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Na te i wiele innych pytań nurtujących chorych oraz ich rodziny w zrozumiały 
i pełen empatii sposób odpowiadają autorki. Judith McKay i Tamera Schacher, 
które na co dzień zajmują się pacjentami onkologicznymi i razem z nimi 
pokonują trudy leczenia, napisały książkę specjalnie dla nich. Poradnik 
pomoże chorym oswoić się – na tyle, na ile jest to możliwe – z niełatwą 
sytuacją oraz zrozumieć wszystko, co na razie jest dla nich tajemnicą.

Na czym polega chemioterapia?

Jak się do niej przygotować?

Jakie skutki uboczne mogą się 
pojawić?

Jak się odżywiać podczas terapii?
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Jak poradzić sobie 
z osamotnieniem i żalem?
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z ludźmi?
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Szanowni Państwo, chcielibyśmy 
pochwalić się wiadomością, że cza-
sopismo „Gazeta Senior” obchodzi 
swoje piąte urodziny.
Jesteśmy największym czasopismem senioralnym 
w Polsce. W bieżącym roku wydaliśmy 162 tysiące 
egzemplarzy.
„Gazeta Senior” to praktyczny, bezpłatny poradnik 
przygotowywany specjalnie dla seniorów. Cza-
sopismo powstaje dzięki aktywnej współpracy ze 
środowiskiem senioralnym. Kierując się zaintere-
sowaniami osób starszych, nie tylko publikujemy 
artykuły, felietony i wywiady z ekspertami, ale rów-
nież podsuwamy pomysły na to, w jaki sposób nadal 
być aktywnym, rozwijać się i realizować. Seniorzy 

znajdą u nas najświeższe informacje o aktualnych 
inicjatywach, produktach i usługach mających na 
celu polepszenie komfortu ich codzienności.
Wywiady, porady, eksperci
Mówimy o tym, co jest ważne dla seniorów. O zdro-
wiu, bezpieczeństwie, o tym, co dzieje się w kraju 
i na świecie. Podpowiadamy, jak tanio podróżo-
wać, co robić w czasie wolnym i w jaki sposób za-
chować na długo dobrą kondycję. W rozmowach 
z gwiazdami małego i dużego ekranu wspominamy 
czasy ich dawnego blasku i sławy.
151 miast, 6 województw
Z okazji piątych urodzin „Gazety Senior” przygo-
towaliśmy infografikę, która obrazuje, jak zmie-
niało się czasopismo na przestrzeni tych ostat-
nich 5 lat. Zachęcamy do obejrzenia na portalu  
GazetaSenior.pl.
Docieramy do 151 miast w 6 województwach, 
można nas znaleźć w 200 uniwersytetach trze-
ciego wieku, 61 klubach seniora, 62 bibliotekach, 
32 sklepach oraz 26 instytucjach i organizacjach 
senioralnych. Tylko w ostatnim roku mieliśmy po-
nad 100 tysięcy odsłon na portalu GazetaSenior.pl. 
Wśród e-czytelników 60% jest w wieku 45+, z cze-
go 70% stanowią kobiety.
Statuetka „Przyjaciel Seniora”
Piąte urodziny Gazety Senior to nie jedyne nasze 
święto. Nasza redaktor naczelna, pomysłodawczy-
ni i wydawca „Gazety Senior” – Linda Matus, zo-
stała uhonorowana tytułem „Przyjaciel Seniora” za 
5-letnią działalność na rzecz osób starszych. Sta-
tuetkę przyznała Wrocławska Rada Seniorów dzia-
łająca przy Urzędzie Miasta Wrocław. Otrzymane 
wyróżnienie i zaszczytny tytuł stały się okazją do 
rozmowy na temat zaangażowania w obszar tema-
tyki senioralnej, którą publikujemy.
Można się z niej dowiedzieć m.in. skąd powstało 
zainteresowanie obszarem życia osób starszych, 
bo, jak mówi Linda Matus, seniorzy chodzili jej po 
głowie już bardzo dawno temu, jeszcze jako nasto-
latka zastanawiała się, czemu są pomijani w tak 
wielu dziedzinach życia.
Linda Matus jest nie tylko wydawcą i redaktor na-
czelną „Gazety Senior”, ale również założycielką 
agencji MediaSenior.pl, specjalistką i znawczynią 
rynku senioralnego. Napisała książkę „Niezbędnik 
Wrocławskiego Seniora”, założyła także Klub Se-
niora Podróżnika. Na co dzień łączy pasję do se-
niorów z biznesem.

Magda Wieteska: Jest Pan absolwentem 
krakowskiej AWF oraz absolwentem Stu-
dium Teatralnego we Wzdowie. Studiował 
Pan te dwie dziedziny równocześnie. Jednak 
zdecydował się Pan pójść w stronę arty-
styczną, a nie sportową. Dlaczego?

Marcin Daniec: Przekonałem się, że bardziej 
ciągnie mnie na scenę, niż na boisko. Poza 
tym, gdybym został trenerem, na pewno 
straciłbym zmysły. Przygotowujesz druży-
nę przez wiele miesięcy, a twój zawodnik, 
w ważnym meczu, strzela z pięciu metrów 
w… zegar boiskowy. Próbujesz go udusić 
i… lądujesz w więzieniu. A w kabarecie nikt 
nie sprawdza mnie, o czym i o kim będę 
mówił! 
M.W.: Pamiętam, jak siadałyśmy z mamą 
przed telewizorem, gdy transmitowano fe-
stiwal w Opolu i czekałyśmy na Kabareton. 
Obie uwielbiałyśmy Pana, a mnie w pamięć 
szczególnie zapadła kreacja Marcinka. 
To musiało być niełatwe – mówić  głosem 
dziecka. Jak Pan to wspomina? 

M.D.: Dziękuję pani za przywołanie Opo-
la, ponieważ mam cudowne wspomnienia 
związane z tamtejszym festiwalem. Podczas 
debiutu w 1993 roku dostałem nagrodę za 
debiut, zwaną „Karolinką”. Dziesięć lat póź-
niej dostałem kolejną „Karolinkę” za debiut 
w roli... prowadzącego. W ważnym miejscu 
trzymam też „Ikonę Festiwalu”, choć podob-
no ta nagroda... postarza! 
Jeśli chodzi o „Marcinka”, to też go lubię! 
Wymyśliłem go, by sparodiować dzieci. 
Okazuje się, że one również lubią „Marcin-
ka”. 
Przez pięć lat nie grałem tej postaci. Po 
powrocie „Marcinek” dostaje znów takie 
brawa, że głupio mi, iż dałem mu taki długi 
„urlop”. Słyszałem, że małe dzieci też go lu-
bią! Jeden z kolegów powiedział: –  Disney 
i Daniec...
M.W.: Wciela się Pan w wiele postaci. Naj-
bardziej znane to „Profesor”, „Pan Ignacy”, 
„Waldemar K.”, „Kibic”, „Góral” i wspomnia-
ny „Marcinek”. Którą z nich najbardziej Pan 
lubi i dlaczego?

M.D.: Każdą z tych postaci uwielbiam! Wy-
myśliłem je, by nie być tym samym facetem 
od pierwszej do ostatniej minuty programu. 
Myślę, że ta różnorodność jest ważna, kiedy 

Drodzy Czytelnicy,

w tym wydaniu świętujemy 5 urodziny Gazety Senior 
i wspominamy, jak to się wszystko zaczęło. Rocznica to 
powód przekazania wydania w ręce wrocławskich senio-
rów. Dlaczego? Gazeta Senior powstała w stolicy Dolne-
go Śląska. Tu powstają wszystkie regionalne i krajowe 
edycje czasopisma. Choć Wrocław będzie bohaterem 
drugiego planu, to problemy, które chcieliśmy poruszyć, 
są uniwersalne i bliskie każdemu seniorowi.

W wydaniu znajdziecie także tradycyjny wywiad z gwiaz-
dą. Nasze zaproszenie do rozmowy przyjął, ulubieniec 
publiczności, Marcin Daniec. Zapraszamy gorąco do 
rozmowy z autorem wierszy dla dzieci Stefanem Skąp-
skim. Znajdziecie też dodatek pełen reportaży napisach 
przez seniorów, to efekt warsztatów dziennikarskich pro-
wadzonych przez naszą redaktorkę Magdę Wieteskę. 
Z ciekawostek w giełdzie ofert turystycznych zaprasza-
my do konkursu i podróży kulinarnych w czasie Andrzeja 
Wasilewskiego. Nie zapomnijcie zajrzeć do działu zdro-
wie, jak zwykle podajemy tam solidną dawkę prozdro-
wotnych wiadomości.

Święta Bożego Narodzenia za pasem, myślimy o potra-
wach, prezentach, ale najważniejsze to dzielić te chwile 
z najbliższymi. Pamiętajmy, że zawsze jest dobry czas, 
aby pomóc samotnym seniorom. Piszemy o świątecz-
nej akcji naszych przyjaciół Stowarzyszenia mali bracia 
Ubogich. Każdy może wesprzeć ją nawet najdrobniejszą 
kwotą. Szczegóły znajdziecie w wydaniu.

Drodzy Czytelnicy, przyjmijcie życzenia pełnych radości 
Świąt Bożego Narodzenia w rodzinnej atmosferze. Do 
zobaczenia w nowym, oby zdrowszym i szczęśliwszym 
roku 2017 r. !

Zapraszamy do lektury

Linda Matus
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Jeden z najlepszych i najbardziej lubianych 
polskich satyryków. Zdobywca wielu nagród, 

m.in. tytułu „Satyryka Wszechczasów”. Na 50. 
Festiwalu Piosenki w Opolu otrzymał nagrodę 
„Ikona Festiwalu” i dwie „Karolinki” za debiut, 

a tygodnik „Wprost” uznał go za jednego 
z dwudziestu „Kreatorów Rzeczywistości”.  
Laureat wielu Telekamer, znany telewidzom 

również z popularnych autorskich programów, 
takich jak „Marzenia Marcina Dańca”, „Meeting 

Kabaretowy”, „Hit Dekady”, „Euro Show”.

Z Marcinem Dańcem o scenie, rodzinie, sporcie 
rozmawia Magda Wieteska.

prowadzi się „One Man Show”.
M.W.: Żartuje Pan z wielu tematów, ale 
nigdy z religii. Czy wiara ma dla Pana duże 
znaczenie? Jakie miejsce zajmuje w Pana 
życiu? 

M.D.: Nigdy (!) nie dworuję sobie z Pana 
Boga i żadnej religii. Nie ze strachu, ale 
z szacunku. Nigdy też nie robię żartów 
z chorób, kalectw i... śmierci. 
M.W.: Z pasją oddaje się Pan oglądaniu me-
czów. Jak wygląda taki wieczór meczowy? 
Towarzyszy Panu żona, koledzy, czy może 
woli Pan przeżywać te pełne emocji chwile 
w pojedynkę? 

M.D.: W pojedynkę można czytać książkę. 
Mecz najlepiej ogląda się na stadionie! Jeśli 
przed telewizorem, to musi być namiastka 
„sektora”. Rodzina, kilku kolegów, kłótnie, 
wrzaski... Jak na stadionie! Jeśli trzeba 
zakląć, to bardzo cicho. Ostatnio, po reci-
talu w „Radiówce” we Wrocławiu i... trzech 
bisach, gnaliśmy z żoną i córeczką do 
teściów do Kruszwicy na mecz z Rumunią. 
Mecz oglądaliśmy w restauracji w Kaliszu. 
Nie chcę myśleć, co by było, gdybyśmy ten 
mecz odpuścili. Do teściów dojechaliśmy 
po meczu i po moich imieninach!
M.W.: Jak wypoczywa Marcin Daniec? 

M.D.: Uwielbiam wypoczynek czynny: 
siatkówka, pływanie, tenis, narty i długie 

spacery. Podczas meczów siatkówki pla-
żowej jestem graczem i „trenerem”. Cały 
świat szkolę, że gra się na trzy odbicia. Po 
kilku dniach nazywają mnie: „One, Two, 
Three...”.
M.W.: Ma Pan o 20 lat młodszą żonę, nie-
wiele starszą od Pana pierwszej córki. Czy 
odczuwacie Państwo tę różnicę wieku? Jak 
dogadują się najbliższe Panu kobiety? 

M.D.: Już dawno nie pytano mnie o różnicę 
wieku w naszym związku. Pani by chciała, 
żebym narzekał, czy się chwalił ? Między 
nami nie ma żadnej odczuwalnej różnicy. 
Moja żona jest najlepszą... macochą na 
świecie!
M.W.: Dużo Pan podróżuje, występując za 
granicą. Który wyjazd sprawił Panu naj-
większą przyjemność, a może czymś Pana 
zaskoczył albo przeciwnie – rozczarował? 

M.D.: Nie ma pani tyle „miejsca antenowe-
go”, by zmieścić wszystkie moje zachwy-
ty dotyczące występów zagranicznych 
i miejsc, które przy okazji zwiedziliśmy! Od 
1996 roku stale występuję w USA, Kana-
dzie, Niemczech, Anglii, Austrii. Byłem też 
z występami podczas Igrzysk Olimpijskich 
w Australii. Zawsze wyjeżdżam z rodziną 
i na dodatkowe zwiedzanie przeznaczam 
większość honorariów. Ostatni pobyt w Sta-
nach wypadał w moje urodziny. Nigdy nie 

zapomnę pełnej sali Copernicus Center 
śpiewającej na stojąco „Sto lat”! 
M.W.: Co jest w życiu najważniejsze, co się 
najbardziej dla Pana liczy? 

M.D.: Zdrowie, miłość, uczciwość i lojal-
ność.
M.W.: Ma Pan wnuczkę. Jak się Pan czuje 
w roli dziadka? 

M.D.: Na szczęście, zostałem dziadkiem 
dopiero cztery lata temu. Myślę, że jestem 
niezły...
M.W.: Od 1996 prowadzi Pan w telewizji 
niezwykle popularny program pt. „Marzenia 
Marcina Dańca”. Jakie są dziś marzenia 
Marcina Dańca? 

M.D.: Niektórzy moi koledzy twierdzą, że 
marzenia to niemęska rzecz. Uważam, że 
prawdziwy mężczyzna jednak może ma-
rzyć! Już dawno przekonałem się, że nie da 
się mieć wszystkiego równocześnie. Chciał-
bym zdrowo, rodzinnie i spokojnie żyć. Bez 
żadnych „fajerwerków”! Życzę sobie nie-
zmiennej wierności widzów, których będę 
zawsze szanował.
Nie chcę zapeszać, ale są duże szanse, 
że nagram XVII część „Marzeń” na Święta 
Wielkanocne w przyszłym roku.
M.W.: W takim razie życzę spełnienia ma-
rzeń, i tych zawodowych, i prywatnych.

Disney  
i Daniec
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Ciepłym kapciom mówię „nie”!
Ostatni prezydent Wrocławia w czasach PRL-u, w latach 1986–1990. Niegdyś 
polityk, dziś – autor wierszy dla dzieci. O inspiracjach, twórczej pracy, roli, jaką 
pełni przyroda w poezji i codzienności, ale także o emeryturze i po prostu życiu 
opowiada w rozmowie z Lindą Matus, Stefan Skąpski.

Linda Matus: To dość niespotykane, aby 
człowiek ze świata urzędów i biznesu prze-
szedł na drugą stronę – w świat poezji, przy-
rody. Jak do tego doszło?
Stefan Skąpski: Mnie się wydaje, że to się wiąże 
z moją aktywnością w ogóle. Ona ma i teraz rozma-
ite przejawy, kiedy już skończyłem osiemdziesiąt-
kę. Zawsze byłem otoczony w życiu zawodowym 
rzeczami niesłychanie konkretnymi, które najczę-
ściej dotyczyły życia gospodarczego. Gdy później 
założyłem firmę handlową, której prezesowałem, to 
znowu tkwiłem głęboko w krainie spraw związanych 
z gospodarką. Bilanse, planowanie i praca organiza-
cyjna, taka, która pozwoli firmie wyjść na swoje. Ale 
wśród upodobań zawsze przechowywałem zami-
łowanie do przyrody i do wiersza. Rozczytywałem 
się we wszelakiej poezji. Nawet już w wieku przed-
emerytalnym nauczyłem się na pamięć ogromnych 
fragmentów „Pana Tadeusza”, gdzie tak pięknie nasz 
wieszcz opisuje litewską przyrodę. Porywały mnie 
także wiersze, który niosły ze sobą duże emocje. 
W związku z tym interesowałem też się poezją 
patriotyczną. Ekscytowałem się wierszem „Maraton”, 
jak mówią niektórzy krytycy – poety jednego wiersza 
Kornela Ujejskiego, który to wiersz aż ociekał tym 
patriotyzmem. Lubiłem też niektóre wiersze Broniew-
skiego oraz wszystko to, co dotyczyło świata przyro-
dy i uznanych poetów.
Zbiegły się dwa zainteresowania: przyroda i wiersz 
dla dzieci, i dla nich właśnie piszę.
Wcześniej nie miałem czasu, aby dać wyraz tym 
moim upodobaniom. Byłem pochłonięty pracą bez 
reszty, nawet w moim otoczeniu mówiono, że jestem 
pracusiem, ale ja takiego zdania o sobie nie mam. 
Choć byłem takim szefem, który chciał możliwie 
dużo wiedzieć o tym, czym się zajmuje i zawsze 
wiedzieć, co podpisuje. Kiedyś mój dalszy znajomy, 
który również miał kawałek ważnej funkcji, podśmie-
wał się, że on uprawia takie szefowanie, że podwład-
ni mu pokazują, w którym miejscu ma się podpisać.
L.M.: I wiersze były odskocznią.
S.S.: Tak, odskocznią. W wieku przedemerytalnym 
zamieszkałem w cichej wsi pod lasem, zimą podcho-
dziły sarenki, aby skubnąć trochę zieleni z ogrodu. 
Było to również środowisko ludzi życzliwych. Miałem 
klimat, w którym się chętnie i dobrze pisało.
L.M.: Szybko się Pan odnalazł w tak innym, 
spokojnym miejscu?
S.S.: Bardzo szybko. Lubię zmiany co jakiś czas. 
Ale muszę przyznać, że trochę mnie do tego pisania 
zachęcono. Osoba z tego właśnie środowiska, po 
dość przypadkowym przeczytaniu paru moich wier-
szy z szuflady, namówiła mnie, aby to wydrukować. 
I tak to się zaczęło.
Później starałem się tak pisać, żeby nie ulegać ska-
żeniu tym, co ktoś napisał. Dlatego przez długi czas 
nie sięgałem do żadnych wybitnych utworów. Nie 
muszę chyba mówić, że byłem zauroczony „Pchłą 
szachrajką”, która jest genialna.

