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„Lekarka dusz”
Gra nieprzerwane od 60 lat. Większości widzom 
znana jako nestorka rodu w najpopularniejszym 
polskim serialu. Ale Teresa Lipowska to 
wszechstronna artystka – znana nie tylko 
z dużego i małego ekranu, ale także radia, 
teatru, teatru telewizji, dubbingu. Przez wiele 
lat była związana ze słynnym Kabaretem 
Dudek. Pomimo skończonych 80 lat wciąż jest 
aktywna zawodowo. O życiu, rolach, rodzinie 
i wypoczynku rozmawia z Magdą Wieteską.

Magda Wieteska: Trudno Panią zastać w  
domu. Wydawca Pani książki przyznał, że 
go to wcale nie dziwi…

Teresa Lipowska: Rzeczywiście, raczej nie sie-
dzę w domu. Kilka dni temu wróciłam z sanatorium. 
Dwa lata temu na nowo odkryłam moje ukocha-
ne strony – Augustów. Przez lata jeździliśmy tam 
z mężem, a nie wiedziałam o istnieniu sanatorium. 
Pojechałam podleczyć trochę stawy, kręgosłup. 
Przez te dwa tygodnie bardzo wypoczęłam. Już 
sam widok drzew, przez które prześwitywało jezio-
ro, mocno mnie zrelaksował. Miałam ćwiczenia na 
basenie, okłady z borowiny, a po południu rowerem 
objeżdżałam okolice. Na rowerze jeżdżę od czwarte-
go roku życia, na co dzień po swoim osiedlu i Lesie 
Kabackim, bardzo to lubię.

M.W.: Jest Pani niezwykle zajętą osobą i, 
co rzadko spotykane u aktorów z 60-letnim 
stażem, wciąż aktywną zawodowo. Nie my-
ślała Pani o tym, aby zwolnić, „polenić się” 
na zasłużonej emeryturze?

T.L.: Nie. Mam dużo zajęć, bo lubię aktywność. 
Oprócz grania nieprzerwanie od 17 lat w „M jak 
miłość” jeżdżę na spotkania autorskie, teraz zwią-
zane z promocją mojej książki, ale nie tylko. Lubię 
poezję i od kilku lat czytam wiersze dla publiczności. 
Repertuar dobieram w zależności od widzów – cza-
sem jest to Herbert, Miłosz, Szymborska, a czasem 
poezja, która trafia do wszystkich ludzi, nawet tych 
mniej wysublimowanych – czyli Asnyk, Mickiewicz. 
Czytam także wiersze mniej znanych poetów. 

 fot. Publicat S.A. Oficjalne premiera książki w Warszawie w księgarni przy Hożej (Bookbook)
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REKLAMA

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

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

Szampański zakład
*Gwarancja zwrotu pieniędzy. Jeśli w ciągu 

sześciu tygodni od dokonania zakupu w firmie Fielmann 

zobaczą Państwo taki sam produkt, proponowany gdzie 

indziej taniej, Fielmann przyjmie towar z powrotem 

i zwróci cenę zakupu. Dodatkowo podarujemy Państwu 

butelkę szampana. Okulary: Fielmann.

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

www.fi elmann.com

M.W.: A proza? Lubi Pani książki? 

T.L.: Uwielbiam. Nie mam jednak jednego ulubione-
go gatunku. Nie czytam kryminałów. Lubię sięgać po 
książki o medycynie, ale nie fachową literaturę, tylko 
beletrystyczną. Lubię też psychologiczne książki 
związane z dziećmi. Ale czytam różne rzeczy. Teraz 
na przykład książkę o bogini tańca, Bronisławie Ni-
żyńskiej, siostrze słynnego tancerza Wacława. Mam 
bibliotekę na swoich ukochanych Kabatach i zaprzy-
jaźnioną panią bibliotekarkę, która nierzadko poleca 
mi książkowe pozycje. 

M.W.: Czy czuje Pani żal za niespełnionym 
marzeniem o byciu lekarzem? Zdawała Pani 
na studia medyczne…

T.L.: Składałam równocześnie dokumenty na me-
dycynę i do szkoły teatralnej. Najpierw były wyniki 
z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyj-
nej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi – dosta-
łam się, więc wycofałam papiery z uczelni medycz-
nej. Ale nie żałuję, choć w mojej rodzinie są silne 
tradycje lekarskie – siostra była lekarzem, lekarzami 
są mój bratanek i siostrzenica. Mam wielki podziw 
dla tego zawodu i bardzo go szanuję. Ale nie żałuję, 
że nie jestem lekarką, bo zostałam „lekarzem dusz”. 
Tak mi się szczęśliwie potoczyło życie zawodowe, 
że aż do emerytury, bez żadnych przerw, pracowa-
łam na etacie. Jak to mówią w naszym środowisku, 
nigdy się nie utopiłam. Zresztą to mnie trzyma – 
praca, która jest moją wielką przyjemnością i daje mi 
mnóstwo satysfakcji.
Póki zdrowie będzie, na brak propozycji pewnie nie 
będę narzekać.

M.W.: Została Pani aktorką bardzo wcze-
śnie, bo w wieku 20 lat, gdy ukończyła Pani 
szkołę teatralną. Czyli miała Pani 16 lat, gdy 
dostała się na studia… Jak to się stało?

T.L.: W czasie wojny uczyła mnie mama, po wojnie 
miałam pójść do drugiej klasy. W tamtym czasie 
istniały szkoły 11-latki,  czyli siedem klas szkoły 
podstawowej i cztery klasy liceum ogólnokształcące-
go. Przeszkadzałam jednak na lekcjach, a ponieważ 
moje wiadomości wykraczały poza naukę w drugiej 
klasie, przeniesiono mnie do trzeciej. A potem, ma-
jąc niecałe 16 lat, zdałam maturę.

M.W.: Jak się Pani czuła w towarzystwie 
starszych kolegów, również przyszłych ak-
torów?

T.L.: Chciałam im dorównać! (śmiech). Chociaż 
młoda, byłam bardzo dojrzałą osobą, wojna i trudne 
czasy powojenne mocno nas naznaczyły. Co cie-
kawe, zawsze dostawałam role starszych od siebie 
kobiet. Proszę sobie wyobrazić, że mając 26 lat, 
grałam matkę mojego równolatka! 

M.W.: Grała Pani w teatrze, filmie, serialach, 
występowała w radiu, kabarecie, dubbingu. 
Czy te działania można jakoś rozgraniczyć 
i dokonać wyboru – które z miejsc scenicz-
nej prezentacji było lub jest Pani najbliższe?

T.L.: Nie, tego nie można rozgraniczyć. Teatr jest 
podstawową rzeczą dla aktora, uważam, że od nie-
go powinna zaczynać się każda aktorska droga. 

M.W.: A role? W którymś z wywiadów po-
wiedziała Pani, że nie dostała roli życia.

T.L.: To nie tak – nie miałam jednej wymarzonej roli, 
że chciałabym np. zagrać Ofelię czy Marię Stuart. 
Trochę jednak boleję nad tym, że nie ma u nas ról 
dla starych kobiet. Mnie się i tak udało, bo gram 
w jedynym serialu, w którym jest prababcia.

M.W.: Jest Pani postrzegana jako ciepła, 
optymistyczna osoba i w takich rolach 
obsadzana. Chociaż w filmie „Tato” zagrała 
Pani trochę czarny charakter…

T.L.: W „Tacie” byłam kontrowersyjną postacią, 
ale broniącą siebie i swojej filmowej córki. Jestem 
optymistyczna i z zasady dobra, chociaż przyznam, 
że chętnie pograłabym również właśnie takie czarne 
charaktery…

M.W.: W programie „Niedziela z..” realizowa-
nym przez TVP Kultura przypomniano Pani 
role. Okazało się, że w wielu z nich miała 
Pani dużo dzieci. Jednak na prawdziwe 
macierzyństwo musiała Pani trochę pocze-
kać…

T.L.: Tak, przez 10 lat staraliśmy się z mężem 
o dziecko. Gdy zdecydowaliśmy się na adopcję, 
zaszłam w ciążę. To najlepsza premiera mojego ży-
cia. Mój syn, który dziś ma 42 lata, jest moją dumą 
i radością. To prawy, uczciwy i dobry człowiek, na 
którego zawsze mogę liczyć. Niedawno zemdlałam 
w nocy, znalazłam się na ziemi. Gdy się ocknęłam, 
zadzwoniłam do syna. Po 10 minutach już był, pomi-
mo późnej pory i odległości, bo nie mieszkamy tak 
blisko siebie.

M.W.: Podobno kiedyś czytała Pani wnucz-
kowi bajkę – jak profesjonalna aktorka, 
wcielając się w role. Jednak po chwili wnu-
czek poprosił, żeby czytała Pani normalnie, 
jak mamusia. Jaką jest Pani babcią? 

T.L.: Rzeczywiście tak było (śmiech). A jaką jestem 
babcią? Myślę, że dobrą, bo bardzo kocham swoje 
wnuczki – 9-letnią Ewunię i 13-letniego Szymka. 
Chociaż na pewno nie tak bardzo typową ze wzglę-
du na mój charakter pracy. Bardzo chętnie bywam 
z nimi, jak tylko mogę. Ale moje życie zawodowe nie 
pozwala być mi z nimi tak często, jak bym chciała.

M.W.: Z okazji jubileuszu urodzin oraz pracy 
zawodowej ma Pani jeszcze więcej zajęć niż 
zazwyczaj. W jaki sposób regeneruje Pani 
siły? Jak dba Pani o zdrowie i dobrą formę?

T.L.: Nie stosuję żadnej diety. Odkąd zmarł mój 
mąż, rzadko gotuję. Zazwyczaj kupuję kawałek 
mięska w dobrej garmażerii i sama przygotowuję 
do tego różne surówki. Zawsze jest u mnie dużo 
zieleniny w lodówce. Staram się tylko ograniczać 
pieczywo i słodycze i nie jeść o zbyt późnej porze. 
Niestety, to ostatnie zalecenie w moim przypadku, 
gdy próby czy nagrania kończą się o różnych godzi-
nach, nie zawsze jest realizowane. Do kosmetyczki 
chodzę nie częściej niż dwa razy w roku. 

Mój sposób na dobrą formę to praca i zadowolenie. 
Uśmiech, słońce i rower. Spotkania z ludźmi. Spo-
tkania z rodziną. 

M.W.: Pięknie dziękuję za rozmowę i życzę 
zdrowia, radości i satysfakcji. 

Napisz do bohaterki wywiadu  
lub autorki rozmowy
e-mail: biuro@mediasenior.pl 

poczta: Gazeta Senior  
50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 9/301  
(z dopiskiem Teresa Lipowska lub Magda Wieteska)
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Kto tam puka do drzwi?

Andrzej Wasilewski

Barbara, kobieta niegdyś bardzo zgrabna i ładna, ma 76 lat i – jak mówi 
– boi się starości. Znaczy – jeszcze jej nie odczuwa. Jedynie spodziewa 
się jej nadejścia. Maria ma 79 lat i obecnie jest nieporadna fizycznie. 
Ma zwiotczałe mięśnie i kiepską ruchomość stawów z braku ruchu. 
Przez ostatnie 15 lat całe dni siedzi w fotelu. Nie chodziła nawet do 
sklepu. Nie dlatego, że nie mogła. Córka w swojej nadopiekuńczości 
chciała jej „ułatwić życie”. 

Maria przyzwyczaiła się, że nie musi sobie robić śnia-
dań, obiadów ani kolacji, nie musi sobie posmarować 
chleba ani ścielić tapczanu, a ostatnio nawet ubie-
rać się. Wszystko za nią robi córka. Córka (60 lat) 
narzeka, że jadąc do pracy, musi najpierw zajechać 
do matki, żeby ją podnieść, oprzątnąć higienicznie 
i nakarmić oraz zostawić obiad, który poda „pani 
z opieki”. Wieczorem rytuał podobny. Córka narze-
ka, że nie może wieczorem wyjść do znajomych, do 
kina czy wyjechać na weekend. Jeżeli Maria nie śpi, 
telefonuje do córki o północy, że chce pić i obudzona 
córka wstaje, biegnie na parking. Mąż i jej brat nie 
angażują się zupełnie, uważając, że skoro rozpuściła 
matkę do granic możliwości, to niech sama ponosi 
konsekwencje. 

Lidia i Zygmunt
Lidia ma 80 lat. W swoim miasteczku jest organiza-
torką zabaw tanecznych dla seniorów, na których 
pełni funkcje wodzireja. Jest bardzo towarzyska 
i doskonale tańczy. Dużo tańczy! No, może zanadto 
„odmładza się” kosmetykami, co niekiedy daje efekt 
odwrotny od zamierzonego, ale nie wywiera wpływu 
na jej energię życiową. 
Zygmunt ma lat 77. Był człowiekiem światłym, chęt-
nie wymieniającym poglądy na różne zjawiska, to-
warzyskim, pracował jako dyrektor dużego przed-
siębiorstwa komunikacyjnego. Po siedemdziesiątce 
zamknął swój horyzont w ekranie telewizora, wyłączył 
się z życia towarzyskiego, przestał czytać prasę, ni-
gdzie nie bywa, więc i jego nikt nie odwiedza. Nawet 
do sanatoriów przestał jeździć. Obecnie rozmowy 
z nim są płytkie, nudne, monotematyczne (wyłącznie 
o polityce, na bardzo powierzchownym poziomie). 
Pielęgnuje swoje starzenie się, chorowanie, mówi 
o sobie jako o człowieku starym i takiego traktowania 
wymaga od innych.

Wiesia i Marlena
Kobieta, lat 92, zdejmuje okulary i odkłada gazetę, 
żeby się przywitać. Pyta, czy redaktor oglądał no-

wość filmową, jaką jest „Konwój”. Film uważa za sła-
by i że Gajos nie wydobył w nim potencjału swego 
talentu. Nie, nie była w kinie. Prawnuk podłączył jej 
laptop do telewizora na HDMI i kupuje w wypoży-
czalni internetowej filmy za 10 zł. Tylko porozmawiać 
o nich nie ma z kim. 
Wiesia jest o dekadę od niej młodsza. Przez 10 lat 
odkładała z emerytury na podróż życia. Właśnie wró-
ciła z samochodowej wyprawy dookoła Europy. Solo. 
Wśród rówieśnic nie znalazła chętnej na turystyczne 
przygody. – Jedne leniwe, drugie wygodnickie, trze-
cim brak odwagi – żali się. 
Marlena, 68-letnia emerytka, lubi rozmawiać. O po-
godzie, że wredna. O proszkach do prania, że coraz 
gorsze, bo bielizna po nich śmierdzi chemią, jak kar-
ton z drogerii. O tym, kto właśnie  jest w ciąży, kto 
był, ale nagle nie jest, w którym markecie twarożki 
są najtańsze, a w którym śląska jest najgorsza itd. 
Wszystko w kategoriach wyłącznie negatywnych, po-
nurych, nieprzyjaznych.

69-letnia studentka dziennikarstwa
Starość różne ma oblicza. Jej krajobraz kształtujemy 
sami, nadając barwy pogodne lub ponure, życzliwe 
lub wrogie, topimy się w poczuciu krzywd lub wznosi-
my ku słońcu w radosnych nastrojach, schodzimy po-
niżej dotychczasowego poziomu lub angażujemy się 
w poznawanie nowych obszarów życia. – W latach 
pracy zawodowej bardzo mnie absorbowały zadania 
związane z organizacją życia rodzinnego, zadania 
matki i żony. Obecnie mogę poświęcić dużo czasu 
na poznawanie różnych obszarów wiedzy, które za-
wsze mnie ciekawiły, lecz nie było na to czasu – mówi 
69-letnia studentka dziennikarstwa. 
Starzenie się bowiem nie musi ograniczać rozwoju 
zainteresowań. Wszystko zależy wyłącznie od na-
szych chęci. 
Beata (71 lat) z którą rozmawiam na wystawie jej olej-
nych prac malarskich, mówi, że dopiero na emerytu-
rze, szukając czym wypełnić nadmiar czasu, zaczęła 
pisać wiersze i malować. Lekcje brała w domu kultu-

ry. Wcześniej nigdy nie sądziła, że ma takie zdolno-
ści. Sukces ją zaskoczył. Chętnie jeździ na plenery 
malarskie, bo to nie tylko wymiana doświadczeń, tak-
że życie towarzyskie podobnych sobie.

Oswoić i wykorzystać
Starość jest tym etapem życia, kiedy człowiek wresz-
cie powinien mieć czas dla samego siebie. Rozwinąć 
swój potencjał. Otworzyć się na nowe obszary życia, 
bowiem to, co było, co poznał, czego się nauczył 
wcześniej, teraz na ogół nie ma już znaczenia. Nie 
jest przydatne w nowych uwarunkowaniach jakościo-
wych i organizacyjnych na emeryturze. Czy emerytu-
ra to koniecznie starość? I tak, i nie.
Według klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia 
za starych uważa się ludzi, którzy przekroczyli 60 
rok życia. Starość wczesna obejmuje okres 60-74 
lat, starość późna 75-89, a bardzo późna – powyżej 
90. Klasyfikacja ta została ustalona dla jednolitości 
w ujmowaniu zjawiska w badaniach naukowych (so-
cjologia, gerontologia, urbanistyka), dla celów służ-
by zdrowia czy służb socjalnych oraz przewidywań 
demograficznych. Społeczny wymiar pojęcia starości 
ma się nieco inaczej (chyba pamiętacie, jak mając 
niewiele latek, swego trzydziestoletniego wówczas 
ojca uważaliśmy za bardzo starego faceta?). Koniec 
końców i tak my, seniorzy, jesteśmy wszyscy ludźmi 
starymi, bez względu, czy nam się podoba czy nie, 
obojętnie jaka by ta klasyfikacja nie była. I nie bójmy 
się jej, starajmy się ją oswoić, zaprzyjaźnić z tą swo-
ją starością, wykorzystać to, co dzięki niej możemy 
zyskać. 

