
1

Ta gazeta jest bezpłatna dzięki: 

Gazeta Wrocław
Gazeta Senior Wrocław /ISSN 2450 - 2197
nakład: 10 000 egz.

nr 01/2017, 16 stycznia 2017 r.

Wywiad, str. 2 - 3

Dolny Śląsk

MEDICA 
HUMANA

kolejne 
wydanie  

20 marca

gazeta 
bezpłatna

zabierz ją 
do domu

OP EKUNKI

Małgorzata Malec-Rawiński

Moje koleżanki 60+  
teraz już nimi otoczona

dodatek
Reportaże 
seniorów,  
str. 9 - 11



www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny2 Rozmowa

Redaktor naczelna: Linda Matus; 
Redaktorzy: Magda Wieteska, Miłosz 
Sałaciński, Jerzy Dudzik, Andrzej 
Wasilewski, Roman Szymański, Zofia 
Sawikowska, Krystyna Brandera, Helena 
Zuterek;
Dyrektor artystyczny: Ida Bianka Matus; 
Dział handlowy: Agnieszka Maruńczak;
Współpraca: Krzysztof Świebodziński, 
Marek Śnioch; 
Druk: Polskapresse;
Foto: © Fotolia,  
okładka: Bogusław Rawiński; 

Wydawca: MediaSenior Linda Matus,  
ul. Buraczana 2a/8, 52-311 Wrocław,  
NIP: 6121758822, REGON: 020968275

Gazeta Senior Wrocław/Dolny Śląsk 
ISSN 2450-2197
numer 01/2017, data emisji:  
16 stycznia 2017 r. 
(Z seniorami od 2011r.)
ul. T. Kościuszki 35C, 50-011 Wrocław
tel. 505 151 952
Listy elektroniczne (e-mail) kierujcie na 
adres: biuro@mediasenior.pl
Znajdziecie nas również w internecie  
(wydanie elektroniczne)
www.gazetasenior.pl

oraz na Facebook’u 
www.facebook.com/GazetaSenior 
Prenumerata 
Wszelkie pytania dotyczące prenumeraty 
kierujcie pod numer tel. 505 151 952 

Reklama 
Zainteresowanych zamieszczeniem reklamy 
prosimy o kontakt z Krzysztofem pod 
numerem tel. 533 301 662 Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, 

zastrzega sobie prawo do redagowania 
nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść 
zamieszczonych reklam i ogłoszeń. 

Moje koleżanki 60+  
teraz już nimi otoczona

Początki
Linda Matus: Jak czuje się Pani w roli nowego kierownika UtW 
w UWr.?

Małgorzata Malec-Rawiński: „Odziedziczyłam” ten uniwersytet mając 
tyle lat, ile ten uniwersytet i być może to jest dobra wróżba. Mimo że jestem 
związana z tą placówką już od wielu lat, to będzie dla mnie spore wyzwa-
nie.

L.M.: od kiedy jako badacz zajmuje się Pani starością i starze-
niem się?

M. M-R.: W zasadzie od czasu, kiedy zaczęłam pracować na uniwersy-
tecie i poznałam dr Wnuk. Zaczęłyśmy współpracować przy projektach 
związanych ze starością.

L.M.: czy to był pierwszy kontakt ze starością w kontekście na-
ukowym?

M. M-R.: Tak i to ona zauważyła, że ten temat mnie interesuje. Można po-
wiedzieć, że zaraziła mnie starością, co brzmi nieco przewrotnie. Już wtedy 

Jest pedagogiem specjalnym, andragogiem 
i gerontologiem, a od kilku miesięcy – nowym 
kierownikiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Uniwersytecie Wrocławskim.
Autorka ponad 40 publikacji naukowych 
dotyczących głównie starości. Prowadziła 
badania wśród polskich seniorów emigrantów 
w Szwecji.
Dr Małgorzata Malec-Rawiński w rozmowie 
z Lindą Matus opowiada o planach na 
nową kadencję w jednej z najstarszych 
placówek w kraju. O swojej wizji, marzeniach 
i pierwszych projektach dla seniorów.

Drodzy Czytelnicy,
pierwsze wrocławskie wydanie w tym roku 
poświęciliśmy lokalnym bohaterom senio-
ralnych inicjatyw. Zaprosiliśmy do rozmo-
wy dr Małgorzatę Malec-Rawiński, która 
objęła kierownictwo we wrocławskim UTW 
i opowiada o swoich doświadczeniach, in-
spiracjach i planach. Joanna Warecka ze 
Stowarzyszenia Żółty Parasol zaprasza do 
licznych inicjatyw tej organizacji, które spo-
tykają się z największym zainteresowaniem 
seniorów. Warsztaty dziennikarskie naszej 
redaktorki Magdy Wieteski przynoszą owo-

ce. Liczba kolejnych reportaży autorstwa 
seniorów pozwoliła na stworzenie kolejnego 
dodatku. 
Nie mogliśmy zapomnieć o hucznych obcho-
dach Dni Babci i Dziadka, które potrwają aż 
do lutego. Publikujemy harmonogram wyda-
rzeń, a przy okazji składamy najserdeczniej-
sze życzenia wszystkim babciom i dziadkom 
z okazji ich święta. 
W giełdzie ofert, obok aktualnych propozy-
cji i zaproszeń, piszemy o podróżach przed 

wiekami. Ciekawy materiał, który obnażą 
prawdę o wojażach naszych przodków. 
I wiele, wiele innych materiałów informacji 
i ciekawostek. Zapraszam do lektury. 

Linda Matus
Redaktor Naczelna 

fot. Bogusław Rawiński
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Poszerzona cholewka 
na tęższą lub spuchnięta łydkę

Niski obcasik 
komfort i elegancja 

Brak szwów 
wygoda dla osób z halluksami 

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

Maksymilian Poraj-Nowicki
specjalista podolog

ceny butów od 100 zł
wkładki do butów gotowych: 20 – 60 zł 
władki na zamówienie 130 zł – 400 zł

MegaMED

Salon obuwia  
i gabinet podologiczny  
pod jednym adresem

Świdnicka 46

zapraszam serdecznie  
na badanie podologiczne

2016

Otwarci 50+

tel. 730 742 483
maksymilianporaj@o2.pl
pon. - sob. 10:00 - 18:00
Konsultacja i badanie, 
koszt: 100 zł

dr Wnuk, która odchodziła na emeryturę, zachęcała 
mnie do wzięcia pod swoje skrzydła naszego UTW. 
Ale aby być tutaj dla seniorów, trzeba mieć do-
świadczenie, znać potrzeby, oczekiwania i proble-
my, z którymi seniorzy się zmagają. A ja nie czułam 
się wtedy gotowa.
Tak wyglądały moje początki. Starość mnie zafa-
scynowała i badawczo poszłam za tym. Seniorzy 
mają w sobie ogromny potencjał mądrości, wiedzy, 
doświadczeń. Badania dały mi możliwość przy-
gotowania się do tej roli. To była mnie duża lekcja 
pokory.

L.M.: A dziś?

M. M-R.: Kiedy to pytanie wróciło po 10 latach, 
w chwili kiedy kończyła się kadencja poprzedniemu 
kierownikowi dr. Kobylarkowi, musiałam ponownie 
rozważyć tę kwestię. Przyznaję, że „kosztowało 
mnie to kilka nieprzespanych nocy”, ale ostatecznie 
to pan Rektor podjął decyzję i sam zaproponował 
nowe stanowisko, a ja tym razem odpowiedziałam 
- tak. W UWr wszystkie miejsca mają swoją ka-
dencyjność, także w UTW, które jest w strukturach 
UWr, a zmiany co jakiś czas są potrzebne.
Gdy wchodzi się na „rozpędzony statek”, bo takim 
jest nasz uniwersytet, to trzeba zweryfikować, 
co dzieje się tu dobrego, co jest ważne z punktu 
widzenia słuchaczy i co warto kontynuować, a co 
ewentualnie poprawić. Dużym atutem tego miejsca 
jest fakt, że placówka została oddana w ręce senio-
rów i jej działanie jest napędzane ich energią. Chcę 
pokazać, że ja tu jestem dla nich i chcę im oddać tę 
przestrzeń we władanie.

L.M.: Dwie rzeczy, które chciałaby Pani zro-
bić na pewno.

M. M-R.: Chciałabym bardziej otworzyć uniwersy-
tet trzeciego wieku na otaczający go świat. Abyśmy 
nie byli zamknięci w czterech ścianach uczelni, 
a nasi słuchacze, którzy są wizytówką tej placówki, 
mieli szansę zostać zauważeni.
Pierwsza taka współpraca już się narodziła. Dzięki 
pani Beacie Rakowskiej z Wrocławskiego Teatru 
Współczesnego słuchacze UTW będą brali udział 
w warsztatach teatralnych, które pani Beata zreali-
zuje na deskach wspomnianego teatru. Zaprosiłam 
także Ilonę Zakowicz i jej grupę dyskusyjną, aby tę 
inicjatywę kontynuowała pod szyldem Cafe UTW.
Dużym wyzwaniem jest dla mnie zmiana kobiecego 
wizerunku UTW. Często mówi się, że uniwersy-
tet trzeciego wieku ma twarz kobiety, i to prawda. 
Zadaję sobie pytanie, co zrobić, aby więcej męż-
czyzn znalazło się w naszym gronie. To z pewno-
ścią będzie wymagało stworzenia męskiej oferty. 
Chcę przeprowadzić diagnozę potrzeb i stworzyć 
propozycję nowych zajęć ze szczególnym uwzględ-
nieniem oczekiwań panów, aby w perspektywie 
kolejnych lat wyjść z pomysłami, które będą dla 
nich interesujące.
Z drugiej strony mam świadomość, że ilu słuchaczy, 
tyle potrzeb.

insPiRAcJE
L.M.: Pomówmy o doświadczeniach, któ-
re są dla Pani inspiracją do wprowadzenia 
zmian.

M. M-R.: Przez wiele lat „krążę” wokół tematu 
starości, starzenia się oraz miejsca seniorów w spo-
łecznościach lokalnych, a w 2010 r. otrzymałam 
stypendium Swedish Institute, gdzie prowadziłam 
badania wśród seniorów imigrantów. Przyglądałam 
się, jak starość wygląda w Szwecji.

L.M.: Jakie spostrzegła Pani najważniejsze 
różnice?

M. M-R.: Najbardziej zaskoczyło mnie, że w Szwe-
cji prawie w ogóle nie mają uniwersytetów trzeciego 
wieku. Wydawać się to może dziwne, bo to rozwi-
nięty kraj. W dodatku, jak wskazują różne rankingi, 
najlepiej zestarzeć się w Szwecji. W sumie naliczy-

łam tam trzy takie placówki. Dzieje się tak pewnie 
dlatego, że szwedzcy seniorzy są wtopieni w społe-
czeństwo, są równoprawnymi członkami społeczeń-
stwa. Stąd też moja ogromna chęć wyjścia z na-
szymi seniorami poza mury uczelni. Bo to ludzie, 
którzy wciąż mają coś ciekawego do pokazania, do 
podzielenia się swoimi bogatymi i różnorodnymi do-
świadczeniami z młodszymi pokoleniami, a przede 
wszystkim ciekawi świata i mocno zaangażowani 
w poznawanie nowych rzeczy – uczenie się.

Co ważne, w Szwecji uczenie się przez całe życie 
nie jest tylko pięknym hasłem. Na uniwersytecie 
sztokholmskim w tej samej ławce siedziałam ja 
i pani, która ma 65 lat i również była zainteresowa-
na zrobieniem doktoratu. Obie miałyśmy do niego 
takie samo prawo.
Innym pomysłem, który chciałabym zaczerpnąć 
ze Szwecji, jest wolontariat seniorów w szkołach. 
Dzięki temu nauczyciele otrzymują wsparcie od 
starszych osób, a dzieci obcują z przyszywaną 
babcią lub dziadkiem i uczą się starości. Dlacze-
go to jest takie ważne? W Szwecji nie ma domów 
wielopokoleniowych, młodzież szybko opuszcza 
rodzinne gniazdo, a rodzinność nie jest tak silnie 
kultywowana, jak w naszym kraju. Można powie-
dzieć, że Szwedzi mają rodzinę społeczną, z którą 
niekoniecznie wiążą ich więzy krwi. Oczywiście 
w tym miejscu trzeba dodać, że każda kultura ma 
swoje plusy i minusy, ale w Polsce zaczynamy 
obserwować podobne zjawiska.
Ciekawostką jest, że seniorzy w Szwecji wygląda-
ją bardzo młodzieżowo, choć nie farbują włosów 
i nawet niewiele kobiet się maluje. Sporo star-
szych osób ubiera się na sportowo, noszą plecaki 
i wygodne buty. Na szwedzkich siłowniach seniorzy 
ćwiczą obok młodych osób i nikt się temu nie dziwi. 
W miejscach publicznych mamy tam cały przekrój 
wiekowy. Opieka nakierowana jest na utrzymanie 
samodzielności i wspieranie seniora w jego miejscu 
zamieszkania do najpóźniejszej starości.
To pokazuje, że wiek naprawdę nie ma znaczenia. 
To jest kwestia chęci komunikowania się, wyraża-
nia swoich potrzeb. Każdy etap naszego życia jest 
obarczony jakimiś zadaniami, ale to my albo wyko-
nujemy te zadania, albo nie.

PRzyszłoŚć WRocłAW-
skiEgo UtW – MARzEniA
L.M.: Jak wyobraża sobie Pani przyszłość 
wrocławskiego UtW?

