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Nic nie jest dane 
raz na zawsze
Nazywa się ją królową polskich seriali. Czego się dotknie, zamienia 
w złoto. W przyszłym roku widzowie dostaną serial i film sygnowane jej 
nazwiskiem w scenariuszu. Ilona Łepkowska, bo o niej mowa, to kobieta 
wiecznie pracująca. W rozmowie z Bartkiem Fetyszem mówi o filmie, 
początkach kariery, miłości i… depresji.

Bartek Fetysz: Jak to jest być artystką na cenzurowa-
nym? Cokolwiek Pani nie zrobi – media mają coś do 
powiedzenia. Łatwo tworzyć pod lupą?

Ilona Łepkowska: Kwestia przyzwyczajenia. A poza tym to nie 
jest całkiem tak – media łapią to, co się im rzuci. Moje produkcje 
często odnoszą sukcesy, więc wszyscy uznali, że moje nazwisko 
przyciągnie widzów, więc często na nim opierają reklamę. Wiem, 
jak to działa, więc się tym nie przejmuję. Wiem, że będą pisać 
i krytykować. Pracuję więc mimo to całkiem normalnie, na szczę-
ście mogę to robić w swoim rytmie i tak jak ja chcę.

B.F.: Pani studiowała zarządzanie. Co Panią pchnęło 
w stronę filmu?

I.Ł.: Kompletny przypadek – z braku lepszych planów na wakacje 
statystowałam pod koniec studiów w filmie Zanussiego „Barwy 
ochronne”. Wciągnęło mnie. Potem trafiłam do Wytwórni Filmów 
Dokumentalnych, byłam asystentką kierownika produkcji. Na 
urlopie wychowawczym trafiłam do Studium Scenariuszowego. 
I poszło...

B.F.: Jak wspomina Pani swoje początki? Jakie były 
pierwsze zlecenia i budżety? Ja dopiero w planach 
byłem, a Pani już film robiła (Wakacje z Madonną, 1983). 
Łatwo było tworzyć za czasów Polski Ludowej, komu-
ny?

I.Ł.: Musiał Pan przypomnieć, jaka jest między nami różnica 
wieku? (śmiech) Pod pewnymi względami było wtedy łatwiej, niż 
teraz. A już żyć z pisania na pewno było łatwiej. W Zespołach 
Filmowych byli liczni tak zwani „rycerze drugiej raty” – kiedy pod-
pisywało się umowę na scenariusz na podstawie pomysłu, często 
przedstawionego jedynie ustnie kierownikowi Zespołu, dostawało 
się 25% honorarium. Kiedy złożyło się tekst – niezależnie od jego 
jakości – dostawało się drugą ćwiartkę. Połowa zostawała do za-
twierdzenia tekstu. Bardzo często było z góry wiadomo, że do tego 
nigdy nie dojdzie, dawało się po prostu pożyć kolegom. Pieniądze 
były przecież państwowe, czyli niczyje... W telewizji bywało po-
dobnie. Żyć, nie umierać. Jednocześnie te same Zespoły Filmowe 
bywały prawdziwie twórczymi miejscami i jak się chciało, to można 
się było wiele nauczyć. A zdjęcia do filmów trwały długo, nikt nie 
liczył się z kosztami ekipy, najdroższa była taśma kupowana za 
dolary i tu były ograniczenia. A ilość dni zdjęciowych? Filmy, które 
dziś robiłoby się w 20 dni zdjęciowych, kręciło się trzy miesiące. 
Inne czasy.

B.F.: Rok 1988 i powstaje kultowy „Kogel-mogel”. Pro-
szę mi opowiedzieć, jak do tego doszło. 

I.Ł.: Po sukcesie filmu „Och Karol”, który według mojego scenariu-
sza nakręcił Roman Załuski, postanowiliśmy „iść za ciosem” i już 
wspólnie wymyślić jakąś nową historię. I wymyśliliśmy, ja spisa-
łam, a Roman szybko nakręcił.

B.F.: Spodziewała się Pani, że będzie taki sukces? Że 
będzie część druga?

I.Ł.: Roman był przekonany, że będzie sukces, ja – niekoniecznie. 
Ale był. Więc szybko myknęliśmy drugą część. A potem jeszcze 
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Okulary: Fielmann. 3 lata gwarancji na wszystkie okulary. 20 x w Polsce, ponad 700 x w Europie. Również w Państwa sąsiedztwie: Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, 
 Katowice, Koszalin, 2 x Kraków, Legnica, 2 x Łódź, 2 x Poznań, Płock, Radom, Szczecin i Wrocław. Fielmann Sp. z o. o., ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań. Dalsze informacje www.fielmann.com

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

Bezpłatne badanie ostrości wzroku
najnowocześniejszymi urządzeniami, w każdej chwili, bez rejestracji. 000 zł
Supermodne okulary z Państwa mocą
ponad 300 opraw, jednoogniskowe szkła organiczne z powłoką 
utwardzającą, 3 lata gwarancji, łącznie z badaniem ostrości wzroku. 7900 zł
Modne okulary przeciwsłoneczne z Państwa mocą
jednoogniskowe szkła organiczne, ochrona przed promieniowaniem UV, 
3 lata gwarancji, łącznie z badaniem ostrości wzroku. 10950 zł
Okulary progresywne najwyższej jakości
ponad 300 opraw, szkła organiczne z powłoką utwardzającą, 
3 lata gwarancji, łącznie z badaniem ostrości wzroku. 27900 zł

www.fielmann.com

Szampański zakład
*Gwarancja zwrotu pieniędzy. Jeśli w ciągu sześciu 

tygodni od dokonania zakupu w firmie Fielmann zobaczą 

Państwo taki sam produkt, proponowany gdzie indziej taniej, 

Fielmann przyjmie towar z powrotem i zwróci cenę zakupu. 

Dodatkowo podarujemy Państwu butelkę szampana. 

Okulary: Fielmann.

„Komedię małżeńską”, już po przełomie. Poszła 
dużo gorzej, pewnie była gorsza, ale czasy też 
nie sprzyjały polskim filmom, zachłysnęliśmy się 
dostępem do produkcji zachodnich.

B.F.: Nie złamię chyba żadnej tajemnicy, 
kiedy zapytam o „Kogel-mogel 3”? Bo 
scenariusz już gotowy, wiem, bo śledzę. 
Co może mi Pani zdradzić? No i jak to jest 
po latach wracać do tych samych boha-
terów, część dojrzała, postarzała się, jaka 
historia będzie motywem przewodnim? 
Kto w obsadzie?  

I.Ł.: Oj, ciężko, ciężko się wracało... Męczyłam 
się przy pisaniu jak potępieniec. Poprawiałam, 
wracałam, zmieniałam, byłam totalnie nieza-
dowolona. Musiałam wymyślić jakiś pomysł na 
nieobecność ekranowego męża Grażyny Błęckiej-
-Kolskiej, jakiś pomysł na jej obecne życie, trzeba 
było zastanowić się, co z jej dzieckiem, które 
zapowiadała ostatnia scena „Galimatiasu”. No 
i co z Wolańskimi? Zostawiać ich w nowym filmie 
czy porzucić? Jaka proporcja między miastem 
a wsią? Jaki łącznik? Wiadomo było, że tylko na 
„starych” bohaterach się nie pojedzie... Było wiele 
dylematów i mimo że skończyłam scenariusz, nie 
mam nadal pewności, czy dobrze je rozstrzygnę-
łam...

B.F.: Spotyka się Pani często z hejtem? 
Dotyka Panią krytyka? 

I.Ł.: Pewnie, że się spotykam. Hejt nasz powsze-
dni, że tak powiem. Hejt mnie nie dotyka, praw-
dziwa, sensowna krytyka prawdziwie przejmuje 
i skłania do refleksji.

B.F.: Scenarzystka i pisarka – do refleksji 
skłania Pani książka. Wydała Pani świetną 
moim zdaniem powieść „Pani mnie z kimś 
pomyliła”, zresztą to jest opowieść, która 
wciąga niesamowicie – czyta się w dwa 
wieczory – wśród koleżanek mojej mamy 
była hitem. Ile tam prawdy, a ile przymru-
żenia oka? Pani bohaterka zostaje tele-

wizyjną prezenterką, celebrytką, wkracza 
w świat show biznesu, lawiruje w nim 
mniej i bardziej udolnie, trafia na oszu-
stów, wyzyskiwaczy, zawistne trolle… Tak 
wygląda polski show biznes? 

I.Ł.: Powieść oparłam na swoich doświadcze-
niach, na swoich obserwacjach i na relacjach lu-
dzi, którym ufam i wierzę. Fabuła jest oczywiście 
nieco „podkręcona”, wszystko dzieje się nieco 
szybciej i mocniej niż zazwyczaj w życiu, ale... 
W końcu wszyscy znamy błyskawiczne kariery 
typu „od zera do bohatera”, prawda? Joanna 
z mojej książki na szczęście nie jest zerem, więc 
dopada ją refleksja o bezsensie celebryckiego 
życia i świadomość, że poszła „o jeden most za 
daleko”. Kilka osób „ze środowiska” po przeczyta-
niu powiedziało mi, że jest prawdziwa i chwilami 
wręcz poruszająca tą prawdą. I że się zaczęli 
zastanawiać nad swoimi decyzjami i postępowa-
niem. To chyba dobra recenzja?

B.F.: Ostatnia książka jest wywiadem-rze-
ką z panią Teresą Lipowską, seniorką rodu 
Mostowiaków. Wielka klasa. Jak doszło 
do tej współpracy? Łatwo jest pisać czy-
jąś w zasadzie biografię? Czy są pytania, 
których się nie zadaje? 

I.Ł.: Teresa zadzwoniła do mnie i zapytała, czy 
bym się nie podjęła spisania jej wspomnień. 
Powiedziała, że nie wyobraża sobie, żeby mógł 
zrobić to ktoś inny. Nie mogłam odmówić. I nie 
żałuję, bo te kilka miesięcy pracy nad książką 
były naprawdę super. Do dziś czasem się spo-
tykamy, żeby po prostu pogadać. Wiem, rzecz 
jasna, o Teresie Lipowskiej więcej, niż napisane 
jest w książce. Bo może są pytania, jakich się nie 
zadaje, ale na pewno są odpowiedzi, których się 
nie publikuje. Szczególnie, kiedy się umówimy, że 
książka nie ma być plotkarska i ekshibicjonistycz-
na. I tu była między nami pełna zgoda, więc praca 
nie była ciężka, od początku do końca harmonijna 
i nasycona wzajemną sympatią i szacunkiem. 
Cieszę się, że to zrobiłam.

B.F.: Prywatnie jest Pani w szczęśliwym 

związku, ale i w depresji. To taka walka 
z wiatrakiem, nie uważa Pani? Niby można 
ją wyciszyć, co mnie udaje się od jakie-
goś czasu, ale już do końca chyba żyje 
się z przeświadczeniem, że może wrócić, 
zaskoczyć, spowodować atak w tłumie… 
Bardzo ingeruje ona w Pani życie? Ostat-
nio się śmiali, że pół globu w depresji, a ja 
nie rozumiem z czego tu się śmiać. 

I.Ł.: Śmieją się ci, którzy nie mają pojęcia o tym, 
czym jest depresja. I nie rozumieją, że można 
mieć szczęśliwy związek, sukces, pieniądze, uda-
ne dziecko, ukochanego psa i mimo to mieć ocho-
tę wjechać autem w słup, żeby już nie musieć 
jutro wstawać z łóżka. Moja przyjaciółka, która też 
zna ten ból ostrzega, żeby, mimo zgody lekarza, 
nie odstawiać całkiem proszków, bo ten moment, 
kiedy się znów zacznie, a leki jeszcze nie zaczną 
działać, jest straszny. Chyba jej posłucham. Ale 
tak czy inaczej – dzięki Najwyższemu za mądrych 
psychiatrów i dobrą farmakologię.

B.F.: Odnośnie tego miłosnego związku, 
bo chciałbym trochę zakończyć jak Pani 
książkę, szczęśliwie – warto jest czekać 
i wierzyć w miłość czy taka prawdziwa to 
rzeczywiście tylko w filmach i książkach?

I.Ł.: Kurczę, pewnie, że warto! Chociaż poza far-
tem, że się kogoś odpowiedniego spotkało, trzeba 
jeszcze mocno pracować, cały czas, żeby tego 
nie zmarnować. Nic nie jest dane ot tak, raz na 
zawsze. Więc czekać, wierzyć, a potem chuchać 
i dmuchać, żeby nie popsuć.

B.F.: I na koniec: facet, pies czy kot? No 
i – salony czy dom z ogródkiem? Co daje 
Ilonie Łepkowskiej poczucie spełnienia?  

I.Ł.: Miłość, bliscy, spokój, poczucie bezpieczeń-
stwa, może być mieszkanie, nie musi być dom, 
ale ogródek fajna rzecz. Pies koniecznie. Czasem 
dobry film. Zawsze dobra książka. Wino. Gorzka 
czekolada z chili. Pomaganie innym. I świado-
mość, że się żyje uczciwie. O Jezu, ale pojecha-
łam na koniec!

Całą rozmowę można przeczytać na: 
https://kobieta.wp.pl/lepkowska-mnie-bardziej-upokorzylaby-zdrada-meza-niz-to-ze-kolega-powie-do-mnie-masz-ladne-cycki-6193300311705217a
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Andrzej Wasilewski

UTW nad pięknym 
modrym Dunajem
Przy dwóch stolikach emeryci płci obojga, przy lampce wina grają w karty, 
gawędząc wesoło. Wino jest w tej kulturze oczywistością. Klub seniora 
– mówi pani Lidia – to taka świetlica. Do zadań kierownika należy także 
inicjowanie urozmaiceń w życiu klubowiczów. Wymyślanie atrakcyjnych 
zajęć, rozrywek, kursów. O wiedeńskim UTW i klubach seniora pisze Andrzej 
Wasilewski. Zapraszamy do lektury reportażu!

Wiedeń. Miasto – legenda. Stąd płynęła na Europę 
muzyka klasy najwyższej. Tutaj polski król Jan Sobie-
ski zahamował spływającą z Turcji na Europę powódź 
islamu (o paradoksie! Dzisiaj w Wiedniu tyle owego 
islamu, że mówi się o nieoficjalnej dzielnicy tureckiej). 
Wiedeń był stolicą Cesarstwa Austrowęgierskiego 
obejmującego część ziem polskich zwanych Galicją. 
W tym mieście zrodziły się podstawy współczesnej 
psychologii wyodrębnionej z psychiatrii za sprawą 
lekarza Zygmunta Freuda i skutków wygłoszonego 
przezeń na uniwersytecie wykładu przed profesurą 
medyczną. W wykładzie tym udowadniał niemoralną, 
obrazoburczą nowość – że kobieta, która lekarzowi 
mówi, jakoby podczas aktu seksualnego doznaje po-
czucia wzlotów i odlotów, naprawdę nie powinna być 
poddawana szpitalnemu leczeniu psychiatrycznemu, 
są to bowiem doznania wynikające z przyrody płci 
żeńskiej. Profesorowie opuścili aulę z oburzeniem: 
jak można godzić w powszechnie uznane twierdzenia 
autorytetów i wydumaną pornografię wprowadzać na 
piedestał nauki!!! Freuda pozbawionego natychmiast 
dyplomu lekarskiego przygarnęli bardziej znający się 
na rzeczy Francuzi i nauka dobrze na tym wyszła. 
Kobiety także. To w Wiedniu po II wojnie światowej 
splatały się tajemnicze drogi wszystkich wywiadów 
wojskowych świata.

Ach! Wiedeń!...
Jest to także jedyne miasto Europy Zachodniej, gdzie 
do dzisiaj w centrum znajduje się mauzoleum z wiel-
kim napisem:  „Na Chwałę  Armii Radzieckiej Która 
Wyzwoliła Europę od Hitleryzmu”. W niedawnych la-
tach osiemdziesiątych Wiedeń był bramą Zachodu, 
przez którą przelewał się masowy exodus Polaków 
z paszportami wydanymi „do domu i każdemu” przez 
premiera Rakowskiego. W Wiedniu bowiem znajdo-
wał się swego rodzaju „punkt rozdzielczy” uchodź-
ców z Polski pomiędzy, deklarujące gotowość ich 
przyjęcia, kraje Zachodu. To w Operze Wiedeńskiej 
odbywają się corocznie oprócz koncertów najbardziej 
prestiżowe w Europie bale noworoczne będące syno-
nimem super elegancji osób i super elegancji tanecz-

nej, na którym nadal obowiązują fraki i długie suknie 
wieczorowe. Ach! Wiedeń!...
Ale Wiedeń to także sto tysięcy Polaków w tym około 
dwudziestu tysięcy z obywatelstwem austriackim, jak 
informuje nas wicekonsul Ambasady Rzeczypospo-
litej, obecna grzecznościowo na Kongresie Polskich 
Kobiet w Austrii. Kongres to nie tylko konferencja. –
Kongres jest organizacją  o wielu celach – mówi jego 
przewodnicząca Anita Zigler-Chamielec, wyliczając 
je kolejno. Nie wdając się w szczegóły, można te cele 
określić zbiorczo jako konsolidację emigracyjnego 
środowiska kobiecego wokół solidaryzującej więzi 
narodowej; wokół niezależnych od miejsca zamiesz-
kania kobiecych problemów; stymulujący kobiecą 
aktywność polityczną, społeczną i towarzyską oraz 
stymulujący wzrost świadomości znaczenia społecz-
nego kobiet. Na Kongres przybyły zaproszone dele-
gacje z kilku miast Polski, oraz z Niemiec i Chorwacji. 
Poruszane panelowo tematy koncentrowały się wo-
kół zagadnień przemocy, praw kobiet oraz stereo-
typów i uprzedzeń wobec kobiet z dawnego bloku 
wschodniego. 

Ocalić od zapomnienia
Kongres nie jest jedyną organizacją, w której mogą 
integrować się ludzie z Polski. Polsko – Austriac-
kie Towarzystwo Kultury liczy ponad stu członków. 
Grupuje chętnych do organizowania Austriakom 
prezentacji dorobku kultury polskiej niezależnie od 
rządowego Instytutu Polskiego. Jak mówi Solvita 
Kaługina-Bułka, celem organizacji jest przybliżanie  
dzieciom i młodzieży o polskich korzeniach tradycji, 
historii i kultury kraju pochodzenia oraz umożliwianie 
Austriakom zbliżenia się do naszej kultury. Pewne 
formy integracji w oparciu o więź religijną prowadzi 
parafia „polskiego kościoła”. Także Stacja Naukowa 
Polskiej Akademii Nauk, której zadaniem jest popu-
laryzacja wśród Austriaków dorobku polskiej nauki 
w różnych dziedzinach, włącza się w integracyjny 
nurt uchodźczy. Podkreślić trzeba, że raz w miesiącu 
pracownicy naukowi PAN prowadzą publiczne wykła-
dy dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wiedniu.

Wiedeński UTW
UTW w Wiedniu założył sześć lat temu i prowadzi na-
dal, mieszkający w Austrii od trzydziestu lat Sławek 
Iwański, właściciel i redaktor naczelny gazety „Poloni-
ka”. – Polakom przechodzącym na emeryturę zawęża 
się krąg kontaktów społecznych i osobistych. Założy-
łem więc ten uniwersytet dla możliwości cyklicznego 
spotykania się, podtrzymywania znajomości – mówi. 
Uniwersytet liczy 123 członków, którzy spotykają się 
w stałych sekcjach (literacka, malarska, dyskusyjna 
i sportowa) oraz na imprezach doraźnych. Właśnie 
na taką imprezę trafiłem. Dzień Dwujęzyczności. 
W programie dyktanda sprawdzające w języku pol-
skim. Sala pełna osób w różnym wieku, także rodziny 
z dziećmi. Wszyscy z przejęciem pracują na tekstach. 
Potem wyławianie błędów. Jeśli ktoś dziesięć, dwa-
dzieścia, trzydzieści lat na co dzień mówi po niemiec-
ku, nawet myśli po niemiecku, często ma trudności 
w rozmowie językiem dzieciństwa znaleźć odpowied-
nie słowa. A cóż dopiero z pytaniem „u” czy „ó”, „rz” 
czy „ż”, „głupi” czy „gupi”, „małpa” czy „maupa” itd. 
Odniosłem wrażenie, że ów „trzeci wiek” w nazwie 
jest symboliczny, bowiem szef uniwersytetu organi-
zuje także pracę z dziećmi, dającą szansę ćwiczenia 
poprawności językowej oraz obrzędowości tradycyj-
nej. Zapewne czyni się tam jeszcze więcej dobrego 
dla podtrzymywania polskości, niestety rozmowa 
była płytka bowiem pan Iwański, grzeczny i układny, 
nie bardzo był nią zainteresowany. O wiele większe 
zainteresowanie rozmową z polskim dziennikarzem 
wykazały panie Marta Korol-Dopp i Lidia Lindenthal.

Klub seniora dla 4 osób
Obie panie są etatowymi pracownicami austriackich 
klubów seniora (!). I tu zaczynają się ciekawostki. Bo-
wiem geneza klubów seniora sięga okresu po drugiej 
wojnie światowej, kryzysu ekonomicznego będącego 
jej wynikiem oraz kryzysu socjalnego, co jest logicz-
nym następstwem. W dzielnicach Wiednia władze 
stworzyły wówczas kluby seniora jako etatowe jed-
nostki organizacyjne pomocy społecznej dla ludzi 
wieku podeszłego niemających oparcia w zakłado-
wych służbach socjalnych i mniej zaradnych życio-
wo. W klubie można było posiedzieć w cieple, poga-
dać ze znajomymi z osiedla, dostać bezpłatnie ciepły 
obiad oraz niektóre produkty żywnościowe. Taki profil 
działania wymagał zatrudnienia osoby  odpowiedzial-
nej za sprawność działania. – I tak zostało do dzisiaj 
– mówi pani Lidia. 
Jest kierownik, jest obiad o 14.30, jest towarzystwo 
sąsiadów. Tradycja jest tak silna, że jeżeli do klubu 
przychodzą tylko cztery osoby – Urząd Miasta utrzy-
muje lokal i etat, likwidacja bowiem, przedkładanie 
ekonomiki nad potrzeby podopiecznych spowodowa-
łoby bunt społeczny. Klub ma stały budżet i roczne 
plany pracy integracyjno-rozrywkowej. Jeśli robimy 
jakieś drobne imprezki np. czyjeś urodziny, jubileusze 
itp. to dla uczestników zastawa stołu jest bezpłatna. 

W klubie pani Lidii
Siedzimy w „jej” klubie. Przy dwóch stolikach emeryci 
płci obojga, przy lampce wina grają w karty, gawę-
dząc wesoło. Wino jest w tej kulturze oczywistością. 
Klub seniora – mówi Lidia – to taka świetlica. Do za-
dań kierownika należy także inicjowanie urozmaiceń 
w życiu klubowiczów. Wymyślanie atrakcyjnych za-
jęć, rozrywek, kursów. Austria to kultura niemiecka. 
Pani Anka mieszkająca w Berlinie mówi: – Klimaty 
integracji społecznej w działaniach, wielkie garnięcie 
się do znajomości międzysąsiedzkich, nigdy nie spo-
tkałam w przedsięwzięciach podziału na seniorów 
i resztę – wiek nie jest powodem jakichkolwiek prze-
działów, poszanowanie przez władze inicjatyw oddol-
nych uważam za cechy charakterystyczne tej kultury.
Pani Marta została zatrudniona w klubie, ponieważ jest 
Polką – i ten powód zatrudnienia jest ewenementem. 

c.d. na str. 6
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Iwona Pasińska 
tancerka, choreograf, pedagog, doktor teatrologii 
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Powiększa się bowiem ilość starszych mieszkań-
ców Wiednia obcych narodowości. Miasto stara się 
wyjść naprzeciw przewidywanym kłopotom przy-
szłości. Austriacy dobrze się czują ze sobą i nie-
chętni są do obcowania z nieznajomymi. A tych wie-
deńskie dzielnice są pełne. Najbardziej widoczni są 
islamiści (w większości Turkowie) oraz Azjaci (po 
wyglądzie trudno odróżnić: Japończycy? Chińczy-
cy? Wietnamczycy?) i Arabowie. Tych na pewno 
emeryci wiedeńscy nie zaakceptują między sobą 
w klubie. Ale Polacy byliby bliżsi kulturowo. Sprawa 
nie jest łatwa, bowiem wszyscy pamiętają z koń-
ca lat osiemdziesiątych polskie tabuny wiecznie 
pijanych, hałaśliwych, rozchełstanych, wulgarnych 
lumpów płci obojga, tłumnie i nie zawsze skromnie 
sypiających na kartonach w dworcowych halach 
Berlina i Wiednia. Ten obraz już nie istnieje, ale po-
kutuje w świadomości Austriaków. Ludzie pamiętają 
takich właśnie Polaków. Zadaniem Marty jest praca 
organiczna nad zmianą tej świadomości i stopnio-
we organizowanie integracji. Polacy bowiem wśród 
imigrantów wydają się być najbliżsi kulturowo. 
Mimo wszystko – Europejczycy. Do integracji tej 
wszelako nie palą się polscy emeryci, którzy nawy-
kli do samotności towarzyskiej w obcym kraju. Nie 
chcą być traktowani w klubie przez miejscowych 
tonem pogardliwej wyższości, jako element drugiej 
kategorii, którego przygarnia się z łaski.