Brzydkie słowo „starość”?
Marian na emeryturę odszedł 30 lat temu, w wieku 
55 lat. Obecnie ma 85. Do dzisiaj jest bardzo aktyw-
nym działaczem społecznym w swoim mieście: klub 
seniora, klub szachowy, rada osiedla, miejska rada 
seniorów… Codziennie od rana: załatwia, uzgadnia, 
zachęca, proponuje, naradza się, dyżuruje… – Kiedy 
pracowałem – mówi – tkwiłem w zadaniach jednokie-
runkowych. Dopiero teraz widzę, jak szeroko płynie 
życie społeczne, jakie jest różnorodne i sprawia mi 
wielką frajdę uczestniczenie w nim. Nie jest mono-
tonnie.
Wielu ludzi ucieka od słowa „starość” w zamienni-
ki: trzeci wiek, seniorzy, młodzi inaczej, jesienni itp. 
Uciekają, bo myślą, że inne określenie doda im uro-
ku. Chcą siebie widzieć urokliwie. Boją się być sta-
rymi, chociaż nimi są. Nie mają odwagi powiedzieć, 
że starość to piękny okres pełnej niezależności ży-
ciowej. Bo termin ten kojarzy się niesympatycznie: 
z niedołężnością fizyczną, ograniczonym pojmowa-
niem otaczającej rzeczywistości, zaniedbaniem hi-
gienicznym czy mało atrakcyjną powierzchownością. 
Jest to jednak stereotyp przestarzały, nadto dzisiaj 
– mało rzeczywisty.  Tak jak w przeszłość odszedł 
stereotyp bardzo niskiego poziomu kultury człowie-
ka żyjącego na wsi, tak też w przeszłość odchodzi 
stereotyp osoby starej jako schorowanego, otępiałe-
go i półgłuchego niedołęgi będącego w swojej ogra-
niczoności pośmiewiskiem otoczenia. Coraz więcej 
mamy wśród ludzi „starych”,  aktywnych, twórczych, 
eleganckich, mogących się pochwalić dokonaniami 
właśnie w okresie emerytalnym. 

Załoga seniorów
Znany mi uniwersytet trzeciego wieku zorganizował 
morski rejs jachtem żaglowym. Na takim jachcie nie 
ma pasażerów. Wszyscy są załogą i bez względu na 
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płeć mają obowiązki bez taryfy ulgowej, tak w dzień, 
jak i w nocy, a od rzetelności wykonywania tych obo-
wiązków często zależy życie wszystkich. Wymagana 
jest sprawność i wytrzymałość na zmęczenie. Śred-
nia wieku uczestników wynosiła 70 lat.
– Żona mnie zaskoczyła, bracie – mówi jeden z ko-
legów. – Zrobiła mi oględne, jak to kobieta,  ale zde-
cydowane wymówki o zaniedbywanie powinności 
małżeńskich. No, to ja jej mówię, że skoro tak bar-
dzo cierpi na różne bóle, a to kręgosłup, a to stawy, 
a to jeszcze coś tam, to ja nie śmiem, oszczędzam 
ją. A ona mi na to, bracie, żebym nie gadał bzdur, 
bo jedno z drugim nie ma nic wspólnego. I pojmij tu, 
bracie, kobietę. 
Jego żona ma 76 lat. Starość?

Dyskretny tor biologii
Moment rozpoczęcia starości jest absolutnie umow-
ny. W nauce postuluje się przesunięcie tej granicy 
z 60. na 70. urodziny, bo obecnie ludzie żyją dłużej, 
niż kiedy te kryteria były ustanawiane. Psychologowie 
mówią, że starość ma miejsce wówczas, gdy w na-
szym umyśle więcej jest wspominania przeszłości 
niż myślenia o przyszłości. Ładnie brzmi. Poetycko. 
Wielu ludzi spotykanych przeze mnie w kontaktach 
prywatnych, dziennikarskich, w rozlicznych klubach 
seniora i uniwersytetach trzeciego wieku, będących 
według klasyfikacji urzędowej ludźmi starymi, temat 
ten traktuje jak bajkę o krasnoludkach i sierotce Ma-
rysi: wszyscy ją znają, ale nikt w nią nie wierzy. Oni 
po prostu żyją, uczestniczą, organizują, bawią się, 
wyjeżdżają – byle w grupie i byle było fajnie. Kto czu-
je się radosny, nie odczuwa żadnego starzenia się 
bez względu na wiek. Jego biologia toczy się jakby 
dyskretnym, odrębnym torem. Radość znajduj w so-
bie i nie trać czasu na analizowanie biegu czasu. Ten 
czas bowiem płynie sam, niezależnie od twojej woli. 
Ty natomiast staraj się lokować siebie na grzbiecie 
jego fali, żeby dopłynąć jak najdalej nurtem życia. Po-
gląd ten wydaje się być niezwykle ujmujący.

Czego starość nie lubi
W jodze długowiecznych jest taka wskazówka: bez 

względu na wiek żyj tak, jakbyś miał przed sobą jesz-
cze 100 lat. Planuj, organizuj, realizuj, zdążaj. Kochaj 
mocniej, zdążaj śmielej, myśl radośniej, twórz aktyw-
niej. Niech potomni będą z ciebie dumni we wspo-
mnieniach.
Może też warto posłuchać innej rady: jeżeli zakres 
twoich zainteresowań życiem świata słabnie i zawęża  
do wydarzeń jedynie w najbliższym otoczeniu; jeżeli 
gaśnie w tobie optymizm i coraz częściej komentu-
jesz ludzi oraz zdarzenia w kategoriach nagannych; 
jeżeli czując się samotnie, tęsknisz za ludźmi, a kiedy 
znajdziesz się na przyjęciu, to po pół godziny masz 
wielką potrzebę wycofać się do swego domu; jeżeli 
ktoś cię odwiedzi, a ty po krótkiej rozmowie doznajesz 
nieprzepartej potrzeby wstać od stołu, by poprawić 
nie tak stojący flakon, następnie nie tak leżącą gaze-
tę i jeszcze coś tam zrobić akurat teraz, a upragniony 
gość zaczyna cię irytować swoją obecnością; jeżeli 
rodzina zaczyna mieć pretensje, że ciągle tylko ga-
nisz, pouczasz i jesteś uciążliwie najmądrzejszy – to 
znaczy, że starość rzeczywista puka do drzwi twoje-
go życia. Nie otwieraj!!! Raczej otwórz okno na ludzi. 
Uśmiechnij się i okaż im życzliwe zainteresowanie. 
Wyjdź do nich z przyjaznym uśmiechem. Przedtem 
ubierz się ładnie. Starość tego nie lubi.

Napisz do autora
e-mail: biuro@mediasenior.pl 

poczta: Gazeta Senior  
50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 9/301 
(z dopiskiem Redaktor Andrzej Wasilewski)

Zostań  
„Przyjacielem  
Seniorów”!
Jeśli działasz na rzecz poprawy 
życia seniorów, promujesz 
inicjatywy skierowane do osób 
starszych, realizujesz projekty 
prosenioralne – sięgnij po 
zaszczytny tytuł „Przyjaciela 
Seniorów”! Sprawdź, jak zgłosić 
osobę, instytucję lub firmę do 
konkursu.
Ruszyła druga edycja konkursu organizowanego 
przez Wrocławskie Centrum Seniora i członków 
Wrocławskiej Rady Seniorów. Tytuł i statuetkę 
mogą otrzymać osoby fizyczne, instytucje, organi-
zacje i firmy działające w obszarach dedykowanym 
seniorom oraz propagujące w społeczeństwie ideę 
zmiany postrzegania obrazu osób 60+.
Tytuł „Przyjaciel Seniorów” oraz pięć statuetek zo-
stanie przyznanych decyzją kapituły 2 września. 
Wręczenie nagród nastąpi podczas inauguracji 
tegorocznych obchodów Dni Seniora 15 września.

Zgłoszenia do 5 września. Dokumenty można 
przesyłać na adres pocztowy: 
WCRS - Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Domi-
nikański 6, 50-159 Wrocław lub osobiście składać 
w WCS przy pl. Dominikańskim 6. Wymagany for-
mularz należy uzupełnić o dokumentację uzasad-
niającą wyróżnienie, zgodnie z regulaminem. Kon-
takt: Jolanta Podsiadło, tel. 71 772 49 35.
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Co zrobić, by poczuć 
się znowu młodą? 
Pomimo że jestem na emeryturze, postanowiłam zawalczyć o swoje marzenia. Zawsze 
chciałam studiować, no, ale życie potoczyło się tak, a nie inaczej. Urodziłam trzech synów. Mąż 
zmarł mając 42 lata, zostałam sama. Moim celem stało się wykształcić dzieci i wychować na 
porządnych ludzi. Mam nadzieję, że mi się to udało. Dwóch synów ma rodziny, doczekałam się 
trzech wnuków. Teraz stwierdziłam, że czas na mnie. Poszłam na studia dziennikarskie. 
Nie jestem typową babcią. Ze starszym wnukiem ści-
gam się na dobre stopnie. No bo jak ja mogę mieć 
gorsze niż on? Zresztą i on się stara. 
Na zaliczenie zadano nam napisać felieton o tym, 
co nas jeszcze kręci. Chciałabym się też podzielić 
z Wami, czytelnikami, tym moim zakręceniem. 
Powiem tak: po prostu życie mnie kręci, to, które jest 
tu, teraz i to, które jeszcze przede mną. Dlatego pod-
jęłam decyzję, by jeszcze studiować. Kręci mnie to, 
że mogę dowiadywać się i uczyć stale czegoś nowe-
go, ciekawego. A ciekawska byłam zawsze, chociaż 
nie zawsze mogłam tę moją ciekawość zaspokajać. 
Kręci mnie to, że mogę realizować marzenia. Że 
może właśnie nadszedł ten czas, tylko dla mnie.

Ludzie znani i nieznani
Lubię poznawać nowych ludzi, słuchać, co mają do 
powiedzenia. Takich zwyczajnych i tych bardziej zna-
nych z mediów, dziennikarzy, naukowców, polityków, 
pisarzy czy aktorów. Tych, których kiedyś mogłam 
zobaczyć tylko na ekranie telewizora. Teraz mam 
możliwość ich spotkać i porozmawiać. 
Od dawna kręci mnie zbieranie autografów. Wielu 
z tych, których podpisy widnieją w moich pamiętni-
kach, już nie żyje, ale pozostają w mojej pamięci. 
Z każdym autografem wiążą się jakieś wspomnienia.

Historia i genealogia
Kręci mnie to, że mogę uczestniczyć w różnych 
konferencjach historycznych w Muzeum Archeolo-
gicznym. Dowiadywać się o historii naszego miasta. 
Człowiek, który wie, skąd jest,  zna swoją historię, 
jest człowiekiem wolnym. Wszystko, o czym mówimy, 
ma swój początek, który powinniśmy znać. Dlacze-
go jesteśmy tutaj, w tym miejscu. Kręci mnie to rów-
nież na tyle, że zaczęłam szukać swoich przodków. 
Stworzyłam drzewo genealogiczne i poznałam moich 
prapradziadów. Teraz wiem, jaka mieszanka różnych 
narodowości krwi we mnie płynie.

Aktorstwo i spadochron
Kręci mnie również możliwość występowania w te-
atrze Performance w Centrum Kultury Zamek. Kie-
dyś, tak jak wiele młodych dziewczyn, chciałam 
zostać aktorką. Teraz mogę to realizować, chociaż 
w minimalnym stopniu.
Co mnie jeszcze kręci? Wszystko, co jeszcze przede 
mną, bo stale mi mało. Wciąż pojawia się coś nowe-
go, co zaczyna mnie kręcić i poddaję się temu z ra-
dością.
Moim marzeniem jest skoczyć ze spadochronem. 
Będąc na wycieczce z naszego instytutu w bazie 
wojskowej F 16 w Krzesinach, z ochotą dałam się 
katapultować w symulatorze. Było to moje kolejne 
zakręcenie i doświadczenie życiowe.

Miłość
I jeszcze jest jeszcze coś, co spowoduje, że stanę się 
szczęśliwa. Znaleźć drugiego człowieka, który by za-
kręcał się ze mną, który podzielałby moje pasje i za-
interesowania. Z którym można by iść przez życie. 
Bo tak naprawdę ja, niepoprawna romantyczka, szu-
kam miłości. Może powie ktoś, że to za późno. Ale 
ja wierzę, że kochać można bez względu na wiek. 
I z tego wynika też moje ostatnie zakręcenie – piszę 
miłosne wiersze…
Teraz znów oczekuję z zainteresowaniem, że życie 
przyniesie mi coś, co będzie mnie znowu kręcić.

Napisz do autorki
e-mail: biuro@mediasenior.pl 
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Zofia Sawikowska

Studia wyższe dla seniorów
Z nowym rokiem akademickim ruszają wyższe wieczorowe studia dla 
osób 60+. Zarówno podstawowe, magisterskie, jak i podyplomowe. 
Na kierunki prawnicze, dziennikarskie czy związane ze sztuką.

A co jest za tą górą? A dlaczego niebo jest niebie-
skie? A co mówi kot, kiedy mruczy? – wszyscy ro-
dzice znają te pytania świadczące o tym, że dziecko 
pracuje wyobraźnią i chce wiedzieć więcej. Uczy się 
rozumienia zjawisk otaczającego świata. Małe dzie-

ci pobudzane są przez spontaniczną ciekawość po-
znawczą. Ciekawość starszych dzieci kanalizowana 
jest narzuconym im, uformowanym systemem edu-
kacyjnym. Aktywność edukacyjna polskiej młodzieży 
starszej (15-19 lat) należy do najwyższych w Europie 
(95%). Natomiast aktywność edukacyjna polskich 
emerytów (ciekawość wiedzy) należy do najniższych 
(0,6% populacji osób 60+ uczestniczy w kursach, 
wykładach, programach edukacyjnych przy wskaź-
niku np.  w Danii –22% w Danii). Za nami – co do 
emerytów mało zainteresowanych pogłębianiem lub 
nabywaniem nowej wiedzy  – jest tylko Grecja, Chor-
wacja, Rumunia i Bułgaria. A przed nami cała Europa 
ze średnim wskaźnikiem 5%.

Tylko 1 procent seniorów należy do UTW
Nie jest zamiarem autora wystawianie nagannej opinii 
polskim emerytom. Emeryt bowiem jest człowiekiem, 
który wprawdzie wiele może, ale już nic nie musi. 
Ciekawości tego, czego nie wie, przejawiać także już 
nie musi, chociaż może, jeśli ma ochotę. Ważnym 
wszelako jest, aby żył aktywnie w dowolnej formie. 
I tutaj: 15% Polaków populacji 60+ koncentruje ak-
tywność w spędzaniu wolnego czasu na przynależ-
ności do różnorodnych organizacji pozarządowych 

oraz uczestnictwie w organizacjach i grupach religij-
nych. Natomiast do uniwersytetów trzeciego wieku, 
których w kraju jest około 500, należy 1% populacji 
seniorów. Część z powodu kursów o przydatności 
praktycznej (np. języki obce, komputery, fotografia 
itp.), znaczna część, zwłaszcza w małych miastecz-
kach, z powodów towarzyskich, inni dla możliwości 
pogłębiania wiedzy w jakichś dziedzinach np. historii 
sztuki, psychologii, filozofii, historii lokalna itd. Każda 
z tych grup znajduje miejsce w strukturach organiza-
cyjnych UTW.

Co robić z wolnym czasem?
Wielu emerytów nie radzi sobie jednakże z tworze-
niem aktywnej, interesującej organizacji życia. Żyją 
pasywnie, biernie. Przez pierwsze dwadzieścia lat 
bieg naszego życia organizowany był przez rodziców 
i szkołę. Następne trzydzieści lat – przez pracę za-
wodową i rozwijającą się rodzinę. To tam życie wy-
znaczało nam zadania, role, formy aktywności i ich 
granice oraz podporządkowanie planów osobistych 
trzem wyznacznikom: czy będzie mnie stać, czy or-
ganizacja życia rodzinnego na to pozwoli oraz, czy 
mam szansę dostać urlop w tym właśnie czasie. Te-
raz żadne wyznaczniki nie określają nam niczego 

Andrzej Wasilewski
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•	Bywasz w centrum wydarzeń 
senioralnych. 

•	Masz więcej czasu na emeryturze, 
lubisz pisać i sprawnie Ci to 
wychodzi. 

•	Chcesz tworzyć wiadomości, 
artykuły dla dużej grupy czytelników.

•	A może twoją pasją jest poezja.
•	Korzystasz z poczty elektronicznej  

(wysyłasz maile, przesyłasz zdjęcia).
•	Dołącz do zespołu Gazety Senior. 

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

Poznaj Reporterów Gazety Senior  
na stronie www.gazetasenior.pl 

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

Redakcja Gazety Senior 
zaprasza do współpracy 
dziennikarzy, reporterów,  
fotoreporterów, poetów.

(no, może pułap wysokości emerytury). Nikt nas nie potrzebuje, a my nie mamy 
pomysłu, co robić z nadmiarem wolnego czasu, aby nie było monotonnie, nudno 
i z poczuciem, że życie stanęło w miejscu.

A może by tak na… studia?
I tu właśnie, w sukurs emerytom, zdąża poznańska Akademia Wychowania Fi-
zycznego uruchamiając dla młodych ludzi stacjonarne studia wyższe o profilu 
„animator aktywności seniorów”. Ten profil edukacyjny będzie miał dwie specja-
lizacje: stymulacja aktywności fizycznej, rekreacyjnej oraz stymulacja aktywno-
ści w sferze społeczno-kulturalnej. Absolwent będzie mógł pracować w sana-
toriach, domach kultury, domach opieki, hotelach, biurach podróży, szpitalach, 
fundacjach i organizacjach zajmujących się seniorami jako kwalifikowana oso-
ba przygotowana do samodzielnego formułowania oferty usługowej w zakresie 
animacji, rekreacji, edukacji i innych form aktywnego dynamizowania własnej 
aktywności seniorów. Jak mówi pewien pracownik uczelni – jeszcze studia nie 
ruszyły, a już zgłaszane są zapotrzebowania na ich absolwentów.

Magisterskie i podyplomowe
Nie jest to jednak jedyna nowość ostatniego czasu w zapełnianiu przestrzeni 
publicznej świata seniorów. Z inspiracji dra Zbigniewa Szkutnika, przewodni-
czącego Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu, niestrudzonego w swojej inicja-
tywności na rzecz doskonalenia pól jakości życia emerytów, Rektor Wyższej 
Szkoły Umiejętności Społecznych prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz uruchamia 
wyższe wieczorowe studia dla osób 60+. Zarówno podstawowe, magisterskie, 
jak i podyplomowe.
Uniwersytety Trzeciego Wieku, nawet jeżeli działają pod patronatem i w ramach 
szkół wyższych, nie dają wiedzy kompleksowej. Stanowią raczej rekreację inte-
lektualną, oferując co tydzień wykład wprawdzie pracowników naukowych, lecz 
za każdym razem na inny temat i w formie ciekawostkowej. Natomiast regular-
ne studia wyższe dają usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę w określonej 
dziedzinie. W programie oferowanym emerytom przez WSUS znajdą się np. 
podyplomowe studia prawnicze, studium sztuki czy też kierunek dziennikarski.