W świecie przyrody
L.M.: Przyroda jest tu bardzo ważna.
S.S.: Z tym barwnym światem przyrody miałem do 
czynienia w dzieciństwie, zapamiętane obrazy odzy-
wały się w moich wierszach. Dlatego też wiele miejsc, 
do których nawiązuję, istnieje naprawdę.
Starałem się tak pisać, aby te bajkowe opowieści 
i przygody były okazją do poznania przez młodego 
czytelnika jakiejś przyrodniczej rzeczywistości i miały 
też pewną wartość wychowawczą. Starałem się to 
przemycić tak, aby to nie było natrętne mędrkowanie. 

Gdy jakaś przygoda niekoniecznie dobrze się zaczy-
nała, to chciałem, żeby choć dobrze się kończyła.
L.M.: W drugim tomiku zmienił Pan trochę 
optykę.
S.S.: Zmieniłem i najbardziej wahałem się, czy 
zamieścić tam wiersz „Lechistan”, trochę klimatem 
odległy od pozostałych wierszy. Doszedłem jednak 
do wniosku, że wszystko, co się dzieje między ludź-
mi, dobrego i złego, jest charakterystyczne dla tych 
czasów, ale przemija. Warto napisać czasem, co na 
sercu leży. Gdy trafi na półki, to zostanie na dłużej.
L.M.: A co jest niewyczerpanym źródłem 
inspiracji?
S.S.: Uważnie śledzę, co się dzieje w sferze spo-
łecznej. Trzymam się daleko od polityki i aktywnie 
w niej nie uczestniczę. Ale przecież ona swoimi 
skutkami dosięga zwykłych ludzi. Zwracam więc 
uwagę na jej przywary i przy pomocy subtelnych 
aluzji wyśmiewam jej niegodziwości, ale winnych nie 
pokazuję palcem.

Ilustracje
L.M.: Autorką wyjątkowej urody ilustracji 
jest Hanna Skąpska, wnuczka. Połączyli 
Państwo siły rodzinnie. Od kogo wyszła ini-
cjatywa, od Pana czy od wnuczki?
S.S.: Ode mnie. Trochę namówiłem moją Hanię 
do tego. Zawsze była i do dziś jest niesamowicie 
zajęta. Studiowała równolegle na dwóch uczelniach, 
Politechnice i Akademii Sztuk Pięknych, a dziś jako 
świeżo upieczony inżynier architekt studiuje na aka-
demii w Paryżu, gdzie otrzymała niewielkie stypen-
dium. Nakłonienie jej do robienia tych ilustracji nie 
było takie proste. Chęci były, ale czasu mało.
L.M.: Te ilustracje przykuwają uwagę. A trze-
ba przyznać, że dziś bez dobrej grafiki trud-
no przyciągnąć wzrok czytelnika do książki. 
S.S.: Mówiąc szczerze, tych obrazków mogłoby być 
więcej, ale dosłownie zabrakło nam czasu.
L.M.: To piękny przykład rodzinnej współpra-
cy międzypokoleniowej
S.S.: Ale i pełnej samodzielności. Moich sugestii 
typu co dana ilustracja powinna przestawiać, prawie 
tu nie ma. Niewiele dawałem uwag, bo chciałem 
uszanować swobodę twórczą wnuczki.
Gdy chodzi o moje pisanie, to również całkowicie 
samodzielnie sobie radzę. Mam dość dobrą pamięć 
i wiem, gdzie jakieś słowo zostało podpowiedziane 
lub zmienione na wniosek syna czy wnuczki. To daje 
satysfakcje, że spinamy trzy pokolenia.

Doskonała forma
L.M.: Trzeba przyznać, że jest Pan w dosko-
nałej kondycji fizycznej i umysłowej. Czy 
pisanie pomaga?
S.S.: Pomaga zdecydowanie. Trzeba wierzyć 
w swoje siły i warto gimnastykować umysł. Jeśli or-
ganizm niedomaga, to pokonywać te bariery. W mia-
rę możliwości czytać, ale także bywać wśród ludzi. 
Muszę powiedzieć, że jeśli zdarzy mi się taki cichy 
dzień, że za oknem markotna pogoda, a nade mną 
nie wisi nic, co może być nawet jakimś obowiązkiem, 
to jestem wewnętrznie smutny, czegoś mi brak. 
Zresztą musiałem w życiu pokonywać różne bariery 
i trzeba przyznać, że tam, gdzie było to możliwe, 
unikałem lekarzy jak ognia.
L.M.: Ale tej ostatniej rady nie polecamy 

naszym czytelnikom. Czyli ciepłe kapcie to 
nie jest rozwiązanie na emeryturę?
S.S.: Absolutnie, zdecydowanie nie. Nie ma gor-
szej rzeczy, jak się człowiekowi wyda, że jest zu-
pełnie niepotrzebny. A emerytowi może się to łatwo 
przydarzyć. Jeśli ktoś całe życie coś robił i nagle 
to się urywa, i nie ma nic – to może być niedobre 
w skutkach dla psychiki. Dlatego wszystkich moich 
rówieśników, tych starszych i tych trochę młod-
szych, zachęcam do aktywności.
Aktywność oczywiście ma swoje dobre i złe strony, 
dobre i złe emocje. Utrzymuje czasem stan niepo-
koju, nawet takiego delikatnego stresu, ale jak się 

Łabędź i orzeł 

Kiedyś z orłem się spierał
Pewien łąbędź młody
Kto ma więcej sławy, 
Wdzięku i urody.

Rzekł więc łąbędź do orła:
"Mnie zobaczysz wszędzie
Ja mam nawet własne
Jezioro łabędzie!
Znany więc jestem
Wręcz w każdej operze
I tej sławy nikt nigdy 
Mi już nie odbierze".

Na to dumny orzeł 
Odrzekł całkiem skromnie:
"Doceniając ciebie, 
Myśleć będą o mnie, 
Bo z wielkim szacunkiem
Dla ojczyzny w darze
Jestem umieszczony 
Na każdym sztandarze!".

Stefan Skąpski.
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•	 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

ktoś omota w ten kokon bezczynności i niczego nie 
musi, niczym nie ryzykuje, to więdnie i gorzknieje.
Lubię stan pewnego napięcia i pośpiechu. Wcze-
śniej czasem nawet przeceniałem swoje siły... po-
trafiłem zasiąść przy pracy z dzbankiem kawy i tak 
do drugiej w nocy albo dłużej, a później w pośpiechu 
biec na ósmą do pracy.
L.M.: Te najciekawsze, w moim przekonaniu, 
wiersze, pięknie wykonane i skierowane do 
dzieci mają drugie dno, które bardzo trafnie 
komentuje otaczającą nas rzeczywistość. 
Jak to się stało, że wpisał się Pan w ten 
trend?
S.S.: Bardzo naturalnie, mnie się wydawało, że 
wiersz, żeby był interesujący, musi mieć jakąś dyna-
mikę i dramaturgię. W moich wierszach króluje więc 
świat zwierząt pełen przygód i niespodzianek. Jest 
w nim i dobro, i zło jak wśród ludzi. Próbuję o tym 
opowiadać.
L.M.: Spotkania z dziećmi, czyli czytelnika-
mi. To są trudne czy łatwe spotkania?
S.S.: Trudniejsze dla mnie, bo oddaliłem się od tego 
wieku. Nie mam w rodzinie takich małolatów.
Ale cieszę się, gdy dzieci pękają ze śmiechu, gdy 
słuchają niektórych bajek np. „Wesołego mia-
steczka” albo przygód ze sroką kłamczuchą, która 
opowiada, że obok jej lasu i małego pola z chmur 
zamiast deszczu pada coca-cola.

Człowiek i poeta
L.M.: Czy ma Pan swój ulubiony wiersz, czy 
to w ogóle jest możliwe?
S.S.: Tak, jeden – „Strachy i dziwadła”, choć nie 
wiem, czy mój wybór może się komuś spodobać. 
Ja go najbardziej lubię, bo w moich wierszach nie 
ma grozy, przeważa łagodność, a w tym wierszu 
chciałem wprowadzić trochę dreszczyku, co może 
nie do końca się udało. Wiersz nawiązuje do wspo-

mnień z dzieciństwa, kiedy to do naszego domu na 
wsi przychodziły sędziwe sąsiadki na długie zimo-
we wieczory, aby pogawędzić o czasach, które już 
dawno minęły. Ja tego słuchałem z wypiekami na 
twarzy, bo roiło się tam od niedobrych wilków oraz 
strachów i dziwadeł, które podchodziły do domostw 
i zagród. Ale później wszystko kończyło się dobrze. 
Jak w moich bajkach.
L.M.: Za każdym utworem stoi konkretne 
zdarzenie, więc można Pana lepiej poznać 
dzięki wierszom.
S.S.: Zawsze jest w nich jakiś fragment rzeczywisto-
ści, jakieś skojarzenie. Na przykład wiersz „Psia dola” 
wiąże się z autentycznym wydarzeniem i porzuconym 
pieskiem, który później z nami żył i szalał w domu.
L.M.: Czy może Pan coś zdradzić na temat 
trzeciego tomiku wierszy, który niedługo 
ujrzy światło dzienne?
S.S.: Będzie bardzo różnorodny. Będą opowieści 
ze świata przyrody, ale także wiersze o ludzkich 
przywarach, zakończone najczęściej jakimś polskim 
przysłowiem lub porzekadłem z odpowiednim mora-
łem. I będzie dotykał bardziej współczesności.
Porwałem się także na napisanie poważnego wier-
sza o Wrocławiu, który będzie swego rodzaju po-
dróżą przez jego dzieje. Gdy przyjechałem w 1954 
roku, miast tętniło już życiem, ale kopce gruzu 
ciągnęły się wzdłuż wielu ulic, pokazywały, jak wiele 
jest tu do zrobienia.
Wrocław i tak pięknie się rozwija, idzie w dobrym 
kierunku. Ale warunki też są inne. Kiedyś nikt nam 
żadnych pieniędzy nie dawał, a dziś co chwilę widzi-
my tabliczki informujące o wsparciu środkami Unii 
Europejskiej.
L.M.: Dla naszych czytelników jest Pan przy-
kładem późnego, ale bardzo profesjonalne-
go debiutu. Czy miałby Pan jakieś wskazów-
ki dla piszących seniorów?

S.S.: Próbować absolutnie warto. Z tym zastrzeże-
niem, że to wymaga odwagi i zdrowia. A wiek późny 
i zdrowie nie zawsze idą w parze. Ja nie żałuję.
L.M.: Umawialiśmy się na rozmowę o poezji, 
a wyszła nam rozmowa o życiu, niełatwym...
S.S.: W moim wieku mam już chyba prawo do 
jakiegoś podsumowania. Powiem więc najkrócej, 
że miałem życie ciekawe i chyba udane, chociaż 
nie brakowało kłopotów, trosk i zwątpień. Choć nikt 
mnie nie popychał do góry, to spotykałem na swojej 
drodze ludzi mądrych i życzliwych.
Gdy przyjechałem do Wrocławia z niewielkiego po-
wiatu kępińskiego, zostałem oszołomiony ogromem 
miasta oraz niezwykłą aktywnością jego ludzi. Wiele 
się od nich nauczyłem i będę ich zawsze wspominał 
z wdzięcznością i szacunkiem.

Pomysł na prezent
do nabycia w dobrych księgarniach

Tomiki wierszy dla dzieci  
Stefana Skąpskiego

W cenie Pakietu:
•	 Nocleg
•	 Pelne wyzywienie: sniadanie, lekki lunch oraz kolacja
•	 Konsultacja fizjoterapeutyczna 
•	 Codziennie 3 zabiegi rehabilitacyjno – lecznicze
•	 Nielimitowany dostep do Strefy Wellness  

(3 sauny: finska, parowa, ziolowa, basen, jacuzzi)

Dosłońce 56
32-222 Racławice
www.dosloncespa.pl
tel. 12 378 47 27

ZDROWIE  
SILA 
WITALNOSC
Wybierz pakiet  
rehabilitacyjno - leczniczy 
dostosowany  
do Twoich potrzeb!

od 199 
zl /os./ dobe

do wykorzystania na dowolne uslugi Hotelu (Restauracja Planeta Smaków, 
Sloneczne SPA), wylacznie przy zakupie Pakietu rehabilitacyjno-leczniczego. 

KUPON 20 PLN
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Wczasy dla Seniorów  
w górskim uzdrowisku Rabka-Zdrój

Czekamy na Państwa ze specjalnym programem leczniczych 
zabiegów, relaksujących kuracji i dobrej zabawy.

Hotel&SPA Wiosna*** to kameralne miejsce w ustronnym zakątku Rabki, otoczone bujnym ogrodem. Hotelowe SPA 
to morze przyjemnych doznań, a zabiegi oferujemy w cenie pobytu. Proponujemy wybór między dietą lekkostrawną, 
leczniczą lub kuchnią tradycyjną. Stwarzamy okazję do poszerzania wiedzy na temat diety na wykładach o zdrowym 
żywieniu. Z kijkami Nordic Walking przemierzą Państwo Rabkę i szlaki papieskie. W alejach Parku Zdrojowego 
i kawiarenkach spotkać można wiele uśmiechniętych, dojrzałych twarzy. Nasi pracownicy bezpłatnie odbiorą Państwa 
z dworca kolejowego lub autobusowego w Rabce i pomogą z bagażem.

Chcą Państwo 
dowiedzieć się 
więcej na temat 
atrakcji Hotelu 
Wiosna i okolic 
Rabki-Zdrój? 
Pod numerem telefonu 
tel. 18 54 04 662  
można zgłosić chęć 
otrzymania biuletynu, 
który wyślemy 
bezpłatnie na Państwa 
adres domowy.

Na te i wiele innych pytań nurtujących chorych oraz ich rodziny w zrozumiały 
i pełen empatii sposób odpowiadają autorki. Judith McKay i Tamera Schacher, 
które na co dzień zajmują się pacjentami onkologicznymi i razem z nimi 
pokonują trudy leczenia, napisały książkę specjalnie dla nich. Poradnik 
pomoże chorym oswoić się – na tyle, na ile jest to możliwe – z niełatwą 
sytuacją oraz zrozumieć wszystko, co na razie jest dla nich tajemnicą.

Na czym polega chemioterapia?

Jak się do niej przygotować?

Jakie skutki uboczne mogą się 
pojawić?

Jak się odżywiać podczas terapii?

Jak pracować i jak żyć z rakiem?

Jak poradzić sobie 
z osamotnieniem i żalem?

Jak zachowywać się 
w codziennych kontaktach 
z ludźmi?

GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE                           www.gwp.pl

Patronat:

REKLAMA

Przewodnik po  
późnej dorosłości
Książka „Jesień życia? Wiosna możliwości! Przewodnik 
po późnej dorosłości” powstała z myślą o osobach, które 
wkraczają bądź wkroczyły w etap nazywany potocznie 
„jesienią życia”, a także dla tych, którzy im w tym czasie 
towarzyszą. Jest to zatem publikacja dla osób starszych 
i ich opiekunów. Z pewnością jednak nie jest to typowa 
książka o starości. Nie ma tutaj miejsca na melancholię, 
długie samotne wieczory i jedynie szelest liści pod nogami.