Na emigracji
Z Polski też przyjeżdżają czasem babcie-emerytki 
jako pomoc rodzinna przy dzieciach. Nie do wszyst-
kich i nie zawsze wtedy, kiedy potrzeba. – Bardzo 
ważne jest posiadanie znajomych jako substytutu 
rodziny w doraźnej opiece nad dziećmi – mówi Da-
nusia Schnabel, matka dwójki dzieci, rozwiedziona, 
pracująca legalnie, zgodnie z wykształceniem jako 
polonistka. Pani Jola jest emerytowaną nauczyciel-
ką, do Wiednia przyjechała odwiedzić córkę i zosta-
ła na zawsze. Ale mieszka oddzielnie, bo uważa, 
że nie jest dobrze, jeśli matka mieszka u zamężnej 
córki. – Mężczyzna musi mieć w domu jedną, tę, 
która jest jego kobietą, wówczas ma swój psychicz-
ny i emocjonalny porządek – tłumaczy. Z polską 
emeryturą nauczycielską w strefie euro? –Tak – od-
powiada Jola. – Jeśli tu mieszkam to mimo braku 
obywatelstwa, przy dochodach z polskiego ZUS 
nieprzekraczających pewnego minimum, dostaję  
dofinansowanie od Austrii. Oczywiście cichaczem 
dorabiam sprzątając, bo 850 euro łącznie to na-
prawdę minimum egzystencji. 
Marysia, też emerytka, także dorabia, ale ponieważ 
nie mieszka samodzielnie lecz u córki, dostaje po-
łowę dofinansowania. Życia towarzyskiego szukają 
poprzez udział w polonijnych organizacjach. Do-
raźnie. Bo na systematyczną aktywność nie mają 
czasu. 
– Życie emigranta to praca, praca, praca… Praca 
na zabezpieczenie bytu, na wizerunek w obcym 
otoczeniu, na akceptację w środowisku, na akcep-
tacje towarzyską… a i tak zawsze będziesz odczu-
wać, że jesteś kimś obcym – mówi pani Urszula. 
I to także jest powodem, że kiedy austriacki emeryt 
odpala Harleya i bierze na tylne siedzenie pasażer-
kę, z którą jedzie na wycieczkę, polski nawet jeżeli 
już nie musi, nadal idzie do pracy, żeby nie siedzieć 
bezczynnie. Przecież nie ma Harleya.

Autor dziękuje tą drogą pani Celinie Vesely 
z Wiednia i Jej siostrze za życzliwość, orga-
nizację kontaktów i częściowy sponsoring, 
dzięki czemu naszym czytelnikom możemy 
przybliżyć powyższy obraz.

Nigdy nie jest 
za późno ani 
za wcześnie
Tancerka, choreograf, pedagog, 
doktor teatrologii. Z Polskim Teatrem 
Tańca, którego została dyrektorem, 
jest związana od 1989 roku. Pracuje 
z seniorami, tworząc spektakle, w których 
występują wspólnie z zawodowymi 
tancerzami. Jak mówi w rozmowie 
z Marią Orwat, instruktorką improwizacji 
tańca i symboliki ciała oraz nauczycielką 
tańców w kręgu, to również ukłon 
w stronę seniorów, którzy nigdy nie mieli 
czasu dla siebie, to podziękowanie dla 
tych wszystkich, którzy się poświęcają 
rodzinom, wnukom.

Maria Orwat: To dla mnie bardzo ważny 
wywiad, od kiedy zorientowałam się, że 
tworzy Pani spektakle, w których biorą 
udział seniorzy i zawodowi tancerze.
Iwona Pasińska: Spotykamy się już od siedmiu 
lat i zawsze mieliśmy próby z profesjonalistami, 
tylko w innej roli. Nie łączyliśmy ich z seniorami, 
ale uczyliśmy, razem budowaliśmy doświadczenie, 
które pozwalałoby im swobodnie czuć się na scenie. 
I zawsze było to robione pod innym kątem: paraba-
letowe przy „Święcie Wiosny”, paraoperowe przy 
„Upadłych Aniołach”. Przy „Cyrkostradzie” z kolei 
uczyliśmy się chodzić na szczudłach, żonglować, 
a w czasie naszego ostatniego spotkania w sierpniu 
zgłębialiśmy tajniki kujawiaka.
M.O.: Jak to się zaczęło, skąd wziął się 
pomysł na tę formę współpracy?
I.P.: Pisałam pracę doktorską, bardzo sumiennie 
się do niej przygotowywałam, dodałam proble-
matykę ciała w różnych relacjach, to oczywiście 
chodziło o ciało z perspektywy widzenia teatru. 
Bardzo zafrapował mnie temat, jak ciało dojrzałe, 
mało doświadczone przekazuje informacje o sobie. 
I zapragnęłam pracy z seniorami, którzy przynoszą 
swoje historie zapisane w sobie – w zmęczeniu, we 
wrażliwości, w smutkach, bólach, w całej historii ich 
życia. Zaczęłam się temu przyglądać i tak narodziło 
się pragnienie współpracy. Najpierw wychodziłam 
z teorii, z tego co chciałam sobie doczytać, przestu-
diować i zgłębić, a potem musiałam wejść w prak-
tykę. W 2010 r. odbyła się nasza pierwsza wspólna 
produkcja z seniorami.
M.O.: Jaka była reakcja ludzi, gdy zoba-
czyli seniorów na scenie?
I.P.: Strasznie na mnie nakrzyczano, że takich 
rzeczy się nie robi. Teraz, po tych siedmiu latach od 
naszego pierwszego występu, praca w programach 
z tzw. osobami wykluczonymi, jest normalna i nikogo 
nie zaskakuje. Niemniej dla mnie to jest szalenie 
obraźliwe określenie. Bo ja nie czuję, że seniorzy są 
grupą wykluczoną. Te programy, które się pojawiły 
od 2010 roku, pozwoliły dojrzałemu ciału egzysto-
wać na takich samych warunkach w tym performa-
tywnym świecie, jak ciału mniej doświadczonemu. 
Pamiętam natomiast, jak mocno mi zarzucano, 

że tego się nie robi. Bardzo przeżyłam tę krytykę 
na mnie, na kogoś kto wyciąga okrutne rzeczy dla 
widza. Widzowie po prostu nie chcieli oglądać do-
świadczonych ciał. To było hamujące, ale nie dlate-
go zrobiliśmy przerwę w pracy z seniorami. Chodziło 
po prostu o kwestie lokalowe – obiecałam seniorom, 
że jak ktoś nas „przytuli”, da nam salę do ćwiczeń, 
a w perspektywie możliwość wystawienia tego, co 
przygotujemy, to od razu to robimy. I tak się stało. 
Po dwóch latach, w 2012 roku, zaproponowałam 
w Zamku projekt z seniorami na 2013 rok, w którym 
wypadało 100-lecie „Święta Wiosny”. Pomyślałam, 
że pięknie byłoby porozmawiać z widzami, co jest 
sensem ofiarowania światu dzisiaj, jaką czynimy 
ofiarę. „Święto Wiosny” jest o rytuale poświęcenia 
młodej krwi – żeby można było zacząć dobre zbiory, 
coś trzeba poświęcić, wtedy inne może wyrosnąć. 
Myśmy bardzo dużo dyskutowali wówczas o tym, 
co jest dzisiaj tu i teraz, i wyszło nam, że nikt nie 
chce umierać, myśleliśmy o tym „Święcie Wiosny” 
w kontekście życia, zbiorów. Doszliśmy do wniosku, 
że medycyna może nam zapewnić ileś tam części 
zamiennych i zadawaliśmy sobie pytanie po co. 
Chcieliśmy, żeby widz też o tym pomyślał. Stworzyli-
śmy targowisko narządów do przeszczepów i wtedy 
doszliśmy w naszym myśleniu do wniosku, że pra-
gniemy  tak bardzo żyć, iż poświęcimy kogoś, żeby 
przetrwać. Pierwszy raz rozmawialiśmy o śmierci, to 
temat tabu.
Przy realizacji „Cyrkostrady” cały spektakl poświę-
cony był tej jednej myśli, co może migać, jakie 
obrazy widzi człowiek tuż przed śmiercią. Temat 
samej śmierci jest wypychany, nie mówi się o niej, 
nie widzimy, gdzie ktoś umiera. Kiedyś umierało się 
w domu, teraz w hospicjum. Nie ułaskawiamy śmier-
ci, bo w dyskursie społecznym jesteśmy młodzi, 
piękni i bogaci. To nie ma nic wspólnego z tym, jak 
naprawdę jest, żyjemy czymś, co jest odklejone od 
rzeczywistości. Gdyby nie „Święto Wiosny”, te roz-
mowy, które nam bardzo pomogły, nie zrobilibyśmy 
„Cykostrady”, nie oswoilibyśmy śmierci. 
Dwie rzeczy mnie frapują, jeśli chodzi o człowie-
czeństwo. Skąd w człowieku tyle złości i dlaczego 
nie potrafimy odchodzić z zawodu, z pracy, przegry-
wać. Musimy konkurować w rzeczach najsłabszych, 
najgłupszych, najbardziej prozaicznych, absurdal-
nych.
M.O.: Zakończenie pewnych etapów życia 
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też jest w pewnym sensie śmiercią?
I.P.: Tak, każdy z nas tylko tego jednego jest pe-
wien, bo cała reszta to niewiadoma.
M.O.: Jakie jeszcze spektakle zrobiła Pani 
z seniorami?
I.P.: „Święto Wiosny” robiliśmy na Śródce, potem 
była „Cyrkostrada, „Upadłe Anioły”, a w międzycza-
sie dostaliśmy zaproszenie do Europejskiej Stolicy 
Kultury – Wrocław, gdzie pokazywaliśmy „Wehikuł 
Czasu”, w którym seniorzy zamieniali się w niezno-
śne bachorki i mogli sobie pofolgować. 
M.O.: Jak długo przygotowuje się Pani do 
pracy ze spektaklem?
I.P.: Przygotowania do projektu trwają wiele miesię-
cy. Trzeba znaleźć środki finansowe, czas, urucho-
mić produkcję. Przez około trzy miesiące spotykamy 
się, a potem spektakl się przerywa, układa, włącza-
my w niego osobiste przemyślenia i nagle z tego 
wszystkiego robi się rok. 
M.O.:  Zauważyłam, że więcej osób pra-
cuje z seniorami. Jeden pan tak pięknie 
mówił o kujawiaku. Byłam  zachwycona. 
Czy mogłaby Pani wymienić te osoby 
i scharakteryzować ich pracę?
I.P.:  Leszek Rembowski jest fachowcem od folk-
loru. Postaraliśmy się o zajęcia z nim, również dla 
tancerzy. Nauka folkloru i tańca jest zaniedbana 
w szkołach, a szkoda. To jest coś, co tworzy naszą 
miłość, tożsamość, kulturę. Kujawiaki, oberki były 
obecne przy weselach i chcieliśmy odtworzyć ducha 
tych tańców.
Każdy w teatrze jest równocześnie pedagogiem. 
Obserwując zajęcia Fabiana Fejdasza z dziećmi, 
tancerzami, pomyślałam, że byłby idealną osobą do 
poprowadzenia zajęć z osobami, które chciałyby tyl-
ko potańczyć. Cieszę się, że tak owocnie prowadził 
dansingi, codziennie pod innym hasłem.
Pani Urszula Bernat-Jałocha przekazuje treści moje 
i reżysera seniorom. Uczy ich kroków do tańca. 
Troszczy się o  komfort tańczących, drukuje teksty, 
dostarcza je każdej osobie i pilnuje, aby zawsze 
była herbata, kawa, woda i paluszki. 
M.O.: Kiedy znowu będą dansingi? Czeka-
my na nie.
I.P.:  Wiem, że czekacie. Mamy problemy lokalne, 
jesteśmy gośćmi w szkole, ale zdobyliśmy środki 
unijne, podpisałam umowę z marszałkiem woje-
wództwa wielkopolskiego. Jesteśmy po przetargach 
i ruszamy z budową. Będziemy mieć swój własny 
kąt, w którym będziemy mogli, niezależnie od ja-
kichkolwiek działań, urządzać, co chcemy. Myślę też 
nad wydarzeniami  świątecznymi, żebyśmy mogli 
pożegnać ten rok, który jest Rokiem Guślarzy oraz 
przywitać  wszystkie spektakle, które się pojawiły: 
„Żniwa” i  „Wesele. Poprawiny”. A przyszły rok bę-
dzie Rokiem Bogów z nowymi premierami.
M.O.:  Jak wygląda doświadczenie senio-

rów w tańcu? Czy jest jakaś selekcja? Czy 
są osoby, które od początku tańczą?
I.P.: Tak, to państwo: Tadeusz, Urszula, Janina, 
Emilia, Krysia, Nina. Niektórzy znikają na moment 
z różnych powodów, znam wszystkie ich historie, 
pamiętam, co przydarza się im w życiu. Chorują nie 
tylko seniorzy, ale dzieci, wnuki. Jesteśmy w stałym 
gronie, nie ma żadnej selekcji. Kto przyjdzie to 
przyjdzie, ważne, że ma otwarty umysł, nawet jak 
nie ćwiczy, to bierze udział w próbach. I tak długo 
razem spędzamy czas, aż zrozumiemy ideę, sens 
i znamy materiał, a wtedy nie ma „zmiłuj się”.  Przy 
realizacji „Wesela. Poprawin” w reżyserii Marcina  
Libery seniorzy występowali bardziej gościnnie – 
była to pierwsza próba połączenia profesjonalistów 
z amatorami.
M.O.: Jest Pani pasjonatką ruchu, jego 
różnych form. Jak to się ma do zasty-
głych, schematycznych wzorców porusza-
nia się seniorów?
I.P.: W poruszaniu się seniorów nie ma żadnych 
schematów, to jest budowanie mitów wykluczenia, 
takie stanowisko mnie obraża i irytuje. Oni nie są 
wykluczeni, to my mamy jakąś szufladkę i sami ich 
wykluczamy. 
Powołałam  Movements  Factory Company, wymy-
śliłam taką nazwę, żeby była znana, i czytelna na 
całym świecie, nie tylko u nas. To jest Fabryka Ru-
chu. Jesteśmy w stanie zorganizować się i pojechać 
w świat, zwłaszcza, że operujemy tak cudownym 
i czytelnym narzędziem, jakim jest ciało. 
M.O.: Jestem zachwycona starszymi ludź-
mi, ile mają w sobie piękna, całe życie jest 
wypisane na ich twarzach.
I.P.: Wszystko  widać w zmarszczkach, w bruz-
dach, sama twarz mówi, a do tego dołączamy gest, 
sposób chodzenia, artykulacji nie tylko dźwięku, ale 
zamiarów ciała. Ciało mówi więcej. Słowem możemy 
okłamać. Czy ciałem też? Zostawiam to bez odpo-
wiedzi, lubię wracać do tego pytania, bo teatr jest 
takim miejscem, gdzie budujemy oszustwo, gramy 
pewne role. 
M.O.: Co w pracy z seniorami sprawia 
Pani największą trudność?
I.P.: Nic mi nie sprawia trudności, może dlatego, że 
wychowywała mnie babcia. Choć teraz jestem star-
sza, a babcia ma 91 lat i czuje się świetnie, ta róż-
nica nie maleje. To też jest taki ukłon dla seniorów, 
którzy nigdy nie mieli czasu dla siebie, to podzię-
kowanie dla tych wszystkich, którzy się poświęcają 
rodzinom, wnukom. 
M.O.: Czy można wzbogacić  rytm i ruch 
w nas samych, czy jesteśmy w pewnym 
sensie skażeni przemijaniem czasu?
I.P.: Nie ma żadnej przeszkody, mamy techniki na-
uczania i eksperymentujemy. Uczyliśmy się dużych 
tekstów na pamięć. Praworęczni seniorzy musieli 
wykonywać wszystkie czynności w domu lewą ręką, 

żeby zauważyć bogactwo ruchu w nich samych, 
którego nikt wcześniej nie odkrył. Nie myślało się 
ciałem, do czego mamy dyspozycje. Seniorzy 
odkrywają w sobie, że mogą np. śpiewać, tańczyć. 
Traktuję te spotkania w teatrze jako budowanie do-
świadczenia, sprawdzania tego, w czym można się 
czuć najlepiej, żeby mieć frajdę z życia. I teatr ma tę 
cudowną zaletę, że eksperymentujemy bez żadnej 
konsekwencji. W życiu nie możemy tego zrobić. 
Zagłębiając się w ciało dojrzałe, zastanawiam się, 
czy jest kiedyś za późno na budowanie tego do-
świadczenia albo czy jest na coś za wcześnie. Nigdy 
nie jest za późno ani za wcześnie, dlatego zdecydo-
wałam się na pracę z seniorami i juniorami. Przecież 
te nasze pociechy miały po trzy, cztery lata, jak tu 
przyszły.
M.O.: Jakie ćwiczenia zaproponowałaby 
Pani seniorom, żeby poprawić ich kondy-
cję psychofizyczną?
I.P.: Są pewne nawyki w ciele i nie zdecydowała-
bym się powiedzieć, że należy robić to czy tamto, 
bo najpierw trzeba zdiagnozować, z jakim borykamy 
się problemem, który jest konsekwencją tego, że 
nikt nas w życiu cieleśnie nie ustawił, nie zadbał, 
żebyśmy chodzili całą stopą, nie zginali się na 
prostych kolanach, bo robimy sobie krzywdę. Jest 
mnóstwo takich nawyków. Jak nie widzę ciał, to 
nie mogę powiedzieć, co można robić. Zachęcam  
jednak do zastanowienia, co mi działa w ciele, co 
podnosi łokieć, ramię, nadgarstek, jak zachowuje 
się moja głowa, miednica, czy idzie w jednej linii. Do 
tego, aby analizować swój ruch, to wpływa na jego 
jakość i na naszą postawę. Przy takich normalnych 
czynnościach warto pomyśleć, co ciało wykonuje 
i wtedy to ciało zaczyna inaczej pracować. Zaczyna 
się praca mięśni, jak zaczynamy o tym myśleć, to 
mimo woli, mimo złych nawyków mięśnie się same 
aktywizują i wytwarza się gracja. Nie trzeba chodzić 
na żadne aerobiki czy siłownie, tylko obserwować: 
podniosłam ramię i co się stało, pomyśleć o kośćcu, 
mam jakieś mięśnie, co się rusza, gdy siedzę, mam 
pępek podciągnięty czy puszczony, jak stawiam 
stopę i okazuje się, że mięśnie zaczynają się same 
aktywować i zaczynamy poruszać się z wdziękiem.
M.O.: Czyli Fabryka Ruchu.
I.P.: Ładnie to pani skończyła.
M.O.: Jakie są plany na przyszłość, jakie 
marzenia?
I.P.: Marzenia są po to, żeby je realizować i pole-
cam każdemu marzyć… jak najmniej. Wtedy to się 
zawsze spełnia i ma się takie poczucie, że to, co się 
wymyśliło, zawsze wychodzi. Trzeba je dostosować 
do swoich potrzeb – nie marzę o tym, z czego i tak 
bym nie skorzystała. Wszystkie swoje marzenia re-
alizuje, ale nie marzę więcej niż potrzeba. Polecam 
małe kroczki w zdrowych marzeniach.
M.O.: Dziękuję za rozmowę.
I.P.: Cieszę się, że Pani przyszła, życzę nam jak 
najwięcej spotkań. Żeby trwały jak najdłużej.
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Rodzinne historie
Pamięć jest krótka, a wspomnienia z czasem blakną i coraz mniej w nich 
szczegółów. Jaka na to rada? Spisujmy te opowieści, by zatrzymać 
najcenniejsze dla nas chwile na dłużej.

Piszesz do szuflady albo tylko dla siebie? A może 
nie piszesz w ogóle? Zbliżające się święta Bożego 
Narodzenia to znakomita okazja, by to zmienić i po-
darować w prezencie komuś bliskiemu coś napraw-
dę wyjątkowego, a więc przygotowaną specjalnie dla 
niego opowieść. Taki tekst może np. mówić o kimś 
ważnym dla Was obojga albo opisywać jakiś przeło-
mowy moment z życia. Jeśli zdecydujesz się obdaro-
wać wnuka albo wnuczkę, możesz opisać np. dzień 
ich narodzin, a więc dzień, w którym stałaś się babcią 
albo stałeś się dziadkiem.

Jak ruszyć z miejsca?
Jeśli taki pomysł cię przekonuje, ale masz obawy, czy 
znajdziesz jakąś ciekawą historię do opisania, nie 
martw się. Po pierwsze przejrzyj domowe archiwum 
zdjęciowe – na pewno trafisz na fotografie z różnych 
okresów życia i Twojego, i Twoich bliskich. Każda 
z nich może pomóc Ci opowiedzieć jakąś historię – 
może być jej początkiem albo końcem. Tematów na 
tekst warto też szukać przeglądając pamiątki, w tym 
pamiątki z podróży, stare pocztówki, listy i telegramy, 
a także przewodniki turystyczne, mapy czy stare za-
piski. Wiele z tych rzeczy obudzi Twoje wspomnienia, 
a wybrana historia, przeniesiona na papier, stanie się 
pięknym, pełnym emocji upominkiem. Dobrze jednak 
pamiętać, by w pisaniu o przeszłości i o bliskich sobie 
osobach, zachować ostrożność. 

Nie wydawaj sądów
Po pierwsze, skup się raczej na swoich odczuciach. 
Kiedy piszemy o tym, co się stało w dalekiej prze-
szłości, łatwiej nam oceniać innych, niż bezstron-
nie relacjonować zdarzenia lub sytuacje z udziałem 
członków naszej rodziny. Warto więc być szczególnie 

wyczulonym na etykietowanie bliskich sobie osób, bo 
siła powierzchownych uproszczeń jest ogromna. Je-
śli zaczniesz myśleć o ciotce, która wychowywała cię 
w dzieciństwie, że była gruba i nie dbała o siebie do 
tego stopnia, że zostawił ją mąż, to wkrótce będzie ci 
się kojarzyła tylko z tymi dwiema rzeczami. Co więcej 
– również w ten sposób będą myśleć o niej twoi czy-
telnicy. Zastanów się, jak możesz opisać ciotkę, nie 
przyklejając jej tych łatek. Przypomnij sobie, jak się 
zachowywała, jaką była osobą i staraj się unikać szu-
fladkowania. Nie wydawaj kategorycznych sądów, 
raczej pisz, jakie budziła w tobie uczucia, z czym ci 
się kojarzyły jej wybory czy poglądy. Dzięki temu jej 
postać będzie wielowymiarowa, a ty masz szansę 
napisać ciekawszy tekst, w którym nie wszystko jest 
jednoznaczne, a oprócz czerni i bieli istnieje także 
wiele innych kolorów.

Patrz szeroko
W każdej rodzinie zdarzają się historie mocno powi-
kłane. Czasem są związane z rozpadem małżeństwa 
albo tworzeniem się nowego związku, choć stary 
jeszcze trwa. Innym razem koncentrują się na jakichś 
cechach charakteru któregoś z krewnych, które unie-
możliwiały albo utrudniały mu realizowanie cenionego 
czy choćby akceptowanego społecznie modelu życia. 
Jeśli chcesz opisać taką historię, staraj się pokazać 
ją w szerszej perspektywie. Pamiętaj o bardzo ważnej 
regule: każde zdarzenie wyrwane z kontekstu staje się 
– w mniejszym lub większym stopniu – swoją karyka-
turą. Bardzo łatwo wtedy o niesprawiedliwy osąd czy 
zaprezentowanie czytelnikowi rzeczywistości w krzy-
wym zwierciadle. A przecież nie o to ci chodzi. Pisząc 
więcej o okolicznościach sytuacji, która jest central-

nym punktem twojego tekstu, dajesz czytelnikowi 
szansę, by sam wyrobił sobie zdanie na ten temat. Nie 
niepokój się – na pewno sobie z tym poradzi.

Pozwól mówić innym
Zwłaszcza, kiedy piszesz o sprawach trudnych, kon-
trowersyjnych albo budzących duże emocje, postaraj 
się je pokazać z różnych punktów widzenia. Najprost-
szym zabiegiem, jaki ci na to pozwoli, jest przytocze-
nie w tekście opinii innych osób. Nie muszą to być do-
słowne cytaty, choć jeśli masz taką opcję, bo znajdują 
się w twoich notatkach albo możesz z kimś jeszcze 
porozmawiać, to wspaniale. Równie dobrze sprawdzi 
się jednak omówienie czyichś poglądów na daną spra-
wę. Nie bój się do opowieści o wujku, który nieoczeki-
wanie dla wszystkich zostawił swoją żonę, dodać nie 
tylko głosy członków rodziny, ale też np. jego albo jej 
przyjaciół. Gdy piszesz o zdarzeniu po wielu latach, 
emocje już zazwyczaj ucichły, a z oddali widać więcej 
niż z bliska – dzięki temu twój tekst będzie ciekawszy.

