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Metamorfoza
„Gazety Senior”!

Drodzy Czytelnicy,
trzymacie w rękach pierwszym w tym roku numer Gazety Senior wydany w nowej,
odświeżonej formule. Więcej
treści, poręczny format, czytelna czcionka oraz zwiększony
nakład to odpowiedź na oczekiwania czytelników. Oprócz
odmienionej makiety w Gazecie
Senior znajdą się nowe rubryki
eksperckie i cykle tematyczne.
Młodych emerytów i nowych
słuchaczy UTW, klubów seniora
informujemy, że Gazeta Senior
dociera do seniorów już siódmy
rok. Jest w całości dedykowana potrzebom seniorów i realizowana w formule seniorzy
seniorom. Autorami większości
tekstów są redaktorzy-seniorzy.
W tym wydaniu aż osiemnastu!
Wspólnie staramy się w prosty
i zrozumiały sposób opisywać
codzienne sprawy dotyczące
środowiska osób starszych. Dostarczać rozrywki i informacji,
pełniąc funkcję aktywizującą dla
starszych pokoleń.
W tym roku zwiększamy częstotliwość wydawania czasopisma
oraz jego nakład. Miesięcznik
jest dostępny również w płatnej
prenumeracie grupowej, jak i indywidualnej za pośrednictwem
Poczty Polskiej (szczegóły str.
27-28).
W stałych cyklach tematycznych czasopisma nie zabraknie
„Wywiadów z gwiazdą” – wyśmienitych rozmów Magdy
Wieteski z ikonami starszego
pokolenia. Jerzy Dudzik w „Turystyce” podzieli się z czytelnikami wspomnieniami oraz
praktycznymi wskazówkami dotyczącymi podróży. W Gazecie
Senior pojawiły się nowe rubryki. Zawiłości paragrafów prawa rodzinnego wyjaśnia sędzia
w stanie spoczynku Genowefa
Pietraszewska. Reportaże Andrzeja Wasilewskiego, a także
poszerzona „Kolumna kulturalna” to kolejne cykle tematyczne, które znajdziecie w każdym
wydaniu miesięcznika. Nie zabraknie informacji lokalnych
oraz praktycznych informacji
z ZUS i Policji. Liderów placówek senioralnych informacjami
i inspiracjami wspiera w „Sekcji
lidera” dr Walentyna Wnuk, wieloletni kierownik UTW.
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Co rok to prorok

Czy można odnieść sukces literacki, debiutując na emeryturze? Jolanta Maria Kaleta udowadnia, że tak!
Pisarka w ciągu zaledwie pięciu lat wydała dwanaście książek i nie zwalnia tempa, planując kolejne.
Niedawno została nominowana przez Gazetę Wrocławską jako Osobowość 2017 Roku w kategorii
kultura. O wenie, pracy dydaktycznej i naukowej, pasjach, rodzinie, urodzie i przyjemnościach opowiada
w rozmowie z Magdą Wieteską.

Magda Wieteska: Pierwszą
książkę napisała Pani mając
61 lat, będąc już na emeryturze. Skąd wziął się pomysł
na tę pierwszą powieść? Czy
miała Pani wcześniej jakieś
doświadczenia literackie?
Jolanta Maria Kaleta: Można
śmiało powiedzieć, że moją
pierwszą książkę wydałam za
namową przyjaciół, zachęconych tekstami, które dla nich pisałam. Nalegali, abym wysłała
do wydawnictwa „W cieniu Olbrzyma”. Ku mojemu zaskoczeniu znalazło się wydawnictwo,
które nie chciało ode mnie pieniędzy za wydanie książki. Ale
tak naprawdę moim pierwszym
„dziełem” była praca poświęcona historii naszej rodziny.
Odszukanie wielu informacji,
kto gdzie się urodził, z kim wziął
ślub itd. zajęło mi 10 lat. Powstała genealogiczna praca zatytułowana „Moja sentymentalna
podróż do korzeni”. Tej książki
oczywiście nie wydałam drukiem, bo jest nie tylko zbyt osobista, ale przede wszystkim dla
obcych ludzi nudna. Ale dzięki
tym poszukiwaniom odkryłam
wiele tajemnic rodzinnych, które
mogłam spożytkować w moich
powieściach. Nigdy nie marzyłam o pisaniu powieści, choć
jako pracownik muzeum nieraz musiałam napisać krótszy
czy dłuższy tekst, ale to prze-

