal chcesz czuć 
się potrzebny? Zabrać wnuki na wakacje, a może 
dołożyć się do remontu mieszkania dzieci? To Ty 
decydujesz, kiedy i na co wydajesz dodatkowe pie-
niądze z renty dożywotniej. Możesz być po prostu 
szczęśliwym człowiekiem.

Zabezpiecz się przed niedołężną starością
Widzisz, jak Twoje dzieci ciężko pracują, nie tylko 
do 16-tej. Do tego pomagają swoim dzieciom i wnu-
kom oraz spłacają kredyty. W XXI wieku, w szalo-
nym tempie życia i pracy, nie chcesz być ciężarem 
dla rodziny. Nie skarżysz się i nie narzekasz na ból 
kolan, choć sam widzisz, że długie spacery szybko 
Cię męczą. Zdrowie jest najcenniejsze, ale i sta-
rość nieunikniona. Jeśli już dzisiaj emerytura nie 
wystarcza, to skąd wziąć pieniądze na pomoc do-
mową czy domowego lekarza, gdy ciało będzie się 
starzeć? Dodatkowe pieniądze pomogą Ci sfinan-
sować opiekę. Wybór należy do Ciebie.

dlaczego warto skorzystać z renty dożywotniej?

Jeśli ukończyłeś 65 lat i masz nieruchomość 
(mieszkanie, dom, działkę) możesz ubiegać 
się o rentę dożywotnią. Renta dożywotnia jest 
produktem znanym już od kilkudziesięciu lat 
nie tylko w większości krajów europejskich, 
ale również na świecie. Najwięcej osób ko-
rzysta z dodatkowych świadczeń do emery-
tury w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej 
Brytanii. W Polsce już od ponad 6 lat działają 
firmy, zajmujące się profesjonalnie działalno-
ścią tego typu.

Łatwo zaobserwować, że za emeryturę możemy ku-
pić co roku coraz mniej produktów. To nic innego, jak 
spadek realnej wartości pieniądza i jego siły nabyw-
czej. Oznacza to także, że pieniądze, które odkłada-
my, tracą na wartości.
W perspektywie wielu lat pieniądz „papierowy”, na-
wet odłożony na lokacie w banku, może tracić na 
wartości mimo odsetek, które mają zapewnić nam 
zysk. Z pomocą przychodzi złoto. 

Królewski kruszec
Złoto posiada wewnętrzną wartość, cenioną od wie-
ków. Zawsze symbolizowało bogactwo. Królewski 
kruszec znany z utrzymywania wartości, doskona-
le chroni dziś oszczędności przed inflacją. Systemy 
ekonomiczne się zmieniają, pieniądze papierowe 
i elektroniczne bywają niepewne, a złoto świetnie 
opiera się inflacji i ma dość stabilną cenę. W ostat-
nich 40 latach zanotowało też kilka spektakularnych 
wzrostów cen, szczególnie w czasie kryzysów.
Narodowe banki centralne regularnie kupują złoto, 
powiększając i utrwalając swoje rezerwy kapitałowe. 
Kupują je także obywatele najbogatszych państw 
(np. Niemcy – ok. 120 ton rocznie). Warto też wie-
dzieć, że większość państw nadal trzyma spore za-
pasy złota, a wiele z nich dokupuje co roku ogrom-
ne ilości. My również możemy mieć zabezpieczoną 
część oszczędności w złocie i nie potrzebujemy do 
tego wielkich pieniędzy.

Łatwe kupno i sprzedaż
Złoto można łatwo kupić i sprzedać praktycznie 
w każdym miejscu na świecie. W przeciwieństwie 
do np. nieruchomości, kupno i sprzedaż złota nie 
wymagają nadmiernych formalności. Łatwo je prze-
nosić i przechowywać. Niezaprzeczalną zaletą złota 
jest też fakt, że nie wymaga ono posiadania żadnej 
dodatkowej wiedzy, o ile dokonuje się zakupu u wia-
rygodnego dealera.
Najlepszym sposobem na gromadzenie złota jest 
zakup sztabek lub monet lokacyjnych, które zawie-
rają określoną ilość czystego kruszcu. Najmniej-
sze sztabki są dostępne już za ok. 200 zł, z kolei 
najbardziej popularne sztabki o wadze jednej uncji  
(31,1 gramów) to wydatek ok. 4 tys. zł. Najwięk-
sze sztabki, o wielkości kilograma, to już wydatek  
ok. 140 tys. zł.

Zwolnione z podatku
Złoto jest coraz bardziej dostępne i popularne w Pol-
sce. Możemy je kupować w stacjonarnych sklepach 
Goldenmark i Mennicy Wrocławskiej w całej Polsce. 
Możemy też wybrać ofertę goldsaver.pl, gdzie kupimy 
sztabkę uncjową „po kawałku” za niewielkie kwoty.
Dodatkowo, złoto jest zwolnione z podatku VAT i wol-
ne od tzw. podatku Belki. To jeden z czynników, które 
sprawiają, że złoto doskonale przenosi wartość pie-
niędzy w czasie i buduje prawdziwy kapitał na poko-
lenia.

Nie do podrobienia
Złoto ma unikalne właściwości fizyczne i chemiczne, 
w profesjonalnym laboratorium odpowiedni specjali-
sta bezbłędnie rozpozna fałszywy kruszec. Dlatego 
kupując je warto stawiać na zaufanych dostawców 
i odpowiednie certyfikaty. Dobrym przykładem jest 
złoto certyfikowane przez London Bullion Market As-
sociation (LBMA), czyli stowarzyszenie przy londyń-
skiej giełdzie. Warto pytać o złoto od producentów 
zrzeszonych w LBMA, w polskich sklepach.
Nagłe zwiększenie wydobycia złota jest praktycznie 
niemożliwe. Nie da się go „dodrukować”, jak w przy-
padku pieniędzy ani sztucznie wytworzyć. Dlatego 
w wielu rejonach świata gorączka złota ciągle nie 
gaśnie. Eksperci szacują, że całe złoto świata zmie-
ściłoby się w 112 wagonach towarowych, czyli prze-
wiozłyby go 3 „złote pociągi”.

Złoto to coś więcej niż biżuteria
Choć trendy się zmieniają, złoto zawsze dobrze wyglą-
da, w rękach artysty jubilera zmienia się w ponadcza-
sowe piękno. W złotych sztabkach, które nie zawierają 
domieszek, otrzymujemy złoto w najczystszej posta-
ci i najwyższej próbie. Pamiętajmy jednak, że złota 
sztabka to coś więcej niż piękny przedmiot, to sposób 
na zachowanie wartości naszych oszczędności.  

Wartość na pokolenia

Artykuł powstał we współpracy z ekspertami Goldenmark i Mennicy Wrocławskiej.

Posiadanie sztabek złota to doskonały sposób na utrzymanie wartości 
zaoszczędzonych pieniędzy i sposób na międzypokoleniowy transfer kapitału. 
Podpowiadamy, jak zabezpieczyć wartość oszczędności dla kolejnych pokoleń.

ZŁoto
Finanse

REKLAMA
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Profilaktyka i leczenie nietrzymania moczu
Mimo braku oficjalnych statystyk szacuje się, że nawet połowa kobiet cierpi na problem  
z nietrzymaniem moczu. Warto wiedzieć, że odpowiednie ćwiczenia i suplementacja mogą  
skutecznie niwelować objawy tego wstydliwego schorzenia. 

O nietrzymaniu moczu mówimy wówczas, gdy brak 
kontroli oddawania moczu i towarzyszące mu urazy 
pęcherza moczowego, cewki i/lub dna miednicy prowadzą 
do problemów z utrzymaniem higieny i utrudnienia relacji 
międzyludzkich. Mechanizm powstawania tego schorzenia 
jest złożony, ale najczęściej problem powoduje uszkodzenie 
mięśni dna miednicy mniejszej albo menopauza, która 
osłabia mięśnie okalające cewkę moczową.

Jak rozpoznać schorzenie?
Choć ryzyko nietrzymania moczu (NTM) rośnie wraz 
z wiekiem (po 65. r.ż. jest wyższe o 15%), schorzenie 
coraz częściej dotyczy również młodszych osób. 
Oprócz menopauzy szczególnie newralgiczny jest okres 
ciąży, porodu i poporodowy. Wśród czynników ryzyka 
nietrzymania moczu znajdują się również otyłość, 
przewlekłe zaparcia, stany zapalne dróg moczowych, 
operacje miednicy mniejszej oraz wielokrotne porody. 
Najczęściej występującym rodzajem tego schorzenia jest 
wysiłkowe nietrzymanie moczu (bezwiedny wyciek moczu 
z cewki moczowej na skutek rosnącego w niej ciśnienia), 
powodowane niewydolnością zwieracza i mięśni dna 
miednicy. Prawie równie częste jest nietrzymanie moczu 
z parcia, objawiające się nagłą potrzebą oddania moczu 
i parciem na pęcherz, którego mięśnie nie pracują 
w sposób prawidłowy. W niektórych przypadkach 
oba te rodzaje schorzenia występują równocześnie. 
Z kolei w przypadku mężczyzn z powiększonym gruczołem 
krokowym najczęściej diagnozuje się nietrzymanie moczu 
z przepełnienia.

Ćwiczenia mięśni dna miednicy 
Podstawowym elementem wsparcia układu moczowego 
i profilaktyki nietrzymania moczu są ćwiczenia Kegla, 
wzmacniające mięśnie dna miednicy. Polegają na 
zaciskaniu mięśni pochwy i odbytu na ok. 8–10 sekund po 
5–25 razy (w zależności od naszych możliwości) w krótkich 
odstępach czasu. Aby łatwiej było je zlokalizować, 
podczas oddawania moczu warto spróbować wstrzymać 
jego strumień i skupić się na tym, które mięśnie 
wówczas pracują. Regularne skurcze nawet fragmentów 
uszkodzonych mięśni poprawiają ich koordynację. 
Ćwiczenia mięśni dna miednicy powodują również nawrót 
tzw. czucia głębokiego mięśni dźwigaczy odbytu. Aby 
jednak odczuć wyraźną poprawę, należy ćwiczyć 3 razy 
dziennie przez co najmniej 3 miesiące. Taki trening jest 
podstawą terapii nietrzymania moczu.

Leczenie naturalnymi 
składnikami
Kiedy ćwiczenia Kegla nie przynoszą pożądanych 
rezultatów, sięga się po farmakoterapię. Stosowane 
w leczeniu NTM preparaty (np. efedryna, midodryna, 
fenylopropanolamina, fezoterodyna, oksybutynina, 
solifenacyna, tolterodyna i trospium) charakteryzują się 
jednak stosunkowo niską skutecznością i uciążliwymi 
skutkami ubocznymi. Dlatego nawet w przypadku 
farmakoterapii zleconej i kontrolowanej przez lekarza 
ogromną rolę odgrywa suplementacja preparatami 
o odpowiednim, najlepiej naturalnym składzie. 
Jednym z najskuteczniejszych suplementów stosowanych 
przy NTM jest Femudar Plus o kompleksowym składzie, 

który zapewnia wielokierunkową ochronę układu 
moczowego. Zawarty w nim ekstrakt z żurawiny 
wieloowocowej hamuje namnażanie bakterii, redukując 
liczbę infekcji. Z kolei ekstrakt z nasion soi uelastycznia 
mięśnie zwieracza pęcherza. Ekstrakt z pestek dyni, 
zawierający m.in. beta-sitosterole, mangan, cynk i selen, 
pozytywnie wpływa na właściwe napięcie i siłę mięśni 
zaangażowanych w kontrolowanie oddawania moczu. 
Napar z pestek dyni stosowany jest również w przypadku 
bolesnego oddawania moczu, a u mężczyzn – przeciwko 
towarzyszącemu mu bólowi pleców.

Wypróbowany, skuteczny  
i niedrogi
Wszechstronne działanie wynikające z takiego składu 
preparatu Femudar Plus potwierdzają obserwacje 
pacjentów. W badaniu jego skuteczności, 
przeprowadzonym przez agencję badawczo-strategiczną 
Atena Research & Consulting, uczestniczyło 81 kobiet. 
Spośród nich 96% odczuło poprawę po miesiącu stosowania 
Femudaru Plus, a 84% nazwało go skutecznym produktem. 
Blisko połowa przebadanych kobiet zaobserwowała 
zdecydowane zmniejszenie nasilenia dolegliwości, m.in. 
w zakresie parcia na pęcherz, konieczności oddawania 
moczu w nocy i niekontrolowanego popuszczania moczu 
w trakcie wysiłku (np. uprawiania sportu) lub bez wysiłku. 
Co więcej, aż 80% badanych kobiet planuje kontynuację 
terapii Femudarem Plus. Powody? Skuteczność leku 
(złagodzenie objawów, poprawa komfortu życia), szybkie 
działanie, naturalne składniki. Panie cenią sobie również 
bezpieczeństwo stosowania (brak skutków ubocznych) 
oraz dostępność bez recepty i w niewygórowanej cenie.

96%
1. Gimnastyka wzmacniającą mięśnie dna miednicy i krocza.
2. Badania przeprowadzone przez Atena Research & Consulting na zlecenie Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. na grupie 81 kobiet. Polska, maj/czerwiec 2014 r.

więcej na www.femudarplus.pl

kobiet zaobserwowało poprawę 
po 1 miesiącu stosowania (2)

Odzyskaj kontrolę 
nad swoim ciałem!

Dla kobiet, które chcą utrzymać właściwe funkcjonowanie 
pęcherza moczowego oraz prawidłowy przepływ moczu.
Wewnątrz opakowania przykładowe ćwiczenia Kegla mięśni 
dna miednicy (1).

Unikalna kompozycja naturalnych składników:
ekstrakt z pestek dyni
ekstrakt z nasion soi
ekstrakt z żurawiny wielkoowocowej

Opakowanie, aż 120 kapsułek, wystarcza na miesięczną kurację.

REKLAMA
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Podobnego zdania jest 
prof. Leszek Czupry-

niak, kierownik Kliniki 
Chorób Wewnętrz-
nych i Diabetologii 
WUM, znany diabe-
tolog, od wielu lat 
zaangażowany 
w poprawę systemu 

leczenia cukrzycy 
w Polsce. Zapytaliśmy 

Pana Profesora, jak sko-
rzystać z programu 75+.

W wykazie leków bezpłatnie dostęp-
nych dla seniorów znalazły się nowo-
czesne leki na cukrzycę typu 2, czy to 
rzeczywiście dobra zmiana?
Zdecydowanie tak. Cieszy nas, diabetologów, 
decyzja polskiego rządu, korzystna dla osób star-
szych, które będą leczone przy pomocy nowo-
czesnych analogów insulin długodziałających bez 
konieczności finansowania tego leczenia z własnej 
kieszeni.