Pozwól sobie na przypuszczenia
Dzięki temu możesz pozwolić sobie na ujawnienie 
opinii, które napisane w formie twierdzenia, byłyby 
zbyt mocne. Przykład? Zamiast pisać: „Ponieważ 
ciotka Zofia spędziła całe życie z wujkiem Antonim, 
którego ciągnęło do kart i w domu notorycznie nie 
było pieniędzy, nigdy nie była szczęśliwa”, możesz 
wybrać frazę: „Gdyby ciotka Zofia nie zdecydowa-
ła się spędzić całego życia z wujkiem Antonim, być 
może miałaby więcej powodów do uśmiechu i nie 
musiałaby się wciąż martwić, za co jutro kupi chleb”. 
Używając trybu przypuszczającego, pozwalasz czy-
telnikowi zrozumieć, że sytuacja ciotki nie wyglądała 
różowo, ale zdejmujesz z siebie ciężar osądzania in-
nych i etykietowania.

Pisz o faktach i o emocjach
Na warsztatach często mówimy, że to szczegół budu-
je historię i namawiamy, by nie pomijać rzeczy, któ-
re mogą się w pierwszej chwili wydać nieistotne, np. 
że na pierwszej randce z twoim ojcem mama miała 
zieloną sukienkę, że wybrali się na potańcówkę do 
restauracji Kaskada w centrum Poznania, że mama 
kręciła loki na metalowe wałki, które już wtedy lek-
ko rdzewiały. To wszystko jest oczywiście niezwykle 
ciekawe, ale też zbyt duże nagromadzenie szcze-
gółów w jednym tekście może zmęczyć czytelnika. 
Jak temu zapobiec? Pisz o emocjach – może np. 
wiesz, że mama była zdenerwowana, bo przed spo-
tkaniem z tatą pokłóciła się z rodzicami o to, o któ-
rej ma wrócić do domu, a tata martwił się tym, czy 
spodoba się tak pięknej dziewczynie. Emocje są tym, 
co połączy twoich czytelników z bohaterami twoich 
tekstów – w końcu wszyscy doświadczamy tęsknoty, 
szczęścia, żalu, smutku i ekscytacji. To zabieg, który 
czytelnikowi pozwoli zobaczyć opisywaną osobę jako 
człowieka z krwi i kości.

Aleksandra Rzążewska – psycholog, dziennikarka 
i redaktorka, trenerka twórczego pisania ze Stowa-
rzyszenia „Koncentrat”, współautorka poradnikowej 
„Książki o pisaniu”

O autorze
Andrzej Zawadzki ma 67 lat, urodził się w Skarżycach 
w województwie mazowieckim. Jest doktorem nauk rolni-
czych, finansistą, bankowcem, emerytowanym nauczycie-
lem akademickim. Autor podręczników, artykułów nauko-
wych i popularnonaukowych.

Kokoszka (początek opowieści)
Urodziłem się w bibliotece. No, nie do końca, bo tylko 
w pomieszczeniu, w którym mieścił się punkt biblioteczny, 
a dokładniej, w pokoju urodzenia stał regał z książkami. 
W życiorysie to istotna informacja. 
Zwłaszcza, że punkt był istotnym elementem mojej eduka-
cji i życia. Że edukacji rozumie się: były książki, trzeba było 
uczyć się czytać. Wprawdzie do tego służyły mi gazety, stąd 
pierwsze przeczytane przeze mnie słowo to „gromada”, bo 
gazeta to „Gromada – Rolnik Polski”. Zaraz potem rzuciłem 
się na stojące na etażerce książki. Książek cienkich i z ob-
razkami tam nie było, musiałem sięgnąć po dzieła klasyki, 
głównie po Sienkiewicza. Tym sposobem szybciej uczyłem 
się czytać. A były tam nawet dzieła Turgieniewa w orygina-
le! Ale tych nie czytałem, bo bukwy poznałem później i, jak 
wszyscy, niechętnie.
Ponieważ moja mama, kierowniczka punktu biblioteczne-
go, taki zaszczytny tytuł jej przysługiwał, pytała o wrażenia 
po lekturze książki, a ludzie opowiadali wtedy treść, wie-
działem, co w której. Pani kierownik tę usłyszaną od jednej 
czytelniczki wiedzę wykorzystywała do polecenia książki 
następnej. W ten sposób, sama niewiele czytając z braku 
czasu, mogła uchodzić za wyrocznię w sprawach literatury. 
To był więc trochę taki salon książki, jak byśmy dziś powie-
dzieli. Jakie czasy, taki salon.

Jednak to nie wszystko, jeśli chodzi o wpływ biblioteki – bo 
tak nazywaliśmy ten regał z czterema półkami o wymiarach 
150 na 120 centymetrów – na wprowadzanie mnie w ży-
cie. Władza ludowa potrzebowała sukcesów na każdym 
polu. Trzeba było więc sporządzać sprawozdania z liczby 
czytelników i wypożyczonych woluminów. Gdyby ujmować 
tych, którzy przychodzili, żadna władza nie chciałaby się 
podpisać pod taką biblioteką. Więc sprawozdania trzeba 
było podkolorować, nawet nie trochę. Źródła informacji były 
w zasadzie dwa – kalendarz, bo w soboty i niedziele czytel-
nicy zgłaszali się liczniej, i spękany sufit pokoju, w którym 
stała etażerka. Ja pilnowałem kalendarza. I wszyscy byli 
zadowoleni: kierownik biblioteki gminnej, władze gminy, 
a nawet państwa. Polacy czytali na potęgę, a nawet więcej, 
bo umiejętność sporządzania sprawozdań posiadali wszy-
scy kierownicy, bibliotek wszystkich szczebli.
Te umiejętności przydały mi się już niemal w pierwszych 
dniach pracy zawodowej, gdy trafiłem do specjalnej komór-
ki w jednej z centralnych instytucji. Specjalnej, bo powoła-
nej dlatego, że był człowiek, który musiał być dyrektorem, 
więc dano mu dwóch ludzi jako personel. Biuro miało za 
zadanie liczyć, ile to usług, i jakich, wyświadczono rolnic-
twu. Kilkanaście instytucji, kilkadziesiąt branż i czterdzieści 
dziewięć województw. Kiedy, po kilku miesiącach wiszenia 
na telefonie, zebraliśmy te wszystkie dane, okazało się, że 
tych usług było za prawie trzy miliardy. Olbrzymia kwota, 

pomyśleliśmy dumni ze swojej pracy. Poszliśmy więc zło-
żyć nasze sprawozdanie do ministerstwa rolnictwa. Tam-
tejszy dyrektor zerknął na podsumowanie naszej tabeli 
i pokręcił głową. 
– Panowie, czy wy nie czytaliście tez na siódmy zjazd? – 
zapytał z niedowierzaniem w głosie.
– Nie było czasu, tyle roboty… – odpowiedzieliśmy obaj. 
Zgodnie my i zgodnie z prawdą.
Dyrektor sięgnął do swego biurka, wyjął gazetę i pokazał 
nam zaznaczony fragment. Stało tam, jak wół, że wartość 
usług przekroczyła już cztery miliardy złotych. I że dalej, i to 
dynamicznie, rośnie.
– Ile czasu zajmie panom poprawienie tego, bo muszę to 
mieć za trzy dni – kategorycznie zażądał.
I wtedy przypomniała mi się biblioteka. Z podzielenia tych 
ponad czterech przez prawie trzy wyszedł współczynnik, 
który nazwaliśmy na cześć zjazdu – bo wiele robiło się wte-
dy na cześć zjazdu – zjazdowym, choć był zdecydowanie 
odjazdowym. 

fot. Jacek Łagowski 
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Warsztaty pisania 
wspomnień dla seniorów
Od wakacji w sześciu miastach w Polsce trwa kolejna, 
piąta już edycja projektu PISZEMY+, któremu „Gazeta 
Senior” patronuje od samego początku.
W tym roku warsztaty odbywają się w sześciu miastach 
– w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Toruniu i Wro-
cławiu. W sumie zaplanowano aż 75 spotkań, podzielo-
nych na cykle tematyczne. Chętni mogli się zapisywać 
m.in. na zajęcia z twórczego pisania dla początkujących 
i dla średniozaawansowanych, na twórcze czytanie, na 

warsztaty dziennikarskie, blogerskie, na zajęcia poświę-
cone zmianom zachodzącym w języku i motywacji.
Podczas zajęć seniorzy ćwiczą umiejętności pisarskie, 
rozwijają wyobraźnię, szukają inspiracji w domowych ar-
chiwach, rozmawiają o książkach, planują wpisy na blogi, 
przygotowują recenzje i felietony oraz poznają sposoby 
na to, by swojej nowej pasji nie odłożyć na bok, gdy tylko 
minie pierwszy zapał. Przy okazji spotykają osoby, z któ-
rymi mogą się dzielić doświadczeniami. 
Myślą przewodnią wszystkich warsztatów z cyklu PISZE-
MY+ jest przekonanie, że pisanie to sposób na opowie-
dzenie ważnej dla nas historii, pretekst do rozmowy albo 
możliwość przyjrzenia się swoim emocjom i lepszego zro-
zumienia siebie. To dlatego już od 5 lat Stowarzyszenie 
Dziennikarzy i Dokumentalistów „Koncentrat” w kilkuna-
stu miastach w całej Polsce organizuje takie spotkania.
To już piąta odsłona projektu – w 2013 r. w bezpłatnych 

warsztatach pisarskich wzięło udział ponad 450 seniorów, 
w 2014 r. – 430, a w 2015 r. – 464 osoby, a w 2016 – ok. 
150 osób! Tym razem w projekcie bierze udział w sumie 
około 200 seniorów. Powstało 25 grup, a każda z nich zo-
stała zaproszona na cykl trzech 4-godzinnych warsztatów 
i na spotkanie finałowe. Warsztaty są bezpłatne, ponie-
waż projekt jest współfinansowany ze środków otrzyma-
nych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Na stronie www.piszemyplus.pl można znaleźć informa-
cje o samym projekcie, a także przejrzeć relacje z warsz-
tatów, które już się odbyły. Zainteresowani znajdą tam też 
porady osób, dla których pisanie jest codziennością albo 
obiektem zainteresowania: pisarzy, dziennikarzy, redakto-
rów, wydawców, psychologów i historyków na temat tego, 
jak, co i po co pisać.

o autorce 
Grażyna Pijet mieszka w Warszawie, jest magistrem che-
mii. Jako kobieta pracująca imała się różnych zawodów - 
od technologii materiałów magnetycznych po finanse. Na 
emeryturze może poświęcać czas na malowanie, pisanie, 
taniec i muzykowanie.

Absztyfikant
W lecie nad starą apteką zwieszały się gałęzie morwy, cięż-
kie od owoców. Na ścieżce prowadzącej do środka i w sa-
mym ogrodzie leżało ich mnóstwo; gdy się je nadepnęło, 
wydawały ciche mlaśnięcie. Lubiły ich słodko-gorzki smak.
Starsza, Wisia, zawsze miała kliku adoratorów. Nic sobie 
z nich nie robiła i właśnie to przyciągało chłopaków z oko-
licy. Jej cukierkowa uroda wyróżniała ją spośród zwyczaj-
nych dziewczyn. Miasteczko było małe, prowincjonalne; 
wydawała się tu kimś z lepszego świata. Nieduża, miała 
małe dłonie i stopy; i ta twarz aktorki z przedwojennych fil-
mów. Smosarska – tak będą o niej mówić – te same oczy, 
usta, włosy ułożone w modne fale.
Tadeusz był już wtedy kimś. Jego ojciec chorował, wcze-
śnie przekazał mu aptekę. Dużo starszy od Wisi, stateczny, 
jak mówią, z szacunkiem. I bogaty, takiego konkurenta każ-
da chciałaby mieć.
Tadeusz jest nieśmiały. Małomówny. Wisia przychodzi czę-
sto do apteki po syrop dla matki. Matka ma słabe płuca i ta 
choroba wcześnie ją zabierze z tego świata.
Koło kasy stoją karmelki w dużym szklanym słoju z ciemne-
go szkła. „Kukułki”, jej ulubione. Przełyka ślinę. Z zaplecza 
wysuwa się aptekarz, w białym, wykrochmalonym fartuchu. 
Podaje jej torebkę pełną cukierków, uśmiecha się nieśmiało.
– Absztyfikant! – chichocze brat; niepostrzeżenie wsunął 
się za Wisią, wyrywa jej torebkę z cukierkami i ucieka.
W domu jest ich pięcioro. Ona jest najstarsza, potem Bola, 

dwóch braci, no i najmłodsza, Halinka. Po wojnie zostaną 
już tylko we trzy, bracia nie żyją. Jeden umarł na Hiszpan-
kę, drugi w więzieniu na zapalenie płuc, siedział za kra-
dzież łyżew. Biedak, tak chciał mieć łyżwy!
Wisia nie pomagała ojcu w obejściu, nie była stworzona do 
ciężkiej pracy. Po śmierci matki wzięła ją do siebie ciotka 
Rozalia, dzięki niej skończyła gimnazjum i szkołę średnią. 
Poszła potem na studia. Na farmację, jak Tadeusz.
Tadeusz pozostał nieśmiały, cichy. Przezwisko przylgnęło 
do niego. Absztyfikant. Wisia długo go zwodziła, stroiła so-
bie żarty. Umawiała się na randkę, nie przychodziła. Gdy ją 
napominano, wzruszała ramionami i śmiała się. 
Był cierpliwy, wybaczał jej wszystko.
Kiedyś umówił się z Wisią w „Stokrotce” naprzeciwko apte-
ki. Obok, za kioskiem, ukryte w jego cieniu, chichoczą obie 
z Halinką. Tadeusz ubrał się starannie, w sztuczkowy gar-
nitur, jest gładko wygolony, czeka. Nic go nie zrazi. Chce 
Wisi i tylko jej. Jest dla niego najpiękniejsza.
Jest rok 1975, wrzesień. Mieszkają już w Warszawie, na 
Barskiej, razem z synem Januszem. Mieszkanie jest duże, 
przestronne, dwa pokoje w amfiladzie. Siedzą we trójkę 
i oglądają telewizję. Na ekranie pojawia się młoda kobieta, 
ma mocno umalowane oczy, czarne włosy spięte w modny 
kok. Szpilki.
– Popatrz, Janusz! Ale babka! – zachwyca się Tadeusz. – 
Ale Wiśka ładniejsza! – dodaje z przekonaniem.
Oboje są już na emeryturze. Janusz dużo podróżuje po 

świecie. Jest kawalerem. Rodzicom raz na dwa, trzy lata 
funduje wycieczkę – nad Balaton, do Soczi, popłynęli na-
wet w rejs Batorym. Tadeusz nie lubi podróżować, najchęt-
niej siedziałby w domu z Wisią, wśród bibelotów i pamiątek 
przywiezionych z podróży. W niedzielę obowiązkowo do 
kościoła, potem na kawę do Europejskiego, obiad w domu, 
drzemka. Jest wtedy najszczęśliwszy, ma blisko siebie 
swoją ukochaną. Czasem zapraszają gości, ale on jest za-
dowolony, jak już sobie pójdą. Wzdycha z ulgą.
Wisia traktuje go z pobłażliwością, sztorcuje jak sztubaka. 
On z niezmąconym spokojem przyjmuje jej uwagi i żarty. 
Z absztyfikanta przedzierzgnął się w męża Wisi, i napawa 
go to głębokim zadowoleniem.
 – Chcesz jeszcze herbaty? – pyta.
Drepce do kuchni, nalewa mocno pachnącą esencję, do-
pełnia wrzątkiem, na talerzyku kładzie ponczowe ciastko, 
jej ulubione.
– Ile cukru?
Nigdy nie pamięta, że ona nie słodzi herbaty do ciasta!
– Ten Tadeusz! – wzdycha Wisia.

REKLAMA
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Kiedy siadamy do świą-
tecznie przybranego 
stołu, a nie włączymy 
telewizora, to może się 
zdarzyć, że usłyszymy 
różne wynurzenia o świą-

tecznej tradycji. Łykamy te cudze wspo-
mnienia, kojarzymy z tym, co nam się 
w życiu przytrafiło i czasami opowiada-
my wnukom, jak to dawniej bywało. Się-
gamy pamięcią do opowieści naszych 
rodziców, babć, dziadków. Czasami 
zdarzy się, że w rodzinie byli piśmienni 
i zachowały się stare listy np. prababki. 
Świąteczny czas to wyśmienity okres, 
by takie rodzinne historie opowiadać.

Jerzy Dudzik
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REKLAMA

Święta

W zgodzie ze zwyczajem do kolacji przy choince sia-
damy głodni, a dania powinny być postne. Kapusta, 
grzyby, kasza, ryby to surowce na wigilijne potrawy. 
Dużo ciekawsze kulinarnie powinny być już świątecz-
ne potrawy. Comber sarni, szynka z dzika, pieczeń 
z jelenia lub chociaż pasztet z zająca. To świąteczne 
uzupełnienie wyjątkowej atmosfery tych dni. Dziczy-
znę jadano w zamożnych domach i tam, gdzie potra-
fiono kłusować. Przepiórki, kuropatwy, głuszce, ba-
żanty zostały teraz zastąpione przez brojlery i kaczki, 
bo gęś ciut za duża i długo trzeba piec. Jak sypniemy 
jałowca i zamarynujemy kilka dni wcześniej, to może 
nawet z kaczki uda się charakterystyczny swąd skru-
szałej dziczyzny wydobyć. 
Bez ciast nie ma świętowania, więc tradycyjne makow-
ce i bardziej pańskie torty, do tego koniecznie domowe 
nalewki, dereniówka, wiśniówka lub, jak ktoś potraf, 
i likier mleczny. Można wtedy snuć opowieści, jak to 
stało się w kolejce po pomarańcze lub powtarzać opo-
wieści z dzieciństwa, jak to w czworakach pradziadko-
wie z jednej miski świąteczny żur okraszony skwarką 
milczkiem żwawo jedli. Jak to po kolędzie po zamoż-
nych gospodarzach chodził pradziadek z chłopakami 
i przyniósł czasem trochę słodkiego ciasta.

 

We dworze lub pałacu
Ciężkie czasy na domowników nastawały. Przez prawie 
cały rok do stołu w pałacu ktoś podawał, ktoś sprzątał. 
W czasie świąt służba miała wolne. Kucharka szykowa-
ła przed świętami potrawy i wstawiała do spiżarni. Lodó-
wek nie było. Jak znalazły się wśród dam obznajmione 
z kuchnią, to potrafiły podgrzać w piekarniku wcze-
śniej przygotowane potrawy, ale ugotować porządne-
go obiadu nie miał kto. Dlatego królowały pasztety na 
zimno, majonezy i sałatki trzydniowe. Zawsze można 
było czerstwym chlebem lub piernikiem zagryźć głód. 
Na stole stały pomarańcze, zwane też złotymi jabłkami. 
Było raczej chłodno, bo piece pałacowe, nienawykłe do 
pańskiej ręki, zwykle wtedy kopciły niemiłosiernie. Ra-
tunkiem dla domowników pałacu była plebania. U księ-
dza jegomości gospodyni zawsze czekała na wygłod-
niałych pałacowych w drugi dzień świąt po sumie.

W PRL
Dziadek Mróz miał rozdawać prezenty pod choinką 
w czasie okolicznościowych capstrzyków organizo-
wanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Były wy-
stępy w szkolnej auli, były wierszyki i wspólne śpiewy. 
Zmienili się przywódcy na świeczniku i prezenty zaczął 
rozdawać Mikołaj ubrany w czerwony kaftan. Jeszcze 
wcześniej, przed wojną, w chłopskiej chacie w świę-

tym kącie wśród świętych obrazków u powały wisiał 
pająk ze słomy ozdobiony kolorową bibułką i wycinan-
kami. To na szczęście na nowy rok. Świerki ozdobione 
jabłkami, łańcuchami, pierniczkami, a później bomb-
kami szklanymi to zwyczaj, który przywędrował z Nie-
miec. A że wnosił do ciepłego zaduchu izby ożywczą 
woń lasu, to się przyjął do czasu stroików stawianych 
na stole i sztucznych zakurzonych choinek.

Karp
Od czasu przejęcia po wojnie stawów milickich trady-
cyjnie na stole musi być karp. Wcześniej na postną 
wigilijną kolację jadano jesiotry, sandacze, liny i szczu-
paka po polsku. Szczególnie ten szczupak jest inte-
resujący. Z rodzynkami, goździkami, cebulą i miodem 
–  to w farszu – świetnie wpisuje się w świąteczne ko-
rzenno-słodkie smaki. Odważycie się do karpia zrobić 
sos z piernika? Takie są przecież świąteczne smaki, 
mocno korzenne.

Światełka
Choinka bez błyszczących i świecących ozdób się nie 
liczy. W czasach parafinowych świeczek pożary aniel-
skiego włosia były niemal codziennością. Później po-
jawiły się świecące sznury, a teraz mamy led. Kiedy 
w naszym oknie skandynawskim zwyczajem błyska 
światełko, to znaczy, że oczekujemy gości. Świateł-
ka w oknie to też Chanuka. Mamy też obwieszone 
światełkami całe domostwa. Bierzemy z różnych stron 
świata to, co nam się podoba i bez zastanowienia na-
dajemy nasze nowe znaczenie.

Tradycja
To, którą z tych wersji tradycji wybierzecie sobie za 
wzór, zależy wyłącznie od was. Zwyczaje przywiezio-
ne z Kresów Wschodnich wymieszane z rodzimym 
folklorem i doprawione telewizyjną reklamą dają spore 
możliwości wyboru. A może ten świąteczny czas po-
święcić na rozmowę i nie przejmować się narzucony-
mi zwyczajami? Jeść normalnie, dekoracje domu bez 
przesady, spacery, i bez prezentów, co to są kupowa-
ne w ostatniej chwili. Dziadek Mróz, Święty Mikołaj, 
Gwiazdor, jakie to ma znaczenie, kiedy elfy ściągają 
spore sumy z twojej karty. 
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Uwierzyć w tych, którzy 
w siebie nie wierzą
Dzieci z tzw. trudną przeszłością mają kiepską samoocenę. Niepowodzenia 
w szkole, kłopoty w domu sprawiają, że tracą wiarę w siebie albo zwyczaj-
nie nigdy jej nie miały. Akademia Przyszłości, której pomysłodawcą jest ks. 
Jacek Stryczea, od 15 lat pomaga uczniom szkół podstawowych uwierzyć 
w siebie, wyznaczać sobie ambitne cele i dążyć do ich realizacji. Również Ty 
możesz im pomóc!

Historia Adriana
Zapytany o trzy słowa, które najlepiej go charaktery-
zują, Adrian napisał na kartce: „Niegrzeczny, wysoki, 
niemądry”. Chodzi do szóstej klasy i marzy o tym, 
by zostać piłkarzem. Nauka mu nie idzie, dlatego 
z udziałem w Akademii łączy spore nadzieje. Chciał-
by się trochę podciągnąć w szkole, a potem zacząć 
spełniać swoje marzenia. Pomaga mu w tym Marta, 
wolontariuszka. Razem pracują przede wszystkim 
nad matematyką. Marta zauważyła, że mocnymi stro-

nami Adriana są dobra koncentracja, poprawne rozu-
mowanie i wnioskowanie. – Wcale nie jest niemądry, 
jak o sobie sądzi – mówi.
Podczas wspólnych zajęć Marta chętnie proponuje 
Adrianowi niesztampowe metody nauki, np. metaplan 
albo burzę mózgów. Adrianowi bardzo się to podoba. 
Dużo też rozmawiają. Adrian coraz chętniej opowia-
da Marcie o tym, co się dzieje u niego w szkole, o wy-
cieczkach klasowych, zainteresowaniach, o relacji 
z bratem. Martę cieszy, że tak szybko zrozumiał, że 
do spełnienia marzeń o byciu piłkarzem nie wystar-
czy mu udział w treningach i zajęciach z WF-u. Że 
prawdziwy sukces może osiągnąć tylko wtedy, gdy 
stanie się świadomym swoich zalet, inteligentnym 
i pewnym siebie człowiekiem.

Zmienić samoocenę
Adrian jest podopiecznym Akademii Przyszłości, Mar-
ta – tutorem-wolontariuszem. Akademia Przyszłości 
od 2003 roku pracuje z dziećmi mającymi trudności 
w nauce i niską samoocenę, w oparciu o autorską 
metodologię – System Motywatorów Zmiany.

Podopieczni Akademii to mali ludzie „z długą historią”, 
którzy często słyszeli, że nic z nich nie będzie.  – Nie 
zmieniamy ich świata, nie usuwamy przeszkód z dro-
gi, ale uczymy, jak sobie w tym świecie radzić – mówi 
ks. Jacek Stryczek, założyciel Szlachetnej Paczki 
i Akademii Przyszłości, zapowiadając, że w edycji 
2017/2018 pomoc otrzyma ponad 2300 dzieci.
Akademia Przyszłości to nowatorski program eduka-
cyjny skierowany do dzieci ze szkół podstawowych. 
Formuła projektu oparta jest o autorski System Mo-
tywatorów Zmiany, bazujący na metodologii projekto-
wania doświadczeń. Pokazujemy dziecku świat, do 
którego może mieć dostęp, a ono samo podejmuje 
działania, które prowadzą do realizacji wizji przyszło-
ści. Nie musi, ale chce się uczyć!

