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Najlepszy 
zawód 
świata 
Aktorka teatralna, dubbingowa, serialowa. 
Pracowała jako spikerka, tłumaczka, nauczycielka 
języków obcych. Była kaskaderką. Laureatka PPA 
w 1994 r. Uwielbia dubbing i wszelką pracę z głosem. 
Od roku prowadzi warsztaty teatralne dla słuchaczy UTW 
w Uniwersytecie Wrocławskim. 
Z Beatą Rakowską o pracy, pasjach, marzeniach rozmawia Andrzej 
Wolczyński, słuchacz UTW w UWr.
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HASŁO: TESTAMENT.

Andrzej Wolczyński: Co zde-
cydowało, że została Pani ak-
torką?
Beata Rakowska: To się stało 
trochę poza mną. Moi rodzice 
zdecydowali posłać mnie na 
balet w wieku 5 lat. Przez 7 lat 
uczęszczałam na zajęcia, które 
prowadził pan Downarowicz. 
Mimo że nie byłam „orłem”, 
nie chciał mnie puścić, gdyż 
doszedł do wniosku, że mam 
talenty sceniczne, potrafię 
wiele wyrazić ciałem. Chciał, 
abym została w teatrzyku ba-
letowym. Ale mój tata zadecy-
dował o przeniesieniu mnie do 
studium pantomimiczno-teatral-
nego w Domu Kultury przy ul. 
Kołłątaja prowadzonego przez 
panią Anię Chmielewską, ak-
torkę i pedagoga z długoletnim 
doświadczeniem, która w póź-
niejszym okresie została moją 
przyjaciółką.  Byłam przez nią 
bardzo troskliwie prowadzo-
na. Razem z Cezarym Żakiem 
i Krzysztofem Draczem robili-
śmy spektakle dla dzieci, np. 
„Szewczyka Dratewkę”, „Igrasz-
ki z diabłem” i z tymi przedsta-
wieniami jeździliśmy po Polsce. 
Zajęcia z pantomimy prowadził 
Marek Oleksy, a zajęcia aktor-
skie Tadeusz Skorulski i Bugu-
sław Danielewski – prawdziwi 
zawodowcy.
Wciągnęło mnie to na tyle, że za-
częłam poważnie myśleć o tym 
zawodzie. Późniejszy egzamin 
do PWST zdałam gładko. 

A.W.: Czy odgrywanie kogoś 
innego sprawia Pani przyjem-
ność?
B.R.: Oczywiście! Tym co naj-
bardziej lubię w tym zawodzie, 
jest możliwość bezkarnego 
zmieniania się i pobycia kimś 
innym, możliwość poszukiwania 
kogoś innego w sobie. Najbar-
dziej imponują mi aktorzy cha-
rakterystyczni. Sama chyba do 
takich należę. Zdarzyło mi się 
zagrać małpę, babcię, Pinokia 
czy panią tańczącą na rurze. Do 
tej ostatniej roli – starszej pani 
tańczącej na rurze, która próbu-
je uwodzić młodych chłopców 
w spektaklu „Armageddon”, 
przygotowywałam się, chodząc 
na pole dance, czyli właśnie na-
ukę tańca na rurze.
A.W.: Jak Pani pracuje nad 
rolą?
B.R.: Najpierw są rozmowy z re-
żyserem, o jego oczekiwaniach, 
a następnie praca z tekstem. 
Chodzę z tym tekstem, próbu-
ję przefiltrowywać przez siebie, 
chcę znaleźć w sobie adekwat-
ne uczucia, które kiedyś prze-
żyłam. Układam to wszystko po 
kolei. Muszę przy tym powie-
dzieć, że my, aktorzy, jesteśmy 
kolekcjonerami uczuć i to nam 
niezmiennie pomaga. Żeby gra 
mogła być autentyczna, musi 
pochodzić z moich trzewi. Ja 
tak pracuję.
A.W.: Czy aktorstwo jest ro-
dzajem ekshibicjonizmu? 
B.R.: Oczywiście. Wywlekanie 
swoich „wnętrzności” w teatrze 
to rodzaj ekshibicjonizmu. Gdy 

można się jeszcze raz, tym ra-
zem na scenie, rozprawić ze 
swoimi przeżyciami, użyć włas-
nej prywatności, by zmierzyć 
się z czymś własnym, nierzadko 
przykrym doświadczeniem – to 
swoiste katharsis. I w tym jest 
coś dobrego. 
A.W.: Widzowie oceniają akto-
ra. A czy aktor ocenia widow-
nię?
B.R.: To jest tak jak w małżeń-
stwie: jest chemia albo jej nie 
ma. Widownia bardzo znaczą-
co wpływa na to, jak się będzie 
toczył spektakl. Najłatwiej jest 
ocenić publiczność w czasie 
grania komedii. Ale i podczas 
innych przedstawień wyczuwa 
się reakcje widzów. W spekta-
klu dramatycznym jest to rodzaj 
skupienia, jakiś jęk, sapnięcie 
widza. Każde drgnienie na wi-
downi coś nam przekazuje.
A.W.: Co lubi Pani robić poza 
występami w teatrze? Czy ma 
Pani jakieś hobby? 
B.R.:  Moim hobby jest moja 
praca. Lubię być zajętą pracą, 
realizuję się na różnych polach. 
Lubię różnorodność działań po-
chodnych zawodu aktora. Dłu-
go szukałam swojego miejsca 
na świecie. Pracowałam jako 
spikerka w TVP Wrocław, gra-
łam w filmach, serialach, byłam 
kaskaderką, tłumaczką, nauczy-
cielką języków obcych, instruk-
torką warsztatów dla nauczycie-
li, dla uczniów. Byłam na etacie 
w Teatrze Narodowym w War-
szawie, Teatrze Nowym w Łodzi, 
Teatrze C.K. Norwida w Jeleniej 

Górze. Od 1995 r. jestem zatrud-
niona we Wrocławskim Teatrze 
Współczesnym.
Dużo pracuję głosem (reklama, 
dubbing, teksty lektorskie). Zaj-
muję się audiodeskrypcją, która 
polega na tym, że ułatwiamy 
osobom niedowidzącym i nie-
dosłyszącym odbiór filmów, np. 
osoba, która nie słyszy, może 
przeczytać dialogi, a osoba nie-
dowidząca może usłyszeć opis 
scen oraz dialogi. Od lat pracuję 
dla Fundacji Katarynka, która 
przygotowuje filmy dla osób 
niewidzących i niesłyszących (ja 
czytam dla niewidzących).
Poza teatrem lubię wsiąść na ro-
wer, pojechać w las, nazbierać 
grzybów. Bardzo lubię wodę, 
pływanie w basenie, uwielbiam 
ćwiczyć na świeżym powietrzu.
A.W.: Czy ten szeroki zakres 
pracy okołoteatralnej pozwala 
Pani realizować się w pełni? 
B.R.: Dokładnie tak. Dobrym 
przykładem są warsztaty teatral-
ne, które prowadzę ze słucha-
czami UTW. Miałam pewne oba-
wy przed tym, czy będę umiała 
dotrzeć i przekonać do siebie 
seniorów. Obawy były niepo-
trzebne. Złapaliśmy kontakt, 
zdarzały nam się świetne za-
jęcia, wspaniale się bawiliśmy. 
Seniorzy mówili, że to świetna 
terapia śmiechem i pewna od-
skocznia od rzeczywistości. 
W tym roku robimy autorski 
spektakl pod roboczym tytułem 
„Co się zdarzyło na stacji ben-
zynowej”. Satysfakcja jest obo-
pólna, bo i ja się cieszę. Mówię 
ludziom, że to najlepszy zawód 

świata.
Prowadziłam też wcześniej 
warsztaty teatralne z młodymi 
ludźmi – tam do komunikacji 
udało mi się wykorzystać do-
świadczenie z wychowywania 
nastoletniej córki. Poza tym 
w pewien sposób kolekcjonuję 
te doświadczenia, które później 
owocują. 
A.W.: Prowadziła też Pani zaję-
cia w zapomnianej przez Pana 
Boga i władze wsi…
B.R.: Przez dwa lata uczyłam 
dzieci angielskiego w Rękowie 
pod Sobótką. Ponieważ miesz-
kałam kilka lat we Włoszech 
i byłam tłumaczem włoskiego, 
z biegu zaproponowałam naukę 
właśnie tego języka. Ale usły-
szałam, że co oni zrobią potem 
z tym włoskim? Stanęło więc na 
angielskim. 
Mieliśmy też zajęcia teatral-
ne, przygotowaliśmy spektakl 
„Igraszki z diabłem”. Robiłam 
wtedy w telewizji program saty-
ryczny, sceny kręciliśmy w sto-
dole, na cmentarzu, w starych 
ruinach właśnie tam, w Ręko-
wie, z naturszczykami. Bardzo 
miło wspominam ten czas.
A.W.: Występowała Pani we 
„Włatcach móch”, polskim 
serialu animowanym dla do-
rosłych, dość specyficznym, 
niektórzy twierdzą nawet, że 
kontrowersyjnym, podkła-
dając głosy kilku bohaterów 
kreskówki. Jak Pani wspomi-
na tamten czas?
B.R.: Czuliśmy się wszyscy ka-
pitalnie. Co warte odnotowania, 

Drodzy Czytelnicy, 

oddajemy drugi w tym roku 
numer Gazety Senior w nowej 
formule. Więcej treści, poręcz-
ny format, zwiększony nakład, 
rubryki eksperckie i cykle te-
matyczne, spotkały się z cie-
płym przyjęciem. Za wszystkie 
miłe słowa w listach, mailach 
i telefonach, serdecznie dzię-
kuję w imieniu całego Zespołu.
Już siódmy rok staramy się 
informować i inspirować 
w formule seniorzy seniorom. 
Redaktorzy i tym razem przy-
gotowali wiele ciekawych ar-
tykułów. Z Beatą Rakowską 
o pracy, także z seniorami, 
pasjach, marzeniach rozmawia 
Andrzej Wolczyński, słuchacz 
UTW w UWr. Z okazji zbliżają-
cego się Dnia Kobiet materiał 
„Kobiety wczoraj i dziś”, mie-
szanka wspomnień, nostalgii, 
ale i aktualnych refleksji na te-
mat kondycji dojrzałej kobiety. 
Finanse to temat, który cieszy 
się ogromną popularnością. 
W odpowiedzi na to zainte-
resowanie przygotowaliśmy 
m.in. raport „Najlepsze konto 
dla seniora”, artykuł „Walory-
zacja bez tajemnic – w marcu 
podwyżka”, „Testament na 
wszelki wypadek” i kolejny od-
cinek cyklu Bezpieczny Senior 
podpowiadający, jak nie dać 
się oszukać „na wnuczka”. 
W wydaniu celebrującym Dzień 
Kobiet nie mogło zabraknąć 
rubryki Męski punkt widzenia. 
To zestawienie tylko potwier-
dza, że także starsi mężczyźni 
są z Marsa, a kobiety mimo 
upływu lat, z Wenus. W nowym 
cyklu, ABC psychologii dla 
seniorów, dr Jadwiga Kwiek, 
psycholog, psychoterapeuta 
w przystępny sposób przed-
stawia zagadnienia bliskie 
każdemu seniorowi. Andrzej 
Wasilewski zadaje pytanie „Do 
czego nam Rada Seniorów?” 
Próbą odpowiedzi jest artykuł 
o tym samym tytule, a więcej 
informacji planujemy zdobyć 
na II Ogólnopolskim Kongresie 
Rad Seniorów w Krakowie, już 
7 marca. 
Serdecznie dziękuję wszyst-
kim Redaktorom-Seniorom za 
pracę nad tekstami, które poja-
wiły się w tym wydaniu. Czytel-
nikom życzę miłej lektury. 
Jeżeli chcecie zostać z Gazetą 
Senior na dłużej. Podpowia-
dam, że miesięcznik jest do-
stępny w płatnej prenumeracie 
grupowej, jak i indywidualnej 
za pośrednictwem Poczty Pol-
skiej. Szczególnie zachęcam 
do zamawiania prenumeraty 
grupowej. Dla ułatwienia przy-
gotowaliśmy dwa korzystne 
pakiety. Promocja trwa do 28 
marca. Szczegóły znajdują się 
na str. 24.

Linda Matus 
Redaktor Naczelna
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www.fielmann.com

Bezpłatne badanie ostrości wzroku
najnowocześniejszymi urządzeniami, w każdej chwili,
bez rejestracji. 0,00 zł

Modne okulary przeciwsłoneczne
z Państwa mocą
ponad 300 opraw, jednoogniskowe szkła organiczne,
ochrona przed promieniowaniem UV, 3 lata gwarancji,
łącznie z badaniem ostrości wzroku. 109,50 zł

Wysokiej jakości okulary progresywne
ponad 300 opraw, szkła organiczne z powłoką
utwardzającą, 3 lata gwarancji, łącznie z badaniem
ostrości wzroku. 279,00 zł

Fielmann prezentuje 2000 modnych okularów, znane marki 
i modele projektantów o międzynarodowej sławie, w gwaran-
towanej przez nas korzystnej cenie*.

Okulary: 1234. Niskie
ceny zamiast wielkich słów.

*Gwarancja

zwrotu pieniędzy

Jeśli w ciągu sześciu tygodni od 

dokonania zakupu w firmie Fielmann 

zobaczą Państwo taki sam produkt, 

proponowany gdzie indziej taniej, 

 Fielmann przyjmie towar z powrotem 

i zwróci cenę zakupu. Dodatkowo 

podarujemy Państwu

 butelkę szampana.

Okulary: Fielmann.

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

REKLAMA

pracowaliśmy metodą presyn-
chronów – czyli najpierw po-
wstawał dźwięk – nasze dialogi, 
a potem dopiero obraz (anima-
cja). Bartek Kędzierski, reży-
ser i również użyczający głosu 
postaciom serialu, przynosił 
świetne teksty, które improwizo-
waliśmy. Świetnie się przy tym 
bawiliśmy.
A.W.: Mieszkała Pani we Wło-
szech. W Australii…
B.R.: Do Włoch przyjechałam 
z PAGART-em, agencją arty-
styczną promującą polskich 
artystów, ale okazało się to po-
myłką. Zostałam jednak w tym 
kraju trzy lata, chwytając się 

różnych zajęć. Grałam w zespo-
łach, uczęszczałam na zajęcia 
do szkoły teatralnej we Floren-
cji, przez jakiś czas byłam tam 
asystentką.
Miałam w sumie dwie migracje 
– do Włoch i Australii, obie trwa-
jące po trzy lata. W Australii wy-
szłam za mąż za Australijczyka, 
urodziłam tam dziecko.
A.W.: Czy chciałaby Pani grać 
częściej w filmie?
B.R: Trochę grałam. Cieszę się 
z tego, co mam i nie narzekam. 
Jeśli marzyłabym o jakiejś roli, 
to w filmie kostiumowym, np. 
w takim serialu o Wikingach 
zagrać Laghertę – złą królową 

Wikingów.
A.W.: Gdyby miała Pani zagrać 
w monodramie, zagrałaby 
Pani…
B.R.: Może Pana zaskoczę – nie 
chciałabym zagrać monodra-
mu. Dlaczego? Bo gdy jestem 
na scenie z partnerem, nastę-
puje wymiana energii, można 
powiedzieć, że jeden drugiego 
ciągnie. A tego w monodramie 
nie ma. 
A.W.: Kto jest Pani mentorem 
w zawodzie?
B.R.: Nie mam takiego men-

tora, ale duży wpływ wywarły 
na mnie osoby, które pojawiły 
się w początkach mojego ży-
cia scenicznego. Byli to: Ania 
Chmielewska, Marek Oleksy, 
Iga Mayr, Maja Zbyszewska 
oraz Igor Przegrodzki. Bardzo 
cenię także reżyserów: Marka 
Fiedora, Iwonę Kempę i Anię 
Augustynowicz.
Jeżeli chodzi o światowych ak-
torów, duże wrażenie robi na 
mnie gra Jacka Nicholsona, Ro-
berta de Niro, Helen Hunt, Toma 
Hanksa.

A.W.: Czy lubi Pani wyzwania?
B.R.: Bardzo! Byłam kolekcjo-
nerką ekstremalnych przeżyć, 
teraz, z wiekiem może mniej, 
ale kiedyś… W początkach ka-
riery zawodowej byłam kaska-
derką. Zdarzyło się również, że 
jeździłam po serpentynach we 
włoskich Alpach, bez prawa jaz-
dy, z prędkością 200 km/h. Nie 
miałam wtedy świadomości, że 
to tak bardzo niebezpieczne. 
 

A.W.: Co musiałoby się wy-
darzyć, aby poczuła się Pani 
spełniona w zawodzie?
B.R.: Oczekuję kontynuacji, 
niech to trwa. Cieszę się tym, co 
przychodzi.

A.W.: Gdyby Pani miała się 
określić charakterologicznie?
B.R.: Na pewno nie flegmatyk, 
raczej sangwinik. Jestem eks-
trawertyczna, ale też potrzebuję 
ucieczki, zamknięcia się w swo-
jej jaskini. Lubię ludzi, lubię 
gości, ale jednocześnie nie wy-
obrażam sobie domu zupełnie 
otwartego, gdzie jedni wcho-
dzą, a drudzy wychodzą.
A.W.: Podobno żyjemy w cie-
kawych czasach, czy ma to 
wpływ na Panią? 
B.R.: Jest ciekawie, choć 
w ostatnim czasie wszystko 
dzieje się za szybko. Tysiące 
informacji, czasami kłamstw. 
Mówi się, że jest to wojna infor-
macyjna, hybrydowa. Mnóstwo 
informacji nieprawdziwych. 
Wcześniej pod tym względem 
życie było jednak prostsze, bo 
nie było takiego natłoku infor-
macji, człowiek potrafił się cie-
szyć z drobnych rzeczy, a teraz 
wszystkiego jest za dużo…
A.W.: Bardzo dziękuję Pani 
za rozmowę i życzę dalszych 
sukcesów na scenie, a w życiu 
prywatnym szczęścia. 

Współpraca: Magda Wieteska
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Kobietom w PRL-u żyło się 
bardzo ciężko, w sklepach 
pustki, szczególnie trudno 
było o mięso i wyroby wędli-
niarskie. Trudność polegała 
na tym, że produkty te trzeba 
było zdobywać. Żywność była 
reglamentowana. W swoim 
domowym archiwum znala-
złam kartki: „Karta zaopatrze-
niowa, rok 1981, przydział na 
jedną osobę: mąka 1,8 kg; 
kasza, płatki 0,5 kg; masło 250 
g; drób 500 g; cukier 250 g; 
papierosy 4 paczki ; alkohol 1 
butelka; wędlina 200 g”.
Jak widać, z kartek kobieta nie 
utrzymałaby rodziny. Wprawdzie 
istniały sklepy komercyjne, gdzie 
można było kupić bez kartek 
schab, szynkę, drób i wszelkie 
wyroby wędliniarskie, ale towa-
rzyszyły im długie kolejki i również 
wysokie ceny. Istniał też handel 
wymienny, sama to stosowałam, 
kupowałam alkohol i papierosy, 
i wśród znajomych wymieniałam 
je na mięso, wędlinę czy cukierki. 
Wiele kobiet tak robiło, żeby jakoś 
wyżywić rodzinę. 
Niecodzienną sytuację przeżyłam 
razem z koleżanką. Pewnego 
razu wybrałyśmy się do Operetki. 
Wysiadając z tramwaju pod Arka-
dami zobaczyłyśmy, że „rzucili” 
kiełbasę podwawelską. Stanęły-
śmy w kolejce i kupiłyśmy po 1 
kg. Z siatkami kiełbasy poszłyśmy 
do Operetki, siatki zostawiłyśmy 

w szatni. Zapach roznosił się po 
całym pomieszczeniu, a panie, 
które tam pracowały, bardzo nam 
zazdrościły tego zakupu. Kobiety 
ciągle musiały na coś polować, 
być gotowe i czujne, czy gdzieś 
coś rzucili. 
Goździki i rajstopy
Jednak nie wszystko było złe 
w PRL-u, do lekarza można było 
dostać się bardzo szybko, nie-
mal od ręki. Na sanatorium też 
nie trzeba było czekać w kolej-
ce, przysługiwało co roku. Do-
stęp do kultury był masowy. 
W zakładzie, w którym praco-
wałam, był zatrudniony pracow-
nik kulturalno-oświatowy, który 
rozprowadzał bilety ulgowe do 
opery, teatru itd. Dzieci na wa-
kacje i ferie jeździły na kolonie, 
pracownicy mieli zapewniony 
wypoczynek w czasie urlopu. 
Dzień Kobiet bardzo hucznie 
obchodzono, urządzano wielką 
pompę dla kobiet, każda pra-
cownica otrzymywała goździka 
i rajstopy (je też trudno było do-
stać w sklepie). Kobiety pracują-
ce, mające dzieci łatwo mogły je 
umieścić w przedszkolu, gorzej 
było ze żłobkiem, gdyż tu pierw-
szeństwo mieli rodzice o niskich 
dochodach. 
Pochód i stragany
Szumnie obchodzone 
w PRL-u Święto Pracy czyli 1 maja, 
pochód szedł ulicami Wrocławia, 
szła młodzież, robotnicy, urzędni-

cy – wszyscy, bo obecność w po-
chodzie była obowiązkowa. Cho-
dziłam na pochód, bo na trasie 
były stragany, na których można 
było kupić takie specjały, jak pa-
róweczki, pomarańcze, cytryny, 
czekoladę. Z pochodu wracałam 
z koleżankami z siatkami pełnymi 
specjałów, ku radości rodziny. 
W sklepach również były braki 
w odzieży, dlatego kobiety korzy-
stały z pracowni krawieckich, szy-
jąc potrzebne ubrania. Materiały 
były tanie, był wybór.
Demoludy
Turystyka też była ograniczona, 
ja z rodziną zwiedzałam Węgry, 
NRD i Bułgarię. Teoretycznie 
w tym czasie nie stać nas było 
na podróżowanie na Zachód. 
Każdy obywatel mógł dostać 
100 dolarów po umiarkowanej 
cenie. Niestety, te 100 dolarów 
to było dla obywateli wybranych 
(trzeba było należeć do PZPR, 
wtedy dostawało się przydział). 
Ja i mój mąż składaliśmy wnio-
ski z 15 razy – zawsze odmowa.  
Przeżyliśmy ustrój PRL, obecnie 
jest inaczej, w sklepach wszyst-
ko, luksusowe towary, ale nas, 
seniorów na nie nie stać. Roz-
warstwienie społeczne w Polsce 
jest bardzo duże, są obywatele 
bardzo bogaci, ale jest też dużo 
biedy. Myślę, że dotyczy to ca-
łego świata. Byłam w Portugalii 
i widziałam mężczyzn, który za-
mieszkiwali śmietniki. Nie robili 
tego z bogactwa.

Maria Marchwicka 

KOBIETY PRL-u
Stoi w sklepie za ladą zwykła 
sklepowa, bardzo zadowolo-
na, uśmiechnięta, serdeczna.
Wygląda na dumną, pewną 
siebie, jakby osiągnęła jakieś 
zwycięstwo. Zastanawia się; 
te trzydzieści lat pracy w biu-
rze, nawet na stanowisku kie-
rowniczym, to lata zmarnowa-
ne, stracone. Wtedy gdy miała 
20 lat i były takie warunki, inny 
ustrój, na pewno pozycja skle-
powej nie byłaby jej dumą. 
Uczyła się dobrze, miała za-
wsze ambicję, lubiła ryzyko, 
ale nie było szans pracować na 
własny rachunek. Miała wiele 
pomysłów i energii. Swoją ini-
cjatywę i energię ograniczyła 
do uprawiania różnych plan-
tacji, których pomysłodawcą 
był mąż, a które nie przyniosły 
żadnego dochodu. Przez trzy-
dzieści lat nie miała urlopu, nie 
wyjeżdżała na wczasy z dzieć-
mi. Jedyną atrakcją były wy-
cieczki pięciodniowe z zakładu 
pracy po Polsce. Dzieci mogła 
wysłać na kolonie. Jedynym ce-
lem w jej życiu było wychowanie 
trójki dzieci. Za wszelką cenę 
pragnęła, aby otrzymały jak naj-
lepsze wykształcenie, by miały 
lepsze życie. Wtedy jeszcze nie 
wiedziała, że nastąpi zmiana 
ustroju, ale „obojętnie kto i jak 
będzie rządził, wykształconemu 
człowiekowi żyje się lżej” – przy-

taczała słowa swoich rodziców. 
Dzieci uczyły się dobrze i prag-
nienie się spełniało.
„Frania” i butla gazowa
Była bardzo szczęśliwa, zawsze 
porównywała swoje życie do ży-
cia rodziców.
Nie prała na tarce, miała pralkę 
Franię, nie paliła w kuchni, aby 
zagotować wodę, miała butlę 
gazową. Pełnię szczęścia osiąg-
nęła, otrzymując ze spółdziel-
ni mieszkaniowej mieszkanie 
z bieżącą wodą. To był dla niej 
luksus. W nocy wchodziła do 
łazienki i odkręcała kran, aby 
nacieszyć się lecącą wodą. Nie 
potrzeba przynosić wiadrem 
wody z rzeki do prania pielu-
szek, by były lśniąco białe. Kil-
kakrotnie wchodziła bez celu do 
pokoi, włączała światło i pytała 
„to moje?”. A to było tylko 48 m 
kw. tego szczęścia.
Życie zamiast lepsze, stawa-
ło się coraz to bardziej trudne. 
Puste półki, kartki, brak nawet 
zeszytów, środków czystości. 
Wyzwala się w niej wiele przed-
siębiorczości, potrafi zorganizo-
wać wszystko co potrzeba do 
normalnego życia. Wieczorem, 
podczas szycia ubrań swoim 
córkom, zastanawia się jak dłu-
go wytrzyma, w telewizji komu-
nikaty coraz gorsze, ale nawał 
pracy nie pozwala załamywać 
się, tym bardziej, że rodzina po-

większa się i na świat przycho-
dzi wnuczka. 

Ludziom wykształconym żyje 
się lżej
Następuje zmiana ustroju. Każ-
dy bierze w ręce własne życie, 
i tu można było się wykazać. 
Nie osiąga szczytów, ale może 
pomóc dzieciom w uzyskaniu 
pierwszych mieszkań, zaczyna 
podróżować, realizuje marze-
nia.
Ludziom wykształconym żyje 
się lżej. To motto jej rodziców 
i jej spełnia się. Jej dzieciom żyje 
się zdecydowanie lepiej. Jest to 
skok o jeden poziom. Mają pra-
cę, własne domy, samochody. 
Nie biorą artykułu spożywczego 
do ręki i nie odkładają, nie szu-
kają czytnika, ile to kosztuje, po-
trzeba, to wkładają do koszyka. 
Wyjeżdżają z dziećmi na urlopy, 
nawet zagraniczne, opłacają 
dodatkowe lekcje dzieciom, aby 
rozwijać ich talenty. Bywają na 
spotkaniach towarzyskich, sami 
zapraszają znajomych, na stole 
nie brakuje wymyślnych potraw 
i trunków. Wychodzą na koncer-
ty, gdzie bilety dużo kosztują.
Obserwuje to z wielką radoś-
cią i dumą. Cieszy się, że mają 
szansę tak żyć, że jej marzenia 
się spełniają, że jest inna Pol-
ska, bez upokorzeń, i teraz prze-
kazuje wnukom, że tylko pracą 
i nauką można wiele zdobyć 
i żyć szczęśliwie.

Teresa Dźwigałowska

Zwykłe życie 
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A propos 
Dnia Kobiet
„Epoki mijają jak ruchome piaski. 
Miejsce, w którym stoimy teraz, 
nie jest tym samym miejscem co 
poprzednio” – Haruki Murakami.
Pokolenie kobiet, którym przyszło 
żyć w latach 60, 70 czy 80 ubie-
głego wieku, nie było łatwe.
W miarę dobrze powodziło się 
nielicznym. Zdecydowana więk-
szość borykała się z wieloma 
problemami, które szczególnie 
odczuwały kobiety.
Ale w tym szaro-burym okresie 
PRL-u był taki jeden dzień w roku, 
który niejako rekompensował ko-
bietom trudy dnia codziennego: 8 
marca – Dzień Kobiet.
Dużo można by pisać o celebro-
waniu tego święta. Trafnie opisał 
je Ludwik Jerzy Kern w wierszu pt. 
„A propos Dnia Kobiet”:
Już się panowie do tego Dnia przy-
zwyczaili,
Jak przychodzi ten Dzień, to pano-
wie robią się mili.
Sami pichcą śniadanie w tym Dniu,
Przynoszą do łóżka
I całują w główkę,
(Z wyjątkiem tych panów oczywi-
ście,
Którzy w tym czasie mają akurat 
trzydniówkę)
Potem panowie golą się staranniej 
niż zwykle,
Biorą najlepszy krawat,
Kładą najczystszą koszulę
I, wychodząc, od drzwi jeszcze 
uśmiechają się nienaturalnie,
To znaczy –czule.
Usiłują być nagle grzeczni,
Szarmanccy,
Samych ich zresztą bawi ta rola –
W tramwaju ustępują miejsca 
wszystkim kobietom,
Nawet tym, co na razie jadą tylko do 
przedszkola.
 A „na zakładzie pracy”,
Wszyscy mężczyźni w tym dniu wy-
glądają jak nie-Polacy.
Wszyscy wysztyftowani,
Oddęci.
Oddęty dyrektor,
Oddęty główny księgowy,
Oddęci referenci...
Jeden tylko przewodniczący zakła-
dowej rady
Biega po całym zakładzie roztrzę-
siony
I blady,
Bo brak mu dwóch goździków 
i trzech tabliczek czekolady.
I pędząc korytarzem pustym pod 
nosem mruczy sobie:
„Szlag by to trafił:
Diabli nadali ten cały Dzień Kobiet”.
Na przestrzeni lat rola kobiet uległa 
znacznej poprawie. Niezmienny na-
dal jest fakt, że bez kobiet „cóż wart 
byłby świat”.