cież nie to samo. Ponoć pisałam dobre wypracowania. Tak
przynajmniej twierdziła moja
polonistka w liceum. Zawsze
wyśledziła, że napisałam wypracowanie za kogoś.
M.W.: Prawie wszystkie Pani
książki, oprócz jednej, dzieją
się na Dolnym Śląsku, w tym
także we Wrocławiu. Dlaczego
na miejsce akcji wybrała Pani
właśnie ten region?
J.M.K: Odpowiedź jest banalnie
prosta – to moja Mała Ojczyzna.
Odkąd pamiętam, dużo jeździłam po Dolnym śląsku. Pierwszy
raz w Szklarskiej Porębie byłam,
mając 4 latka. Dolny Śląsk zalicza się do najpiękniejszych zakątków Polski. To nie tylko Karkonosze, ale także Góry Sowie,
Góry Stołowe, Złote czy Bardzkie. To także rozsiane pomiędzy
nimi urocze miasteczka, kotliny
i pałace czy zamki. Każde z nich
skrywa nie tylko intrygującą
przeszłość, ale także zagadki i tajemnice. A urodziłam się
w Wrocławiu, tutaj chodziłam do
szkół, tutaj ukończyłam studia,
urodziłam dziecko i mieszkam
nadal. Wrocław jest poza tym
niezwykle pięknym miastem
i ma bogatą historię, choć także tragiczną. A to pobudza wyobraźnię. I to właśnie one mnie
najbardziej inspirują. Choć moi
rodzice pochodzili z różnych
stron, to ja czuję się z tym regionem związana i nie wyobrażam
sobie życia gdzie indziej. Ja tutaj jestem u siebie, choć przez

wiele lat się mówiło na te ziemie
„poniemieckie”.
M.W.: Skończyła Pani historię,
a potem politologię. Uczyła
Pani historii i wiedzy o społeczeństwie licealistów. Jak
Pani wspomina pracę z uczniami?
J.M.K: Ja już mam taką naturę,
że jak coś robię, to wkładam
w to całe moje serce. A to działa w obydwie strony. Lubiłam
młodzież i oni mnie lubili. Pracę
w szkole zaczęłam w okresie,
kiedy upadał PRL. Nikt mi wówczas ust nie kneblował i mogłam uczniom mówić o białych
plamach naszej historii. Słuchali
z otwartymi ustami. Młodzież
jest ciekawa wiedzy, ale nie zawsze potrafimy do nich dotrzeć.
Czasami trzeba podstępem coś
przemycić. Uczyć przez zabawę. Często zatem prowadziłam
lekcje metodą dramy, czy przy
pomocy mind mapingu. I takie
zajęcia młodzi bardzo lubili. Nie
ma nic gorszego, jak gadająca
głowa za pulpitem.
M.W.: Przez dłuższy czas
pracowała też Pani we wrocławskich muzeach – Muzeum
Sztuki Medalierskiej i Muzeum Historycznym. Czy to był
ciekawy zawodowo okres?
J.M.K: Praca w Muzeum Historycznym była moim marzeniem. Po studiach zostałam
asystentką w katedrze filozofii
w Instytucie Metodologii na
Politechnice Wrocławskiej.

Miejsce bardzo prestiżowe,
dające szansę na mieszkanie
i awans naukowy. Ale kiedy się
dowiedziałam, że kolega odchodzi z muzeum, bo wyjeżdża
do Warszawy, nie zastanawiałam się nawet 5 minut.
To był jeden z moich najpiękniejszych okresów w życiu.
Może dlatego, że byłam bardzo
młoda. Dopiero co wyszłam za
mąż. Choć byliśmy z mężem
biedni jak te myszy kościelne,
bo praca w muzeum była mar-