Dlaczego ta zmiana jest ważna dla cho-
rych na cukrzycę typu 2?
W przeciwieństwie do osób zdrowych, u których 
insulina wytwarzana jest w sposób ciągły, u osób 
chorych na cukrzycę typu 2, produkcja insuli-
ny przekracza zdolności wydzielnicze trzustki. 
W konsekwencji wzrasta poziom glukozy, co jest 
bardzo groźne dla zdrowia - dla serca, oczu, nerek 
i układu nerwowego. Dlatego tak ważne jest utrzy-
manie poziomu insuliny na stałym poziomie, jedną 
z możliwości jest zastosowanie nowoczesnych, 
długodziałających insulin analogowych, które 
dostępne są w ramach programu 75+. Zapobiega-
ją one wzrostowi poziomu cukru we krwi, co jest 
niebezpieczne i stanowi zagrożenie dla życia.

Co jeszcze grozi chorym?
Grozi im też zbyt niski poziom cukru we krwi, co 
prowadzi do bardzo niebezpiecznej hipoglikemii, 
która prowadzi do śpiączki cukrzycowej, a w osta-
teczności może doprowadzić nawet do śmierci. 
Konsekwencje częstych hipoglikemii są nieodwra-
calne i wyniszczające dla zdrowia – prowadzą do 
zaburzeń poznawczych i demencji, zwiększają też 
ryzyko śmierci z powodów sercowo-naczyniowych. 
Podobnie rzecz się ma ze stanem podwyższonego 
poziomu cukru we krwi – czyli hiperglikemią, która 
prowadzi  do powikłań sercowo-naczyniowych 
i również jest bardzo groźna dla zdrowia i życia. 

Cukrzyca wśród chorych budzi duży 
niepokój.
Tak, chorzy boją się śpiączki, boją się, że z powo-
du zbyt wysokiego poziomu cukru, źle będą goiły 
się ewentualne rany, panicznie boją się tzw. stopy 
cukrzycowej i amputacji nogi, co w Polsce niestety 
często ma miejsce. W kontroli cukrzycy pomagają 
m.in. insuliny. Program 75+ jest doskonałym roz-
wiązaniem dla seniorów, którzy spełniają kryteria.

Kto zatem może skorzystać z bezpłat-
nych leków?
Chorzy na cukrzyce po 75. roku życia, a przede 
wszystkim cukrzycy typu 2., którzy przez minimum 
pół roku byli leczeni insuliną ludzką (NPH) i u któ-
rych udokumentowano nawracającą epizodami 
ciężką lub nocną hipoglikemię. A także cukrzycy 
typu 2., którzy byli leczeni insuliną ludzką (NPH) 
od co najmniej 6 miesięcy i u których poziom 
hemoglobiny glikowanej wynosi dokładnie lub 
powyżej 8%.

Co ma zrobić pacjent, który ma 75 lat 
i choruje na cukrzycę, żeby wejść  
do programu 75+?
W dokumentacji medycznej pacjenta, która jest 
w posiadaniu lekarza POZ, muszą znajdować się 
informacje o dotychczasowej terapii pacjenta oraz 
okresie, w jakim była stosowana. Jeżeli pojawiły 
się nawracające lub ciężkie epizody hipoglikemii 
nocnej, informacja o nich również powinna znaleźć 
się w dokumentacji. Ponadto na recepcie, w polu - 
,,kod uprawnień dodatkowych” musi widnieć litera 
,,S”. Należy jednak pamiętać o tym, że potrzebny 
lek musi widnieć w wykazie bezpłatnych leków. 
Spełnienie tych warunków umożliwi pacjentowi 
korzystanie z programu 75+, co znacznie poprawi 
jego standard życia.

W jaki sposób pacjenci, którzy otrzy-
mywali dotąd insulinę ludzką, mogą 
otrzymać receptę w ramach Programu 
75+?
Pacjenci ci muszą udać się do lekarza diabetologa, 
uzyskać potrzebne zaświadczenie i z tym zaświad-
czeniem zwrócić się do lekarza POZ z prośbą 
o wystawienie recepty oznaczonej literą „S”.

Czy taki pacjent musi mieć skierowanie 
od lekarza POZ do diabetologa?
Jeżeli pacjent nie znajdował się do tej pory pod 
opieką diabetologa, to w pierwszej kolejności musi 
udać się do lekarza POZ, który wystawi mu odpo-
wiednie skierowanie.

Zdrowie

bEZpŁatnE noWoCZEsnE  
InsULIny W proGraMIE 75+

Ważne informacje dla seniorów z cukrzycą!

Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego  
Stowarzyszenia Diabetyków widzi w programie dobrą zmianę:
 - To znakomita wiadomość dla seniorów chorych na cukrzycę. Mają szansę na leki, 

które wcześniej z powodu ceny były dla nich niedostępne.

Wskazania  
do stosowania 
długodziałających 
analogów insulin:
• w cukrzycy typu 1 

u dorosłych, młodzieży  
i dzieci od 2. roku życia,

• w cukrzycy typu 2 
u pacjentów leczonych 
insuliną NPH, od co najmniej 
6 miesięcy i z hemoglobiną 
glikowaną HbA1c >= 8%,

• w cukrzycy typu 2 
u pacjentów leczonych 
insuliną NPH, od co 
najmniej 6 miesięcy 
i z udokumentowanymi 
nawracającymi epizodami 
ciężkiej lub nocnej hipoglikemii

• w cukrzycy o znanej  
przyczynie.

od września seniorzy po 75. r.ż. mogą bezpłatnie korzystać 
z nowoczesnych długodziałających analogów insulin.  
to wspaniała wiadomość, która cieszy chorych i ich lekarzy.
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JZO jest firmą produkującą najwyższej jakości soczewki okularowe. Dzięki połączeniu ponad 70-letniego doświadczenia  
w produkcji artykułów z branży optycznej, polskiej solidności i korzystaniu z projektów francuskich specjalistów, JZO oferuje 
soczewki okularowe najnowszej generacji, zapewniające doskonałą korekcję i ochronę wzroku, w tym wysokiej klasy soczewki 
progresywne.

www.jzo.com.pl

FAKTY i MITY

Do okularów progresywnych  
truDno przywyknąć

W dobie nowoczesnych konstrukcji soczewek progresy-
wnych, stwierdzenie to jest nieprawdziwe. Zaawansowane 
technologie wykorzystane przy projektowaniu i produkcji  
soczewek progresywnych do minimum skracają czas  
przyzwyczajania się do nich. Aby wykonywanie codziennych 
czynności stało się przyjemnością, okulary progresywne  
powinny być dobrane i zamontowane zgodnie z indywidualny-
mi potrzebami użytkownika. Ponadto, niektórzy producenci  
soczewek progresywnych, np. JZO sp. z o.o. oferują je  
z pakietem Komfortowa Adaptacja, co oznacza, że w razie  
jakichkolwiek problemów z przyzwyczajeniem się do nich 
można wymienić je na okulary jednoogniskowe, dwuogni-
skowe lub progresywne o innej konstrukcji.

Przyczyną problemów z widzeniem, które zaczynają być odczuwalne zazwyczaj już po 40. roku życia może być naturalny proces 

starzenia się soczewki oka i zmniejszenie jej elastyczności. Prowadzi to do problemów z wyraźnym widzeniem przedmiotów 

znajdujących się blisko oczu, szczególnie przy słabym oświetleniu. Konieczne staje się wówczas albo stosowanie okularów do 

czytania, albo noszenie dwóch par okularów – jednych do bliży, drugich do dali. Innym rozwiązaniem są okulary progresywne, 

które zapewniają wyraźne widzenie na każdą odległość.

Obecnie oferowane soczewki progresywne zapewniają wysoki komfort użytkowania. Czasem jednak słyszy się na ich temat 

zniechęcające opinie, które powstały w dość odległych czasach, kiedy oferowane były pierwsze takie soczewki. Warto zatem 

skonfrontować posiadaną wiedzę ze stanem faktycznym. 

O SOCZEWKACH PROGRESYWNYCH

okulary z soczewkami  
progresywnymi wygląDają jak 
zwykłe okulary korekcyjne

Na soczewce progresywnej nie widać linii podziału 
pomiędzy poszczególnymi obszarami korekcji. Z wyglądu 
okulary z soczewkami progresywnymi niczym nie różnią się 
od tych używanych powszechnie np. do czytania. Soczewki 
progresywne są wykonane z doskonałych materiałów i pokry-
wane powłokami antyrefleksyjnymi, które niwelują uciążliwe 
dla wzroku odblaski. Można je zamówić nie tylko w wersji bez-
barwnej, ale również jako fotochromowe, polaryzacyjne lub 
barwione.

soczewki progresywne nie korygują 
wszystkich waD wzroku

Konstrukcja soczewek progresywnych umożliwia korekcję zróżnicowanych 
wad wzroku, takich jak: krótkowzroczność, dalekowzroczność lub astyg-
matyzm. Stosowanie tego typu soczewek zaleca się już w początkowych 
fazach prezbiopii. Należy obalić mit, że wady wzroku inne niż prezbiopia 
ograniczają możliwość noszenia soczewek progresywnych.

Do soczewek progresywnych  
można wybrać Dowolne oprawy

Istnieje nieuzasadnione przekonanie, że okulary progresywne muszą 
mieć koniecznie duże oprawy. W rzeczywistości personalizacja w doborze  
soczewek i zaawansowane technologie pozwalają na wybór niemal  
dowolnych opraw zgodnie z upodobaniami użytkownika.

wszystkie soczewki progresywne  
są takie same

Nie jest prawdą, że wszystkie soczewki progresywne są takie same. 
Współcześnie na rynku jest wiele konstrukcji soczewek progresywnych. 
Są one dostosowane do potrzeb nabywców: specyfiki wykonywanej  
pracy, wieku lub hobby. Takie soczewki jak Intuitiv® Plus Mio uwzględniają 
np. sposób patrzenia przez okulary odmienny dla osoby praworęcznej  
i leworęcznej oraz budowę gałki ocznej, która jest różna przy różnych  
wadach wzroku. Okulary progresywne są tworzone według indywidualnych 
parametrów zamawiającego.

ceny okularów progresywnych  
są zróżnicowane

Ceny okularów progresywnych zaczynają się od kilkuset złotych. Ich 
dokładna wartość zależy od rodzaju wybranych szkieł i ich materiału, 
wybranych opraw i kosztów montażu. Pamiętajmy jednak, że korzystając  
z okularów progresywnych - jedna para okularów zastępuje nam dwie, co po 
dokładnej kalkulacji zawsze rekompensuje poniesiony wydatek.

MIT

FAKT

MIT

FAKT

MIT

FAKT

Zdrowie
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SOCZEWKI PROGRESYWNE JZO
Komfortowe widzenie na każdą odległość, w każdej sytuacji

widzenie dali 

widzenie pośrednie

widzenie bliży

Intuitiv® Plus        Anateo® Plus        Sirus® Plus        Intro®+

Zapytaj swojego optyka, które soczewki progresywne JZO będą najlepsze dla Ciebie:

soczewki progresywne Jzo to:

idealne dopasowanie okularów do potrzeb  

Twojego wzroku

elegancki wygląd okularów

wygoda użytkowania

dowolność w wyborze opraw, niezależnie  

od wady wzroku

przejrzystość i komfort widzenia, dzięki  

wysokiej klasy powłokom antyrefleksyjnym

ochrona wzroku przed szkodliwym  

promieniowaniem UV

• 

 

• 

•

•

 

•

•

O SOCZEWKACH PROGRESYWNYCH

progresywne soczewki okularowe Jzo

są oferowane z pakietem koMFortowa aDaptacJa, co oznacza,  

że w razie jakichkolwiek problemów z przyzwyczajeniem się do nich, można je 

wymienić na inne soczewki okularowe.

Zdrowie
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przyjaciele seniorów wybrani
Wrocławska Rada Seniorów pierwszy raz przy-
znała statuetki „Przyjaciel Seniora”. Początki były 
oczywiście trudne. Rozważania, kto powinien po-
dejmować decyzje, jak powinno wyglądać zgło-
szenie, kto ma prawo zgłaszać kandydatów do 
tego zaszczytnego tytułu. Udało się rozstrzygnąć 
wszystkie wątpliwości i oto po raz pierwszy mamy 
przyjemność poinformować, kto został wyróżniony. 

Linda Matus redaktor naczelna czasopisma dla se-
niorów „Gazeta Senior” za całokształt działalności 
na rzecz seniorów. Adam Zych profesor zwyczajny 
w Dolnośląskiej Wyższej Szkole we Wrocławiu. Spe-
cjalizuje się w gerontologii społecznej, pedagogice 
starzenia się i starości oraz psychologii religii, autor 
wielu publikacji. Ryszard Sławczyński dyrektor Klubu 
Muzyki i Literatury we Wrocławiu miejsce, gdzie po-
kolenia mogą się integrować przy muzyce, literaturze 
i sztukach plastycznych. Miejsce szczególnie przy-
jazne seniorom. Restauracja „Bernard” jest otwar-
ta na potrzebujących. Organizuje wspólnie z Radą 
Osiedla Stare Miasto coroczne spotkania wigilijne 
dla osób samotnych. To tutaj, wspólnie z Wrocław-
skim Centrum Seniora, urządzono dla najstarszych 
wrocławskich małżeństw uroczyste kolacje i przyjęcia 
urodzinowe dla najstarszych mieszkańców naszego 
miasta. Miejska Biblioteka Publiczna za szcze-
gólne zaangażowanie w rozszerzanie czytelnictwa 
wśród starszych wiekiem, za pomoc w posługiwaniu 
się katalogiem, za umiejętność porozumiewania się 
z głuchoniemymi.

senioralia w polsce
We Wrocławiu chylą się ku końcowi dwutygodniowe 
obchody Dni Seniora. W Krakowie cichną III Ogól-
nopolskie Senioralia. Tymczasem w Poznaniu roz-
kręcają się na dobre Senioralni.Poznań 2016, które 
potrwają aż miesiąc.