Jak działa Akademia Przyszłości
Do Akademii przystępują dzieci, bo mają problemy 
w szkole; tkwiąc w dotychczasowych schematach, 
powielają porażki i pogłębiają swoją niską samooce-
nę. Udział w Akademii Przyszłości nie służy temu, 
by dziecko poprawiło swoje oceny w szkole, lecz by 
zmieniło swój sposób myślenia o sobie, swój spo-
sób działania, by zbudowało swoją nową tożsamość 
i w przyszłości samo poradziło sobie w życiu.
W pracy z dzieckiem wolontariusze sięgają do zało-
żeń tutoringu. Jego podstawową wartością jest indy-
widualne zaangażowanie drugiego człowieka, które 
wyraża się w standardzie pracy 1x1x1 – jeden wolon-
tariusz spotyka się z jednym dzieckiem raz w tygo-
dniu. Przynosi to owoce w postaci rozwoju potencjału 
uczniów oraz ich motywacji do samodzielnej pracy. 
Wolontariusz przez kilka miesięcy regularnie, raz 
w tygodniu, jako tutor spotyka się na indywidualnych 
zajęciach z dzieckiem wybranym spośród rodzin ży-
jących w trudnej sytuacji i staje się jego przyjacielem 
i mentorem. Uczy je wygrywać, pokazuje i wzmacnia 
jego dobre strony, podnosi jego samoocenę i spra-
wia, że dziecku zaczyna się chcieć.
Darczyńca funduje dziecku Indeks i mu kibicuje, co 
jest jedną ze składowych Systemu Motywatorów 
Zmiany. Dziecko ma świadomość, że jest dla kogoś 
ważne i otrzymuje niezaprzeczalny dowód na to, że 
zależy na nim komuś konkretnemu, bo ten ktoś prze-
kazuje wsparcie bezpośrednio dla niego. Darczyńca 
jest dla dziecka Aniołem.

Tutor, czyli partner
W Akademii Przyszłości dziecko jest naszym partne-
rem, pytamy je o opinię. To ono decyduje o udziale 
w programie, ma realny wpływ na to, jak będą wyglą-
dały zajęcia i cała Akademia.
Przez rok z konkretnym dzieckiem pracuje jeden 
tutor, który dba o to, żeby zajęcia były dla dziecka 
atrakcyjne i inne niż te w szkole. A przede wszystkim 
– indywidualnie dociera do dziecka i prowadzi je do 
przemiany. Tutorzy spotykają się na indywidualnych 
zajęciach z dziećmi co najmniej raz w tygodniu.  Pra-
cę nad zadaniami  z konkretnego przedmiotu szkol-
nego (z którym dziecko sobie nie radzi) wykorzystują 
do zmiany mentalności dzieci – pomagają im uwie-
rzyć w siebie, wyznaczać sobie ambitne cele i dążyć 

fot. Agnieszka Ozga-Woznica

Pomoc

WOLISZ PRZELEW TRADYCYJNY?
Możesz także dokonać wpłaty bezpośrednio na 
konto Raiffeisen Bank Polska
21 1750 0012 0000 0000 2060 1264
Tytułem: Darowizna – AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI
Stowarzyszenie WIOSNA
ul. Berka Joselewicza 21, Kraków 31-031

Mówi się: nie ryba, ale wędka. Ale jeśli 
ktoś nie ma mentalności wędkarza 
i dostanie wędkę, to ją sprzeda i kupi 
ryby. My dzieciom dajemy mentalność 
wędkarza, która polega na tym, że jak 
ktoś chce ryby, to znajdzie kij i będzie 
nim łowił. Zawsze sobie poradzi. Wędką 
jest na przykład szkoła. Bez właściwego 
nastawienia, dzieci tracą w niej czas.

ks. Jacek WIOSNA Stryczek
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Uzupełnij swoją dietę!
Właściwa dieta powinna uwzględniać zmiany, które zachodzą wraz z wiekiem 
w naszym organizmie. Nie jest tajemnicą, że z upływem lat nasz organizm 
pracuje coraz wolniej również w zakresie układu pokarmowego. Czego zatem 
brakuje w diecie seniorów i czym te braki uzupełnić?

Wraz z wiekiem, poprzez zmniejszanie się ilości wy-
dzielanej śliny i soków trawiennych, trudniej jest nam 
trawić pokarm. Zwolnienie perystaltyki jelit (u 80-lat-
ka podstawowa przemiana materii wynosi 80 procent 
tej, która występuje u 40-latka) oraz zmiana mikro-
flory jelita grubego skutkują gorszym wchłanianiem 
składników odżywczych. Ponadto zmienia się stęże-
nie kwasów żołądkowych, co daje uczucie pełności 
i przyczynia się do wzdęć. Dodatkowo choroby często 
towarzyszące wielu seniorom, takie jak cukrzyca czy 
nowotwory wymagają bardzo dobrze zbilansowanej, 
bogatej w konkretne składniki odżywcze i mineralne 
diety. 

Błonnik, sód, potas
Tymczasem polscy seniorzy nie tylko niewłaściwie się 
odżywiają, ale również spora część z nich cierpi na 
niedożywienie, co skutkuje spadkiem odporności, po-
gorszeniem samopoczucia oraz osłabieniem mięśni. 
A utrzymujące się przez dłuższy czas niedożywienie 
wydłuża czas powrotu do zdrowia po chorobie lub ura-
zach. Osoby cierpiące na niedożywienie powinny  za-
tem zbilansowaną dietę uzupełniać specjalnie dobra-
nymi preparatami medycznymi, zawierającymi m.in. 
fosfor, błonnik, sód, potas. Preparaty te będą pomoc-
ne również u chorych ze zwiększonym zapotrzebowa-
niem energetycznym i zapotrzebowaniem odżywczym, 
w procesach zakaźnych, chorobach neurologicznych, 
a także u osób z ograniczeniem przyjmowania pokar-
mów i płynów – skurczową niewydolnością serca, nie-
wydolnością nerek, zmianami związanymi ze starze-
niem się organizmu oraz anoreksją.

Dieta w cukrzycy
Cukrzyca to dziś już choroba cywilizacyjna, na któ-
rą w samej Polsce cierpi prawie 3 miliony Polaków. 
Większość z nich to seniorzy. Podstawą leczenia cu-
krzycy jest odpowiednia dieta, oparta o regularne po-
siłki, od trzech do sześciu na dobę, w zależności od 
stosowanego leczenia oraz poziomu cukru we krwi. 
Liczbę posiłków najlepiej ustalić ze swoim lekarzem 
i dbać o to, by jeść o stałych porach i nie podjadać 
między posiłkami oraz unikać dłuższych przerw bez 
jedzenia. To ostatnie zalecenie jest niezwykle waż-
ne, bowiem nie przestrzegając go, narażamy się na 
nadmierny spadek stężenia cukru we krwi, co zagra-
ża zdrowiu, a nawet życiu. Chorym na cukrzycę dość 

często dokuczają zaparcia. Przyczyna wynika z gor-
szej perystaltyki jelit, gdyż unerwienie tych mięśni jest 
uszkodzone.
Wybierajmy więc produkty zawierające węglowoda-
ny złożone i bogate w błonnik, gdyż zawarty w nich 
cukier wchłania się powoli i nie powoduje nadmier-
nie wysokich poziomów cukru we krwi po posiłkach. 
Unikajmy natomiast żywności bogatej w cukry proste, 
które powodują szybki i gwałtowny wzrost stężenia 
cukru we krwi, bardzo trudny do wyrównania lekami. 
Ważne jest też ograniczenie ilości tłuszczów zwierzę-
cych, co pozwala na obniżenie stężenia złego chole-
sterolu we krwi.

Uzupełnienie posiłków
Dietę cukrzycową warto uzupełnić niskoglikemicz-
nym, dietetycznym środkiem spożywczym specjalne-
go przeznaczenia medycznego. FontActiv® diaBest 
przeznaczony jest specjalnie dla osób z zaburzeniami 
metabolizmu glukozy. To dieta bogata w białko, które 
pomaga utrzymać masę mięśniową. Jest zbogacona 
chromem, przyczyniającym się do utrzymania nor-
malnego poziomu glukozy we krwi oraz magnezem 
i biotyną. Proszek łatwo się rozpuszcza i jest dostęp-
ny w dwóch smakach: waniliowym i czekoladowym.
Informacje o produktach, które umożliwiają uzu-
pełnienie codziennej diety, są dostępne na stronie:  
www.nutrismed.pl

Fontactiv® diaBest jest niskoglikemicznym, dietetycznym 
środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego 
do postępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia lub 
ryzyka niedożywienia u osób z zaburzeniami metabolizmu glukozy. 
pełnowartościowa dieta pod względem odżywczym, bogata w Fos 
i odporne dekstryny oraz białko, które pomaga utrzymać masę 
mięśniową. Źródłem węglowodanów jest izomaltuloza, która 
zapewnia powolne uwalnianie energii. zawiera także ala  
(kwas alfa-linolenowy) oraz witaminy i minerały. Formuła produktu 
jest wzbogacona chromem, magnezem i biotyną. chrom przyczynia 
się do utrzymania normalnego poziomu glukozy we krwi. produkt 
jest bezglutenowy. 

FontActiv® diaBest 

Chorzy, którzy mogą odnieść szczególne  

korzyści ze stosowania preparatu:

• pacjenci z niepożądaną utratą masy ciała

• pacjenci z brakiem apetytu

• pacjenci przed rozległymi zabiegami  

w obrębie jamy brzusznej

Produkt dostępny w Aptekach  
i na stronie Nutrismed.pl

Infolinia 801 703 324 

biuro@nutrismed.net

pełna zbilansowana dieta z błonnikiem w proszku! 
Proszek, 400g.

NOWOSĆ

do ich realizacji. Wspólnie odkrywają świat i uczą 
się dostrzegać jego dobre strony. Zdanie dziecka się 
liczy! Tutor to nie nauczyciel tylko partner, dlatego 
wspólnie z dzieckiem wypracowuje i podpisuje kon-
trakt, w którym znajdują się zasady ich współpracy

Wyprawka na rozpoczęcie semestru
Dziecko, które pochodzi z rodziny niezamożnej, rzadko 
dostaje prezenty. W Akademii pokazujemy mu, że zasłu-
guje na coś wyjątkowego, dlatego otrzymuje wyprawkę 
(Indeks Sukcesów) na początek oraz dedykowany upo-
minek od Darczyńcy na zakończenie roku. Zyskuje coś 
unikatowego, czego nie mają jego rówieśnicy.
Podczas Inauguracji dziecko może poczuć dumę 
z wstąpienia w szeregi studentów AKADEMII, sta-
nąć na scenie w świetle jupiterów i odebrać indeks 
z rąk rektora lub innej znaczącej osoby.

Dyplom sukcesów
Dziecko spotyka ludzi sukcesu, z którymi nie mia-
łoby szansy zetknąć się w swoim środowisku. Cie-
kawe osobowości i życiorysy mają inspirować je do 
stawania się kimś ważnym i pogłębiania własnych 
zainteresowań. Odkrywa miejsca na co dzień nie-
dostępne (np. uczelnia, Pałac Prezydencki, duża re-
dakcja), może poczuć się ważne i uwierzyć, że świat 
stoi przed nim otworem. Samo decyduje, czyj świat 
i w jaki sposób chce zmieniać. 
Uczeń Akademii spędza Dzień Dziecka, zasiadając 
w fotelu prezesa dużej firmy lub instytucji. Patrząc 
na świat z tej perspektywy, ma szansę pomyśleć: ja 
też kiedyś mogę być w takim miejscu. Po raz kolejny 
dostaje sygnał: świat stoi przede mną otworem!
 Zakończenie roku to okazja do wspólnego święto-
wania osiągnięć dziecka podczas Gali Sukcesów. 
W Akademii każde dziecko może być z siebie dumne 
– nie ma podziału na uczniów z czerwonym paskiem 
i bez. Podopieczny otrzymuje Dyplom Sukcesów, 
gdzie tutor zapisuje jego największe zwycięstwa. 
Być może to pierwszy moment, kiedy dziecko z ra-
dością pokaże swój dyplom rodzicom.

15-lecie Akademii Przyszłości
Akademia Przyszłości obchodzi w tym roku 15-lecie. 
Inauguracja jubileuszowej edycji w Krakowie odbyła 
się 22 października w auli Centrum Dydaktyki AGH. 
Dzieci wzięły udział w prezentacji europejskiego 
koordynatora popularyzacji badań i misji na Marsa 
Łukasza Wilczyńskiego, a także wybrały się w baj-
kowy lot balonem od planety poznania przez plane-
tę porażek do planety sukcesów. Towarzyszyła im 
w podróży aeronautka Sophie Blanchard. W sumie 
430 dzieci z 37 szkół w Małopolsce odebrało indek-
sy sukcesów. 
Motywem przewodnim tegorocznej gali inauguracyj-
nej był… lot balonem.
– Dla mnie Akademia Przyszłości jest właśnie jak 
podróżowanie balonem – mówi Ola, wolontariuszka 
Akademii. – To okazja do spojrzenia na świat z innej 
perspektywy, poznania niezwykłych osób, odkrywa-
nia nowych miejsc, zrzucenia balastu oraz mierze-
nia się z różnymi warunkami atmosferycznymi. Te 
wyjątkowe chwile i sukcesy z przygody zapiszemy 
w dzienniku, jakim jest Indeks Sukcesów. 

Ufunduj indeks!
Jednak jeszcze nie wszystkie dzieci mają na ten 
rok indeksy. Zachęcamy uniwersytety trzeciego wie-
ku, kluby seniora i inne organizacje senioralne do 
ufundowania indeksu dla dziecka z „długą historią”. 
Koszt indeksu na edycję 2017/18 to 1000 zł. Zaku-
pu można dokonać jednorazowo, w ratach lub wziąć 
udział w zbiórce na konkretne dziecko. Wszyst-
kie szczegóły dostępne są na stronie Akademii  
www.akademiaprzyszlosci.org.pl. 
Dzięki wsparciu podopiecznego Akademii Przyszło-
ści zyskujemy możliwość lokalnego współtworzenia 
rozpoznawalnego, ogólnopolskiego projektu o du-
żym wpływie społecznym.
Doinwestowujemy organizację lokalnej grupy wo-
lontariuszy Akademii, którzy dzięki temu profesjo-
nalizują się i mogą jeszcze skuteczniej działać, 
pracując z dziećmi z „trudną historią”. Jesteśmy na 
bieżąco informowani o postępach podopiecznego. 
Otrzymamy również pakiet promocyjny, m.in. pre-
zentację nt. projektu, banner reklamowy z logo Aka-
demia Przyszłości – Inwestor Społeczny czy wzór 
artykułów – do wykorzystania w kanałach własnych 
i działaniach promocyjnych. Więcej informacji: aka-
demiaprzyszlosci.org.pl
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Dla zdrowych osób pokonanie schodów nie stanowi 
problemu. Gdy jednak zaczynamy tracić sprawność, 
przebycie kilkunastu, a często nawet kilku stopni sta-
nowi nie lada wyzwanie. Tej bariery architektonicznej 
można pozbyć się za pomocą różnego rodzaju trans-
porterów.
Schodołaz, jedno z najtańszych urządzeń dostęp-
nych na polskim rynku, umożliwia opiekunowi osoby 
niepełnosprawnej bezpieczny transport w górę i w dół 
schodów. Jest wyposażony w wózek inwalidzki, ale 
można też do niego dopiąć wózek, na którym poru-
sza się osoba niepełnosprawna. Poza niską ceną 
schodołaz ma dodatkową zaletę – jest urządzeniem 
mobilnym, co daje możliwość używania go zarówno 
w domu, jak i na zewnątrz, gdyż nie musi być stale 
podpięty do jednych schodów. Można zakupić urzą-
dzenie w bardzo atrakcyjnej cenie a także uzyskać 
dofinansowanie. Pamiętajmy tylko o regularnym 
przeglądzie.

Prosta instalacja i łatwa obsługa
Nieco droższym, ale dobrym sposobem na przysto-
sowanie schodów do potrzeb osoby mającej proble-
my z poruszaniem się, jest zakup krzesełka schodo-
wego. Jego zaletą jest prosta instalacja oraz łatwa 
obsługa. Krzesełko na stałe montuje się do schodów, 
na szynie krzywoliniowej lub prostoliniowej – w zależ-
ności od schodów. Krzesełko na szynie krzywolinio-
wej montuje się na schodach o nietypowych kształ-
tach, kręconych oraz kilkupoziomowych. Urządzenie 
jest zasilane z akumulatora, dzięki czemu może dzia-
łać nawet wtedy, gdy w domu zabraknie prądu. Do 
jego obsługi nie jest potrzebna także druga osoba. 
Udźwig krzesełka schodowego to 150 kilogramów. 
Krzesełko na szynie prostoliniowej to produkt goto-
wy, natomiast krzesełka na szynie krzywoliniowej są 
robione pod zamówienie.

Komfort i niezależność
Bardzo wygodne, choć niestety sporo droższe, są 
podnośniki dźwigowe. Jednak ich nieoceniony walor 
wiąże się z możliwością uzyskania pełnej niezależno-
ści przez osobę niepełnosprawną przy pokonywaniu 
domowych schodów. Podnośnik można również za-
montować na schodach zewnętrznych, tak by oso-
ba z deficytami narządu ruchu mogła samodzielnie 
w każdej chwili wyjść do ogrodu.
Jednym z bardzo funkcjonalnych rodzajów domo-
wych wind jest Liftboy –  niski podnośnik pionowy do 
transportu osób niepełnosprawnych. Jego konstruk-
cja oraz napęd schowane są pod podłogą, dzięki cze-
mu urządzenie nie rzuca się w oczy i świetnie kompo-
nuje się z każdym otoczeniem.
Jest też bardzo cichy w użytkowaniu – podczas jaz-
dy w górę lub w dół praktycznie nie słuchać żadne-
go dźwięku wydawanego przez silnik bądź elementy 
konstrukcyjne. Co istotne, jego cena jest niska w po-
równaniu do podobnych modeli. Podnośnik ten z po-
wodzeniem posłuży w prywatnym domu osoby nie-
pełnosprawnej, która posiada niski taras lub balkon, 
jak i firmom chcącym udostępnić swój lokal osobom 
poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Dofinansowanie z PFRON
Do wszelkiego rodzaju urządzeń dla niepełnospraw-
nych można postarać się o dofinansowanie z PFRON. 
Ze środków tych można otrzymać nawet do 95% 
wartości windy, czyli konkretnego urządzenia (plat-
formy schodowej, krzesełka przyschodowego bądź 
podnośnika pionowego). O tym, jak wypełnić wnio-
sek, dowiemy się ze strony firmy sprzedającej asor-
tyment do niwelowania barier architektonicznych:  
www.windy-schodowe.pl. Pracownicy firmy pomogą 
również bezpłatnie przygotować niezbędne doku-
menty. 

Dom bez barier
Piętrowy dom ma wiele zalet, dopóki nie opuszczą nas siły fizyczne lub 
nie dotknie niepełnosprawność. W takich sytuacjach szukamy możliwości 
zamiany na mieszkanie usytuowane na parterze. Jednak wcale nie musi tak 
być! Dowiedz się, jak pokonać bariery architektoniczne, by móc swobodnie 
poruszać się po swoim piętrowym domu.

www.windy-schodowe.pl
e-mail: info@windy-schodowe.pl

Przedsiębiorstwo Windy Schodowe 
dostarcza i montuje krzesełka oraz 
inne winny schodowe na terenie 
całej Polski. Zainstalowaliśmy setki 
urządzeń do transportu osób starszych 
oraz niepełnosprawnych. Pomogliśmy 
rzeszy osób mającym trudności 
w pokonywaniu schodów. Jesteśmy 
wyłącznym dystrybutorem firmy Acorn 
w Polsce. 

Więcej informacji, 
rezerwacje, zamówienia: 

608 445 819 
Pan Łukasz

692 44 94 74 
Pan Rafał 

* Krzesełka schodowe na szynie prostej  
   i krzywoliniowej  
* Platformy schodowe proste i krzywolinowe  

* Podnośniki pionowe

* Schodołazy
Oferujemy: 

Krzesełko  
schodowe  

na szynie prostej 
(model Acorn Superglide) 

tylko 8 tys zł
brutto

Ułatwiamy Twoje życie!
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* Podnośniki pionowe

* Schodołazy

Na co zwrócić uwagę 
kupując telefon? 
Osoby dojrzałe cenią telefony komórkowe głównie ze względu na ich podstawowe 
funkcje i przeznaczenie, czyli możliwość dzwonienia i utrzymania stałego kontaktu 
z najbliższymi. Jest to tym ważniejsze, gdy znajomi wyprowadzili się do innego 
miasta, dzieci pracują, wnuki uczą się, a okazji do spotkania się nie ma najwięcej. 
W efekcie komórki wcale nie muszą być wyposażone w skomplikowane funkcje, 
wręcz przeciwnie – liczą się prostota obsługi, czytelność i właśnie możliwość 
rozmowy na odległość. Stąd wciąż dużą popularnością cieszą się rozwiązania 
klasyczne, czyli telefony z klawiaturą. We współpracy z ekspertami polskiej marki 
myPhone radzimy na co warto zwrócić uwagę kupując telefon. 

Solidna obudowa
Telefony z klawiszami ze względu na swoją prostą 
budowę charakteryzują się dużą wytrzymałością i od-
pornością na ewentualne upadki. Szukając modelu 
warto dodatkowo zwrócić uwagę na to, czy jest on 
wykonany z dobrej jakości materiałów i czy posiada 
np. detale z metalu.
Wytrzymała bateria
Wielkość baterii dla osoby starszej jest zwykle klu-
czowa. Pojemność akumulatora przekłada się bo-
wiem wprost na długość czasu pracy urządzenia na 
jednym cyklu ładowania. Przykładowo modele z ba-
terią ok. 1000 mAh mogą zapewniać działanie tele-
fonu w trybie czuwania nawet do kilkunastu dni. Przy 
czym czas ciągłych rozmów wynosi do kilku godzin.
Duży ekran
Równie ważny, jak bateria, jest wyświetlacz i jego 
wielkość, która zapewni optymalne użytkowanie te-
lefonu. Modele klasyczne wyposażone są zwykle 
w ekrany o przekątnej 2-2.4 cala, dzięki czemu dają 
nie tylko gwarancję komfortu, lecz też odpowiedni ob-
szar do korzystania z menu i pisania sms-ów. Czym 
jeszcze powinien cechować się ekran w telefonie dla 
seniora? Powinien być czytelny i jasny, posiadać wy-
soki kontrast oraz kolorowe menu.

Prosta obsługa
Prosta obsługa to jedna z cech, która łączy wszyst-
kie telefony dla osób starszych. Diabeł tkwi jednak 

w szczegółach i nawet najmniejszy detal może prze-
sądzić o tym, czy dany telefon będzie lub nie przyja-
zny dla seniora. O łatwości obsługi telefonu decydują 
duże przyciski zapewniające łatwy wybór i odczyta-
nie umieszczonych na nim liter oraz cyfr. Istotne są 
też duża i czytelna czcionka lub możliwość jej po-
większenia w ustawieniach oraz funkcja fotokontak-
tów lub szybkiego wybierania numeru, dzięki którym 
możliwe jest błyskawiczne nawiązywanie połączeń 
z bliskimi.

Przycisk SOS
Telefony klasyczne mimo swojej prostej budowy 
i niewymagającego ingerencji systemu, są często 
wzbogacone o przycisk funkcyjny SOS. Przycisk za 
pomocą jednego kliknięcia umożliwia nawiązanie 
połączenia/wysłania wiadomości sms do wcześniej 
zaprogramowanego numeru. To szczególnie ważne 
w przypadku, gdy potrzebujemy pomocy. 

Inne funkcje
Na szczególną uwagę zasługują inne dodatkowe 
opcje. Zaliczyć do nich można: aparat fotograficzny 
oraz stację ładującą, umożliwiającą ładowanie telefo-
nu przez odłożenie go do stacji. Telefony klasyczne 
zwykle posiadają też: latarkę, radio FM, budzik oraz 
kalkulator, które przydają się w codziennym życiu. 
W efekcie brak światła na klatce schodowej nie sta-
nowi już problemu, a ulubionej audycji można posłu-
chać siedząc na ławeczce w parku.

Proste, niezawodne telefony z klasycz-
nym systemem i klawiaturą dostępne są 
w bogatej ofercie myPhone. Niezależnie 
od tego na jaki model się zdecydujemy, 
ważne jest to, że będziemy w stałym kon-
takcie z ukochanymi osobami.

Więcej informacji na: www.myphone.pl 
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Seniorzy
Domowy  
trening umysłu
Powszechnie wiadomo, że wraz z upływem lat osłabia się 
nasza pamięć i koncentracja. Szczególnie dotkliwie odczuwają 
to seniorzy, którym problemy z pamięcią mogą coraz bardziej 
utrudniać codzienne funkcjonowanie. 
Dostępnych jest wiele metod 
i technik ćwiczenia pamięci 
oraz koncentracji. Przykładem 
wykorzystania w treningach 
umysłu specjalnie zaprojekto-
wanych interaktywnych progra-
mów jest Akademia Umysłu® 
Senior EDU, która zawiera róż-
norodne formy stymulowania 
ogólnej sprawności poznaw-
czej człowieka, dzięki którym 
można skutecznie ćwiczyć 
m.in. pamięć, koncentrację 
i szybkie czytanie.