M. M-R.: Aby był bardziej międzygeneracyjny 
i w przyszłości stał się jednostką badawczą dla mło-
dych ludzi, którzy chcą nauczyć się starości i mieć 
także koleżanki i kolegów 60+.
W swojej pracy zajmowałam się także aktywizacją 
społeczności lokalnych. Jestem przeświadczona 
o tym, że mniejsze miejscowości czy wsie po-
trzebują wsparcia, bo miasta się obronią. Dlatego 
napisaliśmy projekt, który, jeżeli zostanie pozytyw-
nie rozpatrzony, pozwoli nam „wyciągnąć rękę” do 
mniejszych uniwersytetów, właśnie takich, którym 
często brakuje możliwości rozwoju. Nasz UTW, 
jako lider z dużym doświadczeniem i zapleczem np. 
kadrowym, może się tym podzielić.
Chodzi mi po głowie współpraca z akademią sztuk 
pięknych. Choć jestem badaczką, to drzemie we 
mnie duch niezrealizowanej artystki. Tutaj już po-
wstają piękne rzeczy, a ich autorzy mogliby posma-
kować bycia na innej uczelni i poznania mistrzów 
tego zawodu.
Myślę również o współpracy z politechniką w kon-
tekście przyciągnięcia panów.
Jeżeli chodzi o współpracę z biznesem, to jestem 
zainspirowana filmem pt. „Praktykant”. Być może to 
jest jakiś pomysł na przyszłość, aby dawać podob-
ne możliwości poprzez nasz uniwersytet trzeciego 
wieku. Mogłyby to być szkolenia, dzięki którym se-
niorzy nabyliby kompetencje, które pozwoliłyby im 
być przydatnymi w biznesie. UTW mógłby być po-
mostem, który „przywraca” ich do życia we współ-
czesnym świecie społeczeństwa uczącego się, daje 

REKLAMA

niezbędne dziś umiejętności społeczne, pewność 
siebie i możliwość podpatrywania rówieśników.

L.M.: odnoszę wrażenie, że te wyzwania są 
źródłem wielu radości.

M. M-R.: Gdybym mogła robić tylko to w życiu, to 
robiłabym to z dwojoną energią i jeszcze większą 
przyjemnością, ale niestety nie zdjęto ze mnie innych 
obowiązków jako adiunkta. To taki mój mały postulat 
do pana rektora. Bo dla mnie bycie kierownikiem 
UTW to stawanie się, w kontakcie z seniorami, kimś 
więcej niż było się wczoraj. To bycie sobą z sza-
cunkiem dla innych, ich umiejętności, wykonywanej 
pracy, wiedzy, mądrości i doświadczeń, które każdy 
z nas nosi w sobie. To ciągłe uczenie się w wielu ob-
szarach. To inspiracja do poszukiwania nieodkrytych 
jeszcze „lądów”, do których warto „popłynąć”, a to 
wszystko wymaga czasu.
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W grupie raźniej i weselej

Klub Żółty Parasol towarzyszy seniorom już od 
2011 r. i wciąż wychodzi z nowymi propozycjami. 
Pretekstów do dzisiejszej rozmowy z Joanną 
Warecką, prezeską zarządu stowarzyszenia 
z żółtą parasolką na sztandarach, znaleźliśmy 
co najmniej kilka. Od nowej, pięknej siedziby 
klubu dla seniorów po projekt Erasmus+. Choć 
większości kojarzy się z wymianą studencką, 
to warto wiedzieć, że Erasmus z plusem wziął 
pod swoje skrzydła także seniorów i nie postawił 
przed nimi żadnych limitów wiekowych.

Linda Matus: seniorzy kontra kultura. Jak to 
wygląda z pozycji stowarzyszenia?

Joanna Warecka: Już od dawna obserwujemy, 
że seniorzy przychodzą do Żółtego Parasola, aby 
za naszym pośrednictwem uczestniczyć w kulturze. 
Oprócz udziału w zajęciach różnego typu, od zumby 
po obsługę komputera, chętnie uczestniczą w wyda-
rzeniach kulturalnych. Tylko bardzo potrzebny jest 
ktoś, kto im w tym pomoże. Dlaczego? Bo kulturalny 
świat poszedł mocno w kierunku Internetu i wiele 
rzeczy można dziś zrobić już wyłącznie za pośred-
nictwem sieci, np. najprościej i najtaniej znaleźć 
ciekawe oferty. Seniorów brakuje także na portalach 
społecznościowych, gdzie takie informacje pojawiają 
się dość często.
W roku europejskiej stolicy kultury szczególnie po-
czuliśmy, że seniorzy stracą, jeżeli nie zaczną żywiej 
uczestniczyć w tych wydarzeniach i postanowiliśmy 
coś zrobić z tym problemem.

L.M.: W jaki sposób Żółty Parasol chce uła-
twić seniorom dostęp do wydarzeń kultural-
nych?

J.W.: Udało nam się otrzymać wsparcie od gminy 
na poprowadzenie centrum informacji kulturalnej dla 
seniora. Niestety tylko na trzy miesiące, ale zawsze 
coś. Centrum funkcjonuje na rogu ul. Wyszyńskie-
go i Prusa, gdzie wcześniej mieściła się biblioteka 
miejska. W praktyce polega to na tym, że za pośred-
nictwem naszej organizacji seniorzy mogą kupować 

bilety na różne wyjścia kulturalne. Z racji tego, że 
jesteśmy organizacją skupiającą wielu seniorów, 
otrzymujemy korzystniejsze oferty niż klient indywi-
dualny zainteresowany danym wydarzeniem. Współ-
pracują z nami instytucje kultury, od Narodowego 
Forum Muzyki, przez wrocławskie teatry, po operę.

L.M.: skąd wiecie, że dane wydarzenie zain-
teresuje seniorów?

J.W.: Dobrze ich znamy i lubimy, pytamy, czego 
oczekują i co im się podoba najbardziej. Sami będąc 
częstymi bywalcami różnych kulturalnych imprez, 
staliśmy się  pewnego rodzaju filtrem. Weryfikuje-
my oferty, bo zdarza się, że dana instytucja chce 
sprzedać bilety na wydarzenie, które nie cieszy się 
szczególnym zainteresowaniem z… uzasadnionych 
powodów. Staramy się tego dowiedzieć, zanim za-
rekomendujemy takie wyjście. Rozwiązujemy także 
inny ważny problem. Senior zajęty wnukami, walką 
o miejsce na rehabilitację, opieką nad bliskimi itd. 
nie ma czasu na podróże od teatru do teatru, a w In-
ternecie nie jest mu łatwo dotrzeć do tych informacji. 
Dlatego dbamy o to, aby programy poszczególnych 
instytucji były dostępne u nas na miejscu, w Żółtym 
Parasolu.

L.M.: opowiedzmy, jak to wygląda od strony 
praktycznej

J.W.: Są dwie drogi. Można zapisać się do klubu 
seniora Żółty Parasol i wówczas po wniesieniu 
opłaty członkowskiej w wysokości 20 zł miesięcznie 

korzystać ze wszystkich dostępnych u nas zajęć. 
Wtedy siłą rzeczy dowiaduje się o bieżących wyda-
rzeniach z pierwszej ręki. Jeżeli natomiast ktoś chce 
korzystać wyłącznie z oferty kulturalnej, to nie po-
nosi żadnej opłaty. Wystarczy podać numer telefonu 
komórkowego, na który wysyłamy zawiadomienie 
o organizowanym wyjściu, cenie biletu itd. Wtedy 
zainteresowane osoby wysyłają zwrotny SMS z ilo-
ścią rezerwowanych miejsc, a my zawiadamiamy, 
kiedy należy zapłacić za bilet i go odebrać. Nie ma 
żadnych ograniczeń np. rejonizacji, jesteśmy otwarci 
na seniorów od Kiełczowa po Leśnicę i jeszcze da-
lej. Bywa tak, że biletów jest mało a chętnych dużo, 
w takiej sytuacji klubowicze mają pierwszeństwo, 
ale to rzadkie przypadki. Słowem – jeśli ktoś na-
prawdę chce, to my robimy wszystko, żeby się dało.

L.M.: co seniorzy cenią sobie najbardziej?

J.W.: Sam fakt, że pójdą z kimś już staje się pretek-
stem do wyjścia z domu. A to ktoś kogoś odprowa-
dzi na przystanek, a to skrzykniemy się i pojedziemy 
jednym samochodem. Jest raźniej. Kulturze sprzyja 
pora jesienno-zimowa, kiedy smutno samemu 
siedzieć w domu, a tu szybko robi się ciemno, ślisko 
i zimno w dodatku. Znajome twarze, do których 
można się zwrócić o pomoc nawet w drobnej spra-
wie, zachęcają. Dbamy o siebie nawzajem podczas 
takich wypadów. Czasem idziemy w grupie między-
pokoleniowej, bo dzieci lub wnuki są zachwycone, 
że za naszym pośrednictwem mogą kupić taniej 
bilety. W ilości siła.

L.M.: Biblioteka sąsiedzka – co to takiego?

J.W.: Wśród klubowiczów Żółtego Parasola znala-
zło się kilka emerytowanych bibliotekarek i trochę 
za ich namową powstała biblioteka sąsiedzka, której 
księgozbiór w tej chwili liczy około 1300 pozycji. Są 
to lektury bardzo starannie wyselekcjonowane, o co 
dba cały zespół. Przyjmujemy najczęściej książki 
wydane po 2000 r., nie zbieramy „makulatury”. Przy 
okazji powołano także czytelnię czasopism. Dzię-
ki współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną 
dostępne są u nas również audiobooki, a seniorzy 
zostali przeszkoleni, jak z nich korzystać, bo niektó-
rym sprawiało to trochę problemów.

L.M.: Ale wróćmy do tematu naszego spo-
tkania, czyli programu Erasmus + i projektu 
Wirtualna kultura 60+

J.W.: Projekt jest międzynarodowy i służy wymia-
nie doświadczeń, umiejętności i dobrych praktyk 
z organizacjami z innych krajów, które podobnie jak 
my pracują na rzecz seniorów. Uczymy się od siebie 
nawzajem i dzięki temu możemy poprawić ofertę 
kursów komputerowych dla seniorów, które wciąż 
cieszą się ogromną popularnością. Przy okazji 
projektu prowadzimy kurs poświęcony korzystaniu 
z  kultury za pomocą sieci. Pokazujemy m.in. jak 
dotrzeć do informacji, zarezerwować bilety, łatwo 
dojechać na miejsce, zwiedzić wirtualne muzeum 
itp.
Nasze kursy komputerowe w Żółtym Parasolu od 
lat prowadzą seniorzy, którzy doskonale rozumieją 
potrzeby osób starszych w tym zakresie. Pomy-
śleliśmy, żeby wykorzystać ich wiedzę i stworzyć 
tandem edukacyjny, w którym nauczyciel senior pro-
wadzi zajęcia wspólnie z młodym edukatorem. Dwie 
strony mogą wiele się od siebie nauczyć. Młodzi są 
zorientowani w najnowszych rozwiązaniach, a starsi 
mają wiedzę i umiejętności, jak rozmawiać z senio-
rami o nowych technologiach.
Motywem przewodnim programu jest kultura 60+. 
Chcemy seniorom pokazać ważne z ich punktu 
widzenia możliwości, które dziś są na wyciągnięcie 
ręki. W razie czego, jak zaniemożesz, z jakiegoś 
powodu nie będziesz mógł wyjść z domu, to masz 
do dyspozycji rozwiązania online, dzięki którym po-
słuchasz świetnego koncertu lub audiobooka, albo 
zwiedzisz muzeum sztuki nowoczesnej w Nowym 

fot. Archiwum Żółty Parasol

Joanna Warecka
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Jorku. Wszystko legalnie i najczęściej za darmo. Oczy-
wiście wrażenia nie są takie same jak na żywo, ale być 
może to jedyna możliwość, aby pewne rzeczy zobaczyć. 
Warto dodać, że w trakcie niektórych zajęć łączymy się 
online z uczestnikami kursu we Włoszech, Francji czy 
Czechach, co staje się okazją do nawiązania ciekawych 
kontaktów. Pierwszy cykl kursów kończy się wiosną, ale 
w czerwcu otworzymy rekrutację dla szerszej publiczno-
ści. Dowiadywać się można już w lutym, dzwoniąc pod 
numer telefonu 505 86 96 97 w godzinach od 10 do 14. 
Prosimy pamiętać, że taki kurs jest skierowany do senio-
rów, którzy opanowali podstawy obsługi komputera. Ale 
kursy dla początkujących też mamy w Żółtym Parasolu, 
przy okazji zapraszamy na spotkanie organizacyjne 25 
stycznia o godz. 12:00 do naszej siedziby przy ul. Wy-
szyńskiego 75a (róg ul. Prusa).

virtual
culture60+

Seniorzy

Jak mówią organizatorzy, w tym roku szczególny akcent został 
położony na profilaktykę i ochronę zdrowia. Seniorzy będą mogli 
uczestniczyć w wielu bezpłatnych badaniach, m.in. stawów, pod 
kątem zaćmy czy kierowanych do osób po przebytych chorobach 
kardiologicznych.

Odbędzie się też wiele zajęć sportowych i kulturalnych, w tym wy-
stępy kabaretów, spektakle teatralne, seanse filmowe. Będzie się 
wiele działo i to nie przez dwa dni, ale o wiele dłużej!

Gratulujemy tak świetnej inicjatywy Wrocławskiemu Centrum 
Seniora. Przyłączamy się także do życzeń dla wszystkich Babć 
i Dziadków i serdecznie zachęcamy do wzięciu udziału w stycznio-
wych i lutowych wydarzeniach.

Na wszystkie spotkania we Wrocławskim Centrum Seniora wstęp 
jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy: Wrocławskie Centrum Se-
niora, pl. Dominikański 6, tel. 71 772 49 40, 
mail: elzbieta.iwanska@wcrs.wroclaw.pl

Więcej informacji: www.seniorzy.wroclaw.pl lub w siedzibie Wro-
cławskiego Centrum Seniora, przy pl. Dominikańskim 6.

