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fot. Archiwum Tercetu Egzotycznego

Złota Pamela!
Dziś jest ikoną polskiej popkultury, której charyzma, 
głos, energia oraz charakterystyczny sposób 
interpretacji muzycznej przyciągały i przyciągają 
rzesze fanów na liczne koncerty Tercetu 
Egzotycznego. Od ponad 50 lat zespół jest wierny 
swoim inspiracjom latynoamerykańskim i nie ma 
zamiaru zwalniać tempa.
O początkach zespołu, pracy z mężem i córkami 
oraz wyjątkowym jubileuszu z Izabellą Skrybant-
Dziewiątkowską rozmawia Magda Wieteska.

Magda Wieteska: Za klasykę można już uznać największy prze-
bój Tercetu – „Pamelo żegnaj”, bo kto w Polsce nie zna słów 
„Niebo skąpi suchej ziemi kropli deszczu...”. Lubi Pani słynną 
„Pamelę”?
Izabella Skrybant-Dziewiątkowska: Były momenty, kiedy nie cierpia-
łam śpiewać tej piosenki. Zawsze moim ulubionym utworem był ten naj-
nowszy, ale koniec końców lubię tę „Pamelę”. To była kompozycja napisana 
przez Zbyszka specjalnie dla mnie i przez ponad 30 lat śpiewaliśmy ją 
w duecie. Mam z tą piosenką związanych wiele wspomnień i zawsze będzie 
bliska memu sercu. W tym roku „Pamelo żegnaj” kończy dokładnie 50 lat. 
Musiała czekać pół wieku, żeby wreszcie  doczekać się swojego teledysku, 
który lada dzień będzie miał swoją premierę. Ten złoty jubileusz uhonorowa-
ła również TVP Rozrywka, która wraz z Muzeum Polskiej Piosenki zrealizo-
wała program „Historia jednego przeboju”, którego jeden odcinek poświęco-
ny jest „Pamelo żegnaj”. 

M.W.: Jeśli mówi już Pani o muzeum, to Tercet Egzotyczny ma 
swoje muzeum w Lubiniu w województwie wielkopolskim. Jest to 
fenomen na skalę Polski. Jeszcze żaden polski artysta nie do-
czekał się uhonorowania jego pracy w taki sposób. Co możemy 
obejrzeć w Muzeum Tercetu Egzotycznego? Skąd w ogóle pomysł 
powstania takiego miejsca?
I.S.-D.: Parę lat temu Robert Zaborski, nasz wieloletni przyjaciel zwrócił się 
do mnie z pomysłem otwarcia naszego muzeum.  Początkowo myślałam, że 
Robert rzucił słowa na wiatr, ale nim się obejrzałam, już ciężarówkami wywo-
ził ode mnie liczne stroje i pamiątki Tercetu z wszystkich tras koncertowych.
Obecnie muzeum liczy sobie dwa piętra i można w nim zobaczyć większość 
moich strojów koncertowych, peruki, gitary Zbyszka, rękopisy, oryginalne 
kontrakty, plakaty, złote płyty, platynowe i diamentową, którą otrzymaliśmy 
w 2002 roku, a nawet nasz telewizor, który podobno był pierwszym koloro-
wym telewizorem przywiezionym do Polski.

M.W.: Jak poznała Pani swojego męża, Zbigniewa Dziewiątkow-
skiego, wspótwórcę Tercetu Egzotycznego?
I.S.-D.: W operetce, gdzie śpiewałam i grałam na altówce i gdzie wypatrzył 
mnie Zbyszek Dziewiątkowski. Polecił mu mnie zresztą Szymon Szurmiej, 
takimi mniej więcej słowami: „Słuchaj, jest taka piękna dziewczyna, o po-
łudniowej urodzie, świetnie śpiewa i znakomicie się rusza, idź zobacz ją, 
przydałaby się wam do zespołu”.  
M.W.: Długo czekaliście Państwo na dzieci…
I.S.-D.: Tak, przez lata się leczyłam, żeby zajść w ciążę. Los okazał się 
jednak dla mnie bardzo łaskawy, czego doświadczam zresztą przez całe 
życie. Nie dość, że doczekałam się dwóch pięknych córek, to jeszcze Bóg 
nie pozwolił zabrać jednej z nich. Bo Ania w wieku 12 lat zachorowała na 
bardzo rzadką odmianę nowotworu – na całym świecie było tylko 19 takich 
przypadków. Lekarze nie dawali żadnej nadziei… A dziś, nie dość, że moja 
córka jest zdrową, piękną kobietą, to jeszcze ponad rok temu urodziła pięk-
ną, zdrową dziewczynkę! No i mamy wielkie szczęście w rodzinie z powodu 
małej Hani, która jest oczkiem w głowie babci!

c.d. na str. 4
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Kiedy najczęściej odwiedzamy podologa? Wtedy, gdy ból i dyskomfort powodują, że zaczy-
namy mieć problem z chodzeniem. Aż 90 procent ludzi nie zdaje sobie sprawy, że bolesność 
kolan, bioder lub kręgosłupa są konsekwencją problemów ze stopami i źle dobranych butów. 
Jak można temu zaradzić, opowiada Maksymilian Poraj-Nowicki, podolog.

Poszerzona cholewka 
na tęższą lub spuchnięta łydkę

Niski obcasik 
komfort i elegancja 

Brak szwów 
wygoda dla osób z halluksami 

Powiększona  
tęgość buta 
na wrażliwą lub szeroką stopę,  
np. z halluksami

Salon obuwia i gabinet podologiczny 
pod jednym adresem. 

Świdnicka 46

Zapraszam serdecznie  
na badanie podologiczne

ul. Świdnicka pod Arkadami

Maksymilian  
Poraj-Nowicki
specjalista 
podolog

2016

Otwarci 50+

Ceny butów od 100 zł 
Wkładki do butów gotowych: 20 – 60 zł
Władki na zamówienie 130 zł – 400 zł

Źle dobrane buty skutkują odciskami, halluksami, bólem 
stóp, kolan, a nawet kręgosłupa. Seniorzy stawiają głównie 
na wygodę, w mniejszym stopniu na modę, choć i moda ma, 
zwłaszcza dla pań, niebagatelne znaczenie. Pocieszające jest, 
że dziś można te dwie sprawy pogodzić. Atrakcyjne fasony, 
eleganckie skóry, modne detale – wszystko to znajdziemy pod 
jednym adresem przy ul. Świdnickiej pod Arkadami, gdzie 
mieści się Mega-Med, czyli sklep z obuwiem specjalistycznym 
oraz gabinet podologiczny.
Na terenie salonu obuwniczego zlokalizowano gabinet podo-
logiczny i wyposażono go w specjalistyczny sprzęt. Badania 
w godzinach otwarcia salonu przeprowadza wykwalifikowany 
podolog. Na miejscu znajdziemy szeroki wybór specjalistycz-
nego, ale nowoczesnego i modnego obuwia, a także paletę 
wkładek do butów. Wykwalifikowany personel oferuje mode-
le idealne dla osób, które mają kłopot z dobraniem obuwia 
w zwykłych sklepach. Dzięki kompleksowej ofercie Mega-
-Med można dobrać najlepsze rozwiązania i najwygodniejsze 
buty podczas jednej wizyty w sklepie.
Najczęstsze problemy spotykane  
u osób starszych
W rozmowie z  podologiem Mega-Med dowiadujemy się, 
z jakimi problemami seniorzy pojawiają się najczęściej. Pan 
Maksymilian Poraj-Nowicki wymienia m.in. koślawości stóp, 
szpotawości kolan, bolesności kolan, halluksy, sztywność pal-
ców. Ból i dyskomfort to najczęstsza motywacja osób star-
szych odwiedzających podologa. Nie możemy liczyć, że zmie-
niony układ kostny się cofnie, ale niewątpliwie można ulżyć 
osobie z takim kłopotami. Inny częsty problem to spłaszcze-
nie łuku poprzecznego i podłużnego lub tzw. stopa wydrążo-
na (śródstopie nie bierze udziału w chodzeniu), co występuje 
najczęściej u kobiet, a przyczyną są zbyt ciasne buty i obcasy. 
W takiej sytuacji czasem wystarczy seryjna wkładka, która 
podeprze łuk podłużny stopy. Wtedy stopa trafia na miej-
sce, gdzie ma podparcie i to gwarantuje komfort chodzenia, 
ponieważ odciążamy część mięśni, które do tej pory musiały 
pracować.  
Warto przypomnieć, że zaniedbania prowadzą do bolesności. 
Jeżeli pojawił się problem na pięcie, to będzie przenosił się 
na kolano, z kolana na biodro, a z biodra już na kręgosłup. 
Organizm to system naczyń połączonych. 90 proc. ludzi nie 
zdaje sobie sprawy, że bolesność kolan, bioder lub kręgosłu-
pa są konsekwencją problemów ze stopami i źle dobranych 
butów. Bardzo istotne okazuje się również, że ryzyku pojawie-
nia się halluksów i sztywności palców można zaradzić z wy-
przedzeniem. Niestety, pacjenci przychodzą, gdy ból daje się 
we znaki. Zoperowanie halluksa jest pożądane, ale jeżeli nie 
odciążymy stopy, to przyczyna nie zniknie. Stąd tak ważne są 
wkładki, nawet wspomniane seryjne, niedrogie, które dobrze 
dobrane będą pomocne.
Czym jest podologiczna analiza stóp?
Badanie rozpoczyna się dokładnym wywiadem i rozmo-
wą o problemie, z którym pacjent przychodzi. Kolejny krok 
to badanie palpacyjne, czyli fizjoterapeuta swoimi dłońmi 

sprawdzi kondycję naszych stóp. Potem rozpoczyna się ana-
liza stóp na specjalnych urządzeniach –skanerze i platformie 
podologicznej, które pomogą w zdiagnozowaniu obciążenia 
stóp. Podczas badania wykorzystywane są także krótkie maty, 
które pozwalają stworzyć ścieżkę diagnostyczną. Wszystko to 
umożliwia ocenę stanu stóp i podjęcie odpowiednich działań, 
by zapobiec pogłębianiu się wad. Badanie to ma bardzo duże 
znaczenie zwłaszcza w przypadku osób z cukrzycą i choroba-
mi reumatycznymi.
Badanie komputerowe
Po wykonanej analizie otrzymamy kolorowy wydruk – wyniki 
naszego badania, które mogą być przechowywane w bazie 
danych sklepu, dzięki czemu w każdej chwili otrzymamy po-
nowny wydruk lub porównamy wyniki, by właściwie dobrać 
wkładki ortopedyczne do kolejnych butów. Badanie jest bez-
bolesne i trwa aż 1,5 godziny.
Badanie komputerowe stóp jest obecnie najlepszym sposo-
bem diagnozowania przyczyn wad postawy, bólu w okolicach 
łydek czy kolan. Na jego podstawie można szybko i precy-
zyjnie określić rodzaj deformacji stóp oraz stadium zaawan-
sowania. Pozwala również dobrać odpowiednie wkładki do 
obuwia.
Statycznie i dynamicznie
Komputerowe badanie stóp przeprowadza się zarówno sta-
tycznie, jak i dynamicznie, a więc w pozycji stojącej (na cyfro-
wym podoskopie) oraz podczas chodzenia. W trakcie badania 
statycznego wskaźniki oraz kąty wyliczane są na podstawie 
odcisków stóp. Badanie określa w procentach rozkład obcią-
żenia na stopy, który ma bezpośredni wpływ na pracę kręgo-
słupa. Jest to niezbędne w celu kwalifikacji stopy do jednej 
z trzech grup: stopy wydrążonej, normalnej, płaskiej. Podczas 
badania dynamicznego obserwujemy natomiast, jak zacho-
wują się stawy skokowe i kolanowe. Otrzymane wyniki pod-
dawane są szczegółowej analizie, na podstawie której można 
porównać stopy.
Cukrzyca a stopy
Początkowo zmiany przebiegają praktycznie bezobjawo-
wo. Dopiero w późniejszych stadiach choroby pojawiają się 
owrzodzenia, rany, zmiany gangrenowe. Zaniedbanie le-
czenia prowadzi do nieodwracalnych deformacji i martwic, 
a w rezultacie kończy się amputacją.
Zmniejszone czucie (nieodczuwanie bólu) w stopach nie po-
zwala precyzyjnie stwierdzić, czy obuwie jest prawidłowo do-
brane i nie uciska, z kolei systematyczny ucisk czy obcieranie 
może doprowadzić do powstawania ran. Stopy cukrzycowe 
są o wiele bardziej narażone na wszelkie grzybice i infekcje. 
Specjalistyczne wkładki z jonami srebra mogą okazać się po-
mocne w profilaktyce. Obuwie dla osób chorych na cukrzy-
cę powinno być starannie dobrane, nawet o pół rozmiaru 
większe, a wkładki wykonywane na wymiar, gdyż te dostępne 
w sklepach mogą nie przynieść oczekiwanych efektów.

Materiał powstał we współpracy z ekspertami Mega-Med.

Mega-Med

Promocja trwa do 16 stycznia 2017 r.
www.zdrowestopy.me

Konsultacja i badanie: 100 zł
TYLKO dla czytelników  
Gazety Senior urodzinowy rabat 
Badanie i konsultacja jedyne 50 zł!



www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny4 Rozmowa z Gwiazdą

GazetaSenior.pl
portal nr 1 dla seniorów 

zapraszamy do zakładki Wywiady

M.W.: Jest więc Pani wreszcie babcią, 
a przy tym wciąż atrakcyjną, pełną sił i we-
rwy kobietą. Jakich sposobów Pani  używa, 
aby zachować urodę i świetną sylwetkę?
I.S.-D.: Przede wszystkim codzienna gimnastyka. 
Jak się człowiek dobrze rozgrzeje, to nie jest mu już 
ani zimno, ani smutno. Pływam, jeżdżę na rowe-
rze, chociaż muszę przyznać, że nie lubię chodzić. 
Parę lat temu chciano mi wszczepić endoprotezę, 
ale miesiąc temu przeszłam zabieg wszczepienia 
komórek macierzystych i dziś już nie czuję żadnych 
dolegliwości .
Druga ważna rzecz to pozytywne myślenie. Mam 
przy łóżku „Potęgę podświadomości”, bardzo mądrą 
książkę, z której często korzystam i którą poleci-
łabym wszystkim ludziom, żeby przynajmniej dwa 
razy ją przeczytali, podkreślili ważne fragmenty 
i zaczęli według niej żyć.
Łykam uzupełniające mikroelementy, używam 
kremów przeciwzmarszczkowych, z kwasem 
hialuronowym, korzystam z zabiegów laserem, nie 
oszczędzam na nich, bo twarz jest moją wizytówką. 
W lipcu przeszłam zabieg usunięcia zaćmy. Widzę 
teraz wszystko: to co chcę, to co powinnam, a jak 
czegoś nie chcę widzieć, to zamykam oczy. Ratuję 
się, jak mogę i jest pięknie (śmiech). 
M.W.: Dla wielu było to dużym zaskocze-

niem. Pół roku po odejściu męża Izabella 
Skrybant-Dziewiątkowska zagrała pierwszy 
koncert!
I.S.-D.: W marcu 2001 roku mieliśmy zagrać wspa-
niały, wielki koncert. Śmierć Zbyszka na początku 
tamtego roku była dla mnie szokiem, nie wiedzia-
łam, jak mam się odnaleźć w nowej rzeczywisto-
ści. Wtedy odezwała się do mnie Nina Terentiew 
„Iza, nie rycz mi tu i weź się do roboty! Ludzie tego 
potrzebują. Mieliśmy robić koncert. Zróbmy go na 
Dni Wrocławia. Weź do zespołu nowych muzyków!”.  
Dzięki listom od fanów, wsparciu przyjaciół, rodziny 
i osób ze świata mediów poczułam, że dam radę 
i w czerwcu daliśmy piękny koncert na wrocławskim 
rynku poświęcony Zbyszkowi.

M.W.: Minęło już 15 lat od śmierci Pani 
męża. Nie myślała Pani o tym, by jeszcze 
ułożyć sobie życie?
I.S.-D.: Nie. Po części dlatego, że ja zawsze lubi-
łam starszych mężczyzn. A teraz trudno mi takiego 
znaleźć (śmiech).

M.W.: Kiedyś na scenie z mężem, a dziś 
towarzyszą Pani córki. Tercet Egzotyczny to 
taki rodzinny interes. 

I.S.-D.: Tak, Ania i Kasia są mi podporą nie tylko 
w życiu osobistym, ale również towarzyszą mi na 
scenie. Szczególnie Kasia pomaga mi od strony 
muzycznej, ponieważ jest doktorem kompozycji na 
wrocławskiej Akademii Muzycznej. Aranżuje na nowo 
utwory Tercetu i również komponuje. Zdarza nam się 
kłócić w studio o to, jakiego brzmienia użyć – za mną 
przemawia doświadczenie, a za Kasią młody punkt 
widzenia. Dochodzimy do kompromisów, które świet-
nie sprawdzają się na naszych nagraniach, a później 
i na naszych koncertach. 

M.W.: Z Kasią śpiewa Pani w duetach nowo-
ści Tercetu Egzotycznego, jak również utwo-
ry należące do klasyki muzyki latynoamery-
kańskiej, jak choćby Cucurucucu Paloma.
I.S.-D.: Ach, tymi utworami zaczynałam swoją karie-
rę w Stanach Zjednoczonych. Po jednym z wystę-
pów z Paradą Polskich Gwiazd w „New York Times” 
ukazała się recenzja, że utwór ten śpiewamy lepiej 
niż Harry Belafonte. Dopiero po latach uświadamiam 
sobie, jakie to było dla nas niesamowite wyróżnienie, 
że my – zespół zza żelaznej kurtyny występowali-
śmy w największych salach koncertowych świata 
– w Carnegie Hall, Radio City w Nowym Jorku, czy 
paryskiej Olimpii. Dlatego uważam, że w dalszym 
ciągu podczas naszych koncertów nie może zabrak-
nąć tej klasyki. 
Cieszę się, że Kasia lubi ten repertuar i czuje go tak 
samo, jak ja. Można powiedzieć, że muzykę latyno-
ską ma we krwi.

M.W.: W 2010 r. otrzymała Pani Złoty Krzyż 
Zasługi oraz Medal Zasłużony Kulturze Glo-
ria Artis, a w 2015r.  Medal Milito Pro Christo. 
To ważne odznaczenia…
I.S.-D.: Jestem za nie wdzięczna i bardzo z nich 
dumna. Chyba najbardziej z Milito Pro Christo, któ-
rego przyznanie jest wyróżnieniem za godne życie, 
za życie bez żadnych skandali. Ostatnią nagrodę 
otrzymałam zaledwie miesiąc temu. Zostałam uhono-
rowana przez Marszałka Województwa Dolnośląskie-
go oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Dolnośląską Nagrodą Kulturalną Silesia.
Na sukcesy zawodowe zespołu zapracowali wszyscy 
ludzie, to nie jest moja indywidualna zasługa. I mu-
zycy, i panowie od świateł. Nie ma u nas gwiazdy ani 
nie ma robotnika. 