To zestaw do samodzielnych 
ćwiczeń pamięci i koncentracji 
w domu z wykorzystaniem pro-
gramów multimedialnych wraz 
z poradnikiem. Zawiera licen-
cję jednostanowiskową.

www.akademia-umyslu.pl/sklep/produkt/senior
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•	Bywasz w centrum wydarzeń senioralnych. 
•	Masz więcej czasu na emeryturze, lubisz pisać i sprawnie 

Ci to wychodzi. 
•	Chcesz tworzyć wiadomości, artykuły dla dużej grupy 

czytelników.
•	Korzystasz z poczty elektronicznej  

(wysyłasz maile, przesyłasz zdjęcia).
•	Nie wymagamy wykształcenia  

i doświadczenia dziennikarskiego.
•	Dołącz do zespołu Gazety Senior. 

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

Poznaj Reporterów Gazety Senior  
na stronie www.gazetasenior.pl 

Zapraszam i proszę o kontakt.
Linda Matus 
Redaktor Naczelna
tel. 533 301 661 
linda.matus@mediasenior.pl 

Redakcja Gazety Senior  
zaprasza do współpracy 

kandydatów na dziennikarzy  
i reporterów.
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Seniorzy przed kamerą
5 lat, 33 filmy, 5 premier, 165 uczestników w wieku od 56 do 84 lat, ponad 420 
godzin warsztatów, nagrody i niezliczone pokłady radości, oklasków i poczucia 
spełnienia. Oto bilans dotychczasowych edycji projektu „Późne debiuty”, w ramach 
którego warszawscy seniorzy i seniorki mogą realizować się w roli filmowców. 

Jak będzie wyglądał tegoroczny finał przedsięwzię-
cia? Przekonamy się o tym już 4 grudnia podczas 
premiery w Kinie Muranów. 
– Przygodę z „Cotopaxi” zacząłem 7 lat temu od 
spotkań w ramach koła filmowego na Uniwersytecie 
Warszawskim. Pierwszy projekt z osobami starszymi, 
który zaczęliśmy na Żoliborzu, był fantastycznym do-
świadczeniem i inspiracją dla mnie do pracy badaw-
czej. To nie tylko dobra zabawa na „planie filmowym”, 
to przede wszystkim ludzkie historie, świetne kontak-
ty interpersonalne oraz przeświadczenie, że projekty 

filmowe mogą zmieniać rzeczywistość – opowiada 
Kamil Matuszczyk, facylitator działający w Pracowni 
Filmowej „Cotopaxi”. 

Od obsługi sprzętu do zrobienia filmu
W tegorocznej edycji, noszącej tytuł „Akademia 2.0”, 
wzięło udział 46 uczestników z różnych zakątków 
stolicy, w tym podopieczni Centrum Społecznego 
PACA 40 i Staromiejskiego Domu Kultury. Przez kilka 
miesięcy kursanci pod bacznym okiem wolontariuszy 
i animatorów uczyli się obsługi sprzętu, zagadnień 

technicznych i poznawali podstawy tworzenia obrazu 
filmowego. Każda grupa miała za zadanie opracować 
scenariusz filmu krótkometrażowego, a następnie 
zrealizować go z wykorzystaniem wideo uczestni-
czącego – techniki, w której jednym z nadrzędnych 
elementów jest pozostawienie kursantom wolności 
twórczej co do tematów, formy czy gatunku. 

Filmy seniorów
Owocem pracy seniorów podczas kilkumiesięcznych 
warsztatów jest aż 6 filmów reprezentujących różne 
gatunki i poruszających wiele ważnych, ciekawych, 
zabawnych niekiedy tematów. Można było zobaczyć 
podczas premiery w Kinie Muranów 4 grudnia.
– Nie ma we mnie zgody na powierzchowną ocenę 
ludzi, na kult młodości czy też w przypadku innych 
grup, z którymi pracuję, stygmatyzację osób z nie-
pełnosprawnością. Boimy się starości, boimy się nie-
pełnosprawności, a tak nie musi być – podsumowuje 
Aleksandra Bradel, facylitatorka pracująca w „Coto-
paxi” od 4 lat. 
Zapraszamy do obejrzenia filmów na 
www.pracowniacotopaxi.pl/pozne-debiuty-akademia/
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Osteoartroza to choroba stawów, głównie kolan i bio-
der. Może zaatakować również stawy stóp, palce 
u nóg, rąk, nadgarstki, ramiona i kręgosłup. W oste-
oartrozie chrząstka stawów jest zużyta, a w koń-
cowych stadiach choroby – całkowicie zniszczona. 
Sąsiadujące ze sobą kości zostają odsłonięte i ocie-
rają się o siebie, powodując ból i ograniczając ruch. 
W dłuższym okresie czasu uszkodzona chrząstka 
prowadzi do uszkodzenia sąsiadujących ze sobą ko-
ści, mięśni, torebek i więzadeł.

Choroba seniorów i sportowców
Osteoartroza postępuje przez wiele lat i charakteryzu-
je się naprzemiennymi fazami zapalnymi wolnymi od 
bólu i bolesnymi. W późnym stadium choroby uszko-
dzenie stawu jest na tyle zaawansowane, że nieusta-
jący ból i ograniczona ruchomość negatywnie wpływa-
ją na codzienne czynności, pogarszając jakość życia 
osób dotkniętych chorobą zwyrodnieniową stawów. 
Osteoartroza występuje szczególnie w podeszłym 
wieku, jednak na zaburzenia spowodowane degene-
racją stawów cierpią również sportowcy i osoby często 
uprawiające sport. Częstotliwość tej choroby degene-
racyjnej wzrasta wraz z wiekiem – cierpi na nią połowa 
kobiet i jedna trzecia mężczyzn w wieku 60+.

Macierzyste komórki, czyli…
Stymulująca terapia macierzystymi komórkami szpi-
ku kostnego może dać pomyślne wyniki w krótkim 
i umiarkowanym okresie czasu w przypadku małego 
i średniego uszkodzenia chrząstki kolana. Ten rodzaj 
leczenia polega na wywierceniu małych otworów 
w uszkodzonej chrząstce w celu utworzenia połącze-
nia z leżącą poniżej kością, umożliwiając przedosta-
wanie się komórek ze szpiku kostnego do chrząstki 
i generowanie nowej chrząstki włóknistej. Części 
chrząstki i kości pobiera się ze zdrowych obszarów 
stawu i wszczepia na zasadzie mozaiki w obszarach 
chrząstki zaatakowanych chorobą. Pobrane komórki 
chrząstki mogą być również hodowane w laborato-
rium, a następnie wprowadzane do uszkodzonego 
obszaru chrząstki. Metoda ta jest odpowiednia do le-
czenia uszkodzeń chrząstki o większej skali, szcze-
gólnie w odizolowanych przypadkach. 

Nowatorska terapia komórkami 
macierzystymi
Nowa metoda leczenia osteoartrozy to leczenie tzw. 
mezenchymalnymi komórkami macierzystymi pobrany-
mi z tkanki tłuszczowej pacjenta. Komórki te mogą roz-
winąć się, tworząc kość, chrząstkę, więzadła i ścięgna.
W trakcie zabiegu lekarz pobiera mezenchymalne ko-
mórki macierzyste, np. z tłuszczowej tkanki brzucha 
pacjenta. Czysta tkanka tłuszczowa zawiera około 
500 do 1000 razy więcej mezenchymalnych komórek 
macierzystych niż szpik kostny, a w przeciwieństwie 
do komórek macierzystych szpiku kostnego wystę-
puje w organizmie w dużych stężeniach, nawet w po-
deszłym wieku. Ponadto tkanka tłuszczowa zawiera 
specyficzne populacje komórek, które tłumią reakcje 
zapalne, a tym samym przyczyniają się do dodatkowej 
regeneracji. 

Poprawa jakości życia
Liposukcja strumieniem wodnym jest łagodną meto-
dą pobierania tkanki tłuszczowej przy użyciu wąskie-
go strumienia wodnego, zapewnia bardzo wysoką 
jakość tłuszczu z najwyższą możliwą żywotnością 
komórek macierzystych. Komórki macierzyste mogą 
być otrzymywane z tkanki tłuszczowej już w trakcie 
zabiegu chirurgicznego, a następnie są wszczepia-
ne bezpośrednio do uszkodzonego stawu pacjenta. 
Endogenne komórki macierzyste przerywają kaska-
dę zapalną, w związku z czym pacjenci bezpośred-
nio po zastosowaniu leczenia odczuwają znaczne 
zmniejszenie bólu. Robienie zakupów, wchodzenie 
po schodach czy inne wcześniej bolesne ruchy są 
ponownie łatwiejsze, co prowadzi do poprawy ru-
chomości oraz jakości życia.

Bez względu na wiek
Leczenie to można stosować u pacjentów we 
wszystkich grupach wiekowych i dla dowolnego sta-
wu, a w razie potrzeby nawet wielokrotnie. W jed-
nym zabiegu można poddać leczeniu wiele stawów. 
Zabieg przeprowadza się w warunkach ambulatoryj-
nych, bez znieczulenia ogólnego.
Korzyści z zastosowania komórek macierzystych po-

zyskanych przy zastosowaniu urządzenia Qgraft (czy-
sty materiał, duża żywotność komórek, możliwość ich 
namnażania) w celu regeneracji odbudowy uszkodzo-
nych części chrzęstnych stawów to metoda alternatyw-
na do zabiegów endoprotetycznych, które wymagają 
dużej ingerencji chirurgicznej oraz długiego okresu 
rekonwalescencji. Dodatkowo ich skuteczność nie jest 
stuprocentowa, gdyż zależy od zastosowanego im-
plantu oraz jakości jego zamocowania do kości. Aby 
zabieg był skuteczny, wymagana jest długa i intensyw-
na rehabilitacja, co podobnie jak sam zabieg wymaga 
długiego oczekiwania w przypadku, gdy wykonujemy 
je w ramach NFZ. Dzięki zabiegowi przy zastosowaniu 
urządzenia Qgraft następuje regeneracja mięśni i ścię-
gien wcześniej uszkodzonych, zerwanych w wyniku 
urazów. To idealne przygotowanie dla osób czynnie 
uprawiających sporty, szczególnie bieganie i sportów 
obciążających stawy (skokowy, kolana, bark, łokieć).

Rabat dla czytelników Gazety Senior
Płatnicy świadczeń zdrowotnych zwracają koszty 
tej metody określonym grupom pacjentów. Istnie-
je możliwość ratalnego finansowania zabiegów dla 
osób o stałym dochodzie lub rencie/emeryturze. 
Uwaga! Dla czytelników Gazety Senior Klinika  
CORAMED przygotowała kupon rabatowy o war-
tości 2 tys. zł. Rabat ważny jest do końca stycznia 
2018 r. (przed jego wykorzystaniem należy odbyć 
konsultację kwalifikującą do zabiegu) a zabieg musi 
być wykonany do końca lutego 2018 r. Rabat można 
zamienić na finansowanie raty 0%, czyli w przypad-
ku uzyskania zgody firmy ratalnej na finansowanie, 
koszty finansowania przy umowach do 24 miesięcy 
pokrywa klinika.

Życie bez bólu
Odkrycie komórek macierzystych w ludzkiej tkance tłuszczowej kilka lat temu 
przyspieszyło rozwój nowych możliwości medycyny regeneracyjnej. Dało nadzieję 
na odkrycie nowych opcji leczenia przewlekłych i poważnych chorób, takich jak atak 
serca i cukrzyca oraz poprawy gojenia się kości, stawów i ran. 

Kupon rabatowy 2 000 zło wartości
Rabat ważny jest do końca stycznia 2018 r. (przed jego wykorzystaniem należy odbyć konsultację kwalifi-
kującą do zabiegu) a zabieg musi być wykonany do końca lutego 2018 r. Rabat można zamienić na finan-
sowanie raty 0%, czyli w przypadku uzyskania zgody firmy ratalnej na finansowanie, koszty finansowania 
przy umowach do 24 miesięcy pokrywa klinika.

Klinika Coramed
Wrocław, ul. Karola Olszewskiego 58
tel. 71 330 72 36, tel. 519 077 919
e-mail: kontakt@coramed.pl

Zdrowie EXTRA  
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Kobiece sprawy

Co czwarta kobieta
Aż co czwarta kobieta, w różnym wieku, doświadcza 
nietrzymania moczu. Mężczyznom zdarza się to rza-
dziej, co wynika z ich fizjologii. Kobiety są bardziej 
narażone na osłabienie mięśni dna miednicy, które 
pełnią rolę jednego ze zwieraczy pęcherza. U kobiet, 
które były w ciąży, mięśnie te mogły zostać osłabione 
lub podczas porodu nawet uszkodzone. Mięśnie dna 
miednicy pracują gorzej też u osób ze znaczną nad-
wagą. Najczęściej problemy z pęcherzem zaczyna-
ją się nasilać w okolicach menopauzy. Zachodzące 
wówczas zmiany hormonalne powodują utratę ela-
styczności mięśni, również zwieraczy. Jednak zazwy-
czaj nie oznacza to całkowitego nietrzymania moczu. 
Często problemy pojawiają się tylko w określonych 
sytuacjach (np. podczas ćwiczeń lub intensywnego 
wysiłku). Zmiany mogą zachodzić powoli i można so-
bie z nimi poradzić. 
Jednym ze sposobów radzenia sobie z problemem 
nietrzymania moczu są ćwiczenia mięśni Kegla, któ-
re mogą przywrócić sprawność mięśni dna miednicy 
i ograniczyć lub wyeliminować problem. Można je 
wykonywać w każdym miejscu i czasie. Do ćwiczeń 
mięśni Kegla pomocne mogą być specjalne kulki, ale 
nie są one niezbędne. Żeby dowiedzieć się, jak wy-
konywać je prawidłowo, najlepiej skonsultować się 
z fizjoterapeutą. Takie ćwiczenia warto wykonywać 
też profilaktycznie, zanim pojawi się problem. 

Wkładka czy podpaska?
Niezależnie od wzmacniania mięśni ćwiczeniami 
warto używać odpowiedniego zabezpieczenia przed 
wyciekami. Wielu kobietom jako pierwsze przycho-
dzą na myśl podpaski. O ile przy bardzo lekkich epi-
zodach nietrzymania moczu mogą się sprawdzić, to 
w wielu przypadkach będą zawodne. Rolą podpa-
sek jest chłonięcie złuszczonego śluzu i krwi, które 
są gęstsze i mają inną strukturę niż mocz. Objętość 
wydzielin, którą podpaski muszą wchłonąć w czasie 
miesiączki jest też często mniejsza niż średnia ilość 
moczu traconego nawet przy lekkim nietrzymaniu 
moczu w takim samym czasie. Z tego powodu jako 
zabezpieczenie przy problemach z nietrzymaniem 
moczu najlepiej sprawdzą się wkładki urologiczne, 
którą są kilkukrotnie bardziej chłonne niż podpaski. 
Dodatkowo, wkładki urologiczne posiadają osłonki 
boczne ze specjalnej hydrofobowej włókniny, które 
chronią przed bocznymi wyciekami. Są też wyposa-
żone w system wspomagający rozprowadzanie mo-
czu, dzięki czemu zapewniają lepsze wykorzystanie 
wkładki i większe poczucie suchości. Lepiej zabez-
pieczają też przed nieprzyjemnym zapachem moczu.

Różne potrzeby, różne rozmiary
Wkładki urologiczne są dostępne w wielu rozmia-
rach – poczynając od najmniejszych, wyglądających 
jak używane na co dzień wkładki higieniczne, aż do 

wkładek mających nawet 40 centymetrów długości. 
Ich zróżnicowanie służy jak najlepszemu dostoso-
waniu do indywidualnych potrzeb. Niektóre kobiety 
potrzebują ochrony zdolnej wchłonąć zaledwie kilka 
kropli, a inne zabezpieczenia przed obfitymi wycieka-
mi, pozwalającego spokojnie przespać całą noc.
Ważne jest odpowiednie dopasowanie nie tylko 
chłonności, ale też rozmiaru wkładek. Potrzeby mogą 
się także różnić w zależności od pory dnia – w ciągu 
dnia mogą być potrzebne małe, bardziej dyskretne 
wkładki, a na noc lub specjalne sytuacje (np. w po-
dróży, podczas ćwiczeń) – większe, bardziej chłon-
ne. Niektóre wkładki mogą lepiej pasować do spodni, 
a inne do spódnicy czy sukienki.
Wkładki urologiczne Seni Lady sprawdzają się w wie-
lu sytuacjach, u osób w różnym wieku. Jeśli nie jest to 
ciężkie lub całkowite nietrzymanie, nie zawsze trzeba 
od razu sięgać po tradycyjne pieluchomajtki. Wielu 
osobom (nawet starszym) mogą wystarczyć wkładki 
urologiczne, które samodzielnie zakłada się zdecy-
dowanie łatwiej niż pieluchy z zapięciami. Na stronie 
www.seni.pl można zamówić bezpłatne próbki 
wkładek Seni Lady i przekonać się o ich właściwo-
ściach.

Prawie każda kobieta doświadczyła kiedyś problemu z kontrolą pęcherza. To mogła być tylko jedna lub 
dwie krople. Niby nic wielkiego, ale powoduje dyskomfort i niepokój. Zazwyczaj to nic groźnego – lekka 
infekcja układu moczowego lub nacisk mięśni brzucha (np. podczas ćwiczeń, kichania lub śmiechu) na 
wypełniony pęcherz. Należy zacząć się niepokoić, gdy niekontrolowane wycieki moczu się powtarzają. 
Wbrew pozorom, dotyczy to wielu kobiet. 

REKLAMA
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GINJAL urit 
suplement diety
Na kłopoty z nerkami  
i układem moczowym

Opakowanie: 
60 kapsułek

Cena: ok. 35 zł

REUMPAPAI 
suplement diety
Zadbaj o swój układ kostny

GINJAL urit:
• wspomaga naturalne funkcje nerek
• tonizuje i wspiera fukcje dróg 

moczowych
• zwiększa ilość wydalanego moczu
• dezynfekuje i oczyszcza nerki i drogi 

moczowe
• zwiększa odporność na zakażenia
• stworzony na bazie naturalnych 

składników roślinnych

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

Wspomaga naturalne funkcje na-
rządu ruchu, stawów i mięśni
W jego skład wchodzą ekstrakty 
roślinne stosowane we wschod-
niej medycynie naturalnej w ła-
godzeniu bólu i stanów zapalnych 
m.in w zwyrodnieniach stawów, 
mięśni, rwie kulszowej, ramiennej  
i tzw. zapaleniu korzonków.

Opakowanie: 
100 kapsułek

Cena: ok. 35 zł

WYPROSTUJ   SWOJE   PALCE 
 Opaska zalecana jest przy występowaniu palców 

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

www.opaskanapalec.pl 
Zamówienia telefoniczne: 
Przed zamówieniem zmierz dokładnie obwód palca w najszerszym miejscu. 

tel. 58 691 00 24  tel. 721 298 246   tel. 518 814 214 

WKŁADKI ORTOPEDYCZNE 
Wykonujemy wszystkie rodzaje wkładek ortopedycznych      
na miarę.  Niskie ceny – od 46zł za parę. 
 
 
 
 

Tel. 505 769 302   www.adam.sklep.pl 
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Siarka  
bez tajemnic
Wyjątkowa skuteczność siarki w leczeniu schorzeń reumatycznych znana 
jest od wieków. Warto jednak wiedzieć, że pierwiastek ten posiada także 
właściwości odtruwające, detoksykujące, anaboliczne i odbudowujące.
Siarka zawarta jest w każdej komórce naszego cia-
ła, wpływa więc na jego ogólną kondycję. Znamy ją 
również z jej właściwości odtruwających – oczysz-
cza wątrobę i ma działanie przeciwgrzybicze. Nie do 
przecenienia jest jej dobroczynny wpływ na przemia-
nę białkową. Powoduje zwiększoną produkcję immu-
noglobulin – przeciwciał biorących udział we wszyst-
kich procesach odpornościowych oraz mobilizuje 
organizm do walki z chorobami. Posiada właściwości 
przeciwzapalne, dzięki czemu łagodzi dolegliwości 
narządów ruchu, stanów pourazowych i pooperacyj-
nych oraz zapobiega ponownemu nawrotowi ich dys-
funkcji. Obniża poziom kwasu moczowego w surowi-
cy, gdyż jest on wydalany z moczem. Ma to kluczowe 
znaczenie przy poprawie stanu w przypadku dny mo-
czanowej (podagry).
Siarka jest także składnikiem kolagenu oraz keratyny 
– białek, które stanowią „rusztowanie” dla tkanki skór-
nej, przez co również chronią przed przedwczesnym 
starzeniem skóry.

Gdzie szukać siarki
Niedobór siarki może mieć znaczący wpływ na nasze 
stany emocjonalne, powodując niepokój i zmęczenie, 
kłopoty ze wzrokiem i dolegliwości stawowe. O defi-
cytach siarki mogą także świadczyć problemy ze skó-
rą: przetłuszczająca się skóra i włosy, łuszczyca oraz 
łupież i egzemy.

Źródłem pokarmów bogatych w związki siarki są 
przede wszystkim produkty białkowe: mięso, drób, 
podroby, ryby morskie, jaja, mleko i nabiał oraz takie 
rośliny jak: chrzan, kapusta, kalafior, rzeżucha, seler, 
kukurydza, sałata, majeranek, pasternak, ziemniaki, 
rzepa, brokuły groch, fasola, czosnek, cebula, szpa-
ragi, soja, pomidory, papryka, niektóre produkty zbo-
żowe, a także awokado, porzeczki (czarne i czerwo-
ne), dynia, figi, gruszki, orzechy.

Gdy za mało siarki w diecie
Jeśli nie dostarczamy ich w odpowiedniej ilości wraz 
z codzienną dietą, warto zaopatrzyć się w preparaty 
z bio-siarką, które wspierają całościowe funkcjono-
wanie organizmu. Bio-siarka wpływa na prawidłowy 
rozwój chrząstek stawowych, ułatwia regenerację 
stawów i ich sprawne funkcjonowanie. Wspomaga 
wątrobę w czynnościach odtruwania oraz produk-
cji kwasów żółciowych. Jest pomocna przy usuwa-
niu stanów zapalnych, zakażeń grzybiczych skóry 
i mieszków włosowych. 
Wykazuje właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze 
oraz pasożytobójcze, ułatwiając walkę z bakteriami 
chorobotwórczymi i pasożytami, często towarzyszą-
cymi grzybicom.
Spowalnia i łagodzi skutków starzenia się organizmu, 
wpływając na jego możliwości regeneracyjne oraz 
działa energetyzująco i rewitalizująco.

U listonosza i na  
poczcie w całym kraju
Dostawa do twojej 
skrzynki pocztowej
Już od 2018 r. 
Prenumerata pocztowa 
Gazety Senior z dostawą do 
skrzynki pocztowej to: 
• oszczędność czasu i pieniędzy 
• dostarczanie Gazety Senior do miejsca za-

mieszkania, siedziby prenumeratora lub do 
skrytek i przegródek pocztowych bez pobiera-
nia z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat 

• niezmienność cen w okresie realizacji prenu-
meraty

• niższe ceny za egzemplarz prasy w prenume-
racie niż w sprzedaży detalicznej

• szeroka dostępność - najprostszy i najdogod-
niejszy sposób zamawiania prasy: we wszyst-
kich placówkach pocztowych na terenie kraju, 
u listonoszy, a także drogą elektroniczną pod 
adresem: prenumerata.poczta-polska.pl

Zapraszamy do korzystania 
z pocztowej prenumeraty 
Gazety Senior

Prenumerata  
Gazety Senior  
2018 r.
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Na badania refundowane przez NFZ można czekać miesiącami. Coraz częściej 
wykonujemy je płacąc z własnej kieszeni. Jak wyszukać placówkę, w której 
najbliżej, najszybciej i najtaniej uzyskamy możliwość zrobienia rezonansu  
czy tomografii? - Pomoże w tym portal Cenomed.pl
Czasem badanie musi być przeprowadzone nie-
zwykle szybko, np. gdy pacjent odczuwa silny ból, 
podejrzewany jest udar lub choroba nowotworowa. 
Każdy dzień opóźnienia w postawieniu diagnozy, 
a co za tym idzie rozpoczęciu leczenia, to ryzyko, 
że choroba stanie się na tyle zaawansowana, iż nie 
będzie możliwości skutecznego leczenia.

Wyszukaj w kilkanaście sekund
Cenomed.pl to serwis internetowy, który został stwo-
rzony przez pacjentów i dla pacjentów, którzy pilnie 
potrzebują diagnostyki obrazowej.
Portal powstał z myślą o ludziach poszukujących in-
formacji na temat cen oraz dostępności badań w po-
szczególnych miastach naszego kraju lub placówek, 
które je oferują. Dzięki serwisowi Cenomed.pl może-
my bez wychodzenia z domu umówić się na bada-
nie w ośrodku medycznym, który nas interesuje, lub 
w cenie, która jest bardziej atrakcyjna. Zwykle, żeby 
znaleźć informacje o ośrodkach w swojej okolicy, pa-
cjent musi spędzić dużo czasu na poszukiwaniach. 
Na portalu Cenomed.pl trwa to kilkanaście sekund. 
Pozwala to oszczędzić czas, pieniądze i koszty 
związane z ewentualnymi dojazdami.