Serdecznie zapraszamy do 
udziału w styczniowych 
i lutowych wydarzeniach, które 
z dwóch kalendarzowych Dni 
Babci i Dziadka, czynią niemal 
miesiąc różnorodnych imprez, 
przygotowanych dla seniorów 
i ich rodzin przez Partnerów 
Wrocławskiego Centrum Seniora.

będzie się działo!
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STYCZEŃ 2017
wtorek, 17 stycznia 2017
godz. 10:30 – 11:30, WCS, s. 210
Sprawność ciała i umysłu. Warsztaty ruchowe, pro-
wadzenie: Zofia Zelman
godz. 13:00 – 15:00, WCS, s. 210
Polski Instytut Filantropii, Seminarium o testamen-
tach: dlaczego warto sporządzić testament – co 
można w nim zawrzeć – jak go napisać – jak skon-
struować testament, uwzględniając swoją indywi-
dualną sytuację, prowadzenie: mec. Piotr Chmura, 
doradca sukcesyjny.

środa, 18 stycznia 2017
godz. 10:00 – 11:00, WCS, s. 210
Ćwiczenia dla ciała i umysłu – Akademia Qigong, 
prowadzenie: Marcin Mękarski
godz. 12:00 – 14:00, WCS, s. 210
Nowoczesne rozwiązania w stomatologii i implanto-
logii, prowadzenie: Dental Med Marcin Graboń

czwartek, 19 stycznia 2017
godz. 10:00 – 12:00, WCS, s. 27
Senior na zakupach, cykl: Zdrowie od kuchni, pro-
wadzenie: Magdalena Szyszka
godz. 11:00 – 13:00, WCS, s. 210
Prelekcja: Jak skrócić czas oczekiwania na operację 
zaćmy? prowadzenie: Tomasz Marzec, Marta Tata-
rek (One Day Clinic)
godz. 14:00 – 15:00, WCS, s. 210
Spotkanie muzyczno-poetyckie „Podmuch wiatru”. 
Spotkanie autorskie Janiny Lachowicz, cykl: Herber-
tiada, prowadzenie: Anna Paciorek i Bronisław Woj-
ciechowski (Koło Literatów Polskich im. Z. Herberta)
godz. 11.00, Muzeum Pana Tadeusza
Międzypokoleniowe warsztaty robótek ręcznych. 
Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy: edukacja-
-mpt@ossolineum.pl

piątek, 20 stycznia 2017
godz. 11:00 – 13:00
Akcja upominkowa z Amplifon: rozdawanie cukier-
ków i balonów przez wolontariuszy z gimnazjum, 
studentów oraz seniorów z WCS, zaproszenia na 
bezpłatne badania  słuchu do oddziałów Amplifon
godz. 11:00 – 13:00, WCS, s. 210
Wykład na temat zaburzeń słuchu (GEERS)
godz. 14:00 – 16:00, WCS, s. 210
Religie we Wrocławiu – Katolicyzm, cykl: Poznajemy 
Tajemnice Wrocławia – spotkania z przewodnikiem, 
prowadzenie: Anita Ignasiak (Koło Przewodników 
Dolnośląskiej Izby Turystyki). Tematem spotkania 
będzie m.in. powstanie i historia biskupstwa we 
Wrocławiu, historia budynku katedry wrocławskiej, 
najważniejsze fundacje biskupie.
godz. 10:00 – 18:00
CH MARINO DZIEŃ BABCI i DZIADKA
W programie: wydawanie Wrocławskiej Karty Senio-
ra upoważniającej do korzystania z licznych
rabatów, ofert i promocji, stoiska Partnerów: bezpłat-
ne badania (pomiar cukru, ciśnienia krwi, badania 
optometryczne pod kątem zaćmy, sprawdzanie 
aparatów słuchowych, analiza składu ciała), bezpłat-
ne porady, konsultacje (dietetyczne, podologiczne, 
kosmetyczne, rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, 
konsumenckie, NFZ i ZUS), konkursy, gimnastyka, 

zimowe metamorfozy, międzypokoleniowe warsztaty 
rękodzieła, występ chóru senioralnego, występ che-
erleaderek – seniorek „GRACJE”. Finał godz.18:00 
recital Tomasza Krajewskiego (piosenki Agnieszki
Osieckiej).
godz. 17:00, Sala Czarna NFM
Próba Chóru Melomana , pt. Niech żyje bal. Zapra-
szamy na nią każdego, kto chciałby oderwać
się od codziennych obowiązków i pośpiewać we 
wspaniałej sali i w doborowym towarzystwie.
Pragniemy rozśpiewać cały Wrocław i okolice! Nie 
trzeba znać nut, by bawić się razem z nami!
Warunkiem uczestniczenia w spotkaniu jest wcze-
śniejsze zakupienie biletu w cenie 1 zł.

piątek, sobota 20 i 21 stycznia 2017
godz. 19:15, Wrocławski Teatr Współczesny im. 
Edmunda Wiercińskiego
spektakl – Bramy Raju. Ceny biletów: od 24 zł do 32 
zł. Kasa Wrocławskiego Teatru Współczesnego, ul. 
Rzeźnicza 12 tel. 71 358 89 22,
e-mail: rezerwacja@wteatrw.pl

sobota, 21 stycznia 2017
godz. 17:30, Centrum Kongresowe Hali Stulecia
Przedstawienie Teatru Komedia „ Przyjazne dusze-
”bilety w kasie Centrum Poznawczego Hali Stulecia 
w cenie 20 zł ( w dniu spektaklu 25 zł)
godz. 8:00 – 12:00, Biała Sobota u Złotego
Partnera – Centrum medyczne SYNEXUS. Miejsce: 
Centrum Medyczne SYNEXUS ul. Swobodna
8A, Wrocław. Bezpłatne badania dla osób po prze-
bytym zawale serca, udarze mózgu oraz choru-
jących na cukrzycę, m.in.: lipidogram, kreatynina, 
hemoglobina glikowana i glukoza. Więcej informacji i 
zapisy: 71 722 44 72
godz. 10:00 – 18:00, Dzień Babci i Dziadka w CH 
Borek
W programie: wydawanie Wrocławskiej Karty Senio-
ra upoważniającej do korzystania z licznych
rabatów,ofert i promocji, bezpłatne badania (SYNE-
XUS – pomiar cukru, ciśnienia krwi, One Day
Clinic – badania optometryczne pod kątem zaćmy, 
analiza składu ciała), bezpłatne porady, konsultacje 
(farmaceutyczne, dietetyczne, podologiczne, rehabi-
litacyjne, fizjoterapeutyczne) konkursy.
godz. 14:00 i 16:00, KINO NOWE HORYZONTY, ul. 
Kazimierza wielkiego 19 a – 21 . Dwa seanse dla 
seniorów z wnuczkami (lub seniorów bez wnucz-
ków):
godz. 14.00 „Balerina” – piękna animacja nie tylko 
dla dzieci http://www.filmweb.pl/video/zwiastun/
16.00 „Lato w Prowansji” – przyjemna historia ro-
dzinna http://www.filmweb.pl/video/zwiastun/
Bilety na te seanse dla seniora i osoby towarzyszą-
cej w cenie 10 zł.

sobota, niedziela 21 i 22 stycznia 2017
godz. 19:00, Teatr Muzyczny Capitol, Koncert na 
Scenie Ciśnień recital Konrada Imieli: „Wrażliwość 
na olśnienie w normie”. Występują: Piotr Dziubek, 
Konrad Imiela, Adam Skrzypek
Bilety: 25-35 zł, Kasy biletowe w budynku teatru, ul. 
Piłsudskiego 67, tel. + 48 71 789 04 52, rezerwa-
cja@teatr-capitol.pl

poniedziałek, 23 stycznia 2017
godz. 10:00 – 12:00, WCS, s. 210
APTUSMED Sklep ortopedyczny, prelekcja: Prze-
wlekła niewydolność żylna. Kompresjoterapia jako 
metoda leczenia, prowadzenie: Lidia Rylska
godz. 12:00 – 14:00, WCS, s. 210
Jak prawidłowo przyjmować leki? – prelekcja prowa-
dzona przez farmaceutę Martynę Warmus

wtorek, 24 stycznia 2017
godz. 10:30 – 11:30, WCS, s. 210
Sprawność ciała i umysłu. Warsztaty ruchowe, pro-
wadzenie: Zofia Zelman
godz. 12:00 – 14:00, WCS, s. 210
Prelekcja: Jak unikać drogich kredytów: przekształ-
cenie obecnych umów kredytowych na korzystniej-
sze warunki (niższa rata/tańszy kredyt) – wzięcie 
nowych kredytów gotówkowych, hipotecznych, 
firmowych- ubezpieczenia na życie lub majątek: 
mieszkania, domy, samochody, inne – w jaki sposób 
ustrzec się przed niekorzystnymi zapisami w umo-
wach kredytowych i ubezpieczeniowych, prowadze-
nie: Michał Woźny, Maciej Grams (Lion Finance)

środa, 25 stycznia 2017
12:00 – 15:00, WCS, s. 210
Czym jest zdrowie – holistyczne spojrzenie na 
człowieka – prelekcja, prowadzenie: lekarz neurolog, 
specjalista akupunktury Su Dżok – Wołodymyr Sokur.
12:00 – 13:00, WCS, s. 27
Profilaktyka zaburzeń narządu słuchu, prowadzenie: 
Paulina Waloszek (Amplifon)

czwartek, 26 stycznia 2017
godz. 10:00- 14:00, WCS, s. 28
Przegląd zażywanych leków w ramach opieki farma-
ceutycznej
13:00 – 14:00, WCS, s. 210
Szczęśliwi w tańcu – zajęcia ruchowo taneczne, 
prowadzenie: Joanna Stanisławska
14.15 – 16:00, WCS, s. 210
Kabaret Drugi – Przedstawienie Niespodzianka
godz. 16:00-17:00, WCS, s. 210
Szkolenie: Senior w MPK. Bilety i ulgi – zasady 
przewożenia bagażu – bezpieczna podróż – jak 
kupić bilet w tramwaju / autobusie

piątek, 27 stycznia 2017
10:00 – 14:30, WCS, s. 28
Badania optometryczne pod kątem zaćmy, prowa-
dzenie: optometrysta One Day Clinic
10:00 – 13:00, WCS, s. 210
Prelekcja: „Jak geriatra może pomóc seniorowi?”, 
prowadzenie: lekarz geriatria dr Edyta Karasek 
Przychodnia VITA
13:00 – 15:00, WCS, s. 210
Uniwersytet Medyczny – Projekt: Stan zdrowotny 
jamy ustnej a jakość życia osób w wieku starszym

Harmonogram 

c.d. str. 8
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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,
stała opieka koordynatora od momentu wyjazdu na 
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.

REKLAMA
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sobota, 28 stycznia 2017
godz. 8:00 – 12:00, Biała Sobota u Złotego Partnera 
– Centrum medyczne SYNEXUS. Miejsce: Centrum 
Medyczne SYNEXUS ul. Swobodna 8A, Wrocław. 
Bezpłatne badania dla osób po przebytym zawale 
serca, udarze mózgu oraz chorujących na cukrzycę, 
m.in.: lipidogram, kreatynina, hemoglobina glikowana 
i glukoza. Więcej informacji i zapisy: 71 722 44 72

poniedziałek, 30 stycznia 2017
godz. 14:00 – 15:30, WCS, s. 210
Gimnastyka mózgu drogą do doskonalenia siebie, 
prowadzenie: Wanda Dąbrowska

wtorek, 31 stycznia 2017
godz. 10:00 – 14:00, WCS, s. 28
Uniwersytet Medyczny – Projekt: Stan zdrowotny 
jamy ustnej a jakość życia osób w wieku starszym
godz. 10:30 – 11:30, WCS, s. 210
Sprawność ciała i umysłu. Warsztaty ruchowe, pro-
wadzenie: Zofia Zelman

LUTY 2017
środa, 1 lutego 2017
godz. 11:00 – 13:00 KINO NOWE HORYZONTY, ul. 
Kazimierza Wielkiego 19 a – 21. Międzypokoleniowe 
spotkanie przy skrzynce bookcrossingowej – Zapra-
szamy dzieci i młodzież z wrocławskich przedszkoli 
i szkół do wymiany książek. W programie: Seniorki 
z Wrocławskiego Centrum Seniora czytają piękne 
polskie bajki, baśnie i wiersze, gry i zabawy czytelni-
cze oraz plastyczno-techniczne.
godz. 10:00-14:30, WCS, s. 28
Bezpłatne badania słuchu, prowadzenie: Amplifon

czwartek, 2 lutego 2017
godz. 10:00 – 12:00, WCS, s. 27
Czas przeziębień – jak wzmocnić organizm, cykl: 
Zdrowie od kuchni, prowadzenie: Magdalena Szysz-
ka
12:00 – 14:00, WCS, s. 27
Prelekcja ilustrowana muzyką, cykl: Nadzwyczajna, 
Fenomenalna Muzyka – spotkania z operami, orato-
riami, operetkami, prowadzenie: Alina Puchalska
godz. 12:00-14:00, WCS, s. 210
Prelekcja „ PRAWA KONSUMENTA: reklamacje-za-
kupy-umowy-ochrona praw konsumenckich”, prowa-
dzenie: Małgorzata Miś (Stowarzyszenie AQUILA)

piątek, 3 lutego 2017
godz. 10:00 – 15:00, WCS, s. 28
Przesiewowe badania wzroku – Salon optyczny dr 
Marchewka
godz. 11:00-12:00, WCS, s. 210
Relaksacja przy dźwiękach gongów i mis tybetań-
skich, prowadzenie: Albert Bielatowicz

poniedziałek, 6 lutego 2017
godz. 13:00-16:00, WCS, s. 210
Spotkanie z dietetykiem – Zdrowe odżywianie w 
wieku senioralnym, prowadzenie: dietetyk Agata 
Matacz

wtorek, 7 lutego 2017
godz. 10:30 – 11:30, WCS, s. 210
Sprawność ciała i umysłu. Warsztaty ruchowe, pro-
wadzenie: Zofia Zelman
godz. 13:00 – 15:00, WCS, s. 210
Ekologia łączy pokolenia – warsztaty międzypokole-
niowe, prowadzenie: Danuta Łukasińska (Fundacja 
Ekopotencjał)