M.W.: Jakie ma Pani plany na najbliższy 
czas?
I.S.-D.: Mamy z Tercetem przed sobą bardzo gorący 
okres. 22 grudnia w małej miejscowości Osiek, 
w tamtejszej parafii, gdzie organistą był mój Ojciec, 
zagramy wyjątkowy koncert „Śladami Pameli – Iza 
z Osieka”. Jestem bardzo wzruszona, że właśnie 
w miejscu, w którym się wychowywałam, będę mogła 
zaśpiewać pastorałkę „Kolęda mojej Matki”, którą 
skomponował Zbyszek.
A zaraz po świętach, 29 grudnia, zagramy 23. już 
koncert noworoczny, z którego dochód, jak co roku, 
przeznaczony jest na rzecz dzieci z Kliniki Transplan-
tacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we 
Wrocławiu i na który serdecznie wszystkich zapra-
szam. Podczas tego koncertu będziemy uroczyście 
obchodzić urodziny „Pamelo żegnaj”, a tym samym 
jubileusz wydania naszej pierwszej płyty.

M.W.: Nie pozostaje nic innego, jak życzyć 
Pani i „Pameli” sto lat!

fot. Archiwum Tercetu Egzotycznego
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Talent w rękach i głowie
Kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie 
boi. Ma talent w rękach i w głowie. Jest autorką 
poczytnych powieści, niedawno wyszła jej 
ostatnia książka pt. „Nefrytowa szpilka”.
Poliglotka, od kilku lat mieszkanka Berlina, 
wcześniej wrocławianka. Mówi jak karabin 
maszynowy, nie przestając dowcipkować. 
Z Joanną Miszczuk, pisarką, rozmawia Magda 
Wieteska.

Magda Wieteska: Jestem świeżo po lekturze 
„Nefrytowej szpilki”. Powiedz, skąd takie 
zainteresowanie Chinami i taka ogromna 
znajomość ich historii, w tym historii sztuki? 
We wcześniejszych książkach nie pisałaś 
o Azji…
Joanna Miszczuk: Wcześniej siedziałam w histo-
rii, ale Europy. Skąd pomysł? To marzenie od wcze-
snej młodości, kiedy mówiłam wszystkim: „Słuchaj-
cie, jak będę duża, to zobaczę Chiny”. Konkretnie to 
chciałam zobaczyć Pekin, „zakazane miasto”, reszta 
mniej mnie interesowała. Marzenie jak marzenie, nie 
wszystkie się spełniają, a ja dodatkowo byłam świę-
cie przekonana, że to właśnie się nie ziści. Osiem lat 
temu życie zmusiło mnie do przeprowadzenia się do 
Niemiec na stałe, dzięki czemu zmienił się też mój 
status na najróżniejszych płaszczyznach, również 
na płaszczyźnie finansowej. W pewnym momencie 
okazało się, że… chwileczkę! Ja teraz mogę pozwo-
lić sobie na wyjazd do Chin bez żadnego problemu!

M.W.: I po prostu pojechałaś? I po powrocie 
napisałaś książkę, w której spora część akcji 
dzieje się w Chinach?
J.M.: Ja bardzo dużo czytam. Jeszcze zanim pod-
jęłam decyzję o podróży do Chin, dorwałam książkę 
Anchee Min „Cesarzowa Orchidea”. To książka opar-
ta na najróżniejszych opiniach o cesarzowej Cixi, ale 
nie biograficzna. Przeczytałam ją i przypomniałam 
sobie, jak zawsze się odgrażałam, że pojadę do 
Chin. I stwierdziłam: No to dobra, jadę!
A że zrodził się już we mnie pomysł na nową po-
wieść, to postanowiłam, że czas przed wyjazdem 
wykorzystam na zbieranie materiałów. Zaczęłam 
czytać o historii Chin. Materiały faktograficzne, ale 
i literaturę piękną, przeglądałam internet, który bar-
dzo lubię, bo dostarcza mi wielu wiadomości. Prze-
prowadziłam mnóstwo rozmów z historykami sztuki, 
ekspertami domów aukcyjnych. Wreszcie znalazłam 
sobie postać historyczną, wokół której chciałam 
osnuć historię mojej bohaterki.

M.W.: Jakie wrażenie zrobiły na Tobie Chiny?
J.M.: Pojechałyśmy razem z moją córką Zuzą na 
dwa tygodnie do Pekinu. Magda, to jest za mało, aby 
cokolwiek powiedzieć o tych ludziach jako narodzie. 
Jak to opisać? Jestem pisarką, to sobie poradzę 
(śmiech). Posłuchaj: Chińczycy mają wolny dzień. 
U nas, jak jest wolne, to albo się jedzie z rodziną 
do centrum handlowego albo robi wypad za miasto. 
A oni całymi rodzinami spotykają się w parku. I nie 
ma żadnej rezerwy między obcymi a miejscowymi. 
Mało tego – zupełnie spontanicznie powstają różne 
inicjatywy! Na przykład wspólnie śpiewają.

M.W.: To jest to, co opisałaś w książce – kon-
cert.
J.M.: Tak, bo ja to widziałam. Pytamy naszego 
przewodnika, co to: chór jakiś śpiewa? Nie, odpowia-
da przewodnik, to wszystko obcy, zebrali się i razem 
śpiewają. To było piękne.

M.W.: Czy Bambus, jedna z bohaterek „Ne-
frytowej szpilki”, istniała naprawdę?

J.M.: Nie, choć całe tło, czyli opisane zwyczaje czy 
dzieje sztuki są w pełni autentyczne, bo oparte na 
źródłach historycznych. Natomiast tatuś Bambus nie 
jest wymyślony. Istniała taka postać, choć nie wiem, 
czy był jej ojcem.

M.W.: A druga bohaterka, ta współczesna? 
Czy jej losy były wzorowane na kimś z Two-
jego najbliższego otoczenia albo… moż-
na odnaleźć w niej Ciebie? Mieszkała we 
Wrocławiu, tak jak Ty, chodziła do piątego 
liceum…
J.M.: Nie chodziłam do piątki, chodzili moi znajo-
mi, za to do 14 roku życia mieszkałam tam, gdzie 
Melania – na Kłośnej. Również doskonale znam 
podstawówkę, do której chodziła. Zresztą wszystko 
osadzone jest w okolicy Pereca ze względu na moją 
znajomość tych okolic. Melania natomiast  jest wy-
myślona od a do z. Z jednym wyjątkiem – wszystkie 
jej emocje są prawdziwe. Miałam koleżanki z rodzin 
robotniczych, więc mniej więcej wiem, jak wyglądają 
realia takich rodzin.

M.W.: Jak długo trwa u Ciebie proces twór-
czy? W jaki sposób pracujesz nad książka-
mi?
J.M.: Piszę bardzo regularnie, jestem bardzo syste-
matyczna i zdyscyplinowana. Kiedy zabieram się do 
pisania, biorę dwa tygodnie urlopu. Zaczynam pisać 
w poniedziałek o ósmej rano. Piszę przeważnie do 
godziny osiemnastej. Mniej więcej przez dwa tygo-
dnie, nie dłużej. Od poniedziałku do piątku, pomijając 
weekendy, w które nie robię nic, tylko odpoczywam.

M.W.: Zawsze byłaś taka zdyscyplinowana?
J.M.: No, nie zawsze, bo kiedyś całe noce potrafi-
łam pisać. Ale teraz jest inaczej. Choć czasami są 
takie dni, gdy jestem tak wciągnięta w książkę, że 
moi bliscy kuszą mnie zapachami, abym przyszła 
zjeść z nimi obiad. I najczęściej idę. Choć zdarza się, 
że przynoszą mi ten obiad do biurka.

M.W.: Poczekaj, poczekaj… powiedziałaś, że 
w dwa tygodnie piszesz książkę, nie licząc 
weekendów. To przecież tylko 10 dni! Jak 
można w tak krótkim czasie wymyśleć fabu-
łę?
J.M.: Ja jej nie wymyślam w trakcie pisania. Ta 
książka już jest, bo w myślach pracuję nad nią rok, 
czasami nawet dłużej. Zbieram materiały – czytając, 
sprawdzając źródła historyczne, rozmawiając ze 
specjalistami, jeśli tematyka tego wymaga. W trakcie 
urlopu, gdy piszę – to już tylko przeklepuję słowa 
z głowy na papier, na komputer, jak sekretarka.

M.W.: Nigdy nic nie zmieniasz wtedy?
J.M.: Nie, chyba, że coś ważnego zdarzy się na 
świecie, wtedy do wątków historycznych dolepiam 
emocje, które mogłyby pojawić się u moich boha-
terów właśnie na skutek jakiegoś spektakularnego 
wydarzenia.

M.W.: Jesteś poczytną pisarką, czytelnicy 
i czytelniczki, a zwłaszcza one, kobiety, 
uwielbiają Twoje książki. A jednak nie żyjesz 

z pisania, jak inne poczytne polskie autor-
ki. Dlaczego?
J.M.: Bo książki są przyjemnością i naszą czwartą 
„nogą” na urlopy. Ja mam normalną pracę, w której 
zarabiam pieniądze. Gusty czytelników się zmie-
niają, a ja nie mogę powiedzieć mojej córce, Zuzi: 
„Jutro nie pójdziesz do szkoły, bo nie sprzedała się 
książka i nie mam pieniędzy”.

M.W.: Znasz wiele języków, możesz wymie-
nić które?
J.M.: Rosyjski, francuski, niemiecki, angielski. Co 
prawda, zawsze dodaję, że np. francuski znam 
bardzo dobrze, chociaż jest teraz uśpiony, że 
rozumiem po włosku, chociaż wcale go nie znam…  
wcale nie czuję się jakąś poliglotką. Ale moja córka 
twierdzi, że po miesiącu przebywania w obcoję-
zycznym kraju umiem się porozumieć. Myślę, że 
mam po prostu zdolność do języków i łatwo się ich 
uczę.

M.W.: Jesteś też muzykalna.
J.M.: Uwielbiam muzykę, gram w zasadzie na 
wszystkim: na perkusji, pianinie, flecie prostym, 
gitarze. Tylko głosu nie mam, choć bardzo lubię 
śpiewać.

M.W.: Jesteś artystką nie tylko słowa, bo 
masz również talent w rękach…
J.M.: Tak, po tacie. Nie ma rzeczy, której nie 
potrafiłabym zrobić z wykorzystaniem własnych 
rąk, stworzyć od nowa lub naprawić. Obie z córką 
uwielbiamy drewno, a Zuzia odziedziczyła te 
zdolności po mnie i po obu dziadkach. Przynaj-
mniej raz w roku mamy kompletną zmianę wystroju 
mieszkania, przerabiając meble, np. ze skrzynek 
po jabłkach. Ostatnio ściągnęłyśmy z Polski 20 
skrzynek po jabłkach, bo Zuzia wymyśliła sobie 
designerskie meble. I zrobiła od podstaw całkowi-
cie nowe meble do swojego pokoju. Niezależnie od 
mojej pracy, Zuzi szkoły, pisania to my cały czas 
coś dłubiemy w rękach. To daje tyle satysfakcji!

M.W.: W takim razie życzę Ci miłego „dłu-
bania”. I inspiracji do napisania kolejnych 
wciągających historii, jak w „Nefrytowej 
szpilce”.
J.M.: Dziękuję za miłą rozmowę i z niecierpliwo-
ścią czekam reakcji czytelników na „Nefrytową 
szpilkę”.

fot. Uwe Kallweit
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Wrocławska Rada Seniorów pierwszy raz przyznała statuetki „Przyjaciel 
Seniora” dla osób lub instytucji, które przez minimum 5 lat prowadzą 
działalność na rzecz seniorów, promują inicjatywy związane z działaniami 
dla tej grupy wiekowej, propagują w społeczeństwie ideę zmiany 
postrzegania obrazu osób starszych i współpracują z innymi podmiotami 
w obszarze pro senioralnym. Nagrodę otrzymała m.in. Linda Matus, 
redaktor naczelna „Gazety Senior”.

Do konkursu zgłoszono 12 kandydatur. 
Kapituła postanowiła przyznać pięć tytułów 
„Przyjaciel Seniora”. Otrzymali je: Linda 
Matus, redaktor naczelna czasopisma dla 
seniorów „Gazeta Senior”, za całokształt 
działalności na rzecz seniorów; Adam 
Zych, profesor zwyczajny w Dolnośląskiej 
Wyższej Szkole we Wrocławiu, autor 
wielu publikacji pedagogiki starzenia się 
i starości oraz psychologii religii; Ryszard 
Sławczyński, dyrektor Klubu Muzyki 
i Literatury we Wrocławiu – miejsca 
integracji pokoleń przy muzyce, literaturze 
i sztukach plastycznych. Nagrodzone 
instytucje to: Restauracja „Bernard” 
i Miejska Biblioteka Publiczna. Restauracja 
„Bernard” wspólnie z Radą Osiedla Stare 
Miasto organizuje coroczne spotkania 
wigilijne dla osób samotnych. To tutaj, 
wspólnie z Wrocławskim Centrum Seniora, 
urządzono dla najstarszych wrocławskich 
małżeństw uroczyste kolacje i przyjęcia 
urodzinowe dla najstarszych mieszkańców 
naszego miasta

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała 
zaszczytny tytuł za szczególne 
zaangażowanie w rozszerzanie 
czytelnictwa wśród starszych wiekiem, za 
pomoc w posługiwaniu się katalogiem, 
za umiejętność porozumiewania się 
z głuchoniemymi.

Uroczyste wręczenie tytułu 
i okolicznościowych statuetek odbyło 
się 22 września, w czasie tegorocznego 
Marszu Kapeluszy na wrocławskim rynku. 
Gratulujemy!

Lubię seniorów
Nagroda dla Lindy Matus, naszej naczelnej 
i wydawcy Gazety Senior, stała się okazją 
do rozmowy na temat działalności na rzecz 
seniorów.

Magda Wieteska: Co znaczy dla Ciebie wy-
różnienie i tytuł „Przyjaciel seniorów”?
Linda Matus: Przede wszystkim bardzo mnie 
zaskoczyło to wyróżnienie. Wydawało mi się, że to 
jeszcze za wcześnie na takie laury. Odbieram to 
jako docenienie dotychczasowej działalności Gazety 
Senior. Staramy się, aby choć trochę ułatwić i uprzy-
jemnić starość naszym czytelnikom. I ktoś to zauwa-
żył, a dokładnie Wrocławska Rada Seniorów. Myślę, 
że ta nagroda to docenienie pomysłu, który mamy 
na Gazetę Senior. Pokazujemy osoby z pierwszych 
stron gazet, ale i te mniej znane, które są przykła-

dem pomyślnego starzenia się. Podpowiadamy, jak 
uczynić jesień życia ciekawym, aktywnym i szczęśli-
wym okresem w życiu.  I – co bardzo ważne – aby 
starość była znośna, zapewniamy dostęp do infor-
macji w wersji analogowej, na papierze. A to wszyst-
ko robimy dla seniorów i z seniorami.
Na co dzień nie myśli się o nagrodach, ale jak one 
przychodzą, to robi się bardzo miło. To pozwala 
zapomnieć na chwilę o wysiłku, który wkłada się 
w przygotowanie każdego wydania. Wiesz, że cza-
sem bywa gorąco. Wiele znaczy dla mnie również 
to, kto mi wręczył to wyróżnienie… dr Walentyna 
Wnuk, dla mnie seniorka numer jeden, dzięki niej 
przygoda z Gazetą Senior zyskała solidne, meryto-
ryczne podwaliny i ogromne wsparcie.
M.W.: Zawsze, gdy przychodzę do redakcji, 
rozmawiamy na tematy związane z seniora-
mi i to nie tylko w zakresie przygotowania 
materiałów do kolejnego numeru gazety. 
Wyraźnie widać, że Ty po prostu ich lubisz, 
ja zresztą też. Powiedz, jak doszło do tego, 
że zainteresowałaś się obszarem związa-
nym z życiem osób starszych? Z tego, co 
wiem, studiowałaś kierunek niemający wiele 
wspólnego z tematyką senioralną, także za-
granicą, a potem byłaś menagerem w mię-
dzynarodowej korporacji.
L.M.: A później poszłam na swoje i to w kierunku, 
którego nikt się nie spodziewał: seniorzy i prasa. 
W ocenie wielu dwa kierunki bez perspektyw, mówi 
się o schyłku prasy. Okazało się jednak, że z tego 
połączenia wyszła petarda.
Ale najpierw wiele osób musiałam do tego przeko-
nać: seniorzy przyglądali nam się podejrzliwie, mój 
zespół też miał wątpliwości, mnóstwa rzeczy mu-
sieliśmy uczyć się od podstaw. Teraz wiem, że było 
warto, ta nagroda to przypieczętowała.
Wiesz, jak się teraz nad tym zastanawiam, to to 
jest dziwna historia. Seniorzy chodzili mi po głowie 
już bardzo dawno temu, jeszcze jako nastolatka 
zastanawiałam się, czemu są pomijani w tak wieku 
dziedzinach życia.
Myślę, że ważne było to, że moi dziadkowie odeszli 
bardzo wcześnie. Zawsze lubiłam towarzystwo star-
szych osób, nawet jako dziecko. Dorośli wydawali 
mi się dużo ciekawsi niż dzieci, a mój dziadek to 
była osobowość.
Lubię seniorów i jestem ich ciekawa. Każdy z nich 
skrywa jakąś historię, czasem ona jest piękna 
i wzniosła, czasem straszna i bolesna, ale każda 
czegoś uczy.  Może dlatego lubię robić wywiady, 
i wbrew pozorom wolę tych zwyczajnych ludzi, są 
bardziej autentyczni. Jeśli sięgam po książkę, to wy-
biorę biografię. Zawsze człowiek i to ten prawdziwy, 
nie wymyślony.
M.W.: Opowiedz o blaskach i cieniach pracy 
dla osób starszych.
L.M.: Największym  blaskiem w moi odczuciu jest 
sens. Nasza praca ma głęboki sens, ktoś czeka na 
gazetę, potrzebuje jej, lubi ją, ma chwilę radości, 
o którą coraz trudniej. To niebywale pomaga w świe-

cie, w którym wymyśla się problemy i kreuje się po-
trzeby, aby sprzedać. Czyż nie prościej zaoferować 
produkt, który rozwiązuje choćby jeden, najmniejszy, 
ale prawdziwy problem. Wyszłam właśnie z takiego 
założenia i to zbudowało kręgosłup naszej działalno-
ści. Dzięki temu stworzyłam zaangażowany zespół, 
z którym nie tylko trwamy na rynku, ale idziemy do 
przodu. Za tym poszli również nasi czytelnicy, redak-
torzy seniorzy. Jeżeli twoja praca ma sens, to potrafi 
wiele wynagrodzić.
Z pewnością praca z seniorami wymaga czasu, to 
się kładzie cieniem na... życiu prywatnym. Lojalnie 
uprzedzam, że jeśli ktoś myśli o pracy z seniorami, 
a nie ma tego czasu, nie może go poświęcić senio-
rowi, to niech nie idzie tą drogą. W redakcji wciąż 
wiele rzeczy musimy robić w sposób analogowy. 
Wielu seniorów nie korzysta z poczty elektronicz-
nej, do seniora trzeba pojechać osobiście albo 
dodzwonić się na telefon stacjonarny, przepisać 
materiał z kartki. To są niepojęte rzeczy dla dzisiej-
szej młodzieży. Zjawisko galopującej informatyzacji, 
z rozbrajającą szczerością, podsumował kiedyś 
nasz redaktor Jurek Dudzik: „Ci poza internetem to 
niekoniecznie ci głupsi”.
Ale dziś czas to pieniądz, nie jest łatwo znaleźć złoty 
środek, a jako wydawca muszę mieć to z tyłu głowy.
M.W.: W naszej gazecie publikują także 
seniorzy. Jak się układa taka zawodowa 
współpraca?
L.M.: Mogę o tym opowiadać godzinami. Żałuję 
tylko jednego: że dużo wcześniej nie wpadłam na 
ten pomysł. Nasi najstarsi redaktorzy są ogrom-
nie zaangażowani w pracę redakcji, sprawia im to 
autentyczną radość, mają tę kindersztubę, potrafią 
się odnaleźć w każdej sytuacji, można ich posłać 
wszędzie i nie ma wstydu. Nie chcę generalizować, 
ale coraz trudniej o takie podejście u młodszych. Po-
stawa starszych wiekiem redaktorów mnie zachwy-
ca. Odwalają kawał dobrej roboty dla Gazety Senior 
i na każdym kroku im za to dziękuję, a kolejnych 
zapraszam do współpracy.
M.W.: Redaktor naczelny czasopisma za-
zwyczaj tylko sprawuje pieczę nad ogólną 
zawartością pisma, wydawca czuwa nad 
finansami. Od reszty zadań mają podwład-
nych. Ty jednak czytasz każdy nadesłany do 
redakcji list, tekst. Rozmawiasz osobiście 
z seniorami, wysłuchujesz ich przez tele-
fon. Nie czujesz się czasami zmęczona tym 
ogromem zajęć i zadań, które wzięłaś na 
siebie? Napisałaś i wydałaś książkę „Nie-
zbędnik Wrocławskiego Seniora”. Organi-
zujesz szkolenia, konsultacje, wyjeżdżasz 
na konferencje, piszesz o marketingu 50+, 
spotkania z seniorami… Jak na to wszystko 
znajdujesz czas i siły?
L.M.: Nie wiem.
W grudniu będziemy obchodzić 5 urodziny Gazety 
Senior. Dyskutowaliśmy w redakcji, jak będziemy 
obchodzić tę rocznicę i to był czas na refleksję, na 