Kolejne polskie Miasto  
przyjazne starzeniu
Poznań, drugi po Gdyni, został przyjęty do Sieci Miast 
Przyjaznych Starzeniu WHO. Gratulujemy!

seniorzy z całej polski uczestniczyli  
1 października w konferencji „rady  
seniorów – partnerstwo z samorządami”.
Spotkanie zorganizowała poseł Małgorzata Zwiercan, 
przewodnicząca sejmowej komisji Polityki Senio-
ralnej. Konferencja odbyła się w Międzynarodowym 
Dniu Osób Starszych.
W Sali Kolumnowej Sejmu RP zasiadło ponad 500 
seniorów z całej Polski. Konferencja została obję-
ta honorowym patronatem marszałka Sejmu Marka 
Kuchcińskiego. Wziął w niej udział wicemarszałek 
Sejmu Joachim Brudziński.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele organiza-
cji seniorskich, parlamentarzyści, członkowie Rady 
Ministrów oraz eksperci. Organizatorem wydarzenia 
była Komisja Polityki Senioralnej przy współudziale 
Ministerstw: Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz 
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. o aktywności 
zawodowej i społecznej osób starszych. Poruszono 
również rolę seniorów w lokalnej polityce międzypo-
koleniowej. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapo-
znać się sytuacją demograficzną Polski oraz z potrze-
bami zdrowotnymi seniorów. Spotkanie było również 
okazją do dyskusji o współpracy gminnych rad senio-
rów z władzą samorządową.

polityka senioralna aktualności

Krystyna Lewkowicz ponownie zosta-
ła przewodniczącą obywatelskiego 
parlamentu seniorów II kadencji.
3 października, w Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN zebrał się po raz drugi Obywatelski Parlament 
Seniorów. W sesji plenarnej wzięło udział 460 dele-
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gatów z całej Polski. Kadencja II OPS potrwa cztery 
lata.
W uroczystości udział wzięli m.in. Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, prezydent Warszawy, prezes PSL Wła-
dysław Kosiniak -Kamysz, była premier Ewa Kopacz, 
prezes NIK Krzysztof Kozłowski oraz poseł Michał 
Szczerba.
Przedstawiciele środowiska seniorskiego przyjęli 
deklarację programową II kadencji parlamentu „Se-
niorzy i przyszłość Polski”. Opracowany został długo-
falowy program działania. OPS na równi z organiza-
cjami rządowymi i państwowymi jednostkami będzie 
monitorował sytuację osób starszych.
Uczestnicy obrad widzą konieczność podjęcia szere-
gu nowych inicjatyw wzmacniających politykę senio-
ralną. Chodzi m.in. o kontynuowanie procesu zjed-
noczenia środowisk senioralnych i przeciwdziałanie 
destruktywnym działaniom.
Kolejne punkty deklaracji to wspieranie ekonomii 
społecznej i inspirowanie rozwoju 
srebrnej gospodarki oraz wprowa-
dzanie systemu zachęt dla praco-
dawców sprzyjających tworzeniu 
miejsc pracy i zatrudnianiu osób 
starszych.

senior to niekoniecznie staruszek
W dniu 3 października odbyło się kolejne posiedze-
nie Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu. Tym razem 
przewodniczący Rady, dr Szkutnik zaprosił do udzia-
łu w naradzie przedstawicieli ośmiu działających na 
terenie miasta Uniwersytetów Trzeciego Wieku, za-
stępcę Prezydenta Miasta – Jędrzeja Solarskiego, 
kilku profesorów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 
przedstawicieli Kościoła Katolickiego i inne osoby po-
wiązane z tematem posiedzenia.
Głównym tematem była wymiana poglądów na temat 
możliwości i form pogłębienia aktywności seniorów. 
Kanwą dyskusji były zaproponowane przez organi-
zatorów tezy. Koncentrowały się one wokół praktycz-
nych aspektów organizacji przepływu informacji od 
MRS do UTW i odwrotnie; sformułowania głównych 
potrzeb osób starszych w kontekście przyjęcia Po-
znania jako drugiego po Gdyni do grona europejskich 
Miast Przyjaznych Starzeniu; zapobieganiu i przeła-
mywaniu marginalizacji seniorów przez inspirowanie 
i wspieranie ich aktywności.
Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. Stanisław 
Dylak, naświetlając z punktu widzenia pedagogi-
ki społecznej, jakie formy aktywności i dlaczego, są 
profilaktyką opóźniającą procesy starzenia, a jakie  
nie są. Zobrazował, jak ważną funkcję pełni komuni-
kacja bezpośrednia (osobista) i formy zaangażowań 
umysłowych. Przewinęła się w dyskusji za sprawą 
językoznawcy, prof. Tadeusza Zgółki, problematyka 
terminologiczna dotycząca pozaprodukcyjnej grupy 
społecznej, wydająca się dzisiaj nieco anarchiczną 
i nie zawsze akceptowaną przez „seniorów”. Pani 
Rakowska-Staniak zastanawiała się jak zaktywizo-
wać mężczyzn, których udział wśród członków UTW 
wynosi 14%, podczas kiedy kobiet 86%. Zapropono-
wała też rozważenie możliwości zobligowania przez 
szkoły wyższe studentów ostatnich lat nauki, do pro-
wadzenia zajęć w Uniwersytetach Trzeciego Wieku. 
Pan Henryk Kociemba sformułował, czym powinny 
cechować się działania, aby były zdolne wzbudzić za-
interesowanie mężczyzn jako grupy społecznej, a ks. 
bp dr Damian Bryl podkreślał, jak wielkie znaczenie 
dla pracy ze starszymi grupami społecznymi ma sza-
cunek i godność.
Dyskusja była długa i ożywiona 
a jej protokół dostarczy bez 
wątpienia Miejskiej Radzie 
Seniorów w Poznaniu wa-
chlarza wniosków praktycz-
nych do dalszej realizacji 
podjętego tematu.

Miłosz Sałaciński

Andrzej Wasilewski

  rodZInnE  
obsErWatorIUM nIEba

Wejdź na stronę  
www.wielkiwoz.pl
Obejrzyj niespotykany   
nigdzie zestaw i kup

Im mniej znasz gwiazdy na niebie, 
tym bardziej jest ono dla Ciebie.  
Z nim nie zbłądzisz na niebie nawet 
na pierwszym Spacerze po nim. 
Powiedz o tym innym, jakie to łatwe.

GWIAZDY NA GWIAZDKĘ!
Nie zwlekaj, Zamów póki jest.  
Uniwersalny, oryginalny, niespoty-
kany,  zawsze aktualny, stosowny 
dla każdego, PREZENT na wszyst-
kie okazje. Pod choinkę też! 

PODAJ IM NIEBO NA DŁONI!
Zostań głównym astronomem Rodziny!
Tym, co przyznaje Dyplom i odznakę Przewodnika 
Spacerów po niebie, (jest w Zestawie ).

Tylko 39,90zł z dostawą do domu.
Tak mało za tak wiele!!! Kupując 5 

kpl. szósty otrzymasz gratis!

Telefon do mnie: 
601 27 42 90

nIE  prZEGap!
fot. Marek Śnioch
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rEWoLUCja w zamykaniu  
rozszerzonych naczynek krwionośnych!

Unikalny sprzęt - sprawdzona metoda - najwyższa skuteczność bez ryzyka  

Urządzenie Veinwave wykorzystuje zjawisko termokoagulacji i jest wynalaz-
kiem brytyjskiego chirurga naczyniowego dr Briana Newmana. Urządzeniem 
dostarczamy kontrolowaną dawkę energii wysokiej częstotliwości, doprowa-
dzając do podgrzania drobnych naczynek krwionośnych. Energia przekazy-
wana jest przez cienką igłę w bardzo krótkim czasie (0,2 sekundy). Dostar-
czone ciepło zamyka naczynko bez uszkodzenia otaczających je tkanek. 
Dzięki temu unikamy powikłań. Procedurę z powodzeniem można stosować 
do zamykania naczynek na twarzy i innych widocznych częściach ciała. Za-
bieg trwa około 15 minut i nie ma żadnych ograniczeń wynikających z pory 
roku, wieku czy stanu zdrowia. To jedyna metoda zaakceptowana przez FDA 
(Food and Drug Administration). Koszt zabiegu już od 100 zł.

Gabinet Kosmetologii Medycznej  
Estetic place
Ch Ferio Gaj ul. Świeradowska 51/57 lok. 104  
(I piętro) obok Kinderplanety, Wrocław

Więcej informacji, umawianie wizyt  
tel. 698 677 811

Veinwave Laser IPL Epilacja  Diatermia

ryzyko blizn brak wysokie niskie średnie wysokie

efekt końcowy natychmiasy 6-8 tyg. do 6 tyg. niesatysfakcjo-
nujący

niesatysfakcjo-
nujący

ryzyko poparzeń brak potencjalnie
wysokie 

wysokie brak wysokie

bolesność minimalna  potencjalnie 
wysoka

wysoka wysoka wysoka

prawdopodobieństwo 
nawrotu 

brak mało prawdo-
podobne

wysoce praw-
dopodobne

wysoce praw-
dopodobne

wysoce praw-
dopodobne

średnia liczba wyma-
ganych zabiegów 

1 3+ 5+ 1 2+ 

porównanie dostępnych na rynku technologii 
zamykania naczynek krwionośnych

poprZEd

Naturalne produkty z Syberii i Ałtaju już w Polsce!

Firma Biolit Europe zachęca, aby spojrzeć na organizm 
jako całość – holistycznie, w którym każda komórka na-
szego ciała otrzyma należną jej dawkę potencjału ener-
getycznego. W swoich produktach Biolit wykorzystuje 
naturalne ekstrakty roślinne z nieskażonych terenów 
Syberii. Dzięki badaniom naukowym, w tym również kli-
nicznym, dotyczącym działania substancji roślinnych, 
oraz 24 opatentowanym składnikom wraz z technolo-
gią wytwarzania, firma Biolit może być uznana za ewe-
nement w skali Europy. Warto dodać, że składniki ak-
tywne w suplementach Biolitu są zawarte w najwyższej 
dopuszczalnej normatywnej dawce.Zamiast stawiać na 
krótkotrwałe i w konsekwencji szkodliwe sztuczne po-
budzanie dużą dawką kawy czy też syntetycznymi pro-
duktami, polecamy zapewnić sobie aktywność fizyczną 
i psychiczną, zażywając naturalnego doktora z Syberii, 
z ponad 200-letnią tradycją stosowania. 

dla seniorów, sportowców, młodzieży
Mowa tu o unikatowym w skali Europy produkcie o na-
zwie Florenta. Jest to ekstrakt wodny z igieł i pąków 
jodły syberyjskiej. Rekomendowany sportowcom, 
seniorom, uczącej się młodzieży, osobom obarczo-
nym dużym wysiłkiem fizycznym oraz pacjentom po 
chemio- i radioterapii. Florenta pomaga w odbudowie 
formuły krwi. Likwiduje infekcje i zapewnia prawidło-
wą wydolność wysiłkową i pracę centralnego układu 
nerwowego.  

na problemy związane z cukrzycą
Osobom cierpiącym na cukrzycę polecamy serię pro-

duktów o nazwie Glukomin. Są one oparte na ekstrakcie 
wodnym łopianu, który zawiera unikalną formułę kwasu 
asparaginowego stymulującego wydzielanie insuliny 
w trzustce. Dzięki odpowiednio dobranym składom ziół, 
produkty Biolitu pomagają w naprawie powszechnych 
wśród cukrzyków problemów – z trawieniem (Achillan 
- Glukomin, Galega Nova - Glukomin), wzrokiem (Fla-
wigran - Glukomin), krążeniem (Wiernom - Glukomin), 
zdrowiem jelit (Witamiks - Glukomin). 

na stawy i schorzenia skóry
Pod względem profilaktyki schorzeń skóry i stawów 
na uwagę zasługują także kremy Florenta i cała seria 
na bazie ekstraktu jodły syberyjskiej, w tym Mumio, 
który wspiera leczenie łuszczycy, egzemy, łojotoko-
wego zapalenia skóry, świądu i rogowacenienia sło-
necznego. 
Balsam Glistnikowy wspomaga ograniczanie rozwoju 
łagodnych zmian skórnych w typie brodawek łojoto-
kowych i wirusowych, zakażenia okolic paznokcia, 
objawy gruźlicy toczniowej skóry, objawy łuszczycy. 
Z kolei Esobel z siedmioplalecznikiem błotnym jest 
skuteczny w procesach degradacyjnych związanych 
z postępującym, naturalnym starzeniem.

Pomagają przy dolegliwościach typowych dla osób z cukrzycą, w profilaktyce chorób stawów 
oraz w problemach trawiennych i skórnych. Łagodzą także procesy związane z postępującym 
starzeniem. W czasach, gdy zalewają nas suplementy niewiadomego pochodzenia warto po-
stawić na naturalne ekstrakty roślinne z nieskażonych terenów Syberii.

Zapraszamy partnerów do współpracy. Wyłączny dystrybutor na terenie UE: BIOLIT EUROPE SP Z O.O. 41-506 Chorzów, ul. Jodłowa 8, tel. 512 45 63 15

Więcej informacji i produktów znajduje 
się w sklepie internetowym i sklepach 
stacjonarnych: www.bioliteurope.pl

Zdrowie
Informacja prasowa
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immunoherb

Suplementy diety nowej generacji
Innowacyjna formuła ziół

Preparaty w 100% naturalne!

Immunoherb to unikalna kompozycja składników pochodzenia naturalnego, 
który aktywuje i wspiera układ odpornościowy. Preparat zapewnia 
prawidłowy przebieg procesów immunologicznych oraz metabolizm 
energetyczny. Chroni organizm przed stresem oksydacyjnym. Immunoherb 
to unikalna kompozycja składników pochodzenia naturalnego. Preparat 
bogaty w minerały, witaminy oraz odpowiednio dobrane ekstrakty roślinne 
zapewnia organizmowi prawidłowe funkcjonowanie.

Witamina C, kwas foliowy i witamina B12 - zapewniają prawidłowy 
przebieg procesów immunologicznych
Witamina E - wspiera ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym
Cynk i selen - pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym 
oraz wspierają prawidłową pracę układu odpornościowego
Ekstrakt z owoców cytryńca chińskiego - usprawnia procesy adaptacyjne 
(przystosowawcze) i zwiększa siły witalne
Ekstrakt z korzenia traganka błoniastego - jest tradycyjnym 
środkiem immunostymulującym, wzmacniającym, odtruwającym 
i przeciwstresowym
Ekstrakty z żeń-szenia syberyjskiego (Eleutherocoecus), różeńca 
górskiego (Rhodiola) i żeń-szenia właściwego (Panax ginseng) - 
zwiększają tolerancję na stres, wzbudzają procesy odnowy oraz 
usprawniają funkcjonowanie układu odpornościowego, przeciwdziałają 
osłabieniu, zmęczeniu, zmniejszeniu witalności, przyspieszają 
rekonwalescencję
Koenzym Q10 - pomaga w ochronie komórek przed stresem 
oksydacyjnym

Dzięki unikalnej kompozycji składników odżywczych produkt 
przeznaczony jest dla osób:
• osób często zapadających na choroby infekcyjne i którym powrót do
   zdrowia zajmuje dużo czasu
• narażonych na osłabienie układu odpornościowego
• wymagających wsparcia procesów metabolicznych
• potrzebujących poprawy wydolności fizycznej i psychicznej
• narażonych na długotrwały wysiłek umysłowy i fizyczny

Zadzwon i zamów! 
tel. 698 677 811
tel. 71 30 70 007 

Polecam Specjalista zdrowia publicznego  
Aneta Mrozek-Szetela

Więcej informacji na temat 
krzesełek schodowych, 
dofinansowań oraz innych 
rozwiązań uzyskasz u naszych 
specjalistów. U nich możesz 
również złożyć zamówienie.

tel. 692 44 94 74
tel. 608 44 58 19
email: info@windy-schodowe.pl

KrZEsEŁKa sChodoWE 
na sChody I po problemie

•	 prosta instalacja 
w każdym polskim 
domu, instytucji

•	 estetyczne 
krzesełka 
dopasowane  
do wnętrza

•	 łatwa obsługa
•	 niska cena

Tu znajdziesz zdjęcia zamontowanych przez naszą firmę 
krzesełek schodowych, platform i innych rozwiązań oraz więcej 

informacji na temat niwelowania barier architektonicznych.

www.windy-schodowe.pl

Opcja dla 
oszczędnych!