środa, 8 lutego 2017
godz. 13:00 – 14:00, WCS, s. 210
Dodać życia do lat, cykl: Integracja z Klanzą, prowa-
dzenie: Teresa Kmiecik

poniedziałek, 13 lutego 2017
godz. 11:00 – 12:00, WCS, s. 210
Szczęśliwi w tańcu – zajęcia ruchowo-taneczne, 
prowadzenie: Joanna Stanisławska

wtorek, 14 lutego 2017
10:30 – 11:30, WCS, s. 210
Sprawność ciała i umysłu. Warsztaty ruchowe, pro-
wadzenie: Zofia Zelman

środa, 15 lutego 2017
godz. 10:00-11:30, WCS, s. 210
Ćwiczenia dla ciała i umysłu – Akademia Qigong, 
prowadzenie: Marcin Mękarski

czwartek, 16 lutego 2017
godz. 10:00-12:00, WCS, s. 27
Woda, sok, nektar – co pić na co dzień?, cykl: Zdro-
wie od kuchni, prowadzenie: Magdalena Szyszka
godz. 12:00-14:00, WCS, s. 27
Prelekcja ilustrowana muzyką, cykl: Nadzwyczajna, 
Fenomenalna Muzyka – spotkania z operami, orato-

riami, operetkami, prowadzenie: Alina Puchalska
16:00-17:30, WCS, s. 210
Spotkanie muzyczno-poetyckie „Freski intymne”, 
spotkanie autorskie Ireny Kubiak i Kazimierza 
Kociołka. Spotkanie z oprawą muzyczną, cykl: 
Herbertiada, prowadzenie: Anna Paciorek i Broni-
sław Wojciechowski (Koło Literatów Polskich im. Z. 
Herberta)

piątek, 17 lutego 2017
godz. 14:00-16:00, WCS, s. 210
Religie we Wrocławiu – Protestantyzm: wokół 
500-lecia Reformacji, protestanckie ślady we 
Wrocławiu, cykl: Poznajemy Tajemnice Wrocławia 
– spotkania z przewodnikiem, prowadzenie: Anita 
Ignasiak (Koło pzewodników Dolnośląskiej Izby 
Turystyki)

wtorek, 21 lutego 2017
godz. 10:30-11:30, WCS, s. 210
Sprawność ciała i umysłu. Warsztaty ruchowe, pro-
wadzenie: Zofia Zelman
godz. 13:00-15:00, WCS, s. 210
Ekologia łączy pokolenia – warsztaty międzypokole-
niowe, prowadzenie: Danuta Łukasińska (Fundacja 
Ekopotencjał)

środa, 22 lutego 2017
godz. 12:00-14:00, WCS, s. 27
Profilaktyka zaburzeń narządu słuchu, prowadzenie: 
Paulina Waloszek (Amplifon)

czwartek, 23 lutego 2017
godz. 14:00-16:00, WCS, s. 210
Spotkanie Klubu Seniora Podróżnika, prowadzenie: 
Teresa Kmiecik

poniedziałek, 27 lutego 2017
godz. 14:00-15:30, WCS, s. 210
Gimnastyka mózgu drogą do doskonalenia siebie, 
prowadzenie: Wanda Dąbrowska

wtorek, 28 lutego 2017
godz. 10:30-11:30, WCS, s. 210
Sprawność ciała i umysłu. Warsztaty ruchowe, pro-
wadzenie: Zofia Zelman
godz. 13:00-15:00, WCS, s. 27
Kojąca pieszczota dla Twojej skóry. Automasaż twa-
rzy szyi i dekoltu, cykl: Warsztaty Pielęgnacji Urody, 
prowadzenie: Danuta Stępień

INNE WYDARZENIA
Wydarzenia w Narodowym Forum Muzyki im. Witol-
da Lutosławskiego w ramach Dni Babci i Dziadka!

W dniach 20 – 22.01.2017 r. z okazji Dni Babci i 
Dziadka
Seniorzy posiadający Wrocławską Kartę Seniora, 
którzy zdecydują się przyjść z osobami towarzy-
szącymi na koncert do Narodowego Forum Muzyki, 
będą mogli zakupić bilety w kasie NFM na wybrane 
wydarzenia w specjalnych cenach. Liczba miejsc na 
wszystkie wydarzenia jest ograniczona. Promocje 
obejmują następujące wydarzenia:
20.01.2017, piątek, godz. 19:00, Sala Główna – Pro-
meteusz: Poemat ognia
Cena specjalna: 10 zł/1 bilet w I, II i III kategorii
29.01.2017, niedziela, godz. 18:00, Sala Główna – 
Zderzenie światów
Cena specjalna: 10 zł/1 bilet w I, II i III kategorii
24.02.2017, piątek, godz. 19:00, Sala Główna – 
Pamięci Anioła
Cena specjalna: 10 zł/1 bilet w I, II i III kategorii
26.02.2017, piątek, godz. 19:00, Sala Główna – Pa-
sja wg św. Mateusza
Cena specjalna:10 zł/1 bilet w I, II i III kategorii
Promocyjne bilety dostępne są w kasach Narodowe-
go Forum Muzyki czynnych w dniach:
20.01.2017, piątek, w godz. 11:00–19:00 z przerwą 
między 15:00 a 15:30 ;
21.01.2017, sobota, w godz. 15:00–20:30;
22.01.2017, niedziela, w godz. 14:00 – 19:00.

zbigniew Jachna - certyfikowany 
specjalista terapii mięśniowo 
-powięziowej trP - kurs w BMk
  tel. 511 740 034  
ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1, Wrocław  
(budynek starego klasztoru) 
poniedziałek, środa, piątek: 15.00 - 21.00

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

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

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

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

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

Masaż leczniczy 
i profesjonalna 
rehabilitacja 
w gabinecie lub 
w twoim domu

REKLAMA
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Przedstawiamy dziś drugą część reportaży napisanych przez uczestników 
warsztatów dziennikarskich na UTW w UWr, 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.

Reportaże seniorów 
(Nie)codzienne wydarzenia, bliscy ludzie, ukochane zwierzaki – to one bywają 
często tematami reportażu, gatunku trudnego, bo opartego na autentycznych 
wydarzeniach i stworzonego w takiej formie, by zaciekawił czytelnika.

Magda  
Wieteska

Krystyna  
Błońska

O ile główny produkt zawsze zawarty jest w na-
zwie, to, jak wiemy, na każdej giełdzie znajdują 
się nieodłączne stoiska z żywnością regionalną, 
napojami, czy gadżetami uzdrawiającymi.
Z racji zainteresowań odwiedzam zawsze Giełdę 
Roślin Ozdobnych, natomiast Giełdę Minerałów 
często, ponieważ jest to zawsze niezwykła uczta 
dla oczu i wyobraźni. 

najwięcej dzieje się w kuluarach
67. Wrocławska „Giełda Minerałów, Skamieniało-
ści i Wyrobów Jubilerskich” odbyła się w Hali Stu-
lecia w ostatni weekend listopada, a patronował 
jej Uniwersytet Wrocławski i Instytut Nauk Geolo-
gicznych.
Już w głównym holu powitały zwiedzających licz-
ne stoiska z przyprawami, miodem i regionalną 
żywnością, również z bardziej egzotycznych kra-
jów, jak np. Armenia czy Turcja, oblegane oczywi-
ście przez licznych łasuchów.
Właściwa giełda rozmieszczona jest w tzw. kulu-
arach, czyli w korytarzu, biegnącym dookoła głów-
nej płyty Hali. Sprawia to, że odwiedzającym łatwo 
jest się poruszać wśród stoisk, a tych, bagatela, 
było ponad 150.

Rzadkie okazy, fachowe dyskusje
Ogromne wrażenie robią wystawy, czyli ekspozy-
cje niezwykle rzadkich, przepięknych i właściwie 
bezcennych, bo nieprzeznaczonych do sprzeda-
ży, minerałów i skamieniałości. Jedną z najbar-
dziej imponujących była wystawa pt. „Minerały 
świata” prezentująca kolekcje okazów z różnych 
zakątków Afryki, a także minerały Kosowa z ko-
palni Trepcza i chryzoprazy z masywu Szklar. Przy 
nich najdłużej zatrzymywali się pasjonaci i profe-
sjonaliści z zakresu geologii, tocząc fachowe i zu-
pełnie niezrozumiałe dla laików dyskusje. Wśród 
skamieniałości duże wrażenie robił m.in. szkielet 
głowy starodawnego krokodyla oraz atrakcyjnie 
wypreparowane czeskie trylobity.

Malowany jedwab i egipska skóra
Najliczniejsze rzesze odwiedzających przyciągały 
jednak stoiska z biżuterią i artystyczną odzieżą, 
np. ręcznie malowanym jedwabiem i torebkami 
z egipskiej skóry. Trzeba przyznać, że prezento-
wana biżuteria jest bardzo oryginalna i pomysło-
wa, a jej poziom artystyczny i jakość niezwykle 
wysokie. Z jednej strony prostota oprawy, jeśli 
użyte kamienie są wyjątkowej urody, z drugiej, 
misterna i kunsztowna, gdy klejnot ma zaspoko-
ić wyrafinowane gusta lub spełniać niecodzienne 
funkcje. Ceny oczywiście adekwatne do poziomu, 
ale są to przecież zakupy wyjątkowe, nie codzien-
ne.
Oprócz wyrobów jubilerskich dużym zaintereso-
waniem cieszyły się rzeczy wytwarzane z takich 
kamieni, jak malachit, alabaster, ametyst, opal czy 
agat. Co charakterystyczne, zdecydowanie czę-
ściej kupowano przedmioty użytkowe: wazony, 
misy, zegary, moździerze czy kielichy, niż elemen-
ty czysto ozdobne.

Dla ciała i duszy
Kilkugodzinny spacer wśród barwnych stoisk to 
szczególne doświadczenie. Można np. poczynić 
ciekawe spostrzeżenia dotyczące relacji między 
sprzedającymi i kupującymi, i zauważyć, że wy-
stawcy z krajów południowych targują się chętniej 
i z dużą wyrozumiałością. 
Spacer ten to jednak przede wszystkim kontakt 
z pięknymi przedmiotami, stworzenie których 
wymagało często ogromu pra-
cy, cierpliwości i doświadcze-
nia. Wzbudza to prawdziwy 
podziw i szacunek dla ich 
twórców, a także radość, 
że ich praca nie była sy-
zyfowa, mimo, że też na 
co dzień zmagają się z ka-
mieniem… 

kolorowa giełda 
z perłą w tle
Kiedyś słowo „giełda” wzbudzało jedno skojarzenie: samochodowa. Obecnie, 
kiedy mamy nadmiar wszelkich produktów i towarów, giełdy stały się bardzo 
popularnym rodzajem spotkań handlowych. I nie tylko handlowych.

18 listopada – to dzień, gdy nasza sekcja fotograficzna 
odbywa zajęcia w plenerze. Nie ma słońca, ale pogo-
da sprzyja robieniu zdjęć. Spotkanie mamy przy bramie 
głównej cmentarza. Prosto w południe. Kiedy już wszy-
scy są, wchodzimy na cmentarz. Zaczynamy pomału ro-
bić zdjęcia.
Na cmentarzu jest jeszcze bardzo kolorowo. Minęły do-
piero dwa tygodnie od Wszystkich Świętych. Kwiaty na 
grobach są jeszcze żywe. Gdzieniegdzie widać sztuczne 
bukiety. Na drzewach królują żółtozielone liście.
W naszej sekcji fotograficznej jest pan Jan, który po-
maga nam i instruuje, jak robić dobre zdjęcia. Prowadzi 
nas do ciekawych pomników. Chodząc tak po cmentarzu 
i fotografując, nagle dostrzegamy, że na krzyżu jednego 
z pomników siedzi kot. Zastanawiam się przez chwilę 
nad tym, czemu on tu siedzi? Czy ktoś mu zmarł?
Idziemy dalej. Widzimy zbliżający się alejką kondukt ża-
łobny. 
Nasz plener już się kończy. Ludzie rozchodzą się do do-
mów. Ja jeszcze idę na grób swojego taty i wujka, którzy 
pochowani są razem i zapalam im kolorowy znicz.

„Umrzeć
tego nie robi 
się kotu” 
Zastanawiam się przez chwilę nad tym, 
czemu on tu siedzi? Czy ktoś mu zmarł?

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

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

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

Wypożyczalnia  
sprzętu medycznego

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

Zadzwoń 74 817 60 67 możliWość doWozu 
i montażu u klienta

REKLAMA

Gorączkowo rozmyślałam, co się dzieje. Złapałam 
za telefon. Czwarta rano! Nie szkodzi! On jest przy-
zwyczajony do telefonów o każdej porze dnia i nocy. 
Odebrał tuż po trzecim sygnale.
– Masz, moim zdaniem, atak astmy oskrzelowej – 
zawyrokował brat lekarz, oddalony ode mnie o 200 
kilometrów. – Rano idź natychmiast do alergologa! 
A teraz uspokój się, o ile to możliwe, i nie wpadaj 
w panikę. Znasz ćwiczenie gimnastyczne tzw. koci 
grzbiet? Wykonaj klęk podparty i wypychając kręgo-
słup w górę, zrób wydech przez usta, a przy powrocie 
do pozycji wyjściowej – wdech przez nos.  
Karnie zastosowałam się do wydanych poleceń i rze-
czywiście najgorsze minęło.

„czy ma pani kota?”
Alergolog zadał mi tylko jedno pytanie – czy ma pani 
kota? Usłyszawszy odpowiedź twierdzącą, zalecił na 
cito wykonanie testu alergologicznego (z krwi pobie-
ranej dożylnie) na sierść kota. Wynik nie pozostawiał 
żadnych złudzeń. 
– Ma pani bardzo, ale to bardzo wysoki czynnik 
uczuleniowy. To nocne zdarzenie mogło zakończyć 
się dramatycznie. Powinna była pani wezwać pogo-
towie…
Zaopatrzona w baterię leków wziewnych, już mogąc 
normalnie oddychać, potakiwałam w milczeniu, roz-
myślając gorączkowo. Pozbyć się kota?? Przecież to 
niemożliwe!!  