„Przyjaciel Seniora” 
dla Lindy Matus

fot. Marek Śnioch
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przypomnienie sobie tych wszystkich kamieni milo-
wych i tego, jak bardzo się rozwinęliśmy od pierw-
szego wydania. Podobno to normalne, ale dzisiaj 
aż mnie zęby bolą, jak myślę o pierwszym wydaniu. 
Wszystko zrobiłabym inaczej.
Faktycznie łączę te funkcje, dbam o gazetę, ale i o fi-
nanse. Ale nie wyobrażam sobie, nie mieć kontaktu 
z seniorami, nie znać ich osobiście czy jako zbioro-
wości, nie znać ich jako czytelników. I tak uważam, 
że za mało bywam w środowisku, brakuje mi czasu, 
dlatego tak bardzo potrzebuję seniorów wolontariu-
szy, którzy są moimi uszami i oczami.
Trzeba to sobie też jasno powiedzieć, nie byłoby 
gazety, gdyby nie sponsorzy. Na szczęście mam 
świetny zespół, który zajmuje się ich pozyskaniem, 
a często poza tym otwiera oczy ludziom z biznesu 
na seniora. Że tacy ludzie w ogóle są, że są fajni 
i oni zaczynają o seniorach cieplej myśleć.  
M.W.: A jeśli już znajdziesz chwilę wolnego 
czasu, jak odpoczywasz? Tylko nie mów, że 
czytając literaturę senioralną…
L.M.: Choć niechętnie, to przyznaję, że czasem mu-
szę odpocząć, ale to praca jest moim żywiołem. Po-
trzebuję tego oderwania, bo wtedy przychodzą mi do 
głowy najlepsze pomysły. To jest biologia. Ludzie są 
przekonani, że jak człowiek pracuje to mózg również 
i to na wysokich obrotach, a w weekend zwalnia, bo 
odpoczywa. Jest zupełnie inaczej. Gdy się relaksuje-
my, mózg bardzo intensywnie analizuje, przetwarza, 
łączy to wszystko, co wchłonął. Dlatego tak często 
na urlopie wyrzuca z siebie najlepsze rozwiązanie. 
Odpoczywając, na to liczę.

M.W.: Jakie marzenia ma Linda Matus?
L.M.: Żeby znalazła się jakaś tęga głowa, która 
zajmie się polityką osób starszych w naszym kraju. 
Prognozy demograficzne są jednoznaczne, żyje-
my coraz dłużej, finał życia niekoniecznie upływa 
w zdrowiu, będziemy potrzebowali wsparcia. Mło-
dych jest jak na lekarstwo i nie sądzę, aby obecne 
zabiegi odwróciły ten trend. Obserwuję, że biznes 
szybciej reaguje na zmiany, uczy się, wyciąga wnio-
ski, a usługa społeczna karmi się wciąż mrzonkami.

Polskie HoteleCena zawiera:
 ͫ 7 lub 9 noclegów
 ͫ przejazd komfortowym 

autokarem z cafebar i WC
 ͫ polska obsługa
 ͫ wyżywienie 3x z dziennie
 ͫ odległość hoteli od morza 

100-200 m

 ͫ możliwe wycieczki 
fakultatywne (m.in. Rzym, 
Wenecja, Florencja+Bolonia, 
Loretto-Asyż-Cascia, San 
Marino)

 ͫ ubezpieczenie od chorób 
przewlekłych oraz KL i NNW

Włochy

10 dni cena od 1049 zł

12 dni cena od 1399 zł

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

tel. 33 811 77 26
tel. 695 392 137

Wyjazd autokaru możliwy  z 60 miast w Polsce!
• komfortowy ośrodek z centrum SPA 
• opiekę medyczną 
• dietę warzywno-owocową lub sokową 

według dr Ewy Dąbrowskiej 
• zabiegi oczyszczające jelito grube metodą 

hydrokolonoterapii 

• wykłady lekarzy i dietetyków 
• codzienne zajęcia fitness z trenerem 
• atrakcje wieczorne 
• turnusy - 7 dniowy/6 noclegów lub 14 

dniowy/13 noclegów

RATUJ ZDRoWIE W WĘGRoWIE
Męczy cię pęd dużego miasta? Brak ci sił witalnych? Pojawiają się nowe 
dolegliwości, a apteczka puchnie od leków?
Przyjedź do nas. Oczyścisz swój organizm ze złogów i toksyn. Zrzucisz zbędne 
kilogramy i nauczysz się zdrowych nawyków żywieniowych. Zaczniesz życie na nowo!
Zapraszamy przede wszystkim osoby zmagające się z chorobami cywilizacyjnymi: 
nadwagą, nadciśnieniem tętniczym, zespołem metabolicznym, cukrzycą, miażdżycą.

WcZAsy Z DIETą  warzywno owocową  według dr Ewy Dąbrowskiej

ul. Gdańska 80, 07-100 Węgrów
tel. 25 792 27 27
tel. kom. 692 382 826
recepcja@active-revital.p
www.active-revital.pl

oFERUJEMy

REKLAMA
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„Proszę zadzwonić 
za 5 minut”
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu prowadzi intensywne działania 
prewencyjne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych, 
m.in. podejmuje współpracę z instytucjami działającymi na rzecz seniorów 
oraz prasą senioralną. Dzięki tym wysiłkom udaje się ograniczyć liczbę 
przestępstw na szkodę osób starszych, ale mimo to wciąż dochodzi do 
zdarzeń, których ofiarami są seniorzy. Jak działają oszuści? Czy nadal 
popularną metodą na wnuczka? A może wykorzystują także inne sposoby, 
by ograbić seniorów? W rozmowie z Lindą Matus podinspektor Krzysztof 
Gawlik i podkomisarz Małgorzata Majewska z Komendy Miejskiej Policji we 
Wrocławiu wyjaśniają, na czym polegają dziś oszustwa i podpowiadają, jak 
się przed nimi chronić.

Linda Matus: Metoda na wnuczka jest 
chyba najbardziej powszechna, jeśli chodzi 
o oszustwa wobec seniorów…
Podinspektor Krzysztof Gawlik: Klasycznych 
oszustw, polegających na podszywaniu się dzwo-
niącej osoby pod wnuczka, odnotowujemy coraz 
mniej. Dziś najwięcej oszustw jest na policjanta 
CBŚ. Jak widać, metoda oszustwa ewoluowała, 
choć scenariusz wygląda podobnie. Rozpoczyna się 
telefonem osoby, która wypytuje seniora o jego stan 
majątkowy: oszczędności, złoto, pyta również często 
o sytuację rodzinną, po czym rozłącza się. Po takim 
telefonie jest kolejny, ale tym razem dzwoniący 
oszust przedstawia się z imienia i nazwiska i dekla-
ruje, że jest policjantem CBŚ. Podawane nazwiska 
i stanowiska służbowe potrafią się powtarzać, np. 
sierżant Stępień z Komendy Głównej czy komisarz 
Arkadiusz Lipski. Oszuści podają także numer 
legitymacji służbowej. Pytają, czy odebraliśmy 
wcześniej telefon od osoby, która wypytywała o stan 
majątku. Utwierdzają nas w przekonaniu, że to był 
właśnie oszust czyhający na nasze oszczędności. 
Twierdzą, że nasze pieniądze w banku są zagrożo-
ne, że kasjerka i kierownik banku działają w poro-
zumieniu z oszustami. Polecają wybrać pieniądze 
i przekazać osobie, która… tylko pod policjanta CBŚ 
się podszywa.
Pamiętajmy, że policjant nigdy nie będzie od nas 
żądał pieniędzy czy kosztowności. 
Zalecamy wszelkie kontakty potwierdzać pod nume-
rem 112. Jednocześnie chcemy wyczulić czytelni-
ków na pewną kwestię. Otóż oszuści zachęcają do 
kontaktu pod tym numerem, ale polecają nam wybić 
numer 112 w trakcie rozmowy, bez rozłączania się. 
W tym momencie odzywa się inna osoba, która sy-
muluje połączenie z komisariatem. To wszystko jest 
bardzo profesjonalnie wyreżyserowane.  

L.M.: Jak więc zachować się w takiej sytuacji?

K.G.: Należy się rozłączyć! Odłożyć słuchawkę 
i dopiero wtedy ponownie wybrać numer 112. Skon-
taktować się córką, synem, wnukiem, do sąsiadki 
podejść. A najlepiej powiedzieć: „Proszę zadzwonić 
za 5 minut”. Gwarantuję, że nie zdarzyło się, żeby 
drugi raz ktokolwiek oddzwonił.

L.M.: Wtedy już nie dzwonią?
K.G.: Nie dzwonią, bo są przekonani, że poinformo-
waliśmy prawdziwą policję.  
Podkomisarz Małgorzata Majewska: W ten 
sposób zyskujemy czas, aby się skonsultować.  
K.G.: Koniecznie należy rozłączyć się i wtedy za-
dzwonić na 112! Ale jeszcze raz powtarzam, jeżeli 
ktoś mówi o przekazaniu mu pieniędzy czy kosztow-
ności, to już jest oszustwo.  
Jeśli sprawcy prowadzą rozmowę z seniorem, która 
ma doprowadzić do oszustwa, to prowadzą ją do 
samego końca. Jakikolwiek kontakt z osobą z ze-
wnątrz powoduje, że przestępcy wycofują się. Po-
trafią nawet przekazać telefon komórkowy, którym 
monitorują, co senior robi, co mówi.

M.M.: Warto też powiedzieć, że oszuści są grzecz-
ni i mili, a seniorzy dobrze wychowani. W takiej 
sytuacji mają wątpliwości, czy mogą się rozłączyć, 
czy wypada. Pamiętajmy, że z nikim nie musimy 
rozmawiać przez telefon. Nikogo nie musimy, za to 
przepraszać. 

W domu
L.M.: Na jakiego typu oszustwa narażeni są 
jeszcze seniorzy?
K.G.: Metody na policjanta CBŚ to jest jeden 
element, ale drugi to jest wykorzystywanie dobro-
ci i łatwowierności osób starszych. Seniorzy ufają 
ludziom, są nastawieni pozytywnie. To sprawia, że 
padają ofiarą przestępstw tzw. kontaktowych. Na 

przykład do domu przychodzą najczęściej dwie 
osoby, rzekomo np. z ZUS-u, by poinformować o ja-
kiejś dodatkowej rencie, zasiłku. Albo ze spółdzielni 
mieszkaniowej dokonać zwrotu nadpłaty za wodę. 
Oszukują także na kartkę dla sąsiada, na szklankę 
wody.
Celem jest wejście do mieszkania. Jedna osoba 
idzie z seniorem, druga plądruje przedpokój, a tam 
przecież najczęściej trzymamy portfel, torebkę. Nie 
wpuszczajmy obcych do mieszkania, zamykajmy 
drzwi. Nieznana osoba zawsze powinna poczekać 
za zamkniętymi na klucz, zasuwę drzwiami.
W kontaktach z osobami, których nie znamy, musi-
my zachować dużą ostrożność.
M.M.: Niestety, oszustwa zdarzają się coraz 
młodszym osobom, sześćdziesięciolatkowie są już 
często ofiarami. Nie można zrzucić tego na karb 
wieku. Zdarzyło się również, że oszustom udało się 
okraść seniora i młodszego, sprawnego opiekuna 
osoby starszej.

Hakerzy
L.M.: Czy seniorzy są także narażeni na 
oszustwa hakerów?
M.M.: Coraz częściej oszuści powołują się na ko-
nieczność zamknięcia konta w banku ze względu na 
atak hakerski. 
K.G.: Tu, we Wrocławiu, nie otrzymujemy takich 
zgłoszeń ze strony banków.  Nawet jeśli hakerzy 
dokonają kradzieży, to klient się o tym nie dowie, to 
jest zmartwienie banku, nie klienta. A więc fizycznie 
nic nie stracimy.

Dane osobowe
L.M.: Dlaczego niebezpieczne jest podawanie 
obcym osobom swoich danych osobowych? 

podinsp. Krzysztof Gawlik
Naczelnik Wydziału Prewencji  

i Patrolowego KMP we Wrocławiu

podkom. Małgorzata Majewska
specjalista Wydziału Prewencji  

i Patrolowego KMP we Wrocławiu, koordynator 
policyjnego programu prewencyjnego 

Akademia "Bezpieczny Senior"

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

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

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

Zakład Pogrzebowy Styks, jako jedyny we 
Wrocławiu, zapewnia przewozy zmarłych 

z Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych przy ulicy Ołbińskiej 32.

www.facebook.com/zapal.swieczke

601 700 290

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

Nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc?

Od 20 lat 
nie odmawiamy 

pomocy...

www.styx.pl

K.G.: Powinniśmy być wyczuleni na pytania dotyczące naszych danych osobo-
wych, np. pytanie o nazwisko panieńskie matki. To powinno nas zaalarmować. 
Takie dane mogą zostać wykorzystane do zaciągnięcia pożyczki. Bo formalności 
oszust może załatwić wyłącznie przez internet.
Nie wolno także nikomu kserować naszego dowodu osobistego. Zeskanowane 
ksero naszego dowodu może zostać wykorzystane w jakimś parabanku do wyłu-
dzenia pożyczki, którą potem my będziemy musieli spłacać.

Ostrożność
K.G.: Nie można mylić dobroci z naiwnością. Zachowując ostrożność, musimy 
wykazać się ograniczonym zaufaniem do osób, których nie znamy. Nie wiemy 
przecież, jakie są zamiary tej osoby. Zawsze możemy i zawsze powinniśmy 
powiedzieć: „Przepraszam pana/panią, ale zadzwonię do administracji, do córki”. 
Albo powiedzmy, że syn jest w domu i zaraz wyjdzie. Takie słowa i tylko słowa 
odstraszą potencjalnego oszusta.
Seniorów jest coraz więcej, dlatego tych oszustw też będzie coraz więcej.

Pracownicy banku 
– nasi sprzymierzeńcy
L.M.: Czasem seniorzy skarżą się, że są wypytywani przez pracowni-
ków banków, gdy chcą wypłacić większą gotówkę…
K.G.: Duży ukłon w stronę pracowników banków, pań kasjerek, kierowników pla-
cówek, którzy niejednokrotnie zachowali się bardzo mądrze, upewniając się przy 
dużych wypłatach, czy te osoby nie są oszukiwane i udaremniając tym samym 
próbę wyłudzenia. Pracownicy wykazują sporo empatii i zrozumienia, dopytują 
w dobrej wierze. Ale oszuści już o tym wiedzą i instruują seniora, co ma powie-
dzieć, np. że to na remont, dla dziecka, wnuka itd., albo wskazują bank oddalony 
od miejsca zamieszkania osoby starszej. Dlaczego? Seniorzy często mają konto 
od lat w jednym banku i dobrze znają się z osobami z placówki bankowej blisko 
domu.

Policja nie wyręcza się  
seniorami
L.M.: A sytuacja, gdy senior dostaje telefon, że potrzebna jest jego 
pomoc (finansowa) w ujęciu oszusta? Dzwoni do nich rzekomy poli-
cjant…
K.G.: Nie ma takiej możliwości, aby wziąć udział w akcji policji, tak jak próbują 
przekonać nas oszuści. Wmawiają nam, że złapiemy oszusta razem z policją.
Rolą rodzin, dzieci i wnuków jest przekazywanie takich informacji, przypominanie 
o konieczności poinformowania ich natychmiast w przypadku podejrzanych sytu-
acji.  Najtrudniej jest nam dotrzeć do tych osób, które są samotne, nie wychodzą 
z domów i niekoniecznie oglądają telewizję.

Mapa zagrożeń
K.G.: Z każdej strony internetowej policji można wejść na tworzoną mapę zagro-
żeń. Tu możemy zaznaczyć, co niepokojącego dzieje się w naszej okolicy. Zgło-
szenie jest anonimowe. Seniorów, którzy nie korzystają z internetu, zachęcamy 
do poproszenia dzieci, wnuków, sąsiadów o dodanie takiego zgłoszenia. W razie 
potrzeby zawsze można skontaktować się także z dzielnicowym.

Akademia Bezpieczny Senior
10 grudnia odbędzie się inauguracja Akademii „Bezpieczny Se-
nior” na UTW przy Papieskim Wydziale Teologicznym. Zajęcia 
poprowadzi podkomisarz Małgorzata Majewska, znana wro-
cławskim seniorom z licznych pogadanek o bezpieczeństwie 
osób starszych. Ważna informacja dla seniorów: można zgła-
szać chętne grupy, np. Klub Seniora, Uniwersytet Trzeciego 
Wieku (min. 50 osób) do kolejnych edycji. Wystarczy wysłać 
pisemną prośbę w tej sprawie do Komendanta Miejskiego Poli-
cji we Wrocławiu.

Życzliwy Wrocławianin akcja Gazety Wrocławskiej
Można już głosować na wyróżnienie dla pani podkomisarz Mał-
gorzaty Majewskiej prowadzącej Akademię „Bezpieczny Se-
nior”. Zachęcamy do głosowania na Panią podkomisarz, która 
bez wątpienia jest osobą życzliwą seniorom.

Święta
Tłok i amok świątecznych zakupów wykorzystują przede 
wszystkim kieszonkowcy. Giną portfele, torebki i torby z za-
kupami. Warto także pomyśleć o zabezpieczeniu mieszkania 
w razie świątecznego wyjazdu.
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Książka dostępna już od 1 grudnia  
w najlepszych księgarniach oraz na stronie 
internetowej www.wydawnictwo.uni.lodz.pl 

Publikacja jest autorskim projektem Moniki Mularskiej-Kucharek i Ewy Czernik

Dowiedz się, jakimi możliwościami dysponują seniorzy,  
aby czerpać satysfakcję z życia i przezwyciężać trudności  
w codziennym życiu: 
- pracując z emocjami,
- uprawiając aktywność fizyczną, intelektualną i artystyczną,
- doceniając wiedzę i doświadczenie, których nie mają młodsi,
- dając siebie innym,
- dbając o zdrowie, sprawność fizyczną oraz intelektualną.