nie opłacana – o czym zresztą
wspominam w mojej „Kolekcji Hankego” – i mieszkaliśmy
w wynajętym pokoju, nie narzekaliśmy. To właśnie pracując
w Muzeum Historycznym przekonałam się na własnej skórze,
jak daleko sięgają macki totalitarnego państwa. Urząd cenzury wtrącał się do wszystkiego,
o wielu rzeczach nie wolno było
mówić czy pisać. Na przykład
o historii Wrocławia przed 1945
rokiem. Nie patrzyłam na zega-
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rek, kiedy wreszcie wyjdę z pracy. Nieraz portierka pukała do
drzwi gabinetu, przypominając,
że zaraz zamknie ratusz. Niektóre wydarzenia z tamtych lat
znalazły swoje miejsce w moich powieściach. Choćby pożar
kościoła garnizonowego, który
dla muzeum miał pewne konsekwencje.
M.W.: Pani bohaterowie, pomimo że są postaciami fikcyjnymi, noszą cechy, a często
i doświadczenia, Pani rodziny i znajomych. Czy rodzina,
znajomi nie mają nic przeciw
temu?
J.M.K: Jeśli są to postaci sympatyczne i pozytywne, nie mają,
a raczej nie mieliby nic przeciwko temu, gdyby o tym wiedzieli.
Ja ich nigdy nie kopiuję żywcem.
Kradnę im tę czy inną przywarę,
cechę, ulubione powiedzonko
czy coś z wyglądu. Rzadko się
rozpoznają. Natomiast bohaterów negatywnych lepię według podobnego schematu, ale
wzoruję się na osobach, które
ze mną nie utrzymują żadnych
kontaktów, a znam ich charakterki z opowiadań osób trzecich.
Niektórzy moi bohaterowie mają
swoje pierwowzory w postaciach, nazwijmy to, historycznych czy publicznych.
M.W.: Napisała Pani 12 książek w przeciągu 5 lat. Wychodzą ponad 2 książki rocznie.
Jak to się robi?
J.M.K: To tylko matematyka
i liczby. Rzeczywistość jest nieco inna. Zanim zaczęłam wydawać, coś tam miałam napisane.
Dla przyjaciół i znajomych. Więc
na początku szło gładko, bo wyciągałam tekst z szuflady, trochę
nad nim popracowałam i wydawnictwo brało. To był błąd. Bo
mogłam więcej nad treścią po-
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siedzieć, bardziej dopracować.
Ale wydawnictwo ponaglało,
a ja się zachłysnęłam, nazwijmy to, „sukcesem”. Od kilku lat
jest już spokojniej. Co rok prorok. Ale i to moim zdaniem jest
za często. Żeby napisać jedną
powieść, wiele książek trzeba
przeczytać, sprawdzić na miejscu, poznać klimaty miejsca,
jego smak i zapach, poszperać
w archiwach, przejrzeć stare
gazety, zwłaszcza jak się pisze
o czasie minionym.
M.W.: Podobno nie lubi Pani
czytać kryminałów. Jednak
Pani powieści zaliczają się
w dużej części do tego gatunku…
J.M.K: Kiedyś lubiłam czytać kryminały. Przeczytałam
wszystkie „Sherlocki Holmes’y”,
wszystkie Agaty Christi, komplet
dzieł Joanny Chmielewskiej,
a także wiele innych, nawet tych
współczesnych,
napisanych
przez znane nazwiska. Nie jestem polonistką ani krytykiem
literackim, więc nie mnie wyrokować, do której szuflady gatunkowej wrzucać moje powieści.
Pisząc, nie skupiam się na gatunku, a na historii, którą chcę
opowiedzieć. Czasami bywa
w niej trup, nieraz kilka. Ale to
nie znaczy, że mamy kryminał.
W żadnej z moich powieści nie
uczyniłam głównym bohaterem
policjanta czy milicjanta prowadzącego śledztwo. Nie ma
w nich też prywatnego detektywa. A więc raczej nie kryminał.
To celowe działanie, bo ja wolę
opowiedzieć o ludziach, których los wciągnął w tryby historii
wbrew ich woli, a nie o szukaniu
mordercy, bo z góry wiadomo,
że go na końcu znajdziemy.
Mnie bardziej interesuje człowiek, jego decyzje, jego wybory,
niż kto zabił. W moich powieś-

ciach mieszają się zatem różne
wątki – od kryminału, poprzez
sensację, przygodę. A pomiędzy tym wszystkim jest też miejsce na miłość.
M.W.: Podkreśla Pani w wywiadach, że rodzina jest dla Pani
bardzo ważna. Łączy też Was
wspólna praca nad Pani książkami: mąż jest pierwszym recenzentem, syn zajmuje się
reklamą, synowa – szatą graficzną. Jak pracuje się wspólnie z najbliższymi? Czy panuje
między Wami idealna zgoda,
czy też zdarzają się nieporozumienia na tym tle?
J.M.K: Życie pędzi do przodu.
Syn już dawno nie ma czasu,
aby mnie reklamować. Synową, przy projektowaniu okładek
i plakatów reklamowych, zastąpiła zaprzyjaźniona sąsiadka,
bardzo utalentowana graficzka.
Jest tak praktycznej, bo mieszkamy drzwi w drzwi, a synowa w Poznaniu. Jedno się nie
zmieniło. Mąż jest pierwszym
recenzentem, ale to recenzje
stronnicze. On by się zachwycił
nawet książką telefoniczną przeze mnie napisaną. Mam takie
wrażenie, że jesteśmy rodziną
wyjątkową zgodną. Trudno się
kłócić, mieszkając w odległości
200 km. Kiedy się widzimy, jesteśmy tak za sobą stęsknieni,
że jemy sobie z dziubków. Poza
tym my z mężem nie wsadzamy nosa w sprawy dzieci. To
ich życie, niech sami decydują. Jestem z tych dobrych teściowych. Kiedy syn się ożenił,
stwierdziłam, że zyskałam córkę
i tak synową traktuję.
M.W.: Została Pani nominowana przez Gazetę Wrocławską
jako Osobowość 2017 Roku
w kategorii kultura „za propagowanie kultury i historii