Najszybciej i najtaniej
Na prostej w obsłudze stronie internetowej znaj-
dziemy porównywarkę cen badań diagnostycznych, 
takich jak rezonans magnetyczny, tomografia kom-
puterowa, PET-CT. Portal daje możliwość szybkiego 

sprawdzenia, w jakim ośrodku badanie jest wykony-
wane najtaniej i najszybciej oraz umówienia się na 
procedurę, również poza godzinami pracy ośrodków.
– Cenomed bardzo mi pomógł w umówieniu na pilne 
badanie tomografii komputerowej dla mojego męża. 
Odpowiedź była natychmiastowa, wizyta umówiona 
na następny dzień, co było dla mnie szokiem. Umó-
wić się na badanie TK w Warszawie już następnego 
dnia to coś niesamowitego. Rozmowa z konsultan-
tem – jego empatia i zaangażowanie – to wszystkie 
cechy usługi na najwyższym europejskim poziomie 
– mówi pani Teresa z Warszawy. Podobnego zda-
nia jest pani Katarzyna z Wrocławia: Profesjonalne 
badania to kosztowna sprawa. Dzięki Cenomed.pl 
sytuacja się zmienia: bardzo prosta, intuicyjna i sku-
teczna wyszukiwarka!
Bezpłatnie służy pacjentom do porównania ofert 
ośrodków, szybszego i komfortowego zapisu na po-
trzebne im badania w atrakcyjnej cenie lub dogodnej 
lokalizacji. To portal, który oszczędza czas, nerwy 
i pieniądze osób chorych i wymagających pilnej dia-
gnostyki. Jednocześnie szanuje ich prawo do infor-
macji, wyboru i komfortu oraz sprawnego monitoro-
wania stanu zdrowia.

Przez komputer, tablet, telefon
Cenomed.pl to portal, za pomocą którego umówisz 
się na badanie lub polecisz je osobie, której potrzeb-
na jest diagnostyka. Możesz to zrobić przez kom-
puter, tablet, a nawet telefon. Dodatkowo zyskujesz 

dostęp do informacji i wiarygodnych opinii na temat 
placówki diagnostycznej, a także telefoniczną pomoc 
konsultanta. W poradniku Cenomed.pl znajdziesz 
także opis badań diagnostycznych z informacjami 
o procedurach, rodzajach badań i sposobie przygo-
towania się na nie.

badania najbliżej i najtaniej
Wyszukaj i bądź zdrów

Portal Cenomed.pl 
•	 porówna ceny badań
•	 wskaże placówkę  

w Twojej okolicy
•	 umówi na badanie
•	 udzieli informacji

Jako makroelement, składnik tzw. „molekuły życia”, jest jednym  
z najważniejszych wszechstronnie działających pierwiastków 

w organizmie człowieka - do niedawna kompletnie zapomnianym.

Znany na świecie  
od 400 lat  

jedyny na polskim rynku  
suplement diety na bazie  
siarki bioprzyswajalnej  
posiadający jej wszystkie  

dobroczynne właściwości 
głównie w zakresie  

wspomagania leczenia:

Ponadto ze względu na swe kompleksowe działanie,  
bio-siarka wzmacnia odporność, rewitalizuje  

oraz spowalnia proces starzenia się organizmu.

Produkt dostępny w aptekach, sklepach zielarskich i u importera.
tel. 48 360 20 67 - więcej o preparacie i roli siarki w organizmie człowieka na: 

www.sufrin.pl

chorób reumatycznych i zwyrodnieniowych
dolegliwości skórnych (trądzik, łuszczyca, egzema)
zakażeń bakteryjnych i grzybiczych (Candida)
problemów wątrobowych

BIO-SIARKA
REKLAMA
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Niezastąpiona witamina K
Witamina K odgrywa istotną rolę, równorzędną z witaminą D, w utrzy-
maniu prawidłowego stanu kości. Jej niedobór w diecie może prowa-
dzić do trudności w mineralizacji kości, a co za tym idzie – do rozwo-
ju osteoporozy oraz choroby zwyrodnieniowej stawów. Ale nie tylko, 
bowiem pierwiastek ten odgrywa ważną rolę również w profilaktyce 
demencji, cukrzycy i Alzheimera. 
Przez wiele lat witaminie K przypisywano wyłącznie 
funkcję w procesie krzepnięcia krwi, jednakże wyni-
ki badań ostatniego trzydziestolecia wskazują na jej 
udział także w innych procesach, takich jak: metabo-
lizm kości, namnażanie komórek nowotworowych, 
zwapnienie płytek miażdżycowych i rozwój chorób 
układu krążenia. Dzięki odpowiedniemu dziennemu 
spożyciu witaminy K można skutecznie zahamować 
powstawanie blaszki miażdżycowej, a tym samym 
zapobiegać zwapnieniu tętnic – częstej przyczynie 
niewydolności krążeniowej.
Oprócz znanych wcześniej zastosowań witaminy K 
stwierdzono również jej olbrzymią rolę w profilaktyce 
i leczeniu wielu innych schorzeń, jak np. cukrzyca, 
demencja i choroba Alzheimera, a nawet nowotwory.

Witamina K w osteoporozie
Rozwój układu kostnego człowieka zależy w dużym 
stopniu od prawidłowego żywienia. Osteoporoza jest 
jednym z niewielu schorzeń, któremu można zapo-
biegać poprzez właściwe odżywianie i aktywność 
fizyczną. Profilaktykę należy rozpocząć już w dzie-
ciństwie, gdyż po 30 roku życia masa kostna ulega 
stopniowej destrukcji, co prowadzi do malejącej od-
porności mechanicznej i ryzyka wzrostu złamań ko-
ści. Ważną rolę w rozwoju osteoporozy odgrywają 
czynniki dietetyczne, nieprawidłowa podaż wapnia, 
niedobór witaminy D i K oraz białka. 
Chorobę tę dzielimy najczęściej na dwa rodzaje: pier-

wotną, charakterystyczną dla kobiet po menopauzie 
oraz mężczyzn w okresie wczesnej starości i wtórną, 
wynikającą z długotrwałego przyjmowania leków lub 
istnienia innych chorób.

Dieta seniora
W przypadku podejrzenia osteoporozy należy oce-
nić gęstość mineralną kości i stopień mineralizacji. 
Dotychczas w jej profilaktyce kładziono nacisk na 
uzupełnianie niedoborów żywieniowych, a głównie 
białka, wapnia i witaminy D. Obecnie uważa się, że 
rola witaminy K jest równorzędna z rolą witaminy D 
w utrzymaniu prawidłowego stanu kośćca. W co-
dziennej diecie seniora powinna zatem znaleźć się 
odpowiednia ilość wapnia, najlepiej z produktów 
mlecznych zawierających laktozę, która zwiększa 
jego absorpcję. Co ciekawe, wbrew zaleceniom 
dietetyków, największa porcja produktów bogatych 
w wapń powinna być spożywana wieczorem, kiedy 
aktywność komórek wbudowujących ten pierwiastek 
jest największa. 

Gdzie znaleźć witaminę K?
Witaminę K2  (w naturze witamina K występuje 
w dwóch postaciach – K1 oraz K2) zawierają przede 
wszystkim produkty pochodzenia zwierzęcego. Wy-
stępuje ona zarówno w nabiale, jak i w mięsie z wol-
nego chowu, zwłaszcza drobiowym (kurze i gęsie) 
oraz wołowym. Warto sięgać także po sery długodoj-
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Zdrowie

Dla zdrowych 
zębów i kości 

W okresie jesienno-zimowym w Polsce jesteśmy szczególnie narażeni na niedo-
bory witaminy D, co wynika z bardzo ograniczonego dostępu do światła słonecz-
nego. Dobroczynny wpływ tej witaminy na nasz organizm jest szeroko znany. 
Warto więc uzupełniać jej deficyt. Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych 
i mocnych zębow i kości, w prawidłowym wchłanianiu i gospodarcowaniu wap-
niem  i fosforem, wspomaga pracę mięśni oraz prawidłowe funkcjonowanie ukła-
du odpornościowego. Witamina K ma również swój udział w utrzymaniu zdrowych 
zębów i kości, a do tego odpowiada za prawidłowe krzepnięcie krwi. Te dwie wi-
taminy razem pomogą wesprzeć prawidłowe funkcjonowanie organizmu w jesien-
no-zimowej aurze.

Optima D+K nie zawiera laktozy, dzięki czemu może być stosowana przez osoby 
z nietolerancją na ten składnik - witamina D i K pomogą w przyswojeniu wap-
nia przez organizm. Stosowanie Optimy D+K jest wskazane w codziennej diecie, 
w szczególności dla osób zagrożonych osteoporozą czy przez dzieci, w okresie 
ich szybkiego wzrostu. Nowa Optima będzie dostępna w cenie 6 zł za opakowa-
nie 400 g. 

Optima wprowadza na rynek nową margarynę 
prozdrowotną, pierwszy produkt na rynku będący 
źródłem dwóch witamin D i K, które wspierają 
utrzymanie zdrowych i mocnych kości. Dzienna 
porcja produktu zapewni odpowiednio 45 proc.  
i 30 proc. dziennego zapotrzebowania na  
witaminy D i K. 

rzewające, np. Gouda, Brie czy żółtka jaj. Dobrym źródłem witaminy są kiszonki 
oraz natto, czyli japońska potrawa przyrządzana ze sfermentowanej soi. Dla po-
równania – żółtko jaja ma około 32 mikrogramów witaminy K2 w 100 gramach, 
sery twarde około 67, wątróbka z gęsi 369, a natto – aż 1103,4! Co więcej, natto 
zawiera najaktywniejszą formę witaminy K2 – menachinon 7. Inne wspomniane 
produkty obfitują głównie w formę menachinon 4, która również zalicza się do 
rodziny witaminy K2, jednak ma mniejszy potencjał biologiczny.
W celu zapobiegania osteoporozie należy pamiętać, aby w posiłkach nie zabra-
kło: witaminy D (znajdziemy ją w rybach, mleku i jego przetworach), witaminy K 
(warzywa liściaste, ryby, czasem wątroba) oraz witaminy C (jej źródłem są owoce 
i warzywa).
W jadłospisie powinniśmy unikać natomiast napojów z fosforanami, produktów ze 
szczawianami i soli. Pamiętajmy także, że głodówki, diety odchudzające i diety 
niskobiałkowe sprzyjają ubytkowi masy kostnej i rozwojowi osteoporozy.

Dzienne zapotrzebowanie
Obecnie zaleca się zwiększenie dziennej porcji witaminy K do poziomu 120 μg/d 
dla mężczyzn i 90μg/d dla kobiet. Ilość ta jest jednak wystarczająca tylko dla za-
pewnienia właściwej syntezy czynników krzepnięcia. Dla zapewnienia udziału wi-
taminy K także w innych procesach naszego organizmu, dawka ta powinna wyno-
sić około 1 mg/d. Ponieważ nasza codzienna dieta dostarcza około 300-700 μg tej 
witaminy, pozostałą ilość powinniśmy suplementować odpowiednimi produktami.
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Ozonoterapia
na zakażenia i odnowę skóry

Naturalny skład: 100% oliwy 
(OLIWA Z OLIWEK lub OLEJ LNIANY) 
i OZON. Przebadane dermatologicznie. 
Hipoalergiczne. Nie zawierają parabenów, 
zagęszczaczy, barwników i substancji 
zapachowych. Widoczną poprawę można 
zaobserwować już po 5 dniach stosowania 
preparatu 2 x dziennie. Więcej informacji, 
zamówienia: www.ozonella.pl
tel. 22 652 13 76

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

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

Przyniósł ze sobą artykuł wyrwany z niemieckiej ga-
zety, w którym zamieszczone były dwa zdjęcia. Na 
pierwszym – dwa podudzia z obustronnymi owrzo-
dzeniami, na drugim zaś dwa te same podudzia za-
gojone. I powiedział: „Ja też chcę mieć takie nogi.” 
Artykuł opisywał ozonoterapię jako metodę leczenia 
ciężko gojących się ran.

Oliwa ozonowana
Ozon to zwykłe O3, które powstaje z tlenu medycz-
nego. Działa na wirusy, grzyby, bakterie. Utlenia, ka-
talizuje krew i tkanki. Jest nietrwały, połowiczy czas 
rozpadu to ok. 20 minut. Jedyną substancją, w której 
można zatrzymać ozon, jest najwyższej jakości oli-
wa z oliwek tłoczona na zimno oraz olej lniany. W ten 
sposób powstaje z ozonu i oliwy z oliwek jeden z naj-
nowszych preparatów o dużym znaczeniu dermatolo-
gicznym, który nazywa się Ozonella, a z ozonu i oleju 
lnianego – Ozonella Len. Nie zawierają alkoholu, pa-
rabenów, wypełniaczy ani substancji konserwujących 
czy zapachowych mogących powodować uczulenie. 
Mają za to duże ilości witamin i dobroczynnych kwa-
sów tłuszczowych. Oliwy ozonowane dzięki swojej 
oleistej postaci i stopniowemu uwalnianiu się ozonu 

są łatwe w stosowaniu, szybko i skutecznie wchła-
niają się natleniając skórę i długo działają w miejscu 
aplikacji. Ich zaletą jest także duża wydajność.

Na oparzenia, po radioterapii
Stosuje się je się przy zmianach trądzikowych, 
opryszczce i wykwitach – wyraźnie przyspieszają 
gojenie się oraz poprawiają wygląd i koloryt skóry. 
Łagodzą podrażnienia i przyspieszają regenerację 
naskórka (po oparzeniach termicznych, słonecz-
nych i radioterapii). Skutecznie łagodzą objawy AZS 
i łuszczycy, zmniejszając uczucie świądu. Pomagają 
także przy nadmiernym rogowaceniu i pękaniu na-
skórka, zapobiegając wtórnym zakażeniom.
Są pomocne w leczeniu i pielęgnacji pergaminowej, 
wyniszczonej i wysuszonej skóry u osób starszych.
Wykonanie „opatrunku” preparatem jest proste: na 
otarcia czy oparzenia wystarczy nanieść go miej-
scowo, natomiast przy zmianach, które wymagają 
zabezpieczenia trzeba dokładnie natłuścić całą po-
wierzchnię, położyć gazę i postępować w ten spo-
sób dwa razy dziennie.
Jedynymi przeciwwskazaniami do ozonoterapii są 
nadczynność tarczycy, świeży zawał serca oraz ciąża.

Czy 70 dni leczenia obustronnych, rozległych owrzodzeń podudzi to długo? Do Centrum 
Leczenia Ran metodą Ozonoterapii w Warszawie zgłosił się pacjent z taką właśnie 
chorobą, po trzyletniej kuracji różnymi maściami i plastrami bez żadnych efektów…

W znacznej większości leczonych przypadków ozonoterapia  
przynosi wyleczenie. Efekty można obejrzeć na stronie:  
www.centrumleczeniaran.pl lub www.ozonmed.pl  

Polecane przy: 
• Podrażnieniach termicznych (oparzeniach termicznych, 

słonecznych i radioterapii).
• Podrażnieniach z objawami dokuczliwego świądu (np. 

AZS, łuszczyca)
• Nadmiernym rogowaceniu i pękaniu naskórka, 

wspomagają i przyspieszają regenerację naskórka
• Otarciach, zdarciach naskórka i związanych z tym 

stanach zapalnych
• Odparzeniach
• Zmianach skórnych (wykwity ropne)
• Pergaminowej, wyniszczonej i wysuszonej skórze u osób 

starszych, wyniszczonych procesem chorobowym
• Działają odstraszająco na komary i meszki

REKLAMA
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Pożyczki na leczenie to zupełnie inna kwestia niż pożyczki bankowe. Tutaj 
zaciągający zobowiązanie pożyczają bezpośrednio na leczenie czy zabieg. 
Natomiast pośrednio – na życie bez bólu czy wstydu oraz możliwość 
normalnego funkcjonowania. 

– W 2016 roku ponad połowa udzielonych przez nas 
pożyczek dotyczyła implantologii, ortodoncji lub en-
dodoncji. Czyli ogólnie mówiąc – stomatologii. Za 
nią znalazła się chirurgia plastyczna i medycyna es-
tetyczna oraz okulistyka. Obszarami, w których za-
czynamy obserwować wzrost zainteresowania są: re-
habilitacja, terapia leczenia oraz ortopedia – wylicza 
Krzysztof Sokalski z MediRaty.  

Kto najczęściej pożycza na leczenie? 70 procent sta-
nowią pracownicy etatowi, 10 procent to osoby za-
trudnione na umowę o dzieło/zlecenia, prowadzące 
własną działalność gospodarczą oraz renciści. 

Krócej i prościej
Jaka jest różnica w procesie ubiegania się o po-
życzkę w banku lub instytucji finansowej? – Podob-

nie jak banki oceniamy zdolność kredytową klienta, 
a pożyczki udzielamy na podstawie wymaganych 
dokumentów. Niemniej jednak decyzję o możliwości 
finansowania można uzyskać podczas kilkunasto-
minutowej rozmowy telefonicznej, więc sam proces 
formalny jest znacznie krótszy i prostszy – podkreśla 
Krzysztof Sokalski z MediRaty. 

Istotne jest, że pożyczki są przeznaczone na ściśle 
określony cel, w tym przypadku jest to zabieg, lecze-
nie i opieka medyczna. W bankach coraz rzadziej 
znajdziemy pożyczki dedykowane konkretnym ob-
szarom. 

Koszt pożyczki i procedura 
Bywa, że koszt pożyczki jest uzależniony od celu, na 
który zaciągane jest zobowiązanie. Kredyty celowe 
w bankach (od których banki powoli odchodzą) były 
zazwyczaj niżej oprocentowane, ale wymagały udo-
kumentowania, na co faktycznie wydaliśmy nasze 
pieniądze. – Nie wymagamy, by klient tłumaczył się 
z każdej wydanej złotówki, zwłaszcza, że finansowa-
nie trafia prosto do gabinetu lekarskiego lub kliniki, 
w której leczy się pacjent – wyjaśnia Krzysztof So-
kalski. 

Często pierwszy kontakt dotyczący pożyczki ma 
miejsce w gabinecie lekarskim lub klinice, co znacz-
nie skraca procedurę. Warto jednak pamiętać, że cały 
proces przyznania pożyczki odbywa się na linii klient 
– instytucja pożyczkowa. Warunki umowy ustalane 
są indywidualnie. Klient podpisuje umowę otrzymaną 
kurierem, po czym może już skupić się wyłącznie na 
leczeniu. Rozpoczęcie spłaty zobowiązania zwykle 
następuje po miesiącu, czyli często już po zakończe-
niu leczenia.
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• komfortowy ośrodek z centrum SPA 
• opiekę medyczną 
• dietę warzywno-owocową lub sokową 

według dr Ewy Dąbrowskiej 
• zabiegi oczyszczające jelito grube 

metodą hydrokolonoterapii 

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

lub 14 dniowy/13 noclegów

RATUJ ZDROWIE W WĘGROWIE

Przyjedź do nas. Oczyścisz swój organizm ze złogów i toksyn. Zrzucisz zbędne 
kilogramy i nauczysz się zdrowych nawyków żywieniowych. Zaczniesz życie na nowo!
Zapraszamy przede wszystkim osoby zmagające się z chorobami cywilizacyjnymi: 
nadwagą, nadciśnieniem tętniczym, zespołem metabolicznym, cukrzycą, miażdżycą.

WcZAsy Z DIETą  
warzywno owocową według dr Ewy Dąbrowskiej

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

OfERUJEmy

Męczy Cię pęd dużego miasta? Brak Ci sił witalnych? Pojawiają się nowe 
dolegliwości, a apteczka puchnie od leków?

Gwarantujemy poprawę zdrowia, lepszą kondycję  
i samopoczucie oraz utratę wagi!

Czy wiesz, że zakwaszenie organizmu, jest przyczyną kryzysów zdrowotnych, a warunkiem 
niezbędnym do odzyskania zdrowia jest doprowadzenie organizmu do równowagi 
kwasowo-zasadowej. Nadkwasowość leży u podnóża wszystkich dolegliwości i chorób. 
Zaburza całe życie, niszczy wszystkie tkanki organizmu, jest czynnikiem utrzymującym 
nadwagę, przyczyną cukrzycy, w konsekwencji wszystkich innych poważnych dolegliwości 
- mówi dr Young. Jeśli chcesz naprawdę uwolnić się od tych dolegliwości, będziesz musiał 
wiele zmienić i ocenić, czy zmiana jest tego warta. Istnieje w Polsce Wioska Medyczna 
MedCithi Zebrzydowice, jedyny ośrodek posiadający certyfikowanego trenera diety 
oczyszczająco-odkwaszającej dr. Roberta Younga. Jeśli chcesz się uwolnić od swoich 
problemów zdrowotnych, a potrafisz wycenić wartość swojego życia, zapraszamy, możesz 
odkwaszanie połączyć z rehabilitacją narządów ruchu.

tel. 791 020 403
tel. 32/445 37 61

OdKWAsZANIE  
OrgANIZmu  
W WIOscE mEdYcZNEJ 
MedCitHi ZeBrZydOWiCe

800 zł  
zamiast 950 zł 
Wolne terminy 

listopad!

e-mail: urszula.wikarek@medcithi.pl   wioska-medyczna.pl



Zdrowie
Podaruj ciepły posiłek na święta
Dla samotnych starszych osób święta tracą sens. Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” 
zachęca do włączenia się w akcję, która może to zmienić.
Wspomnienia szczęśliwych świąt w rodzinie to je-
dyne, co dziś pozostało 80-letniemu panu Stefano-
wi. Kiedyś był kolejarzem i każdego dnia rozmawiał 
z dziesiątkami osób, kasując im bilety i pomagając 
w podróży. Dziś bardzo mu tych rozmów i uśmiechów 
brakuje... Nie został mu na tym świecie nikt bliski.
–  Doskonale pana Stefana rozumiem – mówi Joan-
na Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia „mali bracia 
Ubogich”. –Przecież to jest cała radość tych świąt – 
dzielić je z rodziną, bliskimi. Takich osamotnionych 
starszych osób jak pan Stefan jest wiele. Nasi wo-
lontariusze odwiedzają je na co dzień w 4 miastach, 
w których działa nasze Stowarzyszenie (Warszawie, 

Poznaniu, Lublinie i Pruszkowie), wypełniając pust-
kę, zaspokajając tęsknotę za obecnością drugiego 
człowieka. 

Ciepły posiłek
Jak co roku, tuż przed świętami, Stowarzyszenie pla-
nuje zorganizować świąteczne kolacje dla ponad 300 
swoich podopiecznych. By było to możliwe, potrze-
buje wsparcia darczyńców i wolontariuszy. 
– Każde 30 zł to już jest ciepły posiłek, każde dodat-
kowe 20 zł pozwala nam jeszcze ufundować świą-
teczną paczkę dla naszych podopiecznych – mówi 
Joanna Mielczarek.

Osobom, które mają trudności z samodzielnym po-
ruszaniem się, Stowarzyszenie zapewnia dowóz na 
miejsce spotkania i bezpieczny powrót do domu. 
Tych seniorów, którzy już nie mogą wyjść z domu, 
odwiedzają wolontariusze, przynosząc wigilijny po-
częstunek i gwiazdkowy upominek. 

Jak w domu
– Przy wigilijnym stole „małych braci…” czuję się jak 
w domu. Każdy ma dla każdego dobre słowo, wolon-
tariusze troszczą się o nas z całego serca, a Mikołaj 
jest nadzwyczajny – opowiada pani Jadwiga z War-
szawy. 
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ul. Wschodnia 4, Sianożęty
607 460 311
94/ 35 15 693

Rezerwacja
www.bursztynowewzgorze.info
recepcja@bursztynowewzgorze.info

W cenie pobytu:
• 3 lub 2 posiłki dziennie w formie stołu 

szwedzkiego
• 3 zabiegi dziennie
• wejściówki do Aquaparku Helios  

w Ustroniu Morskim
Organizujemy imprezy integracyjne

Pakiet Regeneracja  
i Odprężenie 
8 dni od 700 zł/os.

Turnusy Rehabilitacyjne 
14 dni z dofinansowaniem 

od 1365 zł /os .

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”

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

Wypoczynek 
dla seniora i nie tylko

REKLAMA

Akcję świąteczną można wesprzeć 
wpłacając darowiznę bezpośrednio na 
konto Stowarzyszenia lub na stronie 
podarujwigilie.pl. Aby uzyskać szczegółowe 
informację prosimy o kontakt z Elżbietą 
Ślązek: e-mail: eslazek@malibracia.org.pl, 
tel. 505 900 513

Wpłacam 10 zł. Tylko tyle i aż tyle! 
Podajemy dane do przelewu bankowego 
lub przekazu pocztowego. 

numer konta bankoweg:  
95 1090 1043 0000 0001 0112 4551 
Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” 
z siedzibą przy ul. Gen. Andersa 13,  
00-159 Warszawa, KRS 0000160750
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Jantar SPA 
Niechorze, Al. Bursztynowa 31 

91 386 33 59   info@jantar-spa.pl

 W cenie pakietu: 
• 7 lub 14 noclegów w pokojach Stan-

dard lub Lux* 
• Całodziennie wyżywienie (śniadanie 

i kolacje w formie bufetu, obiad ser-
wowany) 

• 2 zabiegi fizykalne dziennie zlecone 
przez lekarza specjalistę balneologa-
-alergologa wykonywane od ponie-
działku do piątku, między innymi: 
krioterapia miejscowa, okłady boro-
winowe, elektroterapia, światłolecz-
nictwo i wiele innych 

• Nieograniczone korzystanie z kom-
pleksu basenowego: basen rekre-
acyjny z atrakcjami, basen solanko-
wy: codzienny MASAŻ SOLANKOWy 
kręgosłupa lub całego ciała, jacuzzi, 
sauna, ścieżka do masażu stóp pobu-
dzająca receptory 

• Poranna gimnastyka w basenie  
(co drugi dzień) 

• Nielimitowany dostęp do Sali fitness 
• Napój powitalny dla każdego 

• Wieczorek 
t a n e c z n y 
przy muzyce 
na żywo, wino, 
ciasto, uatrakcyj-
niony wieloma konkursami z nagro-
dami - 1x w tygodniu

• Bezpłatne wypożyczanie kijów do 
Nordic-Walking i rowerów 

• Możliwość zorganizowania wycieczki 
do Kołobrzegu i Kamienia Pomorskie-
go oraz zwiedzania lokalnego Mu-
zeum Rybołówstwa i Latarni Morskiej 
- za dodatkową opłatą 

• Dopłata do Świąt Wielkanocnych  
01 i 02.04.2018 r. - 175 zł za osobę 

• Niewykorzystane świadczenia nie są 
refundowane i nie podlegają zamia-
nie na inne 

• Pakiet nie łączy się z innymi promocjami 

* dopłata do pokoju dwuosobowego Lux - 98 zł/ 7 noclegów i 196 zł / 14 noclegów za osobę  

8 dni/ 7 noclegów 15 dni/ 14 noclegów

W pokoju 2-os.  735 zł  1470 zł 
W pokoju 1-os.  945 zł  1890 zł 

Seniorzy nad  
morzem 2018!