Poznaj zmiany zachodzące w ciele i emocjach osób w późnej 
dorosłości i zobacz, jak senior może czerpać z nich korzyści.

Praktyczny przewodnik dla seniorów  
ich rodzin, opiekunów oraz dla lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek 
środowiskowych i społeczników napisany przez ekspertów!

REKLAMA

Na starość wszystko jest odległe…
Powodem do spotkania z Profesorem było wyróżnienie tytułem „Przyjaciel 
Seniorów”, którym został uhonorowany przez Wrocławską Radę Seniorów. 
Mimo licznych zasług na koncie Profesora, ten zaszczyt sprawił mu wiele 
radości. Ku zaskoczeniu audytorium dedykował je swojej mamie Otylii, która 
niebawem ukończy 96 lat.
Starość nie ma tajemnic przed Adamem Zychem - od 40 roku życia zgłębia 
tę problematykę.W rozmowie z Lindą Matus odkrywa kilka recept oraz 
sekretów dotyczących starości.

Linda Matus: Żyjemy coraz dłużej. To jest 
dobra wiadomość.
Adam Zych: To jest bardzo dobra wiadomość. 
W latach 50. XX wieku Polak nie dożywał 60 roku 
życia. Dzisiaj mężczyźni żyją średnio ponad 73 lata, 
a kobiety ponad 81 lat ‒ są to dane z Rocznika Sta-
tystycznego 2016. W porównaniu z połową ubiegłe-
go wieku mężczyźni w Polsce żyją obecnie o ponad 
16 lat dłużej, a kobiety o ponad 19 lat. Długość życia 
znacznie zwiększyła się i wszystko byłoby w porząd-
ku, gdyby to było wydłużenie życia w zdrowiu.

L.M.: Ale mówi się również, że seniorzy są 
coraz zdrowsi.
A.Z.: To zjawisko analizowała amerykańska ge-
rontolog Bernice Neugarten, która stwierdziła, że 
współcześni seniorzy są m.in. niezależni, samo-
wystarczalni finansowo, posiadają zabezpieczenie 
emerytalne oraz są w lepszej kondycji zdrowotnej 
i  bardziej aktywni. Jeszcze 50 lat temu u 60-latka 
można było dostrzec zmiany inwolucyjne w jego 
wyglądzie, poruszaniu się, stanie zdrowia. Dziś jest 
to człowiek w sile wieku.

L.M.: Wsłuchując się w głos Polaków, moż-
na dojść do wniosku, że nie lubimy praco-
wać.
A.Z.: Jedno z przysłów powiada: Praca lat skraca 
– zatem nie każda praca sprzyja długowieczności, 
a w szczególności praca ponad siły, wyczerpująca 
bądź wyniszczająca organizm, niosąca napięcia 
i stresy, czy praca w szczególnych warunkach albo 
o wyjątkowym charakterze. Obiektywnie rzecz ujmu-
jąc, jednak taka praca lat skraca. Nieprzypadkowo 
zatem w wielu systemach zabezpieczenia spo-
łecznego, również w naszym kraju, wprowadzane 
są nietypowe rozwiązania, przykładowo w postaci 
emerytur pomostowych, dla osób zatrudnionych wła-
śnie w szczególnych warunkach lub w szczególnym 
charakterze.
Na własną starość pracujemy już na jej przedpolu, 
w wieku czterdziestu paru lat. Musimy zadbać o za-
bezpieczenie, także finansowe i to niekoniecznie 
w pieniądzu. Taką inwestycją może być np. wspo-
maganie studiów wnuka.

L.M.: Mówi Pan o przygotowaniu, ale to są 
zabiegi, które możemy przeprowadzić, ma-

jąc lat 40, 50. A co by Pan powiedział oso-
bom, które są już na emeryturze? Czy jest 
taka recepta?
A.Z.: O złej starości wspominano już w starożytno-
ści, przykładowo Arystoteles i Cyceron. Czym jest 
ta zła starość? Wymienię trzy parametry: bieda, 
bierność, bezradność. Nie dajmy się temu. Budujmy 
zasoby. Mając nadwyżkę pieniędzy, można kupić 
kawalerkę. To są mieszkania poszukiwane, które 
możemy wynająć, co spłaci nam kredyt. Zyskamy 
parę złotych do emerytury na stare lata, a w razie 
choroby możemy sprzedać to mieszkanie i będzie 
na leczenie.
Bierność to druga rzecz.
Miałem okazję robić badania nad Polonią w Stanach 
Zjednoczonych, to były lata 90. minionego wieku. Ze 
zdumieniem odkryłem, że tam 70 procent seniorów 
to wolontariusze. Wkrótce 25. Finał  Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Będą zbierane pieniądze 
‒ również na godną opiekę medyczną dla osób 
starszych. Pytam się, dlaczego seniorzy nie kwe-
stują? Boją się, że ich napadną? To dajmy obstawę 
młodych osób, ale niech kwestują choćby symbo-
licznie.

Prof. zw. dr hab. 
Adam A. Zych
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L.M.: W sumie to dobry czas, aby przypomnieć 
o akcji WOŚP, kwesta tuż po nowym roku.
A.Z.: Akcja ta jest niezmiernie potrzebna, by 
wspomóc polską geriatrię, gdyż Polska należy do 
krajów o najniższej dostępności do opieki geriatrycz-
nej – szacuje się, że w tej dyscyplinie praktykuje od 
150 do 200 geriatrów, mamy około 300 przychodni 
geriatrycznych w skali kraju. A ile jest przychodni dla 
dzieci, dla kobiet? Znajdziemy je w każdej wiosce.
Wracając do złej starości i jej trzeciego wyznaczni-
ka: bezradności. W mechanizmie tym istotną rolę 
odgrywa przekonanie człowieka, że żadne z jego 
działań nie ma wpływu na to, co się wydarzyło. Na-
stępstwem wyuczonej bezradności jest pojawienie 
się niekorzystnych emocji, np. lęku i wrogości ‒ co 
powoduje negatywne nastawienie i obniżenie moty-
wacji do działania. I wówczas pojawia się bierność 
i rezygnacja.

L.M.: Czyli wyuczona bezradność to nie jest 
domena młodych i ich nadopiekuńczych 
rodziców?  
A.Z.: Wyuczona bezradność może manifesto-
wać się i u osób starszych, przyzwyczajonych, że 
w słusznie minionych czasach nie było np. bezrobo-
cia, a w istocie było ono ukryte. Wszyscy zarabiali 
mało, bo mało, ale równo. Można było dostać miesz-
kanie po 10 czy 20 latach. Państwo było nadopie-
kuńcze, a dziś zmieniły się warunki i ci ludzie stają 
się bezradni.  Bo, niestety, na stare lata trzeba zma-
gać się z wieloma rzeczami. Starość to często czas 
radzenia sobie, m.in. z chorobą, bólem, cierpieniem, 
niepełnosprawnością, stresem, utratą urody, ale 
także i najbliższych osób, wreszcie radzenie sobie 
ze śmiercią, która widoczna jest już na horyzoncie 
naszego życia.

Wiara a starość
L.M.: Nie bez powodu starość spotyka nas 
na końcu, to jest najtrudniejszy okres w ży-
ciu.
A.Z.: Przechodzimy na drugi biegun. Jeżeli jest zła 
starość, to powinna być i dobra, szczęśliwa, pomyśl-
na. Co się na to składa? Na pewno stan zdrowia, 
sprawność intelektualna, fizyczna, życiowa. Dbajmy 
o zdrowie, żeby na stare lata było w miarę dobre. 
Ważne są także warunki: ekonomiczne, miesz-
kaniowe, rodzinne, wreszcie aktywne zanurzenie 
w życie, nie uciekajmy w samotność. Warto zdoby-
wać wiernych przyjaciół. To jest kapitał. Bo mam do 
kogo pójść, z kim porozmawiać, czy ‒ będąc np. 
osobą owdowiałą ‒ mieć towarzystwo do wyjścia do 
kina, a w razie zagrożenia życia czy zdrowia mieć 
nadzieję, że ktoś mi pomoże. Budujmy dobre relacje 
z ludźmi.
Optymizm jest ważny. Nie mówię, że filozofia pozy-
tywna to jest panaceum na wszystko, bo są sytu-
acje, które człowieka przerastają, ale ci, którzy mają 
poczucie humoru, kochają życie, łatwiej znoszą 
ciosy. To od nas zależy, jak będziemy się starzeć, 
czy będziemy czuć się odtrąceni i odrzuceni. Jeśli 
skomplikujemy sobie relacje z dziećmi, wnukami, to 
nie dziwmy się, że nas nie odwiedzają.

L.M.: A czy wiara pomaga?
A.Z.: Wiara ogromnie pomaga i to z wielu powo-
dów. Starość to obiektywnie przedsionek śmierci, 
możemy zaprzeczać, że nie, ale tak jest. Wiara 
bardzo pomaga w sytuacjach trudnych ‒ choroby, 
niepełnosprawności. Otwiera określoną perspektywę 
– w czas wieczności. Pomaga uporządkować swoje 
życie.

L.M.: Czy człowiek wątpiący może być 
szczęśliwym staruszkiem?
A.Z.: Moim zdaniem szczęście jest w rękach czło-
wieka, jak on swój los kształtuje, ale z pewnością 
przestrzeń duchowości poszerza się na starość, 
budujemy ją i jej potrzebujemy. Już Bolesław Prus 
powiedział, że „Pociąg do życia wiecznego jest 
zapowiedzią starości”. A William James dodał, że 
„Wiekiem najbardziej religijnym jest wiek starczy, 
kiedy milknie wrzawa życia płciowego”.  Odchodzą 
pokusy, obniża się sprawność ‒ również seksualna, 
i na stare lata człowiek się zmienia. Podsumowuje, 
co zrobił dobrego, a co złego, kładzie to na szalę 
i patrzy, co przeważy. Jeżeli dobro przeważy, to do-
skonale – nie zmarnowałem życia, ale jeżeli bilans 
jest ujemny, to i starość może być przykra. Na stare 
lata następuje odwrócenie perspektywy czaso-
wej – z czasu przeżytego w czas, jaki nam jeszcze 
pozostał. Starość to często pora powrotu do religij-
ności. Najbardziej emocjonalnie w religię jesteśmy 
zaangażowani w młodości, później następuje stabi-
lizacja, a na starość renesans. Wierzący wiedzą, że 
nie wystarczy się wyspowiadać, ale trzeba jeszcze 
zadośćuczynić, a często już nie żyją ludzie, którym 
uczyniliśmy krzywdę. Tu pomaga religia i otwiera 
nam np. ścieżkę wolontariatu. Idź, odpracuj w hospi-
cjum to całe zło. Zwilż usta choremu człowiekowi po 
operacji.
Ten wzrost religijności na stare lata to także wynik 
lęku przed śmiercią. Byłem wychowany w innych 
warunkach kulturowych, obcowaliśmy ze śmiercią 
i z ludźmi starszymi. Dzisiaj relacje między młodymi 
a starszymi zmieniły się, określa się je mianem „in-
tymności na odległość”. Kiedyś młody człowiek uczył 
się tej starości od dziadków, widział ich zachowania, 
choroby, bolesne utraty i podświadomie przygoto-
wywał się do tego. Aż się dzisiaj prosi o zbliżenie 
tych dwóch generacji. Dodam, że właśnie to poko-
lenie – osób sędziwych – bardzo często przekazuje 
najmłodszym generacjom nie tylko tradycję, ale 
również wzory zachowań religijnych, zwyczaje, 
obyczaje, system norm moralnych, będące istotnym 
czynnikiem wychowania moralno-społecznego oraz 
religijnego dzieci i młodzieży, co w sytuacji postmo-
dernistycznego zagubienia się człowieka naszych 
czasów z pewnością nie jest bez znaczenia.

Starość a młodość
L.M.: Pracuje Pan ze studentami, osobami 
młodymi. Czy młodym brakuje dziś star-
szych?
A.Z.: Prawo Kopernika-Greshama mówi, że pie-
niądz słaby wypiera z obiegu pieniądz mocny. Jeżeli 
tych wielkich starców było niewielu, to ich się na 

rękach nosiło. Zbyt wielu ich jest, demograficzne 
starzenie się zmieniło relacje.

L.M.: Seniorzy rosną w siłę liczebną, czy 
grozi nam, że przejmą świat?
A.Z.: Gerontokracja była znana już w starożytności, 
aby ktoś mógł być senatorem, musiał skończyć 60 
lat. Ale jednocześnie w starożytnym, przedchrześci-
jańskim Rzymie istniało prawo zwane sexagenarios 
de ponte, zgodnie z którym można było pozbyć się 
niedołężnego ojca, strącając go z mostu do Tybru. 
Pyta Pani o siłę polityczną. Podam najnowsze 
dwa przykłady: pierwszy to Brexit – referendum 
w sprawie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii 
Europejskiej. Wśród młodszych ‒ w wieku od 18 do 
24 lat ‒ poszło do urn zaledwie 36 procent upraw-
nionych do głosowania, ale w przedziale 65+ już  
ponad 80 procent. To seniorzy zadecydowali o wyj-
ściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. A przykład 
drugi ‒ to wybór 70-letniego Donalda Trumpa na 45. 
prezydenta Stanów Zjednoczonych…

L.M.: Łatwiej było zajmować się Panu tą 
starością kiedyś czy dziś?
A.Z.: To jest zupełnie inna perspektywa. Przypomi-
nam niezwykle trafny obraz starości ukazany w fil-
mie „Młodość” – gdy spojrzeć na bieg życia przez 
lunetę, wszystko jest blisko – to przeszłość, której 
prawie nie ma, tak się postrzega czas w młodości, 
natomiast na starość wszystko jest odległe – to roz-
ciągnięta w czasie przeszłość, realne tylko tu i teraz 
– to teraźniejszość...
Wiele zależy również od losu. Na wiele rzeczy nie 
mamy wpływu. Trzeba się godzić z różnymi stratami. 
W starości człowiek „Sam sobie sterem, żeglarzem 
okrętem” ‒ jak pisał w „Odzie do młodości” Adam 
Mickiewicz. Pamiętajmy również o tym, że człowiek 
stary już nic nie musi, a jeszcze wiele może…

L.M.: Dziękuję za interesującą rozmowę.

Prof. zw. dr hab. Adam A. Zych (rocznik 
1945), psycholog i pedagog, twórca teorii mo-
deracji rozwoju i osobistej korzyści w staro-
ści. Naukowe zainteresowania: gerontologia 
społeczna, a zwłaszcza geragogika specjalna 
i leksykografia gerontologiczna, oraz psycho-
logia osobowości, w szczególności psycholo-
giczna problematyka światopoglądu, psy-
chologia religii i tanatopsychologia. Profesor 
zwyczajny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we 
Wrocławiu. Członek Rad Naukowych czaso-
pism „Gerontologia Współczesna”, „Konteksty 
Społeczne”, „Labor et Educatio”, „Pedago-
gika. Badania, dyskusje, otwarcia” oraz serii 
„Czesko- Polsko-Słowackie studia z zakresu 
andragogiki i gerontologii społecznej” i „Exli-
bris Biblioteka Gerontologii Społecznej”. Czło-
nek Rady Honorowej Fundacji Laboratorium 
Architektury 60+. Odznaczony m.in. Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji 
Narodowej i Medalem Miasta Oświęcimia. 
Jest pięciokrotnym laureatem indywidualnych 
nagród resortu edukacji i szkolnictwa wyższe-
go oraz wyróżnienia Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej za nowatorskie działa-
nia w zakresie upowszechniania wiedzy na 
temat starzenia się społeczeństwa polskiego. 
Otrzymał również honorowy tytuł „Przyjaciel 
Seniora” (2016).
Ważniejsze prace: Człowiek wobec starości. 
Szkice z gerontologii społecznej, Słownik 
gerontologii społecznej, Leksykon geronto-
logii, Przekraczając „smugę cienia”, Szkice 
z gerontologii i tanatologii, Pomiędzy wiarą 
a zwątpieniem, Wprowadzenie do psychologii 
religii. Wkrótce ukaże się najnowsza praca 
Adama Zycha pt.  Młodość utracona, odkry-
wana starość. Eseje i szkice z gerontologii.

Zdrowie

fot. Rozdanie nagród Przyjaciel Seniora, 22 września, Wrocław
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Najpiękniejsze wiersze o wrocławskich rzekach
„Rzeko dzieciństwa, rzeko z tatarakiem”, 
„co z gór wypływasz i zdążasz do 
morza”, „rankiem tajemnicza, figlarna 
południem” – to fragmenty zwycięskich 
wierszy na najpiękniejszy utwór poetycki 
o wrocławskich rzekach. Rzekach, które 
„są grodu ozdobą”.

14 października 2016 roku w Centrum Seniora odbył 
się finał konkursu literackiego na najpiękniejsze 
wiersze, których tematem przewodnim były rzeki 
Wrocławia. – Nadesłane prace cechowały się dużą 
ekspresyjnością, były pełne emocji i jednocześnie 
nostalgii. Zachwyciły jury, które miało problem 
z przyznaniem trzech pierwszych miejsc – mówiła 
Ewa Rapacz, prowadząca konkurs.

Tematyka utworów wpasowana została w zaaran-
żowaną scenerię, która oddała atmosferę piękniej 
jesieni z poszumem płynącej rzeki. Zwycięzcami 
konkursu zostali: pan Tadeusz Gałgan (pierwsze 
miejsce), pani Leokadia Bajrakowska (wyróżnienie) 
oraz panie Agnieszka Dubaniowska i Renata Zagaj-
czyk-Kociemska (ex aequo trzecie miejsce).

Tadeusz Gałgan

Niecnota
Wrocławiu, Wrocławiu,
Wrocławiu niecnoto
Zwabiłeś tu rzeki
Urzekłeś pieszczotą.
Kochają się w tobie
Niczym w królewiczu
Są grodu ozdobą
I częstych też zgrzytów
Pienią się niezmiernie
Przy każdej zaporze
Żadna nie chce odejść
By zasilić morze
Tobie służą wiernie
A my korzystamy
Żagle naszych łodzi
Chętnie napinamy.
Bielą się trójkąty
W lustrzanej przestrzeni
Szanty marynarskie
Wrocław bardzo ceni.
A tych siedem rzek
Jak siedem kochanek
Kocha teraz Wrocław
I marynarz Janek.

Helena Zuterek
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Nie taki ze mnie Gałgan
Z Tadeuszem Gałganem, laureatem konkursu literackiego rozmawiają Helena Zuterek i Linda Matus
Linda Matus: Od dawna zajmuje się Pan 
poezją?
Tadeusz Gałgan: Nie zajmowałem się w swoim 
życiu poezją, bo nie miałem na to czasu. Z zawo-
du jestem kierowcą mechanikiem. Poszedłem na 
emeryturę i pierwszy raz spróbowałem swoich sił 
w konkursie organizowanym przez Kaufland. Udało 
się, dostałem nagrodę, to była płyta z poezją. Od 
tego się sprawa zaczęła. Brałem udział w różnych 
konkursach i przynosiło to rezultaty. Mam ze trzy-
dzieści dyplomów. Nie tylko wrocławskie, ale i ogól-
nopolskie. Na przykład w Bydgoszczy, w konkursie 
organizowanym przez panią Barbarę Olszewską 
prowadzącą fundację Arka Bydgoszcz – w ich 
konkursie zająłem kilka razy punktowane miejsca. 
Nagrodą był wyjazd, a nawet kilka.