Montujemy także 
jeszcze tańsze  

używane krzesełka 
w bardzo dobrym 

stanie.

 produkty KineTex zalecane są w profilaktyce, leczeniu obrzęków  
i opuchlizn oraz przy przewlekłych chorobach narządu ruchu

 dzięki wytwarzającym mikroprądy włóknom srebra, miedzi i węgla  
w efektywny i naturalny sposób wspomagają leczenie stawów

 zalecane do pooperacyjnego i prewencyjnego zabezpieczania stawu podczas 
aktywności fizycznej (także pod opatrunki usztywniające i ortezy)

 opaska wspomaga leczenie bolesnych stanów zapalnych i chorobowych oraz 
przyspiesza regenerację po zdjęciu gipsu lub ortezy

 w ofercie opaski na kolana, biodra, odcinek krzyżowo-lędźwiowy kręgosłupa, 
staw skokowy, łokciowy, nadgarstki oraz rękawice lecznicze

Dokuczają Ci bóle 
kończyn i stawów?
Miałeś urazy kończyn?
Cierpisz na choroby 
zwyrodnieniowe?
WYPRÓBUJ PRZECIWBÓLOWE 
OPASKI ORTOPEDYCZNE KINETEX!

SIŁA NATURY W WALCE Z BÓLEM

Produkty rekomendowane przez Uzdrowisko 
Lądek-Długopole SA specjalistyczny ośrodek 

leczenie chorób narządu ruchu
Rezerwacja: 74 814 64 37

www.uzdrowisko-ladek.pl

Produkty dostępne są w sklepach medycznych, 
medyczno-zielarskich i aptekach.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonu:  
660 639 650, 22 633 19 73 

oraz na stronie www.kinetex.pl
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portal nr 1dla seniorów 
zapraszamy do zakładki WyWIady

polscy mężczyźni noszą 
za duże marynarki
Z wykształcenia inżynier, z 
doświadczenia manager, założyciel 
kultowej firmy produkującej gry 
planszowe. Posiadł ogromną wiedzę 
i sporo życiowego doświadczenia 
nie tylko w sprawach dotyczących 
mody. Znalazł nowoczesny i 
atrakcyjny sposób dzielenia się 
swoją pasją. Ponadczasowe 
zasady i tajniki klasycznej elegancji 
przybliża seniorom-rówieśnikom 
oraz kolejnym pokoleniom. Choć 
nie wierzył, że ktokolwiek będzie 
zainteresowany tym, co robi, bije 
rekordy popularności. Poznajcie Jana 
Adamskiego – dziś znanego blogera 
modowego.
blog znajdziecie pod adresem: janadamski.eu

od soliny do jazzu
„Gdzie się podziały tamte prywatki” i „Zielone Wzgórza nad 
Soliną” znają wszyscy Polacy. Nie wszyscy wiedzą jednak, że 
Wojciech Gąssowski w 1967 roku zdobył pierwszą nagrodę na 
festiwalu Jazz nad Odrą, ale dopiero w wiele lat później wydał 
swoją pierwszą płytę jazzową. Notabene – znakomitą!
O muzycznych fascynacjach, ulubionym wypoczynku i niechęci 
do najnowszych technologii opowiada w rozmowie z Magdą 
Wieteską.

Magda Wieteska: Jako 18-latek zade-
biutował Pan w konkursie „Szukamy 
Młodych Talentów”, a w rok później 
znalazł się Pan w finałowej złotej dzie-
siątce I Festiwalu Młodych Talentów 
w Szczecinie. Kolejne lata były konty-
nuacją muzycznej ścieżki i pasmem 
sukcesów. Skąd wzięła się pasja do 
muzyki? Czy ma Pan muzyczne ko-
rzenie?
Wojciech Gąssowski: Można tak powie-
dzieć, bo w mojej rodzinie wszyscy byli bardzo 
muzykalni, muzykę się kochało. Moja babcia grała 
pięknie na fortepianie. A siostrzeniec był finalistą 
jednego ze znanych konkursów muzycznych. 
Jednak choć jest bardzo uzdolniony muzycznie, 
to poszedł inną drogą. (...) 

Cały wywiad na GazetaSenior.pl

Linda Matus: Podobno do pisania bloga namówił Pana syn?
Jan Adamski: Tak, to prawda. Zawsze podobało mu się, jak dobieram 
stylizacje i twierdził, że byłoby fajnie, gdybym publikował je w internecie. 
Uważałem, że to nie ma sensu. Po pierwsze dlatego, że w internecie 
znajdziemy wiele blogów, po drugie z tego powodu, że są one tworzone 
przez ludzi młodych i atrakcyjnych. Nie sądziłem, że znajdą się chętni 
do oglądania 60-latka w kolorowych ubraniach. Zdecydowałam się, 
ponieważ doszedłem do wniosku, że przecież nie muszę pisać wyłącz-
nie o modzie. Stworzyłem blog, na którym co prawda moda męska jest 
najbardziej wyeksponowana, ale poruszam wiele innych tematów, które 
mnie pasjonują.(...) 

Cały wywiad na GazetaSenior.pl
REKLAMA
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Cumind HR dostępny w aptekach i dobrych  
sklepach zielarskich
Źródła oraz więcej informacji na www.cumind.pl
Facebook: www.facebook.com/cumindhr

Stosuje się wspomagająco w łagodnych 
zaburzeniach neurologicznych, takich jak:
• zaburzenia pamięci i koncentracji
• pierwsze oznaki demencji
• stany depresyjne i lękowe
• oznaki dyskinezy późnej
• w neuropatii cukrzycowej

Działa wspomagająco w zaburzeniach 
układu pokarmowego, takich jak:
• stany zapalne i wrzodziejące żołądka
• niestrawność oraz bóle żołądka
Wspomaga regenerację wątroby.
Zmniejsza ryzyko nawrotu IBS, IBD.

Ergoregenerum-Club
ul. powstańców Śląskich 5/119, 53-332 Wrocław
tel. 71 78 10 273 lub 600 05 36 36  
biuro@ergoregenerum-club.pl

Wczasy świąteczne i noworoczne pod hasłem: 
„odpoczywamy i bawimy się nad bałtykiem”

ogłoszenie naszego biura 
Ergoregenerum-Club ku rozwadze 
wszystkim seniorom zainteresowanym 
przywróceniem urody, wzmocnieniem 
kondycji i poprawą humoru 

Wczasy świąteczne i noworoczne pod hasłem: 
„odpoczywamy i bawimy się w sudeckich Zdrojach”

• Świnoujście od 22.12.2016 do 04.01.2017 r. – 14 dni  
(13 noclegów), trzy posiłki dziennie, Turnus Rehabilitacyjny 
Świąteczno – Noworoczny, cena 1850 zł, uroczysta Kolacja 
Wigilijna, Bal Sylwestrowy, zabiegi lecznicze wg ordynacji 
lekarskiej.

• KOŁOBRZEG 20.12.2016 - 03.01.2017 r - 14 dni (13 noclegów).
trzy posiłki dziennie, Turnus Rehabilitacyjny Świąteczno – 
Noworoczny, uroczysta Kolacja Wigilijna i Noworoczna, 20 
zabiegów leczniczych w turnusie, Ceny od 1320 do 1560 zł.

• Polanica od 20.12.2016 do 3.01.2017r. – 14 dni  
(13 noclegów). trzy posiłki dziennie, cena 1599 zł.  
Uwaga! Dojazd + 70 zł.

• Polanica od 23.12.2016 do 29.12.2016r. – 7 dni  
(6 noclegów) dwa posiłki dziennie oraz serwis kawowy 
z ciastem o godz. 13.00, cena 860 zł. Uwaga! Dojazd + 70 zł.

• Kudowa od 13.12.2016 do 27.12.2016r. –14 dni  
(13 noclegów). trzy posiłki dziennie, uroczysta Kolacja 
Wigilijna, cena 1700 zł Uwaga! Turnus rehabilitacyjny.

• Kudowa od 28.12.2016 do 11.01.2017r. - 14 dni  
(13 noclegów). trzy posiłki dziennie. Rehabilitacja. Zabiegi 
według ordynacji lekarskiej w Domu Zdrojowym.

• Świeradów od 20.12.2016 do 27.12.2017 oraz 28.12.2016 
do 04.01.2017r. - 8 dni (7 noclegów), trzy posiłki dziennie, 
uroczysta Kolacja Wigilijna i Noworoczna, cena 895 zł. 

• KARPACZ - od 23.12.2016 do 27.12.2016 r. – 5 dni  
(z kolacją wigilijną), cena 590 zł, 28.12.2016 do 02.01.2017 r. – 
6 dni (z kolacją noworoczną), dwa posiłki dziennie  
cena 850 zł. Dzieci zniżka 50%. Dzieci do trzech lat gratis.

• Lądek od 21.12.2016 do 0401.2017 - 14 dni (13 noclegów). 
trzy posiłki dziennie, ceny od 1200 do 1800 zł. 20 zabiegów 
według ordynacji lekarskiej

REKLAMA

rzeka łączy pokolenia
Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” 
w Koninie zorganizowała na rzece Warcie 
doroczny, niekomercyjny, ogólnodostępny spływ 
kajakowy o długości 30 km, co przekłada się na  
6 godzin wiosłowania. W spływie wzięło udział 120 
osób, w tym seniorzy oraz nasz reporter – Andrzej 
Wasilewski. Oto jego relacja.

Wielką Pętlą Wielkopolski nazywa się połączenie 
dróg wodnych na szlaku Konin – Poznań - Gorzów 
Wielkopolski – Czarnków – Nakło – Kruszwica – Ko-
nin. Trwa promocja walorów turystycznych szlaku, 
powstają mariny, wypożyczalnie kajaków, hausbo-
otów, jachtów motorowych. 

W spływie wzięło udział 120 osób (60 kajaków). – Nie 
było łatwo znaleźć wypożyczalnię, która zaoferuje 
60 jednakowych kajaków. Dlaczego jednakowych? 
Bo w poprzednim roku, kiedy kajaki dostarczyło kil-
ka firm, były one różnej jakości i uczestnicy spływu 
grymasili, że ten dostał lepszy kajak, a ów – gorszy 
–  mówi Marika Leśniewicz, kierownik biura LOT.

I dzieci, i seniorzy
Spływ przebiegał pod hasłem „Rzeka łączy poko-
lenia”. Rzeczywiście, najmłodsi uczestnicy mieli po 
kilka lat, najstarszy 75. Płynęły duże „zestawy ro-
dzinne”, płynęły pojedyncze rodziny (mama z jed-

nym dzieckiem, tata z drugim), nastoletni koledzy 
i koleżanki, małżeństwa wieku bardzo dojrzałego, 
seniorzy solo, dziadkowie z wnukami. Jak policzyła 
pani Leśniewicz, seniorzy stanowili 13% uczestni-
ków. 

Przed wypłynięciem Marek Zawidzki, prezes LOT, 
zaprosił na śniadanie serwowane przez Koło Go-
spodyń Wiejskich z pobliskich Bielaw. Na mecie 
czekały pierogi. Po powrocie autokarami do punk-
tu wyjścia, podwieczorek w postaci kiełbasy z grilla 
rozpoczął festyn integracyjny dla kajakarzy. Wasz 
redaktor po wielogodzinnym wiosłowaniu przypły-
nął do pierogów (pyszne były) w ostatniej grupce 
uczestników, perswadując sam sobie: „kochany, to 
nie wyścigi, to rekreacja”. A każdy spływ, każdą rze-
ką, daje niezapomniane wrażenia wizualnego kon-
taktu z przyrodą zmieniającą swój obraz za każdym 
zakolem. No i jest frajdą towarzyską, której seniorzy 
nie mają w nadmiarze.

Andrzej Wasilewski
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dział sprzedaży 41 349 50 50 

www.jednosc.com.pl

Wydawnictwo Jedność oraz największe 
niemieckie wydawnictwo poradnikowe 

przedstawiają

PORADNIKI O ZDROWIU

Günther h. heepen

HORMONY
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Dzięki sprawDzonym metoDom naturalnym
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SkuteczNe SpOSObY Na
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Annette Bopp | Dr. thomAs Breitkreuz
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aNtYbIOtYkI
ROŚlINNe 
Sekretna broń natury

ArunA m. siewert
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DAniel weiss

tapINg
Taśmy na bóle mięśni i inne dolegliwości
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 najnowsze badania 
 najlepsi autorzy 
 fachowe porady 
 sprawdzone metody 
 inspirujące zdjęcia

oprawa miękka ze skrzydełkami,  
kredowy papier,
format 165x200 mm
cena 33,00 zł/egz. zaMÓW kSIąŻkI

JuŻ dzIŚ!

reklamaSENIOR_83x255_PoradnikiZdrowie.indd   1 2016-09-07   09:43:29

ChoLEsFytoL
suplement diety
Produkt dostępny w wybranych aptekach  
i sklepach zielarskich.