Stypendia dla seniorów
Oczywiście Pan Rektor zdaje sobie sprawę ze skromnych możliwości finanso-
wych emeryta. Zdaje sobie sprawę również, że przedsięwzięcia zupełnie dar-
mowe nie gwarantują odpowiedniej dyscypliny uczestnictwa. Uczelnia wychodzi 
jednak naprzeciw problemowi w sposób zachęcający emerytów do podjęcia na-
uki. Już powołana została fundacja gromadząca środki finansowe na stypendia 
dla studentów emerytów. W niektórych przypadkach stypendium będzie wynosić 
sto procent czesnego. Wiele zależy, jak to ze stypendiami, od studenta. Funda-
cja ma już wymierne sukcesy w rozmowach ze sponsorami, którymi są wielkie, 
bogate firmy. Jedna z nich ufundowała np. stypendia dla pięciu studentów-eme-
rytów. Jedna! A przecież fundatorów jest i będzie więcej.
Podania można składać już. Nabór odbędzie się z nowym rokiem akademickim. 
I to są nasze dobre wiadomości dla czytelników w czasie trwającego sezonu 
wakacyjnego.

Seniorzy
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W krajach Europy Zachodniej już od wielu lat funk-
cjonuje odwrócona hipoteka, z której z powodzeniem 
korzystają emeryci. Na Zachodzie umowy renty do-
żywotniej czy odwróconego kredytu hipotecznego 
podpisuje się już od dziesiątek lat. Umożliwiają one 
uzyskanie dodatkowego do emerytury dochodu, któ-
ry pomaga w codziennym utrzymaniu i jednocześnie 
pozwala na wydatki, które do tej pory były niemożli-
we. Jak donosi Financial Times, tylko w 2016 r. rynek 
odwróconej hipoteki w Wielkiej Brytanii wzrósł o 34%. 
Co roku podpisuje się tam ponad 20 tysięcy nowych 
umów, łącznie zawarto ich już blisko 400 tys. Jedynie 
w 2016 r. ulokowano ponad 2,2 miliarda funtów w ra-
mach odwróconej hipoteki i podpisano ponad 27 tys. 
nowych umów.

Na zakup leków, na wakacje
Polscy seniorzy emeryturę wydają głównie na czynsz, 
rachunki i leki.  Prawdziwe przyjemności, takie jak 
wyjazd na wakacje, są w zasadzie nieosiągalne. 
Tymczasem wysokość dodatkowego comiesięczne-
go świadczenia wypłacanego w postaci renty nie-
jednokrotnie podwaja budżet domowy, a na pewno 
powoduje wzrost komfortu życia. Dodatkowo, w za-
leżności od indywidualnej umowy, można uzyskać 
jednorazową kwotę, która może być przeznaczona 
na spłatę wcześniejszych zobowiązań, na nieprzywi-
dziane wydatki lub po prostu na spełnienie marzeń. 
– Renta dożywotnia może być wykorzystywana 
w różny sposób. Jedni przeznaczają ją, aby sprostać 
rzeczywistości i nie martwić się o opłacenie rachun-
ków czy zakup leków, inne osoby w całości prze-

znaczają rentę na przyjemności i realizację swoich 
marzeń – mówi Katarzyna Brzeska-Miksa, prezes 
Funduszu Hipotecznego Familia. – 34% ankietowa-
nych osób, które mają podpisaną umowę z Fundu-
szem Hipotecznym Familia wyjeżdża na odpoczynek 
przynajmniej raz w roku, a co czwarta osoba robi to 
jeszcze częściej. 

Skonsultuj z rodziną i prawnikiem
Coraz więcej osób omawia kwestię skorzystania 
z renty dożywotniej w gronie najbliższej rodziny. Czę-
sto to właśnie dzieci sugerują rodzicom podpisanie 
umowy z funduszem. 
Z badań przeprowadzonych przez Fundusz Hipo-
teczny Familia wynika, że aż 80% osób korzystają-
cych z renty dożywotniej to osoby z wykształceniem 
wyższym i średnim. Prawnicy, architekci, aktorzy, na-
uczyciele, emerytowani wojskowi to wiodące zawody 
wśród klientów Funduszu. Mimo iż renta dożywotnia 
adresowana jest do wszystkich, bez względu  na wy-
kształcenie, to jednak osoby z dyplomem stanowią 
większość klientów Funduszu. 

Komfort życia
Pani Wiesława, która ma 93 lata, trzy lata temu pod-
pisała umowę z Funduszem Hipotecznym Familia. 
Nadal mieszka w 50-metrowym mieszkaniu w Cie-
chocinku, pomimo starań córki, aby przeniosła się do 
niej do Włoch. – Po śmierci mojego męża, gdy zasta-
nawiałam nad tym, co dalej mam w życiu robić, zo-
baczyłam reklamę Funduszu Hipotecznego Familia 
w telewizji i zdecydowałam się na podpisanie umo-
wy. Nie chciałam wyjeżdżać z Ciechocinka. Mam ro-

dzinę w Warszawie, w Toruniu i córkę we Włoszech, 
ale wolałam zostać tutaj. Córka, która jest podobna 
do mnie i daje innym ludziom dużo wolności, powie-
działa mi: Mamo, to wszystko jest twoje, całe życie 
na to pracowałaś, więc teraz zrób tak, jak uważasz 
– mówi pani Wiesława. – Jestem bardzo zadowolona 
z tego, że podpisałam umowę z Familią. Te pieniądze 
pozwalają mi prowadzić taki tryb życia, jaki prowadzi-
łam dotychczas.

Odwrócona hipoteka, czyli komfort codzienności
Anegdotyczne stają się już opowiadania o tym, co nasi zachodni sąsiedzi mogą 
zrobić za swoją emeryturę i tym samym czego my, tu w Polsce, za emeryturę zrobić 
nie możemy. Średnia emerytura w Polsce to 1780 zł na rękę. Jak to zmienić?

Fundusz Hipoteczny Familia, tel. 22 831 95 10, www.familiasa.pl, email: info@familiaSA.pl

REKLAMA

Jeśli chcesz uzyskać więcej 
informacji na temat renty 
dożywotniej zadzwoń:

801 801 841

Lato w pełni
Przez uchylone okno wpadają ciepłe promienie słoń-
ca i słychać śpiew ptaków. Niestety wszystko to nie 
cieszy, gdy jest się samemu zamkniętym w czterech 
ścianach. 
Jedną z takich osób jest pani Ewa - tak spragniona 
kontaktu z drugim człowiekiem, że wychodzi z domu, 
tylko po to by usiąść na ławce naprzeciwko gwarnej 
restauracji i choć popatrzeć na roześmiane twarze 
przechodniów i gości wychodzących z restauracji.

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” 
stara się to zmienić!
Jak co roku, w wakacje, Stowarzyszenie organizuje 
wakacyjne wyjazdy dla swoich podopiecznych. 
By było to możliwe potrzebuje wsparcia darczyńców 
i wolontariuszy. Wielu naszych podopiecznych wła-
śnie z radością zaczyna pakować zakurzone do tej 
pory walizki na wakacyjny wyjazd do Białobrzegów, 
gdzie bezpiecznie i ciekawie będą mogli spędzić 

czas z wolontariuszami naszego Stowarzyszenia. 
– mówi Joanna Jaworska, koordynatorka warszaw-
skiego Oddziału „mbU”.

Pozostali podopieczni wciąż marzą o takim wyjeź-
dzie. Jedną z nich jest wspomniana pani Ewa, które 
całe życie pomaga innym. Pracowała 30 lat w służbie 
zdrowia, i nawet dziś, gdy cierpi z powodu zaćmy, 
bezsenności i zaawansowanej cukrzycy, stara się 
wspierać sąsiada. Jedyną jej radością jest malowa-
nie rysunków, w których pokazuje swoje marzenia. 
Dziś namalowała swój wymarzony dzień wakacji. Na 
rysunku tak niewiele: zieleń, kwiaty, ptaki.

Dla samotnych starszych osób wyjazd wakacyjny to 
nie tylko chwila oddechu od trosk starości, ale przede 
wszystkim spełnienie marzeń o bliskości, poczuciu 
bezpieczeństwa i zapomnieniu choć na chwilę o sa-
motności. Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” za-
chęca do włączenia się w akcję, która pomaga senio-
rom wyjechać na wakacje.

„Dla wielu z naszych podopiecznych będą to pierw-
sze wakacje od kilku lat. Wyjazd na tak długo to 
ogromne wyzwanie. Te osoby, które są gotowe na 
taką wakacyjną przygodę, przeżyją z nami radosny 
czas. Każdy dzień będzie pełen wrażeń. Planuje-
my spacery nad jeziorem, gry planszowe, konkursy, 
wspólne ognisko. Nikt nie będzie miał prawa siedzieć 
sam i się nudzić”. – mówi Joanna Mielczarek, Dyrek-
tor Stowarzyszenia.

„A ostatniego dnia wszyscy będziemy płakać ze 
wzruszenia i wymieniać się adresami.” – dodaje pani 
Krystyna, podopieczna „małych braci Ubogich”.

85 zł to koszt jednej doby pobytu wakacyjnego dla 
jednej osoby. Ta kwota zawiera nocleg, wyżywienie, 
ubezpieczenie, atrakcje na miejscu pobytu oraz opie-
kę pielęgniarki. W trakcie całego pobytu seniorzy 
będą mieli także stałe wsparcie wolontariuszy „ma-
łych braci Ubogich”.

Akcję wakacyjną można wesprzeć wpłacając darowiznę bezpośrednio  
na konto Stowarzyszenia "mali bracia Ubogich" organizacja pożytku  
publicznego, KRS: 0000160750
numer konta: 95 1090 1043 0000 0001 0112 4551
lub na stronie: https://www.malibracia.org.pl/wakacje/

Aby uzyskać szczegółowe  
informację prosimy o kontakt  
z Joanną Mielczarek: 
e-mail: info@malibracia.org.pl 
tel. 501 151 045
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dla których warto mieć złoto
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Dla jednych złoto to symbol bogactwa, dla innych zbędnego przepychu.  
Czasem szybciej skojarzy się z dawną historią albo westernem, niż z czymś, 
co sami możemy kupić. Kruszec pozornie niedostępny, ale tak naprawdę 
mamy go na wyciągnięcie ręki. Prezentujemy 5 powodów, dla których warto 
mieć złote sztabki lub monety.

 Doskonale przechowuje wartość 
Złoto to znany od wieków sposób na przechowywa-
nie wartości. Systemy ekonomiczne się zmieniają, 
pieniądze papierowe i elektroniczne bywają niepew-
ne, a złoto świetnie opiera się inflacji i ma dość stabil-
ną cenę. W ostatnich 40 latach zanotowało też kilka 
spektakularnych wzrostów cen, szczególnie w czasie 
kryzysów. To zatem doskonały sposób na przekazy-
wanie kapitału kolejnym pokoleniom. 

 Kupują je banki 
Z jednej strony banki obwinia się za światowe kry-
zysy, ale z drugiej mamy do banków spore zaufanie, 
bo w końcu trzymamy w nich pieniądze i zaciągamy 
kredyty. Mimo, że żyjemy w czasach pieniądza elek-
tronicznego i mówi się, że czasy „złotego pieniądza” 
już minęły, to jednak większość banków centralnych 
nadal trzyma spore zapasy królewskiego kruszcu, 
a wiele z nich dokupuje co roku ogromne ilości. Prym 
wiodą w tym Chiny, warto wyciągnąć z tego wnioski. 

 Nie da się go podrobić 
Złoto ma unikalne właściwości fizyczne i chemiczne, 
w profesjonalnym laboratorium odpowiedni specjali-
sta bezbłędnie rozpozna fałszywkę. Dlatego kupując 

złoto warto stawiać na zaufanych dostawców i zwra-
cać uwagę, czy złoto ma odpowiednie certyfikaty. 
Dobrym przykładem jest złoto certyfikowane przez 
London Bullion Market Association (LBMA), czyli sto-
warzyszenie przy londyńskiej giełdzie. Warto pytać 
o złoto od producentów zrzeszonych w LBMA, w pol-
skich sklepach. 

 Nie da się go „wyprodukować” 
Nagłe zwiększenie wydobycia złota jest praktycznie 
niemożliwe. Nie da się go „dodrukować”, jak w przy-
padku pieniędzy. Złota nie można też sztucznie 
wytworzyć czy wyprodukować. Dlatego w wielu re-
jonach świata gorączka złota ciągle nie gaśnie. Eks-
perci szacują, że całe złoto świata zmieściłoby się 
w 112 wagonach towarowych, czyli przewiozłyby go 
3 „złote pociągi”. 

 Jest na wyciągnięcie ręki 
Jednym z mitów o złocie jest przekonanie, że to coś, 
co wymaga naprawdę grubego portfela. Co prawda 
możemy kupić sztabki kilogramowe za ok. 150 tys. 
złotych, ale są też dostępne sztabki za ok. 200 zł. 
Z kolei najbardziej popularne i opłacalne (pod wzglę-
dem ceny jednego grama) są sztabki uncjowe, czyli 

o wadze 31,1 gramów i cenie ok. 5 tys. zł. Złoto jest 
coraz bardziej dostępne i popularne w Polsce. Mo-
żemy je kupować w stacjonarnych sklepach Golden-
mark i Mennicy Wrocławskiej w całej Polsce. 

5 powodów

Więcej informacji o oszczędzaniu pieniędzy, zło-
cie i bezpłatnych wykładach Akademii Golden-
mark i Mysaver znajdziecie Państwo na portalu 
mysaver.pl 
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Catharina Ingelman-Sundberg szturmem zdobyła 
świat swoimi książkami o Emeryckiej Szajce: Se-
niorzy w natarciu i Pożyczanie jest srebrem, a ra-
bowanie złotem. Emerycka szajka idzie na całość 
to już trzecia książka o uwielbianych przez czytelni-
ków emerytach, którzy uciekli z domu opieki.
Zdeterminowani bohaterowie, chcąc poprawić ja-
kość życia starszych i ubogich osób, ruszają do 
akcji. Przy pomocy śmieciarki i kilku świnek skar-
bonek dokonują spektakularnego napadu na bank. 
W pogoni za fortuną wiodą ryzykowne życie pośród 
szczwanych miliarderów i mafii we francuskim Sa-
int-Tropez…
Cykl o emeryckiej szajce dostępny jest również 
w wersji do słuchania w znakomitej interpretacji Ar-
tura Barcisia.

Jaka była młodzież w PRL? Trudno ją wrzucić 
do jednego worka. Autorzy postanowili jednak 
wydobyć cechy wspólne, zaprezentować prze-
miany w obyczajach i sposobie postrzegania 
świata. 

• Co młodzi myśleli o polityce? 
• Kiedy dziewczyny skracały sukienki,  

a chłopcy zapuszczali fryzury? 
• Jak młodzi żyli „za te polskie dwa tysiące”? 
• Jak się bawili „na dechach” i w dyskote-

kach? 
• Kiedy brali ślub i jak walczyli o własny kąt? 
• Co przyniosła rewolucja seksualna? 
• Na te i wiele innych pytań odpowiada książ-

ka Ta nasza młodość.

Po tę publikację powinni sięgnąć wszyscy! 
Młodzi duchem i ciałem – żeby wiedzieć więcej 
o swoich rodzicach i dziadkach. Młodzi już tyl-
ko duchem – żeby powspominać minione lata 
z łezką w oku, ale i odrobiną refleksji. Autorzy 
książki – Kazimierz Kunicki i Tomasz Ławec-
ki - mają w dorobku po kilkadziesiąt książek, 
w tym szereg pozycji popularnonaukowych, 
reportaży z kraju i ze świata, przewodników 
turystycznych, esejów oraz biografii sławnych 
Polaków.

Magda Wieteska: Kto się gorzej ubiera, Pani zdaniem? Młode 
dziewczyny czy starsze panie?

Krystyna Bałakier: Moim zdaniem dużo gorzej ubierają się z wielu powodów 
starsze panie. Młode dziewczyny starają się co prawda z różnym skutkiem wy-
korzystywać obszerną ofertę ubrań i dodatków. Najważniejsze jest jednak, że 
eksperymentują, bo w przyszłości z łatwością znajdą swój niepowtarzalny styl.

M.W.: Mówi Pani, że przy metamorfozach o wiele trudniej pracuje 
się z mężczyznami niż z kobietami. Dlaczego?

K.B.: Przy realizacji tego typu projektu przede wszystkim potrzebne jest spę-
dzenie trochę czasu na zakupach, a tego mężczyźni raczej nie lubią. Ciężej 
jest też ich przekonać do stosowania kolorów czy noszenia dodatków (…).

Jak nie zostać „własną babcią”?
Krystyna Bałakier to znana w całej Polsce wrocławska stylistka 
i blogerka 50+, autorka metamorfoz, dzięki którym kobiety 
i mężczyźni mogą znaleźć swój styl i czuć się atrakcyjnie. 

fot. Marta Gutsche

Zapraszamy do odwiedzin na naszym portalu 
www.gazetasenior.pl (zakładka Wywiady) 
i lektury całej rozmowy!

Emerycka Szajka 
idzie na całość

Zapraszamy do lektury wywiadu 
z autorką - Cathariną Ingelman-
Sundberg - przeprowadzonego 
podczas jej pobytu w Polsce.  
Do przeczytania na GazetaSenior.pl. 
Dokładny link: 

www.gazetasenior.pl/seniorzy-nie-maja-byc-grzeczni

Ta nasza młodość
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Bilety: kupbilecik.pl oraz w kasach stacjonarnych

17.10.2017     Rzeszów Filharmonia Podkarpacka
18.10.2017     Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury Zagłębie
19.10.2017     Bielsko - Biała Bielskie Centrum Kultury
20.10.2017     Zabrze Dom Muzyki i Tańca
22.10.2017     Lublin Centrum Kongresowe UP
23.10.2017     Kraków, Filharmonia Krakowska

Nie tylko Strauss... Gala
Europejska Orkiestra Straussowska pod dyrekcją  
Hansa-Petera Mansera oraz Anita Maszczyk, Monika Piechaczek, 
Anna Ciereszko, Jarosław Zawartko, Tomasz Tracz.