L.M.: Poezja to jest także metoda na cieka-
we życie na emeryturze.
T.G.: We Wrocławiu 90-tka organizowała konkurs 
wspomnieniowy. Zająłem tam pierwsze miejsce. 
W konkursie Biblioteki Dolnośląskiej otrzymałem 
kilka dyplomów w konkursach wspomnieniowych.

L.M.: Z takim niedowierzaniem Pan o tym 
mówi. Czy temat tego konkursu, czyli rzeki 
Wrocławia, miał znaczenie?
T.G.: Mieszkam we Wrocławiu od 1962 r. Rze-
ki Wrocławia nie są mi obce, coś o nich wiem. 
A w czynnej służbie wojskowej byłem marynarzem, 
stąd te powiązania, które trochę ułatwiły mi pracę.

L.M.: Czy prace powstają pod temat, czy 
najpierw do szuflady, a później są wycią-
gane na światło dzienne w odpowiednim 

momencie?
T.G.: I tak, i tak. Konkursy mobilizują mnie, aby coś 
napisać. Choć czasami, jak mam przerwę we śnie, 
coś mi przychodzi do głowy.  Należy to zapisać, bo 
jak nie zapiszę, to już sobie nie przypomnę. Więc 
trzeba wstać i zapisać tę myśl. Gdy mam już tę myśl 
na papierze, to wtedy wszystko mi się przypomni.
Helena Zuterek: Coś niebywałego - w środku 
nocy!
T.G.: To należy do przyjemności, bym powiedział.

L.M.: Czy to jest Pana jedyne emeryckie 
hobby? Czy ma Pan jeszcze inne pasje?

T.G.:  Podróże, dokąd zdrowie dopisuje, a mam już 
blisko 79 lat.
H.Z.: Pan chyba żartuje!
T.G.: To widać.

L.M.: Właśnie nie widać.
T.G.: Jestem człowiekiem przedwojennym, urodzi-
łem się w czerwcu 1938 roku w pięknej miejscowo-
ści na obrzeżach Kazimierza Dolnego. A Kazimierz 
to jest miejsce artystów i malarzy. Ta wrażliwość 
u mnie tam się wytworzyła.

L.M.: To skąd ten zawód, iście techniczny?
T.G.: To jest temat na książkę, którą już napisałem 
i opracowałem u introligatora, żeby to nie zostało 
zatarte. Wydałem także legendę o swoim nazwisku. 
To rzadko spotykane nazwisko Legenda mówi o kró-
lu Kazimierzu i jego sympatii Esterce, a całość jest 
powiązana z moim nazwiskiem.
H.Z.: Mam dobrą rękę do debiutów.
T.G.: Wykształcenie zdobyłem, już pracując. Takie 
były czasy, nawet nauczyciele nie mieli odpowied-
niego wykształcenia. O tym się dzisiaj nie mówi, 
ale my, starsi ludzie, byliśmy tego świadkami. Ja 
na przykład pamiętam zapalenie pierwszej żarówki 
w mojej miejscowości. To było 1952 r. Wcześniej 
lekcje odrabiałem przy lampie naftowej. Dokąd żyję, 
można te wiadomości wydobyć.

L.M.: Proszę pisać, zachować to dla potom-
nych.

Poezja



www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny14
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.

Seniorzy
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Dom Seniora PARAISO
Nasz Dom – Twój Dom

Dom Seniora PARAISO w Brennej jest 
miejscem wykonanym z dbałością o naj-
drobniejszy detal, z myślą o osobach, które 
z racji wieku, choroby czy też samotności 
nie mogą lub nie chcą mieszkać samo-
dzielnie.

Otoczenie Domu Seniora PARAISO urzą-
dziliśmy tak, aby Mieszkaniec mógł swo-
bodnie zażywać świeżego powietrza korzy-
stając ze ścieżek, altanek, uliczek, cienia 
drzew czy odpoczynku przy szumie wody 
z oczka wodnego.

Dom Seniora PARAISO zapewnia dosko-
nałe warunki bytowe, bez barier architekto-
nicznych, stworzone według najnowszych 
standardów europejskich oraz całodzienne 
wyżywienie przygotowywane we własnej 
kuchni ze świeżych produktów z uwzględ-
nieniem indywidualnych diet zgodnych 
z zaleceniem lekarza.

Wykwalifikowany personel zapewnia facho-
wą i życzliwą opiekę Mieszkańcom, a kom-
fortowo urządzone jedno-, dwu- i trzyoso-
bowe pokoje z własnym węzłem sanitarnym 
dają dużą swobodę i prywatność.

Dom Seniora PARAISO
ul. Wiejska 5, 43-438 Brenna    tel. 33 484 77 00, kom. 608 219 031     www.domspokojnejstarosci.com.pl

Wszystkich, którzy chcą spędzić jesień życia 
w ciepłej, rodzinnej atmosferze, zapraszamy  

do zamieszkania w naszym domu.
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PsZoK (Punkt selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych) 

Już oD 1 sTycZnIA ułAtWIENIA W ZBIóRCE ŚMIECI

od nowego roku zmienią się zasady segregowania śmieci. Przed domami stanie 
tylko jeden, zielony pojemnik na szkło. odpady wielkogabarytowe i odpady 
zielone będą odbierane częściej. co to oznacza dla wrocławian? Że będzie bliżej, 
częściej i wygodniej.

Według obowiązujących przepisów szkło zbieramy 
teraz do dwóch pojemników – zielonego (kolorowe) 
lub białego (bezbarwne). Od 1 stycznia będzie wy-
godniej – białe pojemniki znikną, zostaną tylko zie-
lone. Wrzucimy do nich zarówno szkło kolorowe, jak 
i bezbarwne. 

szkło odbiorą spod domu
Od 1 stycznia szkło nie będzie już zbierane w specjal-
nych „gniazdach”, ustawionych teraz w ogólnodostęp-
nych miejscach. Zielone pojemniki lub worki zostaną 
odebrane bezpośrednio od właścicieli i zarządców 
nieruchomości z wiat śmietnikowych i miejsc groma-
dzenia odpadów. Właściciele i zarządcy nieruchomo-
ści dostaną oznaczone zielonym kolorem pojemniki 
lub worki na szkło.

Duże gabaryty odbiorą częściej
Wygodniej wyrzucimy stare meble, dywany, ramy 
okienne, duże zabawki i inne tzw. duże gabaryty – od 1 

stycznia będą odbierane częściej. W przypadku za-
budowy jednorodzinnej – co najmniej raz na dwa 
miesiące, a w przypadku budynków wielorodzinnych 
– przynajmniej raz w miesiącu. Kontenery będą pod-
stawiane na dotychczasowych zasadach.

Wywóz skoszonej trawy przez cały rok 
łatwiej pozbędziemy się też odpadów zielonych. Sko-
szona trawa, rozdrobnione gałęzie, liście czy kwiaty od 
1 stycznia 2017 r. będą odbierane przez cały rok kalen-
darzowy, raz w tygodniu. Odpady zielone zbieramy tak 
jak dotychczas, czyli tylko w brązowych workach.

częstsze wywozy
Podsumujmy: odpady zmieszane będą wywożone co 
najmniej raz w tygodniu, tak samo jak odpady zielone 
(wcześniej wywożono je co dwa tygodnie). tworzy-
wa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe 
będą zabierane co najmniej raz na dwa tygodnie (do-
tychczas raz w miesiącu). Wyworzone będą odpady 
z tektury co najmniej raz w miesiącu, a szkło raz na 
dwa tygodnie.

stare ubrania do punktu zbiórki
Przypominamy też, że pozbywając się starych ubrań, 
nie możemy wrzucić ich do śmieci, tylko musimy je 
dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpa-
dów przy ul. Janowskiej lub Kazimierza Michalczyka. 
tak samo należy postąpić w przypadku chemikaliów. 
Mieszkańcy ulic, na których znajdują się pojemniki 
na odzież przeznaczoną dla beneficjentów PCK, mogą 
tam umieszczać zbędne ubrania. Pamiętajmy jednak, 
że odzież wrzucana do tych kontenerów nie może być 
zniszczona ani brudna.

harmonogram na cały rok
Zgodnie z nowymi przepisami firmy odbierające od-
pady zaplanują harmonogram odbioru odpadów od 
razu na cały rok. Dzięki temu zmiany nie zaskoczą 
mieszkańców. Co ważne, nie zmieni się opłata pono-
szona przez mieszkańców.

ul. Kazimierza Michalczyka 9
pn- pt: 8.00-17.00, sb: 8.00-16.00

ul. Janowska 51
pn-pt: 7.00-15.00

REKLAMA
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Kolejki do operacji usunięcia  
zaćmy w Polsce
Leczenie zaćmy w kraju oznacza długie 
kolejki i oczekiwanie latami na zabieg usu-
nięcia zaćmy. Średni czas oczekiwania na 
operację w niektórych województwach 
wynosi nawet 3 lata. Sytuacja dramatycz-
nie pogarsza się każdego roku. Obec-
nie najlepszym rozwiązaniem jest zabieg 
za granicą w ramach Unijnej Dyrektywy 
Transgranicznej. Jej celem jest zapewnie-
nie pacjentom dostępu do świadczeń me-
dycznych, których nie mogą uzyskać 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 wy-
starczy aktualne ubezpieczenie zdrowot-
ne (ZUS lub KRUS), które umożliwi zwrot 
kosztów z NFZ oraz skierowanie na zabieg 
usunięcia zaćmy w ramach leczenia szpi-
talnego. Dzięki współpracy Kliniki Okuli-
stycznej 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 dia-
gnostyką: począwszy od pełnej kwalifikacji 
do zabiegu, poprzez organizację i przepro-
wadzenie zabiegu w Berlinie, aż po opiekę 
pooperacyjną w klinice w Polsce. To spo-
sób na uniknięcie długiego oczekiwania 
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 zabie-
gu. Jest to jedyna tego typu oferta dostęp-
na 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 za-
biegu, w realizacji codziennych czynności, 
już zawsze będą potrzebować okularów do 
patrzenia na bliską odległość lub do oglą-
dania przedmiotów z dalszej odległości.
– Postęp medycyny sprawił, że operacja 
zaćmy jest bezpieczna w warunkach am-
bulatoryjnych, bez konieczności pozo-

stania 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 zabiegu soczewka jest roz-
drabniana i usuwana przy pomocy ultradź-
więków. Metoda, z której korzystamy w na-
szych klinikach, jest najbezpieczniejszym 
rozwiązaniem na świecie. Efekt po operacji 
można zaobserwować bardzo szybko – 
zazwyczaj dzień po wykonanym zabiegu 
pacjent widzi znacznie lepiej. Co najważ-
niejsze, pacjenci po zabiegu tego samego 
dnia mogą powrócić do domu – wyjaśnia 
dr n. med. Martin Choleva z Kliniki Oku-
listycznej Lexum w Ostrawie.
Wniosek jest prosty – zamiast czekać lata-
mi na operację zaćmy, już dziś skorzystaj 
z badań w kierunku diagnostyki tej choro-
by.

Masz pytania? Zadzwoń.

222 466 148
www.zacma.cz

Już ponad 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 upraw-
nieni do zabiegu usunięcia zaćmy na koszt NFZ wraz z możliwością wyboru soczewki.

Usuń zaćmę  
szybko i skutecznie 

OFERTA ZABIEGU USUNIĘCIA ZAĆMY NA KOSZT NFZ OBEJMUJE:

• Zabieg BEZ KOLEJKI w ciągu 14 dni!
• Kompleksową organizację leczenia 

w ramach świadczeń NFZ
• Zabieg w prywatnej klinice 

w Niemczech 

• Stałą opiekę koordynatora od 
momentu wyjazdu na zabieg aż do 
powrotu do kraju

• Obsługę i dokumentację w języku 
polskim

• Prawo do wyboru i współfinansowania 
soczewek

• Jedyną kompleksową organizację 
leczenia w ramach Dyrektywy 
Transgranicznej: wizytę kwalifikacyjną, 
organizację zabiegu za granicą, 
opiekę pooperacyjną.
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Jak odkwaszać organizm?
Zakwaszenie organizmu może silnie wpływać na chroniczne zmęczenie, przyczyniać się 
do powstawania nowotworów. Leczenie koncentruje się wyłącznie na zwalczaniu objawów, 
przynosząc jedynie doraźną pomoc. A podstawą odkwaszania jest dieta obfitująca w żywność 
zasadową oraz wodę o pH zasadowym.

Każdy prawidłowo funkcjonujący organizm stara się 
utrzymać równowagę kwasowo-zasadową. Problem 
w tym, że współczesny sposób odżywiania nie sprzy-
ja zachowaniu prawidłowego bilansu kwasowo-zasa-
dowego. Efekt? Często skarżymy się na dolegliwości 
bólowe, łatwo wpadamy w stany depresyjne, bez po-
wodu przybieramy na wadze. Istnieją naukowe do-
wody medyczne, że w przypadku prawie wszystkich 
schorzeń przewlekłych doszło do zaburzenia równo-
wagi kwasowo-zasadowej.

Czym jest zakwaszenie organizmu?
Bardzo często przyjmujemy, że smak potrawy świad-
czy o jej kwasowości lub zasadowości. Jest to często 
mylne. Dobrym przykładem są cytryny. Chociaż kwasy 
organiczne w niej zawarte dają smak i odczyn kwa-
sowy, cytryna jest produktem zasadotwórczym. Czy 
dany produkt tworzy związki o charakterze kwasowym 
czy zasadowym, ustalić można dopiero, badając za-
wartość popiołu spalonego produktu. Składniki pokar-
mowe są wchłaniane przy udziale tlenu, a proces ten 
potocznie nazywa się „spalaniem żywności”. W zależ-
ności od tego, jakie składniki chemiczne pozostaną po 
tym procesie, mówi się o ich odczynie pH dla naszego 
organizmu, czyli o kwasowości i zasadowości.
Żywność oparta na związkach białka (mięso, ryby, 
jaja, twarogi, sery, słodkie mleko), cukrach i koloro-
wych napojach gazowanych zawiera fosfor, siarkę 
i azot, aktywny tlen, a więc związki o charakterze 
kwasotwórczym. Organizm z czasem staje się nie-
zdolny do wydalania kwasowych pozostałości me-
tabolizmu i rozpoczynają się procesy, które ogólnie 
nazywamy zakwaszeniem. Niewydalone substancje 
odkładają się w różnych narządach.

Objawy i następstwa zakwaszenia
Doprowadzając do silnego zakwaszenia organizmu, 
możesz spodziewać się przybierania na wadze. By 
zachować równowagę między kwasami i zasadami, 
organizm korzysta z naturalnego systemu buforowego 
krwi. Jednak w sytuacji, gdy nadwyżka kwasów znacz-
nie przekracza możliwości ich neutralizacji, następu-
je wytwarzanie tkanki tłuszczowej. To właśnie tam są 
gromadzone pozostałości kwasowe, aby nie powodo-
wały dalszych szkód. Krótko mówiąc, tłuszcz jest nie-
zbędny do ich neutralizowania. Ratuje życie, jednak… 
coś za coś – w efekcie przybieramy na wadze.
Nadwyżka pozostałości kwasowych zwiększa ryzyko 
nadciśnienia tętniczego. W przypadku silnego zabu-
rzenia równowagi kwasowo-zasadowej, której nie 
może przywrócić naturalny system buforowy, docho-
dzi do gęstnienia krwi. W efekcie czerwone krwinki 

sklejają się, przenosząc tym samym znacznie mniej-
sze ilości tlenu. A brak tlenu odpowiada za znaczny 
wzrost ciśnienia tętniczego.

Chroniczne zmęczenie, nowotwory
Zakwaszenie organizmu może silnie wpływać na 
chroniczne zmęczenie. Nadwyżka resztek kwaso-
wych oznacza mniej tlenu niezbędnego do przepro-
wadzenia metabolicznych reakcji spalania. W ten 
sposób powstaje środowisko korzystne dla bakterii 
beztlenowych, pozwalające na swobodną fermen-
tację cukrów prostych (glukozy, która jest źródłem 
energii). Jeśli czujesz zmęczenie i ogólne osłabienie, 
nie dziw się temu  –  zastrzyk energii dostają bowiem 
drobnoustroje, a nie Ty.
Zwiększone zachorowania na nowotwory wynikają 
także z nadmiernego zakwaszenia organizmu. Nad-
wyżka resztek kwasowych prowadzi do niedoborów 
tlenowych w komórkach. Z kolei brak tlenu i środo-
wisko kwasowe to czynniki, które odpowiadają za 
powstawanie i rozwój komórek nowotworowych (za 
udowodnienie wzrostu nowotworów w warunkach 
beztlenowych niemiecki naukowiec Otto Warburg 
w 1931 r. otrzymał Nagrodę Nobla).

Odpowiednia dieta odkwaszająca
Zakwaszenie organizmu można skutecznie wyelimi-
nować, ponieważ jest to proces odwracalny. Warto 
mieć świadomość, że kwasy neutralizowane są wy-
łącznie przez zasady. Niestety, organizm nie jest 
w stanie sam wytwarzać substancji zasadowych, 
więc musi otrzymać je wraz ze spożywanymi pro-
duktami. Podstawą odkwaszania jest dieta obfitująca 
w żywność zasadową oraz wodę o pH zasadowym.
To właśnie woda stanowi źródło zdrowego życia. Pro-
blem w tym, że przegotowana woda ani nawet woda 
mineralna mogą być niewystarczające do przywróce-
nia prawidłowego bilansu kwasowo-zasadowego.

Woda, ale jaka?
Dobra jakościowo woda musi odzwierciedlać we-
wnętrzne środowisko naszego organizmu, a tylko 
zjonizowana woda zasadowa spełnia te warunki. Dla-
czego tylko ona? Ponieważ ma takie samo napięcie 
powierzchniowe jak nasze płyny ustrojowe (krew, lim-
fa) oraz ma budowę strukturalną (tzn. posiada znacz-
nie mniejszy rozmiar cząsteczki, przez co łatwiej 
przenika przez błonę komórkową). Ponadto zawarte 
w niej substancje zasadowe (sód, potas, wapń i ma-
gnez) występują w formie jonów zdysocjowanych, 
które łatwo przenikają do komórek i które organizm 
jest w stanie szybko przetworzyć.

Skąd wziąć zjonizowaną  
wodę alkaliczną?
Jej powstawanie ściśle wiąże się z chemicznym pro-
cesem elektrolizy  zawartych w niej soli mineralnych, 
do czego dochodzi po przepuszczeniu słabego prądu 
elektrycznego. Na skutek tego procesu chemicznego 
dochodzi do rozłączenia zasadowych jonów metali 
oraz jonów wodorotlenkowych od jonów kwasowych. 
Jednak wcale nie musisz posiadać własnego labora-
torium, ponieważ w domowych warunkach tę zdrową 
i cenną wodę wytwarzają domowe jonizatory. To nie-
zwykle proste i skuteczne urządzenia, które przepro-
wadzają elektrolizę wody kranowej oraz zawartych 
w niej soli mineralnych.