Dolnego Śląska, przybliżenie
czytelnikom regionalnych zabytków, tajemnic oraz związanej z nimi genezy sięgającej
hitlerowskich Niemiec”. Co
dla Pani znaczy ta nominacja?
J.M.K: Bardzo dużo. To w jakimś sensie docenienie mojego wkładu pracy na rzecz naszej Małej Ojczyzny. Oprócz
mnie nominowano wiele osób,
o znacznie większych zasługach, bardziej znanych, więc
nie liczę na zajęcie pierwszego
miejsca, ale to nie o to w tym
plebiscycie chodzi.
M.W.: W jaki sposób pracuje
Pani nad książką? Czy zaczyna Pani od stworzenia planu
– miejsca, fabuły, bohaterów
i trzyma się go potem ściśle?
Czy może idzie Pani „na żywioł” albo czeka na przyjście
weny?
J.M.K: Najpierw zawsze jest
zachwyt nad czymś. Np. nad
budynkiem, miejscem czy wydarzeniem. Fascynacja. W wielu
moich powieściach opowiadam
o zagadkach Dolnego Śląska,
tych z lat ostatniej wojny. Muszę tylko wiedzieć, czyją historię chce opowiedzieć, a więc
kto będzie bohaterem powieści
i jaki mu przyświeca cel. Później
muszę dla niego wymyśleć antagonistę, który będzie mojemu
bohaterowi przeszkadzać w dojściu do celu, jaki sobie wyznaczył. Kolejny krok to stworzenie
życiorysów dla bohaterów, ich
środowiska, rodziny czy znajomych, w kręgu których się
obracają. Następnie rozpisuję
sobie coś w rodzaju filmowych
scen. Te sceny to działania moich bohaterów. Zanim zacznę
pisać, wiem już jak się powieść
skończy i konsekwentnie do finału zmierzam. Czasami coś

w moim bohaterze modyfikuję,
w jego wyglądzie czy życiorysie. Tylko w moich dwóch czy
trzech pierwszych powieściach
poszłam na żywioł i nie miałam
sztywnego schematu. Prościej
jest mieć taki szkielet, na który nakłada się tkankę powieści
w postaci opisów i dialogów,
aby doprowadzić do zamierzonego finału.
M.W.: Jak odpoczywa Jolanta
Maria Kaleta?
J.M.K: Zawsze odpoczywam
w górach. Tam jest wszystko,
co kocham. I w moim przypadku nie jest to pusty frazes. Kiedyś były to długie, całodniowe
wyrypy w Karkonoszach czy
Tatrach. Teraz są to spacerki po
dolinkach i wspinaczki na 1000
m n.p.m, nie więcej. Lubię jeździć rowerem. Ostatnio już tylko
po parku, a nie po Dolinie Baryczy jak kiedyś. Nieszczęściem
człowieka jest to, że Los zabiera
nam możliwości, ale nie zabiera chęci. Lubię podróżować po
Polsce i zwiedzać urocze zakątki. Zatem nic szczególnego.
Przez całe życie miałam też psy.
I to właśnie pies narzucał sposób spędzania wolnego czasu.
Kiedy odszedł mój ostatni, na
nowego przyjaciela na czterech
łapach już się nie zdecydowałam.
M.W.: Wygląda Pani kwitnąco.
Jak Pani dba o urodę, zdrowie, znakomitą formę?
J.M.K: Zacytuję żartem nieżyjącą już, genialną naszą aktorkę
z serialu „Czterdziestolatek”,
Irenę Kwiatkowską: – „Na wygląd trzeba sobie zapracować”.
Wyglądam na tyle lat, ile mam.
Miałam szczęście, że nie zniszczyły mnie choroby, jak to czasami bywa. Siwe włosy farbuję,
używam dobrych kremów, choć