Dziadek do orzechów
25.11.2017  
Zabrze Dom Muzyki i Tańca

2.12.2017  
Chełm Chełmski Dom Kultury

Jezioro łabędzie 
26.11.2017 Lublin 
Centrum Spotkania Kultur

27.11.2017 Rzeszów
Filharmonia Podkarpacka

29.11.2017 Legionowo
Arena Legionowo

30.11.2017 Kalisz Arena Kalisz

1.12.2017  Bełchatów Miejskie 
Centrum Kultury Giganty Mocy

3.12.2017 Stalowa Wola
Miejski Dom Kultury

ROYAL RUSSIAN BALLET

Bilety: kupbilecik.pl,
eventim.pl, 
salony EMPiK oraz  
w kasach stacjonarnych

Tytułowa Louise to staruszka, która utknęła w nadmor-
skim kurorcie, po tym jak odjechał ostatni w tym sezo-
nie pociąg. Zanosi się na to, że szanse na wydostanie 
się są zerowe. Louise nie wpada w panikę i postanawia 
przetrwać samotnie zimę. Nie będzie to łatwe. Z czasem 
jednak ulewne deszcze, przypływy czy brak ludzi, prze-
stają jej doskwierać tak mocno, jak na początku. Mimo, 
że Louise brakuje tak wielu doczesnych rzeczy, znajdu-
je coś bezcennego ― wiarę w siebie. Staruszka zaczy-
na traktować swoją sytuację jako wyzwanie. Ma zamiar 
przetrwać stawiając czoła żywiołom i swym trudnym 
wspomnieniom, które znalazły idealną okazję na wzięcie 
udziału w przygodzie... Wzruszający film animowany dla 
dorosłych o sile człowieka i o tym, że w każdym wieku 
można znaleźć sens życia.

Film, który zdobył dopiero co nagrodę publiczności 
na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych 
ANIMATOR 2017, to belgijsko-francuska koorpodukcja 
z 2016 r. jest piękną animacją, która z niezwykły, godny 
i pogodny sposób pokazuje jesień życia.

reżyseria: Jean-François Laguionie, scenariusz: Jean-
-François Laguionie, gatunek: animacja, produkcja: Bel-
gia/Francja 2016

Jaką książkę, film polecasz?  
Prześlij tytuł i krótką  
recenzję do Redakcji.
e-mail: biuro@mediasenior.pl 

poczta: Gazeta Senior  
50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 9/301 

Louise nad morzem  
W kinach od 22 września



www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny12

REKLAMA

O.W.R. SUS Mrzeżyno
ul. Nadmorska 12, 
72-330 Mrzeżyno, 
tel./fax +48 91 386 62 94, 
mrzezyno@sustravel.pl

O.W.R. PIRAMIDA Mrzeżyno
ul. Kołobrzeska 30, 
72-330 Mrzeżyno, 
tel./fax +48 91 386 61 47, 
piramida@sustravel.pl 

O.W.R. VARSOWIA Międzywodzie
ul. Wojska Polskiego 8, 
72-415 Międzywodzie, 
tel./fax +48 91 381 38 69, 
miedzywodzie@sustravel.pl

Oferując klientom wypoczynek nad Bałtykiem, chce-
my się z nimi dzielić pięknem rodzimych krajobrazów, 
miejscami do których powrót daje radość, wytchnienie 
i pozwala oderwać się od codzienności. Nieustannie 
dbając o to, byście mogli Państwo na nowo odkrywać 
zalety wypoczynku nad polskim morzem, proponujemy 
komfortowe obiekty w Mrzeżynie i Międzywodziu, któ-
rych bogata oferta pozwoli zadowolić każdego, kto pra-
gnie odzyskać równowagę zarówno ciała jak i ducha. 
Nasza baza zabiegowa specjalizuje się w rehabilita-
cji m.in. następujących schorzeń i dysfunkcji:
• choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa, stawów 
• choroby układu krążenia 
• choroby układu pulmonologicznego 
• choroby neurologiczne 
• reumatoidalne zapaleniu stawów
• stany pourazowe kości, ścięgien i tkanek miękkich.

Oferowane zabiegi lecznicze obejmują m.in. masaże, 
okłady borowinowe, magnetoterapię, elektroterapię, 
kąpiel perełkową, kąpiel solankową czy gimnastykę.
Organizowane przez nas wczasy zdrowotne zwierają 
nocleg, pełne wyżywienie, konsultację lekarską, opiekę 
pielęgniarską oraz dwa zabiegi dziennie.
W trakcie turnusów odbywają się: gimnastyka poranna, 
wieczorki taneczne z muzyką na żywo, biesiady przy 
ognisku, nordic walking, wycieczki fakultatywne. Moż-
na również bez ograniczeń korzystać z szerokiej bazy 
sportowo-rekreacyjnej na terenie Ośrodków (w tym 
również z wypożyczalni sprzętu plażowego).
Aby zadbać o swoje zdrowie, warto już dziś zaplano-
wać przyszłoroczny wypoczynek. 
Pamiętaj, że pobyty rehabilitacyjne to dla osób chorych 
leczenie, a dla zdrowych skuteczna profilaktyka.

W trosce o Państwa komfort i dobre samo-
poczucie od maja 2017 r. uruchomiliśmy 
w Ośrodku PIRAMIDA strefę SPA. Jest to 
miejsce, w którym mogą Państwo odzyskać 
wewnętrzną równowagę oraz zregenerować 
siły witalne odrywając się tym samym od 
trosk i zmartwień dnia codziennego. 
Zapraszamy na chwilę relaksu i odpoczyn-
ku. Ukojenie dla zmęczonego ciała i ducha 
można odnaleźć w naszym nowym jacuzzi. 

Do zregenerowania sił fizycznych i psy-
chicznych polecamy saunę fińską, która 
doskonale wpływa na zwiększenie witalno-
ści organizmu. 

Dbających o oczyszczenie ciała, poprawę 
jakości i jędrności skóry zapraszamy do 
kabiny Infrared.

PIRAMIDA  
Medical SPA

SIEĆ OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWO – REHABILITACYJNYCH

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o organizowanych turnusach

GINJAL urit 
suplement diety
Na kłopoty z nerkami  
i układem moczowym

opakowanie: 
60 kapsułek

Cena: ok. 35 zł

REUMPAPAI 
suplement diety
Zadbaj o swój układ kostny

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

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

moczowe
• zwiększa odporność na zakażenia
• stworzony na bazie naturalnych 

składników roślinnych

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

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

opakowanie: 
100 kapsułek

Cena: ok. 35 zł

rajstopy, legginsy, 
pończochy, podkolanówki

Bielizna medyczna
na nietrzymanie moczu, 
wyszczuplająca, 
antycellulitowa

Bielizna  
rozgrzewająca 
z merynosów (100%)
z angorą

www.artcoll.pl
22 720 35 96

Przeciwżylakowe  
wyroby 
pończosznicze
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WYPROSTUJ SWOJE PALCE
Opaska zalecana jest przy występowaniu 

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

www.opaskanapalec.pl

Wykonujemy również wkładki 
ortopedyczne na miarę  

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

Tel. 58 691 00 24    721 298 246

Nowa starość  
Projekt: wygodne życie
Choć z każdym rokiem przybywa w Polsce projektów tworzonych 
z myślą o seniorach, ten obszar projektowania dopiero się rozwija. 
Produkty, którymi otaczają się osoby starsze, mają im pomagać, ale 
nie powinny ich stygmatyzować. Projekty dla seniorów można będzie 
oglądać już w październiku podczas Łódź Design Festival.
Podczas festiwalu prezentowana będzie wystawa 
New Old – projektowanie dla nas w przyszłości, która 
inspiruje do przeanalizowania na nowo podejścia do 
wzornictwa dedykowanego osobom starszym. Kura-
torzy wystawy, Helen Hamlyn oraz Jeremy Myerson, 
temat ujęli w 6 sekcjach: Starość, Tożsamość, Dom, 
Wspólnota, Praca oraz Mobilność. Każda z kategorii 
stanowi wyzwanie dla designerów, aby stworzyć re-
alizację na miarę współczesnych potrzeb, stanowią-
cą odpowiedź na problemy, z którymi muszą zmie-
rzyć się ludzie starsi.

Właściwa aranżacja wnętrz
Podczas festiwalu projektanci udowodnią, że nawet 
niewielkie zmiany w przestrzeni mogą znacząco 
ułatwić życie osobom starszym. Wymiana mebli ku-
chennych na takie, przy których nie trzeba się schy-
lać, lekkie krzesełka i taborety, które bez problemu 
mogą być przenoszone w inne miejsca domu – takie 
rozwiązania gwarantują funkcjonalność i wygodę na 
przyszłość. Bardzo ważnym elementem wykończenia 
wnętrz jest podłoga. Zbyt śliskie powierzchnie mogą 
spowodować upadek. Dlatego aranżując przestrzeń 
warto patrzeć na mieszkanie całościowo.
Wszystkie akcesoria powinny być w zasięgu ręki se-

niora. Pokój dzienny to miejsce szczególne dla osób 
starszych, tutaj spędzają wiele czasu, dlatego warto 
pomyśleć o odpowiednim oświetleniu oraz wygodnej 
sofie lub fotelu z podnóżkiem, które zagwarantują na-
leżyty odpoczynek. 

Klasyka ponad wszystko
Nawiązanie do tradycji to trend, który stale powra-
ca i jest często wykorzystywany przez projektantów 
w aranżacji przestrzeni mieszkalnej. Retro inspiracje 
są doskonałym rozwiązaniem również dla osób star-
szych, które cenią sobie klasyczne detale. Wzorzy-
ste posadzki z lat 20-tych i fascynacja naturalnymi 
fakturami zamkniętymi w geometrycznych formach to 
kolekcja Wawel Ceramiki Paradyż, która pojawi się 
na festiwalu. 

W skórze seniora
Projektowanie dla osób starszych wymaga uwzględ-
nienia ograniczeń, z których często młodzi designe-
rzy nie zdają sobie sprawy. Naukowcy z Uniwersytetu 
przyrodniczego w Poznaniu, we współpracy z part-
nerami z 9 państw Regionu Morza Bałtyckiego oraz 
firmą Get Models Now postanowili zmierzyć się z tym 
problemem. W ramach projektu „BaltSe@nioR” opra-
cowali specjalny kombinezon, który symuluje ograni-

czenia ruchowe, z jakimi na co dzień borykają się 
osoby starsze. Dzięki niemu designerzy będą mogli 
otrzymać cenne wskazówki, przydatne podczas pro-
jektowania nowych rozwiązań dla tej grupy.  

Więcej na temat festiwalu na stronie:
http://www.lodzdesign.com
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NIE dla komarów 
i kleszczy
Pogoda za oknem zachęca do myślenia o wyprawach 
rowerowych, do lasu, na ryby czy grilla.  
Piękną wizję wypoczynku może jednak zepsuć 
perspektywa bliskiego spotkania z komarami,  
kleszczami i meszkami. Jak chronić się przed nimi?
Ryzyko zarażenia się chorobami przenoszonymi 
przede wszystkim przez kleszcze nie jest jedynym 
powodem, aby się chronić przed ugryzieniami. Re-
akcje alergiczne, bolesne i swędzące miejsca po 
ukąszeniach czy irytujące bzyczenie komara mogą 
zepsuć chwile przyjemności na świeżym powietrzu. 
Jeszcze przed naszą erą ludzkość starała się zna-
leźć rozwiązanie tego problemu. W celu odstrasze-
nia dokuczliwych owadów smarowano skórę mocno 
pachnącymi substancjami. Obecnie produkty oparte 
na substancjach naturalnych są odbierane jako nie-
wystarczająco skuteczne, a ich zapach jako zbyt in-
tensywny. 

 Dla działkowców, wędkarzy i turystów 
W odpowiedzi na potrzeby wielu ludzi opracowano 
unikalną i bezpieczną formułę preparatów z serii 
MOSKILEX, które skutecznie chronią przed ukąsze-
niami komarów, kleszczy i meszek. Zawierają one 
kombinację trzech substancji o potwierdzonych wła-
ściwościach. DEET (N,N-Dietylo-m-toluamid) to śro-
dek odstraszający komary, kleszcze, muchy końskie, 
znany i stosowany od końca lat 40. XX w. Z kolei 

IR3535, syntetyzowany na bazie naturalnego 
aminokwasu, wykazuje szerokie spektrum i sku-
teczność działania. Odstrasza kleszcze, koma-
ry, meszki, osy i pszczoły. Stosowany jest również 
w środkach przeznaczonych dla dzieci. Używa się go 
już ponad 25 lat. Z kolei Pyrethrum Extract – perme-
tryna pochodzenia naturalnego – oprócz właściwości 
odstraszających ma także działanie owadobójcze. 
Jest to substancja pozyskiwana ze złocienia dalma-
tyńskiego Chrysanthemum cinerariaefolium (obecna 
nazwa: wrotycz dalmatyński). Przypuszcza się, że 
owadobójcze właściwości Pyrethrum były znane i wy-
korzystywane już w I w. w Persji i Chinach. Dlatego 
MOSKILEX to doskonałe rozwiązanie dla osób ak-
tywnie spędzających czas na łonie natury, które chcą 
skutecznie chronić się przed komarami, kleszczami 
i meszkami. Preparaty z tej serii są szczególnie po-
lecane turystom (podróżującym po Polsce i świecie), 
wędkarzom, leśnikom czy działkowcom.

Ochrona nawet przez 6 godzin
MOSKILEX z 10-procentową zawartością DE-
ET-u zapewnia maksymalną gwarancję działania na-

wet przez 3 godziny 
po aplikacji. Można go 

stosować u dzieci powy-
żej 6. roku życia. Z myślą 

o osobach, które potrzebują 
wydłużonej ochrony, powstał MOSKILEX ULTRA. 
Preparat dzięki wyższej, 30-procentowej zawartości 
DEET-u, daje pełną gwarancję działania nawet do 
6 godzin po aplikacji. Można go stosować u dzieci 
powyżej 12. roku życia. Spraye należy rozpylić rów-
nomiernie na chronione miejsca. Na twarz i szyję 
nanosić pośrednio – spryskać dłoń, a następnie roz-
prowadzić, unikając kontaktu z oczami i ustami. Tak 
zabezpieczeni możemy śmiało cieszyć się każdą ak-
tywnością na świeżym powietrzu. 
Najlepszą ochroną przed owadami krwiopijnymi 
jest jednoczesne stosowanie skutecznych prepara-
tów odstraszających, ale również zadbanie o odpo-
wiednią odzież, nakrycie głowy czy zaopatrzenie się 
w moskitierę.

Eksperci Laboratorium DermaPharm
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Jak rozpoznać, jak leczyć 
grzybicę stóp i paznokci?
Grzybica stóp i paznokci stanowi duży dyskomfort dla chorego, szacuje się, że 
dotyka co piątą osobę w Polsce. O tym, jak rozpoznać jej objawy, jak zapobiegać 
i leczyć opowiada mikrobiolog Magdalena Kulesza.
Zakażeniom grzybiczym sprzyjają wszystkie sytuacje, 
w których stopy narażone są na pocenie, macerację, 
wilgoć i powtarzające się urazy. Na infekcję narażeni 
są zwłaszcza diabetycy, osoby z obniżoną odporno-
ścią organizmu, przyjmujące przewlekle antybiotyki 
oraz leki immunosupresyjne. W grupie podwyższo-
nego ryzyka znajdują się także sportowcy, uczęsz-
czający na siłownię, basen oraz saunę – duże skupi-
ska ludzi wraz ze sprzyjającymi warunkami (wilgotne 
i ciepłe środowisko) dają wysokie ryzyko zakażenia. 
Osoby chorujące na cukrzycę powinny szczególnie 
kontrolować stan swoich stóp. Skóra diabetyków ma 
tendencję do wysuszania się, co z kolei może pro-
wadzić do pękania, powstawania mikrourazów, przez 
które drobnoustroje mogą z łatwością przedostać się.

 Objawy 
Grzybica paznokci jest terminem medycznym okre-
ślającym grzybicze zakażenie paznokci spowodo-
wane przez dermatofity. Częściej dotyczy paznokci 
u stóp niż u dłoni, powodując ich stopniowe znisz-
czenie. Może być ograniczona do jednego paznokcia 
bądź przenieść się na sąsiednie. Zwykle zakażenia 
grzybicze pojawiają się na pierwszym bądź piątym 
paznokciu u stopy, najprawdopodobniej z powodu 
szczelniejszego przylegania obuwia w tych miej-
scach. Zazwyczaj rozpoczyna się od odbarwienia 
części rogu paznokcia, które powoli rozprzestrzenia 
się na sąsiadujący naskórek. Zmiany można łatwo 
zauważyć. Ponadto dochodzi do zgrubienia płytki pa-

znokcia, jej deformacji, przy jednoczesnej łamliwości 
i łuszczeniu się warstwy zewnętrznej. 
Szacuje się, że ponad 50% osób uprawiających 
wszelkiego rodzaju aktywność sportową zmaga się 
z zakażeniem grzybiczym stóp, stąd inną nazwą 
schorzenia jest stopa sportowca lub stopa atlety. 
Dermatofity, które najczęściej są powodem grzybicy 
stóp, preferują wilgotne i ciepłe środowisko, rozwijają 
się w zewnętrznej warstwie naskórka. Zmiany skór-
ne w pierwszej kolejności pojawiają się pomiędzy 
czwartym a piątym palcem, ponieważ w tym miejscu 
jest najwyższy poziom wilgoci. Nieleczone – rozprze-
strzeniają się dalej, w konsekwencji mogą powodo-
wać grzybicę paznokci. Pod zmacerowanym naskór-
kiem widoczne są ogniska rumieniowe, które często 
bywają bolesne. Zmiany mogą mieć nieprzyjemny 
zapach. Najczęstszymi objawami grzybicy stóp jest 
zaczerwienienie, łuszczenie się skóry w szczególno-
ści pomiędzy palcami, pękanie naskórka oraz świąd, 
ból i pieczenie stóp. Niepokoić powinna nas również 
nadmierna potliwość, a w skrajnych przypadkach po-
jawienie się pęcherzy z jednorodną cieczą. 

 Leczenie i profilaktyka 
Na wcześnie rozpoznane i niepowikłane postaci grzy-
bic można stosować dostępne w aptece bez recepty 
maści, kremy, żele, wodoodporne płyny do rozpyla-
nia na skórę oraz działające miejscowo preparaty 
w formie lakieru bądź serum. Niezwykle ważne jest 
przestrzeganie higieny w czasie leczenia oraz stoso-

wanie się do zaleceń podanych na ulotce. 
Zwalczanie grzybicy paznokci obejmuje najpierw 
zahamowanie rozwoju grzybów w zakażonym pa-
znokciu, a następnie zapewnienie odnowy zdrowego 
paznokcia. Istotne jest usuwanie zakażonej płytki pa-
znokci za pomocą jednorazowych pilniczków, w celu 
uzyskania jak najgłębszej penetracji chorobowo 
zmienionego paznokcia i ułatwienia dyfuzji preparatu 
do łożyska. Preparaty przeciwgrzybicze stosowane 
miejscowo stosuje się regularnie przez dłuższy czas 
aż do momentu odrośnięcia zdrowego paznokcia. 