Już od  

735  
zł/os.

Kąpiele  Solankowe!

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert turystycznych
REKLAMA
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Hotel Saranda Beach Resort  
w Sarandzie ***
•	 widok	na	panoramę	miasta	
oraz	wyspę	Korfu

•	 prywatna	plaża	z	leżakami
•	 odkryty	basen
•	 parking	dla	gości
•	 plac	zabaw	dla	dzieci
•	 bezpłatny	bezprzewodowy	
dostęp	do	Internetu	
w	pomieszczeniach	
ogólnodostępnych	

•	 przytulne	pokoje	
z	balkonami	

•	 malowniczy	widok	na	Morze	
Jońskie	i	panoramę	miasta	
Saranda	z	wiekszości	pokoi	

•	 blisko	centrum
•	 bar	i	restauracja	-	tradycyjne	
dania	kuchni	albańskiej	
i	śródziemnomorskiej	

76 743 80 43     info@millennium.travel

PROMOCJA  
DLA SENIORÓW
Przy zapisie i wpłacie zaliczki 
do 31 grudnia 2017 r. wycieczka 
fakultatywna GRATIS! 

Wyróżnia	nas	indywidualne	podejście	do	Klienta,	doskonały	z	nim	kontakt	już	od	pierwszego	telefonu	do	nas,	aż	do	powrotu	do	
domu	po	udanym	wyjeździe.	Rezerwując	u	nas	rodzaj	i	standard	apartamentu,	dostają	Państwo	to,	co	jest	w	opisie	i	na	zdjęciu.

Szczególnie polecamy 
turnusy majowo-
czerwcowe oraz 
wrześniowe.
Rewelacyjne ceny!
Pierwsze	loty	startują		
28	kwietnia	2018	r.	i	kończą	się		
13	października,	a	ceny		
zaczynają	się	już:

od 1 099 zł w Albanii
od 1 399 zł Albania + Korfu
od 649 zł Albania/autokarem
Latamy	z	Wrocławia,	Katowic,		
Warszawy	i	Gdańska

Wczasy dla seniorów w rewelacyjnych cenach! 
Albania samolotem	lub	autokarem Albania + Korfu (tydzień	+	tydzień)

Hotel Bianco **** w Ksamilu
•	 nowy	hotel	otwarcie		
sezon	2018	r!	

•	 basen	z	bezpłatnymi		
leżakami	

•	 ok.	150	m	od	plaży
•	 ok.	500	m	od	centrum		
miasteczka

•	 widok	na	przepiękną		
zatokę	Morza	Jońskiego		
oraz	Wyspę	Korfu

•	 przytulne	pokoje		
z	balkonami

•	 parking	dla	gości

Wypoczynek w malowniczej Albanii
Albania to miejsce bardzo urokliwe, gościnne i otwarte na turystów. Słynie 
z dziewiczych plaż, krystalicznie czystego morza i pięknych terenów górskich. 
Co szczególnie warto zobaczyć i zwiedzić w tym kraju?

Albania to kraj rejonu śródziemnomorskiego, leżą-
cy na zachodzie półwyspu Bałkańskiego. Graniczy 
z Grecją, Macedonią, Czarnogórą i Kosowem. Oble-
wa ją Morze Adriatyckie oraz Morze Jońskie, a punk-
tem granicznym między tymi morzami jest przylądek 
Karaburun w okolicach Wlory. Historia Albanii sięga lI 
wieku p.n.e., czyli czasów starożytnych.
Ten niewielki kraj zamieszkuje 3,3 mln ludzi, z czego 
ponad 60% na wybrzeżu i w centrum kraju.

W ciszy i spokoju
Lokalna nazwa Albanii – Shqiperia, czyli Kraina Or-
łów lub Kraina Górskich Orłów, pochodzi od słowa 
shqiponjë, oznaczającego orła. Jest to kraj w 75% 
górzysty, który posiada także przepiękne wybrzeża 
z dziewiczymi plażami oraz cudowne jeziora. Wcze-
sną wiosną dominują tu kwitnące wiśnie i jabłonie, 
latem można wygrzewać się na słonecznych plażach 
i kąpać w krystalicznie czystym morzu, a jesienią 
wdychać aromat owoców cytrusowych. 
Albania słynie przede wszystkim ze swojej gościnno-
ści – ludzie są mili i pozytywnie nastawieni do tury-
stów, którym zawsze chętnie pomogą. Jednocześnie 
jest to naród bardzo przywiązany do swojej kultury, 
który kultywuje i podtrzymuje tradycje.
Jeszcze około 20 lat temu Albania była zamknięta 
dla turystów, jednak po upadku władzy komunistycz-
nej otworzyła się i zaczęła zapraszać do siebie ludzi 
z zewnątrz. Dla wielu jest to jeszcze kraj nieodkryty, 
ale przez to tak fascynujący. Odpoczywać tam można 
bez olbrzymich tłumów i tłoku, jaki towarzyszy wielu 
najpopularniejszym miejscowościom turystycznym. 

Czyste i ciepłe morze
Wakacje w Albanii to także znakomita okazja do 
zwiedzenia wielu pięknych zabytków, ciekawych 
pomników, muzeów. Warto zobaczyć m.in. Rzymski 
Amfiteatr w Durres czy też piękny nadmorski bulwar 
w stolicy albańskiej riwiery – Saranda. Wybrzeże Al-
banii to jeden z najmniej docenianych i odwiedzanych 
przez nurków fragmentów Morza Śródziemnego. 
W tej części świata, w okolicach Sarandy znajdziemy 
mureny, ośmiornice, nietypowe formacje skalne, gro-
ty i wraki. Woda jest krystalicznie czysta i ciepła, co 
sprawia, że nurkowanie staje się niesamowitą przy-
jemnością. Nadmorskie kurorty Albanii słyną z pięk-
nej, słonecznej pogody przez większość dni w roku.

Przybrzeżne wysepki Ksamilu
Ksamil to niezwykle urokliwa miejscowość turystycz-
na, położona w okręgu Saranda, znana w całej Euro-
pie ze swoich piaszczystych plaż i licznych malutkich, 
przybrzeżnych wysepek. 
Znajduje się tu niewielka promenada, meczet i ko-
ściół prawosławny. To małe miasteczko nadmorskie, 
które rozwija się z roku na rok bardzo dynamicznie, 
jest doskonałym miejscem na letni wypoczynek.

Legenda Sarandy
Saranda to najsłynniejsza miejscowość obwodu 
Wlora, położona nad Morzem Jońskim na wysoko-
ści greckiej wyspy Korfu. Promenada ciągnąca się 
wzdłuż wybrzeża, liczne kramy, restauracje i hotele 
tworzą niezwykły klimat tego nadmorskiego kurortu. 
Jest to główne miasto okręgu Saranda w obwodzie 
Wlora i dwudzieste co do wielkości miasto w Albanii. 

Jego nazwa oznacza po grecku liczbę czterdzieści. 
Według legendy pochodzi od liczby świętych z Se-
basty, gdzie 40 rzymskich legionistów – chrześcijan 
zostało ukaranych za wyznawanie swojej wiary.

Miasta-muzea
W Parku Narodowym Butrint znajduje się jedno 
z najlepiej zachowanych stanowisk archeologicznych 
w basenie Morza Śródziemnego. Butrint to starożyt-
ny unikalny skarb historii wpisany na listę świato-
wego dziedzictwa kultury UNESCO. Lekursi z kolei 
to potężna XVI-wieczna twierdza zbudowana przez 
słynnego sułtana Sulejmana Wspaniałego. Ulokowa-
na na wzgórzu pozwala na podziwianie przepiękne-
go widoku, jaki rozpościera się na Sarandę, Ksamil 
i okolice.
Gjirokastra to jedno z dwóch albańskich miast-mu-
zeów, nazywane także „miastem srebrnych Dachów” 
oraz –  ze względu na liczne strome uliczki – ,,mia-
stem tysiąca schodów". Góruje nad nim potężna 
twierdza, z której można podziwiać niesamowity 
miejski krajobraz. 

Giełda ofert turystycznych



Samochodem przez Białoruś
Każdy sposób podróżowania turystycznego ma odmienne walory. Wybór zależy 
od tego, jakiego rodzaju wrażeń szukamy. Jeżeli chcemy kupić program seryjnie 
powielany (a więc wypróbowany) gwarantujący, że nie będzie żadnych niespodzianek, 
przygód, gdzie wszystko jest zaplanowane, przewidziane i stabilne – wybieramy 
biuro turystyczne. Jeżeli natomiast cenimy sobie własne wybory, elastyczność 
programu, rozwiązywanie problemów na bieżąco w miarę ich wyłaniania się, sytuacje 
zaskakujące i przygodowe wymagające aktywności decyzyjnych, przecieranie 
nowych szlaków – jedziemy indywidualnie.

W moim wędrowniczym życiu przeplatają się oby-
dwa modele. Indywidualnie – nie zobaczysz tego, co 
oferuje biuro. Z biurem – nie przeżyjesz tych emocji, 
które oferuje podróż „włóczęgowska”. Moja pierwsza 
podróż zagraniczna odbyła się w 1964 roku, kiedy 
miałem 23 lata i właśnie opuściłem szeregi „obroń-
ców ojczyzny”, oddając karabin i zdejmując wojsko-
wy mundur. Wówczas czasopisma młodzieżowe za-
mieszczały adresy młodych ludzi z różnych krajów, 
chętnych do nawiązywania korespondencji. Ponie-
waż niemiecki w moim technikum był nauczany na 
poziomie nijakim, angielskiego nie było, rosyjski był 
nauczany przez ludzi mających o nim mgliste poję-
cie, podjąłem korespondencję z Olkiem Bielińskim 
z Odessy, synem polskiej rodziny. Olek przysłał mi 
zaproszenie. Było ciekawie, odkrywczo, wiele zdu-
mień innością świata i fajnie. I to już zostało: cieka-
wość zdumień innością świata.

Padło na Białoruś
Potem była Moskwa, Kijów, Rumunia, Węgry, Bułga-
ria, Jugosławia, Czechy, Austria, Finlandia, Wielka 
Brytania, jedne i drugie Niemcy, Norwegia, Portuga-
lia, Słowacja, Litwa, Kuba, a minionego lata padło na 
Białoruś, która jest tak blisko, a tak mało o niej wiemy.
Przygotowania polegające na zbieraniu informacji 
(ceny, noclegi, bezpieczeństwo, stosunek policji do 
kierowców zagranicznych, atrakcje turystyczne itp.) 
nie dostarczyły żadnej istotnej wiedzy. Informatory na 
stronach ambasad zdezaktualizowane i przesadne, 
na stronach turystycznych przedawnione. Tak więc 
mamy wizy w paszportach i jedziemy „w ciemno”. Za-
bieramy 500 dolarów i nawet nie wiemy, jakie opłaty 
trzeba będzie ponieść na granicy albo bezpośrednio 
po jej przekroczeniu i czy zdołamy na ten cel wymie-
nić owe dolary. Wiemy tylko jedno: że kraj jest bardzo 
bezpieczny, a policja nie wymusza haraczy, jak np. 
na Ukrainie. „Jeżeli pan nie przekroczy dozwolonej 
prędkości, nie zetknie się pan z policją”. Sprawdziło 
się.

O Polsce wiedzą wszystko
Białoruś okazała się krajem ludzi pogodnych, życz-
liwych i uczynnych. Drogi mają lepsze od naszych, 

nadto na przestrzeni dwóch tysięcy kilometrów ni-
gdzie, również we wsiach, nie spotkaliśmy asfaltu 
„łatanego” – jak u nas. Wrażenie robi także czystość 
i estetyka poboczy. Nie uświadczysz fruwających 
worków foliowych, papierów, puszek czy butelek. 
Inną cechą jest nikła liczba znaków drogowych. Na 
moje zdziwienia tubylcy odpowiadali: przecież jest 
ustawa regulująca prawidła ruchu drogowego i każdy 
kierowca ma ją znać. A wy w Polsce macie po piętna-
ście znaków na metr bieżący i nikt ich nie przestrze-
ga, a nawet nie czyta. Prawda. 
O Polsce wiedzą wszystko na bieżąco. Wielu z nich 
w Polsce pracowało, pracuje, studiuje, przejeżdża 
w drodze do pracy w Niemczech czy Holandii, co kil-
ka dni w ramach ruchu bezwizowego jeździ do Polski 
na zakupy, do rodziny, do Częstochowy czy Lichenia 
itd. Spotkaliśmy matkę, której trzy córki studiują me-

dycynę w Polsce i mężczyznę, który ukończył ogrod-
nictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Olsztynie. 
W zachodniej Białorusi widać zasobność mieszkań-
ców i zachodnie wzorce zagospodarowania prze-
strzeni, zwłaszcza przydomowej.

Kult dobrego auta
Białorusini jeżdżą bardzo przepisowo, w czym nie-
wątpliwie pomaga im gęsta sieć nieoznakowanych 
radarów, umieszczonych na poboczu na wysokości 
kolan. Drugim czynnikiem ostrożności jest być może 
to, iż samochody są wyłącznie drogie i zadbane. 
Wszyscy więc unikają zderzeń, jak tylko mogą. Roz-
powszechniony tam kult dobrego auta jest sprawą 
na tyle prestiżową, że młode małżeństwa najpierw 
zbierają pieniądze na dobry samochód, a dopiero 
potem na mieszkanie. W dużych miastach – w blo-
kach. W małych miasteczkach i na wsiach budownic-
two jednorodzinne. Bliżej naszej strefy klimatycznej 
w stylu europejskim, na północy kraju bliżej klimatu 
kontynentalnego, wyłącznie drewniane jak w Skan-
dynawii, lecz kolorystycznie inne – jasnozielone, 
w odróżnieniu od jasnobrązowych norweskich czy 
szwedzkich.

„Kafe”, czyli bar
Hotele znajdowaliśmy nawet w większych wsiach, 
o dobrym standardzie i dobrej cenie (około 100 zł 
za pokój dwuosobowy). Jednakże nie są one powią-
zane z gastronomią. Przydawały się więc konserwy 
z bagażnika. Restauracji nie spotykaliśmy, a szyldy 
z napisem „Kafe” omijaliśmy zdecydowanie, bo szu-
kaliśmy barów. Okazało się, że „Kafe” to właśnie bar 
z niedrogimi i bardzo smacznymi potrawami.
Sklepy spożywcze zaopatrzone są standardowo. 
W stoiskach mięsnych wybór wędlin skromny, a ich 
jakość jest bardzo niska. Mleko za to jest „prawdzi-
we”, podobnie jak jego przetwory. Smak nieporówny-
walny z polską mlekopodobną chemią. Widywaliśmy 
często kołchozowe stada krów po kilkaset sztuk. Dro-
ga od krowy do klienta detalicznego jest na Białorusi 
bardzo krótka toteż i jakość stosowna.
Galerie handlowe, podobnie jak w Polsce są tylko 
w wielkich miastach (Grodno, Mińsk) i niczym nie 
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różnią się od naszych, jeśli chodzi o stoiska. Te same zachodnie marki, ten sam 
towar. Reklam w przestrzeni publicznej prawie nie ma. Sam Mińsk jest dwumilio-
nową metropolią o zaciekawiającej architekturze i przepięknych podświetleniach 
tej architektury nocą. Miasto, podobnie jak cały kraj, niezwykle czyste. Główne 
ulice są wygodnymi arteriami o czterech pasmach ruchu w jedną stronę. W księ-
garniach klientów dużo, dużo więcej niż w Polsce.

Bezpiecznie, czysto, stabilnie
Osobliwością tego kraju jest wszechobecny hołd poległych za wyzwolenie ojczy-
zny. Hitlerowcy wybili tam około 28 procent ludności i gdyby nie wyzwolenie, straty 
byłyby znacznie wyższe. Oni to doceniają. Lesisty i bagienny kraj sprzyjał ruchom 
partyzanckim. Wiele miejscowości wyzwolili białoruscy partyzanci. W każdym nie-
mal miasteczku i wielu wsiach spotkamy pomniki poświęcone partyzantom oraz 
tablice pamiątkowe z nazwiskami mieszkańców, którzy oddali życie w walce z hi-
tlerowcami. Tak przy pomnikach, jak i przy tablicach leżą zawsze świeże kwiaty.
Polskie media, jeśli w ogóle mówią o Białorusi, to wyłącznie w kontekście braku 
demokracji politycznej. Białorusini mówią: nie mamy demokracji i chwała Bogu. 
Ukraina poszła w demokrację i komentować nie ma co. Jako państwo samo-
dzielne istniejemy zaledwie 25 lat, społeczeństwo nasze ma jeszcze nieokrzepłą 
świadomość państwową i narodową. Nie mamy demokracji, ale w odróżnieniu 
od sąsiadów mamy kraj bezpieczny, czysty, życie stabilne, bez obezwładniającej 
korupcji. Nie narzekamy.
Punkty docelowej naszej podróży mieliśmy nad rzeką Dźwiną, daleko na północy. 
Pokonaliśmy wiele kilometrów siedząc w samochodzie. Często towarzyszyły nam 
rzęsiste deszcze. Wracaliśmy tak zmęczeni, że ominęliśmy planowane wcześniej 
odwiedziny w miejscach urodzenia Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki. 
Może następnym razem. Wówczas także nie ominiemy Wasiliszek i muzeum 
Czesława Niemena.
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•	 oferta	obowiązuje	od	28	sierpnia	do	20	grudnia
•	 opłata	uzdrowiskowa	3,50	zł/	osoba	
•	 domowa	atmosfera

Willa Cecylia, ul. Orla 1, Lądek-Zdrój 
tel. 662 013 013, cecylia@ladek.com.pl

Promocja dla seniorów,  
ich rodzin i przyjaciół seniorów

7 dni w cenie 6 dni
420 zł za pobyt dla 2 osób

pobyt dla 1 osoby już od 290 zł!

REKLAMA

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

Wczasy z wypoczynkiem  
zima 2018 w Hotelu ***  
Gromada w Busku-Zdroju 

Busko-Zdrój jest znanym kurortem na całym świecie. Posiada świetne warunki ekologiczne, 
specyficzny mikroklimat i najlepsze pokłady leczniczej siarki w Europie. Położenie Hotelu Gro-
mada*** przy zabytkowym Parku Zdrojowym, w pobliżu zakładów przyrodoleczniczych spra-
wia, że Goście chętnie korzystają z bogatej gamy dobroczynnych zabiegów leczniczych.

Oferta Specjalna! 
Pobyt 7-dniowy (6 nocy) 
540 zł/pokój 1 os. 
1080 zł /pokój 2 os. 
Pobyt 10-dniowy (9 nocy) 
810 zł/ pokój 1 os. 
1620 zł /pokój 2 os. 
Pobyt 14-dniowy (13 nocy) 
1170 zł/pokój 1 os. 
2340 zł /pokój 2 os. 
Oferta ważna od 2 stycznia do 30 marca 2018 r. 
Cena zawiera nocleg i całodzienne wyżywienie  
(3 posiłki dzienne serwowane) 

Zabiegi lecznicze 
Istnieje możliwość wykupienia zabiegów 
w pobliskim Sanatorium Zbyszko – 300 m od 
hotelu. Profil leczniczy Buska-Zdroju: choroby 

zapalne stawów, choroby zwyrodnieniowe 
stawów, osteopenia i osteoporoza, zmiany 
pourazowe i kontuzje stawów, ścięgien, wią-
zadeł i mięśni, schorzenia laryngologiczne, 
zaburzenia krążenia obwodowego, choroby 
przemiany materii. 
2 zabiegi dziennie: turnus 7-dniowy/6 dni  
zabiegowych 290 zł 
3 zabiegi dziennie: turnus 7-dniowy/pakiet  
6 dni zabiegowych 390 zł 

Udogodnienia 
pokoje z łazienką (prysznicem), wanna w apar-
tamentach, TV, telefon, czajnik, bezpłatny In-
ternet, część pokoi posiada balkony,
winda i podjazd, duży, ogrodzony bezpłatny 
parking, kawiarnia, restauracja, sala konferen-
cyjna, wypożyczalnia rowerów, wypożyczalnia 
kijków do Nordic Walkingu.

Giełda ofert turystycznych

Praha zwana Pragą
Jeszcze nie tak dawno wyjazd do Pragi był nie lada przedsięwzięciem. Niby 
niedaleko, a wyprawa jak za morze. Granice, odmienne przepisy i strasznie 
długa podróż. Teraz, kiedy do Pragi jeżdżą autobusy z Wrocławia, Katowic, 
Krakowa, Warszawy, to nie podróż, to przejażdżka. 

Cztery godziny z małym dodatkiem i jeste-
śmy w pobliżu dworca głównego w Pra-
dze, jakieś pół godziny spacerkiem od 
Mostu Karola. Oczywiście można jeździć 
świetnie zorganizowaną komunikacją 
miejską, wystarczy kupić bilety czasowe 
na nieograniczoną ilość przesiadek, ale 
uwaga, bilety są około dwukrotnie droż-
sze niż we Wrocławiu. Do 70 roku życia 
płacimy pełną cenę, a starsi jeżdżą za 
darmo.
W tłumie turystów, bez względu na porę 
roku przechadzamy się po głównych pla-
cach miasta, przeciskamy się w wąskich 
uliczkach. I podziwiamy. Wieże, budynki, 
kawiarnie, restauracje i pogodnych sprze-
dawców. Jakoś nigdzie się nie spieszą, 
chętnie rozmawiają, no może niekoniecz-
nie z Polakami. Dochodzimy do rzeki 
i wypatrujemy Mostu Karola. Wieże bram 
i budynków miejskich są wyróżniającym 
się elementem miejskiego krajobrazu. 
Mówią Zlota Praha. Widać, że bogato, ale 
bez zbędnego przepychu. Wszystko upo-
rządkowane, czytelne strzałki informujące 
o kierunku zwiedzania.
Wyszehrad i Hradczany
Na prawym brzegu Wełtawy legendarna Li-
busza właśnie w Wyszehradzie wyśniła so-

Jerzy Dudzik
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sAmOLOT Z KATOWIc

25 lat DOŚWIADCZENIA

Kraków, ul. Karmelicka 32, Pn.-Pt. 9:30-17:00
tel./fax 12 632 01 50 

e-mail: arion@arion.pl
www.arionsenior.pl

WPŁATY w RATACH na rok 2018

KRAKÓW, ul. Batorego 4 a  
tel. 507 014 042

SKIERNIEWICE, ul. Gałeckiego 9  
tel. 46/832 11 04 

e-mail: biuro@ambittour.pl
www. ambittour.pl

NAJLEPSZE WCZASY I WYCIECZKI DLA SENIORÓW
BUŁGAriA 

WsZYsTKO W cENIE

WCZASy BeZ POrtfeLA

ZAPrASZAMy dO WSPÓŁPrACy: 
KLUBy SeNiOrA i UtW 

Szczegóły i inne oferty dostępne  
w biurach i na stronach  

www.ambittour.pl; www.arion.pl

reNOMOWANe BiUrO POdrÓŻy

Piękne, szerokie plaże, hotele położone wśród bujnej 
zieleni, doskonały klimat i walory balneologiczne, 
bezpieczeństwo i jakość usług – Bułgaria - najlepszy 
pomysł na udane wakacje!
HOteLe W ALBeNie i Św. KONStANtyNie
WyŻyWieNie: ALL iNCLUSiVe PLUS
ZNiŻKi dLA GrUP min. 20-osobowych !
CeNy – promocja firSt MiNUte do 31.12.2017!
TERMINY rALITsA**** LeBed **** VitA PArK ***
05.05-14.05 1.940 zł 1 920 zł -
14.05-24.05 2.150 zł 2 020 zł -
24.05-04.06 2 290 zł 2 190 zł 2 140 zł
14.06-25.06 2 820 zł - 2 550 zł
03.09-13.09 2 490 zł 2 590 zł 2 390 zł
13.09-24.09 2 360 zł - 2 290 zł

 ▪ POLsKA: WArsZAWA - 2 dni cena 399 zł/os. 
tOrUŃ + MALBOrK - 2 dni cena 549 zł/os. 
sANdOmIErZ - 1 dzień cena 190 zł/os. 
SUdety + KArPACZ - 3 dni cena 499 zł/os. 
BieSZCZAdy - 3 dni cena 549 zł/os.