z wieloma ograniczeniami, bo
jestem alergiczką. Noszę się na
sportowo, bo tak lubię, ale taki
strój też odmładza. Dziś wszystkie kobiety wyglądają młodziej
niż ich matki czy babcie w ich
wieku. Mam zdjęcie swojej babci, gdy miała 55 lat. Wygląda
jak typowa babcia. Ale przecież
wiek nie jest powodem do wstydu. Wręcz przeciwnie. Przeżyte
lata dają doświadczenie i filozoficzne podejście do wielu spraw.
Częściej niż kiedyś mówię dziś
– to nie ma znaczenia, to nie jest
ważne, to drobiazg.
M.W.: „Pułapka” to Pani ostatnia powieść, promowana podczas grudniowych Targów
Książki we Wrocławiu. Ponoć
już powstaje kolejna. Czy
zdradzi Pani miejsce jej akcji,
temat?
J.M.K: To będzie taki polski
odpowiednik „Wojny i Pokoju”,
powieści Tołstoja, choć umieszczony w innym czasie i miejscu,
ale też o wojnie i miłości. Akcja
rozgrywa się podczas I wojny
światowej i zaczyna w Miechowie. To miasteczko ma swoją
bogatą historię, o której już dziś
w szkołach nie uczą, a warto ją
poznać. To miejsce urodzenia
mojego teścia i będzie to trochę
historia jego ojca – carskiego
dragona. A później, jak to podczas wojny – los rzuca bohaterami po Europie, aby mogli
wrócić do gniazda. Choć nie
wszystkim będzie to dane.
M.W.: Czekamy zatem z niecierpliwością!

REKLAMA

Okulary: 1234. Niskie ceny zamiast
wielkich słów.
Fielmann przedstawia Państwu cały świat mody okularowej: ponad 2000 opraw, znane
marki i modele wielkich projektantów. Wszystkie okulary z 3-letnią gwarancją. Wszystkie
w gwarantowanie korzystnej cenie, ponieważ Fielmann daje Państwu gwarancję zwrotu
pieniędzy*.

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

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

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

000 zł
10950 zł
27900 zł

Szampański zakład
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www.fielmann.com

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
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Życie na
emeryturze

Wiele osób obawia się zakończenia pracy zawodowej
i przejścia na emeryturę. Co
wtedy miał(a)bym robić? – pytają. Wolny czas, o którym tak
marzymy, goniąc między pracą
a domem, nagle wydaje się nie
sprzymierzeńcem, a wrogiem.
Uczestniczki warsztatów dziennikarsko-literackich prowadzo-

Mój
pierwszy
krok
diem

www.GazetaSenior.pl

nych przez Magdę Wieteskę na
Uniwersytecie Trzeciego Wieku
w Uniwersytecie Wrocławskim
opowiadziały Gazecie Senior
o swoich doświadczeniach
związanych z przejściem na
emeryturę. Czy było łatwo, jak
zagospodarowały wolny czas?
Zapraszamy do lektury.

Carpie

Wrocław to ukochane miasto
mojego dzieciństwa, młodości
i… ze zdradziecką przerwą na
rzecz mazowieckiej ziemi – starości. Mimo 33-letniej przerwy
od pięciu lat na nowo odkrywam
jego uroki. Miasto od 1946 roku
przeszło wiele metamorfoz, podobnie jak każdy z nas. Dziś to
piękna architektonicznie i kulturowo nie tylko stolica Dolnego
Śląska, ale być może wkrótce
europejska stolica najaktywniejszych seniorów. Czuję się wyjątkowo szczęśliwym seniorem, bo
jeszcze wszystko mogę, a nic
nie muszę, a że ciągle chce mi
się chcieć, to też staram się być
aktywną na moim ukochanym
UTW. Działam w Sekcji Integracyjno-Organizacyjnej,
Sekcji
Kultury, Kręgu Dyskursywnym
„Okno”, warsztatach dziennikarsko-literackich. Uczestniczę
w różnych wykładach audytoryjnych, cyklach tematycznych
dotyczących np. historii Wrocławia, naturze wszechświata czy
psychologii późnej dorosłości.

Głupio umierać
zdrowym

Ciągle się czegoś nowego uczę,
bo albo nie wiedziałam, a może
zapomniałam? Bardzo mi odpowiada ten edukacyjny profil
mojego UTW. Jestem typem
wrażliwca z zachłannością na
tzw. kulturę, więc często bywam
na koncertach w NFM, Operze,
teatrach, kinach, bo to uszczęśliwia moją duszę i wzbogaca moje ego. Czasem bywam
zmęczona, ale świadomość, że
już tak niewiele czasu zostało…
Ta aktywność rekompensuje
zmęczenie, łagodzi ból związany z mniejszą sprawnością
fizyczną, no i nie mam czasu na
zajmowanie się tylko sobą. Coś
za coś… Wszystko się zużywa,
więc i choroby nas dotykają,
ale porzekadło powiada, że głupio byłoby umierać zdrowemu.
Chwytam chwile „Carpe diem”,
bo nikt nie wie, co przyniesie
jutro. Cieszę się każdą chwilą,
póki jest. Dbam o harmonię ducha i rozumu, bo to nadaje sens
życiu.
Irena Gójska