Jak należy dbać o stopy
1. Regularnie kontroluj stan swoich stóp oraz 

paznokci. Zwracaj uwagę na wszelkie zmiany 
dotyczące koloru, faktury oraz wyglądu skóry 
i paznokci. 

2. Sprawdzaj codziennie, czy na stopach nie ma 
żadnych mikrourazów, skaleczeń (cukrzyca 
może powodować zmniejszone odczuwanie 
bólu).

3. Dokładnie myj stopy przy pomocy mydła o od-
powiednim pH oraz pamiętaj o wysuszeniu 
stóp, w szczególności pomiędzy palcami.

4. Dbaj o nawilżenie skóry stóp. Ciepłe powie-
trze i odkryte buty powodują wysuszenie 
skóry, które może prowadzić do uszkodzeń 
i zmian skórnych oraz powstawania drobnych 
pęknięć w strukturze naskórka.

5. Pamiętaj, by buty były odpowiednio dopaso-
wane, ale nie za wąskie, co umożliwi Twoim 
stopom przewiew. Postaraj się planować za-
kup nowych butów pod koniec dnia, kiedy sto-
py są zmęczone i lekko opuchnięte.

6. Unikaj chodzenia boso, szczególnie w miej-
scach użyteczności publicznej. 

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

tel. 791 020 403
tel. 32/445 37 61
e-mail: urszula.wikarek@medcithi.pl
wioska-medyczna.pl

REKLAMA

Leśny Dom Seniora to ośrodek oferujący Państwu pobyty w komfortowych warunkach 
oddając do dyspozycji pokoje o wysokim standardzie z aneksami kuchennymi 
i tarasami. Posiadamy własną bazę rehabilitacyjną, w której oferujemy szeroki wachlarz 
zabiegów leczniczych z zakresu: kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masaży oraz 
światłolecznictwa. Polecamy również specjalistyczne badania diagnostyczne narządu 
ruchu pozwalające dokładnie ocenić zakres ruchomości stawów oraz obciążeń kończyn 
dolnych prowadzące do reedukacji chodu i zmniejszenia ryzyka upadku. Nasi goście 
mogą korzystać również ze strefy Wellness&Spa: jacuzzi, sauna, grota solna, „gabinet 
słońca”, sala fitness, gabinet kosmetyczny oraz gabinet fryzjerski. Dysponujemy także 
biblioteką, salą kominkową, w której prowadzimy zajęcia terapeutyczne, kaplicą. Na 
terenie Leśnego Domu Seniora znajduje się Muszla Koncertowa, miejsce do grillowania, 
zewnętrzne tarasy ze stolikami, ścieżki i alejki spacerowe.
Leśny Dom Seniora jest ośrodkiem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych, 
pozbawionym barier architektonicznych.
Holistyczne podejście, wyspecjalizowana kadra medyczna i profesjonalna opieka 
pozwala nam zadbać nie tylko o zdrowie fizyczne, ale również o dobrą kondycję 
psychiczną naszych Gości. 

kontakt@lesnydomseniora.pl
www.lesnydomseniora.pl

Zapraszamy na pobyty krótko  
i długoterminowe, Turnusy Rehabilitacyjne, 
Turnusy Wypoczynkowe,  
Pakiety Weekendowe

Piastowo 13a
Gąsawa

tel. 660 642 509
tel. 52 526 22 88

Żywa woda
Większość chorób ma wspólną przyczynę, którą wielu naukowców nazywa naruszeniem 
równowagi kwasowo-alkalicznej. Skutkiem tego jest zbytnie zakwaszanie organizmu. 
Zniwelujemy je, sięgając po… wodę. Jaką wodę należy zatem pić, aby zachować zdrowie?
Naukowiec D. Aschbach opublikowała wyniki badań 
klinicznych na temat wpływu wody alkalicznej na le-
czenie cukrzycy typu I i II. Pacjentom po terapii, któ-
rzy w ciągu 4-6 tygodni używali wody alkalicznej, ko-
nieczność wstrzykiwania insuliny zmniejszyła się do 
70%, a poziom glukozy we krwi zmniejszył się nawet 
do 30%. Po zakończeniu tego terminu i zaprzestaniu 
picia wody alkalicznej wskaźniki te obniżały się jesz-
cze przez 4-5 miesięcy.

Jaką wodę pijesz?
Od tego, ile i jakiej wody pijemy, bezpośrednio zależy 
nasze zdrowie. Zalecana dzienna norma to 2-2,5 litrów 
wody. Niestety, po wodę najczęściej sięgamy dopiero 
wtedy, gdy odczuwamy pragnienie. Jednak w momen-
cie poczucia pragnienia w naszym ciele już brakuje od 
0,5 do 1 litra wody. Dlatego nasze komórki często są 
„suche”, a to komplikuje wszystkie procesy chemiczne 
naszego organizmu. Poddając wodę działaniu stałego 

prądu elektrycznego, uzyskujemy wodę zjonizowaną 
(zwaną wodą alkaliczną lub wodą żywą) posiadająca 
wyjątkowe właściwości, które mogą znacznie popra-
wić procesy życiowe naszego organizmu. To miękka, 
bezwonna woda o smaku wody deszczowej.

Właściwości wody alkalicznej
• naturalny środek pobudzający,
• naturalny przeciwutleniacz (antyoksydant),
• alkaliczne pH pomaga w utrzymaniu równowagi 

kwasowo-zasadowej organizmu,
• jest szybko wchłaniana, szybko nawadnia komórki, 

dostaje się do każdego zakamarka organizmu i tak 
samo szybko wymywa zanieczyszczenia i toksyny,

• posiada mniejsze napięcie powierzchniowe – po-
mocne przy zagęszczeniu krwi i innych problemach 
z tego wynikających,

• będąc antyoksydantem chroni zdrowe komórki, 
neutralizuje wolne rodniki zmniejszając skutki ich 

działalności,
• przy codziennym użyciu pobudza naturalną siła orga-

nizmu, wspomaga system odnowy organizmu, zmniej-
sza zakwaszenie ciała, polepsza samopoczucie.

Zdrowa woda z własnego domu
Wodę alkaliczną z łatwością możemy wytworzyć we 
własnym domu z wody kranowej lub butelkowanej 
za pomocą jonizatorów wody. Nalewamy do joniza-
tora wodę i po kilku minutach otrzymujemy wodę al-
kaliczną do codziennego picia lub przygotowywania 
potraw. Najpopularniejszymi i sprawdzonymi od lat 
jonizatorami w Polsce są jonizatory Aquator Silver 
Mini oraz Aquator Silver Plus.
Więcej informacji znajdziemy w książce „Woda zjo-
nizowana, życie bez chorób”, autorzy Telesforas  
Laucevičius, i prof. Stanisław Wiąckowski.

Codziennie pij  
wodę alkaliczną!
dzięki temu:
• opóźnisz procesy starzenia się 

komórek
• usuniesz niebezpieczne toksyny
• wspomożesz system odnowy 

organizmu

• rozprawisz się z kilogramami
• pobudzisz naturalną siłę organi-

zmu
• jonizowana woda alkaliczna to 

naturalny antyoksydant

Wlej wodę kranową lub inną do jonizatora i skorzystaj z naturalnego źródła zdrowia.ZAMÓWIENIA JONIZATORÓW WODY! 
Telefoniczne: 733 570 577 Drogą mailową: sklep@zdrowie-dom.pl Strona internetowa: www.zdrowie-dom.pl

M
ateriały prasow
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Zdrowie

„Niepełnosprawna” 
opieka nad starszymi
Opieka nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi to bardzo 
odpowiedzialne i zarazem niezwykle trudne zajęcie dla opiekuna, 
o którego kondycji i stanie zdrowia myśli się mniej. Oprócz niezbędnej 
wiedzy wymagana jest również siła fizyczna. 

Podstawowa czynność, jaką jest wymiana pościeli, 
to bardzo skomplikowany proces. Prowadzone są 
specjalne szkolenia, na których krok po kroku przed-
stawia się kolejne etapy pracy z podopiecznym.  
Najlepiej, aby tę czynność wykonywały dwie osoby. 
Wiadomo jednak, że nie zawsze jest to możliwe. Za-
danie jest nieco prostsze, gdy pacjent jest w stanie 
współpracować. Zdarzają się jednak przypadki, gdy 
podopieczny jest całkowicie sparaliżowany. Wtedy 
samodzielna opieka może stanowić barierę nie do 
pokonania. – To nie musi tak wyglądać. Istnieje sze-
roka gama tzw. produktów do łatwego transferu, któ-

re mogą ułatwić pracę z pacjentem. Możemy zasto-
sować dziś specjalne maty poślizgowe z uchwytami, 
które znacząco pomogą w przemieszczaniu leżące-
go pacjenta. Mata wygląda bardzo niepozornie, jest 
natomiast specjalnie uszytym kawałkiem niezwykłe-
go materiału, dzięki któremu przesunięcie na łóżku 
osoby ważącej 150 kg, nie stanowi problemu nawet 
dla jednego opiekuna – tłumaczy Aneta Fendorf, eks-
pert firmy Mobilex. 

Pasy do przenoszenia chorych
W ciągu ostatnich dziesięcioleci poczyniono zna-
czące postępy w dziedzinie konstrukcji przyrządów 
potrzebnych do opieki nad potrzebującymi. Urządze-
nia nowego typu niwelują największe niedogodności 
towarzyszące codziennej pracy. Dobrym przykładem 
jest pas do transferu pacjentów, wyposażony w prak-
tyczne uchwyty. Pas może być założony na pacjen-
ta, dzięki czemu nie szarpiemy go za kark, ramiona 
czy ręce przy próbie podniesienia go. Pas może być 
założony na opiekunie i pacjent samodzielnie, dzięki 
uchwytom, wspomoże opiekuna w procesie wstawa-
nia czy przesadzania. 

W Polsce opieka nad osobami niepełnosprawnymi 
lub starszymi mierzy się z wieloma przeciwnościa-
mi. Jednak w niektórych krajach wygląda to zupeł-
nie inaczej. Za Odrą przyrządy wspomagające pracę 

z pacjentem to standardowe wyposażenie niemal 
każdego opiekuna i szpitala czy domu opieki. Tam 
nie dźwigamy, szanujemy nasze kręgosłupy, ręce 
i zdrowie w pracy z pacjentem leżącym. Nad Wisłą są 
to produkty ekskluzywne, nieznane. – Tę lukę trzeba 
szybko wypełnić. Chodzi tu o godność. Godność pa-
cjenta i godną pracę opiekuna z pacjentem. W Pol-
sce musi dojść do zmiany myślenia, a to długotrwały 
proces – mówi Aneta Fendorf z Mobilex.
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Polskie Hotele

Cena zawiera:
 ͫ 7 lub 9 noclegów
 ͫ przejazd komfortowym 

autokarem z cafebar 
i WC

 ͫ polska obsługa
 ͫ wyżywienie  

3x dziennie
 ͫ odległość hoteli od 

morza 100-200 m
 ͫ możliwe wycieczki 

fakultatywne  
(m.in. Rzym, Wenecja, 
Florencja+bolonia, 
Loretto-Asyż-Cascia,  
san Marino)

 ͫ ubezpieczenie od 
chorób przewlekłych 
oraz Kl i nnW

WłoChy

7 dni cena od 1119 zł

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

Wyjazd autokaru możliwy z 60 miast w Polsce!

12 dni cena od 1459 zł

Biuro Podróży Raytan Tour zaprasza 
seniorów na wyjazdy do sanatoriów 
na Białorusi, do Druskiennik  
na Litwie, Truskawca na Ukrainie,  
na Słowację i Słowenię.

Biuro Podróży Raytan Tour
ul. Trębacka 4, lok 5, 00-074 Warszawa

Szczegóły na stronie:  
www.raytantour.com
warszawa@raytantour.com 
tel.: +48 22 630 99 18
tel.kom.: +48 693 215 311

Zapraszamy również miłośników Kresów 
i historii na wycieczki sentymentalne, 
historyczne i pielgrzymkowe.

REKLAMA

Europa
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Po zdrowie do Truskawca
Truskawiec to jedno z najstarszych i najbardziej znanych uzdrowisk nie tylko na 

Ukrainie, ale i na całym świecie. Jego klimat pomaga w leczeniu m.in. chorób nerek, 
wątroby, trzustki, schorzeń kobiecych i układu moczowego. Po zdrowie do Truskawca 

zaprasza biuro podróży Gold Tour, od dekady organizujące turnusy dedykowane 
seniorom. Jego ambasadorem jest znana podróżniczka Elżbieta Dzikowska.

Czy od początku istnienia oferta Gold Tour była 
konstruowana z myślą o seniorach?
Krzysztof Rutkowski: Długo, bo przez kilka lat 
szukaliśmy naszej tożsamości zawodowej i bizne-
sowej. Szukaliśmy swojego miejsca na turystycznej 
mapie Polski i Europy. Od 10 lat cierpliwie i syste-
matycznie zbliżamy się do środowiska Seniorów, 
udoskonalając naszą ofertę. Przez ten czas nabyli-
śmy ogromnego doświadczenia, które pozwala nam 
profesjonalnie dla Państwa pracować. Nie pysznimy 
się sukcesami, lecz mamy w sobie dużo pokory, 
która pozwala nam wsłuchiwać się w potrzeby osób 
starszych, dostrzegać i wplatać je w nasze rozwią-
zania programowe i organizacyjne.  
Jak wiele turnusów dedykowanych osobom star-
szym zorganizowaliście Państwo na przestrzeni 
minionej dekady?
Krzysztof Rutkowski: Dla seniorów z całej Polski 
zorganizowaliśmy około dwa tysiące imprez tury-
stycznych, w których wzięło udział ponad sto tysięcy 
uczestników. Ogromna rzesza naszych klientów 
wraca do nas co roku, wielu z nich stało się naszymi 
fanami i przyjaciółmi. Wszystkie nasze turystyczne 
projekty realizujemy z pasją i ogromnym sercem. 
We wszystkie wyjazdy wkładamy ogromną pozytyw-
ną energię i zarażamy nią naszych klientów.
Od dwóch lat wspólnie z władzami Truskawca 
Gold Tour realizuje projekt „ Po zdrowie do Tru-
skawca”. Proszę o nim opowiedzieć.
Krzysztof Rutkowski: To cudowne miasto na 
Ukrainie, noszące w swojej historii i pamięci wiele 
polskich śladów, dziś oferuje przybywającym tam 
gościom niezwykłe możliwości sanatoryjne, rehabi-
litacyjne i wypoczynkowe. Położone jest na malow-
niczym przedgórzu Karpat w odległości 100 km od 
Lwowa i 90 km od ukraińsko-polskiej granicy. W bie-
żącym roku z naszej oferty pobytu w sanatorium 
w Truskawcu skorzystało 3 tysiące kuracjuszy. Na 

naszej stronie internetowej oraz na firmowym Fa-
cebooku znajdziecie Państwo setki relacji naszych 
klientów, którzy zregenerowani i odmłodzeni wracają 
z Gold Tour z Truskawca… i dokonują rezerwacji na 
następne turnusy.  
Jakie właściwości lecznicze posiada uzdrowisko 
w Truskawcu?
Krzysztof Rutkowski: W Truskawcu występują trzy 
zasadnicze czynniki wpływające na unikalność tego 
miejsca pod względem leczniczym. Po pierwsze: 
klimat i czystość powietrza. Jest to podstawowy 
warunek dobrego wypoczynku i rekonwalescencji 
kuracjuszy w sanatoriach. Truskawiec z racji tego, iż 
położony jest na Przedgórzu Karpackim, nie posiada 
ostrego klimatu górskiego. Klimat typowy jest więc 
dla Przedgórza Karpat Wschodnich: dość ciepłe 
lato, stosunkowo łagodna zima, wczesna wiosna, 
sucha i ciepła jesień. W samej miejscowości oraz 
w jej okolicy nie funkcjonują żadne ośrodki przemy-
słowe, nie ma też żadnych czynników pogarszają-
cych jakość powietrza, skutkiem czego w Truskawcu 
możemy cieszyć się odpoczynkiem wśród wolnej od 
zanieczyszczeń przestrzeni. Kolejne czynniki, które 
wpływają na wyjątkowość tego miejsca to występu-
jące tutaj wody lecznicze - aż 15 źródeł, najbardziej 
słynne to Naftusia, Sofia, Maria, Bronisława, Józia 
i Edward oraz swoista odmiana borowiny – ozokeryt.
Komu polecany jest pobyt w uzdrowisku, jakie 
schorzenia można tu wyleczyć?
Krzysztof Rutkowski: Choroby nerek, układu 
moczowego, wątroby, trzustki, pęcherzyka żółciowe-
go, przewodu pokarmowego, cukrzycy, schorzenia 
kobiece i zapalenia prostaty. Co ważne, Truskawiec 
posiada pełną infrastrukturę uzdrowiskową, w tym 
nowoczesne zakłady sanatoryjne, wspaniałe pijalnie 
wód mineralnych, parki zdrojowe i czyste powietrze. 
Przyjemne spędzenie czasu umożliwiają liczne ka-
wiarnie, restauracje, sale koncertowe i muzea.

Zamówienia, informacja i kontakt:
Prudnik, ul. Batorego 12A
tel. 77 436 38 41 (8.00-16.00), tel. kom. 519 347 723
email: goldtour@goldtour.eu

Sanatorium Południowy 
25.10 – 06.11 cena 320 zł + 235 €,  
04.12 – 16.12 cena 300 zł + 230 €
• 10 noclegów w sanatorium SZACHTAR 

w Truskawcu, w pokojach 2 osobowych, 
z pełnym węzłem sanitarnym, 
ręcznikami, telewizorem i czajnikiem

• wyżywienie: 10 śniadań, 10 obiadów  
i 10 kolacji w formie serwowanej

• badania i konsultacje lekarskie po 
przyjeździe

• po skierowaniu lekarza prowadzącego 
możliwość otrzymania konsultacji 
specjalistów, bezpłatne konsultacje 
dotyczą usług tylko proktologa, urologa 
i gastrologa

• 8 dni zabiegowych, w tym 5-6 zabiegów 
dziennie w zależności od wskazań 
lekarza: masaż ręczny, wanny z ropą 
mineralną, bicze szkockie, wanny 
wirowe dla nóg, prysznic na prostatę 
i hemoroidy, mikro-lewatywy ziołowe 
i olejowe, płukanie jelit wywarem 
rumianku lub wodą mineralną, zabieg 
fizjoterapeutyczne, gimnastyka 
lecznicza, lecznicze gliny (borowiny), 
ozokeryt

• dostęp do wody mineralnej według 
zaleceń lekarza: Naftusia, Maria, Sofia, 
Bronislawa, Juzia

• przejazd autokarem z miejsca zbiórki 
grupy (Poznań, Wrocław) do Truskawca 
i na trasie powrotnej (klimatyzacja, WC, 
DVD, barek)

• opiekę pilota/rezydenta w trakcie 
przejazdu oraz rezydenta podczas 
trwania turnusu

• ubezpieczenie KL (do kwoty 10 000 
Euro), NNW (do kwoty 15 000 PLN) 
i bagaż (do kwoty 1 000 PLN)

Ostatnie wolne miejsca  
do Izraela i Palestyny
Termin: 14-24 października 2017
Cena: 560 USD + 1500 zł
Hiszpania!!! Wczasy: 16-27.10.2017  
cena 665 PLN + 275 Euro
Portugalia!!! Wczasy: 16-29.09.2017  
cena 835 PLN + 405 Euro

Biuro Podróży Gold Tour w przyszłym roku obchodzić będzie 
swoje 15. urodziny. Z Krzysztofem Rutkowskim, prezesem biura, 
rozmawiamy o specyfice pracy w tej profesji.