Nastawienie – ważna rzecz
Czas płynie nieubłagalnie, choć chcielibyśmy go zatrzymać, aby opóźnić doko-
nujące się zmiany w naszym ciele i umyśle. Jak się okazuje, jest to w pewnym 
stopniu możliwe. Bo bardzo wiele zależy od nastawienia. Zmiana nawyków 
myślowych, zarządzanie emocjami i ćwiczenie mózgu mogą w istotnym stopniu 
zmienić oblicze starości i pozwolić cieszyć się życiem bez względu na wiek. 
W jaki sposób to robić, dowiemy się z pierwszego rozdziału książki pt. Na do-
bry początek…

„Szlachetne zdrowie…”
A co z naszym zdrowiem? Jest to przecież jedna z najcenniejszych wartości 
w życiu człowieka i to bez względu na wiek. Jednak umiejętność jego docenia-
nia zmienia się wraz z upływem lat. Im więcej wiosen za nami, tym zdrowie sta-
je się cenniejsze i ważniejsze. Nie pozostaje zatem nic innego, jak dbać o ten 
największy skarb w życiu człowieka, aby czerpać z niego korzyści. O tym, jak 
to robić i dlaczego warto, możemy przeczytać w rozdziale drugim pt. W trosce 
o zdrowie….
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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

Aby życie miało sens
Przez długie lata naszego życia jesteśmy 
aktywni, łącząc sprawy zawodowe z pry-
watnymi i pełniąc wiele ról społecznych. 
To wszystko sprawia, że życie ma sens, 
bo działamy, realizujemy się, spotykamy 
z ludźmi. Wielokrotnie nie zdajemy sobie 
sprawy, że gdy przejdziemy na upragnio-
ną emeryturę, może nam tego brakować. 
Duża ilość czasu, spokoju i samotności 
może być dobra na chwilę, ale na dłużej 
raczej się nie sprawdza. Człowiek do 
szczęścia potrzebuje innych ludzi, relacji 
społecznych, bycia potrzebnym i warto-
ściowym. O tym, co daje aktywność i w jaki 
sposób można wypełniać swój wolny czas, 
przeczytamy w rozdziale Aktywność dla 
ciała i ducha.

Tematy tabu
Z jesienią życia wiążą się nie tylko spra-
wy, o których mówi się lekko i przyjemnie, 
ale także te,  o których mówi się nieco 
trudniej lub w ogóle nie chce się rozma-
wiać. W przypadku późnej dorosłości jest 
wiele tematów tabu: śmierć, otępienie, 
opiekowanie się osobą schorowaną czy 
też korzystanie z pomocy środowiskowej 
i instytucjonalnej. Wbrew powszechnym 
mechanizmom dotyczącym unikania tego, 
co trudne, autorki książki postanowiły zmie-
rzyć się z tymi zagadnieniami. W jednej 
z ostatnich części książki, O sprawach 
ważnych i niełatwych próbują nie tylko 
wyjaśnić określone problemy związane 
z życiem osób starszych, ale także dać 
wiele cennych wskazówek, oswajając jed-
nocześnie tematy tabu.

Praktycznie i naukowo
Jak się okazuje, na tzw. późną dorosłość 

spojrzeć można z wielu stron – medycznej, 
społecznej, psychologicznej – tej prak-
tycznej i naukowej. Warto spojrzeć na nią 
również oczami gerontologów, dowiedzieć 
się o rzeczach, o których na co dzień 
raczej nie myślimy. Zgłębić nieco temat 
demografii i naszych praw, przeczytać 
o starości jako czasie rozwoju oraz o teo-
riach starzenia się organizmów. Wiedza 
potoczna w połączeniu z wiedzą nauko-
wą może okazać się bardzo przydatna 
i wartościowa. A zatem warto przeczytać 
także rozdział ostatni pt.: Późna dorosłość 
oczami gerontologów.

Aby jesień stała się wiosną
Autorki książki „Jesień życia? Wiosna moż-
liwości! Przewodnik po późnej dorosłości” 
dołożyły wszelkich starań, aby na starość 
spojrzeć z kilku perspektyw i pokazać, jak 
wiele aspektów składa się na jakość życia 
osób starszych. Pozwoliło to na komplek-
sowe ujęcie tematu i zaprezentowanie 
wiedzy z różnych dziedzin życia. Książka 
została napisana po to, by stała się impul-
sem do pracy nad tym, aby „jesień życia” 
stała się „wiosną możliwości”.

Życzymy tego wszystkim Czytelnikom i za-
chęcamy do lektury książki.

Opr. MW

Jedną z pierwszych recenzentek książki 
jest Krystyna Mazurówna, która weźmie 
udział w spotkaniach z autorkami publi-
kacji 8 grudnia 2016 roku w Akademickim 
Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi 
przy ulicy Zachodniej 54/56 w Łodzi.

Gazeta Senior Kraj 
tylko 20 zł za rok

Prenumerata
z dostawą do domu
Prenumeratę możesz zamówić  
w każdym momencie roku.

Dokonując wpłaty należy obowiązkowo podać:
Dane Odbiorcy (Redakcji):
Redakcja Gazety Senior, ul. T. Kościuszki 35C, 50-011 Wrocław
Nr rachunku bankowego: 70 1140 2004 0000 3102 7492 9064
Tytułem: Roczna Prenumerata Gazety Senior Kraj
lub Poznań/ Wrocław (jeśli zamawiasz wydanie lokalne)

Dane Zleceniodawcy (Prenumeratora):
Imię i Nazwisko

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

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

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

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

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

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

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

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

Dlaczego warto skorzystać z renty dożywotniej?

Jeśli ukończyłeś 65 lat i masz nieruchomość 
(mieszkanie, dom, działkę) możesz ubiegać 
się o rentę dożywotnią. Renta dożywotnia jest 
produktem znanym już od kilkudziesięciu lat 
nie tylko w większości krajów europejskich, 
ale również na świecie. Najwięcej osób ko-
rzysta z dodatkowych świadczeń do emery-
tury w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej 
Brytanii. W Polsce już od ponad 6 lat działają 
firmy, zajmujące się profesjonalnie działalno-
ścią tego typu.
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Rejestracja telefonu na kartę
Nowe przepisy zobowiązują właścicieli telefonów komórkowych na kartę  
(tzw. pre-paidów) do zarejestrowania ich numerów. Bez rejestracji, po 1 lutego 
2017 r. telefony te zamilkną. Wiele osób odkłada rejestrację na później, bo 
nie lubi administracyjnych formalności. Niepotrzebnie - proces rejestracji jest 
łatwy i szybki, a na dodatek można go dokonać np. idąc do kiosku po gazetę 
czy wysyłając list na poczcie. Warto mieć to po prostu „z głowy”.

Niemal jedna czwarta użytkowników pre-paidów 
to seniorzy powyżej 59 roku życia.
W Orange, największej polskiej sieci komórkowej, 
telefon na kartę można zarejestrować na kilka 
sposobów. Do wyboru są tysiące miejsc. Oprócz 
800 salonów firmowych i partnerskich Orange, 
można to zrobić także w placówkach Poczty Pol-
skiej (jest ich aż 4700), sklepach Media Ekspert, 
Media Markt, Saturn, Neonet, Astral, w salonikach 
prasowych RUCH, punktach Inmedio i Relay, 
Świat Prasy, AB Foto czy na stacjach Statoil.

Z dowodem  
tożsamości i kartą SIM
Pamiętajmy, aby mieć przy sobie dokument toż-
samości (dowód osobisty lub paszport) oraz kartę 
SIM, którą chcemy zarejestrować. Sam proces 
trwa kilka minut i sprowadza się do wypełnienia 
formularza. Jeśli prowadzimy firmę i chcemy na 
nią zarejestrować numer, musimy dodatkowo po-
dać jej nazwę, NIP lub REGON.

Warto udać się do punktu rejestracji jeszcze przed 
świąteczną zakupową gorączką, co pozwoli unik-
nąć stania w kolejkach.

Ułatwienia dla klientów  
Orange i banków
Najłatwiej mają osoby, które już wcześniej pod-
pisały z Orange umowę na inne usługi – na 
przykład telefon stacjonarny. Nie muszą nigdzie 
chodzić, wystarczy, że wyślą z telefonu, którego 
numer chcą zarejestrować, bezpłatnego smsa 
pod 80280. W jego treści powinny wpisać numer 
telefonu na który podpisana jest umowa.

Posiadacze kont w bankach Millenium oraz ING 
Bank Śląski mogą dokonać rejestracji swoich te-
lefonów na kartę za pośrednictwem internetowych 
systemów transakcyjnych tych instytucji.

Atrakcyjne bonusy
Rejestracja telefonu na kartę daje prawo do atrak-
cyjnego bonusu. W Orange na przykład, klient 
otrzymuje w promocji 1000 zł do wykorzystania 
na rozmowy, SMS-y, MMS-y do wszystkich sieci 
i internet. Do tego 100 GB transferu danych. Oby-
dwa bonusy są ważne przez 30 dni. Aktywuje je 
sms o treści BONUS na numer 80028. Z promocji 
mogą skorzystać zarówno klienci, którzy rejestru-
ją swój stary numer, jak i Ci, którzy dopiero akty-
wują starter lub przenoszą numer z innych sieci 
do Orange na kartę.

Wymóg rejestracji wszystkich numerów telefonów 
na kartę, niezależnie od sieci, to efekt wejścia 
w życie ustawy antyterrorystycznej, która całko-
wicie zmienia zasady korzystania z kart prepaid.

nie warto odkładać na ostatnią chwilę

Więcej informacji na stronie www.zarejestrujnumer.pl

Polskie Hotele

Cena 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, 695 392 137

Wyjazd autokaru możliwy z 60 miast w Polsce!

REKLAMA

Telefon na kartę
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Być jak Kapuściński
Jak napisać reportaż? Czy jest to zadanie dla każdego 
adepta sztuki dziennikarskiej? Co może być pomocne 
w opanowaniu warsztatu tego gatunku publicystycznego?
Przedstawiamy porady dziennikarki i reportażystki, a tak-
że reportaże seniorów – uczestników warsztatów dzienni-
karskich na UTW w Uniwersytecie Wrocławskim.

Reportaż to gatunek publicystyczny dość rzadko i nie-
zbyt chętnie uprawiany przez dziennikarzy. Owszem, 
są tacy, którzy się w nim specjalizują, a ich teksty otrzy-
mują ważne nagrody i często lądują w różnych antolo-
giach. Powiedzmy jednak wprost: Kapuścińskiego nie 
prześcigniemy. Mariusza Szczygła, Hanny Krall, Mag-
daleny Grzebałkowskiej – znanych współczesnych 
reportażystów raczej także. Czy oznacza to jednak, 
że nie warto próbować? Wręcz przeciwnie. Bo każdy 
z nas, a zwłaszcza senior – człowiek, który w wielu 
miejscach był i dużo widział – ma coś do (o)powie-
dzenia. Sztuka w tym, by zrobić to tak, aby zaciekawić 
czytelnika, spełniając jednocześnie warunki formalne 
reportażu.

Świadek lub uczestnik wydarzeń
Co zatem cechuje ten niełatwy gatunek dziennikar-
ski? Jak mówił mistrz, „reportaż stara się przekazać 
prawdziwą i szczegółową relację o wydarzeniach bez-
pośrednio widzianych lub sprawach dokładnie udoku-
mentowanych” (Ryszard Kapuściński). Tak więc autor 
reportażu powinien być świadkiem lub uczestnikiem 
przedstawianych wydarzeń i musi się opierać na au-
tentycznych, zebranych przez siebie materiałach.

Temat na reportaż
Co może być tematem na reportaż? Właściwie wszyst-
ko: ludzie (ich pasje, relacje, uzależnienia), miejsca 
(np. relacja z ZOO, parku, ogrodu botanicznego, wy-
stawy w muzeum, wycieczki), uczucia (miłość, przy-
jaźń, nienawiść), dziedziny życia (dom, praca, nauka). 
Jeśli już dokonaliśmy wyboru tematu reportażu, zbierz-
my najważniejsze informacje. Mogą być to relacje 
świadków, istotne dokumenty, wywiady.

W reportażu nie jest ważna chronologia zdarzeń – mo-
żemy zacząć od końca albo od kolejności informacji, 
do których docieraliśmy. Istotne, by początek (czyli 
wstęp, w żargonie dziennikarskim nazywany z ang. 
leadem) był na tyle ciekawy, może nawet kontrower-
syjny, by zachęcił do dalszego czytania. Absolutnie 
nie streszczamy w nim całości tekstu! – takie działanie 
powoduje, że odbiorca naszego dzieła już wszystko 
wie, po co więc ma dalej czytać? Można jednak podać 
najistotniejsze fakty, np. w reportażu kryminalnym in-
formację, kto zginął i kto tę osobę zabił. A dlaczego? 
Na to pytanie czytelnik powinien znaleźć odpowiedź 
właśnie w naszym reportażu.

Tytuł i środtytuły
Reportaż to przeważnie dłuższa forma. Dlatego ko-
nieczne jest rozdzielenie go śródtytułami – ten ko-
smetyczny zabieg zgrabnie podzieli tekst na mniej-
sze fragmenty. Ale uwaga: śródtytuły nie mogą być 
umieszczone w przypadkowym miejscu, tylko zawsze 
kontekstowo.
Niemniej ważny jest tytuł – raczej nie dosłowny, może 
być nim znany cytat albo jego parafraza.
W reportażu, ponieważ jest to tekst oparty na auten-
tycznych wydarzeniach, w których mogą uczestniczyć 
ludzie nieżyczący sobie upubliczniania ich danych 
osobowych, mamy prawo te dane zmienić, tak aby 
niemożliwa była identyfikacja tych osób. W tym celu 
wystarczy zamieścić dopisek: „Imiona/nazwiska boha-
terów zostały zmienione”.

Magda Wieteska

Reportaże seniorów dodatek

Magda  
Wieteska

Reportaże 
seniorów
Przedstawiamy naszym 
Czytelnikom reportaże 
uczestników warsztatów 
dziennikarskich na 
UTW w Uniwersytecie 
Wrocławskim, 
prowadzonych przez red. 
Magdę Wieteskę. 

Zapraszamy także do 
lektury i odwiedzin  
na stronie  
www.dziennikseniora.pl
– portalu seniorów dla 
seniorów, na którym 
publikowane są autorskie 
teksty uczestników 
warsztatów.

10% zniżki na hasło: Gazeta senior

Firma	VERIS	z	ponad	20-letnim	
doświadczeniem	w	produkcji	aparatów	
telefonicznych	oferuje:	

TELEFONy DLA słABOsłysZąCyCh 
TELEFONy DLA sENIORÓW
	- dla	osób	o	umiarkowanym	i	znacznym		
ubytku	słuchu	
	- wzmocnienie	sygnału	w	słuchawce	+24dB

Zadzwoń	i	zamów:	22 382 16 34
www.veris.pl					veris@veris.pl

GINJAL urit 
suplement diety
Na kłopoty z nerkami  
i układem moczowym

Opakowanie:	
60	kapsułek

Cena: ok. 35 zł

REUMPAPAI 
suplement diety
Zadbaj o swój układ kostny

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

roślinnych

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

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

Opakowanie:	
100	kapsułek

Cena: ok. 35 zł
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Okulary: 1234. Niskie ceny zamiast 
wielkich słów.
Fielmann przedstawia Państwu cały świat mody okularowej: ponad 2.000 
modeli opraw okularowych, znane marki i modele wielkich projektantów. 
Wszystkie okulary z 3-letnią gwarancją. Wszystkie w gwarantowanie korzy-
stnej cenie, ponieważ Fielmann daje Państwu gwarancję zwrotu pieniędzy*.

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

*Gwarancja zwrotu pieniędzy. Jeśli w ciągu 

sześciu tygodni od dokonania zakupu w firmie Fielmann 

zobaczą Państwo taki sam produkt, proponowany gdzie 

indziej taniej, Fielmann przyjmie towar z powrotem 

i zwróci cenę zakupu. Dodatkowo podarujemy Państwu 

butelkę szampana. Okulary: Fielmann.

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

www.fi elmann.com

REKLAMA

Wrocławianie 65+
60 lat i więcej – czy to starość?  
Nie, bo starość to stan ducha, a nie metryka.
Społeczeństwo Wrocławia jest etniczną mieszani-
ną ludności pochodzącej z wielu regionów przed-
wojennej Polski, szczególnie jej wschodnich ru-
bieży. W roku 1945 we Wrocławiu było 43 tysiące 
przesiedleńców, ale już w 1950 r. – aż 309 tysięcy 
mieszkańców. Repatriację do dziś wspominają jako 
gehennę. Bydlęce wagony, kozy na środku, brak 
miejsca na odpoczynek i tak dwa tygodnie do Ka-
towic. Przeładunek i dalej, na Ziemie Odzyskane. 
Znam to z autopsji.

Wrocław – moje miasto
Pokolenie 65+ to przesiedleńcy, ich dzieci i ludzie 
przybywający do Wrocławia w okresie późniejszym 
do pracy, szkół, uczelni. Ta różnorodność kultur, 
obyczajów i oderwanie od korzeni spowodowały 
powstanie nowej społeczności, dla której Wrocław 
stał się miastem rodzinnym – miastem ich życia.