Za największą wartość w życiu
od zawsze uważałam pracę.
W zmiennych kolejach losu ona
właśnie wydawała mi się opoką
i fundamentem bezpieczeństwa.
Być może kruchym, szczególnie
w obecnych czasach. Wtedy
jednak, 45 lat temu, znalezienie
zatrudnienia było mimo wszystko łatwiejsze. Wtedy także naiwnie sądziłam, że mój stan
permanentnej pracy zawodowej
będzie trwał wiecznie. Niestety,
w okolicach 65 roku życia zderzyłam się boleśnie z wyobrażeniami sprzed lat. Ostatni pracodawca, nie siląc się specjalnie
na elegancką formę, wymienił
mnie z dnia na dzień na „młodszy model”.
Pierwsze dni bez pracy, po prawie 42 latach zawodowej aktywności nie były łatwe. Następne
zresztą też. Wróciłam za to na
pełny etat do tego dziwnego
miejsca zamieszkania, w jakim
przyszło mi egzystować od
pewnego czasu. Dlaczego dziwnego?
Bo ludzie tutaj, mieszkający
obok siebie, w ogóle się ze
sobą nie kontaktują. I nie są to
mieszkańcy
jedenastopiętrowych, bezimiennych bloków,
a co najwyżej piętrowych domów, zasiedlonych przez góra
dwie, trzy rodziny, w zielonej,
poniemieckiej dzielnicy. Mijają
się tutaj bez słowa, często wielo-

krotnie w ciągu dnia, wpatrując
w czubki własnych butów. Bądź
bliżej nieokreśloną dal. Jeszcze
przed „katastrofą” próbowałam
nieśmiało pozdrawiać, chociaż
tych najbliższych sąsiadów, ale
najczęściej obrzucano mnie
zdumionym spojrzeniem. Bez
żadnej reakcji.

Śledzić płatek
śniegu

Przynajmniej teraz nie musiałam
nikomu tłumaczyć się ze swojej
nieoczekiwanej, ciągłej obecności.
Nie umiem powiedzieć, jak przetrwałam ten bardzo trudny okres
adaptacji do nowych warunków.
Pamiętam tylko, że potrafiłam
godzinami siedzieć w kuchni i,
ćmiąc papierosy, obserwować
przez okno opadający majestatycznie z najwyższego w okolicy
dębu pożółkły liść. Albo zimą
upatrzony płatek śniegu. Albo
dopowiadać sobie w myślach
wyimaginowane historie życia
widzianych przez moment na
ulicy ludzi. Widzianych w wąskim, najwyżej trzymetrowej długości przesmyku zieleni wzdłuż
płotu.
W chwilach wychodzenia ze stanu zawieszenia mobilizowałam
się do samotnych, rowerowych,
długodystansowych eskapad.
Minimum dwudziestokilometrowych. Swoje rowerowe wyprawy

traktowałam jak seanse medytacyjne. Byłam świadoma jazdy,
odczuwałam zapachy, słyszałam dźwięki i potrafiłam nie
skupiać się na przemykających
wówczas przez moją głowę myślach, także tych niewesołych.
Tak minęły dwa lata.

Namówiona przez
męża

Do zapisania się do UTW namówił mnie mąż. Do dzisiaj nie
wiem, jak on na to wpadł. Zassany introwertyk, skoncentrowany tak jak ja jeszcze niedawno tylko na pracy. Jestem mu za
to bardzo wdzięczna. Uważam,
że stworzenie takich placówek
jak uniwersytety trzeciego wieku
to jedna z najcenniejszych inicjatyw społecznych w naszym
kraju.
Dzięki niej ludzie po sześćdziesiątce mają szansę wyjścia
z izolacji, powrotu do dawnych,
uśpionych często przez lata
umiejętności i zainteresowań,
ale także otwarcia się na nowe
możliwości rozwoju.
UTW przy Uniwersytecie Wrocławskim świętował w 2016 r.
40-lecie. Jego oferta programowa przyprawia o zawrót głowy.
To wykłady, seminaria, lektoraty, sekcje, koła zainteresowań,
warsztaty artystyczne, zajęcia
ruchowe, rekreacyjne, imprezy