Sanatorium Szachtar
11.09 – 23.09,  
21.09 – 03.10 cena 330 zł + 270 €
31.10 – 12.11, 10.11 – 22.11;  
20.11 – 02.12 cena 270 zł + 260 €

fot. Grupa seniorów z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Piły w Truskawcu.



www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny22

Turnusy rehabilitacyjne Graal
cena w pokoju    1 os.            2 os.          3 os.

Ośrodek obsługuje dofinansowania z funduszu 
PFRON do turnusów rehabilitacyjnych.

Ośrodek Rehabilitacyjno 
-Wypoczynkowy "GRAAL"
ul.Bałtycka 8, Swinoujscie
email:biuro@graal.swinoujscie.pl
Recepcja: 91 321 35 55, 602 413 687

Ośrodek położony jest w zachodniej części miasta, co 
sprawia, że okolica jest cicha i spokojna w zgiełku letniego 
szaleństwa. Na terenie ośrodka jest również dużo zieleni 
i miejsc, gdzie można spokojnie wypocząć. W najbliższej 
okolicy znajdują się dobrze zorganizowane trasy rowero-
we prowadzące do nadmorskich miejscowości niemiec-
kich, takich jak Alhbeck, Heringsdorf czy Bansin, co po-
zwala na aktywny wypoczynek połączony ze zwiedzaniem 
również niemieckiej części wyspy.
Fort Gerharda i latarnia morska
Z atrakcji historycznych bez wątpienia największą jest 
Fort Gerharda, zlokalizowany po wschodniej części mia-
sta, niedaleko znajduje się też najwyższa na polskim wy-
brzeżu 68-metrowa latarnia morska. W części zachodniej 
zwiedzimy fort Reduta i falochron ze Stawą Młyn pocho-
dzącą z początku XIX w. To najbardziej rozpoznawalny 
znak nawigacyjny, będący symbolem Świnoujścia.
Aktywnie wypoczywający mają do swojej dyspozycji wiele 
tras rowerowych i pieszych – miasto oplecione jest siecią 
ścieżek rowerowych, którymi dotrzemy do różnych zakąt-
ków. Wycieczka rowerem po niemieckiej stronie wyspy 
Uznam przez cesarskie uzdrowiska, lasy i wokół jezior po-
zostawi wiele wrażeń.
Leczenie i rehabilitacja
„Graal” jest także ośrodkiem rehabilitacyjnym. Podczas 
14-dniowych turnusów skorzystamy z wielu zabiegów lecz-
niczych, m.in. masaży, elektroterapii, światłoterapii, inhalacji, 
krioterapii oraz kąpieli i okładów borowinowych. Jeśli cierpi-
my na choroby dróg oddechowych, kardiologiczne, dermato-
logiczne, otyłość, schorzenia narządów ruchu, układy krąże-

nia to uzdrowiskowy klimat Świnoujścia pomoże nam wrócić 
do zdrowia.
Wieczorki taneczne
Kuracjusze mogą zamieszkać w wygodnych pokojach 
2 i 3-osobowych oraz pokojach typu studio z balkona-
mi i tarasami. Istnieje możliwość zakwaterowania jednej 
osoby w pokoju 2-osobowym. W cenę turnusów wliczone 
są posiłki w formie bufetu, podawane w dwugodzinnym 
przedziale czasowym. Specjalnością restauracji ośrodka 
są dania kuchni polskiej. Dla gości ośrodka „Graal” orga-
nizowane są wieczorki taneczne, które odbywają się w no-
woczesnej sali bankietowej.
Świnoujście jest świetnym pomysłem na powrót do zdro-
wia połączony z udanym urlopem, gdyż miasto położo-
ne na kilkudziesięciu wyspach daje szerokie możliwości 
związane ze spędzaniem wolnego czasu. Odbywają się 
tu cykliczne imprezy – FAMA, Festiwal Piosenki Morskiej 
„Wiatrak”, Muzyczna Muszla, Lato nad Świną, Karuzela 
Cooltury.
Po więcej informacji na temat turnusów wypoczynko-
wych i rehabilitacyjnych zapraszamy na stronę interne-
tową ośrodka: www.graal.swinoujscie.pl

Położony w nadmorskiej dzielnicy Świnoujścia, z dala od zgiełku miasta, przy sosnowym lesie stwa-
rza idealne warunki do wypoczynku i rekonwalescencji. Dogodna lokalizacja – tylko kilka minut spa-
cerem do jednej z najczystszych plaż w Polsce, nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny i uzdrowiskowy 
klimat miasta pomocny w leczeniu m.in. chorób dróg oddechowych, alergii, nadciśnienia tętniczego, 
choroby wieńcowej to kolejne plusy Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Graal”.

Do Świnoujścia  
po wypoczynek i zdrowie

Pakiety 7 noclegów z pełnym wyżywieniem 
+ BON na zabiegi w wysokości 50 zł/os GRATIS
cena w pokoju 1 os.        2 os.      3 os. 
08.07-03.09     1505 zł   1120 zł   1050 zł 
03.09-30.09     1120 zł     840 zł     770 zł 
30.09-21.12       840 zł     630 zł     560 zł 

8 dni (7 nocy) od 553 zł /os.
wyżywienie FB - śniadanie, obiad, kolacja
oferta od 29 kwietnia do 24 czerwca

11 dni (10 nocy) od 790 zł /os.
wyżywienie FB - śniadanie, obiad, kolacja
oferta od 8 maja do 17 czerwca

ośrodek Wypoczynkowy Star ul. Brzozowa 16, 84-360 Łeba
tel. 59 866 51 45, tel. 784 688 973  www.wczasyleba.pl

w cenie m.in. 
 ͫ rowery na jeden  

dzień gratis
 ͫ biesiada grillowa  

1 x w turnusie
 ͫ kort tenisowy
 ͫ stoły do tenisa 

stołowego

 ͫ sala cardio
 ͫ wypożyczalnia sprzętu 

sportowego
 ͫ klub dla dzieci
 ͫ parking i wiele innych 

atrakcji 

Star Łeba zaprasza  
na wypoczynek nad morzem

Czas dla seniora

Zawsze młodzi 55+ 

LUnA
Al. Bursztynowa 14, 72-350 Niechorze
tel. 606 445 074    www.niechorzeluna.pl

Zarezerwuj już dziś!

Cena poza 
pakietem 
95 zł 

/doba /osoba

Oferta obowiązuje w terminach  
od 10 do 30 września 2017 r. 

7 dni już od 530 zł /os.
• 6 noclegów w komfortowych nowoczesnych 

pokojach 2 i 3 osobowych z łazienkami  
i balkonami

• 6 wyśmienitych bufetów śniadaniowych
• 6 bogatych obiadokolacji + serwis kawowy
• 200 m od piaszczystej plaży
• 100 m od ścieżek zdrowia
Zapewniamy leżaki i parawany

LUnA zaprasza  
na wypoczynek  
do Niechorza

PAkiET PObYTOWY
dLA SEniORÓW 50+

REKLAMA

17.09-01.10 1990 zł 1590 zł 1490 zł
01.10-15.10 1690 zł 1390 zł 1290 zł
15.10-29.10 1690 zł 1390 zł 1290 zł
05.11-19.11 1690 zł 1390 zł 1290 zł
19.11-03.12 1690 zł 1390 zł 1290 zł
03.12-17.12 1690 zł 1390 zł 1290 zł
22.12-05.01.18 2190 zł 1790 zł 1690 zł
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Przedsiębiorstwo Usługowe „holtur” sp. z o. o.
ul. Koszalińska 72, 78-100 Kołobrzeg

tel. 94 35 43 116, 94 35 43 211
marketing@holtur.pl, www.holtur.pl

Sanatorium Uzdrowiskowe 
„oRW Kołobrzeg - Podczele”

OFERUJEmY: 
• zabiegi, 
• możliwość korzystania z basenu,
• noclegi z całodziennym wyżywieniem,
• ciszę i fantastyczne otoczenie parku krajobrazowego,
• bogaty program imprez i wycieczek fakultatywnych.
Pobyt i leczenie możliwe także w ramach dofinansowania ze środków PFRON

14 dni od 
1 040 zł

Złota jesień w „Podczelu”

Wypoczynek 
dla seniora i nie tylko

10 dni od 
760 zł

7 dni od 
550 zł

Giełda ofert turystycznych

REKLAMA



Andrzej 
Wasilewski
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wrzesień do 24.09.2017 r. 
8 dni - 7 nocy dla 1 osoby  
w cenie 599 zł zamiast 919 zł 
11 dni - 10 nocy dla 1 osoby  
w cenie 850 zł zamiast 1300 zł 

8 dni - 7 nocy dla 1 osoby  
w cenie 599 zł zamiast 919 zł 
11 dni - 10 nocy dla 1 osoby  
w cenie 850 zł zamiast 1300 zł 

8 dni - 7 nocy dla 1 osoby  
w cenie 489 zł zamiast 919 zł 
11 dni - 10 nocy dla 1 osoby  
w cenie 649 zł zamiast 1300 zł

od 23.08 – 02.10.2017 r. 

REKLAMA

Giełda ofert turystycznych GÓRY

Co tam wisi w szafie?
Kto pamięta „bananówki”? Aha?!... A dlaczego pamiętamy? Bo szał był to obłędny. Owe 
długie spódnice, dołem rozszerzane jak kwiat lilii, uszyte z kolorowych pasów w kształcie 
banana, sprzedawane na ulicach „z ręki”, rozchodziły się błyskawicznie. Starsza pani 
zaczepiona na ulicy kilka dni temu przez telewizyjną sondę, zapytana jaki szał mody  
z przeszłości pamięta, bez namysłu wykrzyknęła z promiennym uśmiechem: Bananówki! 

Przypomnijmy, że był to czas, kiedy rynek odzieżowy 
został zdominowany przez taśmową produkcję po-
wstającego w Polsce państwowego przemysłu lek-
kiego. Jak szła taśma produkcyjna, to w setki tysięcy 
jednakowych egzemplarzy. Monotonia estetyczna 
i kolorystyczna. Aż tu jakiś pomysłowy „prywaciarz” 
wymyślił kiecki kolorowe. Babski szał! Pamiętam, ja-
kie silne wrażenie zrobiła na mnie scenka, gdy nagle 
na chodniku kobiety  gorączkowo obstąpiły mężczy-
znę z dużą torbą, w ich rękach pojawiły się bananów-
ki, a jedna z pań, nie bacząc na tłum przechodniów, 
błyskawicznie zrzuciła swoją spódnicę i w samej 
bieliźnie zaczęła przymierzać wyrwaną komuś bana-
nówkę. Siła emocji! 
Bodaj w tym samym czasie, na szczupłych młodzień-
cach (innych nie było), pojawiły się spodnie „harmo-
nijki”. Nie była to jednak moda, lecz pewna nieudol-
ność kulturowa. 

Miasto kontra wieś
Wspomniany wyżej przemysł lekki zarzucił rynek 
konfekcji męskiej gotowymi garniturami. Przypomnę, 
że w garniturach chodzili wówczas wszyscy i na co 
dzień. Spodnie miały wszyte przemysłowo (i do dzi-
siaj tak jest) nieco dłuższe nogawki, aby można je 

było dokładnie dopasować do oczekiwań klienta już 
poza sklepem. Matki chłopców z miasta o tym wie-
działy. Klienci ze wsi (a był to czas jeszcze wyraźnie 
zaznaczającej się różnicy kulturowej między miastem 
a wsią) nosili natomiast – jak kupili. Po „harmonij-
kach” rozpoznawało się więc chłopaków, którzy przy-
jechali ze wsi (do szkoły lub do pracy).

Mini i bardzo mini
Po długich do kostek bananówkach, na zasadzie 
kontrastu, nastąpiły mini spódniczki. Młode dziew-
czyny prześcigały się w ich krótkości nawet do granic 
absurdalnych, co stało się na pewnym etapie kłopo-
tem… milicji kryminalnej. Znacznie wzrosła bowiem 
liczba zgłaszanych przypadków męskich zachowań… 
– powiedzmy delikatnie – kontrowersyjnych wobec 
dziewczyn, powiedzmy równie delikatnie… nadmier-
nie obnażonych. Dzisiaj, kiedy golizny kobiecej pełno 
dookoła, na ekranach, billboardach, w czasopismach 
i reklamach – na mężczyznach nie robi to żadnego 
wrażenia. Wówczas jednak wysoko odsłonięte uda 
były ekscytacją znacznej rangi. Mniej więcej w tym 
samym czasie w modzie męskiej pojawiły się, równie 
krótkotrwałe, jak mini spódniczki, „dzwony”. 

Dzwony i szwedy
Dzwony były to spodnie podobne do marynarskich, 
rozszerzone od kolan w dół, dołem szersze poza czu-
bek buta. Oczywiście, jak wszystkie spodnie w owym 
czasie, musiały być zaprasowane w ostry kant, wobec 
czego młodzieńcy szukali twardej tektury do wycięcia 
klinów wkładanych na noc od spodu w nogawki tych 
spodni celem ich naciągnięcia. Wkrótce też pojawi-
ły się „szwedy”, czyli spodnie o nogawkach równej 
szerokości od pośladków do obcasów. W szwedach 
można było momentami zobaczyć bohaterkę serialu 
„Daleko od szosy” grającej studentkę.

Z krawatem i bez marynarki
Druga połowa lat siedemdziesiątych to czas, kiedy 
w miastach zaczyna przeważać ludność robotnicza 
pochodzenia wiejskiego. Wzorce inteligenckie co 
do stroju funkcjonują obowiązkowo w biurach, na-
tomiast na ulicy zaczyna być różnie. Coraz częściej 
można zobaczyć mężczyzn w koszulach (latem) 
– bez marynarek. Nierzadko są to koszule flanelo-
we, pochodzące z przydziału bhp w zakładzie pracy. 
Na biesiadnych przyjęciach towarzyskich (a jest ich 
w owych latach dużo, zwłaszcza w nowo zasiedla-
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Odzyskaj zdrowie  
w „Nowym Zdroju”
Zapraszamy na turnusy rehabilitacyjne, 
pobyty lecznicze, wypoczynek i relaks.

8 dni od 
920 zł!

W cenie:
• 7 noclegów
• 7 wyśmienitych bufetów śniadaniowych
• 7 bogatych bufetów obiadokolacyjnych
• Konsultacja lekarska
• 15 zabiegów ordynowanych przez lekarza  

(3 zabiegi dziennie)
• Korzystanie z basenów i jacuzzi
• Korzystanie ze strefy saun (4 sauny)

• Korzystanie z siłowni
• 20% rabatu na zabiegi 

relaksacyjne
• Internet wi-fi
• możliwość dokupienia 

dodatkowego posiłku 
w cenie 18 zł

tel. 74 306 76 76, 74 306 76 77, email: recepcja@nowyzdroj.pl
www.nowyzdroj.pl   ul. Zdrojowa 34a, 57-320 Polanica-Zdrój

NOWY ZDRÓJ to nowoczesny obiekt położony 
w centrum uzdrowiska Polanica-Zdrój w bezpośrednim 
sąsiedztwie Parku Zdrojowego, Pijalni Wód 
Mineralnych, Teatru Zdrojowego oraz deptaka.

Każdy turnus obejmuje również poranną gimnastykę, aqua-aerobic  
i spacer z przewodnikiem miejską trasą nordic walking.

Dzwoń! 74 306 76 76

REKLAMA

Giełda ofert turystycznych GÓRY

nych blokach mieszkalnych), pojawia się no-
wość obyczajowa: część mężczyzn po drugiej 
półlitrówce ośmiela się siedzieć przy stole bez 
marynarek. W samych koszulach, ale z kra-
watem! Nikogo to nie gorszy, traktowane jest 
jako wyraz braterskiego luzu. Jeszcze pięć lat 
temu było to absolutnie niedopuszczalne towa-
rzysko, możliwe jedynie na wiejskim weselu. 
Koszule jednakże (białe, innych nie było), obo-
wiązkowo z długim rękawem. Mankiet miał być 
z lekka widoczny spod rękawa. Zmiana z ręka-
wami pod marynarką nastąpiła w latach osiem-
dziesiątych w sposób następujący.

Inicjator koszul z krótkim rękawem
W stoczni szczecińskiej na spotkaniu z jej 
pracownikami przemawiał pierwszy sekretarz 
PZPR Mieczysław Rakowski. Lato było gorące, 
atmosfera wiecu gorąca, w sali obrad gorąco. 
Rakowski, rzecz oczywista, pracował w garni-
turze i białej – jak należy – koszuli. W pewnym 
momencie, rozgrzany również emocjami wła-
snego wystąpienia, zdjął marynarkę i powiesił 
na oparciu krzesła, ukazując… koszulę z krót-
kim rękawem!!! Ludzi nawykłych do manier, 
zarówno na sali obrad, jak i przed telewizorami 
„zatkało”. Lapsus prawdopodobnie wziął się 
z przypadku (M.F. Rakowski był człowiekiem 
wysokiej kultury osobistej i manier nienagan-
nych). Bohater wydarzenia, był w owym czasie 
mężczyzną solo i mógł nie mieć czasu prywat-
nego na tyle ile trzeba, więc jadąc do Szcze-
cina prawdopodobnie ubrał to, co akurat było 
uprasowane. Nie miał wyjścia. Na drugi dzień 
cała warszawka wysokiego szczebla, nie ko-
mentując incydentu, przyszła do pracy w ko-
szulach z krótkim rękawem pod marynarką, 
ale „pod krawatem”. Po tygodniu cała państwo-
wa wyższa kadra kierownicza w Polsce nosi-
ła do garniturów koszule z krótkim rękawem. 