Ewa Konigsman

Lata sześćdziesiąte ubiegłego 
wieku. 8 marca, późne popołu-
dnie. Wąską uliczką, biegnącą 
wzdłuż muru fabrycznego, idą 
dwaj mężczyźni. Chodnik jest 
dla nich nieco wąski. Głośną 
rozmowę słychać z daleka. 
– Fajne jest to Święto Kobiet, 
co nie? A ten tort! No i ta dere-
niówka, palce lizać! Wejdziesz 
ze mną do kwiaciarni? Muszę 
kupić żonie kwiaty.
Pewnie zrobiła zakupy, odrobi-
ła z dziećmi lekcje, ugotowała 
obiad. Będzie musiała mi go 
odgrzać. Przecież to także jej 
święto, a ja wracam tak późno. 
– Wejdę z tobą, ale kwiatów nie 
będę kupował. Zosia znowu 
przyniesie rajstopy i tradycyj-
nego goździka. Wyobraź sobie, 
wczoraj całe popołudnie piekła 
ciasta. Dzisiaj wyniosła wszyst-
ko do pracy razem z moją na-
lewką. Myślę, że już wróciła.
W tamtym okresie takie sytua-
cje nie były rzadkością. A i dziś 
tak mężczyźni, jak i kobiety 

kultywują obchody tego dnia, 
choć w znacznie mniejszej skali 
i z mniejszą ilością „rozwesela-
czy”.
„Jeden dzień kobiet, cały rok 
mężczyzny”
Tylko młodsze pokolenie trochę 
się boczy na to święto. Może 
jednak warto przypomnieć tzw. 
brzydszej połowie, że nawet 
jeden kwiatek ofiarowany bez 
żadnej okazji ze słowami „lubię 
cię, doceniam, co robisz dla 
dzieci i dla mnie”, może zastą-
pić wszystkie oficjalne święta.
Fraszka Sztaudyngera: „Obcho-
dzimy ku chwale ojczyzny jeden 
dzień kobiet, cały rok mężczy-
zny”, uwypukla różnicę między 
dzisiejszymi obchodami tego 
dnia a genezą jego uchwalenia 
jako Międzynarodowego Dnia 
Kobiet, obchodzonego po raz 
pierwszy w roku 1911. Wów-
czas około milion kobiet (Niem-
ki, Dunki, Austriaczki) domagało 
się w demonstracjach ulicznych 
swoich praw wyborczych. To już 

historia, ale i dziś istnieją dys-
proporcje w uposażeniu, dostę-
pie do stanowisk kierowniczych, 
deprecjonowanie pracy w domu 
i wychowywaniu dzieci („ko-
bieta niepracująca”), dyspro-
porcje we wszelkiego rodzaju 
władzach – połowy społeczeń-
stwa. Wydaje się, że przyczyna 
tego stanu rzeczy leży w histo-
rycznej i kulturowej dominacji 
mężczyzn, stereotypach wycho-
wawczych (różnicowanie zadań 
córek i synów), jak również mało 
skutecznej aktywności kobiet, 
która rozbiłaby opór zdomino-
wanej  przez mężczyzn władzy. 
Więc może trochę pracy u pod-
staw, może wrócimy do korzeni 
naszego święta? Wiem, zrzę-
dzę. Przecież miłe słowa, kwiaty 
zawsze sprawiają przyjemność. 
Dlatego też z okazji naszego 
święta wszystkim Paniom życzę 
morza ciepłych, serdecznych 
słów i całych łanów kwiatów.

Beata Chłap

Dzień Kobiet

W czasie czterdziestu, dwu-
dziestu lat kobiety przeszły 
ogromną ewolucję i dodam, 
że ten proces trwać będzie. 
Zachodzące zmiany wpływa-
ją na wszystkie sfery życia, 
wszyscy ulegamy przemia-
nom, choć mężczyźni chyba 
wolniej się temu poddają.
Nasze babki walczyły o pozwo-
lenie, aby mogły same wyjść 
z domu, aby podjąć pracę. My 
pragnęłyśmy zdobyć zawód, 
pracować zgodnie z wykształ-
ceniem i robić karierę. Moje 
rówieśniczki są kapitanami 
statków, pilotami samolotów, 
autorytetami w różnych dzie-
dzinach nauki czy polityki. Koń-
czyłyśmy studia, rodziłyśmy 
dzieci, prowadziłyśmy dom, 
robiłyśmy mniejszą czy większą 
karierę, ale nie kosztem rodzi-
ny. Rodzina była najważniej-
sza. Troszczyłyśmy się o dzieci 
i męża. W trudnych czasach 
PRL-u, kiedy wszystkiego bra-
kowało, niełatwo było pełnić 
rolę dobrej żony, matki, praco-
wać i prowadzić zadbany dom. 

Lunch i kluby
Dziś jest inaczej. Już żony nie 
prasują mężom koszul, nie go-
tują zdrowych obiadków, nie 
rodzą dzieci. Robią karierę. Pra-
cują w korporacjach, są dyspo-
zycyjne całą dobę. W wolnych 
chwilach muszą odreagować. 
Jak mówią, muszą się zrese-
tować. Nikt nie siedzi w domu, 
szkoda czasu. Jest tyle cieka-
wych miejsc i różnych rozrywek. 
Lunch na mieście wieczorem, 
spotkania towarzyskie w klu-
bach. Kto by siedział w domu? 
Nie zakłada się rodzin. Związki 
traktuje się luźno. Przy naj-
mniejszym niepowodzeniu pary 
się rozstają. Nikt nie zabiega 
o poprawę relacji. Nie ma zo-
bowiązań. Moje pokolenie ko-
biet pracowało nad atmosferą 
w rodzinie. Rozwódka, dzieci 
bez ojca, to były negatywne 
zjawiska. Społeczeństwo nie ak-
ceptowało takich zachowań.
Mężczyzna na stałe – to kłopot
Dziś kobiety szybko nie wycho-
dzą za mąż. Często postanawia-
ją samotnie wychować dziecko. 
Nie boją się życia bez mężczy-

zny, są singielkami z wyboru. 
Są samodzielne, niezależne fi-
nansowo, wyzwolone, zadbane. 
Mężczyzna na stałe – to kłopot. 
Decydują się na chwilowe flirty, 
na „seks na telefon”, na poczę-
cie dziecka z mężczyzną z ogło-
szenia. 
Tak, kobiety przeszły bardzo 
długą drogę. Ale czy naprawdę 
są szczęśliwsze? Jaki będzie 
model kobiety za dwadzieścia 
lat? Jak wtedy będzie wygląda-
ła komórka społeczna, jaką jest 
rodzina? Może nie będzie rodzi-
ny? Może będzie tylko specjali-
styczna prokreacja dla przedłu-
żenia gatunku? A może będzie 
podział społeczeństwa według 
funkcji? Może będą zmieniać 
tożsamość i płeć w zależności 
od okoliczności?
Ja dalej jednak będę stać przy 
swoim – kobiecie potrzebne są 
oczy oddanego mężczyzny, aby 
zobaczyć w nich swoje piękno 
i poczuć się szczęśliwą. Nawet 
jeżeli to dziś nazywa się mole-
stowaniem.

Maja Garczyńska

Długa droga kobiet

Puste półki w sklepach, kolej-
ki i komitety kolejkowe, byle 
jakie auta, rowery i motoro-
wery, wszystko właściwie byle 
jakie, a na koniec stan wyjąt-
kowy, zwany wojennym i kart-
ki na wszystko. Taksówkarze, 
którzy postawili samochody 
na kołki i handlowali przy-
działową benzyną. Cenzura, 
inwigilacja, paszport na wagę 
złota i wyjazdy na „saksy”. 

Współczesnemu pokoleniu 
może jawić się to jako senny 
koszmar albo jak obrazki z ban-
krutującej Wenezueli tyle, że 
w mniej słonecznych dekora-
cjach. Nasza nieco późniejsza 
młodość i wchodzenie w doro-
słość przypadła właśnie na ta-
kie czasy. Obecnych rodziców 
i dziadków młodych. My wów-
czas nie mieliśmy żadnej skali 
porównawczej. Stąd większość 
uznawała uwarunkowania tego 
okresu za normę. Kończyliśmy, 
paradoksalnie solidniejsze niż 
teraz, szkoły średnie i studia, 
rozpoczynaliśmy bez większych 
problemów pierwszą pracę, za-
kochiwaliśmy się, zakładaliśmy 
rodziny, rodziło się kolejne po-
kolenie. Czas epoki Gierka, ten 
nieco wcześniejszy, był dla nas 
i tak ze wszech miar przyjaź-
niejszy w porównaniu z minioną 
epoką stalinizmu, a potem go-
mułkowską stagnacją.  

Etat i spółdzielcze mieszkanie
Nie wspominam tego okresu 
jako koszmaru, chociaż byłam 
wówczas samotną, pracującą 
matką. Dzięki pierwszemu za-
kładowi pracy – przedsiębior-
stwu budowlanemu, uzyskałam 
w miarę szybko spółdzielcze 
mieszkanie. Nie miałam trud-
ności z umieszczeniem syna 
najpierw w żłobku, a później 
w przedszkolu. W szkołach 
dzieci nie uczyły się popołu-
dniami, bo lekcje wszędzie 
rozpoczynały się o ósmej rano. 
Gdy „wypadałam” z pracy z po-
wodu choroby dziecka, nie było, 
tak jak obecnie, dramatu. I tak 
we wszystkich państwowych 
przedsiębiorstwach zatrudniano 
nadmierną ilość osób, tak więc 
przeważnie mógł mnie ktoś za-

stąpić. Poza tym, i to w gruncie 
rzeczy było najważniejsze, za-
wsze mogłam liczyć na życzli-
wą pomoc koleżanek i kolegów 
z pracy, nie tylko wtedy, kiedy 
konieczne było moje spora-
dyczne późniejsze przyjście czy 
wcześniejsze wyjście. 

Bez idealizacji, ale…
Daleka jestem od idealizowania 
tamtych czasów i nostalgii za 
nimi, ale wiem, że we współ-
czesnych realiach nie dałabym 
rady, choćby z borykaniem się 
z samotnym macierzyństwem. 
Teraz widzę jak walczą nasi 
młodzi, z dwójką dzieci we 
wczesnym wieku szkolnym, 
z niszowym zawodem produ-
centów filmowych, bez stałego 
zatrudnienia, ale za to z kredy-
tem we frankach, który naiwnie 
zaciągnęli i który ich zniewolił. 
A ja mogę co najwyżej, równie 
naiwnie, grać w totolotka, licząc 
na cud, po to aby wydobyć ich 
z tej matni, a mój mąż harować 
po dwanaście godzin na dobę, 
żeby im realnie pomóc.
W tamtym okresie, swojej doj-
rzałej młodości, byłam zwykłym 
obywatelem, dalekim od poli-
tyki, zmagającym się z prozą 
życia, ale i przeżywającym jego 
proste radości. Doceniałam 
dostępność zatrudnienia, co 
w moim przypadku przełożyło 
się na „zaliczenie” dziesięciu 
miejsc pracy. Zawsze na etat. 
Ze stałą pensją.

Solidarność społeczna
Ludzie wtedy byli naprawdę 
bliżej siebie. Obserwowało się 
znacznie większą solidarność 
społeczną, otwartość, solidar-
ność sąsiedzką, czy pracowni-
czą. Myślę, że te grupowe więzi 
przyczyniły się także do później-
szych strajków i powstania So-
lidarności. Cieszę się ze zmian, 
które nastąpiły w Europie i na-
szym kraju. Głównie z powodu 
otwarcia się na świat i licznych, 
niedostępnych dla nas wtedy 
możliwości. Ale tak naprawdę, 
najbardziej cieszę się z tego, że 
o nic już w obecnych czasach 
nie muszę walczyć. 

Aleksandra Wrzos

Nostalgia  
za PRL

Przekonaj się, że dojrzały związek to piękna sprawa!
Wejdź na www.razem50plus.pl  Załóż darmowe konto. 

Poznaj osobę w swoim wieku z Twojej okolicy!

Nowość! 

Internetowy portal randkowy 
tylko dla osób po 50-tce!

REKLAMA
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Najlepsze konto dla seniora 
Około 70 proc. seniorów pobierających emeryturę (lub rentę) otrzymuje ją na konto ban-
kowe, to ułatwienie i spora oszczędność dla ZUS. A jakie korzyści płyną z posiadania 
konta dla seniora, jakie udogodnienia i rozwiązania dedykowane seniorom oferują banki? 
Postanowiliśmy przyjrzeć się ak-
tualnej ofercie kont dla seniora 
i trendom na rynku usług finan-
sowych. Spośród 14 banków, 
które zdecydowały się wziąć 
udział w raporcie Gazety Senior, 
trzy posiadają konto dedykowa-
ne seniorom. Pozostałe instytu-
cje opisały w ankiecie te konta, 
które poleciliby seniorom. 
Konto za 0 zł
Niemal każdy bank oferuje już 
dziś konto bez opłaty za jego pro-
wadzenie. W niektórych instytu-
cjach, aby uniknąć opłaty, trzeba 
spełnić pewne warunki. Najczęś-
ciej jest to wpływ środków na 
konto lub płatność przy użyciu 
karty płatniczej na określoną kwo-
tę. Choć nie brakuje ofert, gdzie 
opłata wynosi 0 zł niezależnie od 
tego, jak z konta korzystamy. 
Opłaty bankowe
Seniorzy obawiają się opłat 
bankowych, ale kilka złotych za 
konto zwróci się aktywnym użyt-
kownikom w Eurobanku, Banku 
Pocztowym czy Banku BPS. 
Banki te pobierają opłaty za pro-
wadzenie kont, ale w cenie ofe-
rują szereg operacji, i to także 
w placówkach stacjonarnych, za 
0 zł. – Mimo rosnącej popular-
ności kanałów zdalnych nadal 
wielu klientów docenia wsparcie 
doradcy w placówce i pomoc 

np. przy dokonaniu przelewów 
– wyjaśnia rzecznik prasowy 
Eurobanku, Łukasz Pałka. Ag-
nieszka Lipka, menedżer pro-
duktu w Banku BPS zachwala: 
– W ramach 1 zł za prowadzenie 
konta (seniorzy - przyp. red) zy-
skują bezterminowo: bezpłatne 
wydanie i użytkowanie karty 
debetowej, bezpłatne wypłaty 
gotówki w szerokiej sieci ban-
komatów z Grupy BPS i SGB, 
pomoc medyczną i domową 
w ramach dodatkowego pakietu 
ubezpieczeniowego assistance. 
W przypadku konta Aktywny 
Nestor w Banku Pocztowym se-
nior może liczyć nawet na bez-
płatne dostarczenie gotówki do 
domu przez listonosza. 
Za przelew w placówce banko-
wej w większości przypadków 
zostanie naliczona opłata, cza-
sem zniechęcająco wysoka, 
choć znaleźliśmy kilka wyjątków: 
mBank, Eurobank i Bank Pocz-
towy przeleją pieniądze za 0 zł. 
Co ciekawe, w większości zapre-
zentowanych ofert nie zapłacimy 
ani za wpłatę, ani też za wypłatę 
gotówki w oddziale banku. 
Opłaty za wypłatę gotówki 
w bankomacie zasadniczo też 
możemy uniknąć. Jeśli bank 
nie oferuje darmowej wypłaty 
ze wszystkich bankomatów, 

powinniśmy wypłacać gotówkę 
tylko z bankomatów naszego 
banku. Od niedawna zdarza się, 
że opłata zostanie pobrana, jeśli 
kwota wypłaty nie przekroczy 
pewnej minimalnej sumy. 
Karta płatnicza
Dziś konta bankowe idą w parze 
z kartą płatniczą (zwaną też de-
betową). Za jej wydanie z reguły 
nie zapłacimy, ale już za jej po-
siadanie może zostać naliczona 
opłata. Mogłoby się wydawać, 
że skoro nie używam karty, to nie 
płacę. Jest dokładnie odwrotnie. 
Banki nagradzają tych klientów, 
którzy aktywnie korzystają z kar-
ty płatniczej. Dlaczego? Kiedy 
płacimy za zakupy w sklepie kar-
tą, czyli dokonujemy transakcji 
bezgotówkowej, sklep odprowa-
dza opłatę za operację m.in. do 
banku. Im częściej używamy kar-
ty płatniczej, tym więcej prowizji 
trafia do banku, która pokrywa 
koszty wydania i obsługi naszej 
karty. Pamiętajmy, aby prawid-
łowo rozróżniać te transakcje. 
Transakcja bezgotówkowa to 
taka, kiedy płacisz kartą w skle-
pie lub e-sklepie. Wypłata go-
tówki z bankomatu to transakcja 
gotówkowa!
Placówka – bank za rogiem
Bliskość placówki bankowej 
i możliwość porozmawiania 

z doradcą są wciąż bardzo waż-
ne przy wyborze banku przez 
seniora. Wg Moniki Kwiatek 
z Departamentu Zarządzania 
Doświadczeniem Klienta w Raif-
feisen Polbanku, seniorzy pre-
ferują kontakt telefoniczny lub 
osobisty w oddziale banku. Ob-
sługa telefoniczna i oddziałowa 
powinna być tania, a bankomaty 
bezpłatne. Z drugiej strony wy-
raźny jest trend ograniczania 
liczby placówek stacjonarnych 
podyktowany rozwojem e-ban-
kowości, z której, warto podkre-
ślić, coraz częściej korzystają 
również seniorzy. 
E-bank
Każdy z banków oferuje dziś do-
stęp do e-bankowości i zachęca 
do korzystania z niej również 
ceną. 0 zł za transakcje online 
to powszechna praktyka. Se-
niorzy, którzy sięgną po usługi 
bankowości internetowej, sporo 
zaoszczędzą. Ciekawe rozwią-
zanie proponuje Bank Credit 
Agricole: dostęp do e-bankowo-
ści w placówce bankowej, gdzie 
pod okiem doradcy można bez-
piecznie nauczyć się, jak korzy-
stać z konta przez internet. Bank 
ten akcentuje również możli-
wość umówienia się z doradcą 
na konkretną godzinę.– Jeste-
śmy liderem rynkowym pod 

względem wskaźnika rekomen-
dacji klienckich w niezależnych 
badaniach – podkreśla Agniesz-
ka Gorzkowicz, zastępca rzecz-
nika prasowego w banku Credit 
Agricole. Drobne gesty i ludzkie 
podejście mogą docenić zajęci 
seniorzy z uniwersytetów trze-
ciego wieku. 

Dodatkowe usługi
– Seniorzy są zainteresowani 
rabatami w aptekach i innych 
sklepach, bezpłatnym ubez-
pieczeniem medycznym czy 
zwrotem pieniędzy za kupno 
farmaceutyków – mówi Monika 
Kwiatek z Raiffeisen Polbanku. 
Trzeba przyznać, że banki prze-
ścigają w pomysłach na uatrak-
cyjnianie swoich ofert, dlatego 
coraz częściej do konta banko-
wego dołączane są bezpłatnie 
usługi z bankowością niemają-
ce nic wspólnego. Bardzo po-
pularne stają się ubezpieczenia, 
w szczególności ubezpieczenie 
medyczne, w ramach którego 
możemy zamówić wizytę leka-
rza w nagłych wypadkach czy 
transport do szpitala. Pomoc 
fachowca na wypadek awarii 
w domu czy zepsutego sprzę-
tu także często dorzucą nam 
do konta. Takie rozwiązania 
ma w swojej ofercie m.in. Bank 
BPS, Bank Credit Agricole, Ge-
tinBank czy Bank Millennium. 
Zwrot gotówki także bywa za-
chętą. Bartosz Trzciński, Rzecz-
nik Prasowy Banku Pocztowego 
opowiedział nam o Programie 
„Same Korzyści”, dzięki któremu 
seniorzy mogą otrzymać na kon-
to miesięcznie 50 zł zwrotu: np. 
do 20 zł za zakupy kartą dokona-
ne w aptekach oraz do 30 zł za 

płatność kartą na poczcie. 
Ciekawostki 
Przeprowadzkę konta i powia-
domienie ZUS, informację o sta-
nie środków na koncie przez 
telefon lub SMS, gdy na nasze 
konto wpłynie emerytura, pod-
kreśla w koncie polecanym se-
niorom Agnieszka Gorzkowicz 
z Banku Credit Agricole. Konto 
w ING może przypaść do gustu 
seniorom-podróżnikom, którzy 
mogą liczyć na zniżki na ubez-
pieczenie turystyczne w Aviva 
czy możliwość wykupienia pa-
kietu darmowych wypłat z ATM 
zagranicą. Deutche Bank  widzi 
w seniorach prawdziwych nes-
torów rodu i zachwala bogatą 
ofertę produktów oszczędnoś-
ciowych i inwestycyjnych oraz 
platformę DbNAVI, z której 
mogą korzystać posiadacze ra-
chunku dbNET PREMIUM.  
W zależności od potrzeb
Wybór najlepszego konta dla se-
niora jest podyktowany indywidu-
alnymi potrzebami i subiektywną 
opinią o łącznych kosztach usług, 
z których senior korzysta naj-
częściej. W grupie najstarszych 
klientów spotkamy spektrum 
oczekiwań, od tradycjonalistów 
po nowoczesnych seniorów, co 
w dodatku niekoniecznie jest pro-
stą funkcją wieku. 

Łukasz Marszałek
W kolejnym wydaniu przyjrzy-
my się zasadom dostępu do 
podstawowego rachunku płat-
niczego, który od 8 sierpnia 
będzie standardem również 
w Polsce. Jest to konsekwen-
cja dostosowania polskich 
przepisów do prawa UE. 

Bank BGŻ BNP Paribas Bank BPS Bank Millennium Bank Pocztowy Bank Zachodni WBK Credit Agricole 
Bank Polska Deutsche Bank

Nazwa konta Konto Maksymalne W y g o d n e 
Konto dla 
Klientów ZUS

Konto 360° Pocztowe Konto 
Aktywny Nestor

Konto Jakie Chcę Konto prosto-
oszczędzające 
PLUS

dbNET PREMIUM

Opłata standardowa za pro-
wadzenie konta (miesięcz-
na)

0 zł 1 zł 8 zł 5 zł 0 zł 9,9 zł 20 zł; 0 zł w promo-
cji do końca 2018 r.

Opłata obniżona po spełnie-
niu określonych warunków

nd. nd. 0 zł jeśli w miesiącu na konto 
wpłynie min. 1000 zł oraz wy-
konano min. 1 płatność kartą 
lub BLIKiem w miesiącu

0 zł gdy wpływ 
na rachunek 
ś w i a d c z e n i a 
emerytano-ren-
towego

nd. 0 zł jeśli w mie-
siącu na konto 
wpłynie min. 
1500 zł

nd. w okresie pro-
mocji; później 20 zł 
chyba, że zostaną 
spełnione warunki 
opisane w regula-
minie promocji

Opłata za przelew krajowy 
w placówce na konto w in-
nym banku

6 zł 5 zł 7,99 zł 0 zł 10 zł  8 zł 10 zł

Opłata za przelew krajowy 
za pośrednictwem e-ban-
kowości na konto w innym 
banku

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Opłata za wpłatę gotówki  
w placówce bankowej na 
rachunek własny

0 zł pierwsza w miesiącu, 10 zł 
kolejna w miesiącu

0 zł 0 zł 0 zł 10 zł 0 zł 0 zł

Opłata za wypłatę gotówki 
w placówce bankowej

0 zł pierwsza w miesiącu nie-
zależnie od kwoty, 0 zł  każda 
powyżej 1000 zł, 10 zł  kolejna 
w miesiącu poniżej 1000 zł

0 zł 0 zł 0 zł 10 zł 0 zł 0 zł

Warunki bezpłatnej wypła-
ty gotówki z bankomatów, 
odpowiednio własnych  
i obcych

0 zł z bankomatów w kraju 0 zł z banko-
matów z Gru-
py BPS i SGB

0 zł z bankomatów własnych, 
obce bankomaty bezpłatne 
pod warunkiem - min. 1000 
zł wpływów zewnętrznych na 
konto oraz min. 1 płatności 
kartą lub BLIKiem w miesią-
cu

0 zł z bankoma-
tów sieci Planet 
Cash (promocja 
do 30.06.2018); 
2 zł poza promo-
cją

0 zł za wypłatę w bankomatach 
własnych i wszystkich obsługu-
jących BLIKA lub pakiet za 7 zł 
miesięcznie pozwala na bezpłatne 
wypłacanie z bankomatów w ca-
łym kraju oraz darmowe wypłaty 
gotówki w ramach usługi cashback

0 zł z bankoma-
tów w kraju

0 zł z bankomatów 
w kraju i zagranicą

Opłata standardowa za 
użytkowanie karty płatniczej 
(miesięczna)

12 zł 0 zł 7 zł 0 zł Klient sam wybiera 3 zł albo 0 zł 7,9 zł 0 zł

Opłata obniżona za użytko-
wanie karty płatniczej oraz 
warunki, jakie należy speł-
nić, aby być do niej upraw-
nionym (miesięczna)

0 zł  gdy w miesiącu dokonano 
kartą operacji bezgotówkowych 
na kwotę min. 300 zł

nd. 0 zł pod warunkiem zapew-
nienia min. 1000 zł wpływów 
zewnętrznych oraz min. 1 
płatności kartą lub BLIKiem 
w miesiącu

nd. 0 zł  gdy w miesiącu dokonano 
kartą operacji bezgotówkowych na 
kwotę min. 500 zł lub 5 transakcji

0 zł  gdy 1500 zł 
wpływu i 500 zł 
transakcji bezgo-
tówkowych kartą 
w miesiącu

nd.
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EuroBank Getin Noble 
Bank ING Bank Śląski mBank Nest Bank PKO Bank  

Polski Raiffeisen Polbank
Konto na co 
dzień

Konto Proste 
Zasady

Konto Komfort eKonto stan-
dard plus

Nest  
Konto

PKO Konto  
za Zero

Wymarzone Konto Osobiste

5 zł dla klien-
tów 65+

8 zł 12 zł 5 zł 0 zł 6,9 zł 0 zł

nd. 0 zł wystarczy 1 
transakcja bez-
gotówkowa kar-
tą lub BLIKiem 
w miesiącu

6 zł w promocji w 
pierwszych 4 miesią-
cach, 12 zł w kolej-
nych

0 zł jeśli w 
miesiącu na 
konto wpłynie 
min. 1000 zł

nd. 0 zł jeśli do kon-
ta wydano kartę 
debetową

nd.