Moja droga do
aktywności
Aktywność nie rodzi się nagle po przejściu na emeryturę.
Raczej należy się spodziewać,
że po skończonej pracy zawodowej większość osób staje
się pasywna, odsuwa się na
boczny tor, wycofuje się z życia.
Obroną przed stagnacją jest
świadomość, że emerytura to
nie koniec – to tylko następny
etap naszego życia, który może
być ciekawy i wcale nie musi
być smutny. To zależy od nas.
Myślę, że to zależy również od
osobowości. Osoby, które były
zawsze aktywne, nie zamkną się
w domu. Ja pracując zawodowo
i wychowując dwójkę dzieci,
jeszcze pracowałam społecznie
i na dodatkowych etatach czy
zleceniach. Niestety, nie starczało już czasu na zainteresowania.

Robię to, co lubię

Teraz wolny czas traktuję jak

dobrodziejstwo, mogę robić to,
na co nie było czasu wcześniej.
Zaczęłam od Akademii Sztuki
Trzeciego Wieku, gdzie poznałam techniki malarstwa i zaczęłam malować obrazy, zapoznałam się z tkaniną artystyczną,
poznałam tajniki dekupażu,
nauczyłam się czerpać papier
w Muzeum Papiernictwa.
Możliwości rozwoju dają wszystkie uniwersytety trzeciego wieku. Przyciągają bogatą ofertą,
co stwarza warunki do rozwijania swoich zainteresowań,
a nawet odkrywania nowych
pasji. Oprócz zajęć ruchowych,
komputerowych czy nauki języków obcych można posiąść
nowe umiejętności. Nasz Uniwersytet, którego jestem teraz
słuchaczką, daje mi możliwości spełnić się w malarstwie,
dziennikarstwie, obcować ze
sztuką i muzyką. Chodzimy do
muzeów, na przedstawienia do
teatru, na koncerty symfoniczne

i rozrywkowe. Spotykamy się
w kawiarniach, aby dyskutować
o przeczytanych książkach czy
o wspólnie obejrzanych filmach.
Jeździmy na wycieczki: te krótkie i te dłuższe. Poznajemy
nasze ciekawe zakątki i dalsze
kraje. Biorę udział w rajdach
nordic walking i w pieszych wycieczkach na Ślężę, po parkach
i rezerwatach przyrody, aby obserwować ptaki w ich naturalnym środowisku.
Moje życie na emeryturze nie
jest nudne, ani przez chwilę nie
żałowałam, że już nie pracuję
zawodowo. Robię to, co lubię,
a nawet nie starcza mi czasu,
aby wszędzie być tam, gdzie
bym chciała – jest tak dużo ciekawych ofert. Nie mam czasu na
nudę i rozmyślanie o starości.
Wspaniałe jest życie emeryta,
tylko żeby opieka medyczna
była lepsza!
Maja Garczyńska

kulturalne, turystyczne i okolicznościowe.
Trudno wyobrazić sobie, aby
w tym mrowiu ludzi wszyscy
mieli jednakowe oczekiwania
i jednakowo angażowali się
w nową społeczność. Są więc
liderzy, rozpoznawalni dla większości. Są też osoby wtopione
w tłum. Zdecydowanie należę
do drugiej grupy słuchaczy, ale
z sympatią śledzę poczynania
przodowników. Moje „wtapianie
się” pewnie jeszcze trochę potrwa, bo od zawsze czułam się
„osobna”, ale już sama mobilizacja do przyjechania na zajęcia
jest dla mnie budująca.

Mój pierwszy krok

Obecnie jestem na drugim roku.
Tak zwanym oczywiście. Bo jak
określić sytuację, w której osoby są na UTW na przykład od
lat osiemnastu? To wieczni studenci?
Nie ma tutaj takiego pojęcia.
Można dowolną ilość lat uczestniczyć w zajęciach i zgłębiać
dowolnie wybrane dziedziny
wiedzy.
Wybiórczo uczęszczam na
niektóre wykłady dotyczące
literatury, sztuki i psychologii.
Z dużym zaangażowaniem traktuję uczestnictwo w warsztatach
dziennikarskich, a od tego roku
w zajęciach zwanych „terapia
tańcem”. Obie panie prowadzą-