I tak załamał się jeden z podstawowych kano-
nów męskiej elegancji. Powszechnie – ale nie 
wśród koneserów elegancji. Krawat natomiast 
poszedł w odstawkę innych okolicznościach.

Dygnitarzy luz
Jeszcze w latach siedemdziesiątych krawat 
był obowiązkową częścią męskiego stroju przy 
marynarce, z wyjątkiem robotników fizycznych 
i robotników pracujących przy maszynach 
(magazynier na przykład pracował albo w ma-
rynarce i krawacie, albo w fartuchu szarego 
koloru, podobnie jak kierownik narzędziowni, 
który pracował przy biurku, a nie przy imadle). 
Garnitur był swego rodzaju obrazem przyna-
leżności w strukturze organizacyjnej zakładu. 
Dla urzędnika krawat był tak samo wiążący jak, 
nie przymierzając – długopis w ręku. W latach, 
kiedy minister spraw zagranicznych ZSRR, 
Szewardnadze spędzał całomiesięczny urlop 
w Stanach Zjednoczonych na łowieniu ryb 
(niby), a po jego powrocie do Moskwy i złożeniu 
na Kremlu sprawozdania z sukcesów wędkar-
skich spotkał się prezydent Bush z pierwszym 
sekretarzem KPZR Gorbaczowem i po tym 
spotkaniu Gorbaczow podjął demontaż „obozu 
socjalistycznego”, rola krawata znacznie się 
obniżyła. Mianowicie media ogłaszały kilka-
krotnie (i po raz pierwszy w historii dyplomacji), 
że owi mężowie stanu spotykają się na rozmo-
wy „bez krawatów”. W języku dyplomacji ozna-
cza to, że rozmowy nie toczą się w sztywnych 
rygorach oficjalności gabinetu, mają charakter 
pozaprotokolarny i na ich zakończenie nie jest 
przewidziany żaden wspólny komunikat rangi 
państwowej. Była to nowość. W telewizji obaj 
przywódcy zostali pokazani w scenerii ogrodo-
wej jak urlopowicze. Bez marynarek, krawatów, 
w koszulach, na grillowym luzie… 
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W cenie:
•	 7	noclegów,	7	śniadań,	7	obiadokolacji	
(godziny	posiłków	dostosowywane)

•	 bufet	kawa/	herbata
•	 domowa	atmosfera

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

*	oferta	obowiązuje	od	26	sierpnia	do	20	grudnia
*	oferta	wakacyjna	525	zł	x	2	osoby	(wnuk/dziecko	do	7	lat/	nocleg	gratis)
*	opłata	uzdrowiskowa	3.50	zł/	osoba
*	noclegi	w	pokojach	wieloosobowych	od	30	zł

Promocja dla seniorów, ich rodzin  
i przyjaciół seniorów 

7 dni w cenie 6 dni 
450 zł/os w pokoju dwuosobowym 

(dopłata	do	pokoju	jednoosobowego	60	zł)

Giełda ofert turystycznych GÓRY
REKLAMA

Od tego czasu niektórzy „publiczni” mężczyźni za-
częli publicznie pojawiać się bez krawatów, o ile ich 
rola w danym momencie nie była sztywno reprezen-
tacyjna. A potem, stopniowo zeszło w dół… 

Szał dżinsów
No i lata dziewięćdziesiąte. Myślę, że jest to czas od-
notowany w pamięci co najmniej pięćdziesięciolatków 
(a więc jeszcze nie seniorów!). W strojach męskich 
bałagan nie do ogarnięcia. Pękły wszystkie kanony. 
Demokracja rewolucyjna. Jak wiemy, ewolucja udo-
skonala stan zastany. Rewolucja niszczy wszystko 
dotychczasowe. Pojawia się w kulturze masowej to-
talna negacja dotychczasowych kanonów elegancji. 
Kraj zalegają amerykańskie dżinsy – spodnie robot-
ników, biedoty i studentów z niższych warstw spo-
łecznych. U nas stają się strojem kultowym, którego 
czarowi uległ również autor niniejszego, kupując te 
portki w Pewexie za 18 dolarów (wówczas kupa for-
sy). Nie dekatyzowane, „żeglarskie”, w kolorze blue. 
Szpan ludzi z kasą, raczej intelektualnych, trochę 
pozujących na dyskretną ekstrawagancję. Obecnie 
zalewające rynek dżinsy męskie z byle jakiego mate-
riału, byle jakiego kroju i w kolorze wyłącznie „warsz-
tatowym”, z wiecznie wypychającymi się kolanami, to 
czas o dwadzieścia lat późniejszy. 

Made in Turcja
Wkrótce też ulice zalewa Turcja. Czas (po uwolnie-
niu paszportów przez premiera Rakowskiego w roku 
bodaj 1987) masowej turystyki handlowej m.in. do 
Turcji. Młodzi mężczyźni tejże proweniencji paradują 
po ulicach: czarne pantofle, białe skarpetki, czarne 
spodnie stylizowane na szarawary (szerokie górą, 
zwężające się ku butom – wiszą w szafie, nie wiem 
co z nimi zrobić?), biała koszula z „kołnierzem Sło-
wackiego”. Na ulicy – luz grillowy. W biurach – byleja-

kość jak przy pracach ogródkowych przerwanych na 
chwilę, by obsłużyć klienta. W aptece – dawniej pan 
magister był modelowym wzorcem elegancji – teraz 
magister w krótkich spodenkach plażowych i podko-
szulku obsługuje pacjentów. Apteka na wsi, ale AP-
TEKA! Obcokrajowiec mieszkający w Polsce zapy-
tany, co go dziwi w naszym kraju, mówi, że szokuje 
go wygląd ulicy: wszyscy Polacy wyglądają, jakby 
właśnie wracali ze stadionu: zero elegancji, wszyscy 
w sportowych, nędznej jakości estetycznej, kurtkach 
sportowych, bo Polak nie chce ładnie, chce tanio.  
Wiadomość z ostatniej chwili w serwisie prasowym: 
speaker parlamentu brytyjskiego (osoba prowadząca 
obrady) odmówił udzielenia głosu deputowanemu, 
który na sesję zjawił się bez krawata, okazując tym 
samym lekceważenie dla powagi ciała ustawodaw-
czego i brak szacunku dla innych deputowanych. 
Może rzeczywiście dbałość o własną elegancję jest 
nie tylko zaspokojeniem indywidualnej potrzeby es-
tetycznej, ale również wyrazem szacunku dla ludzi, 
z którymi pozostajemy w relacjach? 

Gościniec NAD POTOKIEM to domowa atmosfera, miła 
i fachowa obsługa, niepowtarzalny klimat oraz komfor-
towy wypoczynek z widokiem na Śnieżkę.

PAkiET dLA SEniORA
6 dni od 650 zł za 2 osoby

Pakiet obejmuje:
• kosz owoców  

na przywitanie,
• 5 noclegów,

• 5 śniadań - bufet 
szwedzki,

• 5 obiadokolacji

Gościniec NAD PoToKIEM
ul. Mostowa 5, Karpacz
tel. 75 761 60 70, kom. 510 291 748
www.nadpotokiem.pl

Dodatkowo można skorzystać z usług masażysty,  
instruktora nordic walking, sauny.

ciąg dalszy „Co tam wisi w szafie”

Napisz do autora
e-mail: biuro@mediasenior.pl 

poczta: Gazeta Senior  
50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 9/301 
(z dopiskiem Redaktor Andrzej Wasilewski)
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Polscy mężczyźni noszą 
za duże marynarki
Z wykształcenia inżynier, z doświadczenia 
manager, założyciel kultowej firmy produkującej 
gry planszowe. Posiadł ogromną wiedzę i sporo 
życiowego doświadczenia nie tylko w sprawach 
dotyczących mody. Znalazł nowoczesny 
i atrakcyjny sposób dzielenia się swoją pasją. 
Ponadczasowe zasady i tajniki klasycznej 
elegancji przybliża seniorom-rówieśnikom 
oraz kolejnym pokoleniom. Choć nie wierzył, 
że ktokolwiek będzie zainteresowany tym, 
co robi, bije rekordy popularności. Poznajcie 
Jana Adamskiego – dziś znanego blogera 
modowego.

Blog znajdziecie pod 
adresem: janadamski.eu
Linda Matus: Podobno do pisania bloga  
namówił Pana syn?
Jan Adamski: Tak, to prawda. Zawsze podobało mu się, 
jak dobieram stylizacje i twierdził, że byłoby fajnie, gdybym 
publikował je w internecie. Uważałem, że to nie ma sensu. Po 
pierwsze dlatego, że w internecie znajdziemy wiele blogów, 
po drugie z tego powodu, że są one tworzone przez ludzi 
młodych i atrakcyjnych. Nie sądziłem, że znajdą się chętni do 
oglądania 60-latka w kolorowych ubraniach. Zdecydowałam 
się, ponieważ doszedłem do wniosku, że przecież nie muszę 
pisać wyłącznie o modzie. Stworzyłem blog, na którym co 
prawda moda męska jest najbardziej wyeksponowana, ale 
poruszam wiele innych tematów, które mnie pasjonują. (...)

Cały wywiad na GazetaSenior.pl
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ul. Grażyny 3, 76-032 Mielno
tel. 94 318 92 18, kom. 501 188 298
www.anastazja.ta.pl

50 m  
od plaży!

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

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

przy muzyce na żywo
• wieczorki przy muzyce mechanicznej  

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

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

ciekawych miejsc w okolicy z przewodnikiem

17-23 września - 7 dni
870 zł/1os. - 12 zabiegów zdrowotnych

24-30 września - 7 dni
820 zł/1 os. - 12 zabiegów zdrowotnych

2-8 października - 7 dni
760 zł/1os - 12 zabiegów zdrowotnych

9-15 października - 7 dni
730 zł/1os - 12 zabiegów zdrowotnych

16-22 października - 7 dni
695 zł/1os - 12 zabiegów zdrowotnych

23-29 października - 7 dni
675 zł/1os - 12 zabiegów zdrowotnych

4-10 listopada - 7 dni
660 zł/1os - 12 zabiegów zdrowotnych

11-17 listopada - 7 dni
640 zł/1os - 12 zabiegów zdrowotnych

19-25 listopada - 7 dni
640 zł/1os - 12 zabiegów zdrowotnych

Jesienne promocyjne pobyty  
dla Seniorów 2017!

W cenie:
•	 bufet	kawa/	herbata
•	 domowa	atmosfera

• komfortowy ośrodek z centrum SPA 
• opiekę medyczną 
• dietę warzywno-owocową lub sokową 

według dr Ewy Dąbrowskiej 
• zabiegi oczyszczające jelito grube 

metodą hydrokolonoterapii 

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

lub 14 dniowy/13 noclegów

RATUJ ZDROWIE W WĘGROWIE

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

WcZAsy Z DIETą  
warzywno owocową według dr Ewy Dąbrowskiej

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

OfERUJEmy

Giełda ofert turystycznych
REKLAMA
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Willa Grywałd, ul. Zamkowa 47 tel. 695 370 45
willagrywald.pl   www.willagrywald.pl

 ͫ pyszne i obfite śniadania 
podawanie w salonie ko-
minkowym w formie bufetu

 ͫ aneks kuchenny z czajni-
kiem elektrycznym, zlewem 
i lodówką

 ͫ salon z kominkiem - w go-
dzinach wieczornych można 
zamówić kawę, kupić lody 
i inne przekąski (mini sklepik) 
i spędzić miły wieczór z przy-
jaciółmi i dziećmi, można też 
spożywać własne posiłki

 ͫ smart tV w salonie komin-
kowym - można obejrzeć 

właśnie zrobione zdjęcia 
lub pograć w ulubione gry 
komputerowe i planszowe

 ͫ bezpłatny bezprzewodowy 
dostęp do internetu w ca-
łym budynku 10Mb

 ͫ grill
 ͫ masaże relaksacyjne na 
zamówienie

 ͫ ręczniki za symboliczną 
opłatą

 ͫ bezpłatny parking pod 
domem

 ͫ bezpieczny, duży teren 
wokół domu 

od 50 zł/os.
Bufet śniadanio-

wy w cenie 
dzieci do lat 3 gratis 

dzieci 3+ 40 zł

Wakacje w Pieninach

Dzwoń! Rezerwuj już dziś!
75 76 19 009

Karpacz, ul. Skalna 84 
info@willa-koala.pl        www.willa-koala.pl

Atrakcje! 
• uroda miasta i piękna 

okolica
• Karkonoski Park 

Narodowy
• Kościół Wang

• Muzeum Zabawek
• Letnia Rynna Saneczkowa
• domowa atmosfera 

i pyszna kuchnia w Willi 
Koala

oferta obowiązuje od 3 września do 15 grudnia

Jesień w Karpaczu 

399 zł
6 dni (nd-pt) 

z wyżywieniem 

REKLAMA

Wrocławskie  
Święto Seniorów
Na cztery tygodnie Wrocław stanie się miejscem integracji, spotkań i radosnego 
świętowania seniorów z całego Dolnego Śląska, a także innych regionów Polski. 
Od 15 września do 13 października odbędzie się moc wydarzeń: kulturalnych, 
edukacyjnych, prozdrowotnych, sportowych i rekreacyjnych.
Obchody Dni Seniora rozpoczną się wielką inaugu-
racją w piątek 15 września na pl. Nowy Targ, gdzie 
od godz. 9:00 zaplanowanych jest wiele atrakcji, 
m.in.: występ senioralnej grupy tanecznej „Gracje”, 
pokazy stepowania oraz międzypokoleniowa Zumba 
Gold. Ustawiona zostanie fotobudka, z możliwością 
bezpłatnego fotografowania się wraz z wywołaniem 
zdjęć na miejscu.

Kapeluszowy Rekord Wrocławia
Kapelusz tego dnia to podstawa świętowania i znak 
rozpoznawczy seniorów. Na Marsz Kapeluszy zapro-
szone są także dzieci i młodzież z dekoracjami – li-
śćmi żołędzi przypiętymi do ubrań lub trzymanymi 
w ręku. Razem spróbują pobić Kapeluszowy Rekord 
Wrocławia (w ubiegłym roku 1300 kapeluszy!).
Na wrocławskim Rynku nastąpi symboliczne przeka-
zanie kluczy do Bram Miasta, a także podsumowa-
nie konkursu kapeluszowego. Nagrodzeni zostaną 
„Przyjaciele Seniorów”. Muzyczną atrakcją będzie 
wspaniały koncert, w trakcie którego usłyszymy sta-
re, dobre przeboje.

Bezpłatne badania, konsultacje, zabiegi
W ramach działań prozdrowotnych Akademia Zdro-
wia Seniora zaprasza na bezpłatne wykłady i warsz-
taty prowadzone we współpracy z farmaceutami, die-
tetykami i innymi specjalistami, promocyjne badania 
laboratoryjne.

Sportowo i kulturalnie
Stały punkt w programie Dni Seniora, czyli Senioria-
da, koordynowana przez Stowarzyszenie Promocji 
Sportu FAN, w tym roku obejmować będzie turniej 
w kręgle, szachy, brydż, scrabble, ergometr wioślar-
ski, pływanie, nordic walking, peleton rowerowy oraz 
Ogólnopolski Bieg Seniora na 5 km.

Wśród atrakcji nie zabraknie także oferty kulturalnej, 
m.in. koncertów w Narodowym Forum Muzyki i mu-
zycznych spotkań w Scenie Kamienica. Odbędzie się 
VI Przegląd Chórów Senioralnych, Przegląd Małych 
Form Teatralnych i Kabaretów w Centrum Kultury 
AGORA oraz Festiwal Filmowy ,,Si Señor” w Kinie 
Nowe Horyzonty.

Edukacja i bezpieczeństwo
To także okazja do skorzystania z programów edu-
kacyjnych, m.in. prelekcji dotyczących bezpieczeń-
stwa seniorów prowadzonych przez Straż Miejską, 
Policję oraz specjalistów od bezpieczeństwa w sieci 
internetowej.  Bezpłatne pokazy, warsztaty i prelekcje 
oferuje Miejska oraz Dolnośląska Biblioteka Publicz-
nej, wykłady i spotkania przygotowały także Muzeum 
Architektury, Muzeum Narodowe i Muzeum Pana Ta-
deusza.

Tańce na dachu muzeum
Dolnośląska Szkoła Wyższa w ramach międzypo-
koleniowych działań towarzyszyć będzie seniorom 
w artystycznych i kulturalnych poszukiwaniach. Or-
ganizatorzy zapraszają do udziału w konkursach 
i spotkaniach poetycko-muzycznych Koła Literatów 
Polskich im. Zbigniewa Herberta i do uczestnictwa 
w międzypokoleniowych spotkaniach przy skrzyn-
kach  bookcrossingowych. Niewątpliwą atrakcją będą 
potańcówki dla seniorów.

Seniorzy seniorom
W repertuarze rozrywkowym „DNI SENIORA – Wro-
cław 2017” nie może zabraknąć imprez organizowa-
nych przez samych seniorów. Polecamy grę miejską 
„Wrześniowa zagadka dla babci, wnucząt i dziadka” 
oraz rajd terenowy organizowany przez grupę „o-
-CAL-eni”. Klub Seniora ze Stowarzyszenia „Żyć Ina-

czej" wraz z Klubem Seniora ze stowarzyszenia Żół-
ty Parasol oraz Klubem Seniora z Fundacji Opieka 
i Troska zapraszają na otwarte zajęcia jogi i zumby 
gold.

Targi Senioralne
W ramach Dnia Seniora, w Centrum Kongresowym 
przy Hali Stulecia, 24 września w godz. 10.00-16.00, 
odbędą się VIII Targi Senioralne. W tym roku przygo-
towano oferty turystyczne biur podróży, pokazy ćwi-
czeń i rehabilitacji, masaże rozluźniające wykonywa-
ne przez fizjoterapeutę. Odbędą się także konsultacje 
ze specjalistą z zakresu zaburzeń pamięci i choroby 
Alzheimera, z optometrystą oraz stylistką i kreatorką 
mody. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne bada-
nia: przesiewowe pamięci, poziomu cukru, ciśnie-
nia tętniczego, tkanki tłuszczowej oraz BMI, a także 
wstępne badania wzroku na autorefraktometrze (słu-
żącym do pomiaru błędu optycznego oka) i badanie 
chodu/równowagi.
Wystąpią kapele ludowe i zespoły folklorystyczne. 
A na zakończenie dnia tradycyjnie już odbędzie się 
bal, czyli Seniorteka. Wieczór zakończy pokaz fon-
tanny multimedialnej.