Lata pracy
Warunki życiowe nie były łatwe, praca w zniszczo-
nym, zdewastowanym mieście, trudności aprowi-
zacyjne, ruiny i zgliszcza, właściwie organizacja 
wszystkiego od początku. Czuło się jednak radość 
z wolności i entuzjazm. Odbudowywano zakła-
dy przemysłowe, uruchamiano produkcje. Często 
jedyną zapłatą za pracę było miejsce do spania 
w baraku i posiłki w improwizowanych stołówkach. 
Z opowieści świadków wiem, że dotyczyło to rów-
nież zakładów włókien chemicznych, gdzie później 
pracowałam.
W większości rodzin oboje rodzice musieli praco-
wać, aby zapewnić byt rodzinie, w soboty również. 
Dzieci wychowywały żłobki i przedszkola.
Z upływem lat i poprawy warunków życia wrocła-
wianie zaczęli korzystać z dóbr kultury i bawić się. 
Dzieci dorastały, rodziły się wnuki i prawnuki, a nam 
przybywało lat. Czas na emeryturę.

Dzień dzisiejszy
Po zakończeniu wojny Wrocław był miastem ludzi 
młodych, dziś wchodzi w okres starzenia – według 

danych GUS w 2014 r. 22% stanowiła ludność 
w wieku poprodukcyjnym (w tej liczbie 62 osoby po-
wyżej 100 lat). Większość tej populacji jest na eme-
ryturze. Są też tacy, których utrzymanie przejęły ro-
dziny lub żyją z zasiłków. Niestety, są też bezdomni. 
Z wyboru lub zrządzenia losu.

Recepta na dalsze życie
Wrocławianie starszego pokolenia żyją dziś inaczej 
niż 40 lat temu, kiedy regułą było wypatrywanie 
przez okno, a ludzi starych nie widziało się na uli-
cach. Dziś jest inaczej. Z podziwem patrzę na są-
siada, który drobniutkim krokiem dziecka, o dwóch 
kulach truchta na spacer. Ludzie na wózkach inwa-
lidzkich poruszają się na ulicach, załatwiając swo-
je sprawy. W sklepach, kinach, teatrach, klubach 
i uczelniach, a nawet na marszach ulicznych widać 
ludzi o pomarszczonych twarzach i srebrnych wło-
sach. Dziadkowie po odchowaniu wnuków chcą 
cieszyć się życiem, chcą być aktywni. Władze mia-
sta, osiedli, uczelni i organizacje społeczne oferu-
ją wiele możliwości rozwoju, spędzania wolnego 
czasu i rozrywki seniorom. Centrum seniora, kluby 
seniora, uniwersytety trzeciego wieku organizują 
kursy komputerowe, językowe, ukierunkowane ćwi-
czenia fizyczne, wycieczki. Uczestniczą w  nich rze-
sze starszych wrocławian.
Jak widać, apetyt na życie ciągle nam dopisuje. Ży-
jemy z życzeniem, oby nam się chciało chcieć.

Beata
Chłap

Reportaże seniorów dodatek

Eutanazja
Czekałam zupełnie spokojna. Chciał zrobić 
badanie serca. Niech zrobi, wynik na pewno 
będzie jak pozostałe badania – jelit, żołąd-
ka, nerek, płuc, prześwietlenia, rezonanse, 
przepływy itp., czyli bez zmian.

Wrócił bardzo późno, o 23.00. Wstaję, czytam wynik. 
Sparaliżował mnie „tętniak na aorcie szyjnej”.
Decyzja kilku lekarzy kardiologów – konieczny za-
bieg, póki sam nie pęknie. Decyzję musi podjąć pan 
sam. Tak, chcę, odpowiada i po dwóch tygodniach 
jest na sali operacyjnej.
Panie doktorze, jak długo mąż będzie w tej śpiączce 
farmakologicznej?

Proszę pani, pani, pani…
Trudno powiedzieć, przestały pracować nerki, jest 
problem z krążeniem, zrobiliśmy dializę. Będzie kon-
sylium, czy nie amputować nogi, bo brak obiegu krwi.
„Proszę pani, pani, pani…”. Leżę na łóżku w szpita-
lu, przypominam sobie fakty i słyszę „no, już wraca”. 
Znałam ten szpital, szpital wojskowy, oddział kardiolo-
giczny, bo rok temu miałam w nim operację na otwar-
tym sercu (zastawki).
Myślę, na pewno będę musiała podąć decyzję za 
męża, czy amputować, bo on jest w śpiączce. Przy-
pominam sobie nasze rozmowy, byliśmy dobrym 
małżeństwem, rozumieliśmy się. Jakby co, to niech 
odłączą maszyny, nie chcę być niedołężny, nie chcę 
być ciężarem dla was, mówił. To samo mówiłam ja, 
rok temu.

Ale on nie jest tylko mój…
Wstałam, idę na blok operacyjny. Na korytarzu zatrzy-
muje mnie syn. – Mamo, a ty gdzie? Chodź, coś ci po-
wiem. Dziś, kiedy przyjechałem ze szpitala, siedzia-
łem na tarasie i patrzyłem, jak prosto zrobić podjazd 
zamiast schodów, bez problemu będziesz m o g ł a 
ojca wyprowadzać do ogrodu.
Spojrzałam na niego, rzuciłam 
„idę do toalety”.
Czy łatwo podjąć decyzję o eu-
tanazji? Mąż dał mi przecież 
przyzwolenie. Ale on nie jest 
tylko mój, ma dzieci, one by mi 
chyba nie wybaczyły. Nie pytam, 
bo po co?

Teresa 
Dźwigałowska
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Lewandowicz	Studio	Zdrowego	Ciała
tel.	59	814	49	58
ul.	Kopernika	16,	Ustka
www.lewandowicz.com.pl

•	 Idealne	połączenie	akupresury	z	ortopedią,	
poprawiają	wydolność	i	krążenie.

•	 Potrójne	profile	ortopedyczne.
•	 Leczą	i	zapobiegają	płaskostopiu.
•	 Prostują	halluksy	w	czasie	chodzenia.
• Poprawiają pracę tarczycy, nerek, 

przemianę materii.
•	 Leczą	i	zapobiegają	ostrogom	piętowym.	

Kształtują	stopy	czyniąc	je	lżejszymi	
i	cieplejszymi.

sANDAły, KTÓRE LECZą
CAłOROCZNE, zalecane przy odchudzaniu i żylakach,  
pomocne przy miażdżycy, cukrzycy i chorobach ciśnieniowych.

602 738 092
Zadzwoń, a otrzymasz katalog 

200 produktów ortopedycznych.

WyPROsTUJ sWOJE PALCE
Opaska	zalecana	jest	przy	występowaniu	

palców	młotkowatych,	koślawych	
oraz	zniekształconych.	Systematyczne	
stosowanie	wyprostuje	twoje	palce.

www.opaskanapalec.pl

Wykonujemy	również	wkładki	
ortopedyczne	na	miarę		

-	wszystkie	rodzaje,	niskie	ceny
www.adam.sklep.pl

Tel. 58 691 00 24    721 298 246

REKLAMA

Przypadkowa paczka
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim w tym roku hucznie ob-
chodził swoje 40-lecie istnienia. Jak ważną rolę odegrał w życiu ludzi przechodzą-
cych na emeryturę, „odstawionych na boczny tor”, często zagubionych, nikogo już 
nie trzeba przekonywać. Dla wielu okazał się wybawieniem, ponieważ odnaleźli nowy 
sens życia. Działając w różnorodnych sekcjach i klubach, realizują swoje marzenia, 
robią to na co, pracując zawodowo, nie mieli czasu.

Wśród słuchaczy UTW – lubiących czytać książ-
ki – zawiązała się grupa dyskusyjna. Początkowo 
czytaliśmy książki o tematyce – adekwatnej do 
naszego wieku – czyli o starości i problemach lu-
dzi dojrzałych. To miało pomóc nam zaakcepto-
wać nieuchronny proces przemijania i pogarsza-
jącą się jakość życia. Spotkania odbywały się na 
terenie UTW.
Z biegiem lat skład grupy uległ modyfikacji, a dys-
kusje przeniosły się na neutralny grunt do kawiar-
ni. Co raz spotykaliśmy się w nowych miejscach, 
a to ze względu na dobrą kawę, a to ze względu 
na dobrą muzykę z płyt winylowych albo ze zwy-
kłej ciekawości nowych lokali. Tematy poszerzały 
się o ulubione książki czy ciekawe ze względów 
egzystencjonalnych lub społecznych.

Burzliwe dyskusje przy ciastku i kawie
Nasze dyskusje stawały się coraz żarliwsze i oso-
biste. Dochodziło do zwierzeń, żartów i pikant-
nych historyjek. Teraz nie tylko czytamy książki, 
ale wspólnie idziemy cos zjeść, na koncerty, do 
kina. Wybieramy filmy o różnej tematyce, nie za-
wsze atrakcyjnej dla wszystkich, ale jaka burzliwa 
jest później dyskusja! Przekrzykujemy się, żeby 
przedstawić swoje opinie, podjadamy sobie z ta-
lerzy, dogryzamy sobie, ale bez obrażania się.
Zastanawiałam się nad fenomenem ciągłego ist-
nienia grupy osób, można powiedzieć, całkowi-
cie przypadkowych. Mamy różne wykształcenie, 
poglądy, różne temperamenty, a jednak lubimy 
ze sobą spędzać czas. Doszłam do wniosku, że 
ogromną rolę ma tu moderator grupy. Jest to mło-
da osoba o wnikliwej psychologicznej osobowo-
ści, która lubi towarzystwo ludzi wcześniej urodzo-
nych. Z ogromnym urokiem osobistym i z wielkim 
taktem równoważy nasze „ciężkie charaktery”.

Prawo grupy, czerpanie z siebie
Może też w tej naszej różnorodności jest siła, któ-
ra nas wzbogaca. Jesteśmy inspiracją dla siebie. 
Stymulujemy się, otwieramy na nowe zagadnie-
nia, rozwijamy nowe zainteresowania. Niektórzy 
fotografują czy zgłębiają tajniki multimediów, inni 
zaczęli malować obrazy, uprawiać pantomimę. 
Mamy świadomość, że każda aktywność jest bar-
dzo ważna.
My, słuchacze UTW, wiemy, że emeryci nie mogą 
tylko z rozrzewnieniem wspominać tego, co już 
było. Muszą otwierać się na nowe w każdej dzie-
dzinie życia. Śledzić nowinki techniczne, zmiany 
zachodzące w społeczeństwie, dbać o poprawne 
relacje z młodym pokoleniem, ale i z rówieśnika-
mi. Bierność prowadzi do samotności i stagnacji, 
tym samym do wykluczenia.
Myślę, że życie wtedy ma sens, kiedy czerpiemy 
korzyści z obcowania z drugim człowiekiem.

Maja  
Garczyńska

Piknik na  
czterech  
łapach  
z emocjami
Tajemnicza nazwa „Piknik na czterech łapach” 
to spotkania miłośników psów w plenerze, 
konkursy oraz promowanie adopcji zwierzątek 
ze schroniska.

To są piękne wydarzenia, gdy spotyka się na wspólnym 
spacerze np. 50 psów z ich właścicielami i wędrują ra-
dośnie wzdłuż Odry, organizując wspólne zabawy dla 
czworonogów. W miłym nastroju bawią się i wypoczy-
wają w plenerze całe rodziny ze swoimi pupilami.

„Czy młody też startuje?”
Pewnego letniego dnia zorganizowano dla psów „Zawo-
dy w terenie”.
Świetna sprawa, pogoda dopisuje, więc idziemy z naszą 
sunią, wietrząc dobrą zabawę na świeżym powietrzu.
W domu jest jeszcze młody szczeniak Antek, cóż, rów-
nież idzie z nami.
W punkcie rejestracyjnym znienacka zapytano, czy mło-
dy też startuje. Zastanawiamy się, ale nie ma kryterium 
wieku, więc zapisujemy małego kajtka, choć ma dopiero 
4 miesiące.

Emocje jak w hazardzie
Po rejestracji zaczęły się konkurencje: biegniemy od 
punktu do punktu, szukając kolejnych instrukcji umiesz-
czonych w terenie. Wykonujemy z psami kolejne zada-
nia.
Psy są szczęśliwe, dla nich to świetna zabawa, nato-
miast my i konkurenci w miarę upływu czasu jesteśmy 
w coraz większych emocjach. Jak to ludzie, lubimy ha-
zard.
Następują kolejne zadania, pytania, punktowanie.

Kto zostanie zwycięzcą?
Uff, nareszcie dobiegamy na stadion. Teraz psy muszą 
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Koci charakterek    
Kot, jaki jest, każdy widzi. Otóż wcale nie! Bandi wcale nie chodzi wyłącznie własnymi dro-
gami, chociaż charakterny z niego łobuziak. Uwielbia jednak towarzystwo domowników 
i bez wątpienia można stwierdzić, że jest prawdziwym zwierzęciem stadnym.

Moja, wówczas 10-letnia letnia wnuczka  Zuzanna, 
po rozstaniu się rodziców i zamianie Wrocławia na 
Berlin, pomimo wielkiej troski mamy, bardzo przeży-
wała opuszczenie ojczyzny, Wrocławia, szkoły i pol-
skich koleżanek. Ojciec, chcąc jakoś zrekompenso-
wać trudny dla córeczki czas, podarował wtedy Zuzi 
maleńkiego, rasowego kotka, który miał osłodzić tym-
czasową obcość  w nowym środowisku i tęsknoty… 
Problem nie do końca został rozwiązany, ale trochę  
pomogło. Zuza swoje łzy tęsknoty za tym, co było kie-
dyś, powierzała troskliwej opiece nad kotkiem i przy-
jaźni z niemiecką nauczycielką.   

Cechy charakteru Bandiego
Puszysty kociak rasy ragdoll był i jest charakternym ło-
buziakiem. Dlatego na początku został  nazwany „Ban-
dytą”. Z czasem złagodniał, co wpłynęło na zmianę 
imienia. Teraz nazywamy go Bandi.
Jest to wyjątkowo charakterne i bardzo stadne stwo-
rzenie. Najszczęśliwsze, kiedy wszyscy są razem 
w dużym pokoju, w zasięgu jego wzroku. Wówczas 
czuje się władcą podległych mu domowników. Łasi się 
i tuli do kolejnych osób, radośnie pomrukując i kręcąc 
puszystym ogonem. Po królewsku wybiera siedzisko 
ponad domownikami, na najwyższych półkach lub 
oparciach foteli i bacznie śledzi, co się dzieje. A kie-
dy jest już znudzony, leniwie rozpościera się na owych 
wysokościach. Często prowokuje do wspólnej zabawy, 
zaczepiając łapami lub trącając pyszczkiem.
Jak na 7-latka Bandi jest wyjątkowo zwinny. Kiedy do-
staje, jak mówi Zuza, tzw. „głupawki” urządza gonitwy 
po całym domu, pokonując wszelkie przeszkody.

Talenty kociaka
Bandi to fantastyczny fotomodel. Uwielbia różne ga-
dżety i lubi w nich artystycznie pozować  do zdjęć. 
Ma również wyjątkowy dar słuchania muzyki, śpiewu 
i ptasich treli. Kiedy Zuza gra na gitarze, Bandi – gdzie-
kolwiek jest, natychmiast przemieszcza się w pobliże 
grającej pani, przyjmując pomnikową  postawę. Jest 
naprawdę cały zasłuchany! Latem, kiedy jego rezyden-
cja zostaje przeniesiona na taras, już od samego ranka 
nasłuchuje ptasich treli z pobliskiego parku. Czasem 
pomrukuje przy tym, jakby wtórował ptakom.

Formy wyrażania emocji
Charakterek Bandiego ujawnia się w obrażaniu, kiedy 
z konieczności zostaje na dłużej sam. Efektem takiej 
sytuacji są trudne do zidentyfikowania różne kryjów-
ki. Domownicy znajdują kota np. za kuchenką, pod 
sofą, czy w garderobie omotanego jakąś odzieżą. Nie 
reaguje wówczas na żadne przywołania. Przechodzi 
mu samoistnie czasem dopiero po dwóch dniach. Ma-
nifestuje wtedy swój gniew „głupawką”.
Bandi uwielbia kwiaty, oczywiście przede wszystkim 
te doniczkowe. Napowietrza glebę, grzebiąc w niej 
i rozsypując wokół ziemię, co do wściekłości dopro-
wadza córkę...
Ta rasa kotów często ma problem z nerkami, co do-
tknęło i Bandiego. Dlatego według zaleceń wetery-
narza dostaje do picia tylko odpowiednią wodę mi-
neralną, a do jedzenia suchą karmę. Dieta stwarza 
mu widoczny dyskomfort i na dowód braku akceptacji 
takich zaleceń często wysiaduje pod prysznicem lub 
w pobliżu kranu, z nadzieją, że kapnie prawdziwa 
woda.

Skład rodziny 1+3
Bandi jest pełnoprawnym członkiem rodziny, która 
zapewniła mu super komfortowe warunki istnienia. 
Pewnie to docenia, rewanżując się np. w przypadku 
oznak chorobowych u poszczególnych domowników. 
Przytula się wtedy do miejsc zdrowotnie niedomaga-
jących. Na temat takiej ozdrowieńczej kociej zalety 
istnieje wiele potwierdzeń  – zatem „coś” jest na rze-
czy.
Zawsze byłam wielbicielką przede wszystkim psów, 
ale Bandi wielokrotnie mnie przekonał, że i kot może 
być bardzo bliski człowiekowi. 
O dziwo, w czasie moich berliń-
skich wizyt wzajemnie z Ban-
dim sprawialiśmy sobie radość. 
On czule łasząc się i urokliwie 
pomrukując wtulał się w moje 
ręce lub stopy, a ja głaszcząc 
tego włochacza, który uwielbia 
być szczotkowany.