Do picia
Zjonizowana woda alkaliczna przywraca równowagę 
kwasowo-zasadową, pozwalając usunąć przyczy-
ny wielu chorób. Picie jej jest szczególnie poleca-
ne przez lekarzy przy nowotworach, cukrzycy, dnie 
moczanowej, miażdżycy, nadciśnieniu, a także cho-
robach cholesterolu, trójglicerydów, przy zaparciach 
i wzdęciach oraz alergiach. Służy także kobietom 
w ciąży, osobom cierpiącym na stany zapalne jelit 
i wrzody żołądka.
Wody tej można używać do przygotowywania potraw, 
kawy i herbaty. W związku z tym, że wytwarzamy ją 
na wodzie kranowej, bardzo szybko zwracają się 
koszty zakupu jonizatora, gdyż nie musimy już kupo-
wać wód mineralnych.

Do mycia
Zjonizowana woda kwasowa, choć niezdatna do co-
dziennego picia, świetnie nadaje się do użytku ze-
wnętrznego. Ma silne właściwości bakteriobójcze, 
przeciwzapalne, antyalergiczne, dlatego może być 
wykorzystana do odkażania i dezynfekcji, pielęgna-
cji cery, przeciwdziałania przeziębieniom, niszczenia 
bakterii, grzybów i wirusów. Woda kwasowa skutecz-
nie radzi sobie z gronkowcem złocistym, egzemami, 
trądzikiem młodzieńczym, grzybicą stóp. W gospo-
darstwie domowym można ją stosować do odkażania 
i dezynfekcji owoców i warzyw, blatów kuchennych, 
sanitariatów oraz lodówek.
Domowy jonizator wody to nie luksus. To najlepsza in-
westycja w długie życie bez dolegliwości zdrowotnych.

Więcej informacji o skutecznej walce z zakwa-
szeniem organizmu znajduje się na stronie:

www.natura-zdrowie.pl

Alkaliczna woda zjonizowana 
Cud natury teraz w twoim domu!

TU ZNAJDZIESZ szeroki wybór jonizatorów wody zasadowej 

REKLAMA
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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

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIE 
SZKŁA OKULAROWE?

OdpOwiednie szkła OkularOwe

Z biegiem lat struktury oka, takie jak soczewka czy ciało szkliste tracą swą przejrzystość. Skutkiem tego jest mniejsza ilość światła, która 
dociera do światłoczułej siatkówki. Aby zapewnić sobie wyraźne widzenie konieczne jest stosowanie mocniejszego oświetlenia.

W miarę upływu czasu soczewka oczna staje się też mniej sprężysta, a mięśnie odpowiedzialne za zmiany jej krzywizny mniej sprawne.  
W efekcie oko nie jest w stanie równie dobrze widzieć przedmiotów położonych blisko i daleko. W takiej sytuacji konieczne staje się posiadanie 
okularów. Jeśli już wcześniej wzrok wymagał stosowania okularów do dali, to z czasem staje się konieczne używanie drugiej pary okularów - 
do prac w bliskiej odległości, takich jak czytanie, pisanie, szycie, majsterkowanie, itp.

Aby uniknąć ciągłego zakładania i zdejmowania okularów, a co się z tym wiąże ich zapominania, gubienia i szukania, osobom w wieku 40+ 
polecane są okulary progresywne. Okulary ze szkłami progresywnymi oferują wyraźne widzenie na wszystkie odległości.

szkła OkularOwe z pOwłOką antyrefleksyjną

Powłoka antyrefleksyjna na szkłach okularowych zwiększa ilość światła wpadającego do oka przez okulary. Dzieje się tak dlatego, że 
eliminuje ona odbicia światła od powierzchni szkieł. Tym samym użytkownik okularów nie widzi uciążliwych odblasków, często opisywanych 
jako “duszki”.

Zaletą powłoki antyrefleksyjnej jest też zwiększenie kontrastu obserwowanego obrazu. Dla osób dojrzałych oznacza to, że czytany tekst 
jest wyraźniejszy, obserwowane przedmioty mają wyostrzone kontury.

Powłoka antyrefleksyjna ma też szereg innych zalet, które również wpływają na jakość widzenia. Dzięki niej szkła okularowe dłużej pozostają 
czyste, a ich czyszczenie jest łatwiejsze. Powierzchnia szkła okularowego zyskuje dodatkową ochronę przed zarysowaniem, a dzięki temu 
odpowiednio pielęgnowane okulary mogą pozostać w doskonałej kondycji przez dłuższy czas.

Nowoczesne powłoki antyrefleksyjne spełniają też funkcje wspomagające ochronę wzroku. Powłoka Ideal Max® UV zwiększa 
ochronę wzroku przed promieniowaniem ultrafioletowym, a Ideal Max® Blue UV – przed promieniowaniem niebieskim i ultrafioletowym.  
Ideal Max® Blue UV jest polecana szczególnie osobom, które każdego dnia dużo czasu poświęcają na korzystanie z urządzeń cyfrowych,  
takich jak telewizor z ekranem LCD, komputer, laptop, smartfon, itp.

Tak liczne zalety powłok antyrefleksyjnych sprawiają, że są one polecane każdemu użytkownikowi okularów, ale osoby dojrzałe szczególnie 
docenią ich funkcjonalność.

Dobrze dobrane szkła okularowe pod względem ich konstrukcji, materiału i powłok antyrefleksyjnych powinny zapewniać wyraźne widzenie 
podczas wszystkich codziennych czynności.

Według szacunkowej oceny, oczy i układ wzrokowy dostarcza człowiekowi około 80% informacji o otaczającym świecie. 

Niestety nie zawsze jest on w idealnej kondycji. Z wiekiem sprawność układu wzrokowego maleje. Zmiany zachodzą we 

wszystkich elementach, z których zbudowane jest  oko – w rogówce, soczewce, ciele szklistym, tęczówce, źrenicy i mięśniach 

odpowiedzialnych za pracę oczu. Efektem tego jest pogarszanie się jakości widzenia.
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Intuitiv® Plus        Anateo® Plus        Sirus® Plus        Intro®+

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

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIE 
SZKŁA OKULAROWE?

JAK DBAĆ O SzKłA z POWłOKĄ ANTYREFLEKSYJNĄ?

•	 szkieł	okularowych	nie	powinno	się	wycierać	na	sucho

•	 do	czyszczenia	stosować	miękkie	ściereczki	z	bawełny	lub	mikrofazy,	specjalnie	
przeznaczone	do	czyszczenia	soczewek	okularowych,	np.	Izosoft

•	 stosować	delikatne	płyny	do	pielęgnacji	powłok,	np.	Izobłysk

•	 stosować	odpowiednie	etui,	miękkie	w	środku

•	 nie	kłaść	okularów	szkłami	do	podłoża

•	 w	gorący	dzień	nie	zostawiać	okularów	za	szybą	w	samochodzie
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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. 

Jesienna promocja 2+1 Gratis
kup 2 opakowania a trzecie otrzymasz GRATIS

Teraz tylko 118,00 zł za 3 opakowania 

Zamówienia przez Internet, adresy sklepów  
i więcej informacji na www.hemorend.pl

ZADZWOŃ 509 471 222

SZYBKA ULGA  
PRZY HEMOROIDACH

 ͫ skutecznie zwalcza swędzenie, 
pieczenie, ból oraz krwawienie

 ͫ usuwa przyczyny powstawania 
hemoroidów

 ͫ zapobiega zaparciom i ułatwia 
wypróżnianie

 ͫ nie powoduje skutków ubocznych
 ͫ zawiera 100% składników 

naturalnych

wysyłka za pobraniem 14 zł
Promocja 2+1 trwa do 30.11.2016 r.

Kontakt z konsultantem i zamówienia 
przez telefon pn. – pt. 8,00 – 18,00

REKLAMA

„Gazeta Senior”: Ma Pan wieloletnie do-
świadczenie w temacie chorób demencyj-
nych. Jakie widzi Pan podobieństwa, a jakie 
różnice między Polakami a Grekami w po-
dejściu do problemu demencji i do tematu 
domów opieki?

Dr Costis Prouskas: W latach 2000-2005 prze-
badaliśmy opiekunów osób chorych na demencję 
z sześciu krajów: Grecji, Niemiec, Polski, Szwecji, 
Włoch i Wielkiej Brytanii. Każdy kraj reprezentowało 
tysiąc osób. Zauważyliśmy bardzo duże podobień-
stwa pomiędzy opiekunami z Polski i Grecji. Zgod-
ności sprowadzały się zwłaszcza do relacji rodzin-
nych - sposobie wychowywania młodego pokolenia, 
a także wykształcania w nim poczucia obowiązku 
opiekowania się osobami starszymi. Opiekunom 
chorych na demencję towarzyszyły podobne emocje 
i podobne przemyślenia. Powód jest prosty – oba 
kraje są bardzo rodzinne. Jeśli chodzi o różnice, 
można powiedzieć, że Polska ma lepszy system 
opieki zdrowotnej niż Grecja. Poza tym opieka nad 
chorymi na demencję stała się u nas trudniejsza, 
na co wpłynęły liczne cięcia związane z kryzysem 
gospodarczym.

GS: Zaangażowani emocjonalnie bliscy 
chorych doświadczają stresu, który często 
wpływa na ich zdrowie. Czy takie osoby 
również potrzebują pomocy? Jeżeli tak, 
to gdzie jej szukać i w jakiej sytuacji z niej 
skorzystać?
C.P.: Jeden chory na demencję angażuje trzy osoby 
ze swojego otoczenia, które odczuwają negatywne 

skutki zarówno na poziomie emocjonalnym, spo-
łecznym, fizycznym, jak i ekonomicznym. Z tej trójki 
na ogół jedna osoba jest najbardziej zaangażowana 
i najbardziej cierpi. W Grecji na demencję choruje 
200 tys. osób. Często bliscy sami radzą sobie z tym 
problemem. Tymczasem, kiedy pada diagnoza, 
pierwsze co należy zrobić, to zapisać się na szko-
lenie - wiedza i zrozumienie bardzo pomagają. Po 
kursie warto skorzystać z pomocy grup wsparcia. 
Polecam też odwiedzić specjalistyczne jednostki, 
takie jak Angel Care, gdzie zawsze można poprosić 
o radę. 

GS: Kto powinien podjąć decyzję o „prze-
niesieniu” chorego do domu opieki – dziec-
ko, rodzeństwo, cała rodzina, lekarz? Czy 
należy to konsultować z chorym? Jak po-
wiedzieć mu, że musi opuścić swój dom?
C.P.: Najpierw należy zadać pytanie, czy jest 
osoba, która chciałaby się podjąć opieki nad cho-
rym. Następnie trzeba mieć pewność, że ta osoba 
sobie z tym poradzi - nie tylko fizycznie i finansowo 
, ale też psychicznie. Taki opiekun musi też być 
przeszkolony. Jeśli te czynniki nie zostaną speł-
nione, wywołanych zostanie więcej problemów niż 
korzyści, dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie 
dom opieki. Nie doradzałbym konsultowania decyzji 

Dr Costis 
Prouskas

20-latek w ciele 
80-latka
Z dr. Costis Prouskas, ekspertem Domu Seniora  
Angel Care, rozmawiamy o ciężarze opieki nad bliskim. 
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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.

REKLAMA

Dr Costis Prouskas ma wieloletnie doświadczenie w temacie 
chorób demencyjnych. Ukończył psychologię (uczelnia Londyn Goldsmiths) i ma 
doktorat z gerontologii (Kings College London). Jest dyrektorem zarządzającym 
greckich domów opieki Aktios. Pełni funkcję wiceprezesa stowarzyszenia ateń-
skiej Alzheimer Disease and Related Disorders. Jest ekspertem merytorycznym 
centrum seniora Angel Care we Wrocławiu. Jego zainteresowania badawcze 
obejmują starzenie się, demencję, opiekę rodzinną, organizację i zarządzanie 
jednostkami ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Angel Care działa przy ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu w budynku 
dawnego szpitala Uniwersytetu Medycznego. Jest pierwszym punktem na 
mapie sieci ośrodków opieki w Polsce firmowanych tą marką, ale także 
w innych młodych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W Angel 
Care zainwestowała potężna grupa deweloperska Angel Poland Group 
i sieć centrów opieki MD Nursing.

z chorym. Nawet zdrowy człowiek udając się do najlepszego hotelu, w pewnym 
momencie chce wrócić do domu. W takiej sytuacji najlepiej powiedzieć, że jedzie-
my na badania zdrowotne. Często dzieje się tak, że otoczenie domu opieki jest 
na tyle atrakcyjne, że chory nie chce wrócić. 

GS: Jak komunikować się z osobą, która nas nie rozpoznaje, odma-
wia współpracy, nie ma z nami kontaktu? Jeżeli można to proszę 
o podanie przykładu z życia codziennego.
C.P.: Opiekun musi zdawać sobie sprawę, że chory na demencję żyje w innej 
rzeczywistości. Osoby zdrowe są zgodne, że jest 2016 rok. Chory na Alzheimera 
żyje w świecie równoległym, gdzie czas może być inny. Bardzo często wracają do 
okresu między 12 a 28 rokiem życia. W tym wieku członkowie rodziny wyglądali 
inaczej, a często i skład rodzinny był inny. Tak bardzo wierzą w swoją rzeczywi-
stość, jak osoby zdrowe wierzą, że jest 2016 rok. Jeśli chcemy utrzymać dobre 
relacje z chorym, nie tylko nie można poddawać w wątpliwość tej rzeczywistości, 
trzeba ją przyjąć i szanować. Kiedy chory mówi: „Muszę wrócić do mojego domu, 
do mojej 3-letniej córki”, 40-letnia córka-opiekun powinna odpowiedzieć: „Dobrze, 
zaraz się spakujemy, pojedziemy do domu, ale najpierw pomóż mi ugotować 
obiad, zająć się dziećmi”. Wszystko po to, by chory zrozumiał, że opiekun em-
patycznie reaguje na jego potrzeby. Co ważne - zawsze trzeba patrzeć choremu 
prosto w oczy, mówić w radosny sposób, przekazywać pozytywną energię. To 
sprawi, że będzie się czuł zaakceptowany i kochany. 

Zdrowie

Okulary progresywne z dużymi 
rabatami nawet do 40%
Modne i tanie oprawy
Ćwiczenia mięśni oczu. 20 minutowe 
sesje tylko za 20 zł
Profesjonalne badanie wzroku

ul. Komadorska 53 P, Wrocław
tel. 71 36 96 124
tel. 500 744 566

Wypożycz łóżko rehabilitacyjne sterowane elektrycz-
nie przy pomocy pilota już za 120 zł miesięcznie! 
Łóżko posiada regulację oparcia pleców, co znacząco 
ułatwia karmienie, regulację wysokości leża, barierki 
zabezpieczające pacjenta przed wypadnięciem oraz 
wysięgnik z trójkątem ułatwiający wstawanie. Łóżko 
rehabilitacyjne to poprawa komfortu pacjenta i opie-
kuna!

Wypożyczalnia  
sprzętu medycznego

Opiekujesz się osobą starszą lub niepełnosprawną?
Doznałeś kontuzji i przez jakiś czas musisz pozostać w łóżku?

Zadzwoń 74 817 60 67 możliWość doWozu 
i montażu u klienta
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Sztuczna szczęka to nie rozwiązanie

 

Więcej informacji na stronie internetowej nobelbiocare.pl

ul. Kamieńskiego 142, Wrocław 
71 327 63 13, 604 609 012     www.dental-med.com.pl 

Zapraszamy do rekomendowanej kliniki stosującej metodę All-on-4

Sprawdzone i udokumentowane naukowo
Pochylone implanty stosuje się w praktyce klinicznej 
od ponad 10 lat, uzyskując korzystne wyniki. Metoda 
All-on-4 ® opiera się na sprawdzonych efektach 
badań klinicznych, w których wszczepiono cztery 
implanty i na nich oparto uzupełnienie całego łuku 
zębowego.

Skuteczna metoda leczenia bezzębia  
przy pomocy rozwiązań Nobel Biocare
Leczenie metodą All-on-4 ® to zastąpienie 
brakujących zębów przy użyciu mostu obejmującego 
cały łuk zębowy, oparty na zaledwie czterech 
implantach stomatologicznych. Dzięki minimalnej 
liczbie implantów zmniejszamy koszt leczenia. 

Różne możliwości 
protetyczne 

Dobra stabilizacja 
przy użyciu jedynie
czterech implantów

Refundacja NFZ

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

3 lokalizacje we Wrocławiu:

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

ul. Joannitów 10/12
tel. 71 783 30 40

ul. Kamieńskiego 73a
tel. 71 327 01 80

www.sklepmedyczny-wroclaw.pl

Jeżeli jesteś osobą po 60 i ciągle chcesz uczyć się czegoś nowego oraz 
lubisz poznawać ludzi, którzy tak jak Ty rozwijają swoje pasje i cały czas 
poszukują wiedzy oraz konkretnych umiejętności, to gorąco zapraszamy 
do Krzywego Komina na ul. Dubois 33-35A, gdzie odbywają się bezpłatne 
warsztaty. 

Pracownia Senior Design

Sklep Medyczny 

MEDICA 
HUMANA

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

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

www.artykuly.medyczne.wroclaw.pl

Sklep medyczny
Artykuły medyczne

•	pieluchomajtki
•	wkładki	urologiczne
•	 cewniki
•	 sprzęt	stomijny
•	materace	i	poduszki		
przeciwodleżynowe

•	 stabilizatory,	ortezy
•	peruki	i	protezy	piersi
•	 chodziki
•	wózki	inwalidzkie
•	wkładki	ortopedyczne
•	 rajstopy	i	podkolanówki		
przeciwżylakowe

•	 ciśnieniomierze
•	 glukometry
•	 laski,	kule	
i	in.	art.	medyczne
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   DOSTĘP DO PRYWATNEJ 

OPIEKI MEDYCZNEJ
  Nie wymagamy doświadczenia
  Zapewniamy szkolenia
  Atrakcyjne wynagrodzenie

  Program lojalnościowy i konkursy
  Wsparcie kierownika
  Elastyczny czas pracy
  Umowa zlecenie na czas nieokreślony
  Telefon komórkowy

22 228 7100
(koszt wg stawek operatora)

Zadzwoń  
na numer: 

PRACA 
DLA CIEBIE

sklep internetowy 
www.sklep.starszaki.pl

Zapraszamy również na portal dla seniorów www.starszaki.pl
TU przeczytasz ciekawe artykuły, podyskutujesz z innymi 
starszakami na forum, zaprezentujesz swoje ciekawe zdjęcia.

TU kupisz: artykuły higieniczne, 
witaminy i suplementy diety, 
ciśnieniomierze, chodziki, wózki 
inwalidzkie, wózki na zakupy,  
rowery i skutery dla seniorów, 
produkty ortopedyczne.