0 zł  5,99 zł 0 zł za pierwszy prze-
lew w miesiącu, 9 zł 
za każdy kolejny

0 zł 5 zł 5,99 zł 10 zł

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł za pierwszą wypłatę 
w miesiącu, 0,2% min. 5 zł 
max 200 zł za każdą kolejną

0 zł z banko-
matów  
w kraju

0 zł z bankoma-
tów w kraju

0 zł z bankomatów  
w kraju

0 zł z ban-
komatów w 
Polsce po-
wyżej 100 zł, 
poniżej 100 zł  
po jedyncza 
opłata 1,30 zł

0 zł z ban-
komatów 
w kraju

"0 zł - banko-
maty własne 
3% nie mniej niż 
5 zł - bankomaty 
obce"

"Mastercard: 0 zł 
z bankomatów w kraju; 
Visa: 0 zł z bankomatów 
w placówkach banku oraz 
w bankomatach sieci Euronet 
(niezlokalizowanych w innych 
bankach), 6 zł w pozostałych"

0 zł 0 zł 7 zł 4 zł 0 zł 6,9 zł 6 zł Mastercard; 3 zł Visa

nd. nd. 0 zł  gdy w miesiącu 
dokonano kartą ope-
racji bezgotówko-
wych na kwotę min. 
300 zł

0 zł jeśli klient 
wykona kartą 
przynajmniej 
5 transakcji w 
miesiącu

nd. 0 zł  gdy w mie-
siącu dokonano 
kartą operacji 
b e z g o t ó w k o -
wych na kwotę 
min. 300 zł

0 zł dla Visa, jeśli wykonano 
min. 1 transakcję bezgotów-
kową kartą w miesiącu

UOKiK nałożył kary finansowe na 
firmy naciągające seniorów na 
pokazach i prezentacjach. Osoby 
starsze są zapraszane pod pre-
tekstem bezpłatnych badań lub 
wykładów, podczas których pro-
wadzona jest regularna sprzedaż. 
UOKiK potwierdza, że trwają sta-
rania o unormowanie rynku zaku-
pów w trakcie takich prezentacji. 
Seniorzy bowiem często decy-
dują się na drogi zakup, a nawet 
zaciągnięcie kredytu.
UOKiK właśnie wydał decyzje 
o karach dla 5 firm na kwotę 
484 tys. zł. Największa kara, 360 
tys. zł, została nałożona na firmę 
z Poznania Housefire (wcześniej 
Haufeuer). Aqua Med zapłaci 
20 tys. zł,  Carpe Diem Med 28 
tys. zł, kolejna firma – PHU Exi-
to zobowiązała się do usunięcia 
skutków naruszenia praw kon-
sumentów. Wszystkie trzy firmy 
są z Opalenicy.
Aqua Med otrzymała karę za 
wprowadzanie seniorów w błąd. 
Informowała, że maty termiczne, 
które sprzedawała, mają wyjąt-
kowe właściwości lecznicze i sto-
sował je papież Jan Paweł II. Ktoś 
z uczestników spotkania sprze-
dażowego zawiadomił Urząd 

Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów. Dzięki temu ustalono, 
że produkcja „uzdrawiających” 
mat rozpoczęła się już po śmier-
ci Jana Pawła II, a produkt nigdy 
nie został opatentowany w Euro-
pie. Najwyższą  karę otrzymała 
firma Housefire m.in. za to, że 
wykorzystywała weksle in blanco 
w trakcie sprzedaży na raty z do-
piskiem „zapłacę bez protestu za 
ten weksel własny in blanco na 
zlecenie…”. Weksle mają być 
zwrócone klientom! Ta sama 
firma utrudniała również klien-
tom zwrot towaru i obciążała ich 
kosztami rzekomego uszkodze-
nia towaru lub opakowania.
UOKiK przestrzega seniorów 
przed uczestniczeniem w po-
dobnych prezentacjach i prosi 
o podejmowanie rozsądnych 
decyzji. Wszelkie podpisywane 
umowy trzeba czytać uważnie, 
a szczególnie umowy kredy-
towe. Warto też pamiętać, że 
mamy 14 dni na odstąpienie 
od umowy, a jeśli sprzedawca 
o tym nie informuje, termin ten 
wydłuża się do 12 miesięcy. 
Należy też domagać się otrzy-
mania potwierdzenia zawarcia 
umowy.

Nie będzie 500+ dla emerytów 
w tym roku – zapowiada Le-
szek Skiba, wiceminister finan-
sów. Wiceszef resortu finansów 
udzielił obszernego wywiadu 

„Dziennikowi Gazecie Prawnej”, 
w którym rozwiał nadziejea, że 
w tym roku zostanie uruchomio-
ny program „500+ dla emery-
tów”.

Posypały się kary za 
prezentacje i pokazy

500+ nie dla seniora

REKLAMA
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Masz do tego PRAWO

Przychodzi  
senior do sądu. 
Jak działa sąd? 

Zgodnie z zapowiedzią dziś 
sędzia Genowefa Pietraszew-
ska w prosty i przystępny spo-
sób przedstawia organizację 
pracy w sądach i ich sposób 
działania, m.in. jak działają 
Biura Obsługi Interesantów. 
Dowiadujemy się, jakimi spra-
wami zajmują się sądy, kiedy 
i w jakich sprawach postępo-
wanie sądowe jest niezbędne, 
np. przy stwierdzeniu naby-
cia spadku. W życiu seniora 
zdarzają się sytuacje, gdy nie 
można uniknąć kontaktu z są-
dem, nawet jeśli nie jesteśmy 
w żadnym sporze czy konflik-
cie. Warto więc wiedzieć co 
nieco o organizacji sądowni-
ctwa w kraju i działaniu sądów. 
System sądownictwa w Polsce 

obejmuje sądy powszechne: re-
jonowe, okręgowe, apelacyjne 
oraz sądy administracyjne, woj-
skowe i Sąd Najwyższy. Organi-
zację sądów można porównać 
do piramidy, której podstawę 
stanowią najliczniejsze sądy re-
jonowe, niejako nad nimi usytu-
owane są sądy okręgowe, a nad 
nimi apelacyjne. Sąd Najwyższy 
jest „powyżej” piramidy i wska-
zuje kierunki orzecznictwa, in-
terpretację przepisów oraz roz-
poznaje kasacje (potocznie to 
rodzaj specjalnego odwołania) 
i protesty wyborcze. Najwięcej 
spraw rozpoznają sądy rejo-
nowe (w kraju jest ich 374) i to 
z nimi najczęściej każdy z nas 
może mieć kontakt jako strona, 
świadek czy interesant.

Waloryzacja bez tajemnic
w marcu podwyżka
ZUS

Już w marcu na kontach eme-
rytów i rencistów pojawią się 
dodatkowe środki. W tym roku 
świadczenia wzrosną o całe 
2,98 proc. Warto pamiętać, że 
nie trzeba składać żadnego 
wniosku, gdyż ZUS automatycz-
nie podwyższy wypłacaną rentę 
czy emeryturę.

Waloryzacja to podniesienie 
świadczeń, które ma rekom-
pensować spadek siły nabyw-
czej pieniądza. Ma więc zapo-
biec pogarszaniu się sytuacji 
finansowej osób pobierających 
świadczenia.
– Rolą waloryzacji jest utrzyma-
nie siły nabywczej emerytury 
i renty – mówi Iwona Kowalska 
regionalny rzecznik prasowy 
ZUS na Dolnym Śląsku.
Tegoroczna waloryzacja będzie 
najwyższa od pięciu lat i wynie-
sie 2,98 proc. W praktyce ozna-
cza to, że najniższa emerytura 

wzrośnie o 29,80 zł (z 1000 zł 
do 1029,80 zł), a przeciętna – 
o ok. 67,28 zł (z 2257,64 zł do 
2324,92 zł).
Jak obliczana jest waloryzacja?
To ustawa o emeryturach i ren-
tach z FUS określa sposób usta-
lania wysokości emerytur i rent. 
– Każdego roku do wypłaca-
nych emerytur dodawana jest 
kwota uzyskana po jej przemno-
żeniu przez wskaźnik waloryza-
cji – mówi Iwona Kowalska.

Wysokość podwyżki oblicza się 
na podstawie wskaźników ogła-
szanych przez GUS na począt-
ku każdego roku. Pod uwagę 
bierze się średnioroczny wskaź-
nik cen towarów i usług konsu-
menckich w gospodarstwach 
domowych. Analizuje się go za-
równo w perspektywie ogólnej 
(inflacja), jak i biorąc pod uwagę 
tylko gospodarstwa emerytów 
i rencistów (inflacja emerycka). 
Ważny jest również wskaźnik 

realnego wzrostu przeciętnego 
wynagrodzenia (czyli o ile wzro-
sły płace). To te trzy parametry 
decydują o wysokości wskaźni-
ka waloryzacji.

Jak wygląda to w praktyce?
W 2017 wskaźników cen to-
warów i usług konsumpcyj-
nych ogółem wyniósł 102,0%, 
a w przypadku gospodarstw 
emerytów i rencistów – 102,3%. 
Przeciętne wynagrodzenie 
wzrosło o 3,4%. Na tej podsta-
wie wskaźnik waloryzacji eme-
rytur i rent w 2018 określono na 
102,98%. Waloryzacja obejmie 
świadczenia przyznane do koń-
ca lutego 2018 roku.

W ZUS waloryzacji podlegają: 
emerytury, renty z tytułu niezdol-
ności do pracy, renty rodzinne, 
nauczycielskie świadczenia 
kompensacyjne, a także dodatki 
do tych świadczeń, np. dodatek 
pielęgnacyjny czy dodatek dla 

sierot zupełnych, świadczenia 
i zasiłki przedemerytalne oraz 
renty socjalne.

Więcej informacji dotyczących 
podwyżki i waloryzacji świad-
czeń w ZUS znajduje się na 
stronie www.zus.pl oraz w każ-
dej placówce zakładu.

Opr. Justyna Sochacka

UWAGA na nową formę oszustwa 
„przeszukanie”
W cyklu „Bezpieczny senior” 
informujemy naszych Czytel-
ników, jak nie dać się nabrać 
na różnego rodzaju pułapki 
i oszustwa. Razem z podkom. 
Eweliną Rosa z Wydziału Pre-
wencji i Patrolowy  Komendy 
Miejskiej Policji we Wrocławiu 
przygotowaliśmy autentyczne 
historie, pokazując zarówno 
dobre przykłady zadbania 
o własne bezpieczeństwo, jak 
i, niestety, smutne przykłady – 
ku przestrodze.
Warto zwrócić szczególną 
uwagę na nową formę oszu-
stwa – „przeszukanie”. 
Wrocławscy policjanci z komen-
dy miejskiej zatrzymali męż-
czyznę, który okradał starsze 
osoby. Sprawca podawał się za 
policjanta, okazując fałszywą 
legitymację. Informował swoje 
ofiary, że prowadzi czynności 
w związku z poszukiwaniem 
narkotyków, dlatego sprawdzał 
pomieszczenia i rzeczy osobiste 
seniorów, kradnąc im w ten spo-
sób pieniądze. Straty w tej spra-
wie szacowane są na co naj-
mniej kilkanaście tys. złotych. 
Sąd zastosował już 3 miesiące 
tymczasowego aresztu wobec 
zatrzymanego.
„Na siostrzeńca”
83-letni Gustaw M. odebrał 
telefon stacjonarny. Dzwonił 
mężczyzna podający się za 
jego siostrzeńca Rafała. Mó-
wił, że jest w bardzo trudnej 
sytuacji i pilnie potrzebuje pie-
niędzy. Pan Gustaw odparł, że 
w mieszkaniu posiada gotówkę 

w kwocie ok. 18 tys. zł. Dzwo-
niący powiedział, że po pienią-
dze zgłosi się jego przyjaciółka. 
W trakcie prowadzonej rozmo-
wy do mieszkania przyszła żona 
emeryta i przejmując słuchaw-
kę od męża, prowadziła dalej 
rozmowę. W trakcie rozmowy 
oświadczyła, że nie poznaje po 
głosie dzwoniącego mężczyzny. 
Wtedy rzekomy siostrzeniec się 
rozłączył. Po ok. 10 minutach 
ponownie zadzwonił, mówiąc: 
„To ja, ciociu, Rafał. Pilnie przy-
jedź pod galerię handlową, 
będę czekał pod głównym wej-
ściem”. Żona pana Gustawa 
pojechała tramwajem w okolice 
znanej galerii handlowej. W tym 
czasie w ich mieszkaniu poja-
wiła się kobieta, informując, że 
przyszła po pieniądze dla Rafa-
ła. Emeryt przekazał jej pienią-
dze w kwocie 18 tys. zł zapako-
wane w dwóch kopertach. Żona 
Pana Gustawa nie spotkała się 
z dzwoniącym mężczyzną  pod 
galerią handlową.
„Na policjanta”
Henryk  W.  powiadomił, że 
nieznany mężczyzna zadzwo-
nił na numer jego telefonu sta-
cjonarnego podając, że jest 
pracownikiem policji i informu-
jąc, że w mieście funkcjonuje 
grupa hakerów, która włamuje 
się na konta bankowe. W trak-
cie rozpytywania zgłaszający 
zorientował się, że jest to pró-
ba oszustwa na tzw. policjanta 
i rozłączył się. Trwają czynności 
mające na celu ustalenie i za-
trzymanie sprawcy.

„Na CBŚ”
Na telefon stacjonarny 69-letniej 
Bożeny L. zadzwonił mężczy-
zna podający się za pracownika 
CBŚ Arkadiusza Kaczmarka, 
informując, że jest w grupie roz-
pracowującej hakerów, którzy 
mieli pozyskać dane kobiety. 
Podczas rozmowy dzwoniący 
jednocześnie starał się pozy-
skać informacje na temat konta 
bankowego oraz lokat emerytki. 
Najprawdopodobniej ten sam 
sprawca, podając się za pracow-
nika CBŚP Arkadiusza Kaczmar-
ka, dwukrotnie nawiązał kontakt 
z innymi osobami, również ce-
lem pozyskania informacji na 
temat ich kont bankowych, lokat 
itp. Zgłaszający przerywali po-
łączenia, w czasie rozmów nie 
padły propozycje żadnej kwoty. 
 
 

Porady – jak nie dać się oszu-
kać?
Ewelina Rosa  z Wydziału Pre-
wencji i Patrolowy Komendy 
Miejskiej Policji we Wrocławiu:
– Obawiamy się, że metoda „na 
przeszukanie” będzie stosowana 
przez innych oszustów i chcemy 
uczulić seniorów na takie sytua-
cje. Co robić, gdy nas spotka? 
Należy zadzwonić pod numer 
997 lub 112 i potwierdzić toż-
samość policjanta oraz prowa-
dzone przez niego czynności. 
Warto też powtórzyć: nie wpusz-
czajmy obcych do mieszkania. 
Nikomu nie przyznawajmy się, 
że trzymamy gotówkę w domu 
lub w banku. Gdy ktoś chce od 
nas pożyczyć pieniądze i dzwo-
ni, podając się za policjanta lub 
członka rodziny – nie ufajmy mu. 
Rozmawiając przez telefon łatwo 
o pomyłkę. Dlatego spotkajmy 
się osobiście z wnuczkiem czy 

kuzynem, któremu chcemy po-
życzyć gotówkę, a o wszelkich 
podejrzeniach natychmiast po-
informujmy policję. Gdy osoba 
w rozmowie telefonicznej podaje 
się za policjanta, pyta o pienią-
dze i miejsce ich przechowywa-
nia, natychmiast udajmy się do 
komisariatu policji i opowiedzmy 
o wszystkim funkcjonariuszowi. 
Pamiętajmy: zanim wykręcimy 
numer na policję, rozłączmy 
poprzednią rozmowę z osobą, 
która prosi o pieniądze. W taki 
sposób pod numerem 997 i 112 
mamy możliwość weryfikacji 
informacji podanych przez roz-
mówcę.
Gazeta Senior dziękuje Pani 
podkom. Ewelinie Rosa  z Wy-
działu Prewencji i Patrolowy  
Komendy Miejskiej Policji 
we Wrocławiu za współpra-
cę w przygotowaniu rubryki 
„Bezpieczny senior”.

Bezpieczny senior

1 proc. podatku może 
przekazać podatnik po-
datku dochodowego od 
osób fizycznych, czyli każ-
dy emeryt. Wystarczy zło-
żyć oświadczenie PIT-OP 
w terminie do 30 kwietnia 
2018 r. PIT-OP to oświad-
czenie o przekazaniu  
1 proc. podatku organiza-
cji pożytku publicznego. 
Jest przeznaczone dla 
emerytów i rencistów, któ-
rzy nie rozliczają się samo-
dzielnie, złożenie nie jest 
obowiązkowe, ale warto. 
O pieniądze z 1 proc. 
mogą ubiegać się wyłącz-
nie fundacje posiadające 
status OPP, czyli organiza-
cji pożytku publicznego. 
Oficjalna lista organiza-
cji pożytku publicznego 
tworzona jest przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki 
Społecznej. Przekazanie  
1 proc. podatku w zezna-
niu rocznym za 2017 r. po-
lega na podaniu numeru 
wpisu do KRS wybranej 
organizacji pożytku pub-
licznego. Dla seniorów 
ułatwieniem w dziele-
niu się 1 proc. jest ww. 
oświadczenie PIT-OP. Jest 
to prosty formularz, dedy-
kowany emerytom i ren-
cistom, którzy otrzymali 
PIT-40A.

od seniora
1% 

Jak podaje Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polity-
ki społecznej: wskaźnik 
waloryzacji odpowiada 
średniorocznemu wskaź-
nikowi cen towarów 
i usług konsumpcyjnych 
w poprzednim roku ka-
lendarzowym zwiększo-
nemu o co najmniej 20% 
realnego wzrostu prze-
ciętnego wynagrodzenia 
w poprzednim roku ka-
lendarzowym.
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1. Bogactwo, fortuna, dobytek. Ale… mogą do niego wcho-
dzić także długi.

2. Zmniejszenie albo po dziadku.
3. Osoba pozostawiająca spadek.
4. Autor testamentu.
5. Cenne znalezisko (1). Inaczej budżet kraju (2) 
6. Na głowie wójta, mniejsza od powiatu
7. „Biblia” sędziego. Najważniejsze źródło przepisów regu-

lujących prawo spadkowe.
8. Film w reżyserii Filipa Bajona. Jedna z form organizacji 

pozarządowych.
9. Nie powinny być pasywne. Zasoby finansowe.
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Krzyżówka

Zarabiamy pieniądze i je wydaje-
my, kupując mieszkanie, działkę 
czy samochód, opłacając naukę 
naszych dzieci i wnuków, niekie-
dy oszczędzamy i inwestujemy, 
a dodatkowo, jeśli mamy z czego, 
zbieramy pieniądze na wymarzo-
ne wakacje lub inne przyjemno-
ści. Przychodzi jednak taki mo-
ment, gdy wielu z nas zastanawia 
się: co stanie się z tym, co posia-
dam, gdy kiedyś mnie zabraknie? 
Wiele osób odpowie zapewne: 
to wszystko dostaną moje dzieci 
i wnuki, nie zawracam sobie za-
tem głowy tym tematem. Wśród 
nas są jednak osoby samotne, 
nieposiadające żadnej rodziny 
ani krewnych. Co dzieje się z tym 
wszystkim, na co przez całe życie 
ciężko pracowali? Co się stanie 
z ich mieszkaniem, meblami, 
obrazami, książkami, dokumen-
tami oraz innymi przedmiotami, 
które po śmierci właściciela stają 
się elementami masy spadkowej, 
wchodzącymi w skład spadku?
Gdy nikt po nas nie dziedziczy
Zgodnie z przepisami art. 935 
Kodeksu cywilnego, przy braku 
małżonka spadkodawcy, jego 
krewnych i dzieci małżonka 
spadkodawcy, powołanych do 
dziedziczenia z ustawy, spadek 
przypada gminie ostatniego 
miejsca zamieszkania spad-
kodawcy jako spadkobiercy 
ustawowemu. A jeśli miejsca 
zamieszkania nie da się usta-
lić, wówczas spadek przypa-
da Skarbowi Państwa. Co to 
oznacza w praktyce? W Kaliszu 
umiera pani Janina, która nie 
pozostawiła po sobie żadnych 
spadkobierców. Po jej śmierci 
sąd wydaje prawomocne posta-
nowienie, w którym stwierdza, 
że spadek nabywa gmina Ka-
lisz. Następnie komornik sądo-
wy sporządza spis inwentarza 
majątku pozostałego po pani 
Janinie. W takim dokumencie 
określa się tzw. stan czynny 
i bierny spadku, czyli aktywa 

i pasywa, które pozostawiła po 
sobie zmarła, jak również po-
daje się wartość czystej masy 
spadkowej (czyli np. aktywa-
mi są meble, obrazy, książki, 
oszczędności, a pasywami po-
życzki, kredyty oraz inne zobo-
wiązania finansowe). Dopiero po 
takich działaniach gmina Kalisz 
spienięży pozyskany majątek 
spadkowy, a następnie spła-
ci długi po pani Janinie. To, co 
zostanie, trafia na konto gminy. 
Nierzadko jednak zdarza się, że 
długi, które musi spłacić gmina, 
są równe albo przewyższają war-
tość całego spadku. Co więcej, 
po stronie gminy leży ponadto 
pokrycie kosztów postępowania 
spadkowego (stwierdzenie na-
bycia spadku przez sąd, spis in-
wentarza, obsługa postępowania 
itd.) Wszystkie te wydatki często 
uszczuplają majątek do zera, 
a samej gminie nic już nie zostaje.
Co gmina robi z majątkiem?
Zazwyczaj nasze pieniądze 
wpływają na konto ogólne gmi-
ny i wykorzystywane są zgodnie 
z potrzebami. Część środków 
idzie na remonty dróg, inne 
na ogrzewanie szkół, jeszcze 
inne na pomoc społeczną lub 
gospodarkę komunalną (czy-
li np. wywóz śmieci). Nabyte 
w drodze dziedziczenia nieru-
chomości są natomiast wysta-
wiane na sprzedaż albo trafiają 
do Zarządu Budynków i Lokali 
Komunalnych i przydzielane są 
potrzebującym.
Z jednej strony wydaje się, że 
powiększanie budżetu gminy 
nikomu jeszcze nie zaszkodzi-
ło. Szczególnie, jeśli władze 
danej jednostki samorządu te-
rytorialnego dobrze zarządzają 
finansami i wydatkują pieniądze 
zgodnie z realnymi, najpilniej-
szymi potrzebami. Gorzej, jeśli 
włodarze miasta nie potrafią roz-
porządzać zasobami finansowy-
mi gminy i podejmowane przez 
nich decyzje nie zawsze można 

nazwać rozsądnymi. Inną spra-
wą jest to, że osoba samotna, 
której majątek przejmuje gmina, 
nie ma żadnego wpływu na to, 
co stanie się z jej własnością, 
gdy kiedyś odejdzie. 
A może lepiej…
Odpowiecie zapewne, że po 
śmierci będzie nam i tak wszyst-
ko jedno. Czy rzeczywiście, 
nie ma dla Was znaczenia, co 
stanie się ze wszystkim, na co 
przez całe życie ciężko praco-
waliście? Czy przedmioty, któ-
rymi otaczaliście się, zostaną 
spieniężone i wydane na cele 
zgodne z Waszymi wartościami, 
światopoglądem i podejściem 
do życia? Rozejrzycie się wokół 
siebie i zastanówcie, czy nie ma 
obok Was kogoś, komu mogli-

byście przekazać w testamen-
cie to, co posiadacie. Być może 
bliski przyjaciel, sąsiadka albo 
inna osoba darząca Was życz-
liwością i szacunkiem. A może 
lokalny szpital, placówka opie-
kuńcza, dom samotnej matki, 
schronisko dla zwierząt, muze-
um albo fundacja czy stowa-
rzyszenie wspierające potrze-
bujących lepiej spożytkowałyby 
środki odziedziczone po Was 
w testamencie? 
Coraz bardziej popularne staje 
się także ustanowienie funda-
cji przez osobę sporządzającą 
testament – fundację w swoim 
spadku powołała np. Wisława 
Szymborska. Decyzji nie musi-
cie podejmować dziś. Dobrze 
jednak jest wiedzieć. 

Temat testamentów jak bumerang powraca na strony ogólnopolskich, lokalnych i branżowych gazet, 
omawiany jest ponadto w trakcie wykładów na uniwersytetach trzeciego wieku i w klubach senio-
ra. Wraz z Fundacją Otwarte Forum, prowadzącą ogólnopolską akcję społeczną „Napisz testament” 
przedstawiamy Państwu cykl porad związanych ze sprawami, które dotyczą każdego z nas. W dzi-
siejszym odcinku informujemy, co się może stać z naszym majątkiem, gdy jesteśmy samotni i nikt 
z krewnych po nas nie dziedziczy.

testament ODCINEK I

W ramach kampanii „Napisz Testament” działa telefon 
wsparcia. Dzwoniąc pod numer 500 857 074 można 
zadać prawnikowi pytanie dotyczące prawa spadkowe-
go. Infolinia czynna jest we wtorki w godz. 16.00-17.00 
oraz w czwartki w godz. 11.00-12.00. Opłata za połą-
czenie jest zgodna z cennikiem Twojego operatora. 
Więcej informacji www.napisztestament.org.pl

Czy wiesz, że... najstarszy znany testament został 
odnaleziony w jednej z egipskich piramid. Jego autorem 
był Uah, nadzorca magazynu faraona. Szacuje się, że spi-
sany na papirusie dokument może mieć nawet 4,5 tys. lat! 

W kolejnym numerze przeczytacie,  
dlaczego obawiamy się testamentów. 

na wszelki wypadek

ODCINEK II

Sądy rejonowe
Sądy rejonowe rozpoznają 
większość spraw. Zakresem 
działania obejmują zazwyczaj 
kilka gmin lub dzielnic w dużych 
miastach. W związku z zapi-
saną w konstytucji RP zasadą 
dwuinstancyjności, od każde-
go merytorycznego orzeczenia 
sądu kończącego postępowa-
nie przysługuje środek odwo-
ławczy. Środki odwoławcze od 
orzeczeń sądu rejonowego roz-
poznaje sąd okręgowy obejmu-
jący co najmniej dwa, a najczęś-
ciej kilka lub kilkanaście sądów 
rejonowych. Rozpoznawanie 
apelacji i zażaleń od orzeczeń 
sądów rejonowych wydanych 
w I instancji należy do zadań 
wydziałów odwoławczych sądu 
okręgowego. Pozostałe wydzia-
ły rozpoznają sprawy poważ-
niejszej wagi w I instancji np. 
w wydziale cywilnym sprawy 
rozwodowe, o ubezwłasnowol-
nienie, dotyczące praw autor-
skich i wskazanych roszczeń 
majątkowych o wartości powy-
żej 75 tys. zł, a w wydziałach 
karnych np. sprawy o zbrodnie. 
Sąd apelacyjny, czyli odwo-
ławczy
Środki odwoławcze (są to m.in. 
apelacje, zażalenia) od spraw 
rozpoznawanych przez sądy 
okręgowe w I instancji rozpo-
znaje sąd apelacyjny, obej-
mujący obszar kilku sądów 
okręgowych. Sąd apelacyjny 
jest wyłącznie sądem odwoław-
czym, co oznacza, że nie toczą 
się przed nim żadne sprawy 
w I instancji.
Na czele każdego z sądów stoi 
prezes (w większych sądach 
również wiceprezesi). 
W sądach rejonowych znajdują 
się wydziały cywilny i karny, ro-
dzinny, a w niektórych również  
wydziały gospodarcze, pracy, 
ubezpieczeń oraz wydziały 
ksiąg wieczystych. 
Wydział stanowią: zespół sę-
dziów na czele z przewodniczą-
cym, asystenci i ewentualnie 
referendarze oraz sekretariat. 
Oprócz wydziałów orzeczni-
czych znajdują się w sądzie jed-
nostki zajmujące się sprawami 
administracyjnymi, osobowymi, 
finansowymi. W skład sądów  
okręgowych wchodzą ponadto 
wydziały wizytacyjne – nadzoru-
jące orzecznictwo oraz peniten-
cjarne  – zajmujące się sprawa-
mi związanymi z wykonywaniem 
kar orzeczonych przez wydziały 
karne. 

Co załatwisz w Biurze Obsługi 
Interesantów
Istotne znaczenie dla stron i in-

teresantów posiadają działające 
w większych sądach Biura Ob-
sługi  Interesantów. W sądach 
o mniejszej obsadzie ich funk-
cje wykonują punkty obsługi 
interesanta lub sekretariaty 
wydziałów. Uzyskamy w nich 
pierwsze informacje, jeszcze 
przed wytoczeniem sprawy: ja-
kie dokumenty należy dołączyć 
do pozwu, do jakiego wydzia-
łu i w jakiej formie zgłosić swe 
roszczenie. Dowiemy się, ile 
wynosi opłata stała od pisma 
oraz otrzymamy formularze do-
tyczące zwolnienia od kosztów 
sądowych oraz wzory pism 
w typowych sprawach, np. wzór 
pozwu o alimenty. W punktach 
tych uzyskamy również informa-
cje o toczącej się już sprawie, 
o terminie rozprawy, lokalizacji 
sali rozpraw, będziemy mogli 
złożyć wniosek o zapotrzebo-
wanie akt do czytelni. Szcze-
gółowe informacje dotyczące 
sprawy, a także możliwość 
zapoznania się z aktami w czy-
telni są możliwe po okazaniu 
dowodu tożsamości. W biurach/
punktach obsługi interesantów 
otrzymamy także dostęp do list: 
adwokatów, komorników, tłuma-
czy przysięgłych, biegłych i me-
diatorów. 
Informacje online i na miejscu
Najprostsze określenie takiego 
biura to instytucja „pierwszego 
kontaktu” sądu z interesantem. 
Większość informacji możemy 
uzyskać też telefonicznie lub 
drogą elektroniczną. To duże 
udogodnienie dla osób niepeł-
nosprawnych czy starszych, 
mających problemy z poru-
szaniem się, które dodatko-
wo mogą uzyskać informacje 
o sposobie dotarcia do sądu 
i korzystania z ułatwień w dostę-
pie do budynku, windach itp.
Informacje o możliwościach 
kontaktu z sądem byłyby nie-
pełne bez wskazania możliwo-
ści  kontaktu z prezesami czy 
przewodniczącymi wydziałów 
w szczególnych przypadkach 
potrzeby skarg, wniosków czy 
uwag. Można je zgłaszać pi-
semnie, drogą elektroniczną, 
a w razie istotnej potrzeby oso-
biście na dyżurach, które peł-
nią prezesi i przewodniczący 
wydziałów. Informacje o dyżu-
rach dostępne są na stronach 
internetowych sądów, w sekre-
tariatach oraz biurach obsługi 
interesantów. 