Irena 
Gójska

wykazać się sprawnością i posłuszeństwem.
Nasza Klara wspaniale wykonuje wszystkie pole-
cenia, a głuptasek Antek dokładnie naśladuje ją 
we wszystkim, wzbudzając wesoły śmiech wśród 
zgromadzonych widzów.
Emocje w ludziach rosną, a psy dalej bawią się, 
szczęśliwe, że mogą być tak długo na dworze z 
całym swoim stadem, czyli rodziną.
Wreszcie koniec konkurencji, zaraz będzie ogło-
szenie wyników. Wszyscy w napięciu oczekują 
tego momentu.
Sędzia zbliża się do mikrofonu: „Zapraszamy 
zwycięzcę zawodów Antka wraz z właścicielem”!
Oglądamy się – jest jeszcze jakiś Antek w tym 
towarzystwie?
Nie, to nasz dzielny szczeniak okazał się taki 
zdolny! Aplauz, zasłużone brawa.

Drugie miejsce też nie jest złe
A stawiano na Klarę – pięknie wyszkoloną, bo-
wiem uważamy, że szkolony piesek jest radością 
dla właścicieli, dla sąsiadów i całego otoczenia, 
zwłaszcza gdy jest to duży pies.
Klara pogodnie przyjęła drugie miejsce, jako do-
brze wychowana panna i tak kolejno kilkanaście 
innych piesków wszelkiego rodzaju i ras zostało 
wyróżnionych.
Zrobiło się wesoło, radośnie, rodzinnie – wiado-
mo, psiarze to jedna wielka rodzina.
Dodam, że organizacja Piknik Na Czterech Ła-
pach jest propagatorem adopcji piesków i kotów 
ze schroniska i organizuje akcje służące temu 
celowi.

Wzruszeni i dumni
Wzruszaliśmy się do łez, gdy młodzi ludzie, nie-
jednokrotnie dzieci, przedstawiali swoich adopto-
wanych pupili. Dumni demonstrowali ich umiejęt-
ności chodzenia na smyczy, podawania łapki itp., 
a dla nas, zgromadzonych widzów i wielbicieli 
czworonogów, to był przede wszystkim pokaz 
ogromnej miłości właścicieli i tych psów po przej-
ściach, które znalazły dobry dom.
To był piękny dzień.

Irena Kawczyńska

Reportaże seniorów dodatek
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Czytelnicy znajdą tu:
	» charakterystykę	ziół	leczących:	
przerost	prostaty,	nadciśnienie,	
bezsenność,	stres,	depresję,	
kamienie	nerkowe,	osteoporozę,	
artretyzm,	grzybicę,	dolegliwości	
tarczycy

	» sposoby	leczenia	układów:	
pokarmowego,	krwionośnego,	

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

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

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

PORADNIK KSIĄŻKOWY Z ZAKRESU MEDYCYNY ZIOŁOWEJFirma 
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.

Centrum Ogrodnicze Gardenion 
dołączyło do firm Otwartych 50+. 
Gratulujemy
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Wieczorny spacer zakończył się koszmarem…
Pobyty w sanatorium zwykle kojarzą się z miłym, spokojnym  
wypoczynkiem w celu podreperowania zdrowia. Mój taki nie był…
Kilka lat temu byłam w sanatorium w uroczej miej-
scowości podgórskiej na Dolnym Śląsku. Dostałam 
pokój trzyosobowy. Wszystko układało się pomyślnie 
do czasu, gdy wyznaczono nam konsultacje u leka-
rza prowadzącego. Z naszego pokoju ja poszłam 
ostatnia.
Lekarz był bardzo grzeczny, uprzejmy. Wyznaczył mi 
zabiegi na chorobę reumatyczną. Na zakończenie 
oznajmił: – Musi pani bardzo uważać na swoje kole-
żanki z pokoju, ponieważ pani Basia jest po udarze 
mózgu, a pani Krysia po zawale i ma problemy z no-
gami. Pani jest najzdrowsza z całej trójki. A jakby się 
coś złego działo, pielęgniarka dyżuruje całą noc.

„Dama z dworu”
Jak byłam dotąd bardzo zadowolona, to po tej rozmo-
wie wyszłam z gabinetu lekarskiego lekko przerażona. 
Trzy tygodnie w takim towarzystwie, jak ja to wytrzy-
mam? Wyobraźnia podsuwała mi różne tragiczne sce-
ny, ale już nie miałam wyjścia. Dzień zaczynał się tak 
– ja wstawałam pierwsza, żeby zająć łazienkę i potem 
szłam na zabiegi. Moje koleżanki miały depresje i rano 
nie odzywały się do nikogo. Po południu ożywiały się, 
gdyż chodziły regularnie do baru i piły drinki. Po kola-
cji również piły alkohol. Bardzo chciały wciągnąć mnie 
w te swoje alkoholowe biesiady, ale nie dałam się. 
Były złe i nazywały mnie damą z dworu.

Chodźmy na wycieczkę!
Był piękny czerwcowy wieczór, podczas kolacji kole-
żanka Kazia zachęciła nas
do pójścia na spacer w góry, do schroniska. Zapew-
niała, że pokaże nam ciekawe miejsce, które jest cał-
kiem blisko. I stało się, poszłyśmy na spacer w kie-
runku schroniska.
Na początku było bardzo przyjemnie. Wkrótce droga 

się skończyła, a my dalej szłyśmy. Schroniska jednak 
nie było widać. Nagle zrobiło się ciemno i zimno, my 
w letnich sukienkach, a schroniska nadal nie ma! Po-
patrzyłam na zegarek, dochodziła 21:00. Basia usia-
dła na kamieniu i oświadczyła, że dalej nie idzie, że 
już nie ma siły. Do niej zaraz dołączyła Krysia, która 
powiedziała, że boli ją głowa i też nie pójdzie dalej. 
Byłam przerażona, zaczęłam  prosić  koleżanki, żeby 
wstały i szły ze mną, powiedziałam, że jeśli nie wró-
cimy przed 22:00 do sanatorium, to zaczną nas szu-
kać, zadzwonią na policję. Nikt przecież nie wiedział, 
dokąd się wybrałyśmy. Przemawiałam im do rozsąd-
ku, ale na nic.
W końcu znalazłam kij i kazałam im się go trzymać. 
I w ten sposób ciągnęłam moje koleżanki z sanato-
ryjnego pokoju, a one szły za mną, trzymając się kija.

Zobaczyłam światełka…
W dole zobaczyłam jakieś nikłe światełka, trzeba 
tam dojść, pomyślałam. Problem w tym, jak zejść, 
bo zbocze góry było bardzo strome, ja bym zeszła, 
ale koleżanki już raczej nie. Zaczęły płakać, a ja za-
częłam się po cichu modlić, jak wydostać się z tego 
lasu. W tym czasie były już telefony komórkowe, ale 
żadna z nas nie miała go przy sobie. Dopadły mnie 
wyrzuty sumienia, że tak lekkomyślnie zgodziłam się 
na tę wyprawę…

Pomocy, pomocy!
Nagle z leśnej gęstwiny wybiegł duży, biały pies i po-
dążał wprost na nas. Wzięłam kij, żeby nas obronić, 
ale za psem dostrzegłam jakichś ludzi, więc zaczę-
łam krzyczeć: Pomocy, pomocy!!! Okazało się, że 
byli to młodzi ludzie, małżeństwo, którzy spacerowali 
sobie z psem. Dobiegli szybko do nas i zapewnili, że 
pies jest łagodny i nie zrobi nam krzywdy. Moje kole-

żanki były w szoku, ja na szczęście miałam jeszcze 
dość przytomności, by powiedzieć, z jakiego jeste-
śmy sanatorium i wyjaśnić, co się stało.
Okazało się, że szłyśmy w przeciwnym kierunku 
i doszłyśmy do następnej miejscowości. Młodzieniec 
zwrócił nam uwagę, że wycieczka w góry o tej porze 
to niej był dobry pomysł. Powiedział, że nawet zawo-
dowy, górski przewodnik nigdy nie podjąłby się takiej 
wyprawy.
Nasi wybawcy sprowadzili nas z gór i podprowadzi-
li do naszego sanatorium. Myślę, że ci młodzi ludzi 
nas uratowali, ale czy to był tylko przypadek, czy coś 
więcej...?

Niespokojna noc
Była godzina 21:45, gdy wróciłyśmy do pokoju i już 
w łóżkach czekałyśmy na obchód pielęgniarki. Ale to 
jeszcze nie koniec naszych kłopotów. Basia nagle 
stwierdziła, że zgubiła jeden kolczyk z brylantem, no 
i wtedy zaczęło się. Do północy szukałyśmy kolczy-
ka w pokoju, niestety, bezskutecznie. Nigdzie go nie 
było. Basia dostała w nocy ataku histerii, dzwoniła 
do swojej córki, która ją uspokoiła i powiedziała, że 
dorobi drugi u jubilera.
Tej nocy już żadna z nas nie usnęła, za dużo było 
przeżyć. Po tym przykrym wydarzeniu odsunęłam się 
od moich koleżanek i zajęłam się tylko sobą. Chodzi-
łam na koncerty, wycieczki, spacery.
Dalszy pobyt w sanatorium był 
spokojny. Córka przyjechała po 
mnie samochodem i wtedy nie 
powiedziałam jej o tym zda-
rzeniu. Dopiero w domu, we 
Wrocławiu, przyznałam się do 
mojego nieodpowiedzialnego 
zachowania.
Imiona kuracjuszek zostały 
zmienione.

Reportaże seniorów dodatek

REKLAMA

Maria 
Marchwicka
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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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Ozon w terapiach 
leczniczych
Ozon to gaz wykorzystywany w medycynie oraz kosmetyce do 
leczenia ran i dezynfekcji, ale także na co dzień do prostych czynności 
odkażających i redukujących zapach. Coraz bardziej popularna staje się 
ozonoterapia, metoda mało inwazyjna, a niezmiernie skuteczna. 

Ozon to postać tlenu, składająca się z trójatomowych 
cząsteczek. Powstaje w wyniku wyładowań atmos-
ferycznych. Jest jednym z najskuteczniejszych zna-
nych środków dezynfekujących, stosowany przy de-
zynfekowaniu wody (tzw. ozonowanie), basenów czy 
sal szpitalnych (zabija wszelkiego rodzaju złe bakte-
rie, takie jak: Salmonella,  Listeria, Gardia oraz bakte-
rie E. coli – 3000 razy szybciej i skuteczniej niż chlor).

Ozon w medycynie
Ozon dzięki swym właściwościom wykorzystywany 
jest przez specjalistów medycyny chirurgicznej i der-
matologicznej w walce z chorobami skóry całego cia-
ła. Wykonuje się zabiegi metodą ozonoterapii w róż-
nych postaciach: bezpośrednio, ozon jako gaz, na 
zmianę, przymoczki i opryski z płynu ozonowanego 
oraz kroplówki ozonowane. 
Dobroczynne działanie ozonu na organizm popra-
wia ogólne utlenowanie tkanek, a także powoduje 
obniżenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów oraz 
przyczynia się do wzrostu odporności organizmu po-
przez pobudzanie układu immunologicznego. Akty-

wizuje mechanizmy obronne, które mające korzystny 
wpływ na procesy zapalne, wykazuje silne działanie 
bakteriobójcze, grzybobójcze i pierwotniakobójcze, 
a także eliminuje wirusy.

Cechy ozonoterapii
Duża skuteczność lecznicza, szybkie działanie. Cha-
rakterystyczne jest również to, że w drobnoustrojach 
chorobotwórczych nie występuje odporność na ozon 
tak jak na antybiotyki. Nie zaobserwowano skutków 
ubocznych i w porównaniu z farmakoterapią jest to 
metoda bardziej ekonomiczna.

Ozonoterapia
Zabieg, polegający na podawaniu bezpośrednio na 
miejsca zmienione chorobowo ozonu w różnych po-
staciach np. rękaw ozonowy (bezpośrednie podanie 
ozonu na zmianę), przymoczki oraz opryski z wody 
ozonowanej czy kroplówki ozonowe. Ozonoterapia ta 
jest bezpieczna i polecana osobom o zmniejszonej 
odporności na działanie silniejszych substancji lecz-
niczych. Nie zaobserwowano efektów ubocznych.

Aktualnie ozonoterapię stosuje się w: Niemczech, 
Włoszech, Francji, Rosji, Czechach, Węgrzech, Ja-
ponii, Kanadzie oraz w USA. 

Wskazania do stosowania 
ozonoterapii
Długo i trudno gojące się rany, zakażenia pooperacyj-
ne, odleżyny, owrzodzenia. Oparzenia, odparzenia, 
„stopa cukrzycowa”, borelioza, trądzik, opryszczka, 
grzybice (różnego rodzaju), łuszczyca, miażdżyca, 
zakrzepica. Działa także wspomagająco przy spa-
styczności w SM, przy niedokrwieniu, pourazowych 
zapaleniach kości, tkanek miękkich. Pomaga przy 
leczeniu infekcji wokół endoprotez, przetokach rop-
nych, chorobach stawów, silnych zakażeń (w tym po-
socznicy), infekcji wirusowych (WZW), infekcji dróg 
moczowych oraz rodnych, szumach w uszach, jelita 
grubego. Jak również przy oparzeniach termicznych 
i słonecznych, zmianach egzematycznych, infekcjach 
skórnych czy po radioterapii onkologicznej.

OZONELLA, OZONELLA LEN
Naturalny skład: 100% oliwy (OLIWA Z OLIWEK lub OLEJ LNIANy) i OZON. Przebadane derma-
tologicznie. hipoalergiczne. Nie zawierają parabenów, zagęszczaczy, barwników i substancji 
zapachowych. Widoczną poprawę można zaobserwować już po 5 dniach stosowania prepara-
tu 2 x dziennie. Więcej informacji, zamówienia: www.ozonella.pl, tel. 22 652 13 76.

OZONELLA 
ozonowana	oliwa	z	oliwek.	
Zawiera	jednonienasycone	kwasy	
tłuszczowe,	dużą	ilość	witaminy	
E	i	roślinne	polifenole.

OZONELLA 
LEN 
ozonowany	olej	lniany.	Zawiera	
kwasy	Omega-3	i	Omega-6	oraz	
lignany.	

Polecane przy: 
•	 Podrażnieniach	termicznych	(oparzeniach	

termicznych,	słonecznych	i	radioterapii),	łagodzą	
podrażnienia	i	przyspieszają	regenerację	naskórka.

•	 Podrażnieniach	z	objawami	dokuczliwego	świądu	(np.	
AZS,	łuszczyca),	łagodzą	objawy	świądu,	zmniejszając	
uczucie	świądu.

•	 Nadmiernym	rogowaceniu	i	pękaniu	naskórka,	
wspomagają	i	przyspieszają	regenerację	naskórka.

•	 Otarciach,	zdarciach	naskórka	i	związanych	z	tym	
stanach	zapalnych,	przyspieszają	proces	gojenia.

•	 Odparzeniach,	łagodzą	ich	objawy,	przyspieszają	
regeneracje	naskórka.

•	 Zmianach	skórnych	(wykwity	ropne)	–	przyspieszają	
proces	gojenia	i	skutecznie	zapobiegają	wtórnym	
zakażeniom.

•	 Pergaminowej,	wyniszczonej	i	wysuszonej	skórze	
u	osób	starszych,	wyniszczonych	procesem	
chorobowym	–	wspomagają	proces	regeneracji	skóry,	
natłuszczają	i	nawilżają	tworzą	kompleks	hydro-
lipidowy	na	jej	powierzchni.	

•	 Działają	odstraszająco	na	komary	i	meszki,	w	
przypadku	ugryzienia	łagodzą	świąd	i	obrzęk.

METODY LECZENIA
•	 OZONOTERAPIA	oraz	OZONOWANIE	

OBUWIA	(u	osób	z	grzybicą	
i	nadpotliwością)

•	 LARWOTERAPIA	•	HIRUDOTERAPIA	
(PIJAWKI)	

LECZONE SCHORZENIA
rany,	odleżyny,	oparzenia,	odparzenia,	
owrzodzenia,	„stopa	cukrzycowa”,	
zmiany	skórne,	borelioza,	SM,	
łuszczyca,	AZS,	grzybica	stóp	i	paznokci,	
nadpotliwość	stóp,	żylaki,	pajączki,	
miażdżyca,	migreny.	

Centrum Leczenia Ran 
metodą OZONOTERAPII 
ul.	Żeromskiego	33,	Warszawa
INFOLINIA 22 834 70 67
www.centrumleczeniaran.pl
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JAK SZYBKO  
I BEZPIECZNIE  
WYLECZYĆ  
ZAĆMĘ?