REKLAMA

W ramach bezpłatnych warsztatów - Laboratorium 
Designu i Sztuki – Pracowania Senior Design można 
nauczyć się wielu interesujących rzeczy u samych 
profesjonalistów w miłej i przyjaznej atmosferze. 
Warsztaty w Krzywym Kominie to także wspaniała 
okazja do zacieśniania więzów międzypokolenio-
wych, organizatorzy przygotowali dla was i waszych 
wnuków coś specjalnego. Wszyscy razem będą go-
tować przepyszne, zdrowe potrawy, lub uszyją weso-
łe maskotki! Jednocześnie seniorzy mogą stworzyć 
oryginalne notatniki na warsztatach introligatorskich, 
oraz poznać tajniki pięknej i szlachetnej koronki 
klockowej, a także zainspirować się jak dać starym 
ubraniom zupełnie nowe życie. W Krzywym Kominie 
przekonacie się, że absolutnie każdy jest w stanie 
zmienić oblicze swojego domu czy też przygotować 
nietuzinkowy prezent dla najbliższych. Na warszta-
tach z techniki decupage powstaną małe dzieła: od 

ramki na zdjęcia, po świąteczne bombki czy stolik 
kawowy. Rozpoczniesz także przygodę z najbardziej 
klasycznym haftem płaskim oraz haftem cieniowa-
nym. Jego rolą jest odwzorowanie natury w najreali-
styczniejszy z możliwych sposób. Dlatego też mówi 
się o nim, że jest to malowanie igłą. Dołącz do nas! 
Warsztaty realizowane w pracowni Design Senior 
w ramach projektu Laboratorium designu i sztuki, 
który jest profesjonalną ofertą edukacyjną popartą 
doświadczeniem. Spójnikiem całego projektu jest 
design – który reprezentuje to, co współczesne, in-
nowacyjne i otwarte na człowieka. On także „prowa-
dzi dialog” z tradycyjnymi rzemiosłami, dlatego po-
mysłodawcy i realizatorzy projektu kładą nacisk na 
kreatywne korzystanie z dawnych technik rękodziel-
niczych, przy jednoczesnym doskonaleniu metod 
posługiwania się nowymi technologiami.

Serdecznie zapraszamy  
do udziału!

Więcej o programie oraz zapisy na 
bezpłatne warsztaty pod numerem 
telefonu 71 733 44 30 oraz na  
www.laboratoriumdesignuisztuki.pl  
lub na www.krzywykomin.pl

Pracownia

Polski ZwiąZek Głuchych oddZiał dolnośląski 
sPecjalistycZny ośrodek diaGnoZy i rehabilitacji 
dZieci i MłodZieży Z wadą słuchu

ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław, tel. (71) 355 67 19
www.osrodek-pzg.pl    osrodek@osrodek-pzg.pl

Aparaty słuchowe to 
rozwiązanie najczęściej 
zalecane osobom starszym 
z niedosłuchem. Na czym 
polega specyfika protezowania 
słuchu u seniorów, wyjaśnia 
Aldona Sobiecka protetyk słuchu 
z Polskiego Związku Głuchych.
Presbyacusis definiuje się zazwyczaj jako 
niedosłuch typu odbiorczego (wynikający 
z uszkodzenia ucha wewnętrznego) w zakresie 
wysokich częstotliwości, spowodowany 
procesami starzenia się organizmu. Niedosłuch 
wysokoczęstotliwościowy u osób starszych 
generuje jednak inne problemy niż u osób młodych – 
seniorzy mają o wiele większe trudności z rozumieniem 
mowy, zwłaszcza w trudnych warunkach akustycznych, np. na ulicy, 
w głośnych, gwarnych miejscach. Dlatego ważniejszy niż słyszenie 
wszystkich otaczających dźwięków może okazać się komfort słyszenia.
Jaki model najlepszy dla seniora?
Przy wyborze modelu aparatu u osób starszych zazwyczaj mniejszy 
nacisk należy kłaść na estetykę, a większy na wygodę i komfort 
użytkowania. Ważne, by osoba korzystająca z aparatu była w stanie sama 
go obsłużyć, nie miała trudności z zakładaniem wkładki czy wymianą 
baterii. Zapraszamy do naszego Ośrodka - pomożemy dobrać najlepszy 
aparat dla Seniora. 

aParat słuchowy 
dla seniora

ZaPrasZaMy 
do ośrodka 

PZG
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+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

609 941 775
509 550 645

od godz. 9.00 do 21.00
www.botpodroznik.pl
bot.podroznik@wp.pl

biuro obsługi turystycznej PodrÓżnik
2016

Otwarci 50+Biuro jest partnerem Wrocławskiego Centrum Seniora  
i oferuje zniżki dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora (WKS).  
Przystąpiliśmy również do Programu Otwarci 50+.
Zapraszam Jolanta Furyk

tymczasem zapraszamy na wycieczkę do Warszawy w terminie 20-23 kwiecień 2017 
(przyjmujemy już zapisy). W programie; zwiedzanie studia tV na ul. Woronicza, Belweder-
wnętrza, łazienki – Pałac Na Wodzie – wnętrza, Pałac Kultury i Nauki – taras widokowy 
na XXX piętrze, Pałac w Wilanowie – wnętrza, Muzeum żydów Polskich, Zamek Królewski 
i Galeria Lanckorońskich, musical Mammia Mia w teatrze Roma, spacery z przewodnikiem 
– Krakowskie Przedmieście, Stare Miasto.

biuro obsługi turystycznej PodrÓżnik  
zaprasza na kilkudniowe wycieczki krajoznawcze po Polsce 
i krajach sąsiednich oraz jednodniowe po Dolnym Śląsku

W programie znajdą się Rumunia – transylwania 7 dni, czechy Południowe – zamki 
i pałace, niemcy- Stralsund, wyspa Rugia, Lubeka, Wismar, uzdrowiska cesarskie 
nad Bałtykiem, Wiedeń – 4 dni, Praga – 3 dni, Warmia i Mazury, Piękny Wschód – 
Polesie,Wołyń, Zamojszczyzna, słowacja – zamki, miasta, Bieszczady jesienią.

już w lutym nowy program na 2017 rok! 

Rezerwacje: 61 66 26 730
503 581 728

sylwester w Górach sowich w poszukiwaniu Złotego Pociągu
3 dni - 2 noce dla 1 osoby w cenie 489 zł zamiast 850 zł 
4 dni - 3 noce dla 1 osoby w cenie 549 zł zamiast 950 zł 
5 dni - 4 noce dla 1 osoby w cenie 629 zł zamiast 1050 zł 
6 dni - 5 nocy dla 1 osoby w cenie 699 zł zamiast 1100 zł 
Oferta dostępna w terminie od 27 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r.

Pensjonat Sokolec
ul. Sokolec 35, Sokolec
www.alfa-sokolec.pl

Ośrodek Wczasowy Alfa
ul. Szczecińska 2, Rewal 
www.alfa-rewal.pl

Święta Bożego narodzenia w Rewalu z wyżywieniem!
5 dni/4 noclegi 529 zł zamiast 800 zł
6 dni/5 noclegów 650 zł zamiast 900 zł
Oferta dostępna w terminie od 22 do 27 grudnia 2016 r.

Sylwester nad morzem w Rewalu
3 dni - 2 noce dla 1 osoby w cenie 499 zł zamiast 850 zł 
4 dni - 3 noce dla 1 osoby w cenie 629 zł zamiast 950 zł 
5 dni - 4 noce dla 1 osoby w cenie 719 zł zamiast 1050 zł 
6 dni - 5 nocy dla 1 osoby w cenie 799 zł zamiast 1100 zł 

REKLAMA

Zapraszamy serdecznie do Wrocławskiego Centrum 
Seniora, sala 210 (II piętro). Sala ma ograniczoną 
liczbę miejsc, dlatego prosimy o zgłoszenie chęci 
przybycia telefonicznie lub mailowo u Pani Elżbiety.
Zapisy: Elżbieta Iwańska, tel. 71 772 49 40 
e-mail: eiwanska5@gmail.com

Klub Seniora Podróżnika  
im. Janusza Czecha 
zaprasza na PRELEKCJĘ  
już 1 grudnia (czwartek), 
godz. 14.00
Tematem spotkania będzie Ameryka 
Południowa m.in. Chile, Argentyna, 
Brazylia przez Andy, Dzielnice La Boca do 
Wodospadu Iguazú.
Zdjęciami, opowieściami, wspomnieniami 
i niezapomnianymi wrażeniami podzieli się 
ze słuchaczami Pani Teresa Szewioła.
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Klub Seniora Podróżnika im. Janusza Czecha  
zaprasza na wycieczki!
Łódź-Pałace i rezydencje łódzkich 
Lodzermenschów,  
termin: 08.04.2017
Pałac Herbsta-neorenesansowa, willa wybudowana 
przez Karola Scheiblera dla córki Matyldy i jej męża 
Edwarda Herbsta, Muzeum Wnętrz Fabrykanckich 
prezentuje kompletny wystój fabrykanckiej 
rezydencji. Willa Leopolda Kindermanna najlepsza 
architektura secesyjna w Polsce i Europie. Wnętrza 
zdobione secesyjną dekoracją stiukową w formie 
liści kasztanowca, kwiatów róży, jabłoni, maków. We 
wnętrzach funkcjonuje Galeria Sztuki Współczesnej 
Łódzkie Powązki - spacer po Startym Cmentarzu 
w Łodzi. Przykłady sztuki sepulkralnej najbogatszych 
Lodzermenschów. Cena: 60 zł +wstępy i obiad, 
wyjazd godz. 07:00 Aqua Park  

Krzeszów-Kamienna Góra-
Chełmsk Śląski, termin: 22.04.2017
"Śladem cystersów i tkaczy" odwiedzimy Krzeszów 
z zespołem klasztornym; sanktuarium MB Łaskawej, 
kościół św. Józefa ozdobiony malowidłami Michała 
Willmanna (radości i smutki św. Józefa) oraz Mauzo-
leum Piastów Świdnicko-Jaworskich. W Kamiennej 
Górze Muzeum Tkactwa i ARADO - zaginione labo-
ratorium Hitlera, w którym projektowano samoloty 
nie wykrywalne przez radary. W Chełmsku Śląskim 
zobaczymy drewniane domki tkaczy zwane "12 Apo-
stołami" Cena: 60 zł + wstępy i przewodnik, wyjazd 
godz. 08:00 Aqua Park

Sandomierz-Zamość-Lublin-
Nałęczów-Kazimierz Dolny-
Janowiec-Puławy (4 dni) termin: 
09-12.05. 2017
Cena: 580 zł/osoby+wstępy i przewodnicy  
ok. 100 zł, wyjazd godz. 06.00 Aqua Park  

Głogów-Rejs statkiem Laguna - 
Nowa Sól, termin: 27.05.2017 

Zwiedzanie z przewodnikiem; Głogowa - stare 
miasto, kolegiata, rejs statkiem Laguna po Odrze 
do Nowej Soli. Zwiedzanie Nowej Soli. Powrót do 
Wrocławia.Cena: 80 zł + wstępy, statek (ok.13 zł) 
i przewodnik   

Nowa Ruda - Bożków - Broumov 
(2 dni), Termin: 09-10.06.2017 
Zwiedzanie z przewodnikiem Nowa Ruda Muzeum 
Kopalni Węgla (trasa podziemna 700m), spacer po 
rynku, Bożków - zabytkowy pałac z XVI w. wzniesio-
ny przez hrabiego von Magnis. Nocleg z kolacją przy 
ognisku lub grillu, śniadanie. W drugim dniu wyjazd 
do Broumov (Czechy), zwiedzanie klasztoru Bene-
dyktynów (perła europejskiego baroku z wyjątkową 
średniowieczną kopią Całunu Turyńskiego) oraz 
kościoła św. Wojciecha. Dalej wizyta w Browarze 
Opat zwiedzanie browaru z degustacją piwa. Cena: 
130 zł (autokar, nocleg+HB) + wstępy i przewodnik 
30 zł, 500 kc (klasztor, browar, obiad w drugim dniu), 
wyjazd godz.08:00 Aqua Park

Zapisy na spacery 
i wycieczki po Wrocławiu 
odbywać się będą także 
przed i po prelekcji Klubu 
Seniora Podróżnika w sali 
210 na II piętrze w dniu  
1 grudnia (czwartek). 

Zapisy przyjmuje pani 
Teresa Szewioła  
tel. 691 395 470.

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert  
turystycznych dla seniora
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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

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!

Rezerwując pobyt do 30 listopada 
2016 r. BAL syLWEsTRoWy GRATIs 

Zyskujesz aż 250 zł! 

 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.

Giełda ofert turystycznych dla seniora
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+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert  
turystycznych dla seniora

REKLAMA

Jakie hobby ma senior?
Corocznie jesienią, na terenie Międzynarodowych Targów w Poznaniu, odbywają się Targi 
Hobbystyczne. Już sama nazwa przedsięwzięcia wywołuje ekscytację: jakież to cuda-nie-
widy objawić się mogą naszej wyobraźni? Czymże to zachwycającym zajmują się ludzie 
i jak dużo między nimi seniorów?

Wystawiają swój dorobek modelarze, kolekcjonerzy, 
zbieracze, wytwórcy, artyści nieprofesjonalni, produ-
cenci. Prezentują się szkoły tańca, kluby gier plan-
szowych, zawodnicy modeli zdalnie sterowanych itd. 
Najliczniejszą grupą prezentującą swój dorobek są 
kluby modelarzy kolejnictwa. Przedstawiają zarówno 
wielkie modele lokomotyw, jak i całe sieci kolejowe 
biegnące wśród malowniczych krajobrazów i osiedli, 
miniaturowe składy pociągów towarowych, osobo-
wych i najeżonych armatami pociągów pancernych. 
Są też samochody różnego przeznaczenia w różnych 
skalach pomniejszenia, okręty podwodne i nawodne, 
klasyczne i atomowe. Są czołgi, armaty, samoloty, 
rakiety, grupki żołnierzy różnych armii kompletnie 
umundurowanych i uzbrojonych oraz gotowe do wal-
ki stanowiska bojowe różnych specjalności, a także 
całe mnóstwo innych różności. 

Moja pierwsza kolejka
Wśród wystawców swojej mozolnej i precyzyjnej 
pracy sami mężczyźni. Kilka młodych kobiet w sto-
iskach z zabawkami dla dzieci oraz dziewczynki pry-
watnej szkoły tańca prezentujące ślicznie wygibasy 
baletowe. Kobiety, głównie młode, stanowią około 
trzydziestu procent zwiedzających i to zapewne tylko 
dlatego, że ciągnie je za rękę mały synek. Ciągnie 
oczywiście w stronę owych parowozów. Jest także 
ksiądz Janusz Grygier z Mostówki, modelarz praco-
wicie budujący setki modeli wagonów kolejowych. 
Zaczął – jak mówi – w wieku sześciu lat, kiedy dostał 
w prezencie kolejkę elektryczną.
Wśród zwiedzających – seniorów niewielu. Pan 
Krzemiński – zapytany, co go sprowadziło na tę ol-
brzymią wystawę ludzkiej pomysłowości – mówi, że 
„wyciągnął” go zięć. Ale nie żałuje, bowiem znajduje 
tu emocjonalny powrót do czasów dzieciństwa.

Stoi na stacji lokomotywa…
Senior, inżynier Molenda, przyjechał z Piotrkowa 
Trybunalskiego. Zawsze był ciekaw tajemniczych 
maszyn sapiących, gwiżdżących, dymiących oraz 
parowozów fascynujących swoją mechaniczno-aku-
styczną złożonością. Mając cztery lata, ku prze-
rażeniu swojej zagadanej z koleżanką matki oraz 
niemniejszemu przerażeniu maszynisty, wlazł pod 
lokomotywę zobaczyć, skąd tam wali taki biały dym. 
I tak zaczęły się zainteresowania kolejnictwem. Od 
1976 do 2008 roku był jedynym w Polsce maszyni-

stą amatorem. To znaczy, zdał stosowne egzaminy 
uprawniające do obsługi lokomotyw w ruchu i zrobił 
to przez ciekawość, jako hobbysta tematu. Na kolei 
nigdy nie pracował. Budował i nadal buduje różne 
modele zaspokajając swoje umiłowanie tematu, co 
wypełnia mu czas, ma wymiar twórczy – jak mówi – 
i dyscyplinuje, wymagając precyzji oraz porządku.

Od małego modelarza
Drugim spotkanym seniorem jest pan Marek Cie-
sielski, inwalida drugiej grupy. Zaczynał od znane-
go seniorom z własnego dzieciństwa pisemka „Mały 
modelarz”. W 1965 roku jako zaciekawiony chłopiec 
zrobił z zamieszczonego w tymże pisemku schema-
tu, tekturowy model okrętu desantowego. Potem, 
w kioskach „Ruch”, kupował plastikowe modele do 
sklejania. Jak pamiętamy, były to głównie samoloty. 
Obecnie, jako bardzo dojrzały, zarówno jako mode-
larz jak i człowiek, fascynuje się poznawaniem detali 
historycznych związanych z tematem podejmowa-
nych prac modelarskich. Dla uniknięcia monotonii 
zainteresowania modelarskie ma różnorodne: okręty, 
armaty, czołgi, samochody specjalne, sprzęt wojsko-
wy. Robi modele dla muzeów. W realizacji tego hob-
by najbardziej sobie ceni bliski kontakt z modelarską 
młodzieżą.
No i właśnie młodzi mężczyźni przeważali tak wśród 
zwiedzających, jak i wśród hobbystów prezentują-
cych swój dorobek. Seniorów jak na lekarstwo, a wy-
dawałoby się, że będzie co najmniej po równo.

Andrzej 
Wasilewski

Ferie w górach
od 175 zł/os/dzień

tel. +48 74 8120840        www.dwor-elizy.pl        mail: recepcja@dwor-elizy.com

50 zł
do wykorzystania w spa przy

rezerwacji pakietu Ferie w Górach
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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”

Wypoczynek dla seniora 
i nie tylko

oFERUJEMy: 
• zabiegi, 

• możliwość korzystania z basenu,
• noclegi z całodziennym wyżywieniem,

• ciszę i fantastyczne otoczenie parku krajobrazowego,
• bogaty program imprez i wycieczek fakultatywnych.

Pobyt i leczenie możliwe także w ramach dofinansowania ze środków PFRON

Zapraszamy na 
pobyty lecznicze 
do Kołobrzegu 
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Zbigniew Jachna - Certyfikowany 
specjalista terapii mięśniowo 
-powięziowej TrP - kurs w BMK
  tel. 511 740 034  
ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1, Wrocław  
(budynek starego klasztoru) 
poniedziałek, środa, piątek: 15.00 - 21.00

Własny stół składany do masażu i krzesło do 
zabiegów, dojazd do pacjenta w cenie zabiegu. 

 ͫ zabiegi w zespołach bólowych kręgosłupa 
(korzeniowe, rwa kulszowa, bóle mięśniowe, 
stawowe)

 ͫ terapia punktów spustowych (TrP) 
 ͫ rozluźnianie mięśniowo-powięziowe 
 ͫ masaż funkcyjny stosowany podczas terapii 

mięsniowo-powięziowej/PIR
 ͫ masaż medyczny, izometryczny, sportowy, 

relaksacyjny, segmentarny, modelujący 
sylwetkę/antycellulitowy oraz drenaż 
limfatyczny.

Masaż leczniczy 
i profesjonalna 
rehabilitacja 
w gabinecie lub 
w twoim domu

REKLAMA

Mały jubileusz
27 października 2016 r. w Szkole Podstawowej Nr 113 odbyło się uroczyste 
spotkanie członków Stowarzyszenia i Klubu Seniora „Magnolia”. Okazją był 
jubileusz Stowarzyszenia „Przyjazne Osiedle” Nowy Dwór Wrocław.

Stowarzyszenie zało-
żono 18 marca 2011 

roku z woli 36 człon-
ków założycieli. 
Natomiast cały 
proces formalno-
-prawny zakoń-
czył się 21 paź-
dziernika tegoż 

roku. – Na początku 
nie mieliśmy nic. Dzi-

siaj seniorzy mają do 
dyspozycji lokal, w budyn-

ku XV Liceum Ogólnokształcą-
cego przy ul. Wojrowickiej 58, w którym działa klub 
seniora. Posiadamy własne wyposażenie, meble, 
sprzęt audio wizualny – opowiadał Andrzej Rytka, 
prezes stowarzyszenia.