• skutecznie wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu 
we krwi 

• zawiera fermentowany czerwony ryż oraz suchy ekstrakt z owoców 
drzewa oliwnego

• zapewnia optymalne działanie w kontrolowaniu poziomu "złego 
cholesterolu"

• nie obciąża wątroby
• skuteczność potwierdzona badaniami

Usuwa bóle mięśniowe 
i obniża poziom cukru
Terapia Cholesfytolem redukuje bóle mięśniowe, na 
które cierpią osoby przyjmujące statyny. Obniża rów-
nież poziom cukru we krwi oraz ciśnienie krwi, dzięki 
czemu mogą go przyjmować osoby z podwyższonym 
ciśnieniem krwi oraz stanem przedcukrzycowym, 
a nawet cukrzycą. 
Według badań fermentowany czerwony ryż zmniej-
sza niebezpieczeństwo powtórnego przypadku ser-
cowo-naczyniowego o 45 procent, a zagrożenie 
cukrzycą przy spożyciu ekstraktu z oliwek spada 
o ponad połowę. Wyniki badań dowiodły, że pacjenci 
stosujący terapię Cholesfytolem przestali odczuwać 
bóle mięśniowe. Dodatkowo o 22 proc. obniżył się 
u nich poziom całkowitego cholesterolu, a o 23 proc. 
poziom cholesterolu LDL. 

skuteczny, nie obciąża  
wątroby
Wysoka jakość ryżu i zawarte w nim aż w 80 pro-
centach hydroksykwasy wyróżniają Cholesfytol spo-
śród innych produktów zawierających ten składnik. 
Powodują ponadto bezpośrednie działanie substancji 
i bezpieczne jej wchłanianie, bez obciążania wątroby. 
Co istotne dla wielu osób przyjmujących leki i suple-
menty diety – Cholesfytol nie wchodzi z nimi w re-
akcję. Drugi składnik – ekstrakt z oliwek zapobiega 
utlenianiu się cholesterolu LDL, procesowi odpowie-
dzialnemu za podwyższanie poziomów LDL i począt-
ki miażdżycy. 

Z aktualnych doniesień medycznych 

redukuje bóle mięśniowe 
i obniża poziom cukru
Terapie substancjami naturalnymi są bezpieczne, skuteczne i uznane na 
rynku farmaceutycznym. Jedną z nich jest terapia Cholesfytolem, która 
pomaga przy zaburzeniach równowagi cholesterolowej i lipidowej. Cho-
lesfytol działa w oparciu o fermentowany czerwony ryż oraz ekstrakt z oli-
wek, produkty przebadane i zaakceptowane przez komisje europejskie. 
Substancje czynne wchodzące w skład Cholesfytolu mają oświadczenia 
zdrowotne wydane przez EFSA. 
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 Masz problem z łysieniem? twoje włosy są 

 rzadkie? Chcesz się cieszyć bujną czupryną 

 i na zawsze pozbyć się kompleksów? 

 ZadZWoŃ jUŻ tEraZ pod nUMEr: 

 22 777 45 25 

Duńscy naukowcy odkryli, że połączenie ekstraktu z cytryny, masła z moreli, 
oleju słonecznikowego oraz oleju z kiełków kukurydzy eliminuje wypadanie 
włosów, oraz stymuluje tworzenie nowych cebulek! Dodatkowo witaminy po-
prawiają kondycję włosów!

BIOTENOL to idealnie skomponowany szampon-odżywka, który już w ciągu 30 
dni pozwoli Ci zapomnieć o problemach związanych z wypadaniem włosów.
• tworzy nowe cebulki, stymuluje i przyśpiesza porost włosów,
• pozwala odbudować strukturę włosów
• zapobiega wypadaniu włosów
• wzmacnia nasadę włosa  
• nadaje objętości obecnym włosom

 nIE ZaWIEra: parabEnÓW, sZtUCZnyCh barWnIKÓW, 

 sILIKonÓW I aLErGEnÓW!!! tyLKo natUraLnE sKŁadnIKI!! 

Nie zastanawiaj się, nie czekaj ani chwili dłużej. BIOTENOL jest już w Polsce!
Pierwsze 50 osób otrzyma olejek arganowy GRATIS lub 50% rabatu na drugi produkt!!

1 opakowanie już dziś za jedyne 87 zł!

 tylko teraz, możesz skorzystać aż z 50% rabatu. 

Centrum Audiologiczno-Protetyczne Maytone 
ul. Kamińskiego 11, 91-427 Łódź 
tel. 42 678 04 48
Wszystkie pozostałe adresy dostępne są 
na naszej stronie internetowej www.maytone.pl
Profesjonalizm naszych usług jest potwierdzony międzynarodowym certyfikatem najwyższej jakości ISO 9001.

Centrum Audiologiczno-
-Protetyczne Maytone

Rok założenia 1991

Oferujemy:
 ͫ Pełne badanie słuchu  

– audiometria słowna i tonalna,
 ͫ Badanie w wolnym polu,
 ͫ Tympanometrię,
 ͫ Videootoskopię,
 ͫ Bezpłatne konsultacje protetyczne,
 ͫ Profesjonalny dobór aparatu  

słuchowego,
 ͫ Wykwalifikowany zespół  

specjalistów,
 ͫ Pięcioletnią opiekę nad Klientem,
 ͫ Wizyty domowe,
 ͫ Program Rodzinny,
 ͫ Możliwość wypożyczenia aparatu,
 ͫ Doświadczenie i profesjonalizm  

poparty 25-letnią obecnością  
na rynku.

REKLAMA

odzierani nawet  
z godności  
– starość w polskim wydaniu.
Człowiek starszy nie ma wyboru, musi się godzić 
ze wszystkim – mówi 90-letnia pani Krystyna. Nie 
może tak być – alarmuje Stowarzyszenie „mali bracia 
Ubogich” i zachęca do zaangażowania się w akcję 
Godność się nie starzeje!
Pani Krystyna ma 90 lat. Mieszka sama, nie ma rodziny. Z trudem się porusza, 
od kilku lat nie wychodzi z domu. Jest zdana na pomoc opiekunki społecznej. 
Jada, co ta jej poda, czasem z obawą, bo opiekunka nie zawsze sprawdzi, czy 
produkt się nie przeterminował lub nie zepsuł. Śniadanie starsza pani je zazwy-
czaj o godzinie 9, obiad dopiero o 17. Nie ma wyboru – w tych godzinach przy-
chodzi jej opiekunka. Choć w zakresie usług OPS-u pani Krystyna ma wpisaną 
pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych, to tak naprawdę nie może na to liczyć. 
Opiekunka wpada jak po ogień, zrobi drobne zakupy, ugotuje lub po prostu 
odgrzeje coś na szybko, przez pół godziny ponarzeka na swoją pracę i biegnie 
dalej. Zapytana, czy myślała o tym, by zawnioskować o zmianę osoby do pomo-
cy starsza pani, zaprzecza. Obawia się, że trafi jeszcze gorzej.

- Takie rzeczy są niestety na porządku dziennym – mówi Joanna Mielczarek ze 
Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” – Osoby starsze, zwłaszcza te w sę-
dziwym wieku, samotne i niemogące liczyć na wsparcie np. ze strony rodziny, 
godzą się na traktowanie, które często narusza ich godność. Przedmiotowe, 
obcesowe, często wręcz opryskliwe. I nie dotyczy to tylko opieki społecznej, ale 
także służby zdrowia, sądów, urzędów, codziennych sytuacji.

Pani Ewa opowiada: Mam 80 lat. Któregoś razu, podczas wizyty w przychodni 
usłyszałam od lekarza: Pani i tak już żyje na kredyt. 

Pani Elżbieta wspomina z rozgoryczeniem: szpital to nie umieralnia – te słowa 
usłyszał mój śp. ojciec, zgłaszając się do szpitala w Sokołowie Podlaskim.

2016

 

 

 

    

Vitacorn – firma rodzinna założona w 1988 r, w której 
produkuje się żywność o naturalnych cechach, wytwarzaną 
tradycyjnymi metodami.

Kontakt:
PPHU VITACORN

SP. Z O.O.
61-413 Poznań
ul. Kołłątaja 24

dział handlowy: 61 893 24 32
fax: 61 639 03 78,

zarząd: 61 8305 149
www.vitacorn.com.pl

Członek Europejskiej Sieci Regionalnego  
Dziedzictwa Kulinarnego
(na liście produktów tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi wpisany jest olej rzepakowy i olej z pestek dyni). 
Głównym profilem produkcji są oleje tłoczone na zimno, 
nierafinowane, wysokiej jakości. Dzięki tradycyjnemu proce-
sowi tłoczenia, oleje zachowują oprócz swoistych cech orga-
noleptycznych, naturalny, niezmieniony skład witamin (E, K), 
lecytynę i nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 i omega 6 
w konfiguracji CIS (a nie trans).
Zapraszamy do zapoznania się z całą gamą naszych produk-
tów na stronie internetowej www.vitacorn.com.pl

OLEJ RZEPAKOWY 
na zimno tłoczony, 
nierafinowany

OLEJ Z CZARNUSZKI na zimno 
tłoczony, nierafinowany

TRÓJPAK  
oleje z orzecha  
włoskiego, z pestek 
dyni i rzepakowy

OLEJE na zimno tłoczone, 
nierafinowane
Olej lniany wielkopolski
Olej rzepakowy
Olej słonecznikowy
Olej z pestek dynii
Olej z orzecha włoskiego
Olej sezamowy
Olej z ostropestu

Produkty dostępne  
w sieci Kaufland
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Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
Zakopane, ul. Pardałówka 6
tel. 18 20 190 90, e-mail: wojnar@wojnar.pl

Weź zdrowie w swoje 
ręce. Jedź na wczasy 
dla seniorów!
To idealna okazja na 
połączenie wypoczynku 
w spokojnej i cichej 
okolicy Zakopanego z zabiegami 
leczącymi ciało i ducha.

 ͫ Wypoczynek w nowoczesnym ośrodku z dala od ulicy
 ͫ Wycieczki zorganizowane, nie musisz się obawiać czy dasz 
sobie radę, przygotowaliśmy program dla osób o każdym 
stopniu sprawności

 ͫ Wieczorek zapoznawczy oraz wspólne biesiadowanie przy 
ognisku zaowocuje nowymi znajomościami

 ͫ Domowa kuchnia – możemy pochwalić najwyższymi 
ocenami w badaniu zadowolenia naszych gości  
(śniadanie, obiad i kolacja, pobyt rozpoczyna się obiadem, 
a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu)

 ͫ 14 dni i 13 noclegów
 ͫ 55 zabiegów rehabilitacyjnych tj. 30 zab. zleconych przez 
lekarza, 10 x gimnastyka poranna, 10 x muzykoterapia,  
5 x zajęcia fitness

 ͫ Wstępne i końcowe badanie lekarskie oraz opieka lekarska 
interwencyjna

 ͫ Wykłady dotyczące chorób serca lub bólu kręgosłupa

Pobyty tygodniowe oraz weekendowe z pełnym wyżywieniem
Z dala od zgiełku miasta w otoczeniu zieleni
Komfortowe pokoje z przestronnymi werandami
Do dyspozycji Gości sauna, kijki nordic walking oraz drink-bar

pensjonat Złoty Widok, ul. Sarnia 7, Karpacz
tel. 505 651 577, info@zloty-widok.pl

pensjonat Złoty Widok 
zaprasza na wypoczynek 
w góry cały rok

Pobyt weekendowy (3 doby) 499 zł
Pobyt 5-dniowy 899 zł

Pobyt tygodniowy 1300 zł

Możesz wspierać nasze działania wpłacając 
dowolną kwotę na nasze konto.
Konto:  
95 1090 1043 0000 0001 0112 4551

 � noclegi z pe³nym wy¿ywieniem,
 uroczysta Kolacja Wigilijna,

 bogaty program integruj¹cych zajêæ dodatkowych,
 zabiegi z wykorzystaniem wód siarczkowych, masa¿u itp

 mo¿liwoœæ skorzystania ze œwi¹tecznych atrakcji Krakowa...
 

�

�

�

�

...w atrakcyjnej cenie ju¿ od 325 z³/os. 

SpêdŸmy Œwiêta RAZEM
Z nowymi przyjació³mi, w ciep³ej rodzinnej atmosferze, ze wspólnym prze¿ywaniem 
Kolacji Wigilijnej, Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz radosnym witaniem Nowego Roku.

Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o.
ul. K¹pielowa 70, 30-698 Kraków, tel. 12 254 78 11

rezerwacja@uzdrowisko.krakow.pl    www.uzdrowisko.krakow.pl

 UWAGA: Rabat na has³o “Gazeta Senior” - zadzwoñ i poznaj szczegó³y.

.
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www.malibracia.org.pl/godnosc 
strona internetowa, na której moż-
na opisać przykłady łamania praw 
i naruszeń godności osób starszych. 
Celem jest zebranie w jednym miej-
scu, jak najwięcej takich historii, 
by pokazać, że nie jest to problem 
marginalny i że osoby starsze, 
zwłaszcza samotne i niesamodzielne 
są bardziej narażone na nadużycia. 
Dołącz do akcji!

Z kolei pani Katarzyna była w banku świadkiem 
sytuacji, która ją zbulwersowała. 

- Starszy pan nie mógł wyjąć pieniędzy z bankoma-
tu, zablokowało mu kartę – opowiada - Czekał 30 
minut w kolejce w oddziale, podchodzi do pani ob-
sługującej, ta prosi o dowód, starszy pan jej podaje, 
a ona zaczyna się na niego wydzierać (ewidentnie 
grając pod publikę innych oczekujących) - "co mi 
pan daje, dowód jest nieważny, co pan nienormalny 
jest?". Pan tłumaczy jej, że zabrało mu kartę, dowód 
właśnie wyrabia nowy, ale musi wyjąć pieniądze 
jakoś, bo nie ma na życie. A obsługująca na to "co 
mnie to interesuje, ja nie mogę obsłużyć bez ważne-
go dowodu, musi pan czekać". Sama sytuacja, brak 
okazania chęci pomocy, zrozumienia i poszukania 
innych rozwiązań były dla mnie szokujące.

- To się dzieje każdego dnia. Słyszymy o takich 
sytuacjach nie tylko z ust naszych podopiecznych. 
– mówi Joanna Mielczarek - Starszej osobie trud-
niej upomnieć się o swoje prawa. Starszy człowiek 
gorzej słyszy, czasem zdarza mu się o czymś 
zapomnieć, wolniej się porusza, często zdany jest 
na pomoc osób trzecich. Nie ma siły walczyć, więc 
rezygnuje, godzi się na taki stan rzeczy. Niezauwa-
żany, ignorowany, nieważny. Ale czy sędziwy wiek, 
kruchość fizyczna, mniej sprawna pamięć obierają 
człowiekowi prawo do godnego życia?

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” podkreśla: 
Godność się nie starzeje! Przeciwdziałając łama-
niu praw osób starszych, dyskryminacji ze względu 
na wiek, zachowaniom, które naruszają ich godność, 
regularnie alarmuje decydentów, instytucje publicz-
ne, media o konieczności działania, podjęcia syste-
mowych rozwiązań, które będą zapobiegać naduży-
ciom i będą lepiej je chronić.