Jeśli problem zaćmy dotyka Ciebie lub bliską Ci osobę, mamy dobrą wiadomość! Nie musisz już 
czekać w kolejce NFZ na zabieg usunięcia zaćmy. Obecnie istnieje alternatywne rozwiązanie, które 
pozwala szybko i bezpiecznie wyleczyć ZAĆMĘ. Dzięki Dyrektywie Transgranicznej Pacjenci cierpiący 
z powodu zaćmy mają możliwość wykonania zabiegu nawet do 14 dni. Aby skorzystać z tej opcji leczenia 
wystarczy aktualne ubezpieczenie zdrowotne (ZUS lub KRUS), które umożliwi zwrot kosztów z NFZ 
oraz skierowanie na zabieg usunięcia zaćmy w ramach leczenia szpitalnego.

KOMPLEKSOWA OPIEKA OKULISTYCZNA:

®

ZADZWOń: 222 466 148
www.zacma.cz

Umów się na pełną i profesjonalną  
wizytę w kierunku zaćmy

w ramach świadczeń NFZ - BEZ KOLEJKI,
zabieg w prywatnej klinice w Czechach lub 
w Niemczech,
stała opieka koordynatora od momentu wyjazdu 
zabieg aż do powrotu do kraju,
obsługa i dokumentacja medyczna w języku polskim,

prawo do wyboru i współfinansowania soczewek,
jedyna kompleksowa organizacja leczenia w ramach 
Dyrektywy Transgranicznej: wizyta kwalifikacyjna, 
zabieg, opieka pooperacyjna.
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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

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

Kontakt z konsultantem i zamówienia 
przez telefon pn. – pt. 8.00 – 18.00

To znakomity preparat oparty wyłącznie  
na naturalnych składnikach, który pomaga  

i nie powoduje skutków ubocznych.
Zdowie w czystej postaci! Gorąco polecam!

Dr. N farm. Mirosława Skórkowska
Specjalista Medycyny Wschodniej

Prowadząca Aptekę św. Heleny w Gdyni

Odkwaszanie organizmu  
w Wiosce Medycznej  
MEDCIThI ZEBRZyDOWICE
Położonej	niedaleko	Cieszyna,	w	zaciszu	leśnym	aglomeracji	śląskiej.	Nie	byłoby	w	tym	
nic	dziwnego,	gdyby	nie	fakt,	że	to	jedyny	ośrodek	w	Polsce	prowadzony	przez	certy-
fikowanego	trenera	diety	dr	Roberta	Younga	odkwaszającej	organizm. Dieta przezna-
czona jest dla diabetyków, osób walczących z nadwagą i innymi poważnymi cho-
robami. O	efektach	diety	można	rozmawiać	z	jej	trenerem	i	osobami,	które	przeszły	
kurację.	 Stan	 zdrowia	wszystkich	 kuracjuszy	 zdecydowanie	 się	 poprawia,	 chorzy	 na	
cukrzycę	ograniczają	zapotrzebowanie	na	insulinę,	osoby	otyłe	zrzucają	około	0,5	kg	
dziennie	jedząc	4	posiłki	dziennie	i	odczuwają	wiele	innych	korzyści	zdrowotnych.
Uczestnicy,	spożywają,	alkaliczną	żywność,	piją	zielone	drinki	i	korzystają	z	zabiegów.	
Posłuchajmy	Dr	Youngu,	który	twierdzi.„Jest	tylko	jedna	choroba,	zakwaszenie	orga-
nizmu	 i	 jedna	 terapia,	 równowaga	kwasowo-zasadowa.	Utrzymująca	się	nad-kwa-
sowość,	niszczy	nasz	organizm.	Wioska	również	zajmuje	się	rehabilitacją	 i	posiada	
bogatą	bazę	rehabilitacyjną.	

tel. 791 020 403
tel. 32/445 37 61
email: urszula.wikarek@medcithi.pl
www.medcithi.pl
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Zawiera aż 6 substancji ak tywnych, m.in. ekstrakt 
z dzikiej róży i kłącza im biru lekarskiego, które 
pomagają utrzymać sprawność ruchową stawów. 
Największą jego zaletą jest duża zawartość 
(aż 450 mg w 2 kapsułkach) kolagenu typu 2. 
Suplement diet polecany zwłaszcza seniorom 
do stosowania na co dzień, aby wspierać 
elastyczność i siłę stawów.  
Więcej na www.silesianpharma.pl

FlexiProtect
Sprawne stawy każdego dnia!

60 kapsułek
cena ok. 32,75 zł. 

REKLAMA

Z zaćmą można łatwo wygrać

Na szczęście zaćma jest uleczalna. Operacja jej 
usunięcia trwa ok. 20 minut i polega na usunięciu 
zmętniałej naturalnej soczewki i zastąpieniu jej 
sztuczną. Wykonywana jest w znieczuleniu miej-
scowym i, w większości przypadków, nie wyma-
ga hospitalizacji. Chociaż powszechne jest prze-
konanie, że zaćma „musi dojrzeć”, to specjaliści 
przestrzegają przed takim podejściem. Im później 
wykonany zabieg usunięcia zaćmy, tym jest on 
obarczony większym ryzykiem wystąpienia powi-

kłań. Dlatego chirurdzy są zdania, że najlepiej, by 
zabieg odbył się w ciągu 3 miesięcy od jej zdiagno-
zowania.

Polska rzeczywistość utrudnia jednak takie postę-
powanie. Średni czas oczekiwania na refundowany 
zabieg wynosi 18 msc., a w niektórych ośrodkach 
pacjenci czekają nawet 2 lub 3 lata. Ta perspek-
tywa sprawia, że warto rozważyć skorzystanie 
z alternatywnej drogi – czyli zabiegu odpłatnego. 
W Polsce takie zabiegi wykonuje wiele prywatnych 

Zaćma może odebrać radość życia i niezależność. Postępująca 
choroba sprawia, że chory widzi coraz gorzej, kolory i kontury stają 
się nieostre, świat wygląda jak zza brudnej szyby. Zaawansowana 
postać zaćmy upośledza widzenie na tyle, że chorzy mają trudności 
z wykonywaniem codziennych czynności i potrzebują opieki.

placówek. Kontakty do nich można znaleźć na stronie  
www.WyjdźzKolejki.pl lub pod nr tel. (22) 460 80 88. 
Czas oczekiwania na zabieg odpłatny jest zdecydowanie 
krótszy – od zaćmy można uwolnić się niemal „od ręki”.

Zabieg odpłatny daje dodatkowo możliwość wyboru so-
czewki, która uwolni nie tylko od zaćmy, ale także od 
okularów. W zależności od potrzeb i wskazań lekarskich, 
można rozważyć wszczepienie soczewki wieloognisko-
wej, korygującej daleko i krótkowzroczność. W przypad-
ku występującego astygmatyzmu można zastosować 
soczewkę toryczną – jedno- lub wieloogniskową. Naj-
nowsze soczewki trójogniskowe pozwalają osiągnąć 
efekt bardzo dobrego widzenia także na odległość po-
średnią – ok. 60 cm, czyli kluczową przy pracy z kompu-
terem. Możliwości są ogromne, ale ze względu na brak 
zgody NFZ i MZ na dopłaty do świadczeń medycznych – 
dostępne są tylko dla pacjentów, którzy wykonują zabieg 
całkowicie odpłatnie.

GazetaSenior.pl
portal nr 1 dla seniorów 

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

Centrum Audiologiczno-
-Protetyczne Maytone

Rok	założenia	1991

Oferujemy:
	ͫ Pełne	badanie	słuchu		
–	audiometria	słowna	i	tonalna,

	ͫ Badanie	w	wolnym	polu,
	ͫ Tympanometrię,
	ͫ Videootoskopię,
	ͫ Bezpłatne	konsultacje	protetyczne,
	ͫ Profesjonalny	dobór	aparatu		
słuchowego,

	ͫ Wykwalifikowany	zespół		
specjalistów,

	ͫ Pięcioletnią	opiekę	nad	Klientem,
	ͫ Wizyty	domowe,
	ͫ Program	Rodzinny,
	ͫ Możliwość	wypożyczenia	aparatu,
	ͫ Doświadczenie	i	profesjonalizm		
poparty	25-letnią	obecnością		
na	rynku.

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

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

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

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

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

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

SIŁA NATURY W WALCE Z BÓLEM

Produkty rekomendowane przez Uzdrowisko 
Lądek-Długopole SA specjalistyczny ośrodek 

leczenie chorób narządu ruchu
Rezerwacja: 74 814 64 37

www.uzdrowisko-ladek.pl

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

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

oraz na stronie www.kinetex.pl
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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”.

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.

Lubię seniorów

fot. Marek Śnioch
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Seniorzy

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

więcej	na	www.femudarplus.pl

kobiet zaobserwowało poprawę 
po 1 miesiącu stosowania (2)

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

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

Opakowanie,	aż	120	kapsułek,	wystarcza	na	miesięczną	kurację.

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 obchodzimy 5 urodziny Gazety Senior. 
Dyskutowaliśmy w redakcji, jak będziemy obchodzić 
tę rocznicę i to był czas na refleksję, na przypomnie-
nie sobie tych wszystkich kamieni milowych i tego, 
jak bardzo się rozwinęliśmy od pierwszego wydania. 
Podobno to normalne, ale dzisiaj aż mnie zęby bolą, 
jak myślę o pierwszym wydaniu. Wszystko zrobiła-
bym inaczej.

Faktycznie łączę te funkcje, dbam o gazetę, ale 
i o finanse. Ale nie wyobrażam sobie, nie mieć 
kontaktu z seniorami, nie znać ich osobiście czy 
jako zbiorowości, nie znać ich jako czytelników. I tak 
uważam, że za mało bywam w środowisku, brakuje 

mi czasu, dlatego tak bardzo potrzebuję seniorów 
wolontariuszy, 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 
muszę odpocząć, ale to praca jest moim żywiołem. 
Potrzebuję 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 relaksujemy, 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.
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Gdynia docenia też podróżniczych nestorów
15 tys. zł jako jednorazowy dodatek do emerytury?
Takie cuda tylko w Gdyni. Prezydent Wojciech Szczurek 
uznał, że Nagroda im. Andrzeja Zawady dla młodych 
podróżników to za mało. Teraz mogą się o nią ubiegać 
również podróżnicy-seniorzy.

Od roku 2017 o nagrodę WIECZNIE MŁODZI na realizację 
podróżniczych marzeń będą mogli się ubiegać również najstarsi 
uczestnicy Kolosów. To wyróżnienie dla tych naprawdę odważ-
nych i wiecznie młodych eksplorerów.
Wzorem towarzyszącej Kolosom od piętnastu lat Nagrody im. 
Andrzeja Zawady – przyznawanej na realizację najciekawszego 
w danym roku projektu podróżniczego zgłoszonego przez osoby, 
które nie przekroczyły trzydziestego piątego roku życia – prezy-
dent Gdyni postanowił wspierać nagrodą w wysokości 15 tys. zł 
również podróżników-seniorów.
Co zdecyduje o nagrodzie
Projekty wypraw mogą zgłaszać kandydaci, którzy ukończyli 65 
lat. Decydując o tym, komu przyznać Nagrodę, Kapituła będzie 
brała pod uwagę zarówno oryginalność i jakość projektu, na któ-
rego realizację kandydat zobowiązuje się przeznaczyć nagrodę, 
jak i wcześniejszy dorobek podróżniczy uczestników konkursu. 
Wybrani kandydaci zostaną poproszeni o wygłoszenie podczas 
Kolosów w Gdyni prelekcji o swoim największym dotychczaso-
wym dokonaniu.

Zgłoszenia
Zgłoszenia należy przesyłać do 15 stycznia 2017 r. pocztą 
na adres Urzędu Miasta Gdyni,
ul. 10-go Lutego 24, 81-364 Gdynia. Szczegóły konkursu: 
www.gdyniaturystyczna.pl, www.gdynia.pl
Impreza odbędzie się w dniach 10 – 12 marca 2017r. 
w Gdynia Arena oraz Pomorskim Parku Naukowo-
Technologicznym Gdynia.
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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 

Kurort	 Busko-Zdrój	 ma	 świetne	 warunki	 ekologiczne,	 specy- ficzny	 mi-
kroklimat	i	najlepsze	pokłady	leczniczej	siarki	w	Europie.	Hotelu	 Gromada***	
mieści	 się	 zabytkowym	Parku	 Zdrojowym,	 blisko	 zakładów	przyrodoleczniczych.	 Profil	 lecz-
niczy	Buska-Zdroju:	choroby	zapalne	stawów,	choroby	zwyrodnieniowe	stawów,	osteopenia	
i	osteoporoza,	zmiany	pourazowe	i	kontuzje	stawów,	ścięgien,	wiązadeł	i	mięśni,	schorzenia	
laryngologiczne,	zaburzenia	krążenia	obwodowego,	choroby	przemiany	materii.

Hotel Gromada*** oddaje	do	dyspozycji	Gości	50	pokoi	(łazienka,	TV,	telefon,	
czajnik,	WiF-i,	część	pokoi	posiada	balkony).	Restauracja,	kawiarnia,	sala	konferencyjna.	W	ce-
nie	pobytu:	nocleg,	śniadanie,	obiad	i	kolacja	serwowana,	1	wizyta	lekarska	oraz	do	wyboru		
2	lub	3	zabiegi	(1	podstawowy	i	1	lub	2	uzupełniające)	w	pobliskim	sanatorium,	300	m	od	ho-
telu. Pobyty 7-dniowe, 10-dniowe i 14-dniowe. Ceny od 963 zł/osoba.
Zabiegi podstawowe:	kąpiel	całkowita:	siarczkowa,	kwasowęglowa,	kąpiel	w	zawiesinie	boro-
winowej,	kąpiel	solankowa,	kąpiel	solankowo-borowinowa.	Zabiegi	uzupełniające:	fonoforeza,	
galwanizacja,	jonoforeza	z	lekiem,	laseroterapia,	magnetoterapia,	prądy	diadynamiczne,	ultra-
dźwięki	(na	jedną	okolicę),	masaż	wibracyjny	Aquavibron.
Atrakcje w Busko-Zdrój:
Koncerty	Orkiestry	Zdrojowej;	Wycieczki	organizowane	po	najbliższej	okolicy	m.in	do:	Wiślicy,	
Pińczowa,	Chęcin	i	Jaskini	Raj,	Sandomierza,	Krakowa,	Ogrodu	na	Rozstajach	w	Młodzawach;		
Przejażdżka	„Słonecznym	Expresem”-	ekologicznym	pojazdem	elektrycznym;	Wizyta	w	 Izbie	
Chleba	przy	Parafii	Św.	Brata	Alberta	–	uczestnictwo	przy	wypieku	podpłomyków,	Korty	teniso-
we,	Skate	Park,	zielona	siłownia,	pływalnia	miejska.

HOTEL GROMADA ***
ul. Waryńskiego 10, Busko-Zdrój
tel. 41 378 30 01 - 04
e-mail: buskohotel@gromada.pl
www.buskozdroj.gromada.pl

LECZENIE i WYPOCZYNEK  
Z Gromadą w Busku-Zdroju

REKLAMA

Więcej informacji, rezerwacje:
www.mewa.mierzeja.pl

tel. 503 555 479

Ośrodek	Wypoczynkowo	-	Rehabilitacyjny	„MEWA”	w	Jan-
tarze	położony	jest	na	skraju	Parku	Krajobrazowego	Mie-
rzeja	 Wiślana	 na	 dużym,	 zagospodarowanym,	 ogrodzo-
nym	 terenie,	w	 odległości	 ok.	 15	minut	 leśnej	 drogi	 od	
plaży.	Znajdziemy	tu	zespół	stylowych	i	oryginalnych	chat	
tworzących	jeden	kompleks	zwany	"Osadą	Rybacką".
Miejscowość	 Jantar	 położona	 jest	 na	wstędze	boru	 so-
snowego	 tworzącej	 Mierzeje	 Wiślaną.	 Najszersze,	 roz-
łożone	 wzdłuż	 linii	 brzegowej	 wydmowe	 plaże	 wraz	
z	drobinami	bursztynu,	przypominają	korale	naszyjnika.	
Wiosną	 intensywny	 zapach	 żywicy	 zmieszany	 z	 krysz-
tałkami	 bryzy	 od	morza,	 nasyconej	 jodem,	 tworzy	 nie-
powtarzalny	mikroklimat.	 Jantar	to	znana	od	XIII	wieku	
osada	rybacka.	Jantarem	nazywano	bursztyn,	który	jest	
tutaj	osiągalnym	realnie	miejscowym	złotem.	Corocznie	
odbywają	się	tu	Mistrzostwa	Świata	w	Poławianiu	Bursz-
tynu.	Zapraszamy.

Cena za dobę  
w pokoju 
dwuosobowym

od 
110 zł

•	 Turnus od 13.02 do 23.02 	
Turnus	dla	nauczycieli	i	menedżerów	oświaty	wszystkich	
poziomów	nauczania.	W	pakiecie	ośrodka	m.in.	
konsultacje	zespołu	medycznego,	indywidualny	dobór	
zabiegów	fizjoterapeutycznych,	pełne	zindywidualizowane	
wyżywienie	według	zaleceń	dietetyka	z	elementami	kuchni	
mikrobiotycznej.	Ponadto:	totalny	wypoczynek	i	duży	
wybór	fakultetów.