Genowefa Pietraszewska

Zapraszamy do przeczytania  
w kolejnym numerze Gazety Senior!
Przychodzi senior do sądu. Stajemy przed sądem cywilnym. Jak się 
zachować, kiedy jesteśmy wezwani w charakterze świadka, jeste-
śmy stroną w sprawie cywilnej, rodzinnej? Dlaczego należy zawsze 
odbierać korespondencję z sądu? Jak przebiega przesłuchanie i jak 
należy się zachować w sądzie w takiej sytuacji? Dlaczego warto ko-
rzystać z fachowej pomocy prawnej i jak się ubiegać  o przyznanie 
pełnomocnika z urzędu? To wszystko już w kolejnym numerze!

Genowefa Pietraszewska jest sędzią rodzin-
nym w stanie spoczynku. Prowadzi zajęcia 
poświęcone edukacji prawnej w Centrum Ini-
cjatyw Senioralnych w Poznaniu w ramach 
Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa.
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Odpady wymagające opakowania są przyjmowane tylko w szczelnych, niecieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadów.    
Pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić.
Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po stronie mieszkańca.

PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

PSZOK czyli gdzie można oddać
stare meble, dywany i odkurzacze 

We Wrocławiu działają dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) 

ul.  Kazimierza Michalczyka 9

poniedziałek - piątek w godz. od 8.00 do 17.00
w soboty w godzinach od 8.00 do 16.00

ul. Janowska 51

poniedziałek - piątek w godz.  od 7.00 do 15.00

Mieszkańcy Wrocławia do PSZOK mogą bezpłatnie oddać:

Więcej na stronie www.ekosystem.wroc.pl

9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10. zużyte baterie i akumulatory;
11. przeterminowane leki;

12. oleje silnikowe;
13. farby, kleje;
14. środki ochrony roślin;
15. niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady 
betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady 
z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.

1. odpady wielkogabarytowe;
2. papier i tekturę;
3. tworzywa sztuczne;
4. drewno;
5. metale;

7. odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie) 
- jednorazowo do 6 worków z odpadami zielonymi o pojemności od 60 do 120l;
8. zużyte opony;

6. tekstylia;

Refleksje o niepodległej Polsce

100 lat Niepodległej
Z okazji rocznic zwykle jest czas 
na refleksje i chwilę wspomnień. 
Tym bardziej, kiedy rocznica 
okrągła, a na dodatek patrio-
tyczna.
Histozycy
Uczeni humaniści będą spie-
rać się o detale, wszak z detali 
i przekłamań zbudowana jest 
propagandowa historia. Wpraw-
dzie po drodze, w tym stuleciu 
niepodległości, zdarzyła się 
wojna i utrąciliśmy na chwi-
lę możliwość samodzielnego 
decydowania o swoim bycie. 
Tak z grubsza, nie wdając się 
w detale, 100 lat niepodległości 
Rzeczpospolitej można święto-
wać. Jeszcze tylko PRL trzeba 
uznać za niezawisłość politycz-
ną. 
Refleksje
Ludzie myślący zwykle zadają 
sobie pytania. To dobry czas, by 
pomyśleć, co to jest patriotyzm, 
kto jest Polakiem, i bardziej oso-
biste: czy jestem obywatelem? 
Czy jest wspólny cel, do którego 
dąży naród? To trudne pytania, 
jeśli się nad nimi zastanowić.
Historia
W dawnych czasach, kiedy pań-
stwo należało do króla, a wszy-
scy byli poddanymi, cele króla 

były celem państwa. A teraz? 
Politycy przedstawiają progra-
my, których nie realizują. Czu-
jecie, że bardziej im zależy na 
posadach i tantiemach, na po-
pularności, niż na określeniu, co 
jest wspólnym dobrem narodu?
Pieniądze
Do zbudowania społeczności 
potrzebne są środki finansowe 
i praca dla wspólnego dobra. 
Niczym mrówki, w zespole jeste-
śmy w stanie osiągnąć sukces. 
W grupie i przy pełnej współpra-
cy. Czy podstawą patriotyzmu 
jest płacenie podatków, a po 
stronie rządzących takie wyda-
wanie wspólnych pieniędzy, by 
ojczyzna rosła w siłę?
Tożsamość
Wspólnym dobrem jest język oj-
czysty. Jeszcze 100 lat temu an-
alfabetów nieumiejących pisać 
i czytać było, w zależności od 
zaboru, od prawie 60% w zabo-
rze rosyjskim do 5% w zaborze 
pruskim. Mieliście biegłą w mo-
wie i piśmie prababkę? Raczej 
wątpliwe. A może pamiętacie, 
jak miała na imię prababka po 
stronie dziadka, bo te z linii 
żeńskiej jakoś łatwiej zapadają 
w pamięć. Po wielu latach na-
uczania w szkole przez poloni-
stów wracamy do domu i uży-
wamy zaledwie kilkudziesięciu 

słów. Wpatrzeni w ekran telewi-
zora lub smartfona zapominamy 
języka w gębie. Porozumiewa-
my się monosylabami, a pięk-
ne słowa jak ożóg, koromysło, 
stają się niezrozumiałe. To były 
przedmioty codziennego użytku 
zaledwie 100 lat temu. Słowa 
spąg i rząpie są zrozumiałe tylko 
dla wtajemniczonych. Spośród 
innych narodów nie wyróżniamy 
się strojem, kolorem włosów czy 
oczu, wyróżnia nas mowa, język 
polski.
Analfabetyzm wtórny
Przykładem jest mowa stadio-
nowa, zaledwie kilka wulgar-
nych słów, a wszystko jasne, lub 
w mordę. Lubicie czytać instruk-
cje, retoryczne pytanie, one są 
trudne do zrozumienia i dlacze-
go tam są takie niezrozumiałe 
pojęcia, jak napięcie prądu elek-
trycznego. Jeśli wiecie, co to 
napięcie prądu elektrycznego, 
to proszę, powiedzcie na głos, 
bez zaglądania do smartfona. 
Nie udało się?
Pochody
Z okazji rocznic, w czasie świąt 
państwowych organizuje się 
pochody i zgromadzenia. Od-
świętnie ubrani zbieramy się 
w jednym miejscu, by wysłu-
chać okolicznościowych prze-
mówień, wymienić się uściskami 

dłoni. Manifestujemy jedność. 
Czasami może się zdarzyć prze-
marsz od jednego pomnika do 
drugiego. To czas i miejsce dla 
lokalnych i krajowych polityków.
Powszechnie wiadomo, że nic 
tak nie łączy ludzi, jak wspól-
ne biesiadowanie. Dlatego po 
przemarszu strudzone elity za-
praszają się na wyżerkę w luk-
susowych lokalach, a tłum roz-
chodzi się do własnych domów 
na świąteczny rosół z kury.
Festyn
W takie wyjątkowe dni jak setna 
rocznica gdzieniegdzie organi-
zowane są festyny i loterie fanto-
we. Będą patriotyczne nabożeń-
stwa, przemówienia, pochody 
i korowody, pojawi się „cepelia” 
i pseudoludowe występy zespo-
łów z domu kultury. Konkursy ję-
zykowe, śpiewanie narodowych 
pieśni, deklamacje i popisy. To 
tradycja, by przy muzyce i ku-
felku miło spędzić czas, potań-
czyć z radością, popatrzeć jak 
młode pokolenie rośnie. Wszak 
to dla nich, dla młodego pokole-
nia nasz trud codzienny, nasza 
praca. Pokażemy dzieciom, jak 
obchodzić okrągłą rocznicę. 

Jerzy Dudzik

Dr Jadwiga Kwiek, psycholog 
i psychoterapeuta wydała „Prze-
pis na człowieka”. Inspiracją stały 
się m.in. spotkania z seniorami 
podczas zajęć z psychologii dla 
studentów uniwersytetu trzeciego 
wieku. Psychologia, choć ma do-
niosłe znaczenie dla sensu i jako-
ści życia, wciąż pozostaje wiedzą 
dla wybranych. Tak nie musi być. 
Kluczowym celem książki jest 
inspirowanie odbiorców do mą-
drego i życzliwego korzystania 
z własnych możliwości, doko-
nywania zmian, akceptowania 
własnego życia jako jedynego, 
niepowtarzalnego, mającego 
wartość i sens, a przede wszyst-
kim doceniania siebie jako klu-
czowego reżysera i scenarzysty. 
Publikację rekomenduję słu-
chaczom UTW, studentom na 
zajęcia z gerontologii i wszyst-
kim tym, którzy chcą w sposób 
refleksyjny i twórczy przeżywać 
swoje życie na każdym jego 
etapie. Fragment recenzji, której 
autorką jest dr hab. Agata Wiza, 
prof. AWF. 
Do nabycia w księgarni interne-
towej: www.prodruk.poznan.pl/
bestsellery-od-1950-r

Inspirujące przepisy kulinarne 
i praktyczne porady gospo-
darcze. Dowiedzcie się, jak 
usmażyć rybę w papierowym 
pudełku, jak ze szczupaka przy-
rządzić wołowinę i jak ugotować 
zdrowotny bulion. Książka „Sta-
ropolskie przepisy kulinarne. 
Receptury rozproszone z XVI-
-XVIII w. Źródła rękopiśmien-
ne” zawiera niepochodzące 
z książek kucharskich i bardzo 
zróżnicowane receptury kuli-
narne. Gdy odkryjemy, co to 
znaczy abucht i sołtonosy, gdy 
dowiemy się, czym był pe-
kienflejsz, do czego używano 
wizigi i dlaczego objadano się 
jesiotrzyną, lepiej zrozumiemy 
naszych przodków, wnikniemy 
w ich problemy, docenimy ich 
ogromną wiedzę, poznamy ich 
pasje i upodobania. Książka 
jest najnowszą publikacją z serii 
„Monumenta Poloniae Culina-
ria” wydawanej przez Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w Wilano-
wie. Wyborem i opracowaniem 
dawnych źródeł zajęli się Jaro-
sław Dumanowski, Dorota Dias-
-Lewandowska i Marta Sikorska.

Przepis na 
człowieka

Staropolskie  
Przepisy Kulinarne

11 listopada 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska odzyskała nie-
podległość. Przypadający w tym roku okrągły jubileusz jest doskonałą okazją do świętowania obchodów tego 
wydarzenia. Chcemy świętować jak na gazetę przystało – słowem i refleksją, zadając pytania, prowokując do 
myślenia. W każdym  wydaniu zaprezentujemy krótką refleksję dotyczącą niepodległości i Polski w dzisiejszej 
skomplikowanej odsłonie.

REKLAMA
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Wywiad
Garaż
Męski punkt widzenia

Czasy, gdy garaż służył tylko 
do chronienia samochodu, 
skończyły się w momencie, 
kiedy przeszedłeś na emery-
turę. Teraz to twój azyl, twoja 
świątynia, gdzie możesz sobie 
robić, co ci się żywnie podo-
ba. Co za cudowne miejsce! 
Blisko domu, a jednocześnie 
poza. 
I najważniejsze, nie pętasz się 
żonie pod nogami. Pamiętaj, 
nie ma nic gorszego jak roz-
drażniona towarzyszka twojego 
życia! To istny horror. Nie psuj 
sobie pogodnego nastroju po 
śniadaniu. Masz azyl? Korzystaj 
z niego pełną piersią. Możesz 
zająć się majsterkowaniem, 
a jak się skaleczysz, to żona 
jest na tyle blisko, że zawinie 
zraniony palec. W garażu mo-
żesz składować różne ciekawe 
puszki i puszeczki, różne sta-
rocie wymagające naprawy i to 
wszystko, co żona uzna za bez-
użyteczne. Masz inny pogląd na 
szpargały, masz garaż. Z wyrzu-
caniem ostrożnie, zawsze może 
się przydać. Wprawdzie przez 
całe życie tego nie robiłeś, ale 
teraz, w emeryckich czasach, 
trzeba oszczędzać, by starczy-
ło. Tak po prawdzie nie bardzo 
jest na co oszczędzać, ale po-
wszechnie wiadomo, że każda 
naprawiona rzecz, każdy przed-
miot zyskuje na wartości, kiedy 
został zrekonstruowany osobi-
ście i własnoręcznie. 
A może renowacje?
Nie będziesz się przecież parał 
jakimś glinianym paskudztwem 
w pracowni domu kultury, nie 
będziesz ślęczał godzinami 
przed monitorem, by nauczyć 
się renowacji mebli. Zresztą do 
tego by naprawić meblościankę 
z płyty paździerzowej potrzebne 
są wyspecjalizowane narzędzia, 
ściski, taśmy, kleje. Na You Tube 
można znaleźć mnóstwo filmów, 
jak pomysłowi rzemieślnicy wy-
twarzają z różnych, zdawałoby 
się, odpadów piękne szachow-
nice albo noże z resoru lub inne 
piękne przedmioty z żywicy 
epoksydowej. Paździerze, jeśli 
ulęgną dewastacji, wymienia-
my na Ikeę. Żona się wyraźnie 
ucieszy. Żony kochają wymie-
niać meble na nowe. Jakby 
stare były niedobre… Służyły 
30 lat i są jeszcze całkiem, cał-
kiem. Jak poczujesz wenę, to 
za niewielkie pieniądze możesz 
sobie kupić u handlarza starzy-
zną stolik lub szafkę i poddać je 
renowacji. Cudna sprawa. Ileż 
to można nazdzierać się starej 

farby, jak pięknie można się bru-
dzić całymi dniami, ileż dylema-
tów do rozwiązania, jaki temat 
do rozmów! W końcu stary me-
bel nie kosztował majątku, więc 
jak się nie uda renowacja, to co 
jakiś czas panowie od oczysz-
czania miasta zbierają przed-
mioty wielkogabarytowe. Wtedy 
wiesz jedno: renowatorem nie 
zostaniesz. 

Wspólnie z sąsiadem
A, jak mówi przysłowie, nauka 
kosztuje i dobrze, żeby nie 
poszła w las. Zawsze możesz 
wrócić do pielęgnacji tapicerki 
i lakieru w swoim zabytkowym 
pojeździe. Cudowne mleczka, 
woski, teflony nakładane syste-
matycznie i z czułością odpłacą 
się błyskiem chromów, głębo-
kim kolorem lakieru i zazdroś-
cią u kolegów samochodziarzy. 
Pachnące wnętrze bez drobinki 
kurzu, czyściejsze niż w czasach 
nowości. Zdarza się, że akurat 
niedaleko, tuż obok otwartych 
drzwi garażu, przechodzi są-
siad. Też wyszedł z domu, by 
nie słuchać grzmienia odkurza-
cza. To jest was dwóch, a wte-
dy czas płynie zdecydowanie 
ciekawiej. Cudowna przestrzeń, 
taki garaż. Nie ma porównania 
z trawnikiem, chyba że ktoś jest 
fryzjerem od trawy.
Posiadanie stanowiska w pod-
ziemnym garażu to też wyjście, 
choć połowiczne. To prawdzi-
wi mężczyźni zbierają dopiero 
po wyrzuceniu śmieci. Zawsze 
znajdzie się ktoś, co piwo przy-
niesie, można spokojnie popod-
pierać filary, pogadać, wymie-
nić wrażenia. Kto powiedział, 
że tylko kobiety mają potrzebę 
gadania? Niby skąd taka dys-
kryminacja odmiennej płci? Kie-
dyś, w dawnych czasach, kiedy 
ludzie dzielili się na posiadaczy 
i służbę, panowie chodzili do 
klubu, panie do kawiarni. Męski 
klub był wyżej notowany w ran-
kingach. Teraz, kiedy zapano-
wała równość, mamy garaż i tej 
drugiej płci nic do tego.
Wspomnienia (z) pracy
Spotykasz czasami kolegów 
z pracy? Też mają garaż? Nie, 
jeszcze pracują. Ci to mają cu-
downe życie. Jeszcze pamię-
tam. Zaraz z samego rana nor-
malny reżim, jak przez ostatnie 
45 lat. Wyprasowana czysta 
koszula, czeka śniadanie, kra-
wat, marynarka i można jechać 
na uczelnię. Pani Asia już przy-
gotowała pocztę do przejrzenia, 
większość to zaproszenia na 
konferencje. No, może pojadę 
do Paryża. Przeczytam ze zro-
zumieniem kilka stron dezydera-
tu, ależ oni nudzą, ci doktoranci. 
Przejdę się po korytarzu i pora 
wracać do domu. Wieczorem 
koncert. Udany dzień.

Jerzy Dudzik

Jeździłem za porcję żeberek
Żużel to jeden ze sportów 
szczególnie ulubionych przez 
tzw. brzydszą płeć.  W naszym 
cyklu „Męski punkt widze-
nia” przedstawiamy wywiad 
z 80-letnim Henrykiem Gaj-
dzińskim,  w przeszłości za-
wodnikiem Gwardii Poznań 
i jednym z nielicznych żuż-
lowców, którzy są rodowitymi 
poznaniakami „z krwi i kości”.
Michał Urbaniak: Na początek 
tradycyjne, wręcz trywialne 
pytanie: Jak zaczęła się Pana 
przygoda z „czarnym spor-
tem”? 
Henryk Gajdziński: Moje 
pierwsze kroki w świecie żużla 
łączą się nierozerwalnie ze sta-
dionem „Sokoła”, mieszczącym 
się przy Drodze Dębińskiej. Ten 
nieistniejący już obiekt był areną 
zmagań najlepszych zawodni-
ków okresu powojennego. Do-
skonale pamiętam emocjonu-
jące starty na dębińskim owalu 
samego wielkiego Alfreda Smo-
czyka. To w głowie nastoletnie-
go chłopaka musiało wyryć fa-
scynację tą dyscypliną sportu.
M.U.: Była Droga Dębińska, 
ale tak naprawdę Pana żuż-
lowa kariera rozpoczęła się 
w miejscu, w którym spee-
dway trwa w stolicy Wielko-
polski do dzisiaj – na Golęci-
nie...
H.G.: Dokładnie, chociaż moja 
przygoda ze sportem moto-
cyklowym rozpoczęła się od 
wyścigów na motocyklach te-
renowych. Dzisiaj nazywamy to 
motocrossem. Później jednak 
przyszła pora na ściganie po 
torze. To była połowa lat pięć-
dziesiątych. Pamiętam, iż po-
czątki były dla nas – młodych 
chłopaków – bardzo emocjonu-
jące. Zdarzały się dni, w których 
trenowaliśmy praktycznie bez 
przerwy dzień i noc bez sztucz-

nego oświetlenia! W miejscu 
dzisiejszego parku maszyn stał 
warsztat, w którym na bieżąco 
dokonywane były praktycznie 
wszystkie naprawy. Gwardia 
w tamtych czasach była klubem 
podległym pod resort spraw 
wewnętrznych. Niczego nam 
wtedy nie brakowało. Mieliśmy 
na etacie mechanika, klub za-
bezpieczał nam motocykle, 
sprzęt i ubiór. Nic dziwnego, że 
mogliśmy skupić się wyłącznie 
na jeździe. 
M.U.: Pojawił się temat moto-
cykli. Na czym się ścigaliście? 
H.G.: Zaczynaliśmy, tak jak 
wszyscy, na tzw. motocyklach 
przystosowanych. Był to sprzęt 
pierwotnie przeznaczony do jaz-
dy po drogach, zmodyfikowany 
specjalnie na potrzeby wyści-
gów torowych. Potem przyszła 
pora na brytyjskie JAP-y, które 
były jednak stosunkowo trud-
ne w czasach PRL w eksploa-
tacji. Rewolucja przyszła wraz 
z pojawieniem się rzeszowskich 
FiS-ów. Specjalnie do Poznania 
przyjeżdżał Paweł Waloszek ze 
Świętochłowic, aby pokazać 
nam jak „panować” nad rodzi-
mą konstrukcją. Nie ukrywał, 
iż pod płaszczem szkolenia 
kryła się chęć zakotwiczenia 
w naszym klubie. Nie tylko on 
miał w tamtych czasach na to 
chrapkę.
M.U.: Faktycznie aż takie 
było tu „Eldorado”? 
H.G.: Naprawdę nie było co 
narzekać. Chociaż trzeba 
to wszystko rozpatrywać 
troszkę w innych katego-

r i a c h 

niż dzisiaj. Jeżeli chodzi o finan-
se, nikt się o pieniądze nie upo-
minał. Owszem – mieliśmy coś 
płacone, ale nie były to kokosy, 
nawet jak na tamte czasy. Cho-
dziło bardziej o pewien spokój, 
jeśli chodzi o kwestie organi-
zacyjne. Tak jak wspominałem, 
sprzęt mieliśmy praktycznie sta-
wiany „pod nosem”, nie musieli-
śmy zatem się niczym przejmo-
wać. Inna kwestia – transport. 
W Gwardii mieliśmy o tyle do-
brze, iż na część spotkań klub 
organizował transport drogowy. 
Jednak większość wyjazdów 
zaczynaliśmy i kończyliśmy 
na… dworcu kolejowym. My 
i nasze motocykle! One jechały 
w tzw. „bramkartach”, my nato-
miast w wagonach osobowych. 
W III lidze jeździliśmy tak do 
Krakowa czy Nowej Huty. Dziś 
trudno to sobie wyobrazić, ale 
właśnie tak było. Wracając do 
pieniędzy. Często po wygranym 
meczu, zapłatą za wynik był do-
bry obiad w drodze powrotnej, 
np. porcja podwójnych żebe-
rek. Nikomu nawet przez głowę 
nie przeszło, aby leciał po me-
czu od razu do kasy. 
M.U.: Skoro było tak dobrze, 
to dlaczego Gwardia prze-
trwała zaledwie kilka lat i li-
gowy żużel w naszym mieście 
zniknął z mapy Polski prawie 
na 35 lat? 
H.G.: W 1957 roku zostaliśmy 
zaproszeni na cykl turniejów 
towarzyskich do Czechosłowa-
cji. Można powiedzieć, że było 
to takie małe tournée. Już na 
miejscu gościnni gospodarze 
zaproponowali nam dodatkowe 
zawody w Pardubicach. Nie-
stety kolidowały one z naszym 
meczem ligowym w Lesznie. 
Stosowna prośba o przełożenie 
spotkania została wysłana do 
żużlowej centrali, ale – delikat-
nie rzecz ujmując – nie spotkała 

się ona z przychylnym 
przyjęciem. 

Nie udało nam się wrócić do 
kraju na czas, klub został auto-
matycznie zawieszony, a dru-
żyna się rozsypała. Chłopacy 
poprzechodzili do innych ze-
społów. Ja wraz z Jerzym Woź-
niakiem znaleźliśmy się w Pile, 
której barw broniłem do 1961 
roku. Następnie przeniosłem się 
do Gniezna i tam na początku 
lat 70. skończyłem karierę.
M.U.: Gdyby miał Pan do-
konać porównania: żużel za 
Pana czasów, a współczesny 
speedway… 
H.G.: Przede wszystkim, obec-
ny dziś materializm oraz brak 
koleżeństwa. Za moich czasów, 
po meczu wszyscy razem długie 
wieczory spędzaliśmy w war-
sztacie i przy pracach porząd-
kowych. Nikt nigdzie nie uciekał 
do domu. Można śmiało powie-
dzieć, iż dla wielu „domem” był 
właśnie Golęcin. Jeżeli ktoś miał 
awarię sprzętu, od razu znalazł 
się ktoś, kto użyczył swój moto-
cykl. Jeżeli chodzi o aspekt czy-
sto sportowy, to dzisiaj mamy 
o wiele bardziej techniczne tory. 
Kiedyś wystarczył dosłownie 
kawałek w miarę płaskiej na-
wierzchni, teraz nacisk kładzio-
ny jest na odpowiednio wyprofi-
lowane ścieżki.
M.U.: Na sam koniec. Jest Pan 
obecny w najnowszej „epoce” 
poznańskiego speedway’a od 
początku jego reaktywacji. 
Jak ocenia Pan aktualny skład 
i potencjał „Skorpionów”? Czy 
kibice mają prawo być spokoj-
ni o dalszy wieloletni ligowy 
byt poznańskiej drużyny? 
H.G.: Obserwuję dosyć wni-
kliwie to, co dzieje się wokół 
poznańskiego żużla. Muszę po-
wiedzieć, iż jestem zadowolony 
z postawy zawodników. Karie-
rę Marcela Kajzera śledzę od 
pierwszych jego kroków na to-
rze w Pawłowicach i muszę po-
wiedzieć, iż w tym chłopaku cią-
gle tkwi wielki potencjał. Czy go 
w sobie uwolni, zależy nie tylko 
od niego samego, ale i od orga-
nizacji klubu i samych kibiców. 
Chodząc w zeszłym sezonie na 
mecze wrocławskiej Sparty wie-
lokrotnie słyszałem od fanów, 
iż prawdziwe sportowe emocje 
może wzbudzić jedynie start 
poznańskiej ekipy. To prawda. 
To są NASI chłopcy. Nieważne, 
że z Częstochowy czy Torunia. 
Reprezentują nasze miasto i to 
liczy się najbardziej. Jeżeli taka 
będzie postawa kibiców, żużel 
powinien zagościć w Poznaniu 
na zawsze!

fot. Archiwum Henryka Gajdzińskiego

Już w kwietniu Poznańskie Sto-

warzyszenie Żużlowe zaprasza 
na kolejną dawkę sportowej 
rywalizacji 2 Ligii Żużlowej. 1 
kolejka startuje 8, a kolejna 15 

kwietnia. Seniorzy mogą liczyć na atrak-

cyjne ceny biletów, tylko 15 zł! Warunek to 
posiadanie legitymacji emeryta. 
Więcej informacji: www.pszpoznan.com.pl
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Rady Seniorów

REKLAMA

Rady seniorów już po 
raz drugi spotkają się 
w Krakowie, aby dys-
kutować o sprawach 
seniorów, wymieniać 
się informacjami i do-
świadczeniem. II Ogól-
nopolski Kongres Rad 
Seniorów odbędzie się 
7 marca w Krakowie.
Tematem przewodnim II kon-
gresu będzie „Powszechność 
gminnych Rad Seniorów w Pol-
sce”. Spotkanie przedstawicieli 
rad seniorów z całego kraju 
będzie świetną okazją do wy-
miany doświadczeń i wypra-
cowanych lokalnie rozwiązań. 
W jednym miejscu spotkają się 
starsze rady, już nieco okrzepłe 
w swojej działalności, jak i te, 
które dopiero zostały powołane, 
aby skupić się na najważniej-
szych sprawach i problemach 
seniorów. II Ogólnopolski Kon-
gres Rad Seniorów gościć bę-
dzie także parlamentarzystów, 
przedstawicieli rządu, samorzą-
dowców i naukowców.
– Każde środowisko senioralne 
ma swoje indywidualne potrze-
by i powinno mieć swój głos 
w dyskusji nad kształtowaniem 
rozwiązań dla seniorów. Tema-
tem przewodnim naszego ko-
lejnego spotkania będzie upo-
wszechnienie rady seniorów, 
tak aby każda gmina posiadała 
grono faktycznych reprezen-
tantów lokalnych środowisk se-
nioralnych - mówi nam Marian 
Antoni Krzewiński, rzecznik pra-
sowy OPoWRS (Ogólnopolskie 
Porozumienie o Współpracy 
Rad Seniorów).
Na II Ogólnopolski Kongres Rad 
Seniorów zapraszają Prezydent 
Miasta Krakowa – Jacek Maj-
chrowski – oraz Ogólnopolskie 
Porozumienie o Współpracy 
Rad Seniorów. Kongres odbę-
dzie się w Centrum Kongreso-
wym ICE Kraków (ul. Marii Ko-
nopnickiej 17), w środę 7 marca 
2018 o godz. 10.00.
Gazeta Senior również będzie 
uczestniczyć w kongresie, 
aby bacznie przysłuchiwać się 
wystąpieniom i naradom. Re-
dakcję będzie reprezentować 
Linda Matus, redaktor naczelna 
i Andrzej Wasilewski, redaktor-
-senior. Relację Jerzego Dudzi-
ka z ubiegłorocznego spotkania 
przeczytacie na www.gazetase-
nior.pl/i-ogolnopolski-kongres-
-rad-seniorow-w-krakowie.