Znaczące osoby dla stowarzyszenia
W swoim wystąpieniu przedstawił również osiągnię-
cia i dokonania stowarzyszenia oraz klubu seniora 
„Magnolia” na przestrzeni minionych pięciu lat, pod-
kreślając niezwykle ważną rolę osób, które pomogły 
na początku drogi. Były to m.in. pani Bogumiła Man-
dat – dyrektor XV LO, Grażyna Niewczas – kierow-
nik filii Nr 22 MBP, Lucyna Siwek – prezes SM Nowy 
Dwór, Rafał Kubacki – ówczesny dyrektor MDK Fa-
bryczna.  Dzięki tym osobom łatwiej było rozpocząć 
działalność. 

Podziękowania, wyróżnienia i kwiaty
Prezes i wiceprezes stowarzyszenia, dziękując za 
społeczną pracę, wręczyli członkom stowarzyszenia 
i klubu seniora ponad 20 podziękowań i wyróżnień 
oraz kwiaty. Andrzej Rytka stwierdził, że najważniej-
szą osobą stojącą za osiągnięciami Klubu Seniora 
jest jego kierownik i zarazem wiceprezes stowarzy-
szenia – Jerzy Grzesiak. 

Uczestnicy odśpiewali „Sto lat”, dziękując panu Je-
rzemu. Zaproszeni goście złożyli prezesowi, zarzą-
dowi i członkom stowarzyszenia gratulacje oraz ży-
czenia rozwoju i osiągnięć w dalszej aktywności na 
rzecz środowiska lokalnego. 

Najlepszy wrocławski klub seniora
Elżbieta Iwańska, przedstawicielka Wrocławskiego 
Centrum Seniora podkreśliła rolę i aktywność Klubu 
Seniora „Magnolia”, który, nie tylko w jej ocenie, nale-

ży do najlepszego klubu seniora we Wrocławiu. 
Na spotkaniu, w mini koncercie dedykowanym 
wszystkim wyróżnionym, wystąpił także Chór „Ma-
gnolia”. Uroczystość zakończyła się zabawą, zaja-
dano się okolicznościowym tortem oraz wypiekami 
domowymi przygotowanymi przez panie seniorki. Ży-
czono, aby wszyscy zgromadzeni za pięć lat spotkali 
się na kolejnym jubileuszu w tym samym gronie. 

fot. Ryszard Łoziński

w cenie: wyżywienie, 10 lub 14 noclegów, transport
Wyjazd z Kłodzka. Wałbrzycha, Świdnicy i Wrocławia.

ul. Kościuszki 29
Stronie Śląskie

Rewal sUnsET sPA
08.05-18.05 1250 zł
06.08-16.08 1350 zł
09.09-19.09 1250 zł

łeba "Willa Róża"
25.06-09.07 1600 zł
17.08-27.08 1250 zł

Ustronie Morskie
"Amber"
08.07-18.07 1250 zł
02.08-12.08 1250 zł

Międzyzdroje "stilo"
06.07-16.07 1450 zł

Wczasy nad polskim morzem

e-mail: marcin@manikar.pl
www.manikar.pl

tel. 74 814 36 94
tel. 605 170 074

Biuro Turystyczne "MAnIKAR"

Seniorzy
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dla emerytów, rencistów i osób 
powyżej 60 r.ż, które pragną zadbać  
o zdrowie i zachować sprawność fizyczną oraz 
psychiczną, aby jak najdłużej cieszyć się życiem. 

Pakiet 
kuracyjny 
dla seniora 

Dom Uzdrowiskowy 
Ewa Medical & sPA
Świeradów-Zdrój/os. czerniawa-Zdrój, ul. spadzista 2
Tel. 75 78 40 500
e-mail: uzdrowiskoewa@uzdrowiskoewa.pl
www.uzdrowiskoewa.pl

 ͫ 7 noclegów w pokojach 1-, 2-osobowych typu standard, 
komfort lub apartamentach

 ͫ 7 śniadań w formie bufetu
 ͫ 7 obiadokolacji serwowanych, napoje płatne dodatkowo
 ͫ 15 zabiegów leczniczych zgodnie  

z ordynacją lekarską
 ͫ 1 x konsultacja lekarska 
 ͫ 5x poranna gimnastyka w basenie
 ͫ 1 bilet wstępu do groty solnej
 ͫ basen, jacuzzi, sauna,  

fitness studio
 ͫ parking strzeżony, monitorowany

REKLAMA

Ale się działo!
Relacja z Dni Seniora Wrocław 2016
W konkursie „Jak dwie krople wody” wygrały 95-letnie siostry z wojewódz-
twa mazowieckiego, a podczas Wrocławskiego Balu Seniora na parkiecie 
nieprzerwanie królowała fantastyczna para seniorów po 80-tce. Prawie przez 
miesiąc imprezom senioralnym nie było końca. Przeczytajcie, co się wyda-
rzyło podczas Dni Seniora i jak to święto odebrali sami seniorzy.

W przeciągu 3 tygodni odbyło się blisko 140 różnorod-
nych i interesujących wydarzeń: kulturalnych, eduka-
cyjnych, sportowych, rekreacyjnych i prozdrowotnych. 
Organizatorem było nie tylko Wrocławskie Centrum 
Seniora, ale przede wszystkim Partnerzy Wrocław-
skiej Karty Seniora, Miejsca Przyjazne Seniorom oraz 
sami seniorzy – wolontariusze, którzy na co dzień 
uczestniczą w realizacji powyższych działań.
W tym roku zwrócono szczególną uwagę na aspekt 
międzypokoleniowy wydarzeń, ponieważ Dni Senio-
ra to nie tylko czas zabawy i radosnego świętowania, 
ale również czas spotkań, dialogu i integracji. Reali-
zacja tego założenia widoczna była w trakcie inau-
guracji (22 września), podczas której w Marszu Ka-
peluszy wzięło udział ok. 300 dzieci z wrocławskich 
przedszkoli i szkół. Niezapomnianym i wyjątkowym 
wydarzeniem był także Międzypokoleniowy Dzień 
Seniora w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.
Najstarsze siostry i tańcząca para seniorów
W trakcie Dni Seniora Wrocław 2016 nie zabrakło 
wzruszających i zaskakujących momentów, np. wyło-
nienie najstarszej pary bliźniąt w konkursie „Jak dwie 
krople wody”, w którym I miejsce zajęły przeurocze, 
95-letnie siostry z województwa mazowieckiego. 
W pamięci pozostał także widok fantastycznej pary 
seniorów po 80-tce, nieprzerwanie tańczącej w trak-
cie Wrocławskiego Balu Seniora. Niepowtarzalne, 
czasami smutne i bolesne, okazały się historie se-
niorów, nagrane w ramach Plotkojadów 2, pokazują-
ce niezwykłą motywację i determinację kobiet posta-
wionych w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych.
Otwarci na wiedzę i rozwój
Podsumowując te trzy tygodnie wielkiego świętowa-
nia wrocławskich seniorów, należy podkreślić, że jest 
to grupa, która chce i potrafi świetnie się bawić. Ale 
przede wszystkim to ludzie, którzy pragną się rozwi-
jać, są otwarci na nową wiedzę i doświadczenia, ak-
tywnie współuczestniczą w nawiązywaniu i podtrzy-
mywaniu międzypokoleniowego dialogu.

„ Starość wieńczy życie i jest czasem żniw tego, cze-
go się nauczyliśmy, co przeżyliśmy, co zdziałaliśmy 
i osiągnęliśmy, a także tego, co wycierpieliśmy i wy-
trzymaliśmy. Jak w końcowej partii wielkiej symfonii, 
te wielkie tematy współbrzmią potężnie”. 

Jan Paweł II

Kamila Polańska Wrocław-
skie Centrum Seniora

fot. Jerzy Dudzik

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

(dziecko	do	lat	3	śpiące	z	rodzicami	gratis,	dziecko	3-12	lat	599	zł)
•	 4	noclegi	w	pokojach		

2-,	3-,	4-osobowych
•	 4	śniadania	bufet	szwedzki		

(godz.	8.30-10.30)
•	 obiady	–	dwa	dania	i	napój		

(godz.	16.00-17.00)
•	 słodki	bufet	–	serwowany	przy	

obiedzie	

•	 uroczystą	kolację	wigilijną	
(serwowana	w	Restauracji	
oddalonej	800	metrów)

•	 zestaw	rozgrzewających	herbat
•	 słodki	upominek	dla	każdego	

dziecka
•	 darmowy	parking	na	terenie	

obiektu
•	 Wi-Fi

•	 4	noclegi	w	komfortowych	
pokojach

•	 śniadania	w	formie	stołu	
szwedzkiego	(godz.	8.30-10)

•	 obiady	–	dwa	dania	i	napój	
(godz.	16.00-17.00)

•	 kosz	owoców	na	powitanie
•	 zestaw	herbat
•	 Wi-Fi
•	 Monitorowany	i	ogrodzony	

parking

sylwester 2016/2017

Boże narodzenie 790 zł./os.	dorosła	

720 zł/os.	Dorosła	(dzieci	jak	wyżej)
29.12 - 02.01.2017 r.

Seniorzy
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Firma otwarta na 
seniorów to dobra firma

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

Kredo Firm 
Otwartych 50+
1. Senior jest ważnym klientem naszego 

przedsiębiorstwa/organizacji.
2. Jesteśmy otwarci na potrzeby, oczekiwania seniorów 

oraz wartości 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 rozwiązań dedykowanych seniorom.

komfortowe pokoje
2 sale restauracyjne
strefa Wellness (basen 
solankowy, 2 sauny, 
jacuzzi, salka fitness)
Bliskość parku zdrojowego 
oraz term cieplickich

strefa spa (zabiegi spa, 
kapsuła spa, zabiegi 
kosmetyczne)
Własna baza zabiegowa 
(zabiegi z zakresu 
hydroterpii, fizykoterapii, 
kinezyterapii, masaże)
pakiety kuracyjne  
i pobytowe

www.hotelcieplice.pl
ul. cervi 11, 58-560 Jelenia góra
tel. 75 755 10 41

Okiem i uchem małżeńskiej pary 
seniorów
Szeroka oferta imprez kulturalno-rozrywkowych roz-
poczęła się w tym roku na przełomie września i paź-
dziernika, dając nam szansę uczestnictwa w wielu 
różnorodnych imprezach organizowanych specjalnie 
dla senioralnej społeczności. Do tego grona już od lat 
wraz z żoną należymy i nie tylko biernie, ale również 
czynnie wplatamy się w ten bieg wydarzeń. Wzorem 
lat ubiegłych okres ten był przez nas z utęsknieniem 
oczekiwany i nie mógł pozostać niezauważony. Na 
długo przed jego rozpoczęciem dekorowaliśmy swoje 
kapelusze, aby godnie przystąpić do konkursu bicia 
Kapeluszowego Rekordu Wrocławia. Zaraz na star-
cie na placu Nowy Targ wykonaliśmy sobie pamiąt-
kowe zdjęcia. Długo staliśmy w kolejce u fotografa, 
ale się udało. W Marszu Kapeluszników dumnie kro-
czyliśmy ulicami Wrocławia przy dźwiękach orkiestry 
na plac Gołębi, aby uczestniczyć w inauguracji Dni 
Seniora Wrocław 2016.
Barwny korowód przebierańców, na czele którego 
kroczył w stroju monarszym król z małżonką, aby 
odebrać klucz do bram miasta, którym zawładnąć 
miały rzesze emeryckiej braci. I tak się stało.
Prawie przez miesiąc imprezom senioralnym nie było 
końca. My uczestniczyliśmy tylko
w wybranych i jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani. 
Wysłuchaliśmy kilku koncertów muzycznych, obej-
rzeliśmy spektakl teatralny, byliśmy na zawodach 
sportowych. Możemy się pochwalić pierwszym miej-
scem w konkursie literackim „Rzeki Wrocławia”, trze-
cim miejscem w konkursie na Targach Senioralnych 
organizowanym przez Mennicę Wrocławską.
Nagrody były skromne, ale dla nas stanowią wielką 
wartość pamiątkową i są świadectwem, że Wrocław-
skie Centrum Seniora to przyjazna oaza ludzi „Póź-
nej Dorosłości”.

Tadeusz Gałgan z małżonką

Olśniewający seniorzy
22 września to najbardziej radosny i kolorowy dzień 
we Wrocławiu. Święto naszych wspaniałych senio-
rów. Każdy, kto przyszedł na wrocławski Rynek, mógł 
poczuć niepowtarzalną atmosferę. Wielobarwny po-
chód osób w kapeluszach to nie tylko seniorzy. W tym 
roku w marszu wzięły również udział przedszkolaki. 
Na twarzach wszystkich malował się uśmiech i szczę-
ście. To było prawdziwe święto całego miasta. Wielu 
turystów podziwiało stroje, w których zaprezentowali 
się uczestnicy marszu. Stroje z epoki, jak się dowie-
działam, wykonały własnoręcznie seniorki.
Oto moja krótka charakterystyka wrocławskich senio-
rów w dniu ich święta. Senior jest:
S  – serdeczny, szykowny;
E  – elegancki, entuzjastyczny;
N – niepowtarzalny, naturalny;
I   – idealny, integralny, imponujący;
O – olśniewający, odpowiedzialny;
R – radosny, romantyczny, rewelacyjny.
Gratulacje dla organizatorów! 
Plurimos Annos, Seniorzy!
dr Maria Zawartko,  
Przewodnicząca  
Wrocławskiej  
Rady Seniorów

Kapelusze wciąż w modzie
Swego czasu brałam udział w TV Klubie Seniora, 
miałam tam swoje „5 minut”, pokazywałam swoje 
zainteresowania, robiłam pyszną sałatkę przed ka-
merą. Potem były spotkania, konferencje senioral-
ne. W zeszłym roku Dni Seniora i Marsz Kapeluszy. 
Udział w ubiegłym roku w Marszu Kapeluszy tak mnie 
zainspirował, że kolejny raz przyjechałam do Wrocła-
wia, by spotkać się ze znajomymi seniorami i „pobić 
rekord”. Atmosfera wspaniała, kapelusze coraz to 
piękniejsze. Organizacja dopracowana, przede mną 
uśmiechnięte dzieci. Nieważny był wiek, liczyły się 
kapelusze. Wielkie zainteresowanie mediów, zdjęcia, 
wywiady itp. Przejście do Rynku przy dźwiękach or-
kiestry i pary królewskiej robiło niesamowite wraże-
nie. Ogromna scena, zapamiętałam występ artysty 
i zapomniane przeboje. Tego się nie zapomina. A ka-
pelusz, oczywiście, ciągle jest modny.

Anna Choina

REKLAMA

Centrum Ogrodnicze Gardenion 
dołączyło do firm Otwartych 50+. 
Gratulujemy

Seniorzy
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Niezbędnik

Nienagannie elegancki, kulturalny, aktywny se-
nior, 80+/170/70, średnie, bez nałogów i zobo-
wiązań, niezależny finansowo, zmotoryzowany. 
Poznam sympatyczną, niezależną, niekonflik-
tową panią ok. 70 lat do wspólnego spędzania 
czasu. tel. 881 369 865 

Aparat Słuchowy firmy "Widex" typ B2 - VC 
nowy nie używany 500 zł sprzedam, Wrocław 
tel. 603 640 409. 

Finanse
Familia – fundusz hipoteczny
familiasa.pl

22 831 95 10

Informacja
Gazeta Senior
www.gazetasenior.pl

Wrocławskie Centrum  
Seniora 
Wrocław, pl. Dominikański 6

71 344 44 44

Opieka
Dom Seniora Paraiso
Brenna, ul. Wiejska 5

33 484 77 00

Ostatnia droga
ARCHON                                 71 332 60 60
ul. Krzywoustego 287
ul. Bogusławskiego 33
u. Grabiszyńska 101
ul. Hallera 112
ul. Włodkowica 37
ul. Traugutta 67
ul. M. Skłodowskiej-Curie 49
ul. Trzebnicka 64
ul. Kiełczowska 90 (krematorium)
ul. Warszawska 2 (prosektorium, chłodnia, kaplica)
Kiełczów, ul. Wilczycka (kaplica, chłodnia)
Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 43

Styks
Wrocław
ul. Włodkowica 35
ul. Włodkowica 27
ul. Opolska 8
ul. Ślężna, róg Weigla
ul. Osobowicka 61 
Kąty Wrocławskie
ul. Mireckiego 5, przy kościele

71 344 11 97
71 344 47 55
794 700 041
794 700 042
505 304 172

71 316 63 52

Turystyka
Alfa tour 
ośrodki wypoczynkowe

61 662 67 30
503 581 728

Biuro Obsługi Turystycznej 
PODRÓŻNIK
www.botpodroznik.pl

509 550 645 
609 941 775

Biuro Turystyczne Manikar
Stronie-Śląskie, ul. Kościuszki 29

74 814 36 94 

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

Dom Uzdrowiskowy Ewa 
Medical & SPA
Świeradów – Zdrój
ul. Spadzista 2

75 78 40 548

Dwór Elizy SPA Medical 74 812 08 40

Nad Wodospadem
Międzybrodzie Bialskie
ul. Medyków 19

796 862 060

OW Savana
Brenna, ul. Jawornik 42

33 853 63 04

ORW Anastazja
Mielno, ul. Grażyny 3

94 318 92 18

Pensjonat Złoty Widok
Karpacz, ul. Sarnia 7

505 651 577

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

94 354 31 16

SPA Lądek-Zdrój
SpaLadek.pl

Uzdrowisko Uniejów-Park 63 288 89 59

Praca
Praca w Tempo Finanse  
Sp. Z o.o.

22 228 71 00

Usługi
PSZOK
ul. Kazimierza Michalczyka 9
ul. Janowska 51

Wydawnictwa
Jesień życia? Wiosna możliwości!  
Przewodni dla seniorów i nie tylko.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Zakupy
Centrum Handlowe ASTRA
Wrocław, ul. Horbaczewskiego 4-6
Wrocław, ul. Słubicka 18 (CH TGG)
www.astra.wroc.pl

Humor Polska Wyciskarka soków
Magnolia Park, Bielany

Krzesełka schodowe  
i schodołazy
www.windy-schodowe.pl

692 449 474

Sklepy Społem Północ
Sklepy Tradycja i Jakość

Zdrowie i uroda
Active Revital
Węgrów, ul. Gdańska 80

25 792 27 27

Arkmed 
wypożyczalnia sprzętu medycznego

74 817 60 67

Bivanol  12 384 83 21

Dental Med
Wrocław, ul. Kamieńskiego 142 

71 327 63 13

Centrum  
Optyczno-Optometryczne
ul. Komadorska 53P, Wrocław

71 369 61 24

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

71 346 81 55
76 850 97 40

Haluksy – produkt na haluksy 12 419 80 50

Hemorend
hemorend.pl

509 471 222

JZO soczewki okularowe
www.jzo.com.pl

Masaż leczniczy  
i rehabilitacja
Wrocław, ul Jana Ewangelisty 
Purkyniego 1

511 740 034

Mega-Med salon obuwia i gabinet podologiczny
ul. Świdnicka 46, Wrocław

Lexum grupa Optegra
Zabiegi usuniecia zaćmy na NFZ w 14 dni

Polski Związek Głuchych
Wrocław, ul. Braniborska 2/10

71 355 67 19

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

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

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

71 344 81 20

Sklep.starszaki.pl
sklep internetowy dla seniorów

Sonizatory wody zasadowej
Wrocławskie Centrum SPA
Wrocław, ul. Teatralna 10-20, 
parter

793 793 089

OGŁOSZENIA 
DROBNE