- W tym roku stworzyli specjalną stronę internetową 
www.malibracia.org.pl/godnosc, na której zbierają 
przykłady łamania praw i naruszeń godności osób 
starszych. Każdy, kogo spotkała taka sytuacja, każ-
dy, kto był jej świadkiem, może tam o tym napisać. 
Chodzi o to, by zebrać w jednym miejscu jak najwię-
cej takich historii, by pokazać, że nie jest to problem 
marginalny i że osoby starsze, zwłaszcza samotne 
i niesamodzielne są bardziej narażone na naduży-
cia.

Akcja Stowarzyszenia wspiera działania Rzecznika 
Praw Obywatelskich dążące do wdrożenia i opra-
cowania całościowej strategii państwa w zakresie 
polityki senioralnej, angażującej wszystkie instytucje 
na poziomie centralnym i samorządowym do pod-
jęcia systemowych rozwiązań, przeciwdziałających 
wymienionym wyżej zjawiskom. Ma również uzasad-
nić potrzebę powstania i przyjęcia - także na grun-
cie polskim, opracowywanej przez ONZ Konwencji 
o prawach osób starszych.

szczegóły akcji na stronie: 
www.malibracia.org.pl/godnosc

więcej informacji:  
info@malibracia.org.pl 

tel. 501 151 045

Godność się nie starzeje!
UWaGa aKCja!

fot. Archiwum mali bracia Ubogich
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Giełda ofert turystycznych dla seniora
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Faktem jest, że w rankingu najlepiej zarabiających 
zawodników wśród wszystkich dyscyplin sportowych 
na świecie, golfiści zajmują pierwsze miejsca, wy-
przedzając nawet największe sławy piłki nożnej. To 
nie znaczy, że w golfa grają tylko najbogatsi. Jest 
wiele krajów, w których golf jest bardzo popularny 
(np. USA, Wielka Brytania, Szwecja, Czechy, Japo-
nia), a ostatnio również w Polsce staje się sportem 
cieszącym się coraz większą popularnością.

Sport na świeżym powietrzu
Golf jest sportem dla każdego, bez względu na wiek, 
choć wymaga sprawności fizycznej i przyzwoitej 
kondycji, albowiem przejście przez wszystkie dołki 
na dużym polu golfowym to nawet kilka kilometrów. 
Jednak golfista wykonuje cały czas umiarkowany 
wysiłek fizyczny, a co ważne, cały czas przebywa na 
świeżym powietrzu i wykonuje ruchy, które w kom-
pleksowy sposób uruchamiają różne części ciała. 
Aby grać w golfa, należy posiadać „Zieloną Kartę”, tj. 
specjalny certyfikat, uznawany na większości pól gol-
fowych na całym świecie, wystawiany przez PZGolf, 
który dowodzi zdania egzaminu w zakresie podsta-
wowych umiejętności gry i wiedzy nt. reguł i etykiety. 
Raz do roku pod egidą Polskiego Związku Golfa or-
ganizowany jest Ogólnopolski dzień golfa, podczas 
którego można poznać fundamenty gry w golfa oraz 
spróbować sił w tej dyscyplinie.

Jak się gra w golfa?
Golf uprawiany jest na otwartych trawiastych tere-
nach i polega na kierowaniu małej piłki golfowej do 
otworów w ziemi, mających kształt cylindra o śred-
nicy 108 mm, za pomocą uderzeń specjalnymi kija-
mi. Celem gracza jest umieszczenie piłki w każdym 
z dołków w jak najmniejszej liczbie uderzeń. Kluczo-
wym elementem gry jest samo uderzenie, wykony-
wane za pomocą specjalnego zestawu kijów. W mo-
mencie uderzenia zawodnik trzyma kij oburącz, stoi 
bokiem do kierunku przyszłego lotu piłki, w lekkim 
rozkroku. Piłka znajduje się kilkadziesiąt centyme-
trów od jego stóp. Uderzenie polega na wykonaniu 
zamachu kijem zza głowy, połączonego z wykona-
niem ćwierć-obrotu w pasie. Jedna stopa stoi cały 
czas nieruchomo na ziemi, zaś pięta drugiej lekko się  
unosi i przekręca w momencie uderzenia.
Komplet kijów golfowych z wózkiem lub torbą oraz 
specjalne buty są dość kosztowne, ale wiele klubów 
golfowych chętnie wypożycza kije początkującym, 
a specjalne buty na początku przygody z golfem nie 
są bardzo potrzebne.

Uwaga – uderzenie!
Wykonanie uderzenia nie wymaga dużej siły, gdyż 
wykorzystuje energię, jaką w naturalny sposób osią-
ga główka kija na skutek prawidłowo wykonanego 

zamachu. Można powiedzieć, że zadaniem gracza 
jest nie tyle użycie siły swoich mięśni, aby jak naj-
mocniej uderzyć w piłkę, ile skierowanie ruchu kija 
w odpowiednim kierunku i pozwolenie mu samemu 
wykonać jego „pracę”. Kije składają się z główki, któ-
rą uderza się w piłkę, pręta łączącego oraz rączki. 
Kije różnią się między sobą kątem nachylenia główki 
i długością kija, pośrednio także wagą. Odmienne 
parametry powodują, iż przy takim samym „swingu” 
(zamachu), zależnie od użytego kija, uderzona piłka 
poleci na inną odległość. Dzielą się na cztery pod-
stawowe rodzaje: „Woods” (drewniane) – umożliwia-
ją wykonywanie uderzeń prowadzących do długich 
lotów piłki, „Irons” (żelazne) – umożliwiają wykony-
wanie delikatniejszych uderzeń i precyzyjniejszą ich 
kontrolę, „Wedges” (kliny) – służą do uderzeń krót-
kich oraz w trudnych sytuacjach (np. gdy piłka wpad-
nie w piach),”Putter” (popychacz) – stosowany jest 
do precyzyjnego uderzania piłek, aby ostatecznie 
wpadły do dołka.

Rozgrywka w golfie
Rozgrywka w golfie polega na zaliczeniu przez za-
wodnika wszystkich dołków na polu. Piłka po zwykłym 
uderzeniu pokonuje zwykle od kilkunastu do kilkuset 
metrów, z czego większość w powietrzu. Aby wcelo-
wać piłką w określone miejsce, zawodnik przy ude-
rzeniu musi uwzględniać zarówno ukształtowanie te-
renu, jak i siłę oraz kierunek wiatru. Źle uderzona piłka 
może wpaść w krzaki, utonąć w stawie lub utknąć 
w piasku. Dobrze uderzona piłka ląduje w skoszonej 
trawie, w miejscu dogodnym do wykonania kolejnego 
uderzenia. Samo docelowe miejsce upadku piłki jest 
kwestią obranej przez gracza strategii.

Można zacząć w każdym wieku
Na początek przygody z golfem wszystko wydaje się 
proste i jednocześnie mocno skomplikowane, jednak 
obserwując graczy, można szybko pojąć, na czym 
ta gra polega. Również ewentualna sprawa punkta-
cji za grę wydaje się mocno zawiła, ale każde pole 
wydaje odpowiednie druki (karta wyników), które wy-
starczy tylko odpowiednio wypełnić. Każdy, kto cho-
ciaż raz doświadczył gry w golfa, chętnie powraca 
na pole i chce nadal uczestniczyć w tych „elitarnych” 
zajęciach.
W wielu miejscowościach są 
dostępne dla wszystkich „Mini 
pola golfowe”, na których 
można poćwiczyć i rozwijać 
swoje umiejętności. Dlatego 
namawiamy wszystkich se-
niorów do spróbowania „gol-
fowania”, tym bardziej że grę 
w golfa można zacząć w każdym 
wieku.

Golf sport dla każdego

Golf jest często postrzegany jako sport bardzo elitarny, który uprawiają wyłącznie 
bogaci snobi. A tak wcale nie jest. W wielu miejscowościach powstają kluby i pola 
golfowe, co umożliwia spędzenie czasu w wyjątkowej atmosferze wśród golfistów, 
a jednocześnie gwarantuje wspaniałą rekreację i ożywienie całego organizmu.

 

RENOMOWANE BIURO PODRÓŻY
SPEŁNIAMY MARZENIA

O PODRÓŻACH

Oferujemy:
 ▪ TANIE WYCIECZKI AUTOKAROWE DLA 
SENIORÓW. Ceny już od 220 zł / osoba.

 ▪ DLA GRUP Seniorów indywidualne programy 
zorganizowanych wycieczek bez nocnych 
przejazdów oraz specjalne, negocjowane ceny, 
płatność w nieoprocentowanych ratach.

 ▪ WYCIECZKI OBJAZDOWE po całej Europie: 
Włochy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Austria, 
Czechy, Węgry, Chorwacja, Grecja, Benelux, Litwa.

 ▪ WCZASY SAMOLOTEM ALL INCLUSIVE!  
Bułgaria kurort Albena, Hotel Ralitsa ****,  
SUPER Promocja do 20 grudnia 2016r. na turnusy: 
29.04. - 06.05.2017, cena: 1.930zł/7 nocy 
06.05. - 16.05.2017, cena: 2.220zł/10 nocy 
16.05. - 26.05.2017, cena: 2.350zł/10 noc 
26.05. - 05.06.2017, cena: 2.350zł/10 nocy 
05.06. - 15.06.2017, cena: 2.560zł/10 nocy 
18.09. - 29.09.2017, cena: 2.430zł/11 nocy

 ▪ WCZASY Z DOJAZDEM AUTOKAREM:  
Łeba: 20.08-30.08.2017, cena: 1499 zł/os., 
Pogorzelica 10.09-20.09.2017, cena: 1599 zł/os.

 ▪ KONCERT FILHARMONIKÓW WIEDEŃSKICH  
w ogrodach Pałacu Schonbrunn ze 
zwiedzaniem Wiednia:  
25.05 - 26.05, cena 485 zł/os.  
24.05 - 26.05, cena 679 zł/os. (z Bratysławą)

 ▪ ROMANTYCZNA ITALIA:  
Padwa - Werona - Sirmione - Wenecja  
14.06. - 18.06.2017, cena od 759zł/os.

 ▪ SŁONECZNA TOSKANIA:  
Cortona - Siena - Piza - Florencja - Portofino - 
Genua. Bez nocnych przejazdów.  
09.09. - 15.09.2017 Promocyjna, cena: 1.599 zł/os.

 ▪ LAZUROWE WYBRZEŻE:  
San Remo - Cannes - Llioret de Mar - Barcelona - 
Montserrat - Nicea.  
22.09. - 01.10. 2017, cena: 1.790 zł/os.

 ▪ Oferujemy okolicznościowe Bony Prezentowe 
dla bliskich na wycieczki z okazji rodzinnych 
uroczystości.

Przyjdź lub napisz do nas:
BIURO ARION 
Pn.-Pt. 9:30-17:00
ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków 

tel./fax 12 632 01 50 
e-mail: arion@arion.pl
Zobacz na: www.arion.pl

ZAUFAŁ NAM m.in.
Uniwersytet Trzeciego Wieku  

Politechniki Krakowskiej
i Uniwersytetu Jagiellońskiego

ZNIŻKI I PROMOCJE:
Senior 60+   10% 
Rodzinna   15%

Urodzinowa   10%
Zadzwoń  

po katalog,  
wyślemy  

pocztą

Z tym ogłoszeniem RABAT

LUty 2017
KarnaWaŁ  
w WEnECjI!

Roman Szymański

Giełda ofert  
turystycznych dla seniora

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń



32

SIEĆ HOTELI I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH W POLSCE

Wszystko co najlepsze 
w wypoczynku w Polsce

Zawsze aktualne promocje znajdziesz na www.nat.pl
Katalog do pobrania także na www.nat.pl

REZERWUJ PRZEZ INTERNET

SPECJALNA OFERTA WYPOCZYNKU DLA SENIORA

Informacje i REZERWACJE:
32 325 04 80, 32 325 04 81 (7.00-15.00)
32 326 23 50, 32 326 23 51 (7.00-18.00, w soboty 10.00-14.00)
ZADZWOŃ I POPROŚ O PRZESŁANIE PEŁNEJ OFERTY

• atrakcyjne ceny przez cały rok
• atrakcyjne lokalizacje (Świnoujście, Kołobrzeg, Jarosławiec, Sarbinowo, 

Dąbki, Krynica Morska, Kąty Rybackie, Ustronie Morskie, Jastarnia, 
Kalbornia, Zarzecze, Wisła, Ustroń, Piwniczna-Zdrój, Krynica-Zdrój, 
Bukowina Tatrzańska, Szczytna)

• transport
• zabiegi już od 490 zł/ 7 dni z wyżywieniem

„Ledwie skowronki, srebrzyste dzwonki w lazurach nieba rozpoczę-
ły gwar…”, a już rozśpiewany autokar pełen harcerskich seniorów 
wyruszył w daleką trasę do Lublina na odbywający się w dniach 
18-21 sierpnia XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Złaz Seniorów ZHP. 
Gazeta Senior przedstawia relację z tego wydarzenia.

REKLAMA

jubileuszowy Złaz 
seniorów Zhp

ul. Grażyny 3, 76-032 Mielno
tel. 94 318 92 18, kom. 501 188 298
www.anastazja.ta.pl

W cenie: 
• opieka lekarska i pielęgniarska
• wyżywienie, trzy posiłki serwowane do stołu
• poranna gimnastyka nad morzem
• udostępnienie sprzętu rekreacyjnego i sala fitness bez 

ograniczeń
• korzystanie z basenu w wyznaczonych godzinach
• opieka i program KO
• wieczorek zapoznawczy ze słodkim poczęstunkiem 

przy muzyce na żywo
• wieczorki przy muzyce mechanicznej w tym bal przebie-

rańców
• wieczór karaoke
• biesiada przy kiełbasce z grilla z konkursami 

i nagrodami
• występ zespołu ludowego JARZĘBINKI
• gry i zabawy na plaży
• wycieczki piesze oraz tanie wycieczki do cieka-

wych miejsc w okolicy z przewodnikiem

Turnus Sylwestrowo-Noworoczny
12 zabiegów zdrowotnych

28 grudnia 2016 – 2 stycznia 2017
cena 930 zł/os

Turnusy zdrowotne - w cenie 12 zabiegów
16-22, 23-29 października
4-10 oraz 11-17 listopada

cena już od 530 zł/os

Turnusy rehabilitacyjne 
14 Dni i 30 zabiegów zdrowotnych

16-29 października
4-17 listopada, 18 listopada – 1 grudnia 

cena już od 1050 zł/os

Boże Narodzenie
12 zabiegów zdrowotnych  

oraz uroczysta kolacja wigilijna
20 – 27 grudnia, cena 930 zł/os

Turnusy rehabilitacyjne 
(świąteczno-noworoczne)

w cenie 30 zabiegów zdrowotnych
20 grudnia 2016 - 2 stycznia 2017

cena już od 1600 zł/os

50 m  
od plaży!