II Ogól-
nopolski 
Kongres 
Rad  
Seniorów 
już  
7 marca

Do czego nam Rada Seniorów?
Nad brzegiem rzeki, poza za-
sięgiem czerwonawego świat-
ła rzucanego przez płomień 
ogniska, w czerni nocnego 
lasu, majaczą szałasy ledwie 
widoczne w mroku. Wokół 
płonącego stosu, na przynie-
sionych z lasu kłodach, sie-
dzą białogłowi, brodaci starcy. 
W głębokiej zadumie i spokoj-
nych, statecznych przemówie-
niach starają się wypracować 
mądre sugestie, mogące uła-
twić wodzowi podjęcie trudnej 
decyzji o węzłowym znacze-
niu dla całej społeczności. 
Oni, starcy mają mądrość wy-
nikającą z doświadczeń dłu-
giego życia. Wódz jest młody, 
ma energię i odwagę oraz 
dźwiga odpowiedzialność za 
los zbiorowości, której prze-
wodzi w trudnościach, radoś-
ciach, dniach szczęśliwych 
i położeniach dramatycznych.
No nieeeee! Proszę państwa – 
jeśli ktoś w taki sposób wyob-
raża sobie działanie miejskiej 
czy gminnej rady seniorów, 
popełnia wielki błąd. Obecnie 
struktura organizacyjna, zwa-
na Radą Seniorów, przy wójcie 
gminy czy burmistrzu, ma cele 
i zadania znacznie odmienne 
od plemiennej rady starców. Bo-
wiem współczesna Rada Senio-
rów, jako organ konsultacyjny 
czy inicjatywny reprezentujący 
środowisko emerytów w danej 
miejscowości, nie zajmuje się 
sprawami całej społeczności. 
Od tego jest rada gminy. „Se-
niorzy w naszym mieście nie 

byli dotąd zauważalną dla władz 
samorządowych grupą miesz-
kańców” – mówi jedna z dzia-
łaczek ruchu senioralnego. I tę 
lukę ma właśnie wypełnić lo-
kalna rada seniorów. Nie dać 
się marginalizować i wyraźnie 
formułować potrzeby środowi-
ska wieku poprodukcyjnego, 
ale także płacącego podatki od 
dochodu (emerytur), a więc peł-
noprawnego. 
Potrzeby seniorów
Jakież to zatem są potrzeby? 
Cóż dla tych dziadków burmistrz 
ma robić? Dostawić więcej ła-
wek na festynie dożynkowym? 
Rady Seniorów na to potrze-
ba? W praktyce okazuje się, że 
potrzeby są rozliczne, ważne 
i nie zawsze przychodzące na 
myśl urzędnikom, tworzącym 
zupełnie inną grupę wiekową. 
Popatrzmy przez pryzmat naj-
starszej w Polsce poznańskiej 
Rady Seniorów. Raz w miesią-
cu, a jak trzeba to częściej, wi-
ceprezydent Solarski spotyka 
się z członkami Rady, którzy 
przedkładają postulaty, opiniu-
ją zamierzenia urzędu miasta 
dotyczące seniorów, wnosząc 
swoje uwagi, referują bieg 
spraw, którymi są zainteresowa-
ni. 24 stycznia spotkanie takie 
dotyczyło poszerzenia sposobu 
dystrybucji bezpłatnego mie-
sięcznika „Poznań. Aktywny 
senior” oraz zwiększenia jego 
nakładu (oczywiście, za pie-
niądze UM), akcji dostarczania 
bezpłatnie do domu seniorom 
książek z bibliotek (za pieniądze 
UM), przygotowań do Parady 
Seniorów, możliwości zakupie-
nia przez UM w fabryce autobu-

su na 10 pasażerów w wózkach 
inwalidzkich, utworzenia domu 
kultury seniora, warunków po-
wodzenia akcji adaptacji do sta-
rości na koszt miasta, mieszkań 
emerytów, włączenia poznań-
skich seniorów do starań o ja-
kość zieleni w mieście (inicjaty-
wa MRS), konkretnej pomocy 
władz miasta indywidualnej 
osobie unieruchomionej w wy-
soko położonym mieszkaniu itp. 
A przecież każde spotkanie 
dotyczy innych spraw. I w każ-
dym spotkaniu biorą udział inni 
członkowie Rady. Ci, którzy z ra-
cji zagadnieniowego podziału 
zainteresowań akurat mają ja-
kieś sprawy „do popchnięcia”.
Do seniorów i od seniorów
To dzięki Miejskiej Radzie Se-
niorów władze miasta wydzieliły 
kilkuetatową komórkę organi-
zacyjną zajmującą się realizacją 
polityki senioralnej: tej dużej i tej 
składającej się z drobnych przed-
sięwzięć. Tam senior dowie się 
wszystkiego, co go interesuje, 
tam organizowane są różnego 
rodzaju przedsięwzięcia pomoc-
ne seniorowi ulokować zaintere-
sowania i twórczo spędzić czas, 
tam bada się potrzeby seniorów 
i opracowuje sposób ich zaspo-
kajania przez miasto. Tam inicjuje 
się wychodzenie naprzeciw po-
trzebom ludzi starszych i starych. 
To dzięki MRS miasto Poznań 
otrzymało z WHO status Miasto 
Przyjazne Starzeniu. 
Potrzeby i postulaty zostały 
zdiagnozowane na koszt Urzę-
du Miasta drogą profesjonal-
nych badań w poszczególnych 
dzielnicach, gdzie seniorzy 
sami definiowali swoje ocze-

kiwania i proponowali sposób 
ich realizacji. Centrum Inicjatyw 
Senioralnych ogniskuje wszyst-
kie problemy dotyczące poli-
tyki senioralnej w obie strony, 
tj. do seniorów i od seniorów 
do władz miasta. Zapewnia 
seniorom m.in. kompleksową, 
wyprzedzającą informację pi-
semną („tytka seniora”) oraz in-
ternetową (newsletter na domo-
wy komputer) o wydarzeniach 
i przedsięwzięciach organizo-
wanych przez różne podmioty 
działające na terenie miasta dla 
seniorów albo mogących se-
niorów interesować, najczęściej 
bezpłatne. Kupowane są bilety 
i wejściówki do teatrów, urucho-
miono bezpłatną usługę  „złota 
rączka” (w roku ubiegłym 1500 
drobnych napraw domowych) 
czy bezpłatną usługę „taxi dla 
seniora” na dojazdy do lekarza 
lub urzędów. Płaci miasto oczy-
wiście. W zeszłym roku skorzy-
stało 700 osób.
MRS – informuje, konsultuje, 
kontroluje
Niezależnie od inicjatyw MRS, 
urząd miasta prowadzi na rzecz 
seniorów działania wynikające 
z polityki Miasta Przyjaznego 
Starzeniu – np. wyprowadza-
nie osób starych z IV pięter, 
podwyższanie „peronów” na 
przystankach tramwajowych, 
żeby starsza osoba mogła wy-
godniej wchodzić do tramwaju 
i wychodzić, dopłaty po 10 000 
zł dla seniorów potrzebujących 
adaptować swoje mieszkania 
dla potrzeb starości czy budow-
nictwo dostosowane do potrzeb 
seniorów (funkcjonują w Po-
znaniu dwa takie małe osiedla, 

a w najbliższym czasie wybudo-
wanych zostanie dalszych 200 
mieszkań). Wiadomo, że stary 
człowiek potrzebuje w domu 
i łazience różnych uchwytów 
wzmagających jego bezpie-
czeństwo, usunięcia progów, 
czasem poszerzenia drzwi, 
żeby wózek mógł przejechać 
albo w ogóle z klatki schodowej 
wyjechać. Miejska Rada Senio-
rów jest w tych przedsięwzię-
ciach aktywnym konsultantem, 
społecznym kontrolerem biegu 
spraw oraz transmiterem infor-
macji do środowiska – co jest 
rolą ważną oraz drugim kana-
łem informacyjnym (niezależnie 
od kanału podległych służb) 
dla nadzorującego pion zagad-
nieniowy – wiceprezydenta. Nie 
sposób wyliczać tu wszystkie-
go, jest bowiem pracy w radzie 
dużo dla wszystkich, a więc 
i dokonań niemało.
Jest oczywistością, że Rada 
może wiele wyłącznie w przy-
padku spełnienia dwóch kry-
teriów: własnej inicjatywności 
oraz przychylności lokalnej 
władzy samorządowej dla śro-
dowiska senioralnego. A tutaj 
seniorzy zaczynają z powodów 
demograficznych stanowić li-
czącą się siłę wyborczą. W kraju 
stanowią 20%, w Poznaniu 26% 
mieszkańców. A więc – wybor-
ców tejże władzy. W Poznaniu 
władze miasta są przychylne. 
Na rok bieżący w budżecie za-
planowano 170 mln na przedsię-
wzięcia związane z potrzebami 
seniorów. Do pracy w różnych 
komisjach działających przy 
prezydencie miasta związanych 
z realizacją polityki senioralnej, 

Czy potrzebny jest animator w środowisku osób starszych?
Sekcja lidera organizacji senioralnej

Przewodzisz UTW, klubowi 
seniora lub innej grupie senio-
ralnej? Jesteś wyjątkową oso-
bą, ale również potrzebujesz 
wsparcia. A może chciałbyś 
podjąć się tej odpowiedzial-
nej, a jednocześnie bardzo 
kreatywnej i twórczej roli, da-
jącej wielką satysfakcję, tylko 
nie wiesz, jak i od czego za-
cząć? Czytaj naszą rubrykę, 
w której dr Walentyna Wnuk, 
wieloletnia przewodniczą-
ca Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku serwuje comiesięczną 
dawkę inspiracji i informacji. 
W dzisiejszym odcinku u pisze 
o potrzebie animatora w śro-
dowisku osób starszych.
Termin „animator” pochodzi od 
łacińskiego animato, które ozna-
cza tchnąć życie, powołać do 
życia, ożywiać. Anima to dusza. 
Człowiek wchodzący w starość 
doświadcza na ogół znacznego 
ograniczenia swoich możliwości 
tworzenia potrzebnej mu prze-
strzeni życiowej. Utrata miejsca 
pracy w związku z przejściem 
na emeryturę lub rentę jest czę-
sto związana ze stawianiem so-
bie pytań. Kim jestem bez tego 
wszystkiego? Komu jestem po-
trzebny? W sposób szczególny 
odczuwają to mężczyźni. W do-
datku choroba lub śmierć zabie-
rają tych, których kochaliśmy 

i z którymi się przyjaźniliśmy. 
Następuje postępujące ograni-
czenie sprawności fizycznej, po-
jawiają się choroby bądź niepeł-
nosprawność. Sytuacje trudne, 
jakich dostarcza życie, mnożą 
się. Większość zachodzących 
zjawisk ma charakter nieodwra-
calny. Możliwości samodzielne-
go przeciwstawienia się temu 
procesowi są w wielu przypad-
kach nikłe. Potrzebujemy pomo-
cy z zewnątrz. W każdym z nas 
jest potencjał rozwojowy, na ogół 
uśpiony, dobry animator powi-
nien go wydobyć – obudzić. 
Animator – nowy zawód?
Aby pomóc ludziom starszym 
jak najlepiej, konieczny jest ani-
mator. Czy to nowy zawód? Na 
pewno wobec osób starszych. 
Jednak coraz częściej pojawia 
się w placówkach senioralnych. 
Trzeci wiek może być piękny, 
pod warunkiem że nie zostawi-
my tych ludzi samych sobie i bę-
dziemy dbać o ich aktywność, 
stwarzając odpowiednie warun-
ki i ułatwienia. Tak więc celem 
nadrzędnym w pracy animatora 
będzie utrzymanie człowieka 
w dobrej kondycji fizycznej, psy-
chicznej i umysłowej. Działając, 
powinien stawiać na: adaptację 
do nowych warunków życia, 
likwidowanie nudy i jednostaj-
nego trybu życia, usamodziel-

nianie, pobudzanie zaradności, 
naukę współczucia w grupie czy 
środowisku, utrzymanie wiary 
w sens życia, rozwijanie róż-
nych zainteresowań. 
Praca nad aktywizacją ludzi star-
szych przebiegać powinna na 
dwóch płaszczyznach: w środo-
wiskach lokalnych i w domach 
pomocy społecznej. Aktywizo-
wanie środowiska osób star-
szych jest niezbędne, a najlepiej 
zrobi to profesjonalnie przygo-
towany animator.  Ale mamy też 
na szczęście doskonałych ani-
matorów – animatorów, którzy 
urodzili się z tym darem. 
Poruszyć kamienie
Animator, jako realizator idei, 
o której tu mowa, może stać się 
osobą, która poruszy kamienie, 
bo jego siła wypływa z wartości 
uniwersalnych. Jego rolą jest 
więc znaleźć takie dziedziny 
aktywności, które zagwarantują 
seniorom korzystanie z własne-
go doświadczenia zawodowe-
go i życiowego. Ma możliwości 
zapobiegania poczuciu alienacji 
i izolacji, a w konsekwencji oży-
wienia ludzi. 
Dlaczego wobec tego, mimo 
tych sprzyjających dla założeń 
animacji kwestii, tak mało spoty-
kamy w praktyce ofert dla ludzi 
starszych? O animacji mówi się 
bardzo często, ale w odniesie-

niu do innych grup wiekowych, 
a to właśnie ludzie starsi są tą 
grupą, której bardzo potrzeb-
na jest pomoc animatora, dla 
nich powinno się tworzyć coraz 
więcej ofert. Z ludźmi starszymi 
pracuje się o wiele trudniej niż 
z dziećmi czy młodzieżą, gdyż 
są to często ludzie pasywni, 
cierpiący, zgorzkniali, z ciężki-
mi doświadczeniami życiowy-
mi. Animacja ma bezpośredni 
związek z charakterem współ-
czesnego społeczeństwa – ma-
sowego, anonimowego, wyalie-
nowanego – jest typem praktyki 
nakierowanej na ożywianie, po-
budzanie, wzmacnianie aktyw-
ności społecznej. Animację 
widzę jako działania mające 
na celu przebudzenie uśpionej 
jednostki, grupy społeczności 
lokalnej. Podążając za główny-
mi ideami animacji, można spo-
wodować zmianę w stereotypo-
wym obrazie seniora. 
Relacja oparta na zaufaniu
Bardzo ważna jest relacja po-
między człowiekiem starszym 
a animatorem. Osoby starsze 
mają na ogół niskie poczucie 
własnej wartości, wykazują brak 
wiary w swoje siły. Wpływa to 
m.in. na negatywny stereotyp 
człowieka starszego. Dlatego 
animator powinien wzbudzić 
jego zaufanie. Istotne jest stwo-

rzenie przyjaznej atmosfery, 
otwartej, nasyconej poczuciem 
humoru. Nie może występować 
poczucie  zagrożenia czy oba-
wy. Etyka zawodowa animatora 
nakazuje wręcz poszanowanie 
dla wartości starszego człowie-
ka i przełamywanie negatywne-
go stereotypu starości.
Animacja nie powinna nigdy być 
przekształcaniem bezradności 
w inną smutną zależność. Po-
winna natomiast zawsze wydo-
bywać z człowieka potencjał roz-
wojowy. Człowiek przecież został 
stworzony do dwóch rzeczy: do 
poznawania i do działania. 
Dr Walentyna Wnuk 
Walentyna Wnuk – doktor nauk 
humanistycznych, animator, 
andragog, od 20 lat zajmuje się 
wspomaganiem rozwoju osób 
starszych. Wieloletni kierownik 
Wrocławskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku. Promotor 
i inicjator uniwersytetów trze-
ciego wieku na Dolnym Śląsku,  
Uhonorowana została m.in. 
Medalem Edukacji Narodowej. 
Obecnie pełni funkcję doradcy 
Urzędu Miasta Wrocławia ds. 
seniorów. Prowadzi wykłady 
i seminaria w „Szkole liderów” 
powołanej we Wrocławskim 
Centrum Seniora. 
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Zapraszamy seniorów oraz ich 
rodziny i opiekunów do udzia-
łu w Sopockich Targi Seniora.  
8 edycja Targów odbędzie się 
w dniach 14-15 kwietnia 2018 r. 
w Hali 100 – lecia Sopotu. Sopo-
ckie Targi Seniora to propozycja 
na ciekawy aktywny weekend 
nie tylko dla seniorów, ale i dla 
całej rodziny. - Każdy z nas ma 
w swoim otoczeniu osoby star-
sze i każdy z nas kiedyś będzie 
seniorem, dlatego warto być 
otwartym na potrzeby i proble-
my osób starszych i wspólnie 
zadbać o dobrą jakość życia 
obecnych i przyszłych seniorów 
– mówi Anna Jarosz, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sopocie – pomy-
słodawca i organizator Targów. 

Sopockie Targi Seniora to wy-
darzenie z wieloletnią tradycją, 
jedyna w Polsce Północnej pro-
fesjonalna impreza wystawien-
nicza dedykowana seniorom 
oraz ich rodzinom. - Na Targach 
zaprezentujemy szeroki wa-
chlarz ofert dla seniorów odpo-
wiadających na ich zróżnicowa-
ne potrzeby - dodaje Agnieszka 
Niedałtowska, koordynator 
Sopockich Targów Seniora. Se-
niorzy są grupą zróżnicowaną. 
Ta młodsza starość chce być 
aktywna i poszukuje pomysłów 
na ciekawe spędzanie czasu, 
ale coraz więcej mamy osób 
w zaawansowanym wieku, czę-
sto schowanych, które wymaga-
ją wsparcia i opieki – podkreśla 
A. Niedałtowska. Jak co roku 

Targom towarzyszyć będzie bo-
gaty program edukacyjno – kul-
turalny, m.in. pokazy na scenie, 
warsztaty ruchowe i artystyczne, 
wykłady na temat zdrowego sty-
lu życia. Będzie również możli-
wość skorzystania z bezpłat-
nych badań profilaktycznych 
oraz porad ekspertów. Wstęp 
na Targi oraz udział we wszyst-
kich wydarzeniach jest bezpłat-
ny. Więcej informacji w biurze 
organizatora Sopockich Tar-
gów Seniora tel. 58 555 09 04,  
www.targiseniora.pl. 
Gazeta Senior objęła wyda-
rzenie patronatem medialnym, 
a odwiedzający będą mieli oka-
zję otrzymać bezpłatny egz. Ga-
zety Senior. Zapraszamy. 

Wiosenna edycja Sopockich Targów Seniora

prezydent zaprasza członków 
MRS. Tak więc Rada ma wgląd 
bieżący w to, co i jak się dzieje, 
dlaczego to i tamto w terminie, 
a dlaczego nie.
Na terenie Wielkopolski Rady 
Seniorów działają przy  13% sa-
morządach, głównie miejskich. 
W gminach wszakże inne jest 
funkcjonowanie struktur spo-
łecznych. Kontakt z władzą sa-
morządów jest bardziej bliski, 
bezpośredni, sąsiedzki nieomal, 
nierzadko więc jedyny. Lokalny 
Klub Seniora doskonale spełnia 
tę samą funkcję, jaką w jednost-
ce miejskiej ma spełniać Rada 
Seniorów. Powołanie Rad Se-
niorów następuje przeważnie 
z inicjatywy środowisk senioral-
nych, chociaż zdarzyły się przy-
padki, że inicjatywa leżała po 
stronie burmistrza. Czasem jed-
nak wójt lub burmistrz z różnych 
powodów nie jest zaintereso-
wany, aby ktoś mu nanosił ko-
rekty na zamierzenia, które on 
sam ustala. Ruch senioralny, jak 
i cała demokracja, rozwija się 
powoli. Powoli bowiem dojrze-
wa społeczna świadomość, że 
władza ma pełnić rolę służebną 
wobec społeczeństwa, które ją 
wybiera, a nie – odwrotnie.
Najstarsza rada w Polsce
Rada Seniorów Miasta Poznania 
jest najstarszą w Polsce. Po-
wstała, kiedy jeszcze nie było 
ustawowych rozwiązań w tej 
sprawie. Z inicjatywy osoby in-
dywidualnej – p. Paprzyckiej. 
Ma zatem poznańska Rada 
najbogatsze doświadczenie. 
Ale nie zamyka się w sobie. 
Jest otwarta na senioralny 
ruch społeczny. Ze współdzia-
łania Miejskiej Rady Seniorów 
Poznania oraz  Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej 
Samorządu Województwa Wiel-
kopolskiego odbyła się w roku 
ubiegłym Wiosenna Szkoła Rad 

Seniorów, trzydniowe spotkanie 
działaczy społecznych na koszt 
ROPS. Celem szkoleniowym tej 
konferencji było stworzenie pola 
wymiany doświadczeń i udzie-
lenie praktycznych wskazówek 
doskonalenia aktywności: jak 
działać i co można. Z rolą kon-
sultanta i koordynatora zaofiaro-
wała się Miejska Rada Seniorów 
Poznania. W tym celu z inicjaty-
wy jej przewodniczącego, dra 
Z. Szkutnika utworzona została 
internetowa platforma informa-
cyjna „Wielkopolski e-Senior”, 
która ma być internetowym 
polem inspiracji i wymiany 
doświadczeń między Radami 
Seniorów w Wielkopolsce. Na 
zorganizowanym przez Wiel-
kopolski Ośrodek Polityki Spo-
łecznej - I Forum Rad Seniorów 
miast i gmin rozdano kody do-
stępu do zasobów platformy. 
Ma ona służyć pomocą w pod-
noszeniu jakości pracy spo-
łecznej wykonywanej na rzecz 
lokalnych środowisk senioral-
nych, służyć inspiracjami, pod-
powiadać sposoby rozwiązy-
wania problemów, wzbogacać 
o doświadczenia innych. Zna-
leźć w niej można teksty ksią-
żek, artykuły prasowe o stosow-
nej tematyce, referaty, raporty 
z badań, opracowania tema-
tyczne, informacje o działaniach 
innych rad. Korzysta z niej coraz 
więcej użytkowników (aktualnie 
46), a pierwszym była Rada Se-
niorów w Kępnie.
Profesjonalizacja rad seniorów
Oczywiście, zasięg terenu 
działania i liczba mieszkańców 
będzie określała lokalne prob-
lemy które w każdym mieście, 
każdej gminie mogą być inne. 
Ale jedno wydaje się pewne – 
nikt z urzędników nie będzie, 
jeżeli nie musi, przytłoczony 
rozlicznymi bieżącymi zadania-
mi, którymi administruje na co 

dzień, wkładał dużego wysiłku, 
żeby ciągle wyszukiwać, co 
chcieliby seniorzy. Jakiej po-
mocy, jakich rozwiązań, jakiego 
wsparcia. Seniorzy natomiast 
uzyskają tyle, ile sami będą się 
domagali, argumentując swoje 
potrzeby i oczekiwania na miarę 
siły liczebnej społecznie – jaką 
w Polsce stanowić zaczyna star-
sze pokolenie. Siła rozproszona 
jednakże nie jest żadną siłą. 
Jest „plączącymi się pod noga-
mi” i marudnymi jednostkami 
kłopotliwymi w swojej namol-
ności. Jednostki zintegrowane 
natomiast, zorganizowane, re-
prezentujące sobą dostrzegal-
ny ogół, powołane urzędowo 
przez radę miasta czy gminy 
w oparciu o podstawę prawną, 
jaką są ustawy o samorządach 
(gminnym, powiatowym i woje-
wódzkim), stają się partnerem 
władzy. Partnerem, z którym 
nie można się nie liczyć. I po 
to właśnie, w żywotnym intere-
sie troski o jakość naszej sta-
rości, potrzebne nam są Rady 
Seniorów przy lokalnej władzy 
samorządowej. „Widzimy po-
trzebę profesjonalizacji Rad 
Seniorów” – mówi Wojciech 
Zarzycki pełniący obowiązki 
Dyrektora Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego w rozmowie 
z dziennikarzem. Profesjonaliza-
cji, czyli świadomości społecz-
nej i poziomu urzędowego, któ-
rego podnoszeniu służą m.in. 
inicjatywy szkoleniowe Rejono-
wego Ośrodka Polityki Społecz-
nej. Problem więc zarówno „od 
dołu”, jak i „od góry” uznawa-
ny jest za ważny. A to oznacza 
sprzyjające klimaty ze strony 
władz samorządowych budują-
cych demokracje lokalne.

Andrzej Wasilewski

REKLAMA



14 Gazeta Senior nr 2/2018  www.GazetaSenior.pl

REKLAMA

ABC Psychologii dla seniorów
W cyklu "ABC psychologii dla seniorów" będziemy poruszać tematy związane wyłącznie z jesienią ży-
cia. Nasz ekspert – dr Jadwiga Kwiek, psycholog, psychoterapeuta w przystępny sposób przedstawi 
zagadnienia bliskie każdemu seniorowi. Wszystko po to, by  zrozumieć siebie i to, że sposób myślenia 
wpływa bezpośrednio na jakość naszego życia.  Porozmawiajmy otwarcie o tym, jak żyć, aby cieszyć 
się każdym dniem.

Wydawało się, że do  emerytury 
ludzie jakoś dociągają na sta-
rych zapasach. Człowieka 60+ 
określano mianem „czcigodne-
go starca”. Tymczasem życie 
pokazało, że sporo osób nie 
tylko dożywa do emerytury, ale 
i lat dużo późniejszych. 
Pojawiło się pytanie: co robić 
z ludźmi starymi? Jego plastycz-
ne odbicie odnajdujemy w  hi-
storii starszej pani Ostrzeńskiej, 
matki Barbary Niechcicowej 
z Nocy i Dni. Sytuacja nie była 
tak dramatyczna w tradycyjnych 
wiejskich rodzinach wielopoko-
leniowych, w których zawsze 
było zajęcie dla każdego, a obo-
wiązek wzajemnej opieki oczy-
wisty. Dużo gorzej działo się 
w dużych, uprzemysłowionych 
aglomeracjach miejskich. 

Powstanie UTW
Jedną z udanych odpowiedzi  
było powołanie do życia uniwer-
sytetów „trzeciego wieku”.  Po-
czątki, rok 1972, były skromne. 
48-letni profesor prawa między-
narodowego Pierre Vellas z Tu-
luzy zaprosił na spotkanie 40 se-
niorów, którzy sformułowali trzy 
postulaty. Propagowanie wiedzy 
na temat utrzymania zdrowia 
w wieku starczym, wzbogacanie 
wiedzy o kulturze o doświad-
czenia i wiedzę ludzi starszych, 
zmobilizowanie potencjału ba-
dawczego do rozwiązywania 
problemów ludzi starszych oraz 
starości. Rok później powstał 
w Tuluzie pierwszy UTW. Po 20 
latach znajdowało się ich we 
Francji ponad 40. Polska była 
trzecim krajem na świecie, po 
Francji i Belgii, w którym roz-
winął się ruch UTW. Pierwszy 
założyła w Warszawie Halina 
Szwarc, profesor gerontologii, 
w roku 1975. Dzisiaj  statystyki 
nie nadążają z liczeniem. Sza-
cuje się, że jest ich w granicach 

pół tysiąca i skupiają około 200 
tysięcy studentów. 

Masz coś dla mnie do roboty?  
W międzyczasie naukowcy rów-
nież nie zasypiali gruszek w po-
piele. Po jednej z pierwszych 
jaskółek, jaką była książka D. 
B. Broomley’a Psychologia sta-
rzenia się, wydanej w Polsce 
w roku 1969, nastąpił wysyp 
kolejnych. Prace psychologów, 
m.in. E. Eriksona i J. Brunera, 
nad kształtowaniem tożsamości 
czy charakterem ludzkiego po-
znania, kazały zrewidować wiele 
z wcześniejszych tez na temat 
rozwoju. Ale prawdziwa rewo-
lucja dokonała się za sprawą 
neurobiologii, nauki o mózgu. 
Okazało się, że komórki mózgo-
we mogą się namnażać do koń-
ca życia. A my sami mamy ana 
to duży wpływ. Nasz mózg bu-
dzi się rano, rozgląda dookoła 
i pyta: masz coś dla mnie do ro-
boty?  Jeżeli damy mu zajęcie, 
będzie się rozwijał. Dzisiaj stu-
dent, który nie zna pojęcia roz-
wój w pełnym cyklu życia, nie 
ma szans na zaliczenie z psy-
chologii rozwojowej. Dlatego 
nie dziwi  tytuł III Konferencji Ge-
rontologicznej w Łodzi: Być czy 
stawać się w starości? Gdzie 
„być” oznacza rodzaj stagnacji, 
a „stawać się” jest równoznacz-
ne z rozwojem - wszak życie to 
ruch. 

Zmiana wizerunku seniora
Odkrycia naukowe i starzenie 
się społeczeństw stawiają, nie 
tylko przed ruchem UTW, nowe 
wyzwania.  Dla UTW jest to 
zmiana modelu z opiekuńczo 
– aktywizującego na bardziej 
kreatywny. Bo jednym z klu-
czowych ustaleń nauk huma-
nistycznych i społecznych jest 
wskazanie na twórczość jako na 
najcenniejszy kapitał społeczny 

seniorów. Kapitał, który może 
być wykorzystany jedynie pod 
pewnymi warunkami.
Pierwszym z nich jest zmiana 
wizerunku seniora zarówno 
w jego oczach własnych, jak 
i w oczach społeczeństwa. 
Póki co, miotamy się od ściany 
do ściany. Między obrazkami 
pseudo młodości typu „dzidzia 
piernik” a mrożącymi krew w ży-
łach horrorami z domów opieki. 
Między traktowaniem seniorów 
jak balast a dostrzeganiem ich 
kapitału społecznego. Między 
promowaniem ich autonomii 
a wpychaniem w rolę darmowej 
pomocy domowej. A przecież 
jak myślimy, tak żyjemy.