 ▪ LITWA: WILNO-TROKI-ROSSA-BIAŁYSTOK 
11-13.06 i 10-12.09.2018 - 3 dni cena 695 zł/os.

 ▪ cZEcHY: MORAWY-PRAGA-KARLOVE VARY 
16-19.05 i 03-06.10.2018 - 4 dni cena 785 zł/os.

 ▪ AusTrIA: KONCert fiLHArMONiKÓW WiedeŃSKiCH  
w ogrodach Pałacu Schonbrunn w WIEDNIU - 3 dni 
31.05-02.06.2018 cena 690 zł (Las Wiedeński i Wiedeń)

 ▪ HOLANdIA: OgrOdY KWIATOWE KEuKENHOFF 
AMSTERDAM-HAGA-ROTTERDAM-BRUKSELA - 6 dni 
16-21.04 i 07-12.05.2018 cena 1.795 zł/os.

 ▪ Hit!!! POCiĄGieM BerNiNA eXPreSS przez ALPy  
SALZBURG-TIRANO-SIRMIONE-WERONA - 5 dni  
17.07 - 21.07.2018 cena 1.460 zł + bilet 360 zł/os.

 ▪ TOsKANIA: AREZZO-CORTONA-SIENA-CHIANTI 
PIZA-FLORENCJA-PORTOFINO-GENUA - 7 dni 
21-27.05 i 23-29.09.2018  cena 1.495 zł/os.

 ▪ CZArNOGÓrA i CHOrWACJA: BUDVA-CETYNIE 
BOKA KOTORSKA-OSTROG-KOTOR-BAR-DUBROVNIK 
13-20.05 i 25.09-02.10.2018 - 8 dni cena 1.495 zł/os.

 ▪ grEcJA: SALONIKI-RIWIERA OLIMPIJSKA-TEMBI 
METEORY-ATENY-TERMOPILE-SKOPJE - 8 dni 
19-26.04 i 09-16.09.2018 cena 1.765 zł/os.

 ▪ gruZJA: TBILISI-KAUKAZ-ANANURI-GORI-TSAKALTUBO  
30.04-04.05, 21-25.05, 10-14.09.2018 - 5 dni  
cena od 1.745 zł/os + bilet lotniczy Wizz Air od 799 zł

 ▪ WcZAsY w ŁeBie n/Bałtykiem z dojazdem autokarem 
OW CHEMAR 200 m od morza Wycieczka na HEL w cenie! 
19-26.08.2018 7 nocy 1.199, 19-29.08.2018 10 nocy 1.499.

W cenach: przejazd, noclegi, posiłki, ubezp.,  
przewodnik, bez podróżowania nocą!

ZAPrASZAMy!

Wszystko w cenie: przelot, zakwaterowanie, wyżywienie, 
transfery,ubezpieczenie, serwis plażowy, bar na plaży, 
animacje, sport, rozrywka, basen, w Albenie - wstępy do 
Aquaparku, opieka rezydenta.

Zapewniamy całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską, 
posiadamy własną bazę zabiegową, którą obsługuje 
wykwalifikowany personel medyczny.
Pokoje dwu-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym
Ceny w zależności od terminu od 90 zł do 120 zł za dobę

Sanatorium Uzdrowiskowe „Limba” 
położone jest w centrum Piwnicznej 
– Zdrój, na malowniczym cyplu 
utworzonym przy zakole rzeki 
Poprad. Obiekt zlokalizowany jest na 
nasłonecznionym stoku góry Kicarz.

tel. 18 44 64 223, 605 056 869
www.sanatoriumlimba.pl
e-mail recepcja@sanatoriumlimba.pl
NUMER KONTA BANKOWEGO 
BS PIWNICZNA 29 8813 0004 2001 0000 7360 0001 

 Pobyty sanatoryjne   
umowa z NFZ
 Pobyty rehabilitacyjne  14 dni, dofinansowywane 
z środków PFRON – posiadamy wpis do rejestru ośrodków 
i organizatorów, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne
 Pobyty rehabilitacyjne, zdrowotne, sanatoryjne  - płatne

REKLAMA

tel. 33 855 21 74
tel. 517 800 150 
Wisła 43-460
ul. Górnośląska 5
www.dwlimba.pl

Pokoje z pełnym węzłem 
sanitarnym i TV
Pyszna domowa kuchnia
Zadaszony grill
2 boiska i plac zabaw
Tylko 1 km  
od centrum miasta

Zapraszamy grupy i gości indywidualnych!

Poza sezonem promocje dla emerytów, 
rencistów i opiekuna dziecka do 12 lat.

Giełda ofert turystycznych
bie miasto i państwo. To tutaj miał swoją siedzibę Wra-
tysław II. A czy wcześniej mieszkał w tym zamku nasz 
Bolesław Chrobry? Historia milczy, pewne natomiast, że 
Chrobry miał krótki epizod i rządził księstwem od wiosny 
1003 do jesieni 1004 r. 
Hradczany, pięknie iluminowane po zmierzchu, wi-
doczne są z każdego pagórka, ale najlepiej widać 
je znad Wełtawy. Po przejściu przez Most Karola po 
stopniach pod górę idą rzesze turystów spragnionych 
zobaczyć zamek i katedrę. To miło zobaczyć najład-
niejszą w całym zamku salę zbudowaną w czasach, 
kiedy Jagiellonowie rządzili z Pragi. Tak gotycka re-
prezentacyjna sala Władysława II Jagiellończyka do 
dziś pełni najwyższej rangi reprezentacyjne funkcje. 
Tutaj odbywają się zaprzysiężenia prezydenta, tutaj 
obraduje na uroczystych sesjach parlament. 
Złota uliczka jest trochę przereklamowana, ale to 
obowiązkowy element przy zwiedzaniu Pragi. Cesarz 
Karol IV Luksemburski przyczynił się do rozbudowy 
Pragi, czy wspomagała go w tym piękna żona i cesa-
rzowa Anna Świdnicka? Udało się Czechom zacho-
wać dorobek kulturowy w architekturze, malarstwie, 
zwyczajach pomimo najróżniejszych perypetii dziejo-
wych.
Namesti, czyli plac
Obecne place w rejonie starego miasta to niegdyś miej-
sce do targowania. Mrok dziejów ukrył miejsce, gdzie 
handlowano niewolnikami, to wstydliwy temat. Naj-
wspanialsze jest Staromiejskie z ratuszem i widokiem 

na wieże Tyńskiego Chramu. Ratusz, piękny gotyk i za-
bawny zegar z apostołami wabią turystów o pełnych 
godzinach. Wokół piwiarnie, winiarnie, smakołyki.
Wacławskie odegrało ważną rolę w czasie Aksamit-
nej Rewolucji. Teraz to reprezentacyjny plac ze świa-
towymi sklepami.
Na Hradczanach placów kilka, oczywiście Hradczań-
ski, ale i Loretański, i świętego Jerzego z widokiem 
na katedrę. Schodzimy z zamkowego wzgórza na 
Małą Stranę. Niegdyś osobne miasto, teraz plac zaj-
muje komunikacja. Wracamy na prawy brzeg We-
łtawy. Dzielnica żydowska Józefów z zachowanymi 
synagogami została otoczona ze wszystkich stron 
przez Stare Miasto. To tutaj miał być zbudowany Go-
lem, gliniany potwór. 
Mosty, uliczki, wieże i wieżyczki, piwiarnie, winiarnie 
i Wełtawa to urok Pragi. Na You Tube znajdziecie 
sporo filmów i przewodników po Pradze, można też 
włączyć Google Earth i sprawdzić, jak Praga wygląda 
z poziomu ulicy. Najciekawiej jednak pojechać i prze-
konać się na własne oczy jak wygląda jarmark bożo-
narodzeniowy w Pradze.

Krótki film z Hradczan: 
https://www.youtube.com/watch?v=juLdJAN3gMM
i drugi, ponad godzinny, przewodnik po Pradze: 
https://www.youtube.com/watch?v=30iqPQm5bSE
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Polskie Hotele

Cena zawiera:
 ͫ 7 lub 9 noclegów  

w hotelach ***  
na Riwierze Adriatyckiej

 ͫ przejazd komfortowym 
autokarem z cafebar i WC

 ͫ polska obsługa
 ͫ wyżywienie  

3 x 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

ul. Orkana 5, Bielsko-Biała
e-mail: biuro@buksatravel.pl
www.buksatravel.pl tel. 33 811 77 26, 695 392 137

Wyjazd autokaru możliwy z 60 miast w Polsce!

12 dni cena od 1459 zł

Giełda ofert turystycznych

REKLAMA

Zarażają pozytywnym myśleniem
Są nastawieni na pomaganie osobom w wieku szkolnym. Pomagają 
rodzicom zadbać o dzieci. Pomagają szkołom lepiej zorganizować 
nauczanie. Nauczają, jak myśleć pozytywnie. Są pełni entuzjazmu i energii. 
Dlatego prezentujemy Fundację Instytut Edukacji Pozytywnej.

Dlaczego na łamach Gazety Senior piszemy o pro-
gramach dla młodzieży? Dostrzega się problem 
sfrustrowanej i nieradzącej sobie ze stresem mło-
dzieży, tempem zmian zachodzącym w codziennym 
życiu, stygmatyzacją, która prowadzi do umniej-
szania znaczenia zaburzeń psychicznych. Często 
słyszymy określenie „mam doła” albo „to był gorszy 
dzień”. Jak to się dzieje, że jednego dnia wszystko 
układa się „jak po maśle”, a innego „jak po grudzie”? 
Czy to zależy od naszego nastawienia, czy można 
sobie z tym poradzić? 
Można próbować, a na pewno trzeba o tym rozma-
wiać. Jesteśmy tacy, jak nas widzą, jesteśmy tym, 
co mówimy, więc aby istnieć, trzeba się komuniko-
wać. Zamykanie się w sobie prowadzi do wyklucze-
nia ze społeczeństwa. Fundacja Instytut Edukacji 
Pozytywnej prowadzi szkolenia dla nauczycieli, uru-
chamia specjalną aplikację dla uczniów ułatwiającą 
zbieranie materiału do rozmowy z psychologiem 
szkolnym.
Celebryci o optymizmie
Już 30 listopada swoją premierę będzie miał pro-
gram internetowy, w którym aktorzy, piosenkarze 
i celebryci znani z telewizji rozmawiają na tematy 
dotyczące zdrowia psychicznego. Zaproszenie do 
programu przyjęli: Edyta Górniak, Barbara Kurdej-
-Szatan, Majka Jeżowska, Ela Romanowska, Jula, 

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

50 m  
od plaży!

W cenie wyżej oferowanych terminów:
• opieka lekarska i pielęgniarska
• zabiegi rehabilitacyjne
• wyżywienie - trzy posiłki serwowane do stołu
• poranna gimnastyka nad morzem
• udostępnienie sprzętu rekreacyjnego  

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

przy muzyce na żywo
• wieczorki przy muzyce mechanicznej  

w tym bal przebierańców
• wieczór karaoke
• biesiada przy kiełbasce z grilla  

z konkursami i nagrodami
• występ zespołu ludowego JARZĘBINKI
• wycieczki piesze oraz tanie wycieczki do 

ciekawych miejsc w okolicy z przewodnikiem

Promocja turnusu  
Świąteczno-Noworocznego

20 grudnia - 2 stycznia  
(30 zabiegów zdrowotnych)
cena już od 1650 zł/os. 

rezerwując pobyt do 15.11.2017r.  
Bal Sylwestrowy gratis!!!

Promocyjny  
pobyt Świąteczny 

(12 zabiegów zdrowotnych)  
20 grudnia - 27 grudnia

cena: 930 zł/os.

Pobyt Sylwestrowo 
-Noworoczny 

(12 zabiegów zdrowotnych)  
28 grudnia - 2 stycznia

cena: 930 zł/os. 
Bal Sylwestrowy: GrAtiS!

Giełda ofert turystycznych

7 przykazań  
na Nowy Rok
Czy wiesz, że posiadanie pasji pozwala na:
1. Znalezienie przyjemnego i produktywnego 

czasu w ciągu dnia, szczególnie dla tych, 
którzy czują się zmęczeni i przepracowani.

2. Zmniejszenie poziomu stresu – pasja 
i poszukiwanie nowych wyzwań pozwalają 
na doświadczanie ekscytacji, czyli tzw. 
pozytywnego stresu.

3. Poszerzanie osobistych horyzontów i grona 
znajomych to fantastyczny sposób na 
poznawanie nowych ludzi i miejsc.

4. Poprawę nastroju i relaks.

5. Widzenie siebie w pozytywnym świetle.

6. Więcej pasji – mniej zmęczenia, 
zwłaszcza jeśli Twoje hobby związane jest 
z aktywnością fizyczną, bo zmęczone 
mięśnie relaksują przemęczony umysł.

7. Lepsze zarządzanie czasem – bo jeśli Ci 
na czymś zależy, będziesz organizować 
swój czas tak, aby wygospodarować więcej 
czasu na ulubione aktywności.

Takiego podejścia życzymy naszym 
Czytelnikom w Nowym 2018 Roku!

Lanberry, Antek Smykiewicz, Kacper Kuszewski, Patryk Kumór, Sound’n’Grace, 
Marek Kaliszuk, Piotr Gacek, Margaret, Michał Szpak oraz Dawid Kwiatkowski.
„Myślę pozytywnie” to próba lepszego radzenia sobie w codzienności i zwalcza-
nia stereotypów, ze wahania nastroju to nic nieznaczące epizody. Więc jeśli wnuki 
są przygnębione i zamknięte w sobie, jeśli dzieci nie radzą sobie z wychowaniem, 
jeśli targają wami rozterki, to może warto zajrzeć na stronę www.myslepozytyw-
nie.pl i skorzystać z dostępnych tam szkoleń i narzędzi. Jedno pewne – warto 
„myśleć pozytywnie” bez względu na wiek.
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Marek Śnioch; 
Druk: Polska Presse Sp. z o.o. Oddział 
Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu;
Foto: © Fotolia; okladka: PAP 
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TERMINY
Listopad: 13 dni: 29.10-10.11; 
12.11-24.11; 10 dni: 3.11-12.11; 8 
dni: 12.11-19.11; 6 dni: 5.11-10.11, 
12.11-17.11, 19.11-24.11, 26.11-01.12 
Grudzień: 13 dni: 3.12-15.12; 

8 dni: 3.12-10.12; 6 dni: 3.12-8.12, 
10.12-15.12
22 grudnia do 1 stycznia 2018 
r. PAKIET ŚWIĄTECZNY oraz 
SYLWESTROWY 50+
Styczeń: 8 dni: 7.01-14.01

Oferta specjalna 50+  
wspaniałe weekendy  
dla małżeństw, par oraz singli
Wyżywienie All Inclusive
Piątek: przyjazd, zakwaterowanie oraz dancing
Sobota: 2 zabiegi oczyszczające oraz biesiada przy ognisku 
lub kominku z kapelą góralską
Niedziela: po śniadaniu poranny spacer, wykwaterowanie

510 380 200 
biuro@centrum-natury.pl

Centrum Natury Beskid
ul. Sosnowa 7, Szczyrk 

www.senior.centrum-natury.pl 
www.beskid.centrum-natury.pl

Turnusy oczyszczająco 
-relaksacyjne dla osób 50+
Turnusy do 15 grudnia 2017 r.  
oraz od marca 2018 r.

• Wyżywienie All Inclusive 3 posiłki - bufet 
szwedzki

• Dieta warzywno-owocowa - soki wyciskane 
sokowirówką ślimakową

• 2 zabiegi gratis - body detox, sauna cera-
miczna, świecowanie uszu, mata turbalino-
wa (turnus 13 dni - 4 zabiegi gratis) 
 

• Zajęcia rozciągające z gumą oraz zajęcia 
oddechowe - pilates

• Bezpłatny fotel masujący Casada, nowa 
grota solna, kije nordic walking

• Wieczorki taneczne, bilard, tenis, szachy, 
TV NC+ HBO

• Zabiegi rabat 50% (body detox, sauna cera-
miczna, świecowanie uszu, mata turbalinowa)

490 zł/6 dni   690 zł/8 dni   990 zł/13 dni

Turnusy Relaksacyjne  
3 dni/weekend 280 zł/os

Zapraszamy na turnusy w roku 2018. 
Dla grup powyżej 30 osób zapewniamy RABATY.

Giełda ofert turystycznych
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Bielizna  
rozgrzewająca 
z wełny merynosów 100%,
z angorą 

Bielizna medyczna
na nietrzymanie moczu, 
wyszczuplająca, 
antycellulitowa

Przeciwżylakowe  
wyroby 
pończosznicze
legginsy, rajstopy,
pończochy, podkolanówki

22 720 35 96
oferta	ważna	do	15	lutego	2018	r.

Rabat 10% 
na cały asortyment  
sklepu medycznego  

www.artcoll.pl  
przy użyciu kodu: 

senior18

REKLAMA

Sprzedaż prasy w prenumeracie realizowana przez Pocztę Polską S.A. polega na przyjmowaniu zamówień oraz 
przedpłat od prenumeratorów i doręczaniu im zaabonowanych egzemplarzy. Zamówienia i przedpłaty na prenu-
meratę prasy przyjmowane są zgodnie z obowiązującymi okresami i cenami zamieszczanymi w aktualnych cen-
nikach. Szczegółowe informacje dotyczące terminów składania zamówień na poszczególne okresy prenumeraty 
zawiera "Regulamin dla klientów kupujących prasę w prenumeracie" (dostępny w zakładce "Regulamin"). Aktual-
ny cennik prasy w prenumeracie prezentowany jest każdorazowo także zakładce katalog.

U listonosza i na poczcie w całym kraju
Dostawa do twojej skrzynki pocztowej
Już od 2018 r. 

Prenumerata 
pocztowa Gazety 
Senior z dostawą do 
skrzynki pocztowej to: 
• oszczędność czasu i pieniędzy 
• dostarczanie Gazety Senior do miejsca 

zamieszkania, siedziby prenumeratora lub 
do skrytek i przegródek pocztowych bez 
pobierania z tego tytułu żadnych dodat-
kowych opłat 

• niezmienność cen w okresie realizacji 
prenumeraty

• niższe ceny za egzemplarz prasy w pre-
numeracie niż w sprzedaży detalicznej

• szeroka dostępność - najprostszy i najdo-
godniejszy sposób zamawiania prasy: we 
wszystkich placówkach pocztowych na 
terenie kraju, u listonoszy, a także drogą 
elektroniczną pod adresem: prenumerata.
poczta-polska.pl

Zapraszamy do korzystania z pocz-
towej prenumeraty Gazety Senior. 
W styczniu udaj się do placówki 
Poczty Polskiej, zamów prenumeratę 
Gazety Senior i ciesz się lekturą.

Nowa makieta! Odpowiedź na 
oczekiwania czytelników 

Poręczny format i duża czcionka
Więcej treści i aktualnych informacji

Stałe cykle tematyczne  
z ekspertami-seniorami

Nowa częstotliwość: miesięcznik
Roczna prenumerata  

tylko 48 zł (12 numerów)

Prenumerata Gazety Senior 2018 r.

Gazeta Senior w nowej odsłonie! Już w 2018 r! 
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Pomoc
Stowarzyszenie SOS Wioski 
Dziecięce w Polsce 
Warszawa, Al. Wilanowska 309A

Praca
Kolporter Twojsalonik.pl 41 367 84 49

Transport
Przewozy regionalne REGIO Senior
Polregio.pl

Turystyka
Ambit Tour 
Kraków, ul. Batorego 4 a 
Skierniewice, ul. Gałeckiego 9  

507 014 042

Biuro Podróży Arion  
Touroperator
Kraków, ul. Karmelicka 32

12 632 01 50

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

Bursztynowe Wzgórze
Sianożęty, ul. Wschodnia 4

94 35 15 693

Centrum Natury Beskid
Szczyrk, ul. Sosnowa 7 

510 380 200

Dom wczasowy LIMBA
Wisła, ul. Górnośląska 5 

33 855 21 74

Gromada OST 
Busko-Zdroj, ul. Waryńskiego 10 

41 378 30 01

Hotel Artus*** w Karpaczu
Karpacz, ul. Wilcza 9
www.hotelartus.pl

75 712 20 48

Jantar-Spa Kompleks Wypo-
czynkowo-rehabilitacyjny
Niechorze, al. Bursztynowa 31

91 38 63 359

Millennium Travel  
International Sp. z o.o.
Legnica, ul. Jaworzyńska 14/5

76 743 80 43

ORW Anastazja
Mielno, ul. Grażyny 3

94 318 92 18

OW Rybitwa
Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 15

94 358 54 13

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

94 35 431 16

Sandra Spa 
www.sandraspa.eu

91 387 86 62

Uzdrowisko Kraków 
Swoszowice
Kraków, ul. Kąpielowa 70

12 254 78 11

Willa Cecylia 
Lądek-Zdrój, ul. Orla 1

662 013 013

Technologie
Alarmowy System Ratunkowy
www.alarm-osobisty.com

690 478 660

myPhone  
telefony ludzi, którzy wiedzą co w życiu jest ważne

Zdrowie i uroda
Active Revital
Węgrów, ul. Gdańska 80

25 792 27 27

Adam wyroby ortopedyczne
www.adam.sklep.pl

58 691 00 24

Artcoll Medicale 
www.artcoll.pl

22 720 35 96

Klinika Coramed Wrocław
ul. Karola Olszewskiego 107F

71 330 72 36

D3+K2 Osteocard
Fielmann (okulary),

FontActiv diaBest
pełna zbilansowana dieta z błonnikiem NOWOŚĆ
www.nutrismed.pl

Herbalmed - prosto z natury
herbalmed.com.pl

Kalcikinon™ 60 tabletek
www.valentis.pl

Kawon – sekrety ziołowej natury 
Kawon.com.pl

65 572 08 22

KIKGEL  
sterylne opatrunki hydrożelowe 
www.kikgel.com.pl

44 719 23 40

Medcithi – wioska medyczna 791 020 403

Ozonella.pl 22 652 13 76

PC 30 V Płyn – Aby uniknąć odleżyn

Plusssz Gold - z myślą o potrzebach osób 50+

Pessary - panaceum na twoje dolegliwości
femizone.pl

Seni Seni.pl

Sufrin.pl Bio-siarka

Tena Tena.pl

Ziko DERMO

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

Muke – wyciskarka wolnoobrotowa do soków 
Muke Mu2G

Windy Schodowe 
www.windy-schodowe.pl

692 44 94 74

Wydawnictwa
Wydawnictwo Arkady
Warszawa, ul. Dobra 28

22 444 86 61

Wydawnictwo Studio EMKA
Warszawa, ul. Królowej Aldony 6/2a

REKLAMA

W krainie Karkonoszy – Ducha Gór – leży urokliwie położony 
pensjonat „POD SMERKAMI”. Sam gospodarz tej krainy, zwa-
ny też Liczyrzepą i Rzepiórem, często zagląda w nasze przytul-
ne progi. Ów jegomość zatrzymuje się tu, gdy chce odpocząć 
i zbratać się z odwiedzającymi jego włości przybyszami. Jak 
sam przyznaje milszego i bardziej urokliwego miejsca jeszcze 
nigdy nie widział. To tu odnajduje i spokój płynące z gór. Spo-
śród naszych 10 pokoi każdy wybierze coś odpowiedniego do 
swoich wymagań, niezależnie od tego, czy pragnie zrelakso-
wać się na balkonie, napawając się przy tym pięknem wido-
ków, czy też zasięgnąć informacji ze świata dzięki telewizji.

ul. Słowackiego 17, 58-580 Szklarska Poręba

tel. 501 026 529
podsmerkamiw@go2.pl  www.podsmerkami.pl

Ceny za dobę: 04.05-18.05 80 zł/os.; 18.05-01.06 87 zł/os.; 
15.06-29.06 92 zł/os.; 24.08-07.09 92 zł/os.;  
07.09-21.09 85 zł/os.; 21.09-05.10 80 zł/os. W cenie: wyżywienie: 
3 posiłki, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorek taneczny

 ͫ Ośrodek w lesie sosnowym 
 ͫ 100 m od plaży, bezpośred-

nie zejście na plażę
 ͫ Teren grodzony i bezpieczny
 ͫ Parking, stołówka, plac 

zabaw, 2 świetlice, salka 
gimnastyczna 

 ͫ baza zabiegowa (organizuje-
my turnusy rehabilitacyjne)

 ͫ pokoje 2-3 os. z pełnym 
węzłem sanitarnym

 ͫ TV, WiFi, czajnik bezprzewo-
dowy, talerzyki w każdym 
pokoju

Ośrodek Wczasowy „rybitwa”
Ośrodek posiada wpis do rejestru nr OD/32/0067/10 i OR32/0002/09

ul. Wyzwolenia 15, 78-131 Dźwirzyno
www.ptrybitwa.pl

94/358 54 13   601 623 315
Organizujemy turnusy 12-dniowe,  
ceny tylko dla grup zorganizowanych (min 20 os.)

Wysoki poziom usług  
w niskiej cenie 2018 r. 