Przypadkowe spotkanie
Kota przywieźliśmy z małej, zielonej miejscowości 
w lubuskim, skąd pochodzę i gdzie się wychowa-
łam. Przed dziesięcioma laty spędziłam tam ponad 
rok, opiekując się ciężko chorym ojcem. Wychodząc 
z nim na krótkie spacery po ogrodzie, zauważyłam, 
że coraz częściej towarzyszył nam nieznany kot. 
Zwyczajny, jakich wiele. O ubarwieniu sierści biało-
-szarej, z przewagą bieli. Przysiadał w bezpiecznej 
odległości, kiedy ja i ojciec siadaliśmy na krzesłach. 
Stąpał powoli za nami, kiedy robiliśmy kółeczka 
wśród drzew. Parę dni później zauważyłam, że kot 
nocuje w piwnicy naszego domu. Dostawał się tam 
przez otwarte zazwyczaj latem okienka piwniczne. 
Ale absolutnym dowodem na to, że zostałam wybra-
na przez kota, było wskoczenie mi jakiś czas później 
po raz pierwszy na kolana. 

Nigdy nie miałam do czynienia z jakimikolwiek zwie-
rzętami. Nie wiedziałam, jak się zachować. Matka 
od dziecka wychowywała nas, mnie i brata, w duchu 
pełnej obojętności wobec „braci mniejszych”. A tutaj 
tulący się kot na kolanach! Kiedy już się usadowił, 
oparł głowę na łapkach i zaczął mruczeć, bardzo 
ostrożnie zaczęłam  go głaskać. Mruczenie przybrało 
na sile. Stało się dla mnie oczywiste, że to zwierzątko 
nie może być dłużej niczyje. Razem z przyjeżdżają-
cym do mnie co tydzień mężem udaliśmy się z kotem 
do weterynarza. Szczepiąc go dowiedzieliśmy się, 
że ktoś musiał do niego strzelać, bo na grzbiecie ma 
wrośnięty w skórę śrut. Dowiedzieliśmy się także, że 
nie jest to kot, ale kotka. Następnym krokiem musiała 
więc być sterylizacja, skoro kotka miała wrócić z nami 
do Wrocławia. Według oceny lekarza liczyła sobie 
najwyżej 1,5 roku. 
Nazwaliśmy ją, jakże „oryginalnie” – Kicia.  

Ulubienica teściowej
Adaptacja Kici we Wrocławiu przebiegała nadspo-
dziewanie szybko i bezstresowo, włącznie z przysto-
sowaniem jej do wychodzenia na zewnątrz mieszka-
nia. Początkowo wielką przeciwniczką przyjęcia kotki 
do domu była teściowa. Podobnie jak moją matkę i jej 
nikt nie nauczył wrażliwości na los zwierząt, a dodat-
kowo zahibernowały w nich te uczucia trudne wojen-
ne i powojenne czasy. 
Kotka poradziła sobie jednak bardzo szybko z  psy-
chologicznymi oporami teściowej. Po trzech miesią-
cach stała się jej ulubienicą i oczkiem w głowie. 
Po powrocie na stałe do pracy i domowych obowiąz-
ków nie miałam już tyle czasu, aby walczyć o swoje 
miejsce w sercu Kici. Teściowa zaś spędzała z nią 
i opiekunką całe dnie. Kicia odwzajemniała jej troskę 
i uwagę. Chętnie przesiadywała tuż obok teściowej, 
gdzie poddawana była nieustannym pieszczotom 
i skwapliwie korzystała z ciągle pełnej miski, co spo-
wodowało w krótkim czasie jej zdecydowaną nadwa-
gę. 
Także z pewną zazdrością obserwowałam rosnącą 
zażyłość z mężem, dla którego kotka stała się pod-
stawowym lekarstwem na stres związany z odpowie-
dzialną i wielogodzinną pracą.
Na początku pobytu Kićki we Wrocławiu obserwując 
ją, utwierdzałam się w przekonaniu, że posiada stu-

procentowy instynkt drapieżnika. Potrafiła rzucić się 
na syczącego na nią kocura z poddasza, przesko-
czyć przez półtorametrowy płot, czy skutecznie upo-
lować ptaka, by później ułożyć zdobycz przy nogach 
męża (niestety!). 
Jednakże po latach spędzonych u boku teściowej 
przeistoczyła się w matronę, o wadze dobiegającej 5 
kilogramów, której nie w głowie były szaleństwa mło-
dości.
Zdarzenie opisane na wstępie nastąpiło po około pię-
ciu latach pobytu Kici we Wrocławiu.

zdrowie albo kot
Zostałam zmuszona do całkowitego odizolowania 
się od kotki. Oddanie jej w obce ręce nie wchodziło 
w rachubę, bo teściowa, już wtedy dobiegająca set-
ki, nie przeżyłaby rozstania. Także dla męża byłaby 
to z pewnością trauma. Zadowolona, że istniały tak 
znaczące powody, dla których niemożliwym okazało 
się pozbycie kotki, przystosowałam się do patowej 
sytuacji. Funkcjonowałam więc w oddzielnym po-
mieszczeniu, do którego kotka nie miała wstępu i pod 
żadnym pozorem nie przesiadywałam w pozostałych, 
gdzie przebywała teściowa wraz z Kicią. Unikałam 
także jakiegokolwiek bezpośredniego kontaktu ze 
zwierzątkiem. I tak upłynęło pięć kolejnych lat. 
Śmierć teściowej zbiegła się z moim całkowitym 
przejściem na emeryturę. 

„Powtórz to jeszcze raz!”
Teraz ja stałam się odpowiedzialna za kotkę przez 
cały praktycznie dzień. 
Obie traktowałyśmy się początkowo z pewną nieuf-
nością. Ona, bo nie wiedziała jakich zachowań może 
się z mojej strony spodziewać, a ja podświadomie ba-
łam się powtórzenia ataku astmy. Trochę czasu upły-
nęło, zanim kierowana impulsem pogłaskałam po raz 
pierwszy po długim okresie Kićkę. I o dziwo! Bardzo 
pozytywnie zareagowała na mój nieśmiały gest. Co 
więcej, sposób głaskania, delikatny, pod włos wyraź-
nie przypadł jej do gustu. Coraz częściej zaglądała 
mi w oczy z niemą prośbą – powtórz to jeszcze raz! 
Przełomem, tak jak przed laty w miasteczku poza 
Wrocławiem, okazał się znowu skok Kićki na moje 
kolana. Usadowiwszy się wygodnie, zaczęła grzać 
mnie swoim sporych rozmiarów ciałkiem, mrucząc 
przy tym monotonnie. Poddałam się płynącemu od 

opowieść o kocie  
i sile podświadomości 

Reportaże seniorów dodatek

Obudziłam się nagle w środku nocy, nie mogąc złapać tchu. Z mojej klatki piersiowej wydobywały się jakieś dziwne dźwięki. 
Świsty, furkoty, a nawet odgłosy rzężenia. Ogarnął mnie lęk, tym bardziej, że nie było męża, a za ścianą jedynie 95-letnia te-
ściowa.
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Polskie HoteleCena zawiera:
 ͫ 7 lub 9 noclegów
 ͫ przejazd komfortowym 

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

100-200 m

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

 ͫ ubezpieczenie od chorób 
przewlekłych oraz KL i NNW

Włochy

7 dni cena od 1119 zł

12 dni cena od 1459 zł

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

tel. 33 811 77 26
tel. 695 392 137

Wyjazd autokaru możliwy  z 60 miast w Polsce!

Budynek został wybudowany w zupełnie innym celu, miał służyć jako schron 
w czasie działań wojennych. Przeszedł swoje lata świetności i upadku, teraz jest 
w nim sztuka współczesna. Sztuka, która dla naszego pokolenia jest trudna do 
zrozumienia, ale pomaga nam młoda dziewczyna, pani mgr Anna Krukowska, 
będę ją nazywać, za pozwoleniem, „licealistką”.
Z wielkim entuzjazmem i zachwytem oprowadza nas po wnętrzach i opowiada 
historię budynku, problemy z jego adaptacją, wspomina o architektach. Ja jednak 
skupiam się na „licealistce”.
Mam wrażenie, że ten bunkier?, schron? został wybudowany, odremontowany tyl-
ko dla niej, dla młodego pokolenia, gdzie młodzi twórcy mogą przedstawiać swoją 
sztukę, wyrażając swoje marzenia, ideały, odczucia. 
Z naszej strony padają pytania, czy jest wentylacja, czy jest zimno. Szczęśliwa 
„licealistka” z pięknym uśmiechem odpowiada, że nie.
Myślę, jak pięknie żyć w pokoju, nigdy wojny, oby tak było jak 
najdłużej. 
Ucztą dla moich zmysłów jest spacer w Beautiful Tube, 
a szczególnie spacer pięknej „licealistki”, która stąpając 
po kolorowych podestach, dała nam niezapomniany kon-
cert. 
Nasunęła mi się jeszcze jedna refleksja: ten budynek 
muzealny to my – z przodu może muzeum, ale w środku 
liceum.
Wyszliśmy uśmiechnięci, szczęśliwi…

niej ciepłu. Czułam dodatkowo, jak przepływa przeze mnie jej energia, wywołu-
jąca coraz większe odprężenie. Lody zostały przełamane! Znowu otworzyłam się 
na jej potrzeby. Wiem, kiedy chce wyjść na dwór, kiedy powinnam dosypać jej do 
miski jedzenie, a kiedy jest gotowa, by razem pozalegać. Wzruszają mnie jej 
wielkie, okrągłe, jasnozielone oczy z ciemnymi źrenicami, 
z nieodłączną łezką wiszącą pod lewą, dolną powieką.

Wynik testu
Na wszelki wypadek zrobiłam niedawno test alergolo-
giczny na sierść kota. Wynik mam całkowicie w normie, 
wykluczający ewentualność napadu astmy w kontakcie 
z kotem.
Mąż, co niechętnie przyznaję, chyba miał rację, kiedy mówił 
– pokochaj kota, a alergia minie jak zły sen.

Aleksandra 
Wrzos

z przodu 
muzeum,  
w środku…
Kiedy stanęłam przed budynkiem Muzeum Współczesnego 
we Wrocławiu, przypomniało mi się powiedzenie, które dosko-
nale znam: „z tyłu liceum, z przodu muzeum”. Zmieniłam je na  
„z przodu muzeum, a w środku liceum”. 

Teresa 
Dźwigałowska
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ZAMóWIENIA PREZ INTERNET I WIęCEJ INFORMACJI NA www.hemorend.pl

zADzWoń, zAMÓW i ciEsz siĘ zDRoWiEM!

509 471 942

 ͫ wspomaga i regeneruje pracę śledziony
 ͫ skutecznie zwalcza pieczenie, swędzenie,  

ból oraz krwawienie
 ͫ usuwa pryczyny powstawania hemoroidów
 ͫ liwiduje problemy z wypróżnianiem, zapobiega 

zatwardzeniom
 ͫ zawiera 100% składników naturalnych
 ͫ nie powoduje skutków ubocznych

szyBkA ULgA  
PRzy HEMoRoiDAcH

20 saszetek na 7 dni stosowania
59,00 zł/op. 

KONTAKT Z KONSULTANTEM I ZAMOWIENIA PRZEZ TELEFON PN. – PT. 8 –18

To znakomity preparat oparty wyłącznie na naturalnych 
składnikach, który pomaga i nie powodje skutków ubocznych. 
Zdrowie w czystej postaci. Gorąco polecam!
Dr.n.farm. Mirosława Skórkowska 
Specjalista Medycyny Wschodniej 
Prowadząca Aptekę Św. Heleny w Gdyni

W CELU UZYSKANIA OPTYMALNYCH EFEKTóW STOSOWAĆ PRZEZ OKRES OD 20-30 DNI

„Apteka Na Damrota”, Wrocław, ul. Konstantego Damrota 7, tel. 71 322 39 50
PRODUKT DOSTęPNY STACJJONARNIE:

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

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

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

aParat słuchowy 
dla seniora

ZaPrasZaMy 
do ośrodka 

PZG

REKLAMA

Przyzwyczajenia
Pies jest przyjacielem człowieka. To pewne. Ledwo przyjdziemy do domu, od razu wita nas merdaniem 
i tymi wielkimi oczami patrzącymi z wyrzutem. Gdzie byłeś? Jak mam pilnować stada, kiedy wszyscy się 
rozeszli i zostałem sam? To wprawia mnie w zakłopotanie i stres – zdaje się mówić pies. Jestem nauczony 
i stworzony do biegania, to jak mam biegać po domu?
Więc dla zakończenia tematu wsypujemy kilka garści 
do miski i zamiast zasiąść wygodnie w fotelu, idziemy 
na spacer. Służy to naszej postawie i kontaktom spo-
łecznym. Wyprostowany kręgosłup i dziarski krok choć 
na chwilę przypomną mięśniom, że dlatego dominuje-
my w świecie przyrody, bo jako pierwsi z naczelnych 
przyjęliśmy postawę wyprostowaną, a więc mieliśmy 
wolne ręce do zbierania i łapania pożywienia.