Możliwość psychicznego po-
wrotu
Warunek drugi, zmiana spo-
sobu patrzenia na życie, które, 
w wymiarze psychicznym, nie 
jest drogą bez powrotu, ale 
wznoszącą się spiralą, przyno-
szącą nowe szanse. Słowa filo-
zofa mówiącego, że nie można 
wejść dwa razy do tej samej 
rzeki czy poetki przekonującej, 
że nic dwa razy się nie zdarza, 
bo zrodziliśmy się bez wpra-
wy i pomrzemy bez rutyny, są 
prawdziwe jedynie w wymiarze 
fizycznym, biologicznym. W lu-
dziach od zawsze była tęsknota 
za powrotem, i wiara w to, że 
jest możliwy. Odnajdujemy ją 
w mitach, baśniach, starych re-
ligiach. Psychologia potwierdza 
przeczucia starożytnych w moż-
liwość psychicznego powrotu. 
Pytanie co jest „górą”, do której 
pnie się spirala? Jest nią pełnia 
człowieczeństwa, którą moż-

na, choć nie każ-
dy chce i potrafi, 

osiągnąć dopiero po 
przebyciu długiej drogi życia. 
Gdy życia koniec szepce do 
początku: „Nie stargam Cię ja - 
nie! - Ja... u-wydatnię!...”.

Trwaj chwilo, jesteś piękna!
Praktycznie w przeciągu pół-
wiecza dokonał się gigantyczny 
przełom w sposobie naukowe-
go i społecznego spostrzegania 
seniorów. Teraz przed każdym 
z seniorów stoi pytanie czy ze-
chce je wykorzystać na swój 
prywatny użytek i stawać się, 
wędrując po spirali życia? Czy 
zdecyduje się żyć szczęśliwie. 
Jak? Przywołajmy Goethego. 
Faust nie sprzedaje duszy Mefi-
stofelesowi za lata, rok, miesiąc, 
tydzień a nawet nie za godzi-
nę szczęścia. Jemu wystarczy 
chwila. Faust odda ją diabłu, 
gdy zasmakuje pełni szczęścia 
i wypowie słowa: trwaj chwilo, 
jesteś piękna.  Dlaczego? Bo 
stary, doświadczony Faust wie, 
że życie zawsze dzieje się Tu 
i Teraz. Przeszłości już nie ma, 
choć ponosimy jej konsekwen-
cje. A przyszłości jeszcze nie 
ma. I nie ma żadnej gwarancji, 
że będzie. Jedyne, na co mamy 
wpływ, to teraźniejszość. Tylko 
w niej jesteśmy władni czego-
kolwiek dokonać. Żyjąc szczęś-
liwie w tej chwili, jesteśmy 
szczęśliwi. Nie możemy nimi 
być do tyłu ani na zapas. Życie 
składa się z chwil. Ważne, żeby 
były dobrze przeżyte. A to zale-
ży od Twojej decyzji, od Twojej 
woli! 

dr Jadwiga Kwiek

Dr Jadwiga Kwiek – psycholog, psychotera-
peuta. Emerytowany pracownik naukowy, 
dydaktyk, wykładowca m.in. psychologii 
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Prezes założyciel UTW w Tar-
nowie Podgórnym, na którym pro-
wadzi popularne zajęcia z psy-
chologii dla seniorów. Autorka 
książki „Przepis na człowieka” 
dedykowanej słuchaczom UTW. 

Spirala życia 
Jeszcze na początku drugiej połowy ubiegłego wieku 
podręczniki psychologii rozwojowej kończyły się na 
około 24 roku życia. Zakładano, że wtedy następuje 
kres możliwości rozwojowych. Neurobiolodzy uważali, 
że komórki mózgowe namnażają się do tego właśnie 
momentu, a później już tylko ich ubywa. A co dalej? 
Nie bardzo wiedziano. 

W kwietniu zapraszamy na kolejny odcinek ABC Psycholo-
gii dla Seniorów pt. „Kryzys: przekleństwo czy dar?”

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

Polski Związek Głuchych 
Dolnośląskie Centrum Medyczne 
Sp. z o.o. Specjalistyczny Ośrodek 
Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci 
i Młodzieży z Wadą Słuchu

ApArAty słuchowe 

ZAprAsZAmy 
do ośrodkA pZG

Czym są szumy uszne?
Tinnitus oznacza szumy uszne. Słowo to pochodzi z łaciny 
(tinnire - dzwonić) i definiowane jest jako słyszenie dźwię-
ków, które nie posiadają źródła zewnętrznego. Większość 
ludzi cierpiących na nie opisuje je właśnie jako dzwonienie, 
piszczenie czy brzęczenie.
Jak radzić sobie z szumami
Szumy uszne  nie są  uznawane za chorobę, ale za objaw, 
podobnie jak ból. Gdy leczymy chorobę, staramy się wy-
leczyć jej przyczynę, lecząc objawy – skupiamy się na ich 
uśmierzaniu.
Leczenie szumów usznych
Metoda dystrakcji (odwracania uwagi) stanowi podstawę 
działania urządzeń redukujących szumy uszne takich jak 
urządzenia tłumiące lub maskujące szumy. Pomagają one 
skupić zdolność słyszenia na dźwiękach zewnętrznych, za-
stępując negatywne wrażenia słuchowe pozytywnymi. 
Ważna jest ciągła stymulacja akustyczna. Chodzi o to, aby 
mózg skupiał się na dźwiękach świata zewnętrznego, a nie 
na szumach usznych.
Urządzenia łączone  
(aparaty słuchowe z generatorami szumu)
Aparaty słuchowe wzmacniają tylko rzeczywiste dźwięki oto-
czenia. W przypadku szumów usznych przydatne są apara-
ty z funkcją generatora szumu. Generator może emitować 
delikatny szum, który odwraca uwagę pacjenta od szumów 
usznych.

Z GenerAtorem 
sZumów dlA seniorA

Aldona Reczek-Chachulska to 
laureatka Nagrody Pielęgniar-
skiej Królowej Sylwii Swedish 
Care International za autorski 
pomysł o nazwie „Niezapomi-
najka”. Inicjatywa ma usprawnić 
opiekę nad osobami z demen-
cją i pomóc opiekunom nawią-
zać kontakt z chorym. „Niezapo-

minajka” to pudełko, które służy 
do przechowywania przedmio-
tów związanych z przeszłością 
osoby chorującej na demencję. 
Pomaga przywołać wspomnie-
nia i nawiązać relację z otocze-
niem, co w przypadku demencji 
nie jest proste.

„Niezapominajka”
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Choroba, która 
„lubi” wilgoć
Choroby dermatolo-
giczne są dość częstym 
problemem u osób star-
szych, ponieważ towa-
rzyszą starzeniu się 
organizmu i skóry. Z wie-
kiem skóra traci włókna 
kolagenowe, staje się 
sucha, szorstka, wrażli-
wa i podatna na pękanie 
i infekcje. Dermatolodzy 
najczęściej diagnozu-
ją u seniorów grzybicę, 
owrzodzenia, zakażenia 
drożdżakami lub świąd 
skóry. Jak uchronić się 
przed grzybicą i jak le-
czyć ją, gdy nas dopad-
nie?

Ciepło i wilgoć to idealne śro-
dowisko dla grzybów. Dywany, 
wykładziny w sanatoriach, hote-
lach, gdzie można się łatwo za-
razić, chodząc boso. Wilgotne 
posadzki na pływalniach, w łaź-
niach, w przebieralniach, salach 
sportowych to kolejny rezerwu-
ar grzybów. Przymierzając buty 
w sklepie również warto pamię-
tać o zabraniu jednorazowych 
skarpetek, choć i to czasem 
może nie wystarczyć. 
Grzybicy „pomagamy” też, uży-
wając zbyt silnie odkwaszają-
cych skórę mydeł. Sprzyja jej 
nadmierna potliwość stóp i no-
szenie zbyt ciepłego, nieprze-
wiewnego i ciasnego obuwia. 
Nie bez wpływu jest także za-
chorowalność na niektóre cho-
roby ogólnoustrojowe częste 
u seniorów, takie jak cukrzyca, 
otyłość, zaburzenia hormonal-
ne, zaburzenia krążenia i upo-
śledzone ukrwienie nóg i rąk. 
Narażone są osoby z osłabio-
nym układem odpornościowym 
np. po przeszczepach, przyj-
mujące leki immunosupresyjne, 
leczone steroidami lub antybio-
tykami, pijące alkohol i po opa-
rzeniach oraz każdej innej cho-
robie, która osłabia nasz układ 
odpornościowy (nowotwór, 
a nawet grypa). Jeszcze trudniej 
jest leczyć grzybicę w schorze-
niach przebiegających z obniże-
niem odporności towarzyszącej  
AIDS.
Wiele określeń  
– jeden problem
Grzybica, kandydoza, drożdży-
ca, bielnica. Możemy spotkać 
się z wieloma określeniami cho-
roby wywoływanej przez grzyby, 
najczęściej z rodzaju Candida, 
w związku z czym nazywanej 
kandydozą. Dermatofity to grzy-
by, które „lubią” wzrastać na 
skórze, włosach i paznokciach, 
wywołując choroby zwane tak-
że dermatofizami (derma, z łac. 
skóra). 
Jak rozpoznać grzybicę?
Zaczerwieniona, swędząca lub 
piekąca skóra to objaw grzybi-
cy skóry, zwłaszcza swędzące 
i zaczerwienione miejsca mię-
dzy palcami, którym mogą to-
warzyszyć brunatne łuski skór-

ne, pęknięcia lub pozbawione 
naskórka wilgotne powierzch-
nie. Zaatakowany grzybem pa-
znokieć poznasz po matowej, 
zgrubionej, kruchej i żółtobrązo-
wej płytce. Paznokcie stają się 
wrażliwe na ucisk, co powoduje 
dyskomfort podczas chodzenia. 
Mitem jest, że odpadnięcie pa-
znokcia gwarantuje wyleczenia 
z grzybicy. Należy cały czas sto-
sować środki przeciwgrzybicze.
Zakażenie skóry Candidą Al-
bicans (pol. Bielnik Biały) za-
zwyczaj obejmuje skórę i błony 
śluzowe. Najczęściej występuje 
w miejscach wilgotnych: w oko-
licach krocza u osób z inkonty-
nencją (nietrzymaniem moczu), 
w fałdach brzusznych u osób 
otyłych, pod piersiami u kobiet.
Łatwo zaraźliwa
Grzybicą łatwo się zarazić, dla-
tego warto pamiętać o kilku 
ważnych zasadach: dbaniu o hi-
gienę w łazience i WC, używa-
niu tylko własnych kapci, butów 
i ręczników, chodzenia w swoich 
klapkach pod prysznic i na ba-
sen.
Dziś grzybica jest w pełni ule-
czalna dzięki dostępnym, no-
woczesnym i skutecznym lekom 
do stosowania miejscowego 
i ogólnego (leki doustne), choć 
wymaga trochę dyscypliny 
w przestrzeganiu higieny i zaży-
waniu preparatów. Pamiętajmy, 
że nie lecząc się, narażamy się 
na postęp choroby i zarażamy 
osoby z otoczenia.
Natura wciąż skuteczna 
Naturalne, tanie substancje 
o szerokim spektrum antysep-
tycznego działania, jak np. ole-
jek herbaciany, dzięki antywiru-
sowym, przeciwgrzybicznym, 
antybakteryjnym właściwoś-
ciom mogą wspomagać w lżej-
szych infekcjach bez względu 
na ich pochodzenie. Sięganie 
po antybiotykoterapię powinno 
zawsze być ostatecznością. 
Profilaktyka
Pudry lecznicze i zasypki mogą 
być używane przez osoby, które 
nigdy nie zmagały się z grzybi-
cą, np. przed wizytą na base-
nie, lub cierpiące na nadmierną 
potliwość stóp. Warto również 
wsypać niewielką ilość prosz-
ku do czystych skarpet. Żele, 
ze względu na brak substan-
cji natłuszczających, lepiej od 
kremów i maści wchłaniają się 
w skórę.
Mydła można stosować profi-
laktycznie lub żeby wspomóc 
leczenie grzybicy innymi pre-
paratami.  Jeśli jednak infekcja 
ma ostry przebieg, należy zre-
zygnować z leków bez recepty 
i udać się do lekarza, który prze-
pisze specjalne leki doustne.

Od marca seniorzy będą mo-
gli liczyć na kolejne bezpłatne 
leki, m.in. przeciwcukrzycowe 
i przeciwzakrzepowe. Minister-
stwo Zdrowia opublikowało 
projekt nowej listy leków re-
fundowanych, wykaz zawiera 
1740 preparatów, na poprzed-
nim znajdowało się ich 1657. 
Na nowej liście refundacyjnej 
znajdą się kolejne 92 produkty 

lecznicze. Od marca seniorzy 
bezpłatnie otrzymają m.in. do-
ustne leki przeciwcukrzycowe 
(pochodne sulfonylomocz-
nika zawierające substancje 
czynne: gliclazidum, glime-
piridum, glipizidum) oraz leki 
przeciwzakrzepowe (z grupy 
antagonistów witaminy K za-
wierające substancje czynne: 
warfarinum, acenocumarol).

Receptę na bezpłatny lek wy-
stawić może lekarz, do którego 
senior jest zapisany w przy-
chodni (w razie jego nieobec-
ności receptę wypisze zastę-
pujący go lekarz w tej samej 
przychodni). Seniorzy powinni 
także pamiętać, że nie zawsze 
lek, który znajduje się na wy-
kazie ministra, mogą otrzymać 
bezpłatnie – uprawnienie to 

przysługuje im pod warunkiem, 
że został on przepisany we 
wskazaniu objętym refundacją.

Więcej informacji: 
www.75plus.mz.gov.pl 
lub tel. 22 634 96 00.

Bezpłatne leki dla seniorów 
nowa lista od marca
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Opieka nad starzejącymi się rodzicami, starszym 
lub chorującym współmałżonkiem, a nawet 
bliskim przyjacielem jest trudnym wyzwaniem. 
Zwłaszcza wtedy, gdy nagle staje się twarzą 
w twarz z odpowiedzialnością za starszą osobę.  
 
Nagle, całkiem niespodziewanie, trzeba zacząć myśleć 
o rehabilitacji, opiece pielęgniarskiej, wyposażeniu domu 
itp. Czasem trafia to na osobę, która jest jedynym opiekunem 
potrzebującej opieki osobą. Czasem na kogoś, kto jest częścią 
całej rodzinnej sieci. Tak czy owak, niezależnie od sytuacji 
rodzinnej, w tym pierwszym momencie nikt nie wie, jaki 
powinien być następny krok, a właściwie pierwszy krok 
jako opiekuna.

Magazyn  „Opiekun” wyposaży w podstawową wiedzę, 
pomoże podjąć właściwe decyzje, dokonać najkorzystniejszych 
wyborów, oswoić się z nową sytuacją i jak najlepiej 
ułożyć życie całej rodziny.

Gdy bliski potrzebuje opieki na stałe. 
Kwartalnik w sprzedaży od 6 lutego.

Zachęcamy do zamówienia prenumeraty  
kwartalnika „Opiekun” z dostawą do domu. 
Wystarczy wejść na stronę kulturalnysklep.pl Prenumerata!
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Zespoły Terenowej Pracy 
Socjalnej (ZTPS), kierownicy 
wszystkich Zespołów urzędują 
w godzinach od 7.30 – 15.30 
ZTPS nr 1
ul. Braniborska 6/8
tel. 71 782 24 86
ZTPS nr 2
ul. Średzka 42
tel. 71 349 28 59 

ZTPS nr 3
ul. Nowowiejska 102
tel. 71 782 35 62
ZTPS nr 4
ul. Oficerska 9A (pokój 110)
tel. 71 782 24 50

ZTPS nr 5
ul. Kniaziewicza 29 (pokój 24) 
tel. 71 343 09 24 

ZTPS nr 6
ul. Krzywoustego 296
tel. 71 772 59 91

ZTPS nr 7
pl. Św. Macieja 4 (pokój 1)
tel. 71 782 24 22

Wrocławskie Centrum  
Seniora poleca w marcu
Spotkanie z podróżnikiem 
Stefanem Mizią
Temat: Białoruś część II: 1 marca 
(czwartek), godz. 14.00-16.00, 
sala 27

Relaks z Tai Chi
Pokaz i ćwiczenia: 1 marca 
(czwartek), godz. 10.00-11.30; 
obowiązuje obuwie zmienne i wy-
godny strój; butelka wody, sala 27
Cykl „Szczęśliwi w tańcu”
Zajęcia taneczne dla seniorów 
(latino solo i taniec w grupie): 
2 marca (piątek), godz. 12.00-
13.00, sala 210

Cykl „Zdrowe starzenie”
Gimnastyka mózgu z elementa-
mi ćwiczeń ogólnorozwojowych: 
12 marca (poniedziałek), godz. 
10.30–11.30, sala 210; 26 mar-
ca (poniedziałek), godz. 10.30 
–11.30; obowiązuje obuwie 
zmienne i wygodny strój; butelka 
wody, sala 210
Prelekcja dotycząca oszczę-
dzania i lokowania w złoto
Mennica Wrocławska: 20 marca 
(wtorek), godz. 12.00-14.00, sala 27
Gitarowy Rekord Guinnessa - 
warsztaty
Nauka chwytów gitarowych do 
„Hej Joe” Jimiego Hendriksa 
z Leszkiem Cichońskim, 26 mar-
ca, godz. 15.00-16.30, uczestni-
cy muszą przynieść swoją gitarę 
lub mandolinę, sala 210
Zwiedzanie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego
Uczestnicy poznają tajniki pracy 
na stanowiskach dowodzenia 
Straży Miejskiej, Policji, Ratowni-
ctwa Medycznego i osób odpo-
wiedzialnych za bezpieczeństwo 
w mieście. Organizator: Straż 
Miejska Wrocławia. 27 marca 
(wtorek), godz. 10.00–12.00. 
Zbiórka przy ul. Strzegomskiej 
148, przy wejściu do budynku. 
Wejście dla 25 osób.
Na wszystkie zajęcia wstęp wol-
ny, ale obowiązują zapisy!
Zapisy: 71 772 49 40 lub e-mail: 
eiwanska5@gmail.com (Elżbieta 
Iwańska)
Miejsce: Wrocławskie Centrum 
Seniora pl. Dominikański 6
pon-pt, 9.00-15.00. Punkt Infor-
macyjny dla seniorów, pokój nr 15

Telefon Seniora!
71 344 44 44
godz. 9.00-15.00

1 marca ruszają Mikrogranty 
dla osób fizycznych i grup nie-
formalnych. Mogą szczególnie 
zainteresować seniorów, ponie-
waż są to nabory skierowane 
do tych wrocławian, którzy nie 
należą do żadnej organizacji 
pozarządowej i często stawiają 
dopiero pierwsze kroki w ini-
cjatywach i projektach na rzecz 
swojego lokalnego otoczenia. 
To już 16. edycja wsparcia oddol-
nych inicjatyw lokalnych, w ra-
mach której mieszkańcy Wrocła-
wia będą mieli okazję zrealizować 
swoje pomysły. Inicjatywy mogą 
dotyczyć sztuki, animacji, kultury, 
aktywizacji. Wsparcie finansowe 
przeznaczone jest dla każdego 
mieszkańca (tzw. osób fizycz-
nych) lub grupy osób (grup nie-

formalnych), a także mniejszych 
organizacji pozarządowych. 
Urzędnicy planują wesprzeć 
ponad 100 małych projektów. 
Program, obok realizacji konkret-
nych planów mieszkańców, ma 
zachęcać do zdobywania i roz-
wijania umiejętności wpływania 
na swoje miasto, prowadzenia 
oddolnych inicjatyw z sąsiadami, 
a także inspirować do rozmowy 
i wymiany poglądów. W ramach 
Mikrograntów w 2018 r. zostaną 
zorganizowane trzy nabory w ter-
minach: 1-15 marca, 1-15 maja 
i 1-15 września. 
Do 5 tys. zł
Dzięki współpracy ze Strefą Kul-
tury Wrocław projekty z czterech 
dzielnic (Fabryczna, Krzyki, Psie 

Pole, Śródmieście) otrzymają 
wsparcie finansowe do 5 tysię-
cy złotych brutto. Mikrogranty 
to również pomoc w kwestiach 
administracyjnych, organizacyj-
nych, prawnych, promocyjnych 
i logistycznych. Od 1 do 15 marca 
można nie tylko składać pomysły 
na inicjatywy, ale też spotkać się 
i je skonsultować. Kontakt: Barba-
ra (kiedyś Bar Barbara), ul. Świdni-
cka 8B, pon-pt, 17.00-19.00.  
Stowarzyszenia, fundacje senio-
ralne oraz uniwersytety trzeciego 
wieku mogą składać wnioski ścież-
ką dla NGO – kontakt: Fundacja 
„Umbrella”, Sektor 3, ul. Legnicka 
65, pon-pt od 9.00 do 17.00.
Dobre przykłady 
Wrocławscy seniorzy dali się już 

poznać jako realizatorzy projek-
tów w ramach Mikrograntów. 
Wybraliśmy tylko kilka spośród 
wielu interesujących pomysłów. 
Do tej pory zorganizowano m.in. 
międzypokoleniowe warsztaty 
komputerowe „Na Księżu” dla 
osób starszych, mieszkańców 
osiedli Księże Małe oraz Wielkie. 
Uczestnicy mieli szansę nauczyć 
się prowadzenia własnej strony 
internetowej i bloga, zdobyli też 
podstawowe wiadomości z za-
kresu prawa autorskiego. Grupa 
nieformalna „Kulturalna Lipa” 
rozkręciła zimowe sąsiadowanie 
na Lipie Piotrowskiej, a w czasie 
Kina Sąsiedzkiego odbyła się 
wystawa „Sąsiedzi”, która to-
warzyszyła różnym warsztatom 
i spotkaniom jako sentymentalna 
podróż do początków osiedla 
Lipa Piotrowska. Całodzien-
ne spotkanie integracyjne dla 

członków klubów seniora oraz 
seniorów z osiedli Karłowice, Ró-
żanka, Kleczków i okolic na po-
kładzie statku Rusałka przygo-
towały Kapitalne Kapitanki pod 
hasłem „Cała Naprzód”. Muzy-
ka na Nadodrzu, grupy Nowe 
Nadodrze, to koncert muzyki 
poważnej w kościele pw. św. Bo-
nifacego, a „Dobro w dłoniach” 
samokształceniowej organizacji 
Rękodzieło E+ to prezenty świą-
teczne dla rodzin z hospicjum. 

Dzienny Dom Senior+ zajmuje 
trzy piętra w oficynie Kamienicy 
pod Aniołami przy ul. Kazimie-
rza Wielkiego. Parter – miejsce 
spotkań – to kolorowa świetlica 
z wielkim stołem. Na piętrach 
znajdują się sale do rehabilitacji 
ruchowej, pracownia plastyczna, 
pokoje ze sprzętem do ćwiczeń 
manualnych i gabinety psycho-
loga. Otwarty od godz. 8 do 
godz. 16. Podopieczni miesięcz-
nie dopłacają od 100 do 350 zł.
Ośrodek jest przeznaczony dla 
osób 60+ z chorobami otępien-
nymi w fazie wczesnej i umiarko-
wanej. Oferuje 25 miejsc i wciąż 
można się zgłaszać. Ośrodek 
działa przy parafii ewangelicko-
-augsburskiej, ale przy naborze 
światopogląd nie ma znaczenia.
Są tu prowadzone ćwiczenia z fi-
zjoterapeutą i gimnastyka, war-
sztaty plastyczne i artystyczne, 
taniec, zajęcia z psychologiem, 
ćwiczenia z zakresu treningu 
umysłu. Goszczą animatorzy kul-
turalni, policjanci (z pogadanka-
mi na temat zasad bezpieczeń-
stwa), odbywają się programy 
artystyczne i koncerty. 
Wrocławska placówka jest 
pierwszą w Polsce, która wpro-
wadziła integrację międzypoko-
leniową. Obok pensjonariuszy 
biorą w niej udział dzieci. 
Dom działa według zasad pro-
jektu MeetingDem, opracowa-
nego w Holandii, gdzie istnieje 
ponad 140 ośrodków dla osób 
z chorobami otępiennymi. 
Kontakt
ul. Kazimierza Wielkiego 31-33, 
50-077 Wrocław
Informacje, zapisy  
tel. 505 057 589
kontakt@seniorwigor.wroclaw.pl

Stara prawda mówi, że poziom 
rozwoju cywilizacyjnego spo-
łeczeństwa najlepiej oddaje 
jego stosunek do słabszych 
i starszych, do tych, którzy po-
trzebują pomocy. Wydaje się, 
że szczególnie dziś, kiedy ży-
jemy w kulcie młodości i siły, 
powinniśmy codziennie o tej 
maksymie pamiętać. 
Wrocław o ludziach potrzebują-
cych pomocy pamięta. Staramy 
się stworzyć jak najlepsze wa-
runki przez stale udoskonalaną 
pomoc społeczną, przezna-
czoną dla coraz większej liczby 
wrocławian. Jedną z form takiej 
pomocy jest utrzymywanie, do-
skonalenie, ale też powoływa-
nie do życia nowych dziennych 
domów pomocy społecznej 
– miejsc przeznaczonych dla 
tych, którzy ze względu na wiek, 
chorobę lub niepełnosprawność 
wymagają częściowej opieki 
i pomocy w zaspokajaniu nie-
zbędnych potrzeb życiowych. 
Są to ośrodki wsparcia działają-
ce w ramach systemu pomocy 
społecznej, zgodnie z ustawą 
o pomocy społecznej z 2004 r. 
W domach tych m.in. seniorzy 
mogą skorzystać ze specjali-
stycznych usług opiekuńczych 
i posiłku, a także z działań wspo-
magających, terapeutycznych 
czy integracyjnych. 
Procedury
W związku z tym, że jest to for-
ma wsparcia w ramach systemu 
pomocy społecznej, procedura 
przyznawania świadczenia w po-
staci pobytu w dziennym domu 
pomocy odbywa się zgodnie 
z ustawą o pomocy społecznej. 
Zabiegamy o jak najłatwiejsze 
dotarcie do niej. We Wrocławiu 
można się starać o uzyskanie 
pobytu w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej lub bezpo-
średnio w Zespołach Terenowej 
Pracy Socjalnej w MOPS. Za-
wsze zaczynamy od wizyty pra-
cownika socjalnego i wywiadu 
środowiskowego w miejscu za-
mieszkania osoby występującej 
o tę formę pomocy. Po przepro-

wadzonym postępowaniu wyda-
wana jest decyzja administracyj-
na przyznająca świadczenie. 
Koszty
W 2010 r. wrocławska Rada Miej-
ska określiła zasady odpłatności 
za pobyt w domach pomocy 
społecznej. Zgodnie z tą uchwa-
łą bezpłatny pobyt w dziennym 
domu przeznaczony jest dla 
osób, których dochód jest niż-
szy od kryterium dochodowego 
określonego w ustawie o pomo-
cy społecznej. Dotyczy to rów-
nież domów dla matek z małolet-
nimi dziećmi, kobiet w ciąży oraz 
tzw. mieszkań chronionych.
Historia
Wrocław ma doświadczenie 
w prowadzeniu dziennych do-
mów pomocy. Pierwszy taki dom 
w Polsce został uruchomiony 
właśnie we Wrocławiu i był to 
Dzienny Dom Pomocy przy ul. 
Kościuszki 67, który w 2017 r. 
obchodził 40-lecie działalności. 
Aktualnie we Wrocławiu działa 
osiem dziennych domów pomo-
cy z 281 miejscami.
Ich działalność obejmuje naj-
częściej dzienną opiekę dla osób 
w wieku emerytalnym, samot-
nych, o zmniejszonej sprawności 
psychofizycznej.  W ramach po-
bytu oferowane są gorący posiłek, 
działania integracyjne i kulturalno-
-oświatowe, informowanie bez-
pośrednio zainteresowanych, ale 
też przedstawicieli środowiska 
lokalnego o dostępnych formach 
pomocy i zasadach ich przyzna-
wania. A przede wszystkim wspar-
cie ze strony wykwalifikowanego 
personelu. W niektórych z tych 
domów można skorzystać także 
ze wsparcia psychologa. W listo-
padzie 2016 r. Wrocław uruchomił 
Dzienny Dom Senior+ (wcześ-
niej Senior Wigor, więcej informa-
cji w ramce obok),  przeznaczony 
głównie dla ludzi ze schorzeniami 
otępiennymi we wczesnej i umiar-
kowanej fazie. Dom ten znajduje 
się przy ul. Kazimierza Wielkiego. 
Jego zadaniem jest organizo-
wanie pobytu dziennego dla 25 
wrocławskich seniorów.