Giełda ofert turystycznych dla seniora
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Proponujemy zabiegi: 
krioterapia, salus talent, terapuls,  
fala uderzeniowa, masaże klasyczne 
i relaksacyjne oraz wiele innych.

ZaPrasZamy seniorów na Pobyty 
rehabilitacyjno-wyPocZynkowe

ul. laskowa 95, 26-050 chrusty k/kielc
polanika@polanika.pl

ośrodek 
rehabilitacyjno-wypoczynkowy 
w sercu Gór Świętokrzyskich 

oferujemy:
 Wyżywienie: 3 posiłki dziennie.
 Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z łazienkami. 
 Na życzenie pacjenta monitoring stanu zdrowia,  

   pomiar ciśnienia tętniczego i wagi.
 2/5 zabiegów dziennie z zakresu fizjoterapii, dostosowane  

   do kondycji i potrzeb pacjenta. 
 Codzienne zajęcia sportowe, wypożyczalnię rowerów,  

   kijków nordic walking, wędek z możliwością 
   wędkowania w stawie.
 Wieczorki taneczne, wycieczki, ogniska z atrakcjami.
 Klubokawiarnię z pięknym widokiem.
 Trasy spacerowe na terenie rezerwatu.

W złazie brało udział około 350 druhen i druhów z 66 
Kręgów Seniorów oraz harcerze z Zaolzia, Niemiec, 
Anglii i Stanów Zjednoczonych.
Po przyjeździe na miejsce i powitaniu gości, w tym 
Zastępcy Naczelnika ZHP hm. Krzysztofa Budziń-
skiego, członka Głównej Kwatery hm. Grzegorza 
Woźniaka i Kierownika Wydziału Seniorów GK hm. 
Bogdana Radysa, rozpoczęła się multimedialna 
prezentacja z ubiegłorocznego Złazu Seniorów, któ-
ry odbywał się w Poznaniu. Senioriada „Poznajmy 
się” – śpiewy i pląsy harcerskie zakończyły pierwszy 
dzień pobytu na Złazie.

Zwiedzanie Lublina
Drugi dzień to poznawanie Lublina przez osiem dru-
żyn seniorów. Zwiedzanie rozpoczęło się po apelu na 
dziedzińcu Zamku Lubelskiego otwierającym uroczy-
ście Złaz. Komendantka Złazu hm. Jadwiga Kowal-
ska otrzymała od komendanta poznańskiego Złazu 
– hm. Pawła Napieralskiego buławę złazową. Przyby-
łych seniorów powitali m.in. członek Głównej Kwatery  
ZHP, komisaryczny Komendant Chorągwi Lubelskiej 
ZHP hm. Grzegorz Woźniak oraz przedstawicielka 
prezydenta Lublina, pana Krzysztofa Żuka.

Test na wierność mężów
Zamek Lubelski – dawne więzienie carskie, kryminal-
ne, hitlerowskie, polityczne – miejsce śmierci wielu 
osób mieści obecnie Muzeum Lubelskie. Seniorzy 
oglądali w nim wystawę ludowych haftów Lubelsz-
czyzny oraz wystawę „Pankiewicz i po… Uwalnianie 
koloru” – hołd złożony wybitnemu artyście w 150. 
rocznicę jego urodzin w Lublinie. Następnie przeszli 
na lubelską starówkę. W  skarbcu archikatedry oglą-
dali kielichy mszalne i ornaty, a w zakrystii akustycz-
nej, stojąc w dwóch jej przeciwległych narożnikach 
tyłem do siebie, mogli prowadzić półgłosem rozmowę 
niesłyszalną dla innych. Przechodzili też przez bra-
mę, w której żony „testowały” wierność mężów – po-
noć, gdy przejdzie przez nią wierny mąż, wtedy za-
pieje kogut.  Było już po godzinie 12.00, więc pewnie 
koguty już spały…

Legenda o wdowie
Wieczorem, w obecności Przewodniczącego ZHP 
hm. Dariusza Supeł, odbyło się harcerskie ognisko, 
na którym przebrani harcerze zainscenizowali nastę-
pującą legendę: W 1637 bądź 1638 roku w lubelskim 
Trybunale Koronnym odbył się proces pewnej wdo-
wy. Stroną w sporze był bogaty magnat, który prze-
kupił sędziów. Skorumpowani sędziowie, nie bacząc 
na fakty, przyznali rację swemu mocodawcy. Zrozpa-
czona wdowa wzniosła ręce do krucyfiksu wiszące-
go w sali sądowej i zawołała: „Gdyby diabli sądzili, 
wydaliby sprawiedliwszy wyrok!”. Jeszcze tej samej 
nocy, o północy, w sali posiedzeń trybunalskiego 
sądu pojawiły się zagadkowe postacie odziane w żu-
pany, szlacheckie kontusze i w czarnych perukach. 
Przerażony pisarz, który notował przebieg rozprawy, 
spostrzegł diabelskie rogi zręcznie ukryte w kruczych 
włosach i poczuł zapach siarki. Wydali oni wyrok na 
korzyść kobiety. A żeby go przypieczętować, diabel-
ski sędzia oparł się ręką o stół, wypalając w desce 
ślad dłoni. Stół z wypaloną czarcią łapą stoi w mu-
zeum na Zamku.

Wycieczki bliższe i dalsze
W sobotę harcerze zwiedzali m.in. Zamość, Kozłów-
kę, Włodawę, Chełm, Puławy, Kazimierz Dolny, Na-
łęczów. Druhowie z Kręgów Seniorów „OWAR” i „10 
PDH” w Poznaniu wybrali wycieczkę na dość odległe 
Roztocze. Wyjazd rozpoczęli od Suśca, skąd szla-
kiem wędrowali brzegiem Tanwi, oglądając wspa-
niałe widoki małych wodospadów i progów zwanych 

„szumami”. W Krasnobrodzie zwiedzili mini muzeum 
ze starymi motocyklami oraz kapliczkę „Na Wodzie”, 
miejsce kultu i pielgrzymek z całej Polski, gdzie 
w 1640 r. objawiła się Matka Boża. Ponoć woda wy-
pływająca ze źródeł pod kaplicą jest lecznicza.
Następnie ruszyli do Zwierzyńca – serca Roztocza. 
To tutaj Marysieńka, żona Jana III Sobieskiego naka-
zała stworzyć staw, z wyspą i altaną (teatrem) na wo-
dzie. Sto lat później budynek został zamieniony przez 
ordynata Tomasza Antoniego Zamoyskiego w baro-
kowy kościół jako wotum dziękczynne za szczęśliwe 
narodziny syna. Wieczorem dla seniorów wystąpił 
zespół „Wołosatki”, który obchodził 40-lecie istnienia.

„Klucze do nieba”
W niedzielę seniorzy pojechali do kościoła p.w. mat-
ki Bożej Różańcowej, sanktuarium Matki Bożej Laty-
czowskiej, na mszę św. koncelebrowaną przez Naczel-
nego Kapelana ZHP, kapelanów Chorągwi Lubelskiej 
i Hufca Chełm. Hm. Tadeusz Ochwat (Rybnik) trady-
cyjnie wykonał i przekazał celebrantom swoje rzeźby 
– „klucze do nieba” oraz harcerską monstrancję.
Po mszy św. pożegnalny apel, wręczanie gospoda-
rzom podziękowań i upominków (również od Wiel-
kopolski). Hm. Paweł Napieralski – Komendant 
Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej 
i Seniorów otrzymał podziękowanie za zorganizowa-
nie XXIV Złazu w Poznaniu – i po pożegnalnym kręgu 
oraz szybkim obiedzie druhowie wyruszyli do domów.
Phm. Walenty Kupczyk, KSH OWAR
Dh Elżbieta Żymałkowska-Lik, KSH 10 PDH, Red. MW

Giełda ofert  
turystycznych dla seniora

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń
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ośrodek Wypoczynku  
i rekreacji Venus
ul. bursztynowa 6 (wjazd od ulicy 
nadmorskiej), 72-330 Mrzeżyno

www.spa-venus.pltel. 91 38 66 230/232

Oferta ważna w terminie: 03.09 – 19.12.2016 

pakiet obejmuje:
• noclegi w komfortowych pokojach
• znakomite śniadania i obiadokolacje 

w formie bufetu
• 2 zabiegi dziennie
• wieczorek taneczny przy muzyce  

na żywo
• kijki do Nordic Walking
• korzystanie z basenu, saun, jacuzzi, 

kortu i sprzętu sportowego

paKIEt 
sEnIor 50+  
z zabiegami

Ośrodek Wypoczynku  
i Rekreacji Venus

8 dni – od 925 zł
15 dni – od 1850 zł

recepcja@spa-venus.pl

promocja

Barowe wspominki

Pociągi przybywały do 
miast bladym świtem 
około godziny piątej 
trzydzieści, szóstej 
trzydzieści, siódmej 
trzydzieści i około 
dziewiątej rano. Tak też 
przybywały autobusy tras 
lokalnych. Dwie pierwsze 
tury wysypywały spieszne 
tłumy pracowników 
fabrycznych. 

Andrzej Wasilewski

Giełda ofert turystycznych dla seniora
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Przedsiębiorstwo Usługowe „Holtur” sp. z o. o.
ul. Koszalińska 72, 78-100 Kołobrzeg

tel. 94 35 43 116, 94 35 43 211
marketing@holtur.pl, www.holtur.pl

Sanatorium Uzdrowiskowe 
„ORW Kołobrzeg - Podczele”

Złota jesień w Podczelu

Pobyt  
z zabiegami

7 dni 
od 520 zł 

Pobyt  
z zabiegami  

14 dni  
od 975 zł 

Pobyt  
z zabiegami 

10 dni  
od 715 zł OFERUJEMY: 

• noclegi z całodziennym wyżywieniem,
• zabiegi, 
• możliwość korzystania z basenu,
• ciszę i fantastyczne otoczenie parku krajobrazowego,
• bogaty program imprez i wycieczek fakultatywnych.

Zapraszamy na pobyty 
lecznicze do Kołobrzegu. 
Pobyt i leczenie możliwe także 
w ramach dofinansowania ze 
środków PFRON.

Dwie drugie – pracowników biurowych, uczniów 
szkół średnich, studentów, interesantów, zaopatrze-
niowców tłumnie przemierzających Polskę w różnych 
kierunkach, klientów, pacjentów – i tak dalej. Wów-
czas jeszcze nie było internetu, telefonów komór-
kowych, a wszystkie sprawy, służbowe i prywatne, 
załatwiało się osobiście. Trzeba było pojechać. Ro-
botnicy i urzędnicy wieźli ze sobą do pracy śniadanie 
w teczkach. Kanapki owinięte w gazetę (papier śnia-
daniowy miał być dopiero cywilizacyjnym postępem 
przyszłości). W biurowcach śniadania były zawijane 
w ukradkiem „podbierany” do domu papier z biuro-
wych maszyn  do pisania, najlepiej „bibułkowy”. Po-
zostali ruszali do celu przez znajdujący się po drodze 
bar mleczny.

Mleko pili wszyscy
Bar mleczny był poetyką czasu lat siedemdziesią-
tych. Mleko pili wszyscy codziennie. Dostarczane do 
mieszkań klekotało przed blokami w szklanych bu-
telkach od piątej rano w wózkach mleczarzy rozno-
szących owe butelki po klatkach schodowych. Kto był 
zapisany na dostawę, wystawiał wieczorem puste bu-
telki na wycieraczkę i rano odbierał tam wypełnione 
mlekiem litrowe butelki zamknięte żółtym „złotkiem” 
kapsla. Żeby ugrzać, zanim dzieci pójdą do szkoły.
Pani Irena Borska, trzydzieści lat za ladą baru mlecz-
nego, mówi: dzisiaj ludzie nie piją mleka. Dawniej 
mleczarze przywozili do baru po kilka dwudziestoli-
trowych kanek. Teraz konsumenci sporadycznie ku-
pują kubek mleka. I to wyłącznie starsze pokolenie. 
Dawniej w barze pani Ireny pracowało piętnaście 
osób, a i tak kolejki były. Taki duży był ruch śniada-
niowy. Teraz pracuje bufetowa, kucharz, pomoc ku-
chenna i kierowniczka, ale tempo pracy już nie jest 
takie wymagające jak dawniej. Nadto ruch klientów 
przesunął się z pory śniadaniowej na obiadową i to 
także – bez tłoku.

„Co mówi do mnie, 
a co do telefonu”
Klientelę także bieg czasu przetasował. Teraz 
w znacznej mierze są to ludzie starsi, najczęściej sa-
motni, dużo klientów z bonami opieki społecznej, stu-
denci, ale i inne osoby również. Panie z baru mówią, 
że studenci i ludzie starsi to konsumenci kulturalni. 
Inni, zwłaszcza młodzi, mają zachowania dość trud-
ne. Język „śmietnikowy”, lekceważące odnoszenie 
się do personelu, nie znają słów „dziękuję”, „proszę”, 
„przepraszam”. Składając zamówienie, równocze-
śnie rozmawiają przez telefon, co jest nagminne, 
i trudno zorientować się co mówi do mnie, a co do 
telefonu, a na zwróconą uwagę reagują bardzo aro-
gancko – mówi pani Krystyna Galas – dwadzieścia 
lat w tym samym barze. Jest także stała klientela, 
trzymająca się baru przez całe życie – mówi pani 
Krystyna. – Z niektórymi stałymi bywalcami znam się 
jak ze „znajomymi z pracy”, czasem mówimy sobie 
nawet przez „ty” z powodu długoletniego kontaktu. 
Bywa też, że student, który jest klientem przez pięć 
lat i potem wyjeżdża, po czasie, będąc przejazdem, 
przychodzi przez sympatię przywitać się, pozdrowić. 
To bardzo miłe.

Pierogi i dania na wynos
Maria Kornacka pracuje w barze mlecznym powia-
towego miasteczka „całe życie” – jak powiada. Lo-
kal ten sam przez dziesiątki lat, a personel zmieniał 
się wielokrotnie. Teraz nie ma tłoku jak w dawnych 
latach. Za ladą tylko ona i kucharz. Klientami są 
emeryci, „bonowcy” opieki społecznej oraz ludzie 
przyjezdni „do powiatu”. Nie robimy już „dyżurnych” 
dla dawnych barów mlecznych sałatek jarzynowych, 
jajek w majonezie czy śledzia w śmietanie. Trzeba 
było wprowadzić szerszy wybór potraw półmięsnych. 
Zmieniły się gusta. Dużo klientów bierze dania na wy-
nos. Część stałych klientów przychodzi głównie z po-
wodu pierogów, które robimy sami bardzo starannie.