Kota żywot codzienny
Inaczej jest w przypadku kotów. W kontaktach z mru-
czącymi sierściakami właściwie wystarczy się wyka-
zać odrobiną inteligencji. Wprawdzie, jak kot jest znu-
dzony, to przyjdzie i sprawdzi, co masz w siatkach, ale 
i tak bardziej interesuje go pełna miska. W naszym kli-
macie koty właściwie marzną. Noce zwykle są chłod-
ne, nawet w lecie. Przecież jak się prześpi cały dzień 
w ciepłym łóżeczku, to nocą zmysły się budzą i wzra-
sta ochota do życia, albo nie. Zawsze natomiast lubią 
coś smacznego i niekoniecznie jest to mleko.
By zwierzaki miały gdzie mieszkać, kupujemy im 
mieszkanie lub dom. Jeśli uważacie, że kupujecie 
mieszkanie dla siebie, to jesteście w błędzie. Wystar-
czy policzyć, ile godzin spędzają w nim zwierzęta, 
a ile właściciele. W większym mieście kupno lokum 
to spory wydatek idący w setki tysięcy złotych. Czę-
sto zaciągamy na ten cel kredyt. By spłacić kredyt, 
pracujemy więcej, a więc dłużej nie ma nas w domu. 
Właściwie przychodzimy do domu, by zrobić porzą-
dek, nakarmić inwentarz i od czasu do czasu prze-
spać się w łóżku współdzielonym z kotem. Nawet jeśli 
mamy niezwykle porządnie ułożonego zwierzaka, to 
i tak zawsze znajdziemy na własnym posłaniu ślady 
jego bytności. On po prostu tak ma, musi sprawdzić, 

czy przestrzeń, którą zajmuje karmiciel, jest lepsza 
od tej, która zajmuje kot. I sprawdza to nieustannie, 
kiedy nie ma nas w domu. Łazi po stole, zagląda do 
szafy, pije wodę ze źródełka (ta z miski ma gorszy 
smak) i wyprawia te wszystkie rzeczy, na które nie 
ma ochoty, gdy przypadkiem jesteśmy w domu mię-
dzy jedną a drugą pracą.

Zrozumieć kota
Nic dziwnego, że tak się zachowuje. Spróbujcie żyć 
bez żadnego zajęcia i w ciągłym stresie, czy miska się 
napełni. To niewyobrażalna tortura. Ileż czasu można 
lizać własne futerko, ile czasu można poświęcić na 
pielęgnowanie wąsów. Przechadzanie się tam i z po-
wrotem, z kąta w kąt dla samego chodzenia, to głupo-
ta w rozumieniu kota. To mieszkanie po kilku dniach 
dla koteczka nie ma już tajemnic, więc zostaje tęskne 
wyglądanie z któregoś tam piętra na życie toczące się 
naokoło i wzdychanie. Wprawdzie od czasu do czasu 
za oknem przeleci jakiś ptaszek, ale cóż z tego, kiedy 
po drodze szyba i nawet nie ma jak łapą pomachać.

Nie dręcz kota!
Miłośnicy kotów lubią dręczyć i okaleczać swoje ma-
skotki, wycinają im pazury, przycinają uszy, pozba-
wiają możliwości rozmnażania, a na dodatek kocha-
ją kąpać koty w wodzie z mydłem i zakładają im na 
szyję obroże od pcheł i kleszczy. Trudno zrozumieć 
jaką przyjemność mają z tego opiekunowie kota. Jak 
pojąć miłośnika zwierząt, który chce mieć kota i nie 
mieć pcheł? Toż to sprzeczność. Kot ma swoje zaka-
marki pełne owadów, pcheł, pająków, pajęczyn i pa-
jęczaków, które z lubością odwiedza.
Dobrze wiedzieć, że są choroby odzwierzęce, w tym 
choroba „kociego pazura”, zwykle po zadrapaniu 

pojawia się strup i zaczerwienienie, ale u mniej od-
pornych może zaistnieć konieczność kuracji anty-
biotykami. Chorób odzwierzęcych jest więcej, więc 
jeśli mieszkasz w budynku wielokondygnacyjnym, to 
nawet w windzie może cię dopaść kleszcz zarażony 
boreliozą, a przyniesiony przez psa lub kota.
Czy po głaskaniu kota myjecie ręce? Nie? No to ma-
cie na sobie to wszystko, co żyje w kociej sierści, 
łącznie z florą bakteryjną jego przewodu pokarmo-
wego. To oczywiste.

Kot czy nie kot?
Naturalnie, można „mieć kota” na punkcie kota. Nie 
będę wdawał się w ocenę stanu umysłu właściciela 
kota, po co. Jeśli masz nadmiar pieniędzy, to może 
lepiej przeznaczyć je na wspomaganie własnego ga-
tunku, a nie drapieżników z rodziny kotowatych pcheł 
i kleszczy. Czy zwierzę w domu wypełni pustkę i za-
stąpi więzi rodzinne? Przecież zamiast wydawać pie-
niądze na żwirek i karmę dla zwierzaka można poma-
gać ludziom. Można popierać własny gatunek homo 
sapiens, który ledwo nadąża z obowiązkami. A jeśli 
z sąsiadami nijak nie można dojść do porozumie-
nia, to lepiej kupić sobie wzorem Skandynawów kijki 
i uprawiać nordic-walking, taniej i zdrowiej. Jeśli po-
magamy zwierzakom, a w zamian otrzymujemy kilka 
mruknięć, to czym to się różni od „dziękuję” wdzięcz-
nej sąsiadki? Zagospodarowanie nadmiaru wolnego 
czasu to spore wyzwanie dla emeryta. Więc może 
wolontariat? Dla miłośników zwierząt – w schronisku, 
a dla miłośników ludzi – w świetlicy środowiskowej 
albo placówce zdrowia. Przybywa ludzi na emery-
turze i będzie przybywało, więc może pora zmienić 
przyzwyczajenia i wspomagać się nawzajem?

Jerzy Dudzik
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Sztuczna szczęka to nie rozwiązanie

 

Więcej informacji na stronie internetowej nobelbiocare.pl

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

Zapraszamy do rekomendowanej kliniki stosującej metodę All-on-4

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

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

Różne możliwości 
protetyczne 

Dobra stabilizacja 
przy użyciu jedynie
czterech implantów

Refundacja NFZ

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

3 lokalizacje we Wrocławiu:

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

ul. Joannitów 10/12
tel. 71 783 30 40

ul. Kamieńskiego 73a
tel. 71 327 01 80

www.sklepmedyczny-wroclaw.pl Sklep Medyczny 

MEDICA 
HUMANA

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

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

www.artykuly.medyczne.wroclaw.pl

Sklep medyczny
Artykuły medyczne

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

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

•	 ciśnieniomierze
•	 glukometry
•	 laski,	kule	
i	in.	art.	medyczne

Uwolnij się od zaćmy
Zaćma jest schorzeniem, które najczęściej dotyka ludzi po 60 roku życia. Warto wiedzieć, że im szybciej 
wykryta, tym proces leczenia jest o wiele łatwiejszy. o tym, jak skrócić czas oczekiwania na zabieg 
i zmniejszyć jego koszty, mówią specjaliści z one Day clinic.

Zaćma, inaczej katarakta, to zmętnienie soczewki oka. 
W większości przypadków związana jest z naturalnym pro-
cesem starzenia się organizmu, choć zasadniczo różni się od 
pogarszającego się widzenia, związanego z wiekiem. Star-
czowzroczność, która najczęściej dotyka osoby powyżej 60 
roku życia, jest wynikiem osłabienia akomodacji oka, czyli 
gorszego dostosowania widzenia do pola obrazu. Nato-
miast przy chorobie zaćmy pacjent widzi, jak przez mgłę.

objawy zaćmy
Co może wskazywać na zaćmę? Np. problem z dość częstą 
zmianą szkieł korekcyjnych, kłopoty z widzeniem konturów 
oglądanych przedmiotów oraz występowanie silnych kon-
trastów pomiędzy jaskrawymi i ciemnymi polami. 
Początkowa faza zaćmy wpływa na pogorszenie widzenia 
w dal, a gdy jest już bardziej zaawansowana, pacjent widzi 
tak samo niewyraźnie do dali, jak i bliży. Występuje również 
zjawisko zaćmy dojrzałej, które przejawia się w fazie końco-
wej, gdy pacjent widzi wyłącznie światło lub jego brak.
Ze względu na niewyjaśniony mechanizm powstawania za-
ćmy, nie wiadomo, jak jej uniknąć. Specjalistyczne krople 
do oczu pomagają tylko w początkowej fazie choroby. Leki 
podawane w kroplach wpływają natomiast na twardnienie 
jądra soczewki, co w efekcie utrudnia operację. Zdaniem  

okulistów, im mniejsze stosowanie leków w kroplach, tym 
łatwiejsze jest leczenie chirurgiczne.

co zrobić, by nie czekać 
w kolejkach z NFZ?
Wystarczy podpisać umowę z oneDayclinic i wybrać do-
godny dla siebie termin. OneDayClinic załatwi za pacjenta 
wszystkie formalności, jak również pokryje koszty zabiegu 
i soczewki. Wraz z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady Europejskiej z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stoso-
wania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowot-
nej otwarta została droga do leczenia pacjentów na terenie 
Unii Europejskiej. One Day Clinic, w oparciu o dyrektywę 
transgraniczną, pomaga polskim pacjentom w leczeniu 
poza granicami kraju, a przede wszystkim w sfinansowaniu 
jego wysokich kosztów oraz znacznemu skróceniu czasu 
oczekiwania na zabieg, nawet do 14 dni. W ramach oferty 
medycznej zapewniamy: transport, zakwaterowanie, opie-
kę polskojęzyczną , pobyt w hotelu oraz badanie kontrolne.
One Day Clinic ma podpisane umowy z wyselekcjonowa-
nymi i najbardziej doświadczonymi klinikami na terenie 
Czech. Podczas każdego wyjazdu obecny jest opiekun mó-
wiący po polsku, którego zadaniem jest pełna pomoc pa-
cjentom podczas pobytu w klinice w dniu zabiegu oraz przy 
wizycie kontrolnej i wypisie.

Bezpłatne badania
Od grudnia 2016 r. One Day Clinic 
rozpoczęło współpracę z Wrocław-
skim Centrum Seniora. 

Jednym z pierwszych wspólnych 
działań będą obchody z okazji Dnia 
Babci i Dziadka 20 stycznia 2017 r.  
w CH Marino oraz 21 stycznia 2017 r. 
w CH Borek we Wrocławiu. Na obu 
spotkaniach będą przeprowadzane 
bezpłatne badania optometryczne 
pod kątem rozpoznania zaćmy.

REKLAMA
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gazeta senior Wrocław 
tylko 48 zł za rok

Prenumerata
z dostawą do domu

Dostąpne są 
również wydania 
gazety senior 

Wpłatę na rachunek redakcji możesz dokonać
 ͫ W Banku
 ͫ wypełniając blankiet polecenia przelewu
 ͫ W Urzędach Pocztowych
 ͫ wypełniając druk polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa
 ͫ za pomocą przelewu internetowego

nie przegap żadnego wydania.
ciesz się lekturą, której tematyka rzeczywiście 
cię interesuje.
Bądź na bieżąco z aktualną ofertą produktów 
i usług dedykowanych twoim unikalnym 
potrzebom.
złóż zamówienie na roczną prenumeratę „gazety 
senior” z bezpośrednią dostawą do domu!
Prenumerata to gwarancja dostarczenia każdego 
wydania wprost do twojej skrzynki pocztowej.

Pytania dotyczące prenumeraty tel. 505 151 952

Poznań (tylko 48 zł) 
dwumiesięcznik

kraj (tylko 40 zł)
kwartalnik

Prenumeratę możesz zamówić  
w każdym momencie roku.

nowa cena

Dokonując wpłaty należy obowiązkowo podać:
Dane odbiorcy (Redakcji):
Redakcja gazety senior
ul. t. kościuszki 35c, 50-011 Wrocław
nr rachunku bankowego: 43 1140 2004 0000 3702 5203 6868
tytułem: Roczna Prenumerata gazety senior Wrocław
lub kraj/ Poznań (jeśli zamawiasz inne wydanie, szczegóły patrz poniżej)

Dane zleceniodawcy (Prenumeratora):
imię i nazwisko

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

zmiana numeru 

rachunku
bankowego!

6  
wydań

4  
wydania

6  
wydań
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PSZoK (Punkt Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych) 

JUż oD 1 StycZNia UłAtWiENiA W ZBióRCE śMiECi

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

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

ul. Janowska 51
pn-pt: 7.00-15.00

Według starych przepisów szkło zbieraliśmy do dwóch 
pojemników – zielonego (kolorowe) lub białego (bez-
barwne). Od 1 stycznia jest wygodniej – białe pojem-
niki zniknęły, zostały tylko zielone. Wrzucamy do nich 
zarówno szkło kolorowe, jak i bezbarwne.

Szkło odbiorają spod domu
Od 1 stycznia szkło nie jest już zbierane w specjalnych 
„gniazdach” ustawionych w ogólnodostępnych miej-
scach. Zielone pojemniki lub worki są odbierane bez-
pośrednio od właścicieli i zarządców nieruchomości 
z wiat śmietnikowych i miejsc gromadzenia odpadów. 
Właściciele i zarządcy nieruchomości otrzymali ozna-
czone zielonym kolorem pojemniki lub worki na szkło.

Duże gabaryty odbiorają częściej
Wygodniej wyrzucimy stare meble, dywany, ramy 
okienne, duże zabawki i inne tzw. duże gabaryty – od 
1 stycznia są odbierane częściej. W przypadku zabu-

dowy jednorodzinnej – co najmniej raz na dwa miesią-
ce, a w przypadku budynków wielorodzinnych – przy-
najmniej raz w miesiącu. Kontenery są podstawiane 
na dotychczasowych zasadach.

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

częstsze wywozy
Podsumujmy: odpady zmieszane są wywożone co 
najmniej raz w tygodniu, tak samo jak odpady zielone 
(wcześniej wywożono je co dwa tygodnie). tworzywa 
sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe są 
zabierane co najmniej raz na dwa tygodnie (dotych-
czas raz w miesiącu). Wywożone są odpady z tektury 
co najmniej raz w miesiącu, a szkło raz na dwa tygo-
dnie.

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

harmonogram na cały rok
Zgodnie z nowymi przepisami firmy odbierające od-
pady zaplanowały harmonogram odbioru odpadów 
od razu na cały rok. Dzięki temu zmiany nie zaskoczą 
mieszkańców. Co ważne, nie zmieniła się opłata pono-
szona przez mieszkańców.
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Renta dożywotnia – fakty i mity
W srebrnym pokoleniu osoby z pasją życia i wykształceniem chętniej korzystają z roz-
wiązań polepszających jakość życia, takich jak renta dożywotnia. Renta dożywotnia jest 
coraz popularniejsza wśród osób 65+ i to niekoniecznie samotnych.