•	 Turnus od 01.03 do 11.03	
Turnus	dla	osób	zdrowych	chcących	zdiagnozować	swój	
organizm	i	uprzedzić	chorobę.	
W	pakiecie	badań	diagnostycznych	ośrodka	m.in.	
konsultacje	fizjoterapeutyczne,	dietetyczne,	i	zespołu	
medycznego	oraz	badania	laboratoryjne.	Ponadto	w	
ramach	pakietu	diagnostycznego	ośrodek	proponuje:	
kurację	pitną,	dostęp	do	sali	fitness,	witaminoterapię.

•	 Turnus od 18.03 do 28.03 	
Turnus	wypoczynkowo-szkoleniowy	dla	pracowników	
szpitalnych	oddziałów	rehabilitacji	geriatrycznej,	ZOL-i,	
PCPR-ów,	GOPS-ów,	menedżerów	i	aktywistów	klubów	
seniora,	stowarzyszeń	i	fundacji.	W	pakiecie	ośrodka	
między	innymi:	spotkanie	z	zespołem	medycznym,	pokaz	

najnowszego	sprzętu	i	urządzeń	rehabilitacyjnych	oraz	
spotkania	producentami	i	dystrybutorami.	Zabiegi	i	
wyżywienie	według	wskazań	zespołu	medycznego.

•	 Plan na drugi i czwarty kwartał 2017	
Turnusy	między	innymi	dla:	osób	chorych	wymagających	
całodobowej	opieki	i	ich	opiekunów,	chcących	uciec	przed	
alzheimerem	i	demencją,	z	chorobą	jelit	i	stomików	itp.
(Uwaga:	Nasze	Biuro	bada	potrzeby	i	przyjmuje	zapisy	na	
inne	turnusy)

więcej	na	stronie:	
biuro@ergoregenerum-club.pl
www.ergoregenerum-club.pl ul.
	Po
ws
tań

có
w	
Ślą
sk
ich

ul.	Swobodna

ARKADY

EPI

Ogłoszenie Biura ErgoRegenerum-Club ku rozwadze 
wszystkim seniorom zmierzającym do przywrócenia urody, 
utraconej kondycji i wzmocnienia poczucia humoru. 

Gratulujemy	 Redakcji	 Gazety	 Senior	 współpracy	 z	 solidnymi	 biurami.	 Chcemy	 podziękować	 ErgoRegenerum,	 do	
którego	trafiłyśmy	po	lekturze	ogłoszenia	w	sierpniowym	wydaniu.	Biuro	podpowiedziało	nam	i	skierowało	nas	do	
ośrodka,	w	którym	doświadczyłyśmy	opieki	personelu	medycznego	i	hotelowego.	Zabiegi	wykonane	były	solidnie.	
Samo	miejsce	 jest	przepiękne,	ciche,	doskonałe	na	odpoczynek.	Posiłki	przepyszne.	Pobyt	pod	każdym	względem	
był	bardzo	udany,	między	innymi	dzięki	życzliwości	osób	pracujących	w	uzdrowisku.	Na	pewno	będziemy	polecać	to	
miejsce	znajomym	i	przyjaciołom.

Martyna z koleżankami.
Z	odpowiedzi	ErgoRegenerum
Dziękujemy za przychylną ocenę naszej działalności. Prosimy Redakcję Gazety Senior i Szanownych Klientów 
o nietrzymanie tego faktu w tajemnicy.

Zapraszamy na turnusy w pierwszym kwartale 2017 prowadzone pod hasłem: 
„Lepiej zapobiegać niż leczyć”

ErgoRegenerum-Club
ul. Powstańców Śląskich 5/119 
53-332 Wrocław
pn- pt: 10.00-16.00
71 781 02 73
600 05 36 36
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Jak to jest z tym wschodem?
Czasem z rana po dobrze przespanej nocy oglądam sobie wschód słońca. Są tacy, co wolą spać 
dłużej, mnie brzask zwykle stawia do pionu. O tej porze nie ma do kogo gęby otworzyć i może to 
lepiej, bo przed ablucjami lepiej gęby nie otwierać. Jeszcze coś wyleci i porazi interlokutora. 

Tak więc w milczeniu spozieram sobie na widnokrąg, 
ciekawe słowo, żadnych kręgów tu nie widzę. Wpraw-
dzie na horyzoncie, a ten horyzont to pewno z cze-
skiego, oni mają hory, albo od chórów anielskich, co 
to o tej porze w pobliskim kościółku pienia poranne 
odprawiają. No więc na tym horyzoncie coraz jaśniej 
i jaśniej, aż w końcu spod smogu (jak smok się zepsu-
je, to powietrze robi się gęste od siarki i innych spalin) 
pojawia się zrazu nieśmiało słońce. Czerwone, otu-
lone pyłami. Niektórzy mówią, że słońce wschodzi 
i pewno mają rację. Z drugiej jednak strony, jak na-
uczał wielki polski astronom, kanonik Mikołaj z From-
borka, duma narodu, to Ziemia porusza się względem 
słońca. Słońce jako ta opoka układu słonecznego jest 
w środku, a planety krążą mniej lub bardziej dookoła. 
Tak więc z jednej strony hołubimy wielkiego astrono-
ma, rywalizując z Niemcami o jego polskość, a z dru-
giej na co dzień mamy jego odkrycia za nic, mówiąc, 
że to słońce wschodzi. No przecież widzę, że wscho-
dzi i widzę, jak zachodzi, twierdzi większość z nas. 
Chimeryczny księżyc
W mitach greckich to jakiś bóg na rydwanie jeździł 
po niebie. Greki dawno w szkołach nie uczą, to i na-
zwa boga zanikła w mrokach. I niech sobie jeździ 
nad greckim niebem, u nas musi być w zgodzie 
z nauką. Nie sposób wyeliminować słowa wschód, 
bo przecież mamy jeszcze księżyc. Ten faktycznie 
wschodzi. Choć od kiedy Twardowski tam osiadł 
po nieporozumieniach z diabłem, pojawia się niere-
gularnie nad horyzontem w różnych miejscach i na 
dodatek o różnych porach dnia i nocy. Jakiś taki chi-
meryczny. Mamy także kierunek wschodni, nie był to 

dobry dla nas czas, gdy germańskie hordy ruszyły 
na wschód, a później wschodnie hardy pogoniły te 
zachodnie na zachód. 
Mała, a ważna Polaris
Zdecydowanie kierunek południe jest lepszy, bo to 
i cieplej w zimie, i pora obiadowa zwykle na połu-
dnie wypada. Lubię południe. W kontrze do południa 
jest północ. O północy przy rozgwieżdżonym niebie 
można zobaczyć Gwiazdę Polarną, w skrócie Pola-
ris. Ci, co potrafią znaleźć ją na niebie (jest na prze-
dłużeniu tylnych kół Wielkiego Wozu), zauważą, że 
to wokół niej krąży całe mnóstwo gwiazd i galaktyk. 
Taka mała gwiazdka, a taka ważna. Otóż ten Polaris 
właściwie nie wschodzi i nie zachodzi. I to dopiero 
dziwna sprawa. Problem znika, kiedy niebo pokryte 
chmurami, gwiazd nie widać, słońca nie widać, tylko 
gdzieś ze wschodu dnieje, ale po chwili i tak wszę-
dzie równo szaro.
Tak więc choć przeczy to nauce astronomii, na 
wschodzie będziemy mieli wschodzące gwiazdy, na 
przykład popkultury, a na zachodzie bez zmian.

Jerzy Dudzik

PS. Znaleźć Wielki Wóz 
(część gwiazdozbioru 
Wielkiej Niedźwiedzicy) 
odcinek między jego 
„tylnymi kołami” przedłużyć 
5 razy „w górę”. Na końcu 
tej linii znajdziecie Gwiazdę 
Północną.
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Jodowanie nad morzem

cena od

zł za 
osobę

700
7 dni pobytu/ 6
noclegów

całodzienne 
wyżywienie 
śniadanie kolacja 
bufet, obiad serwowany

1 x wspólna biesiada grillowa

1 x wejście do Aquaparku
Helios

10 % zniżki na pakiet
zabiegów fizykalnych

Centrum Zdrowia i
Rehabilitacji „ Alka” 

ul. Wojska Polskiego 7
78-111 Ustronie Morskie

tel. 94 35 15 560, 519 840
733, 519 840 661 

www.alka-ustronie.pl
recepcja@alka-ustronie.pl  

Zapraszamy na turnusy
rehabilitacyjne, pobyty
wczasowe i pobyty
sanatoryjne

Willa Świdrówka, Zakopane ul. Wojdyły 22
tel. 602 630 367, tel. 18 20 118 51

e-mail: willa@swidrowka.pl, www.swidrowka.pl

Willa	Świdrówka	położona	jest	ok.	3	km	od	centrum	Zakopanego.	W	pobliżu	
przystanki	 PKS	 i	 BUS	 (dojazd	do	Morskiego	Oka,	 Kuźnic,	 centrum),	 stacja	
paliw,	 restauracja	Mc'Donalds,	delikatesy,	 apteka,	 zabytkowy	kościół	oraz	
muzeum	Jana	Kasprowicza	na	Harendzie.

	ͫ smaczne	posiłki	oparte	na	tradycyjnych	
polskich	i	góralskich	przepisach	(oferujemy		
2	posiłki:	śniadania	–	szwedzki	stół	i	obiadokolację)
	ͫ ognisko	z	pieczeniem	kiełbasek
	ͫ wieczorki	taneczne	przy	muzyce	mechanicznej	
	ͫ szczegółowy	program	pobytu	przygotowujemy	wg	życzeń		
i	możliwości	finansowych	klienta
	ͫ nocleg+wyżywienie:	cena	dla	grup	min.	30	osób	–	55zł/os./dobę.

Zapraszamy do  
Willi Świdrówka w Zakopanem
wyjątkowego miejsca na Podhalu, gdzie niepowtarzalny 

klimat i atmosfera sprzyja wypoczynkowi

Andrzej 
Wasilewski

Kulinarne  
podróże  
w czasie
Kiedy najmłodszy braciszek zapro-
ponował spotkanie rodzeństwa bez 
żon i mężów pod hasłem POTRAWY 
NASZEJ MAMY, ożywił w nas wspo-
mnienia pozostających w człowieku 
na całe życie  
– smaków dzieciństwa.  
I to było „to”!
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Willa Diana
Stronie Wieś 37C 
57-550 Stronie Śląskie
tel. 512 660 363
email: biuro@diananoclegi.pl    www.diananoclegi.pl

Do dyspozycji:
•	 murowany	grill,
•	 możliwość	organizacji	

zabaw	(profesjonalne	
nagłośnienie		
i	oświetlenie)

•	 miejsce	na	ognisko
•	 rzutnik,	ekran,	flipchart
•	 stół	do	ping-ponga
•	 bezpłatny	duży	parking

Wczasy skrojone na miarę

Wychodząc	naprzeciw	różnorodnym	
oczekiwaniom	seniorów,	
z	przyjemnością	będziemy	gościć	
Państwa	w	naszym	obiekcie.
Noclegi	w	pokojach	1,2,3	os.	z	łazienka	
i	telewizją.	Przygotowujemy	potrawy	w	oparciu	
o	produkty	regionalne.	Doradzamy	i	pomagamy	
w	kwestiach	przygotowania	programu,	logistycznych	oraz	
wszelkich	innych.

Położenie	 Willi	 sprawia,	 że	 jest	 doskonałym	 punktem	 do	
zwiedzania	 Kotliny	 Kłodzkiej,	 pobliskich	 Czech	 połączonych	
z	 aktywnym	 wypoczynkiem	 albo	 błogim	 odpoczynkiem	 na	
łonie	pięknej	przyrody.

Zapraszamy 
grupy
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My sami – bo tylko wówczas można wydobyć klimat 
domu rodzinnego drzemiący w każdym, kto tam wy-
rastał, skoncentrować się na wspólnie znanych in-
cydentach, głupich żartach, których inne osoby nie 
pojmą, dziecięcych psikusach, „kiwaniu” rodziców, 
powspominać mentorskie komentarze, „stanie w ką-
cie” za karę czy poodtwarzać inne zapadłe w pamięć 
momenty. Powspominać urok wylizywania słodkiego 
maku z makutry, wysysania gorących kosteczek pod-
czas „rozbierania” przez mamę nóżek na galaretę, 
wyjadania ukradkiem kruszonki z ciasta upieczonego 
na planowe przyjęcie gości, kaprysów przy jedze-
niu zup owocowych, podkradania z rondla pysznych 
farszy czy ukradkowego wyłuskiwania choinkowych 
cukierków z kolorowych papierków, pozostawiając te 
opakowania niby nienaruszone. Heeejj!...

Zeppeliny i kartacze
Sztandarową potrawą naszej mamy były kartacze. 
Dzisiaj pod tą nazwą podawane są falsyfikaty na-
dziewane mięsem mielonym w maszynce, zwyczajne 
zeppeliny, tzn. pyzy ziemniaczane nadziewane tym-
że mięsem. Otóż kartacze – to średniowieczne po-
ciski odłamkowe, nafaszerowane kawałkami żelaza, 
śrubami, gwoździami do kucia koni itp. Kartacze na 
talerzu zatem miały kształt kuli armatniej i nadziewa-
ne były ugotowanym  mięsem wołowym, siekanym 
tasakiem kuchennym do wielkości skwarek. Resz-
ta była kwestią doboru przypraw. W farszu bowiem 
zasadzał się kunszt smakowy. Kluchy były wielkości 
pięści (jak armatnia kula – to kula) i jadało się je pola-
ne tłuszczem ze skwarkami rozbełtanym z odrobiną 
śmietany. Zeppeliny – podaję gwoli objaśnienia – to 
kluski formowane z tego samego ciasta ziemniacza-
nego w podłużny owal (jak balon zeppelin), nadzie-
wane farszem z mielonego mięsa wieprzowego, na 
ogół mało przyprawionego. Zatem w zeppelinach nie 
farsz decyduje o smaku potrawy, lecz, podobnie jak 
w pierogach, polewa tłuszczowa ze skwarkami i ce-
bulką.

Jak u Ćwierciakiewiczowej
Ostatni raz prawdziwe kartacze, sprzedawane pod 
tą nazwą, jadłem piętnaście lat temu w barze na 
dworcu kolejowym w Lublinie. Z farszem wołowym. 
A dlaczego wołowym? Wyjaśnia to najbardziej słyn-
na kucharka dawnej Warszawy  – Ćwierciakiewiczo-
wa, pisząc w swojej książce kucharskiej: „Kiedy po 
wojnie zaczęło brakować mięsa, ludzie zaczęli jeść 
wieprzowinę”. Mowa oczywiście o pierwszej wojnie 
światowe. A „kartacze” są potrawą dalece starszą 
i proszę zwrócić uwagę, że wprowadzając modyfika-

cję nadzienia, kuchnia zmieniła także kształt klusek 
i nazwę potrawy.

Placki, ale jakie?!
Następnego dnia miały być wspomnieniowe placki 
ziemniaczane przyrządzone przez następną osobę 
z rodziny. I tu nastąpił dramat braku jednomyślno-
ści wśród rodzeństwa. Nasza rozpiętość wiekowa 
dorastania wynosi piętnaście lat i okazało się, że na 
przestrzeni czasu mama rozwijała się gastronomicz-
nie i placki te robiła różnie, zatem każdy pamięta co 
innego. A sprawa jest niebagatelna, bośmy się prze-
cież zjechali na renowację wspomnień smakowych. 
Na smalcu – jak twierdzi siostra, czy jednak na oleju? 
Z dodatkiem mąki, siekanej cebuli czy w ogóle bez 
dodatków? Z cukrem, śmietaną czy kawałkami na 
widelcu, maczane w tłuszczu ze skwarkami? A naj-
starszy już nic nie mówi, że w końcu lat czterdzie-
stych smażone były na margarynie „Ceres” z dostaw 
pomocy humanitarnej amerykańskiej UNRA. Biedna 
mama, nawet nie zdawała sobie sprawy, ile zamę-
tu i niemal zacietrzewienia wprowadzi między swoje 
kochane dzieci brakiem jednoznacznego standardu 
recepturowego!!!

Zamiast zacierek
Wobec braku porozumienia jak te placki mają być 
zrobione, aby to były „właśnie te” – zeszło na „babkę 
ziemniaczaną”. Ciasto ziemniaczane utarte uprzed-
nio na placki zmieszane zostało z kaszą gryczaną, 
posiekaną cebulką, doprawione przez siostrę do 
stanu magiczności zapachowej, załadowane do pie-
karnika i zgodnie zjedzone w towarzystwie ciepłego 
mleka. Niestety, nie „od krowy”, lecz z marketu. Co 
prawda kot nie chce pić mleka UHT – ale ludzie…
Z powodu braku „prawdziwego” mleka nie jedliśmy 
na śniadanie zacierki, ale racuszki z tarkowanym jabł-
kiem. Na kolację nie było jednak chleba z najłatwiej 
dostępnym „smarowidłem”, czyli paskudną marmela-
dą buraczaną, krajaną w sklepie z „bloku”. Z braku 
tejże. Najmłodszy braciszek jej nie zasmakował. On 
dorastał już w gierkowskim kryzysie żywnościowym 
i do szkoły nosił na okrągło kanapki z twarogiem, bo 
na sklep mięsny liczyć już nie było można.