Nowe domy
Aktualnie we Wrocławiu trwają 
prace nad utworzeniem kolej-
nych czterech, nowych dzien-
nych domów, zapewniających 
do 120 miejsc. Na utworzenie 
tych placówek miasto przezna-
cza znaczne środki. Koszt po-
wstania domów przy ul. Sema-
forowej i Karmelkowej to niemal 
6 milionów złotych, utworzenie 
dziennego domu pomocy i Klu-
bu Integracji Społecznej przy 
Skoczylasa oraz rozbudowa 
Wrocławskiego Centrum Inte-
gracji przy Strzegomskiej – po-
nad 10 milionów złotych. W każ-
dym z nich zaplanowano do 30 
miejsc. Ich otwarcie przewidzia-
no na lata 2019 i 2020.
Oferta wsparcia w tych do-
mach, w porównaniu do aktu-
alnie funkcjonujących, będzie 
znacznie bogatsza zarówno pod 
względem infrastrukturalnym, 
jak i merytorycznym. Oprócz 
zajęć realizowanych aktualnie 
w dziennych domach pomocy, 
zapewnione zostaną usługi opie-
kuńcze i specjalistyczne, regu-
larne wsparcie psychologiczne, 
zajęcia wspierające, aktywizują-
ce ruchowo oraz terapeutyczne 
z wykorzystaniem terapii senso-
rycznej, kulinoterapii i treningów 
samoobsługi, w specjalnie do 
tego przygotowanych i wyposa-
żonych pomieszczeniach.
Profesjonalizm i szacunek 
Bardzo zależy nam na zapew-
nieniu faktycznej, profesjonal-
nej, ale przede wszystkim pełnej 
szacunku opieki dla ludzi po-
trzebujących. Nie chcemy i nie 
będziemy tworzyć bezdusznych 
„przechowalni”. W naszych do-
mach zapewniamy też wsparcie 
dla opiekunów osób niesamo-
dzielnych poprzez podnoszenie 
ich umiejętności w opiece nad 
bliskimi możliwe dzięki szkole-
niom oraz uruchomieniu syste-
mu pomocy w dotarciu do wy-
branych ośrodków.
Dodatkowym atutem nowych 
dziennych domów pomocy bę-
dzie infrastruktura oraz wypo-

sażanie pomieszczeń, a także 
dostęp do terenów zielonych 
wokół. Dzięki temu zwiększy się 
szansa na realną integrację lo-
kalną oraz możliwości dla działań 
wspierająco-terapeutycznych. 
Personel w dziennych domach 
będzie tworzył interdyscyplinar-
ny zespół, który zapewni indy-
widualne podejście dla każdego 
człowieka.  
Nowe inwestycje zapewnią więk-
szy dostęp do usług opiekuńczych 
mieszkańcom kolejnych osiedli 
Wrocławia, a miasto będzie dyspo-
nować łącznie ok. 400 miejscami 
w dziennych domach pomocy.
Dodatkowe informacje dot. 
dziennych domów pomocy 
we Wrocławiu można uzyskać 
w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej, www.mops.wroc-
law.pl, oraz Miejskim Cen-
trum Usług Socjalnych we 
Wrocławiu (ul. Mączna 3 lub  
www.mcus.pl).

Na łamach Gazety Senior chce-
my poruszyć temat opieki nad 
osobami starszymi – w sposób 
osadzony w dzisiejszych realiach, 
wskazujący na kierunki, w których 
opieka nad seniorami zmierza. 
Z jednej strony żyjemy coraz 

dłużej i to świetna wiadomość, 
a z drugiej strony długie życie to 
nie zawsze życie samodzielne 
i w zdrowiu. Temat jest delikatny 
i niełatwy, mimo to udało nam się 
zaprosić do dyskusji Jacka Su-
tryka, Dyrektora Departamentu 

Spraw Społecznych UM Wrocła-
wia, który opisał sposób działa-
nia dziennych domów pomocy 
we Wrocławiu. Dzienne domy to 
tylko część systemu opieki nad 
seniorami. Najłatwiej porównać 
je do swego rodzaju przedszkoli 

dla seniorów, z uwagi na zakres 
pomocy, oferty, atrakcji, a nawet 
godzin otwarcia. Stają się coraz 
popularniejsze, nawet w mniej-
szych miejscowościach. 

Pieniądze dla pomysłowych seniorów

Profesjonalna i godna opieka

Dzienne  
Domy Pomocy
Wrocław

Jacek Sutryk 
Dyrektor Departamentu 
Spraw Społecznych we 
wrocławskim magistracie, 
który zajmuje się pomo-
cą społeczną, zdrowiem, 
sportem i rekreacją, kultu-
rą, współpracą z organi-
zacjami pozarządowymi. 
Wcześniej dyrektor MOPS 
we Wrocławiu. 
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to nie rozwiązanie
Sztuczna szczęka

Więcej informacji na stronie internetowej

ul. Kamieńskiego 142, Wrocław
tel. 71 327 63 13, 604 609 012 

Zapraszamy do rekomendowanej 
kliniki stosującej metodę All-on-4

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

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

Różne możliwości protetyczne 

Dobra stabilizacja przy użyciu jedynie
czterech implantów

implantywroclaw.com.plnobelbiocare.pl

www.dental-med.com.pl 

NOWA LOKALIZACJA!

ul. Ołowiana 2-4,  
róg Pereca
tel. 71 333 25 45

Refundacja NFZ

Specjalistyczny Sklep Medyczny oferuje:
 - sprzęt rehabilitacyjny 
i ortopedyczny

 - artykuły przeciwobrzękowe 
i przeciwżylakowe

 - artykuły 
przeciwodleżynowe

 - pieluchomajtki
 - sprzęt stomijny, środki do 

pielęgnacji stomii
 - cewniki zewnętrzne 
i wewnętrzne

 - peruki, protezy piersi, 
bieliznę protetyczną 

 - kostiumy kąpielowe ul. Joannitów 10/12, tel. 71 783 30 40
ul. Kamieńskiego 73a, tel. 71 327 01 80

www.sklepmedyczny-wroclaw.pl

3 lokalizacje we Wrocławiu:

Joanna Ciechanowska-Bar-
nuś: Może zacznijmy od defi-
nicji seniora. Kto to taki Twoim 
zdaniem?
Maria Orwat: Senior to (cza-
sem!) taki gość, który  rano 
wstaje, je śniadanie, otwiera 
telewizor, ogląda seriale, gotu-
je obiad, je ten obiad, idzie po 
zakupy, wraca, ogląda seria-
le. Potem kolacja, jakiś film po 
dzienniku i spanko.
A tak na serio, to czy wszystko 
musimy zaszufladkować, uło-
żyć w definicję, jeszcze się jej 
nauczyć na pamięć? Zgroza. 
Kim jest senior? Pani Ola Ziętek, 
nasza trochę starsza koleżanka, 
powiedziała, że człowiek staje 
się seniorem, jak skończy 18 lat. 
Ja bym jeszcze dodała, „tylko 

o tym nie wie”. A senior to taki 
ktoś, kto o tym już wie. I co da-
lej? To zależy od jego otwartości 
na zmieniające się życie.
J.C-B.: A Ty? Już wiesz?
M.O.: Wiem.
J.C-B.: Jaką jesteś seniorką?
M.O.: Ja ciągle uczę się siebie: 
idę do sklepu i nie widzę drob-
niaków jak kiedyś. Wkurzam 
się? Nie. Akceptuję to, czego 
nie mogą zmienić i cieszę się, że 
widzę stówki. Pracuję nad tym, 
by się nie irytować, bo wiem, ile 
mnie te emocje kosztują. Nie-
dawno zapisałam się w Antonin-
ku do lekarza, specjalisty, en-
dokrynologa. Usłyszałam „teraz 
nie ma miejsc, proszę przyjść za 
pół roku” na zapisy. Za pół roku 

się zjawiam „już nie ma miejsc”, 
NFZ przyznał tylko tyle i tyle! Nie 
zmieściłam się w jego wyobra-
żeniu. Nie zauważyłam, kiedy 
się wkurzyłam, to było szybciej, 
niż zdążyłam pojąć. Za chwilę 
wchodzę do okulisty. Pyta mnie, 
co mi dolega, a ja nie mogę sło-
wa wykrztusić. Patrzy na mnie 
i widzę w jego oczach zniecierp-
liwienie, pobłażliwość, coś na 
kształt pogardy. Znowu pyta, 
nie słyszę, nie powtarza pytania, 
odwraca się tyłem, coś pisze, 
daje mi receptę, koniec wizyty. 
Trwała 5 min. Kurtyna! Koniec. 
Czekałam na nią pół roku.
Ciągle uczę się siebie. Uczę 
się akceptować to, czego nie 
mogę zmienić, nawet, jak mi 
się nie uda. To, że się nie udało, 

też akceptuję. Żeby emocje nie 
zalegały i nie tworzyły różnych 
dolegliwości.
J.C-B.: Jakie doświadczenia 
życiowe wpłynęły na to, kim 
dzisiaj jesteś?
M.O.: Całe życie jest moim do-
świadczeniem, było w nim wię-
cej upadków niż wzlotów. To 
mnie zahartowało, w myśl przy-
słowia „co mnie nie dobije, to 
wzmocni”. Czasem Życie mnie 
przewróciło, wtedy odpoczywa-
łam, zbierałam siły i szukałam 
siebie, tej prawdziwej. Nie tej, 
która była wyobrażeniem rodzi-
ny, oczekiwaniem znajomych, 
czy historii, którą przez lata two-
rzy umysł i każe w nią wierzyć.
Prawdziwej mnie, która tkwi-
ła pod emocjami, poczuciem 
winy, małej wiary w siebie, kom-
pleksami i czekała na odkrycie 
pięknej i doskonałej w swoim 
mistrzostwie. I cały czas uczę 
się siebie, ciągle jestem dla 
siebie niespodzianką, ciągle 
odkrywam siebie na nowo i… 
stale brakuje mi czasu na to, co 
chcę robić. I wybieram, i mylę 
się, i cieszę się pomyłkami, bo 
wiem, że są one moim sukce-
sem, ponieważ je rozpoznałam.
J.C-B.: Z tego wynika, że je-
steś mądrą kobietą w dodatku 
zadowoloną z życia. To praw-
da?
M.O.: Z zadowoleniem jest róż-
nie. Moja koleżanka seniorka 
powiedziała mi kiedyś, że jej 
wystarczyłby domek, ogródek, 
parę kurek i koza. Inna oznajmi-
ła w swoim paskudnym samo-
poczuciu, że gdyby teraz umar-
ła, to byłoby dobrze. Ja też tak 
czasem miewam.
J.C-B.: Czy w byciu seniorem 
w Polsce może być coś atrak-
cyjnego?
M.O.: Atrakcje na emeryturze? 
Spotkania na ławeczce i poga-
wędki o tym samym, rozmowy 
przy piaskownicy, gdy wnuki 
w niej się bawią. I jeszcze to 
gadanie: babcia / dziadek BAWI 
wnuki. Bawi? To jest ciężka 
praca, której dzieci często nie 
doceniają. Oczywiście, bycie 
z wnukami to frajda, patrzy się 
na nie z dystansem, ogromną 
tolerancją i miłością. Ale to tro-
chę mało.
Jest jeszcze działka, praca na 
niej i  bardzo często dorabianie 
do emerytury. Z konieczności, 
żeby przeżyć. Wtedy nie ma 
czasu na szukaniu atrakcji. Ży-
cie wszystko weryfikuje i zawsze 
trzeba wybierać, szczególnie, 
gdy brakuje na leki, albo miej-
sca w szpitalach czy oddziałach 
geriatrycznych, które są likwido-
wane.

J.C-B.: Uwierzyłabym w to, 
co mówisz, gdyby nie fakt, że 
poznałyśmy się dzięki projek-
towi „Polski ODYS”, na który 
przysłałaś swoje miniatury 
literackie, a potem razem wy-
stępowałyśmy na scenie Te-
atru Polskiego w finałowym 
pokazie.
M.O.: No właśnie. To ta druga 
„ja”, którą systematycznie od-
krywam. Widzę, że są różne 
formy pomocy seniorom: orga-
nizacje pozarządowe, samorzą-

dy organizują różne projekty 
i ci z otwartymi umysłami, i bez-
piecznymi emeryturami  mogą 
znaleźć atrakcyjne zajęcia dla 
siebie. Odkrywać swoje zainte-
resowania, talenty i dzielić się 
nimi z innymi, zawierać nowe in-
teresujące znajomości. Lubię pi-
sać. Teraz sprawdziłam się w roli 
aktorki i dziennikarki. Zapropo-
nowano mi pracę w Gazecie 
Senior. W grudniowym wydaniu 
ukazał się mój wywiad z dyr. 
Polskiego Teatru Tańca Panią 
Iwoną Pasińską, która bardzo 
pięknie, z ogromnym szacun-
kiem, mówi o seniorach.
J.C-B.: Czy jesteś zadowolona 
ze swojego życia?
M.O.: Tak, ale z tego mojego, 
dojrzałego, dzisiejszego. Mam 
w sobie sporo dystansu do nie 
zawsze fajnych zachowań róż-
nych ludzi i myślę sobie wtedy, 
gdybym przeżyła, to co oni, 
postąpiłabym tak samo. Ale 
chamstwa, szczególnie inte-
ligentnego, świadomego, nie 
toleruję, nie daję rady.  W na-
szym społecznym życiu brakuje 
mi bezinteresownej życzliwości 
w stosunku do siebie nawzajem, 
cierpliwości empatii, altruizmu, 
tolerancji. Zgadzam się z Tade-
uszem Kotarbińskim, który po-
wiedział, że gdy ustaje toleran-
cja dla tolerancji, to następuje 
tolerancja dla przemocy. Irytuje 
mnie, to co się wokół nas obec-
nie dzieje. Brakuje mi świado-
mości rządzących na świecie, 
którzy skupiają na tym, co dzieli, 
a nie na tym, co łączy. Ubierają 
to w piękne, ale fałszywe słowa, 
obietnice, przekupstwo, żeby 
nas otumanić i wciągnąć w swo-
je rozgrywki.
„Gdyby rząd miał na względzie 
dobro obywateli, wprowadzałby 
regulacje ekonomiczne mające 
na celu stabilizację gospodarki, 
nie zaś umożliwiające garstce 
zdobycie olbrzymiego boga-
ctwa” powiedział Dalajlama. 
Trudno się z nim nie zgodzić 
i trudno być zadowolonym.
J.C-B.: Czego dzisiaj brakuje 
Tobie najbardziej?
M.O.: W poprzednim pytaniu 
jest odpowiedź, ale oprócz tego 
chciałabym mieć 6 tys. złotych 
emerytury. Właściwie gdybym 
miała 10 tys. albo więcej, to też 
bym się cieszyła. Ale na razie 
nie mam. Dlatego często powta-
rzam sobie pewną opowieść: 
wnuk pyta dziadka:
– Jak się dzisiaj czujesz?
– W moim sercu walczą dwa wil-
ki. Jeden jest pełen wściekłości 
i nienawiści, a drugi pełen ciepła 
i współczucia.
– Który wygra? - pyta wnuk
– Ten, którego dokarmiasz.
------------------------------------------- 
 - a ty, którego dokarmiasz?                                                                             

Cała rozmowa Joanna Ciecha-
nowska-Barnuś z Marią Orwat 
została opublikowana w mie-
sięczniku “POZnan* - informa-
tor samorządowy metropolii 
Poznań” nr 2/2018.

Joanna Ciechanowska-Barnuś rozmawia z Marią 
Orwat. Piękna, mądra i pełna humoru rozmowa 
dwóch dojrzałych kobiet.

Dla szukających szczęścia...w sobie

REKLAMA

JASKRA  
bezpłatne  
badania
Druga edycja ogólnopolskiej 
akcji bezpłatnych badań przesie-
wowych w kierunku jaskry w tym 
roku odbędzie się w dniach 11-
17 marca. Ruszyła rejestracja 
gabinetów okulistycznych chcą-
cych wziąć udział w drugiej edy-
cji akcji „Polscy okuliści kontra 
jaskra”. Rejestracja potrwa do 7 
marca. Lista placówek z adresa-
mi i numerami telefonów dostęp-
na jest na stronie: www.tydzien-
jaskry.pto.com.pl/lista-gabinetow
- Z okazji Światowego Tygodnia 
Jaskry już po raz drugi my okuliści 
wychodzimy do naszych pacjen-
tów, oferując im bezpłatne bada-
nia okulistyczne w kierunku jaskry. 
W dniach od 11 do 17 marca br. 
(od niedzieli do soboty) wszystkie 
osoby, które nie odwiedziły okulisty 
przez ostatni rok i nie są chore na 
jaskrę, będą mogły zbadać się bez 
wymaganego skierowania. - mówi 
prof. dr hab. n. med. Iwona Grab-
ska-Liberek, Kierownik Kliniki Okuli-
styki Centrum Medycznego Kształ-
cenia Podyplomowego SPSK im. 
prof. dr W. Orłowskiego w War-
szawie, Konsultant Wojewódzki 
w Dziedzinie Okulistyki, Prezes Pol-
skiego Towarzystwa Okulistyczne-
go. - Ubiegłoroczna akcja cieszyła 
się tak ogromnym zainteresowa-
niem zarówno ze strony pacjentów, 
jak i lekarzy, że postanowiliśmy ją 
kontynuować. Gorąco zachęcam 
wszystkie gabinety okulistyczne 
z całego kraju do włączania się 
do tej cennej inicjatywy a pacjen-
tów do skorzystania z bezpłatnych 
badań, które mogą uratować im 
wzrok przed jaskrą. - dodaje prof. 
Iwona Grabska-Liberek.  
Jaskra jest drugą po zaćmie naj-
częstszą przyczyną ślepoty w kra-
jach rozwiniętych, jednak zdaniem 
Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) dużo groźniejszą, ponieważ 
utrata wzroku jest nieodwracalna. 
W Polsce problem jaskry może do-
tyczyć nawet 800 tys. osób. Szacuje 
się, że tylko połowa z nich została 
zdiagnozowana. Powodem jest 
niska świadomość społeczna oraz 
bezobjawowy przebieg choroby. Aż 
w 90% przypadków jaskra przebie-
ga bez widocznych dolegliwości.
- Na jaskrę może zachorować każdy, 
bez względu na wiek. Należy jednak 
pamiętać, że są osoby szczególnie 
narażone. Do czynników ryzyka za-
chorowania na jaskrę należą m.in. 
podwyższony poziom ciśnienia 
wewnątrzgałkowego w oku, krótko-
wzroczność, zaburzenia gospodarki 
tłuszczowej, czy rodzinne występo-
wanie jaskry. - mówi profesor. 
W ramach akcji Polskiego Towa-
rzystwa Okulistycznego „Polscy 
okuliści kontra jaskra” pacjenci 
poddani zostaną badaniu budo-
wy dna oka, grubości rogówki 
oraz zmierzone zostanie ciśnienie 
wewnątrzgałkowe, jak również 
przeprowadzony zostanie u nich 
wywiad lekarski. 
- Udostępnianie pacjentom bez-
płatnych badań w kierunku wczes-
nego wykrycia jaskry to bardzo 
ważny krok w walce z tą podstęp-
ną chorobą. W przypadku jaskry 
nie możemy mówić o profilaktyce, 
a jedynie o wczesnej diagnostyce. 
Tym bardziej ważne stają się inicja-
tywy mogące wpłynąć na popra-
wę sytuacji zdrowotnej mieszkań-
ców naszego kraju. - podkreśla 
prof. Iwona Grabska-Liberek. 
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Sześć kameralnych pokoi, 
wspólny salon, kuchnia, jadal-
nia i trzy łazienki. Nowe miesz-
kanie dla seniorów w Szczecinie 
ma w sumie 250 m kw. i powsta-
ło z trzech mniejszych lokali. 
Nie ma w nim żadnych barier 
architektonicznych. W miesz-
kaniu zamieszka 14 seniorów, 
którzy przez całą dobę będą 
pod opieką opiekunek. Jed-
nocześnie mieszkanie ma być 
kameralną wersją DPS-u z więk-
szą dozą prywatności. Będzie to 
już szóste mieszkanie chronio-
ne dla seniorów w Szczecinie. 
W pięciu do tej pory funkcjonu-
jących znalazły się miejsca dla 
28 seniorów. Środki z dotacji 
przeznaczono na utrzymanie 
mieszkania oraz pokrycie kosz-
tów usług opieki i wsparcia dla 
seniorów, dzięki temu do koń-
ca czerwca 2023 r. mieszkańcy 
nie będą ponosić opłat. Jedyny 
koszt to opłata za środki czysto-
ści oraz wyżywienie.

Mieszkania 
chronione

Szczecin

Wracają zajęcia w Chorzow-
skiej Akademii Seniora i we 
wszystkich Dzielnicowych Aka-
demiach Seniora. Wśród no-
wości taniec w kręgu i gry lo-
giczne, w ofercie m.in. joga, 
aerobik w wodzie, zajęcia wo-
kalne, fotograficzne, artystycz-
ne, języki: angielski, niemiecki 
i hiszpański. W Chorzowie Ba-
torym można np. nauczyć się 
rzeźbić w glinie, na Klimzowcu 
śpiewać, a w Chorzowie Sta-
rym wziąć udział w zajęciach 
rehabilitacyjno-sportowych. 
Z kolei w Artystycznej Akademii 
Seniora, działającej w Chorzow-
skim Centrum Kultury, w ofercie 
znalazły się warsztaty teatralne. 
Udział w zajęciach jest bezpłat-
ny dla wszystkich mieszkańców 
Chorzowa w wieku 50+. Zapi-
sy odbywają się bezpośrednio 
przed wybranymi zajęciami.

Dzielnicowe  
Akademie 
Seniora

Chorzów W Białymstoku na Uniwersytecie 
Profilaktyki Psychogeriatrycznej 
seniorzy dowiedzą się, że ak-
tywność społeczna, spotkania 
z ludźmi oraz wysiłek fizyczny 
chronią przed rozwojem cho-
rób psychicznych i otępiennych 
w wieku podeszłym. Na wydzia-
le nauk o zdrowiu Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku 
zainaugurowano trzecią edycję 
uniwersytetu psychogeriatrycz-
nego. Do końca maja ponad 
40 osób będzie poznawać spe-
cyfikę chorób wieku starszego. 
Uczestnicy zajęć byli wcześniej 
słuchaczami Uniwersytetu Zdro-
wego Seniora.

Psychogeriatria 
dla seniorów

Białystok

Poradnik  
pierwszej  
pomocy

Urząd Miasta Łodzi organizuje 
warsztaty dot. pisania wniosków 
do budżetu obywatelskiego, 
podczas których animatorzy 
i trenerzy pracują z seniorami. 

Instytucje, które chciałyby zor-
ganizować warsztaty, ciągle 
jeszcze mają szansę. Można 
zgłaszać się telefonicznie do 
Biura Partycypacji Społecznej, 
tel. 42 638 46 00. Wnioski do 
budżetu obywatelskiego można 
składać do 12 marca, osobiście  

w 9 punktach Urzędu Miasta 
Łodzi, drogą pocztową (Kan-
celaria Urzędu Miasta Łodzi, 
Piotrkowska 104, 90-926 Łódź) 
lub elektronicznie na adres:  
projekt.bo@uml.lodz.pl

Tegoroczna Jałmużna Wielko-
postna przebiega pod hasłem 
„Dar juniora dla seniora”. Ak-
cja ma uwrażliwić na potrzeby 
starszych i chorych. Ponad 16 
tys. skarbonek Jałmużny Wiel-
kopostnej trafiło już do parafii 
i szkół archidiecezji krakowskiej. 
To tylko część z ponad 650 tys. 
skarbonek rozprowadzanych 
przez Caritas, Diakonię (orga-
nizację charytatywną Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego 
w Polsce) i Eleos (Prawosławny 
Ośrodek Miłosierdzia) w całym 
kraju. Zbiórka potrwa przez cały 
Wielki Post.

W Bytomiu powstał Ośrodek 
Wsparcia Medyczno-Rehabili-
tacyjnego. Projekt Przychodni 
Lekarskiej Szombierki otrzymał 
unijne dofinansowanie, dzięki 
niemu już od 1 kwietnia za-
kwalifikowani uczestnicy pro-
jektu będą mogli skorzystać ze 
wsparcia. Rozpoczął się już na-
bór zainteresowanych, zgłosze-

nia: projektprzychodniaszom-
bierki@interia.pl lub listownie: 
Przychodnia Lekarska Szom-
bierki, ul. Orzegowska 52 a, 
Bytom. Dodatkowe informacje: 
tel. 509 081 869. Ze wsparcia 
będą mogli skorzystać seniorzy 
z problemami kardiologicznymi 
i ortopedycznymi związanymi z 
niepełnosprawnością ruchową 

spowodowaną m.in. zwyrodnie-
niami stawów czy kręgosłupa, 
zmagający się z problemami 
neurologicznymi doznanymi na 
skutek udarów czy wylewów. 
Potrzebujący otrzymają też 
pomoc psychologa. Ośrodek 
będzie świadczył usługi do 31 
marca 2019 r.

Ponad 50 tys. poradników 
pierwszej pomocy trafi w ręce 
mieszkańców Łodzi. W szkołach 
przeprowadzone zostaną zajęcia 
edukacyjne z pierwszej pomocy 
oraz kursy dla seniorów. Porad-
nik zawiera instrukcję postępo-
wania w przypadku nagłych za-
grożeń, informacje o objawach 
chorób, na które trzeba zwrócić 
uwagę, bo być może nie wyda-
ją się niebezpieczne w danej 
chwili, a jednak wymagają na-
tychmiastowej reakcji. Podpo-
wiada, jak postępować w przy-
padku ran, krwotoków, oparzeń 
i zadławień. Znajduje się w nim 
także informacja, jak korzystać 
z defibrylatorów, które dostępne 
są w przestrzeni miejskiej oraz 
umieszczone w łódzkich insty-
tucjach. Poradniki bezpłatnie 
rozdawane będą w szkołach 
oraz dostępne we wszystkich 
miejscach, gdzie seniorzy na co 
dzień uczestniczą w organizowa-
nych przez miasto imprezach.

Budżet obywatelski seniorzy piszą wnioski

Dar  
Juniora dla 
Seniora

Kraków
Łódź

Łódź

Rehabilitacja dla seniora
Bytom

Każdego roku w styczniu Sta-
rostwo Powiatowe w Koninie 
składa podziękowania osobom 
i organizacjom, które ubie-
głym roku wniosły zauważalny 
wkład w rozwój poziomu życia 
społecznego. Miło nam powia-
domić, że znana już naszym 
czytelnikom Halina Rogowska 
z gminy Kramsk pow. Konin 
(Gazeta Senior 2017), animator-
ka tamtejszego Klubu Seniora 
i Juniora, na uroczystej Gali Po-
wiatu Konińskiego wyróżniona 
została pamiątkową statuetką 
jako działacz społeczny zasłu-
żony dla rozwoju powiatu. Gra-
tulujemy!

Wyróżnienie
Konin
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 ● refundacja NFZ 
 ● system wspomagający słyszenie dla dzieci i dorosłych
 ● indywidualne wkładki uszne
 ● bateria do aparatów słuchowych (6 szt. już za 15 zł)
 ● raty
 ● dojazd do pacjenta
 ● dodatkowe środki dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 ● akcesoria
 ● indywidualne ochronniki przed hałasem

www.audio-la
b.pl

ul. Kasprzaka 16, Poznań 
przychodnia, II piętro
pn – pt: od 9:00 do 17:00

tel./fax 61 8666 997
kom: 691 630 959 
e-mail: biuro@audio-lab.pl

REKLAMA

Sklep Medyczny 

MEDICA HUMANA

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

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

www.artykuly.medyczne.wroclaw.pl

Sklep medyczny

Artykuły medyczne

• pieluchomajtki
• wkładki  

urologiczne
• cewniki
• sprzęt stomijny
• rajstopy i pod-

kolanówki prze-
ciwżylakowe

• materace  
i poduszki prze-
ciwodleżynowe

• stabilizatory, 
ortezy

• peruki i protezy 
piersi

• chodziki
• wózki  

inwalidzkie
• wkładki  

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

Fundacja Geriatrics oferuje bez-
płatne porady psychologiczne 
i prawne w Krakowie przy ul. 
Drożdżowej 2, udzielają ich 
psycholodzy i psychogeriatrzy. 
Osoby starsze mogą kontakto-
wać się z psychologiem Funda-
cji Geriatrics tel. 606 829 451, 
w sytuacjach, kiedy: potrzebują 
wsparcia, ponieważ czują się 
przygnębieni i samotni, przeży-
wają lęk z powodu choroby, nie-
pełnosprawności i chcą zrozu-
mieć egzystencjonalne wymiary 
późnej dorosłości. W kwestii 
porad prawnych zapraszamy 
do kontaktu w sprawach dzie-
dziczenia, ubezwłasnowolnienia 
i innych problemów dotyczą-
cych prawa rodzinnego, karne-
go i cywilnego. Porady prawne 
– adwokat Marta Piestrzyńska, 
tel. 606 278 116 i prawnik Ber-
ta Dąbek, 533 188 878. Istnieje 
również możliwość opisania 
swojego problemu, wysyłając 
wiadomość na  maila: biuro@
fundacjageriatrics.pl . Psycho-
log pełniący dyżur postara się 
nawiązać kontakt z osobą po-
trzebującą pomocy i ustali plan 
dalszej pomocy.