Więcej informacji na temat renty dożywotniej uzyskają Państwo pod numerem: 801 801 841

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.

Wbrew utartym stereotypom z renty dożywotniej nie 
korzystają tylko osoby samotne. Jak wynika z ba-
dań rynku przeprowadzonych przez Fundusz Hipo-
teczny Familia takich osób jest zaledwie 27% wśród 
badanych. Pozostałe 73% seniorów ważne decyzje 
podejmuje w gronie rodziny, współmałżonków, bli-
skich przyjaciół i opiekunów.
Coraz częściej z oferty Funduszu korzystają osoby, 
które dowiedziały się o rencie dożywotniej od rodzi-
ny. Rodzina i dzieci występują już nie tylko jako do-
radcy, ale jako inicjatorzy samego pomysłu.

Wykształceni, oczytani seniorzy
Z badań przeprowadzonych przez Fundusz Hipo-
teczny Familia, aż 80% osób korzystających z renty 
dożywotniej to osoby z wykształceniem wyższym 
i średnim, a wśród nich prawnicy, architekci, nauczy-
ciele, aktorzy, emerytowani wojskowi. Osoby, które 
korzystają z renty FH Familia, są osobami aktywny-
mi. Ich życie jest wypełnione po brzegi rozmaitymi 
aktywnościami; począwszy od czytania książek, na 
nauce języków obcych skończywszy. Co trzeci klient 
Familii jest zrzeszony w organizacjach pozarządo-
wych, stowarzyszeniach czy klubach.
Mimo iż renta dożywotnia adresowana jest do 
wszystkich, bez względu na wykształcenie, to jed-
nak osoby z dyplomem stanowią większość klien-
tów Funduszu. Osoby te również częściej korzystają 
z porad prawnych czy notarialnych przed przystą-
pieniem do Funduszu. – Każdą osobę zaintereso-
waną przystąpieniem do Familii zachęcamy, by na-

szą umowę skonsultowała z zaufanym prawnikiem 
– mówi Katarzyna Brzeska-Miksa, prezes Funduszu 
Hipotecznego Familia.
Aż 63% osób korzystających z tego świadczenia 
w ramach Familii, za kryterium wyróżniające Fun-
dusz Familia spośród innych funduszy uznało wła-
śnie zabezpieczenia w umowie i wysokość renty.

Lepsze dziś i jutro
Aż 34% ankietowanych Familii wyjeżdża na odpo-
czynek przynajmniej raz do roku. Podróże częstsze 
niż dwa razy do roku zadeklarował co czwarty klient 
Funduszu Hipotecznego Familia. Również co czwar-
ta osoba korzystająca z tego rozwiązania, przynaj-
mniej raz w roku udaje się do sanatorium. Prawie co 
drugi senior wakacje spędzi na działce, ale dzięki 
rencie dożywotniej co ósmy dodatkowo wyjedzie za 
granicę na zorganizowane wycieczki dla seniorów.
– O tym jak zmienia się życie naszych nowych Klien-
tów, dowiadujemy się po pewnym czasie. Dopiero 
po dwóch – trzech miesiącach, gdy osoby prze-
konują się, że w ich życiu faktycznie nic nie uległo 
zmianie, seniorzy zaczynają doceniać wolność, któ-
rą otrzymują dzięki dodatkowym pieniądzom co mie-
siąc. Od drobnych przyjemności, jak wyjścia do kina, 
teatru po dalsze wycieczki za granice kraju. Średnia 
wysokość renty dożywotniej to 1000 zł, najwyższe 
renty, które wypłaca fundusz, wynoszą sporo ponad 
3000 zł na miesiąc. Z takimi dodatkowymi fundusza-
mi żyje się na pewno przyjemniej – nadmienia Kata-
rzyna Brzeska-Miksa.

REKLAMA

Akademia „Dostępne Finanse” 
dla seniora
Jak chronione są nasze oszczędności, co robić, by uniknąć pułapek 
finansowych? Odpowiedzi na te i inne pytania z zakresu bankowości 
otrzymają seniorzy z klubów seniora w ramach bezpłatnych warsztatów 
z cyklu Akademia „Dostępne Finanse”.

Karty płatnicze czy usługi bankowości elektronicznej, 
za pośrednictwem których można opłacić np. prąd 
czy gaz, jeszcze wciąż są tajemnicą dla wielu pol-
skich seniorów, szczególnie mieszkańców małych 
miast i wsi. Dlatego niezależnie od działań podejmo-
wanych przez władze rządowe i samorządowe, Na-
rodowy Bank Polski ponownie rusza ze spotkaniami 
w ramach Akademii „Dostępne Finanse”.
Inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości 
wśród Polaków na temat korzyści i możliwości pły-
nących z posiadania rachunku bankowego oraz ak-
tywnego korzystania z nowoczesnych instrumentów 
płatniczych, takich jak karty płatnicze i bankowość 
elektroniczna.

Bezpłatne warsztaty dla seniorów
W trakcie spotkania dowiecie się Państwo, jak unik-
nąć pułapek finansowych, jakie są podstawowe pro-
dukty i usługi bankowe oraz jakie instytucje finanso-
we działają w Polsce. Zapoznacie się z działalnością 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, by wiedzieć, 
jak chronione są Wasze oszczędności w bankach 
oraz jak bezpiecznie używać bankowości elektro-
nicznej.
Uczestnicy otrzymają publikacje NBP na temat finan-

sów oraz przydatne upominki.
Warsztaty są bezpłatne i prowadzone przez specjali-
stę Narodowego Banku Polskiego. Ich ilość jest ogra-
niczona, decyduje więc kolejność zgłoszeń.

Zapisy oraz więcej informacji pod adresem  
e-mail: piotr.toczynski@nbp.pl

Piotr Toczyński
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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

REKLAMA

Giełda ofert  
turystycznych dla seniora

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

klub seniora Podróżnika  
im. Janusza czecha zaprasza na  
PRELEkcJĘ krajobrazy z ptakami
23 lutego (czwartek) godz. 14.00

23 kwietnia (czwartek) godz. 14.00
Polska w obiektywie klubowiczów. Spotkanie i prelekcja poświęco-
ne będą przeglądowi najciekawszych miejsc, które odwiedzili klu-
bowicze podczas wycieczek krajoznawczych w 2016 r. Będzie to 
także okazja do powspominania miłych i zabawnych momentów. 
Prelekcję poprowadzi Pani Teresa Szewioła. 
27 marca (czwartek) godz. 14.00
Syberia. Prelekcję wygłosi Pani Anna Padewska – znana naszych 
klubowiczom podróżniczka. Więcej informacji w kolejnym wydaniu.

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

Tematem spotkania będzie przyroda, krajobrazy i nasze 
rodzime ptactwo. Prelekcję poprowadzi Małgorzata Piet-
kiewicz, ornitolog Uniwersytetu Wrocławskiego. Nasz gość 
specjalny ukończył biologię na UWr, pracuje jako ornitolog 
i od lat zajmuje się edukacją przyrodniczą. Pani Małgorza-
ta przeprowadziła wiele zajęć z dziećmi, młodzieżą oraz 
osobami dorosłymi w ramach różnych projektów. Serdecz-
nie zapraszamy na spotkanie.

609 941 775
509 550 645

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

biuro obsługi turystycznej PodrÓżnik
2016

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

Zapraszam Jolanta Furyk

Program wycieczek na 2017 r.
28 stycznia  Berlin

Grune Woche Międzynarodowe targi żywności, 
Rolnictwa i Ogrodnictwa oraz Muzeum techniki

11 luty  Poznań Galeria Narodowa i pałac w Rogalinie

20-24 września  Bieszczady jesienne8-10 września  Wiedeń

Wismar, Stralsund, Rostock, wyspa Rugia, Park Narodowy 
Jasmund z białymi klifami, cesarskie kurorty nadbałtyckie

2-6 sierpnia  Meklemburgia – Niemcy

Polesie (Chełm i okolice) oraz Zamość

19-23 lipca  Wschodnie rubieże Polski

18 luty  pałac w Koszęcinie (siedziba zespołu Mazowsze) oraz w Kamieniu Śląskim

22-28 maja  Rumunia - Transylwania

6-9 kwietnia  Warszawa

9-11 czerwca  Norymberga – Ratyzbona

23-24 czerwca  Gniezno i Szlak Piastowski

12-16 lipca drugi termin 16-20 sierpnia  Mazury
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Giełda ofert  
turystycznych dla seniora

klub seniora 
Podróżnika  
im. Janusza czecha 
zaprasza na wycieczki!
łódź-Pałace i rezydencje łódzkich 
Lodzermenschów,  
termin: 01.04.2017

krzeszów-kamienna góra-chełmsk 
Śląski, termin: 22.04.2017

głogów-Rejs statkiem Laguna - 
nowa sól, termin: 27.05.2017 

nowa Ruda - Bożków - Broumov  
(2 dni), Termin: 09-10.06.2017

zapisy na spacery i wycieczki odbywać się będą przed i po prelekcji klubu seniora Podróżnika w sali 
210 na ii piętrze oraz podczas dyżuru klubu. zapisy przyjmuje pani teresa szewioła tel. 691 395 470, 
tel. 797 163 682. Dyżury ks Podróżnika: 9 lutego (czwartek), godz. 11:00-13:00, sala 28

spacer ze zwiedzaniem centrum 
Historii zajezdnia:18 stycznia 2017 r. 
(godz. 13.00 i 13.15)
Muzeum przy ul. Grabiszyńskiej, koszt 5 zł/os (opłata za przewodnika). 
Na 18 stycznia godz. 13:00 i 13:15 mamy już dwie pełne grupy. Jeśli będą 
jeszcze chętni to powołana zostanie jeszcze, trzecia grupa.

spacer do Parku Wschodniego we 
Wrocławiu pt. krajobrazy z ptakami: 
28 stycznia 2017 r. (godz.10.00)
ZIMOWE  PTAKOLICZENIE, dojazd na miejsce zbiórki komunikacją miej-
ską (3, 5, 114, 134). 

zwiedzamy sale i zakamarki w 
narodowym Forum Muzyki: 10 lutego 
2017 r. (godz. 13.00)
Spacer z przewodnikiem, bilet wstępu 12 zł od osoby. Niestety od Nowego 
Roku podrożały bilety i nie ma ulgowych. 

zapisy na spacery 
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Podróże w XVi wieku
koniecznie z przygodami
Łukasz Czeszumski – autor reportaży o mafii narkotykowej, mógłby wiele opowiedzieć 
o tym, jak dotrzeć do najbardziej niebezpiecznych zakątków Ameryki Południowej. Ale 
o dziwo, równie wiele ma do powiedzenia na temat podróżowania po Europie i świecie 
w XVI wieku – wiedzę tę zgłębił w ramach przygotowań do serii powieści historycznych 
pt. „Krew wojowników”.

W czasach średniowiecza i renesansu podróżowali 
tylko ci, którzy musieli, a naprawdę daleko od domu 
zapuszczali się głównie różnego rodzaju awanturni-
cy, uciekający przed krwawą zemstą lub karą śmierci. 
Ale to, czego po drodze doświadczali, nie da się po-
równać z przeżyciami współczesnych podróżników.
– Podróż z Krakowa do Gdańska zajmowała kon-
no lub Wisłą przynajmniej tydzień. Podróż  z Polski 
do Włoch trwała od kilku tygodni do kilku miesięcy. 
I nigdy nie było wiadomo, czy uda się taką podróż 
przeżyć – opowiada Łukasz Czeszumski. – Pozna-
wanie świata wymagało końskiego zdrowia, potężnej 
wytrzymałości i odporności na niewygody. Zajazdy 
oferowały w najlepszym razie strawę i napitek oraz 
nocleg w ciasnej zbiorowej sali lub nawet w stajni. 
Wszy, pchły i pluskwy były normą, do której trzeba 
było się przyzwyczaić.

Świat dla awanturników
Nic dziwnego, że dla większości mieszkańców XVI-
-wiecznej Europy podróże były ostatecznością, 

a nie kwestią wyboru. Ci, którzy zasłynęli ze swych 
podróży, to przeważnie słynni awanturnicy, tacy jak 
Stanisław Sobocki, który zbiegł z Polski, by uniknąć 
kary za morderstwo. Po wielu perypetiach wstąpił do 
zakonu kawalerów maltańskich, po czym toczył boje 
na Sycylii oraz w Afryce. Inny znany „podróżnik” – 
Bartłomiej Nowodworski, służył francuskim królom 
w wojnach domowych, a potem spędził osiem lat jako 
rycerz Zakonu Maltańskiego, zdobywając twierdze 
arabskie w Afryce.
– Jego wyjazd z Polski odbył się w dość dramatycz-
nych okolicznościach, ponieważ zabił on w pojedyn-
ku królewskiego dworzanina – opowiada Łukasz 
Czeszumski. – Jak pisano potem o Nowodworskim: 
„dla jego rycerskiej duszy wstydem i męką był spo-
czynek. Nawykły od lat młodych do wrzawy walki, 
długi czas przeżywszy wśród trudów wojennych, tę-
sknił do bojów, jak ptak tęskni do powietrza, żeglarz 
do morza” – cytuje „Żywoty sławnych Polaków XVII 
wieku” Andrzeja Koźmiana.