Z jak zamrażarka
My, starsi byliśmy natomiast w tym czasie już na eta-
pie stołówek zakładowych. Wspominanych przez nas 
bardzo sympatycznie. Było tanio i smacznie. I wów-
czas to czas stołu naszej mamy począł odpływać 
w przeszłość. Nastał nasz czas, kiedy w pracy skła-
daliśmy się po czterech na zakup od rolnika prosiaka 

z „uboju gospodarczego”. Kupa mięsa jak na młodą, 
małą rodzinę. Nastał więc czas dużych zamrażarek. 
Naszej mamie duża zamrażarka nie była już po-
trzebna. Emeryci mieścili się z zapasami w lodów-
ce, a dzieci przyjeżdżające czasem w odwiedziny, 
przywoziły w bagażniku „Syreny” garnki z gotowymi 
potrawami. Żeby mamie nie robić zakłopotania. Bo 
kuchnia mamy-emerytki, jednoosobowa już, staje się 
tak samo skromna, monotonna, mało barwna, jak sa-
motne życie, coraz bardziej ograniczone w kontak-
tach.
A Twoje – czytelniku, barwy smaków? Jaki mają ob-
raz? Aha?!...
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Zapraszamy po łyk górskiego 
świeżego powietrza w kameralnych 
górach ozdobionych białym puchem…

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

	ͫ noclegi	w	komfortowych	pokojach	1-,	2-	osobowych		
typu	standard,	komfort	lub	apartamentach
	ͫ śniadania	w	formie	bufetu
	ͫ obiadokolacje	serwowane,	specjalne	menu	dla	dzieci
	ͫ nielimitowany	dostęp	do	basenu,	jacuzzi,	sauny	i	fitness	studio
	ͫ 10%	rabatu	na	bilety	i	SKIPASSY	Kolei	Gondolowej	SKI&SUN
	ͫ 10%	zniżki	do	wypożyczalni	sprzętu	sportowego	SKI&SUN
	ͫ SKI-bus	do	Kolej	Gondolowej	SKI&SUN		
(kursuje	wg	harmonogramu)
	ͫ dostęp	do	bezprzewodowego	Internetu
	ͫ pokój	zabaw	dla	najmłodszych
	ͫ narciarnia
	ͫ parking	monitorowany	24	h,		
strzeżony	22.00-7.00

Oferta	obowiązuje	w	terminie		
13.01-26.03.2017	r.	

Rodzinne ferie 
w Górach  
Izerskich

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

Aby święta nie były samotne i ubogie
Dla samotnych 
starszych osób 
święta tracą sens. 
Stowarzyszenie  
„mali bracia Ubogich” 
zachęca do włączenia 
się w akcję, która może 
to zmienić!

Święta zbliżają się wielkimi krokami. W oknach wy-
staw sklepowych gwiazdkowe dekoracje i towary za-
chęcają do świątecznych zakupów. W mediach coraz 
częściej pojawia się temat Wigilii, rodzinnych trady-
cji, bożonarodzeniowych wspomnień. Wspomnienia 
szczęśliwych świąt w rodzinie to jedyne, co dziś po-
zostało 80-letniej pani Janinie.

Sama w Wigilię
Od dawna jest wdową – nie został jej na tym świecie 
nikt bliski. W tym roku po raz kolejny spędzi wigilijny 
wieczór sama. Pogodziła się ze swoim losem, ale to 
nie umniejsza smutku, który przeżywa w taki świą-
teczny wieczór.
 – Rok temu, w przeddzień wigilii chwyciła mnie 
ochota, żeby tak uszek zrobić – opowiada. – W moim 
domu dawniej i ze dwieście się nalepiło. Wszystkie 
znikały. A barszcz! Przepyszny był, z prawdziwych 
buraków, taki, jaki jeszcze moja mamusia robiła – 
twarz pani Janiny rozjaśnia się w uśmiechu, ale po 
chwili smutnieje. – Ale gotować tylko dla siebie? 
Szkoda zachodu. Barszczyk z torebki wystarczy.        

Więcej niż jedno nakrycie
– Doskonale panią Janinę rozumiem – mówi Joan-
na Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia „mali bracia 
Ubogich”. – Przecież to jest cała radość tych świąt, 
żeby dzielić je z rodziną, bliskimi. Bez tego po prostu 
tracą sens. Takich osamotnionych starszych osób, 

jak pani Janina jest wiele. Nasi wolontariusze odwie-
dzają je na co dzień w trzech miastach, w których 
działa nasze Stowarzyszenie (Warszawie, Poznaniu 
i Lublinie), wypełniając pustkę, zaspokajając tęskno-
tę za obecnością drugiego człowieka. Ale święta to 
szczególny czas, kiedy nasi podopieczni najdotkli-
wiej odczuwają brak rodziny. Chcemy im ten brak 
zrekompensować, dać poczucie, że nie są sami, że 
także mogą usiąść do wigilijnego stołu, przy którym 
będzie więcej niż jedno nakrycie. Że będą mieli z kim 
przełamać się opłatkiem, że także na nich czeka pod 
choinką upominek.

Świąteczny posiłek i podarunek
Jak co roku, tuż przed świętami, Stowarzyszenie pla-
nuje zorganizować świąteczne kolacje dla ponad 300 
swoich podopiecznych. By było to możliwe, potrze-
buje wsparcia darczyńców i wolontariuszy.
– Każde 30 zł to już jest ciepły posiłek, każde dodat-
kowe 20 zł pozwala nam jeszcze ufundować świą-
teczną paczkę dla naszych podopiecznych. Chcemy, 
by tego dnia było wszystko to, co tworzy atmosferę 
prawdziwych świąt – mówi Joanna Mielczarek.
Osobom, które mają trudności z samodzielnym po-
ruszaniem się, Stowarzyszenie zapewnia dowóz na 
miejsce spotkania i bezpieczny powrót do domu. 
Tych seniorów, którzy już nie mogą wyjść z domu, 
odwiedzą wolontariusze z wigilijnym poczęstunkiem 
i gwiazdkowym prezentem.

„Cieszyłam się jak dziecko…”
Co podopiecznym Stowarzyszenia dają te świątecz-
ne spotkania?
– Przy wigilijnym stole „małych braci…” czuję się jak 
w domu – opowiada pani Jadwiga z Warszawy. – 
Mimo że jest nas tam wielu, nikt nie czuje się obco 
czy anonimowo. Każdy ma dla każdego dobre słowo, 
wolontariusze troszczą się o nas na każdym kroku, 
a Mikołaj jest nadzwyczajny. Cieszyłam się jak dziec-
ko na jego widok.

Wesprzyj!
Akcję świąteczną można 
wesprzeć wpłacając 
darowiznę bezpośrednio na 
konto Stowarzyszenia:
95 1090 1043 0000 0001 0112 4551
lub na stronie 
www.podarujwigilie.pl
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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

 

RENOMOWANE BIURO PODRÓŻY
25 lat DOŚWIADCZENIA

NIEOPROCENTOWANE RATY

W	NASZEJ	OFERCIE	WYCIECZKI:
 ▪ KONCERT FILhARMONIKÓW WIEDEŃsKICh 
w ogrodach Pałacu schonbrunn w Wiedniu 
25.05	–	26.05.2017,	cena	485	zł	(z	Wiedniem)	
24.05	–	26.05.2017,	cena	679	zł	(Wien,	Bratysława)	
24.05	–	26.05.2017,	cena	690	zł	(Wien,Baden,Mayerling)	
Autokar,	Hotel***,	wyżywienie,	ubezpieczenie

 ▪ OGRODy KWIATOWE KEUKENhOFF w holandii 	
AMSTERDAM–ZAANSE	SCHANS-HAGA-ROTTERDAM	
23.04	–	27.04.2017,	cena	1545	zł		1.465 zł	
29.04	–	03.05.2017,	cena	1585	zł		1.499 zł 
Autokar,	Hotele***,	wyżywienie,	ubezpieczenie 
                       Promocja	ważna	do	dnia	30.12.2016

 ▪ CZARNOGÓRA - ChORWACJA	
BUDVA	–	KOTOR	–	CETYNIE	-	BAR	-	DUBROVNIK	
06.05	–	13.05.2017,	cena	1545	zł		1.495 zł	
24.09	–	01.10.2017,	cena	1545	zł		1.495 zł	
Autokar,	Hotele***,	wyżywienie,	ubezpieczenie	
																								Promocja	ważna	do	dnia	30.12.2016

 ▪ WCZAsy - ALL INCLUsIVE - sAMOLOTEM 
BUłGARIA – ALBENA, hOTELE***/****	
WYLOTY	KATOWICE,	WARSZAWA	
29.05	–	08.06.2017,	10	nocy,	2310	zł		2.150 zł	
08.06	–	19.06.2017,	11	nocy,	2950	zł		2.390 zł	
19.06	–	29.06.2017,	10	nocy,	2650	zł		2.450 zł 
31.08	–	11.09.2017,	11	nocy,	2640	zł		2.430 zł	
11.09	–	21.09.2017,	10	nocy,	2400	zł		2.230 zł	
																								Promocja	ważna	do	dnia	30.12.2016

 ▪ WCZAsy NAD POLsKIM MORZEM  
z DOJAZDEM AUTOKAREM 
łEBA:	20.08	–	30.08.2017,	10	nocy,	1.499	zł	
POGORZELICA: 10.09	–	20.09.2017,	1.599	zł

 ▪ LAZUROWE WyBRZEŻE – hIsZPANIA  
San	Remo	-	Cannes	-	Llioret	de	Mar	-	Barcelona	-	
Montserrat	-	Nicea.		
22.09.	-	01.10.	2017,	cena:	1.790	zł/os.	
Autokar,	Hotele***,	wyżywienie,	ubezpieczenie

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

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

Zadzwoń  
po katalog,  

wyślemy  
pocztą

695 zł
25.02-01.03.2017

KARNAWAŁ w WENECJI

ZAPRAsZAMy DO WsPÓłPRACy:
KLUBy sENIORA,  

UNIWERsyTETy TRZECIEGO WIEKU 
WyJEŻDŻAMy Z CAłEJ POLsKI

Dla	grup	przygotowujemy	indywidualne	programy,	
negocjowane	ceny,	nieoprocentowane	raty	

również	po	zakończeniu	wycieczki

ZAUFAŁ NAM m.in.
Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki 
Krakowskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wesołych 
Świąt

REKLAMA

W niejedną kałużę
To nic, że wietrznie, chłodno, mglisto
porankiem. Pająk nici cienkie
pogubił w trawie. Że nie wyszło
zza chmury słońce. Ogród blednie.
Że już nie zawsze tak różowo,
a dzień sennieje znacznie wcześniej.
To nic. Dopóki jesteś obok,
gdy płaczę nad rozlanym deszczem.

Zosiak

Po raz pierwszy
To jakby wczoraj. Znów się miesza
róż z popielatym i czerwienią.
Opasłe cienie śpią na ścieżkach.
Choć tyle świerków przeminęło

pamiętam tamten lipiec skwarny
i napęczniałe słońcem żyto.
I tylko nie wiem, czy to chabry,
czy to nad nami
niebo kwitło

Zosiak
 

Nieloty
Północ. Nadlatują rozbudzone ciszą.
Mają twoje imię, oczy, usta, ręce.
Przesiąknięte ciepłem, tęskne, inne krzyczą. 
Oblepiają linie. Jest ich coraz więcej
poza marginesem. Rozbiegane dziwnie;
myślnik, wielokropki, pytajnik. Z szelestem
kłębią się nad ranem, nagie i bezskrzydłe,
w papierowych gniazdach.
Niewyklute wiersze.

Zosiak

Pod jedną chmurą
„Nie smuć się, popatrz, jesień jest piękna”
Wiatr drzewa strzępi, obleka chłodem
nagie gałęzie. Niebo w szwach pęka,
rozlewa wodę.

Do szyby kleją się wątłe liście,
mokry parapet służy za bęben.
Rdza - przy parkanie powojnik gryzie.
Zieloność więdnie.

„Jesień jest piękna”. Snuję się miastem,
od parasoli już coraz gęściej.
A w moich oczach łzy stokroć łzawsze.
Piękna, gdy jesteś.

Zosiak

W chłodzie
Wtulam policzki w rudy szalik,
w kieszeniach grzeję zimne ręce. 
Dziś ptaki jakby oniemiały. 
W przemokłej trawie coraz więcej

pękatych kulek, wiatr je porwał,
a rdza łapczywie liście zżera.
Patrzę, kasztanom niepodobna.
Dojrzałam, by się nie otwierać.
Zosiak

Zofia Klawitter urodziła się w Koszalinie „cholernie dawno temu”, a od 1988 roku 
mieszka w Braunschweigu.
– Zosiu, skąd wiersze? – pytam.
– Mam pióro, więc czasem coś napiszę – odpowiada mistrzyni krótkich form lirycznych.
Polecam „zosiaki” na pogodę i niepogodę.

Krystyna Bandera

Pozwólcie Państwo, że przedstawię Wam zwyczajną kobietę, matkę trójki 
dzieci. Jej wiersze znalazłam na portalu kobieta.pl/wiersze, gdzie publikuje 
pod pseudonimem Zosiak. 

„Zosiaki” na pogodę i niepogodę
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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

REKLAMA

Finanse
Familia – fundusz hipoteczny
familiasa.pl

22 831 95 10

Mieszkania z sewisem  
w Katowicach
www.bazantowo.pl
Katowice, ul. Hierowskiego 2

32 205 95 00
606 422 273

Opieka
Promedica 24
www.promedica24.pl/opieka

22 48 77 999

Praca
Praca w Tempo Finanse 22 228 71 00

Technologie
Alarmowy System Ratunkowy
www.alarm-osobisty.com

690 478 660

Krzesłka schodowe  
i schodołazy
www.windy-schodowe.pl

692 449 474

Orange zarejestrujnumer.pl

Veris Telefony dla seniorów  
i słabosłyszących
veris.pl

22 382 16 34

Turystyka
Alfa tour 
ośrodki wypoczynkowe

61 662 67 30
503 581 728

Biuro Podróży Arion 
Kraków, ul. Karmelicka 32

12 632 01 50

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

CW Mewa
www.mewa.mierzeja.pl

503 555 479

Centrum Zdrowia  
i Rehabilitacji „Alka”  
Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego 7

94 35 15 560

DU Ewa Medical & SPA
Świeradów – Zdrój, ul. Spadzista 2

75 78 40 500

Hotel Cieplice
Jelenia Góra, ul. Cervi 11

75 75 51 041

Hotel Gromada
Busko-Zdrój, ul. Waryńskiego 10

41 378 30 01 
/04

Hotel Mercure
Racławice, Dosłońce 56
www.dosloncespa.pl

12 378 47 27

Hotel Wiosna
Rabka-Zdrój, ul. Poniatowskiego 54

18 540 46 56

Nad Wodospadem
Międzybrodzie Bialskie
ul. Medyków 19

796 862 060

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

71 781 02 73
600 053 636

OW Bryza
Świnoujście, ul. Gdyńska 28

91 321 24 91

OW Savana
Brenna, ul. Jawornik 42

33 853 63 04

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

733 959 596

Pensjonat Bursztyn
ul. Mickiewicza 48, Pobierowo

605 062 093

Pensjonat Złoty Widok
Karpacz, ul. Sarnia 7

505 651 577

Polanika Chrusty k/Kielc
ul. Laskowa 95

41 260 50 60

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

94 35 431 16

Sandra Spa www.sandraspa.eu 91 387 86 62

Willa Diana
Stronie Śląskie, Stronie wieś 37C

512 660 363

Willa Świdrówka
ul. Wojdyły 22, Zakopane

18 201 18 51

Wydawnictwa
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
www.gwp.pl

Instytut Wydawniczy PAX 
www.iwpax.pl

22 625 23 01

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

Zdrowie i uroda
Acard Lek dostępny w aptekach

Active Revital
Węgrów, ul. Gdańska 80

25 792 27 27

Adam wyroby ortopedyczne
www.adam.sklep.pl

58 691 00 24

Bivanol www.Bivanol.pl 12 384 83 21

Crimarella Suplement diety

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

GINJAL URIT, REUMPAPI
www.prostoznatury.pl

33 866 65 55

Hemorend
hemorend.pl

509 471 222

JZO soczewki okularowe   www.jzo.com.pl

Kinetex 22 633 19 73

Lewandowicz Studio Zdrowe-
go Ciała, Ustka, ul. Kopernika 16

602 738 092

Maytone 42 678 04 48

Medcithi – wioska medyczna 791 020 403

Lexum grupa Optegra
Zabiegi usuniecia zaćmy na NFZ w 14 dni

Ozonella, Ozonella Len
www.ozonella.pl

22 652 13 76

www.wyjdzzkolejki.pl
Rozważ zabieg odpłatny

22 460 80 88