Koncert Haliny Kunickiej
Uroczyste zakończenie Dni Seniora nastąpi 13 paź-
dziernika, w trakcie koncertu Haliny Kunickiej z pia-
nistą Jerzym Derflem, zorganizowanym w Centrum 
Kultury Impart, po którym odbędzie się Wrocławski 
Bal Seniora.

Więcej informacji: www.seniorzy.wroclaw.pl 
w zakładce Dni Seniora oraz w HARMONOGRAMIE 
Wrocławskiego Centrum Seniora, pl. Dominikański 6, 
50-159 Wrocław
tel: 71/ 772 49 40, email: wcs.polanska@gmail.com.

Pakiet Aktywni 50+
7 dni 22 zabiegi cena od 699 zł

Pakiet Profilaktyka kręgosłupa
7 dni 14 zabiegów cena 899 zł

14 dni 28 zabiegów cena 1499 zł

więcej na www.montebello.com.pl
Ustroń, ul. Turystyczna 8, tel. 33 858 86 16

RELAKS i REHABILITACJA W GÓRACH

SPABASEN

   Montebello business&sPA

Giełda ofert turystycznych GÓRY
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Skutecznie leczymy choroby układu krążenia
Doskonałe warunki do rehabilitacji  
pacjentów po zawałach  
i operacjach serca

Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik
ul. Górskiego 14 (Park Zdrojowy), 24-150 Nałęczów
www.sanatoriumrolnik.pl
tel. +48 81 501 47 51 całodobowy  
lub +48 81 50 14 753 w godz. 7-14
rolnik@sanatoria.com.pl

noclegi, zabiegi rehabilitacyjne, wy-
żywienie, opieka medyczna, basen 
z hydromasażami, gabinet kosmetyczny, 
salon fryzjerski, kawiarnia-dancingi, biblioteka są w jed-
nym budynku, który zlokalizowany jest w wyjątkowej 
scenerii krajobrazowo-przyrodniczej w centrum Parku 
Zdrojowego w Nałęczowie w strefie uzdrowiskowej "A" 

Zapraszamy na turnusy rehabili-
tacyjne i pobyty rozszerzone

Sanatorium  
„Włókniarz” 
w Busku-Zdroju

Rehabilitacja *  Relaks *  Wypoczynek
www.wlokniarz.pl   
Rezerwacja 41 370 70 70
e-mail: rezerwacja@wlokniarz.pl

• Poczuj dobroczynną 
moc leczniczych wód 
siarczkowych

• Odzyskaj siły witalne  
i wewnętrzną harmonię

• skorzystaj  
z promocyjnych pobytów 
leczniczych w ofercie 
wiosennej

REKLAMA

„Senioralni”
święto poznańskich seniorów
Centrum Inicjatyw Senioralnych, w partnerstwie z poznańskimi uniwersytetami 
trzeciego wieku, już po raz siódmy organizuje w październiku 2017 imprezę 
„Senioralni. Poznań”. Otwarte wykłady, warsztaty, wycieczki po mieście 
i potańcówki to tylko część wydarzeń dedykowanych starszym poznaniakom.
Tworząc analogię do studenckich Juwenaliów orga-
nizatorzy „Senioralnych” chcą zaakcentować, że se-
niorzy i seniorki, ze względu na swoją liczebność, są 
drugą siłą w mieście, dlatego ich obecność i potrze-
by szczególnie warte są zauważenia i docenienia. 
Centrum Inicjatyw Senioralnych chce zatroszczyć 
się również o osoby mniej aktywne i samotne, które, 
być może, dopiero poszukują nowych sposobów na 
dalsze życie w mieście.

Start 30 września, godz. 12.00
Miesięczny cykl wydarzeń i imprez rozpocznie się 
uroczystą inauguracją na Wolnym Dziedzińcu 30 
września w samo południe. Tego dnia, zgodnie z tra-
dycją „Senioralnych”, prezydent Poznania przekaże 
władzę w mieście najstarszym poznaniakom. Zosta-
ną wręczone kolejne certyfikaty „Miejsce przyjazne 
seniorom”, a potem rozpocznie się część artystyczna 
ze śpiewami i tańcem. 
W miesięcznym programie wydarzeń seniorzy znaj-

dą różnorodną ofertę otwartych wykładów, warszta-
tów rozwojowych, potańcówek, wycieczek po mie-
ście, debat i wielu innych ciekawych spotkań. 
„Gazeta Senior” jest patronem medialnym „Senioral-
nych. Poznań”
Więcej informacji o wydarzeniu i jego poprzednich 
edycjach znajdą Państwo na stronie: 
http://centrumis.pl/senioralni.-poznan1.html 

Na Jarmark Kreatywności 2017, międzypokolenio-
wy piknik, który na stałe wpisał się już w kalendarz 
warszawskich wydarzeń dedykowanych seniorom, 
zaproszeni są wszyscy seniorzy wraz z rodzinami 
i przyjaciółmi. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie – 
wystawcy zaprezentują bowiem ofertę, z jakiej mogą 
korzystać seniorzy w rozmaitych dziedzinach.
Organizatorem święta jest Stowarzyszenie „mali 
bracia Ubogich”. – Przygotowaliśmy sporo atrakcji. 
W tym roku będzie nami z nami ponad 40 wystawców 
prezentujących ofertę dla seniorów. Organizacje po-
zarządowe, instytucje i firmy specjalnie na ten dzień 
przygotowały mnóstwo atrakcji. Będą nieodpłatne 
porady i konsultacje, różnorodne warsztaty, energe-
tyczne ćwiczenia Qigong’u, gry planszowe i konkur-
sy z nagrodami – mówi Joanna Mielczarek, dyrektor 
Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”.
Na scenie zagoszczą: Wojciech Dąbrowski z Wielkim 
Finałem Festiwalu M. Fogga, Michał Fogg z Retro 

Potańcówką oraz ulubiona DJ Wika.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Rzecznik 
Praw Obywatelskich oraz Prezydent Miasta Stołecz-
nego Warszawy, a wśród patronów medialnych jest 
m.in. Gazeta Senior. 
– Zapiszcie koniecznie do kalendarza: niedziela,  
1 października, godz.11-16, Ogród Saski, Warszawa. 
Nie może Was tam zabraknąć! – zachęca Joanna 
Mielczarek.

Warszawski JARMARK KREATYWNOŚCI
W niedzielę, 1 października w godzinach 11.00 – 16.00 w warszawskim 
Ogrodzie Saskim odbędzie się tradycyjne święto seniorów  
z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

W twojej miescowości  
odbywają się ciekawe 
wydarzenia dla seniorów?  
Prześlij informację  
do Redakcji.
e-mail: biuro@mediasenior.pl 

poczta: Gazeta Senior  
50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 9/301 

Giełda ofert turystycznych SANATORIA
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Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

OW STOkROTkA 
recepcja: 75 76 19 415 
e-mail:stokrotka@naturatour.pl

OW hALnY 
recepcja: 75 76 19 185 
e-mail:halny@naturatour.pl

OW 
Stokrotka 
oferuje pobyty 
indywidualne  
i grupowe

oW halny 
obiekt kameralny 
oferuje pobyty  
indywidualne

W cenie: noclegi, wyżywienie: obiadokolacje serwowane, 
śniadania w formie bufetu szwedzkiego, ubezpieczenie 
nnW. GRAtis: parking, sauna

Pobyty 5-DNIOWE 310 zł/os.
Pobyty 7-DNIOWE 435 zł/os.

Kompleks wypoczynkowy 
HALNY – STOKROTKA

ZAPRASZA na wypoczynek do Karpacza 

www.karpaczhalny.pl

Przy pobytach grupowych organizator  
i kierowca tylko 1 zł/os.

REKLAMA

Na miłość nigdy nie jest za 
późno, o czym przekonuje 
w swojej poezji Zofia 
Sawikowska. Zapraszamy do 
lektury wierszy.

Piszesz wiersze? 
Prześlij je do Redakcji.
e-mail: biuro@mediasenior.pl 

poczta: Gazeta Senior  
50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 9/301 

SZUKAM
Szukam miłości tej prawdziwej,
jedynej z łopotem motyli w brzuchu,
z uniesieniem duszy, szukam.
Czy będzie taki dzień,
gdzie w samotności wśród ludzi
zobaczę ją z daleka.
Gdy będzie tylko moja – na wyłączność.
Szukam dawno.
Przyjdziesz?
Może przyjedziesz autobusem
albo tramwajem lub samochodem
spotkam cię na ulicy,
w słońcu czy w nocy,
wśród gwiazd
o poranku w deszczowy dzień.
Szukam.
Czy przyjdziesz?  

CZEKAM
Czekam na Ciebie
gdy rankiem budzą mnie promienie słońca.
Czekam na Ciebie
gdy słońce jest wysoko na niebie.
Czekam na Ciebie
gdy słońce chowa się za horyzont.
Czekam na Ciebie
gdy wieje wiatr i pada deszcz.
Czekam na Ciebie
ciemną nocą wśród gwiazd.
Gdy księżyc pokazuje mi swą złotą twarz.
Czekam na ciebie
gdy gwiazdy spadają na ziemię.
Wypowiadam cichutko to marzenie
Miłości… Przyjdź… Czekam na Ciebie.

Miłosne wiersze
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Organizujemy wczasy  
dla grup zorganizowanych 
PZERiI, KLUBÓW SENIORA, 
UNIWERSYTETÓW  
III WIEKU 

Pensjonat Bursztyn 
ul. Mickiewicza 48
72-346 Pobierowo

605 062 093
www.pensjonatbursztyn.pl

Wolne terminy 2018
 ͫ maj, czerwiec 700 zł 
 ͫ lipiec, sierpień 900 zł
 ͫ wrzesień 700 zł/10 dni

7,10,14 
DNIOWE  
Z WYŻYWIENIEM

Pensjonat 
Bursztyn

94 316 57 27, 607 355 945         www.sophiabryza.pl

“Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić usługi SOPHIA 
R.W.T. wszystkim zainteresowanym przygotowaniem  
i przeprowadzeniem turnusów rehabilitacyjnych”
PoLSKI ZWIĄZEK EMERyTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

1170 zł 14 dni 
turnusy rehabilitacyjne

Rezerwacje!
94 316 57 27

Cetrum Rehabilitacji i Wypoczynku SoPhIA-BRyZA
ul. Plażowa 4, 76-034 Sarbinowo

Turnusy rehabilitacyjne
Pobyty lecznicze

900 zł
14 dni pobyt 

wypoczynkowy 
od 30 września

ośrodek Wypoczynkowy BAłTyK
ul. Wczasowa 7, 82-103 Stegna 
tel. 55 247 82 47, kom. 605 744 407 
www.owbaltyk.pl

W cenie:
- 3 posiłki dziennie
- nocleg
- wieczór taneczny
- zabiegi wg oferty
- pokaz kulinarny z poczęstunkiem
- basen odkryty czynny latem

od 450 zł
5 dni

Pakiety pobytowe 
z zabiegami 
dla Seniorów

ośrodek wypoczynkowy BAłTyK 
zaprasza przez cały rok

Giełda ofert turystycznych MORZE
REKLAMA

Jedz letnie warzywa i owoce!
Sezon letni obfituje w dorodne, smaczne warzywa i soczyste owoce. To najlepszy czas, aby zrezygnować 
z ciężkich potraw na rzecz lekkich i prostych w przygotowaniu dań. Surowe, gotowane, pieczone czy 
grillowane – polskie warzywa i owoce smakują doskonale pod każdą postacią. O ciekawych sposobach 
ich wykorzystania i wpływie na dobry nastrój opowie Magdalena Jarzynka-Jendrzejewska – specjalista ds. 
żywienia i ekspertka kampanii „Warzywa i owoce – na szczęście!”.

Co na deser? 
– Moja deserowa propozycja na lato to czereśnie pod lekkim biszkoptem 
i własnoręcznie przygotowany kisiel porzeczkowy – proponuje ekspertka 
kampanii.

Czereśnie są lekkie i oczyszczające. Regulują procesy przemiany materii, są 
źródłem potasu wpływającego na serce oraz nerki, a zawarta w nich witamina 
B5 wspomaga leczenie artretyzmu. Ich czerwone odmiany są bogatym źró-
dłem bioflawonoidów, czyli przeciwutleniaczy pomagających zwalczać wolne 
rodniki. Porcja czereśni dostarcza organizmowi również żelaza, wapnia i du-
żej ilości jodu.

Czerwone porzeczki zawierają znaczące ilości pektyn, dzięki czemu kontro-
lują poziom cukru i cholesterolu we krwi. Łagodzą dolegliwości żołądkowo-je-
litowe, regulują przemianę materii, działają przeciwzapalnie, hamują rozwój 
bakterii, wskazane są także przy niewydolności wątrobowej lub przy przewle-
kłych schorzeniach wątroby i zgadze. Zawarte w czerwonych porzeczkach 
witaminy C i PP oraz żelazo i garbniki działają ściągająco, tonizująco i anty-
bakteryjnie, dlatego polecane są przy cerze tłustej i trądzikowej.

– Żółte, różowe, czerwone, ciemnoczerwone oraz prawie czarne – takie od-
miany czereśni możemy spotkać na lokalnych bazarach czy w pobliskich wa-
rzywniakach. Słodkie polskie czereśnie w połączeniu z lekkim biszkoptem 
to wspaniały duet, który sprawdzi się jako deser podczas letniego sezonu 
– mówi Magdalena Jarzynka-Jendrzejewska. – Chcecie poznać przepis na 
to, aby poprawić sobie nastrój? – Domowy kisiel porzeczkowy! Owoce te są 
cenne zarówno dla zdrowia, jak i urody – przekonuje.

Gotujesz, pieczesz?  
Przyślij przepis do Redakcji.
e-mail: biuro@mediasenior.pl 

poczta: Gazeta Senior  
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Finanse
Familia – fundusz hipoteczny
familiasa.pl

801 801 841

GoldenMark
dostawca metali szlachetnych

801 000 478

Kultura i Rozrywka 
Royal Russian Ballet
Jezioro łabędzie / Dziadek do orzechów
kupbilecik.pl, eventim.pl, salony EMPiK oraz  
w kasach stacjonarnych

Nie tylko Strauss... Gala 
kupbilecik.pl oraz w kasach stacjonarnych

Opieka
Leśny Dom Seniora
Gąsawa, Piastowo 13a

Praca w Niemczech
Promedica24 promedica24.pl 609 113 333 

Transport
Przewozy regionalne REGIO Senior
Polregio.pl

Turystyka
Alfa tour 
ośrodki wypoczynkowe

61 662 67 30
503 581 728

Biuro Podróży Gold Tour 
spółka z o.o. 
Prudnik, ul. Batorego 12A

77 436 38 41
519 347 723

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

Centrum Rehabilitacji i Wy-
poczynku SOPHIA-BRYZA
Sarbinowo, ul. Plażowa 4

94 316 57 27

Gościeniec nad potokiem 
Karpacza, ul. Mostowa 5

510 291 748

Luna Niechorze 
Niechorze, al. Bursztynowa 14

606 445 074

Montebello 
ww.montebello.com.pl

33 858 86 16

NOWY ZDRÓJ 
Centrum Zdrowia i Wypoczynku
Polanica Zdrój, ul. Zdrojowa 34a
www.nowyzdroj.pl

74 306 76 76

ORW Anastazja
Mielno, ul. Grażyny 3

94 318 92 18

ORW Graal 
Świnoujście, ul. Bałtycka 8

91 321 35 55

Ośrodek Nad Wodospadem 
Międzybrodzie Bialskie, ul. Medyków 9 

796 862 060

OW Bałtyk Stegna, ul. Wczasowa 7 55 247 82 47

OW Halny www.karpaczhalny.pl 75 76 19 185

OW Star Łeba, ul. Brzozowa 16 59 866 51 45

OW Stokrotka 75 76 19 415

O.W.R. SUS TRAVEL 
„SUS”
Mrzeżyno, ul. Nadmorska 12  
„PIRAMIDA”
Mrzeżyno, ul. Kołobrzeska 30
„VARSOWIA” Międzywodzie
ul. Wojska Polskiego 8

91 386 62 94

91 386 61 47

91 381 38 69

Pensjonat Bursztyn 
Pobierowo, ul. Mickiewicza 48

605 062 093

Raytan Tour
Warszawa, ul. Trębacka 4, lok.5

22 630 99 18

Sanatorium Uzdrowiskowe 
Rolnik 
Nałęczów, ul. Górskiego 14 
(Park Zdrojowy)
www.sanatoriumrolnik.pl

81 501 47 51

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

94 35 431 16

Sanatorium Włókniarz
Busko-Zdrój www.wlokniarz.pl

41 370 70 70

Sandra Spa www.sandraspa.eu 91 387 86 62

Słotwiny Arena
Krynica-Zdrój, ul. Słotwińska 

Uzdrowisko Kraków 
Swoszowice
Kraków, ul. Kąpielowa 70

12 254 78 11

Uzdrowisko 
Łądek-Długopole
www.uzdrowisko-ladek.pl

74 81 46 437

Uzdrowisko Uniejów Park
www.izc.pl

63 288 89 59

Willa Cecylia 
Lądek-Zdrój, ul. Orla 1

662 013 013

Willa Grywałd 
Wakacje w Pieninach
ul. Zamkowa 47

695 370 45

Willa KOALA
Karpacz, ul. Skalna 84

75 76 19 00

Technologie
Alarmowy System Ratunkowy
www.alarm-osobisty.com

690 478 660

Zdrowie i uroda
Active Revital
Węgrów, ul. Gdańska 80

25 792 27 27

Adam wyroby ortopedyczne
www.adam.sklep.pl

58 691 00 24

Artcoll Medicale 
www.artcoll.pl

22 720 35 96

Fielmann (okulary),

Herbalmed - prosto z natury
herbalmed.com.pl

Medcithi – wioska medyczna 791 020 403

Moskilex - nie dla komarów i kleszczy 
www.moskilex.pl

Mycosan.pl Leczenie grzybicy stóp i paznokci

Tone NewNordic.pl 22 212 54 10

Fundacja GEERS Dobry Słuch 
Umów się na badanie pod bezpłatnym numerem

800 889 400 

Quantum Evitum evitum.pl 884 346 539

zdrowie-dom.pl 
Twoje zdrowie i otoczenie 

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

Tefal www.tefal.pl/companion

Edycja 
2017

Firmy, które przystąpiły  
do programu Otwarci 50+

www.gazetasenior.pl/otwarci50/