Weszło w życie zarządzenie Pre-
zydenta Miasta Gliwice wpro-
wadzające zasiłki celowe dla 
seniorów 65+ w trudnej sytua-
cji. To dofinansowanie do opłat 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnym mieszkańców z lo-
kali większych niż 45,5 m2 (na 
osobę). Kto segreguje śmieci, 
będzie mógł liczyć na 50-pro-
centową zniżkę, a kto nie segre-
guje na 30 procentową. Warun-
kiem jest osiąganie dochodu do 
1 542 zł miesięcznie (per osoba 
w rodzinie), a w przypadku osób 
samotnych do 1 902 zł miesięcz-
nie. Senior nie może również 
otrzymywać dodatku mieszka-
niowego!
Od kwietnia w Gliwicach zmie-
nią się opłaty za gospodaro-
wanie odpadami. Rada Miasta 
w Gliwicach przyjęła „Program 
zmniejszenia kosztów gospo-
darowania odpadami komunal-
nymi” dedykowany seniorom 
w trudnej sytuacji materialnej 
i życiowej, ale uchwałę tę uchylił 
nadzór prawny Wojewody Ślą-
skiego. Poszukując rozwiązania 
wprowadzono zasiłki celowe, 
które będzie przyznawać  Ośro-
dek Pomocy Społecznej.

W Bydgoszczy, Toruniu, Włoc-
ławku i Grudziądzu powstaną 
ośrodki wypożyczające sprzęt 
pielęgnacyjny, które będą szko-
liły i udzielały porad dotyczą-
cych opieki oraz organizowały 
wolontariat opiekuńczy. Zacznie 
działać Regionalne Centrum 
Informacji Senioralnej, zbierają-
ce informacje dotyczące usług 
skierowanych do seniorów i ich 
rodzin. W regionie powstanie 
sieć dziennej opieki domowej 
w najmniejszych miejscowoś-
ciach i system pomocy sąsiedz-
kiej w miastach. Nabór pod-
opiecznych oraz wolontariuszy 
i opiekunów zawodowych pro-
wadzi do 16 marca regionalny 
oddział PCK.  W marcu zorgani-
zowane zostaną szkolenia m.in. 
z pierwszej pomocy przedlekar-
skiej. Zakwalifikowani do udziału 
w programie opiekunowie zawo-
dowi przejdą szkolenie. Kontakt 
PCK w Bydgoszczy, tel. 52 322 
55 68, Toruniu tel. 56 622 21 29, 
Grudziądzu tel. 56 462 22 53 
i Włocławku tel. 54 231 46 56, 
www.pck.org.pl/bydgoszcz/

Dzienna opieka 
domowa  
i wolontariat 
opiekuńczy

Bydgoszcz-Toruń- 
Włocławek-Grudziądz

Porady psy-
chologa  
i prawnika 
dla seniorów

Kraków

Zniżki na 
opłaty  
komunalne 
dla seniorów

Gliwice

W Gdańsku powstanie Senio-
ralna Rada Miasta. 34 radnych 
65+ będzie doradzać władzom 
miasta w sprawach ważnych dla 
seniorów. Wybory do rady se-

nioralnej odbędą się w paździer-
niku, zapowiedziano, że poprze-
dzą je konsultacje społeczne, 
a od lipca do września będzie 
czas na zgłaszanie kandydatów. 
Wybory odbędą się w oparciu 
o okręgi wyborcze, identyczne 

jak przy wyborach do Rady Mia-
sta Gdańska. W każdym okręgu 
wyborczym wybieranych będzie 
5 radnych seniorów, a w naj-
większym okręgu w Śródmieś-
ciu 8 radnych. Radni seniorzy 
będą pracować społecznie.  

Kolejna Rada Seniorów
Gdańsk

GazetaSenior.pl 
portal numer 1 dla SENIORóW

 » zawsze aktualne wydarzenia kierowane do seniorów
 » ciekawe wywiady z ikonami starszego pokolenia
 » informacje oraz oferty turystyczne i kulturalne
 » dział zdrowie - tworzony we współpracy z ekspertami z różnych 

dziedzin medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem geriatrii
 » moda i uroda to porady i wskazówki m.in. Krystyny Bałakier, pierwszej  

i najsłynniejszej blogerki modowej 50+ 
 » NOWOŚĆ: senioralne informacje lokalne z Aglomeracji Śląskiej, 

Aglomeracji Bydgosko-Toruńskiej Krakowa, Łodzi, Poznania, 
Trójmiasta, Warszawy, Wrocławia i wielu innych regionów

O najciekawszych artykułach informujemy na facebooku, aby być na 
bieżąco wejdź na: www.facebook.com/GazetaSenior i polub stronę.
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os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

tel. 61/871 06 42
pon-pt 9.00-21.00, sob-nd 9.00-15.00

Czas zadbać  
o zdrowie  
i sylwetkę 

Zapraszamy serdecznie wszystkich Seniorów do naszej kręgielni, gdzie można miło 
spędzić czas, zarówno grając w bowling, jak i pijąc herbatę przy stoliku. Na grę 
w bowling (ang. Kręgle, czyt. „bołling”) przysługuje rabat 20% po okazaniu legity-
macji emeryta lub rencisty od poniedziałku do czwartku. Tory są przystosowa-
ne również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Hetmańska

Z
a
m

e
n
h
o
fa

Krucza
Rataje

os. Piastowskie 106a

Rabat 20%

poniedziałek godz. 10.30 Zdrowy KręgoSłup
środa godz. 10.30 gimNASTyKA ZdrowoTNA
środa godz. 17.00 ZumbA gold
sobota godz. 11.15 ZumbA gold

oddział rataje poSir zajmuje się od wielu lat aktywizacją senio-
rów. program zajęć proponowany przez klub Nice lady Fitness 
jest dostosowany do potrzeb osób w wieku 55+. pomaga łagodzić 
bóle kręgosłupa i stawów, zaburzenia równowagi, uczucie sztyw-
ności w stawach i spadek kondycji. pod okiem wyspecjalizowa-
nych instruktorów można podczas takich zajęć w bezpieczny spo-
sób zadbać o zdrowie, kondycję i sylwetkę.

cennik:
1 wejście 8 zł
4 wejścia 30 zł
8 wejść 50 zł

oferta 
dla osób 
w wieku 

55+

Oddział Rataje POSiR

Poznańska Akademii Bezpie-
czeństwa organizuje spotka-
nia na terenie całego miasta. 
Spotkania z sędzią w stanie 
spoczynku Genowefą Pietra-
szewską na temat praw, m.in. 
w sytuacji, gdy obecny lub 
były małżonek nie przyczynia 
się do utrzymania rodziny lub 
dorosłe dzieci uniemożliwiają 
albo utrudniają kontakty z wnu-
kami. Prowadząca podpowie 
też, gdzie szukać pomocy, gdy 
ktoś z bliskich ujawnia objawy 
uzależnień oraz gdy w trudnej 
sytuacji materialnej nie możemy 

uzyskać pomocy finansowej od 
dorosłych dzieci. Jak umieścić 
osobę starszą lub schorowaną 
w domu pomocy społecznej 
lub jak osoba starsza może się 
obronić przed umieszczeniem 
jej w takiej placówce przymu-
sowo. Wybranemu zagadnie-
niu poświęcony będzie jeden 
wykład w miesiącu „Przychodzi 
senior do sądu” na temat funk-
cjonowania sądu i zachowania 
w przypadku wezwania przez 
sąd w charakterze świadka lub 
pokrzywdzonego.

Spotkanie z miejskim 
Rzecznikiem Praw 
Konsumenta

Klub prowadzi nabór uczest-
ników, którzy chcą wspólnie 
tworzyć nową przestrzeń dla se-
niorów. Spotkania: każda środa 
w godz. 12.00-14.00 w Centrum 
Inicjatyw Rodzinnych w Pozna-
niu, ul. Ratajczaka 44  (dawna 
ARKADIA), tel. 789031750.

Nabór senio-
rów do kółka 
teatralnego

Caritas Poznańska zaprasza 
seniorów 60+ z Poznania do 
udziału w bezpłatnych szko-
leniach i kursach: obsługi 
komputera i tabletu, języka an-
gielskiego. Liczba miejsc jest 
ograniczona. Projekt „Nowo-
czesny i aktywny senior” do-
finansowany jest ze środków 
budżetowych Miasta Poznania. 
Szczegółowe informacje w biu-

rze Caritas Poznańskiej przy 
Rynku Wildeckim 4a w Pozna-
niu, tel. 61 835 68 67 lub e-mail:  
seniorzy@caritaspoznan.pl

Poznańska  
Akademia  
Bezpieczeństwa

Stowarzyszenie „mali bracia 
Ubogich” otwiera nabór do kół-
ka teatralnego grupy „Szneki z 
glancem”. Spotkania odbywają 
się we wtorki o godzinie 15.30 
w siedzibie Stowarzyszenia przy 
ul. Dąbrowskiego 18 (wejście od 
ulicy Kochanowskiego w podwó-
rzu). Grupę prowadzi wolonta-
riuszka Daria Mastalerz. Więcej 
informacji, tel. 618 43 72 55.

Poznań

Bezpłatne szkolenia 
dla osób 60+
Poznań

Nowy Klub 
Seniora  
„Pasja”
Poznań

Spotkanie dotyczyć będzie sy-
tuacji związanych z zakupami i 
pułapek czyhających na senio-
rów. Poruszone zostaną kwestie 
dotyczące zawierania umów na 
pokazach organizowanych dla 
seniorów oraz przez akwizyto-
rów w miejscu zamieszkania 

konsumenta. 5 marca, godz. 
11.00-13.00, Centrum Inicjatyw 
Senioralnych, ul. Mielżynskiego 
24, wstęp wolny. Zapisy: 61 847 
21 11. Spotkania mają charakter 
edukacyjny, nie są to konsulta-
cje spraw indywidualnych.

Poznań

Jak wysłać maila, zarezerwować 
bilet do kina online, zapłacić ra-
chunki przez internet, zrobić za-
kupy za pomocą sieci, założyć 
konto na portalu społecznoś-
ciowym? Fundacja Partycypacji 
Społecznej w ramach projektu 
„Wielkopolska Cyfrowa” prze-
szkoli ponad 3 tysiące Wielko-
polan. Szkolenia przeznaczone 
są dla osób 65+, mieszkających 
w jednej ze 151 gmin wojewódz-
twa wielkopolskiego, które zgło-
siły się do udziału w projekcie. 

W projekcie zaplanowano różne 
działania z seniorami i szkole-
nia kompetencji cyfrowych, bez 
egzaminów. Dodatkowo senior, 
który będzie uczestniczył w za-
jęciach, po zakończeniu szkole-
nia otrzyma tablet na własność. 
Sprzęt zakupiony na potrzeby 
realizacji projektu zostanie prze-
kazany najbardziej aktywnym  
gminom. Fundacja przeszkoli 
3100 seniorów z Wielkopolski. 
Udział w szkoleniu jest bezpłat-
ny.

Usługa wytchnieniowa wspiera 
osoby, które zajmują się krewny-
mi w podeszłym wieku. To krót-
koterminowa, do trzech godzin, 
raz w miesiącu, bezpłatna oferta 
dla gdyńskich rodzin.
Usługa działa w dwóch świet-
licach opiekuńczych MOPS. 
O domową i bezpieczną atmo-
sferę dbają tam m.in. instrukto-
rzy terapii zajęciowej i opiekun 
medyczny. Z usługi wytchnie-
niowej może skorzystać każda 
gdyńska rodzina, która ma pod 
swoją opieką seniora, a nie 
może zostawić go nawet na 
krótki czas samego w domu. To 
rozwiązanie, które pozwoli w cią-
gu kilku godzin załatwić najpil-
niejsze sprawy czy po prostu 
chwilę odpocząć, wiedząc, że 
nasz krewny znajduje się w bez-
piecznym miejscu, pod okiem 
specjalistów i w towarzystwie 
innych seniorów. Podopiecz-
ni biorą udział w ćwiczeniach 
ruchowych, treningu pamięci, 
umiejętności poznawczych, 
muzykoterapii, biblioterapii i te-
rapii zajęciowej. Wystarczy, że 
osoba zainteresowana umówi 
się wcześniej z pracownikami 
świetlicy. Zgłaszać można się 
bezpośrednio na miejscu – ul. 
Armii Krajowej 28/3, w godz. 
7.30-16.30, tel. 58 620 81 87, 
tel. kom. 797 993 619, e-mail:  
m.wasiewicz@mopsgdynia.pl.

Godziny  
wytchnie-
niowe

Gdynia

e-serferzy 65+
Wielkopolska
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Niedaleko Cieszyna, w aglomeracji Śląskiej, znajduje się Wioska Me-
dyczna, która zajmuje się odkwaszaniem organizmu i skutecznie czy-
ni go bardziej zasadowym. Wiadomo już od 1936 r. dzięki Nobliście 
O.H. Warburgu, że rak nie może rozwijać się i funkcjonować w środo-
wisku zasadowym i bogatym w tlen. Warto też wiedzieć, że jeśli na-
sze środowisko jest bardziej zasadowe (pH osiąga 7,365) możliwość 
zachorowania na nowotwór znacząco spada, natomiast jest bardziej 
kwaśne (przy pH=6) gwałtownie wzrasta. Zakwaszenie organizmu, 
spowodowane jest nieprawidłowym żywieniem oraz stresem. Zakwa-
szają sery, wędliny, mąki, alkohole, słodycze itd. Wioska medyczna 
nie zajmuje się leczeniem raka, ale skutecznie doprowadza organizm 
do równowagi kwasowo zasadowej, która jest kluczem do zdrowia.

Kontakt i zapisy na turnusy
tel. 791 020 403, 604 422 067

urszula.wikarek@medcithi.pl   www.wioska-medyczna.pl

• Odkwaszanie organizmu
• Dieta dla diabetyków walczących  

z nadwagą i innymi schorzeniami
• Rehabilitacja ruchowa
w wiosce medycznej Medcithi Zebrzydowice

Bornholm

Wprawdzie wahania tempera-
tur na wyspie są niewielkie, 
ale i tak najprzyjemniej wy-
brać się w lipcu. Tak jak na 
polskim wybrzeżu, na Born-
holmie słońce w letnich mie-
siącach jest przeplatane desz-
czem, wszystko już przekwitło 
i dojrzewają morwy. 
Na Bornholm odpływamy pro-
mem z Kołobrzegu, Świnoujścia 
lub Sassnitz. To zaledwie 100 
kilometrów od polskiego wy-
brzeża. Po wylądowaniu ogarnia 
nas dziwny spokój. Jakiś taki ład 
i porządek. Wszystko na swoim 
miejscu, wygodnie, z rozsąd-
kiem. Domki niewielkie, zadba-
ne, pomalowane, na drogach 
wszyscy jeżdżą bez szaleństw, 
w sklepach pustawo i nie ma 
galerii handlowych.
Zupa pomidorowa
Ceny raczej wysokie na wszyst-
ko. Więc jeśli nie zbrzydza cię 
gotowanie w czasie wakacji 
we własnym zakresie, to warto. 
Suchy prowiant kupowany na 
miejscu też jest drogi. Możli-
we, że tak duńska królowa dba 
o zdrowie swoich poddanych. 
Z podatków nałożonych na 
pieczywo utrzymuje się rodzina 
królewska, dlatego na preclu, 
symbolu piekarni, zobaczycie 
koronę królewską. Lubię zupę 
pomidorową, więc zamówiłem 
sobie w barze. Była rewelacyjna 
w smaku i w cenie. Drugi raz nie 
popełniłem już tak nierozważ-
nego kroku, prowadzącego do 
bankructwa.

Zabytki
Wielkich szaleństw nie ma. War-
te zobaczenia są menhiry. Lu-
dzie ustawiali kiedyś pionowo 
kamienie, nie bardzo wiadomo 
dlaczego. Było to tak dawno, 
że nie przetrwały żadne opowia-
dania na ten temat. Przetrwały 
i z pietyzmem są bielone kościo-
ły z czasów Wikingów. Obronne 
rotundy zbudowane z kamienia 
pełniły nie tylko funkcje religijne, 
ale i obronne. Skromnie wypo-
sażone mają jakiś urok. Nieco 
później, już po chrystianizacji 

wyspy, zbudowano potężny 
zamek Hammershus. Zosta-
ły z niego ruiny. Podjeżdżamy 
żwirową dróżką, popatrzymy na 
resztki murów potężnej twier-
dzy, zobaczymy liczne plansze. 
Jak ktoś czytał „Pamiętniki” 
Jana Chryzostoma Paska, to 
pewno sobie o polskim szlach-
cicu w tym miejscu przypomni. 
Po potopie nasi tu byli i wolność 
od Szwedów zapewnili.
Plaża
Na południowym cyplu wy-
spy wielka, piaszczysta plaża, 
z drobnym, bałtyckim piaskiem. 
Sporo golizny. To Dania, tu od 
dawna ludzie nie są pruderyjni. 
Pisał już o tym Pasek. Dla samo-
chodów i rowerów urządzono 
spore parkingi w nabrzeżnym 
sosnowym lesie. Są tam bary 
i szatnie. Porządnie wszystko 
urządzone, dostosowane do 
potrzeb plażowiczów. A że nie 
ma słońca, no cóż, to Bałtyk. 
Jest dość ciepło, to i tak sukces. 
Zaskakuje przejrzystość wody 
na kamienistych plażach.
Rękodzieło
Atrakcją może być wszystko. 
Farma ekologicznej żywności 
i warsztat szklarski. Chętnie 
sprzedadzą wejściówkę i opro-
wadzą po obejściu. W war-
sztacie szklarskim każdy może 
popróbować swoich sił w wy-
dmuchiwaniu szkła z użyciem 
piszczeli. Zwykle powstaje dziu-
ra w bańce, ale emocje są wiel-
kie. Potężny wiatrak to już skan-
sen, ale mieszka w nim młynarz 
i opowiada o prastarych sposo-
bach mielenia ziarna, a młyna-
rzowa częstuje chlebem i po-
lewką. Tanio nie jest. Malowanie 
jedwabiu w dekoracyjne wzory 
to ciekawostka ujęta w prze-
wodniku. Można oczywiście 
kupić kupon na suknię. Ten de-
koracyjny jedwab jest sprzeda-
wany w drogich butikach w Pa-
ryżu, Londynie. To, co udało się 
wyhodować w przydomowych 
ogródkach, jest sprzedawa-
ne na przydrożnych stolikach. 
Taka samoobsługa, bierzesz 

żywność, zostawiasz pieniądze 
przyciśnięte kamieniem lub 
wrzucasz do skarbonki. Dlacze-
go ktoś miały oszukiwać na ce-
nie albo nie zapłacić?
Kamienie
Po ostatnim zlodowaceniu na 
brzegu morza znajdziemy prze-
piękne kolorowe otoczaki, wa-
pienie, granity, gnejsy, piaskow-
ce. Mają różne faktury i póki są 
mokre, błyszczą i wzbudzają 
zachwyt. Jak wyschną, pokry-
wają się szarym nalotem. Wy-
starczy je wypolerować, natłuś-
cić, polakierować i odzyskują 
wcześniejsze barwy. Znajdzie-
cie w portach warsztaty kamie-
niarskie, w których wytwarzane 
są pamiątki z kamieni. Skrzaty, 
lampy, przyciski na biurko. Ka-
mienie i muszelki, to też sposób 
na życie.
Wędzarnie
Wędzarni jest dużo, właściwie 
są wszędzie. Na wybrzeżu co 
kawałek zobaczycie wysokie ko-
miny Rograi, a obok stoły i ławy. 
W każdej wędzarni dostaniecie 
dania z ryb i owoców morza. 
Ogromna różnorodność potraw. 
Dużo jest także lodziarni, a lody 
ogromne i świetne w smaku. Ko-
niecznie trzeba spróbować.
Na koniec
Bornholm był niegdyś biednym 
miejscem. Mówią o tym miej-
scowi. Rolnictwo i rybactwo 
były głównymi działami pro-
dukcji. Handel z kontynentem 
ze względu na odległości był 
drogi i ryzykowny i nie bardzo 
było co sprzedawać. Teraz to 
turystyka napędza gospodarkę. 
Przyjeżdżają Niemcy i Szwedzi, 
spotkasz Brytyjczyków i trochę 
rowerzystów z Polski. Możliwe, 
że zobaczysz przed każdym do-
mem wciągniętą na maszt flagę. 
To wyraz protestu lub popar-
cia wobec polityki Kopenhagi, 
a może lubią podkreślać swoją 
odrębność kulturową od innych 
skandynawskich państw?

Jerzy Dudzik

REKLAMA

Czy ostatnie wydarzenia w Ka-
rakorum – zwycięstwo i dramat 
na Nanga Parbat oraz walka 
polskich himalaistów o zdo-
bycie K2 zimą mają wpływ na 
odbiór Waszej wyprawy?
Agnieszka Adamowska: Jak 
tylko ruszyła wyprawa na K2, 
zdałam sobie sprawę, że od ich 
sukcesu zależy w gruncie rze-
czy nasz sukces, zwłaszcza jeśli 
chodzi o pozyskanie sponsorów. 
Atmosfera podziwu i sławy, jaka 
przez lata towarzyszyła polskim 
himalaistom, zawsze pomagała 
zdobywać fundusze na wyprawy. 
Wprawdzie w latach 70. i 80. nie 
było jeszcze systemu prywatne-
go sponsoringu, ale pieniądze 
można było „załatwić w minister-
stwie” – wyprawy bywały dofi-
nansowywane przez państwowe 
instytucje, a władza łaskawym 
okiem patrzyła na ZDOBYW-
CÓW, mimo że byli często tzw. 
elementem wywrotowym, lekko-
duchami, którzy zamiast ciężko 
pracować dla dobra socjalistycz-
nej ojczyzny, wybierali wolność  
w górach i całe miesiące nic 
nierobienia w pięknych okolicz-
nościach przyrody, ale… wracali 
triumfalnie, niosąc kolejne zdo-
byte szczyty: „zimą”, „nową dro-
gą”, „jako pierwsi”. Romantyzm 
był zawsze bliski polskiej duszy 
i oni byli takimi właśnie roman-
tykami doby socjalizmu, koloro-
wymi ptakami w szarej polskiej 
rzeczywistości.  Ale czasy się 
zmieniły… 
No właśnie, więc jak wyglą-
da dzisiejszy himalaizm? Bez 
sponsorów mało kto decyduje 
się na wyprawę…
A.A.: Bohaterowie z lat 80. zgi-
nęli lub poszli w biznesy, nastą-
piła wyraźna luka pokoleniowa 
w latach 1990-2000. Polski hi-
malaizm odradza się, ale nie 
jest to już ten sam romantyczny 
poryw. Teraz nikt nie ma czasu 
na siedzenie w górach pół roku 
w roku. Informacje są przekazy-
wane w czasie niemal rzeczy-
wistym. Potrzebne jest szybkie 
zwycięstwo, a klęska traktowa-
na jest w kategorii newsa. Tylko 
góry się nie zmieniły, mają te 
same twarde prawa i tak samo 
wymagają, by dostosować się 
do ich reguł gry. I tu zaczyna się 
swego rodzaju konflikt intere-
sów: marketing wymaga sukce-
su, a w górach nie ma gwarancji 
sukcesu. Dlatego, jeśli komuś 
udaje się zrobić w Himalajach 
coś niezwykłego i tworzy się 
dobra atmosfera wokół wspina-
czy, możemy liczyć na hojność 
sponsorów, ale jeśli wydarzy się 
tragedia, to sponsorzy natych-
miast się odwracają, bo prze-
cież nikt nie chce być kojarzony 
z porażką. 
A więc trzymam kciuki za chło-
paków na K2! (jeśli im się uda, 
to może i nam się poszczęści) 
oraz dziękuję tym, którzy już od-
ważyli się wspomóc naszą wy-
prawę: BP STAR bilety lotnicze, 
TO PROSTE szkolenia, e-lear-
ning, stadnina koni huculskich 
TABUN oraz naszym patronom 
medialnym.

Prenumerata  
indywidualna 
z dostawą do  
skrzynki pocztowej
str. 24
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Cena zawiera:
 ͫ 7 lub 9 noclegów w hotelach ***  

na Riwierze Adriatyckiej
 ͫ przejazd komfortowym autokarem 

z cafebar i WC
 ͫ polska obsługa
 ͫ wyżywienie 3x z dziennie

 ͫ odległość hoteli od morza 100-200 m
 ͫ możliwe wycieczki fakultatywne (m.in. 

Rzym, Wenecja, Florencja+Bolonia,  
panoramiczny rejs statkiem, San Marino)

 ͫ ubezpieczenie od chorób 
przewlekłych oraz KL i NNW

Wyjazd autokaru  
możliwy z 60 
miast w Polsce!

Zapraszamy do kontaktu
Buksa Travel 
ul. Orkana 5, Bielsko-Biała

Infolinia: +48 33 811 77 26 
E-mail: biuro@buksatravel.pl

Dlaczego Buksa Travel
smaczne i obfite pełne wyżywienie
swojska, rodzinna atmosfera  
(klienci to Polacy)
wyłącznie polska obsługa

10 dni cena  

od 979 zł

12 dni cena  

od 1299 zł

REKLAMA

Polski Himalaizm 
Kobiecy 55+
Przed 
wyprawą
24 września wyrusza 
pierwsza wyprawa 
na niezdobyty jesz-
cze przez Polaków 
szczyt Himlung (7126 
m n.p.m.). Górę za-
mierzają zdobyć Ag-
nieszka Adamowska, 
kierownik wyprawy, 
rocznik 1963 i Hanna 
Myślińska „Gerda”, 
rocznik 1958. 

Redakcja Gazety Senior 
zaprasza do współpracy 

kandydatów na dziennikarzy  
i reporterów

 » 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 e-maile, przesyłasz zdjęcia). 
Dołącz do zespołu Gazety Senior!

 » W naszej Redakcji każdy pracuje w swoim in-

dywidualnym tempie. 
 » Poruszasz tematy, które grają w Twojej duszy.  
 » Oferujemy współpracę w oparciu o wolontariat. 
 » Oddajemy do Twojej dyspozycji media o ogól-

nopolskim zasięgu.

Zapraszam do kontaktu 
Linda Matus 
Redaktor Naczelna
tel. 533 301 661 
linda.matus@mediasenior.pl 
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Wydanie Data emisji i wysyłki

Kwiecień 28 marca

Maj 25 kwietnia

Czerwiec 30 maja

Lipiec 27 czerwca

Sierpień 25 lipca

Wrzesień 29 sierpnia

Październik 26 września

Listopad 31 października

Grudzień 28 listopada

Styczeń 19 grudnia

Krok 1. 
Kwotę za wybrany PAKIET Gazety Senior wpłać na konto:  
mBank, nr konta 43 1140 2004 0000 3702 5203 6868  
(przelewem tradycyjny, elektronicznym lub przekazem  
pocztowym), dane odbiorcy przelewu  
Gazeta Senior, ul. K. Wielkiego 9/301, 50-077 Wrocław

Krok 2. 
Potwierdź zamówienie PAKIETU Gazety Senior, wypełniając 
e-formularz zamówienia www.gazetasenior.pl/prenumerata-grupowa/ 
lub dzwoniąc pod numer telefonu: 505 151 952  
(pn-pt, od 9.00 do 16.00)

Jak zamówić wybrany 
PAKIET Gazety Senior

Dzięki płatnej prenumeracie 
chcemy koncetrować wysiłki 
na dostarczaniu naszym 
Czytelnikom wartościowych 
treści. Zachęcam do 
zamówienia przesyłki z Gazetą 
Senior wspólnie z kolegami 
i koleżankami z utw, klubu, rady 
seniorów. W pakiecie czerwonym 
to tylko 19,99 od osoby.

Linda Matus 
Redaktor Naczelna

Pakiet Błękitny 
10 kolejnych numerów 
od numeru 3 do numeru 12 

10 egzemplarzy każdego z numerów

w sumie 100 egzemplarzy 

cena 349 zł (całkowity koszt)

koszt przesyłki kurierskiej zawarty w cenie

TYLKO 3,49 za egzemplarz 
Idealne rozwiązanie dla paczki znajomych z osiedla, małej 
organizacji senioralnej

Pakiet Czerwony
10 kolejnych numerów 
od numeru 3 do numeru 12 

25 egzemplarzy każdego z numerów

w sumie 250 egzemplarzy 

cena 499 zł (całkowity koszt)

koszt przesyłki kurierskiej zawarty w cenie

TYLKO 1,99 zł za egzemplarz
Idealne rozwiązanie dla rady seniorów, klubu seniora, utw.

Cena obejmuje koszt przesyłki kurierskiej dla odpowiednio 10 lub 25 
egzemplarzy Gazety Senior wydanych do końca 2018 r.  
(10 wydań zgodnie z poniższym harmonogramem). 

Harmonogram wydań 2018 r.

TYLKO  

3,49 zł  
egzemplarz

TYLKO  

1,99 zł  
egzemplarz

PROMOCJA
Prenumerata Gazety Senior GRUPOWA

Prenumerata pojedynczych egzemplarzy dostępna jest w 
każdej placówce Poczty Polskiej lub na stronie poczta-polska.pl/
prenumerata. Koszt egz. w prenumeracie pocztowej 4 zł. Do 25 maja 
przyjmowane są zamówienia na prenumeratę na III i IV kwartał 2018 r. 

Prenumerata Indywidualna

Tylko do 28 marca 2018 r.