Nieprzejezdne drogi, 
niebezpieczne statki
Na Zachodzie Europy przez całe średniowiecze 
głównymi szlakami pozostawały drogi rzymskie. 
Poza skąpą siecią dróg Europę pokrywały także roz-
ległe dzikie obszary – góry czy bagna, na których 
szlak często ginął i łatwo było zabłądzić. Mostów 
budowano niewiele, więc większość rzek trzeba było 
pokonywać w bród. Deszcze zamieniały szlaki w bło-
to, a śnieżne zaspy zupełnie wyłączały je z użytku. 
Dlatego podróże (w tym także wyprawy wojenne) or-
ganizowano prawie wyłącznie od wiosny do jesieni. 
Zima była czasem odpoczynku.
Podróżowano też rzekami i morzem. Taka podróż 
była nieco szybsza i pozwalała ominąć niedostępne 
(np. z powodu toczących się wojen) lądy i łańcuchy 
górskie.
– Ale podróż morska także nie należała do bezpiecz-
nych – mówi Łukasz Czeszumski. – Na statkach pa-
nowała ciasnota, a więc i spora szansa na wybuch 

Łukasz 
Czeszumski

Nienagannie elegancki, kulturalny, aktywny senior, 80+/170/70, średnie, 
bez nałogów i zobowiązań, niezależny finansowo, zmotoryzowany. Poznam 
sympatyczną, niezależną, niekonfliktową panią ok. 70 lat do wspólnego 
spędzania czasu. tel. 881 369 865 

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

ogłoszEniA DRoBnE

stowarzyszenie "My oporowianie" 
zaprasza seniorów na wczasy  
do grzybowa w terminach: 

•	 3 - 24 czerwca 2017 r. 
•	 26 sierpnia – 16 września 2017 r. 
Dojazd zorganizowany - PKP i autobus

Koszt pobytu w ośrodku (bez wyżywienia) - 550 zł

Zapisy na wyjazd przyjmowane w każdą środę  
w godz. 17.00 - 18.00 w siedzibie Rady Osiedla 
Oporów, ul. Wiejska 2. Krystyna Kaczmarek,  
tel. 513 406 436
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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 

w cenie: 4 noclegi, 
całodzienne wyżywienie 

ze świątecznym menu, 
możliwość korzystania 

z basenu i rowerów 
(1 godz. dziennie), 

świąteczny koncert 
muzyczny

turnus 
Wielkanocny

termin 14-18 kwietnia 2017 r. 
cena 320 zł

REKLAMA

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert  
turystycznych dla seniora

REKLAMA

zarazy. Statek mógł rozbić się na skałach lub utopić 
podczas sztormu.

Kosztowne przekraczanie granic
Brak dróg, wojny i niewygody to nie wszystkie pro-
blemy, jakie czyhały na ówczesnych podróżników. 
Już w średniowieczu miasta ściągały cła od kupców, 
a popularne „prawo składu” czyniło tranzyt nieopła-
calnym. Lokalni władcy ściągali myto za przejazd 
przez swoje tereny, a także za korzystanie z dróg czy 
mostów.
– Podróżny udający się do Hiszpanii musiał zapła-

cić na granicy wysokie cło od wszystkich wwożonych 
przedmiotów i konia. Z kolei w miastach Włoch, które 
żyły w bezustannym strachu przed epidemiami, za-
braniano wjazdu każdemu, kto nie legitymował się 
podpisanym przez uznanego medyka świadectwem 
zdrowia. Takie świadectwo było dość kosztowne, 
kwitł więc handel fałszywkami – podaje Łukasz Cze-
szumski.
Do tego dochodzą jeszcze prześladowania religij-
ne. Cyganie byli w Europie przeganiani z miejsca na 
miejsce, więc w końcu zaczęli udawać „chrześcijan 
z Egiptu”. Żydzi mieli swobodę wyznania np. w Pol-

sce, ale już np. w uchodzącej za tolerancyjną Wene-
cji, mogli się osiedlać tylko na wyspie Gettare (stąd 
zresztą wywodzi się słowo „getto”).
Poza tym nie brakowało rozmaitych zbójców. Zło-
dzieje grasowali nie tylko na odludziach, ale wszę-
dzie tam, gdzie mogli liczyć na solidne łupy, np. na 
głównym szlaku prowadzącym do Rzymu. Zbójeckie 
bandy często prowadzone były przez uzurpatorów 
udających miejscowych książąt. Nie do pomyślenia 
było podróżować przez obce ziemie bez broni, a na-
wet wskazane było posiadanie zbrojnej eskorty.

c.d. str. 22

fot. Jan Bruegel „Wiejska ulica”
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Uzdrowisko Świnoujście s.A.
„Admirał I” ul. Żeromskiego 13, 72-600 Świnoujście 
tel. 91 321 44 52, 91 321 21 85
www.uzdrowisko.pl
e-mail: rezerwacje@uzdrowisko.pl

turnus dla seniora 55+
Morze zdrowia  
- już od 949 zł
cena pakietu zawiera: 
• 7 noclegów w komfortowych warunkach
• całodzienne wyżywienie
• 10 zabiegów leczniczych
• opiekę medyczną oraz badania lekarskie
• nieograniczoną możliwość korzystania  

z basenu, jacuzzi oraz strefy saun

Regionalny ośrodek 
Rehabilitacji Leczniczej „Admirał i” turnus dla seniora 

Morze zdrowia  
- już od 903 zł
cena pakietu zawiera: 
• 7 noclegów w komfortowych pokojach
• całodzienne wyżywienie
• 10 zabiegów leczniczych
• opiekę medyczną i badania lekarskie
• gimnastyka zbiorowa 2x w tygodniu
• wypożyczenie: kijki Nordic Walking

Uzdrowisko Świnoujście s.A.
Sanatorium Bursztyn 
ul. Żeromskiego 9, 72-600 Świnoujście
tel. 91 321 44 52, 91 321 21 66
www.uzdrowisko.pl   e-mail: rezerwacje@uzdrowisko.pl

Promocja do 14 kwietnia 2017 r. 

sanatorium Bursztyn

Zmyślona historia 
o prawdziwym świecie
Zebrane materiały dotyczące podróżowania i życia 
w XVI wieku Łukasz Czeszumski wykorzystał we 
wspomnianym cyklu powieściowym „Krew wojowni-
ków”. I choć sam bohater – polski szlachcic Jarosław 
Burzyński – to postać fikcyjna, całe tło historyczne 
oraz szczegóły życia codziennego opierają się na 
wiarygodnych źródłach. Dzięki powieści możemy 
więc poznać Europę i świat, o jakich nie czytaliśmy 
w popularnych podręcznikach historii.
– Wiele miejsc, w których rozgrywa się akcja książki, 

odwiedziłem osobiście, a później szukałem informa-
cji historycznych na ich temat. Dopiero połączenie 
moich doświadczeń, teorii historyków oraz dawnych 
przekazów złożyło się na kompletną wizję opisywa-
nych wydarzeń, atmosferę krain i miast – mówi au-
tor. – Przy pisaniu książki sporą pomocą były też dla 
mnie obrazy XVI-wiecznych malarzy. To świetny spo-
sób, aby poznać ówczesne stroje, architekturę miast, 
a także odzwierciedlenie codziennych tęsknot, stra-
chów i nastrojów, jakimi żyli ludzie epoki – przekonu-
je Łukasz Czeszumski.
Jarosław przeżywa wszystko to, co było doświad-
czeniem podróżnika w XVI wieku. Często włóczy się 

na oślep, śpi w lesie, poluje, aby zdobyć pożywie-
nie. W Siedmiogrodzie trafia do zbójeckiej bandy, we 
Włoszech stanie się prawą ręką zdeprawowanego 
księcia, po przygodach w Hiszpanii i krótkim epizo-
dzie w Afryce wsiądzie na pokład okrętu zmierzają-
cego do Nowego Świata…
Jeśli dziś nadal twierdzimy, że podróże zmieniają 
ludzi, to w odniesieniu do podróżników sprzed kilku 
wieków nie byłoby przesadą stwierdzić, że ich zmie-
niały po wielokroć. „Krew wojowników” to cykl po-
wieściowy, którego osią jest właśnie jeden z takich 
awanturniczych losów – pełen przemian dokonują-
cych się za sprawą kolejnych podróży.

REKLAMA

fot. Jan Brueghel „Starszy Krajobraz nad rzeką”
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Położona w Kudowie-Czermnej kaplica stanowi nie 
tylko wyjątkową atrakcję turystyczną, ale jednocze-
śnie umożliwia głęboką refleksję związaną z prze-
mijaniem i ostateczną prawdą o człowieku – prawdą 
o śmierci.
Kaplica powstała w latach 1976 – 1804 z inicjatywy 
Wenzela Tomaschka, proboszcza parafii w Czerm-
nej, który wraz z grabarzem J. Langerem i kościel-
nym parafii J. Schmidtem, zgromadzili w jej wnętrzu 
ok. 30 tysięcy szczątków ludzkich zebranych w oko-
licach Kudowy, Polanicy i Dusznik. Każda czaszka 
i każda kość są autentyczne, a za każdą z nich kryje 
się ogromne cierpienie i śmierć.

Ofiary wojny i epidemii
Kaplica wybudowana w stylu barokowym, mimo 
że z zewnątrz wygląda na nieszczególnie dużą, ze 
względu na ilość zgromadzonych tu szczątek ludz-
kich na każdym robi wielkie wrażenie i niejednokrot-
nie przyprawia o dreszcz grozy. Ściany i sklepienie 
kaplicy pokrywają ok. 3 tysiące ciasno ułożonych 
czaszek i ludzkich kości – ofiar wojen religijnych i po-
morów w XVII i XVIII w., w tym wojny 30-letniej (1618-
48), wojen śląskich (1756-63) oraz epidemii chorób 
zakaźnych, szczególnie cholery. Szczątki znajdują 
się również w krypcie pod kaplicą, a ich szacunkowa 
ilość wynosi ponad 20 tysięcy.

Rzeźby aniołów
Centralnym punktem kaplicy jest skromny barokowy 
ołtarz z figurą Chrystusa na krzyżu – największym 
symbolem śmierci w religii chrześcijańskiej. Wśród 
piszczeli i czaszek ułożonych warstwami przy ścia-
nach kaplicy znajdują się dwie drewniane rzeźby 
aniołów, jeden z trąbką i napisem łacińskim „Po-
wstańcie z martwych”, drugi z wagą i napisem łaciń-
skim „Pójdźcie pod sąd”. Kaplica jest wyjątkowym 
obrazem przemijalności i kruchości człowieka.

Można ją zwiedzać od wtorku do niedzieli. Koszt: bi-
let normalny 5 zł, ulgowy 2,5 zł.

Uwaga: w kaplicy obowiązuje całkowity zakaz fo-
tografowania i filmowania.

Roman Szymański

sanktuarium zadumy  
nad życiem i śmiercią...
Szczególnym miejscem Kudowy Zdroju jest Kaplica Czaszek. Stanowi ewene-
ment nie tylko w Polsce, ale i w skali europejskiej: jest jednym z trzech takich 
obiektów znajdujących się w Europie.



www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny24

REKLAMA

Niezbędnik
Finanse
Familia – fundusz hipoteczny
familiasa.pl

801 801 841

Skok Stefczyka
Wrocław, ul. Piłsudskiego 24
Wrocław, ul. Wita Stwosza 1-2

71 781 55 16
71 343 20 22

opieka
Dzienny Dom Seniora  
Ludwisia www.ludwisia.pl

66 50 50 152

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

turystyka
Biuro Obsługi Turystycznej 
PODRÓŻNIK
www.botpodroznik.pl

509 550 645 
609 941 775

Biuro Turystyczne Manikar
Stronie-Śląskie, ul. Kościuszki 29

74 814 36 94 

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

Nad Wodospadem
Międzybrodzie Bialskie
ul. Medyków 19

796 862 060

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

94 354 31 16

Sandra Spa www.sandraspa.eu 91 387 86 62

Uzdrowisko Świnoujście S.A
Świnoujście, Admirał I
ul. Żeromskiego 139

91 321 44 52

Sanatorium Bursztyn
Świnoujście, ul. Żeromskiego 9

91 321 21 66

Uzdrowisko Łądek-Długopole
www.uzdrowisko-ladek.pl

74 81 46 437

Uzdrowisko Uniejów-Park
www.izc.pl

63 288 89 59

Praca
Opiekunki AJ Partners  
Job Center

32 395 88 83

Usługi
PSZOK ul. Kazimierza Michalczyka 9
ul. Janowska 51

Kinderplaneta
Sky Tower
Carrefoure Borek
Pasaż Grunwadzki
Arkady Wrocławskie
Ferio Gaj
Auchan Bielany
Dom Handlowy Renoma
Factory Outlet 

785 583 024
887 417 934
601 659 330
723 063 093
669 411 316
603 516 793
790 362 544
721 869 466

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

zdrowie i uroda
Arkmed wypożyczalnia 
sprzętu medycznego
Świdnica, ul. Siostrzana 23
Dzierżoniów, ul. Piłsudskiego 8
Bielawa, 1-go Maja 31a
Kamienna Góra, DCR 
ul. Korczaka 1

74 817 60 67

661 180 218
74 816 79 69
74 817 60 67 
785 180 118

Dental Med
Wrocław, ul. Kamieńskiego 142 

71 327 63 13

Centrum  
Optyczno-Optometryczne
ul. Komadorska 53P, Wrocław

71 369 61 24

Hemorend hemorend.pl 509 471 222

Masaż leczniczy  
i rehabilitacja
Wrocław, ul Jana Ewangelisty 
Purkyniego 1

511 740 034

Medcithi – wioska medyczna 791 020 403

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

730 742 483

Lexum grupa Optegra
Zabiegi usuniecia zaćmy na NFZ w 14 dni

Polski Związek Głuchych
Wrocław, ul. Braniborska 2/10

71 355 67 19

OneDayClinic
Operacje usunięcia zaćmy

71 71 22 332

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

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

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

71 344 81 20

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

ul. Kościuszki 29
Stronie śląskie

rewal SUNSet SPa*
08.05-18.05 1250 zł
09.09-19.09 1250 zł

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

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

Międzyzdroje "Stilo"
06.07-16.07 1450 zł

Wczasy nad polskim morzem

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

tel. 74 814 36 94
tel. 605 170 074

Biuro turystyczne "MaNiKar"

*Możliwość wykupienia 5 dniowego pakietu rehabilitacyjnego 
(2 wybrane zabiegi x 5 dni) za dopłatą 150 zł