„Leniwe odebrać!”
A gdzie ta poezja barów mlecznych? Poezja była, 
kiedy po godzinnym „tłuczeniu się” w półśnie w za-
wsze przegrzanym wagonie kolejowym wysiadało się 
na peron i po drodze na uczelnię biegło się do leżą-
cego na trasie baru mlecznego „Kuchcik”. A tu tłum 
luda, gwar, pospiech, „ty trzymaj stolik, ja staję w ko-
lejkę, Wojtek rusz się z naszymi płaszczami do wie-
szaka”. Wszechobecny zapach ciepłego mleka daje 
poczucie przytulności. Poproszę jedno kakao, dwie 
bułki z masłem i twarożek. „Leniwe odebrać! Śląskie 
z sosem mięsnym, proszę! Naleśniki z serem kto za-
mawiał!”… Śniadanie w klimatach niepowtarzalnych, 
zupełnie innych niż w domu czy w pracy pomiędzy 
skoroszytami na biurku. Owej poezji nie da się opo-
wiedzieć. Tego trzeba było doznać. Bary mleczne, 
tłumne w latach siedemdziesiątych, ze swoją poetyką 
mlecznych zapachów, prostych potraw bezmięsnych 
i tłumnej klienteli – odpłynęły w sferę wspomnień. Ale 
jakże miłych tamtemu pokoleniu. No, naleśniki z dże-
mem proszę i małe mleko.

Na piwo incognito
Inny temat barowy tamtego czasu to bary „gastrono-
miczne”. Tak jak mleczne, otwarte od szóstej rano. 
Wódka, piwo i zakąski. Tatar z przyschniętym żółt-
kiem, śledź po japońsku, sałatka jarzynowa, bigos, 
śledź w oleju, wątróbka w sosie, fasolka po bretońsku 
– to dania dyżurne. Klientela wyłącznie męska. Póź-
nym popołudniem, wieczorem od furmana i złodzieja 
do naczelnika wydziału i prokuratora wpadających 
na piwo incognito. Po „ostrej balandze” nie do baru 
mlecznego, lecz tutaj wpadało się na skacowane 
śniadanie: duże piwo i tatara proszę, niech pani się 
pospieszy, bo do roboty lecę.
Ale to już inna poetyka tamtej rzeczywistości, tak jak 
inna była nasza młodość.

Andrzej Wasilewski

Giełda ofert  
turystycznych dla seniora

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń
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Zdrowie

W piątek, 30 września do INEA Parku przyjechało 
Stowarzyszenie CREO z Poznania, które przepro-
wadziło zajęcia z symulatorem starości (specjalny 
kombinezon, który ogranicza ruchy, gogle pogar-
szające wzrok oraz słuchawki pogarszające słuch, 
a także rękawiczki symulujące chorobę Parkinso-
na) dla pracowników firmy. Dzięki tym warsztatom 
uczestnicy szkolenia mogli poczuć się jak osoba 
w wieku około 70 lat. 

W INEA kontakt z najstarszymi klientami mają za-
zwyczaj pracownicy Biur Obsługi Abonenta oraz 
Infolinii. To oni najczęściej pomagają seniorom 
w doborze oferty lub w rozwiązaniu problemów 
związanych ze sprzętem. - Ta praca wymaga dużej 
empatii, cierpliwości i zrozumienia. Dlatego zorga-
nizowaliśmy warsztaty z symulatorem starości dla 
wszystkich pracowników. Chcemy, żeby INEA była 

firmą, która jest prosenioralna – mówi Prezes Fun-
dacji INEA Anna Kosińska. – Przed Fundacją INEA 
stoi duże wyzwanie. Jeżeli naszą misją jest pomoc 
w zrozumieniu cyfrowego świata oraz inspirowanie 
do korzystania z nowych technologii, to pierwszym 
krokiem do realizacji misji niech będą wyrozumiali 
i cierpliwi pracownicy INEA, którzy potrafią przeka-
zywać wiedzę o nowych technologiach i projekto-
wać je z myślą o osobach starszych – dodaje Anna 
Kosińska. 

Warsztaty z symulatorem starości to początek 
szkoleń, które Fundacja INEA zaplanowała dla pra-
cowników Grupy. W listopadzie pracownicy Infoli-
nii oraz Biur Obsługi Abonenta będą uczestniczyć 
w warsztatach, które poprowadzi Centrum Inicja-
tyw Senioralnych.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych Fundacja 
INEA postanowiła zorganizować warsztaty z symulatorem 
starości, które miały za zadanie pokazać świat widziany 
oczami seniora. Dzięki temu pracownicy INEA otrzymali cenne 
doświadczenie, które będą mogli wykorzystać nie tylko w życiu 
zawodowym, ale również prywatnym.

Zamienili się 
w seniorów
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Gazeta senior Kraj 
tylko 20 zł za rok

prenumerata
z dostawą do domu

Wpłatę na rachunek redakcji możesz dokonać
 ͫ W banku
 ͫ wypełniając blankiet polecenia przelewu
 ͫ W Urzędach pocztowych
 ͫ wypełniając druk polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa
 ͫ Za pomocą przelewu internetowego

dokonując wpłaty należy obowiązkowo podać:
dane odbiorcy (redakcji):
redakcja Gazety senior, ul. t. Kościuszki 35C, 50-011 Wrocław
nr rachunku bankowego: 70 1140 2004 0000 3102 7492 9064
tytułem: roczna prenumerata Gazety senior Kraj
lub poznań/ Wrocław (jeśli zamawiasz wydanie lokalne)

dane Zleceniodawcy (prenumeratora):
Imię i nazwisko

adres do doręczeń gazety:
– ulica i numer domu / mieszkania
– miasto, kod pocztowy

nie przegap żadnego wydania.
Ciesz się lekturą, której tematyka rzeczywiście Cię 
interesuje.
bądź na bieżąco z aktualną ofertą produktów i usług 
dedykowanych twoim unikalnym potrzebom.
Złóż zamówienie na roczną prenumeratę „Gazety 
senior” z bezpośrednią dostawą do domu!
prenumerata to gwarancja dostarczenia każdego 
wydania wprost do twojej skrzynki pocztowej.

pytania dotyczące prenumeraty tel. 505 151 952

4  
wydania

Prenumeratę możesz zamówić  
w każdym momencie roku.

dostępne są również lokalne wydania Gazeta senior 

Wrocław / dolny Śląsk 
(tylko 24 zł rocznie) dwumiesięcznik

6  
wydań

6  
wydań

poznań / Wielkopolska 
(tylko 24 zł rocznie) dwumiesięcznik

kwartalnik

Prenumerata
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Seniorzy
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www.sandraspa.eu

ośrodek 
rekreacyjny 
Leśna radość poraj
ul. Wojska polskiego 79
jastrząb k. poraja, 42-360 poraj
tel. 34 314 51 31, kom. 606 783 687
www.lesnaradosc.pl

Leśna Radość zapewnia:
 ͫ ciszę i spokój w pięknym sosnowym lesie nad 
Zalewem Poraj

 ͫ komfortowe noclegi w atrakcyjnych cenach
 ͫ aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu: 
basen, kort, boiska, wycieczki piesze i ro-
werowe, sporty wodne

 ͫ domową kuchnię i rodzinną atmosferę
 ͫ możliwość zabawy i rekreacji 
niezależnie od pogody – 
kręgielnia, bilard, sau-
na, siłownia, fitness

 ͫ możliwość poznania 
atrakcji jury

ośrodek rekreacyjny Leśna radość 
położony na jurze Krakowsko 
-Częstochowskiej  
zaprasza na  
WCZasy dLa  
sEnIorÓW

Kredo otwarci 50+
1. Senior jest ważnym klientem naszego przedsiębiorstwa/organi-

zacji.

2. Jesteśmy otwarci na potrzeby, oczekiwania seniorów oraz war-
tości przez nich szanowane.

3. Dostrzegamy potrzebę likwidacji barier, które utrudniają dostęp 
do oferty seniorom.

4. Uwzględniamy tradycyjne sposoby komunikacji z seniorami.

5. Akceptujemy potrzebę poświęcenia czasu i uwagi seniorom.

6. Kierujemy się odpowiedzialnością za seniorów w działaniach 
kierowanych do nich.

7. Sprzyjamy międzypokoleniowej wymianie doświadczeń i wiedzy.  

8. Popieramy wprowadzanie nowoczesnych i pomysłowych rozwią-
zań dedykowanych seniorom.

2016

Więcej na stronie internetowej 
www.gazetasenior.pl/otwarci50/

nowe firmy, które przystąpiły  
do programu otwarci 50+

(na dzień 9 października)

Kinetex opaski ortopedyczne

Holistic Care Sp. z o.o.

Dzienny Dom Opieki Medycznej  
Senior Active

SuperSeniorzy.pl  
senioralny panel badawczy

Kolporter

Fizjobody

Elderia

Atlas

 ͫ Florian Travel
 ͫ Tristan Hotel & SPA
 ͫ Narodziny Piękna



40
Finanse
Mennica Wrocławska
Białystok, Bydgoszcz, Kraków, Łódź, Rzeszów, 
Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Kielce, 
Lublin, Opole, Poznań, Wrocław

Familia – fundusz hipoteczny
familiasa.pl

22 831 95 10 

Kultura i rozrywka
Agencja Artystyczna  
Pro Musica 
www.promusica.pl

71 337 32 08

Pierwszy taniec - szkoła tańca
Kraków, ul. Grzegórzecka 12/8a

601 800 878 

Teatr Roma
www.teatrroma.pl

22 628 89 98

opieka
Promedica 24
Profesjonalna opieka domowa 
nad seniorami
www.promedica24.pl/opieka

22 48 77 999

Willa Seniorówka 
dom opieki w Nałęczowie 
Nałęczów, Strzelce 104
www.seniorowka.pl

516 018 200

turystyka
Biuro Podróży 
Arion Touroperator
Kraków, ul. Karmelicka 32

12 632 01 50

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

CZARNY KAMIEŃ  
RESORT & SPA
Szklarska Poręba, ul. Wojska 
Polskiego 11

75 769 38 54

Instytut Zdrowia Człowieka
Uniejów, Muszyna, Wysowa
www.izc.pl

Nad Wodospadem
Międzybrodzie Bialskie
ul. Medyków 19

796 862 060

Nasze Biuro  
ErgoRegenerum-Club
Wrocław,  
ul. Powstańców Śląskich 5/119

71 781 02 73
600 053 636

NAT
www.nat.pl

32 326 23 50

OR Leśna Radość Poraj
Jastrząb, ul. Wojska Polskiego 79

34 314 51 31

ORW Anastazja
Mielno, ul. Grażyny 3

94 318 92 18

ORW Polanika
Chrusty, ul. Laskowa 93

41 260 50 60

OW Halny
Karpacz, ul. Kamienna 3a

75 761 91 85 

OW Savana
Brenna, ul. Jawornik 42

33 853 63 04

OW „Stokrotka”
Karpacz, ul. Karkonoska 55

75 761 94 15

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

733 959 596

OWR Venus
Mrzeżyno, ul. Bursztynowa 6

91 386 62 30

Pensjonat Pegaz
Karpacz, ul. Karkonoska 17

75 761 92 64

Pensjonat Złoty Widok
Karpacz, ul. Sarnia 7

505 651 577

Polanica 
Chrusty k/kielc, ul. Laskowa 95

41 260 50 60

Sanatorium Uzdrowiskowe 
„ORW Kołobrzeg – Podczele”
Kołobrzeg, ul. Koszalińska 72

94 35 431 16

Sandra Spa 
www.sandraspa.eu

91 387 86 62

Uzdrowisko Kraków  
Swoszowice
Kraków, ul. Kąpielowa 70

12 254 78 11

Willa Widokowa Wojnar
Zakopane, ul. Pardałówka 6

18 201 90 90

Wydawnictwo
Instytut Wydawniczy PAX 
www.iwpax.pl

22 625 23 01

Sonia Draga
www.soniadraga.pl

32 782 64 77

Wydawnictwo Jedność
Poradniki o zdrowi
www.jednosc.com.pl

41 349 50 50

Zdrowie i Uroda
Acard
Lek dostępny w aptekach

Beauty Face
www.BeautyFace.pl

22 888 03 85

Bivanol
Preparat dostępny w wybranych 
aptekach oraz na stronie  
www.Bivanol.pl 

22 228 20 13
12 384 83 21

Biolit Europe – naturalne produkty z Syberii i Ałtaju

BIOTENOL – szampon-odżywka 22 777 45 25

Biovitalium 
Innowacyjna formuła ziół

71 307 00 07

Centrum Audiologiczno 
-Protetyczne Maytone 
Łódź, ul. Kamińskiego 11

42 678 04 48

Cumind HR Suplement diety dostępny w wybra-
nych aptekach i sklepach zielarskich 

Cholesfytol Suplement diety dostępny w wybra-
nych aptekach i sklepach zielarskich 

FemudarPlus Suplement diety

Fielmann (optyk)
Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, Częstochowa, 
Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Katowice, Koszalin, 
Kraków, Legnica, Łódź, Poznań, Płock, Radom, 
Szczecin, Wrocław
www.fielmann.com

Gabinet Kosmetologii  
Medycznej Estetic Place
Wrocław, CH Ferio Gaj  
ul. Świeradowska 51/57 lok. 104

698 677 811 

GINJAL URIT, REUMPAPAI
Prepraraty dostepne w aptekach, 
sklepach zielarskich oraz na 
www.prostoznatury.pl

801 801 190
33 866 65 55

Haluksy – produkt na haluksy 12 419 80 50

Hemorend hemorend.pl 509 471 222

JZO soczewki okularowe
www.jzo.com.pl

Kinetex
Opaski ortopedyczne
Produkt dostępny w aptekach  
i sklepach medycznych

22 633 19 73

Normaflex®
Suplement diety dostępny w aptekach

Novo Nordisk 
bezpłatne insuliny w programie 75+

Optegra/Lexum grupa Optegra
Zabiegi usuniecia zaćmy na NFZ w 14 dni

Zakupy
Alarmowy System Ratunkowy
www.alarm-osobisty.com

690 478 660

Fabryka Materacy Janpol
Orzesze, ul. Cynkowa 2a
www.janpol.pl

Krzesłka schodowe  
i schodołazy
www.windy-schodowe.pl

692 449 474

Rodzinne  
obserwatorium nieba
wielkiwoz.pl

601 274 290

Oleje Vitacorn – dostępne w sieci Kaufland
vitacorn.com.pl

Niezbędnik

REKLAMA