ce te zajęcia, Magda Wieteska
od pisania i Halina Kwolek od
tańca, są niezastąpione. Pani
Magda na przykład „obudziła mnie” do pisania. To jedno
z tych stłumionych przez lata
pragnień, na realizację których
wcześniej nie miałam czasu
i odwagi.
Co do tańca… Od zawsze marzyłam, aby w pląsach, w sposób absolutnie nieskrępowany,
popłynąć razem z muzyką. Stało się to po raz pierwszy w moim
życiu w ogromnej sali tanecznej
Szkoły Tańca, którą prowadzi
pani Halina. W tym wnętrzu muzyka rozbrzmiewa jak w prawdziwej sali koncertowej. Obok
szeregu
ćwiczeń
prostych
i różnorodnych kroków tanecznych, śmiechu z własnej nieudolności, a i także koleżanek,
jest moment, na który czekamy.
Tańczymy wtedy same. Tak jak
umiemy i czujemy. Z głośników
płyną delikatne, rozlewające
się, przestrzenne dźwięki. A my
z zamkniętymi oczami próbujemy własnym, nieskrępowanym
tańcem oddać ich piękno.
To dopiero mój pierwszy krok
w kierunku innych ludzi.
Ale najważniejsze, że go zrobiłam.
Aleksandra Wrzos

Jak na skrzydłach
Będąc już na emeryturze zostałam wdową – boleśnie to przeżyłam. Miałam trochę zajęć – statystowanie w filmach, serialach,
brałam udział w konkursach literackich ogłaszanych w prasie
(z pozytywnym skutkiem). Jednak to wszystko było dla mnie
za mało, bo całe życie działałam
również społecznie. Jak zwykle
przyszedł mi z pomocą przypadek. Spotkałam koleżankę ze
studiów, która powiedziała mi
o UTW. Zgłosiłam się i po rozmowie kwalifikacyjnej zostałam
przyjęta. I tu znalazłam swoje
miejsce do kontaktów ludzkich, spełnienia swoich dawno
zapomnianych marzeń i pasji
społecznika. Od 2005 r. działam
w sekcji organizacyjno-integracyjnej, przez cztery kadencje
byłam w zarządzie UTW. Od
początku istnienia warsztatów
dziennikarskich biorę w nich
udział. Mam łatwość pisania i od
dziecka pisałam (do szuflady).
Miałam studiować dziennikarstwo – nie wyszło… Pisałam za
to artykuły do studenckiego pisma „Po prostu”.

Projekty, warsztaty, zajęcia

Chodzę na warsztaty teatralne,
które odbywają się we wrocław-

skim Teatrze Współczesnym.
Działam we Centrum Seniora,
w warsztatach manualnych
grupy „Kreatywni”. Bierzemy
udział w ogólnopolskiej akcji
„Cała Polska czyta”, występując
w strojach z epoki, które same
szyjemy. Co roku uczestniczymy też w Marszu Kapeluszy,
własnoręcznie przygotowując
nakrycia głowy.
Dużo czasu zajmuje mi przygotowanie się do ról w filmach
i serialach. Pomimo to zaangażowałam się w projekt „Miasto
pokoleń” – program edukacji
społecznej na temat osób starszych i procesu starzenia się
oraz projekt „UTW – Uczyć,
Tworzyć, Wspierać”. Jestem
też edukatorem i prowadzę zajęcia w przedszkolach, czytając
dzieciom napisane przez siebie
bajki.
Ostatnio z żalem musiałam zrezygnować z dwóch aktywności,
gdyż doba zrobiła się za krótka.
Jednak wiem, że nie zrezygnuję
z innych, moich dwóch wielkich
pasji: podróży i warsztatów teatralnych. To one niosą mnie jak
na skrzydłach przez aktywne życie emerytki.
Maria Marchwicka
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Być szczęśliwym
– to trzeba chcieć
Nie potrafię określić stanu mego
umysłu: żal, tęsknota, oskarżanie, krzywda, pretensja do całego świata. Wszystko mnie denerwuje, nie mogę spać, czytać,
oglądać telewizji, modlić się
Unikam spotkań, rozmów, nic
mi się nie chce.
Pustka, nawet nie potrafię myśleć, wszystko bez sensu, jedyna myśl to zejść z tego świata.
Słowa wypowiedziane w rodzinie: „Może lepiej by było odwrotnie – to ty, a nie On” tak
strasznie bolą. Jak żyć? Czuję
napiętą atmosferę. Burza wisi
w powietrzu.
Wyjeżdżam na dziesięć dni
do Krynicy Zdrój. W Centrum
Zdrowia leczą zaburzenia nerwicowe, lękowe, więc może tam
znajdę jakąś pomoc. Zapisuję
się do „Psychologa”, tak nazwałam ten zabieg. Mieszkam
sama, na spacery sama, jest
mi smutno, ale mogę płakać, ile
chcę, nikt nie przeszkadza, nie
ma „weź się w garść” lub „nie
przesadzaj”…

Egoizm

Przez trzy dni mówię, a on,
„Psycholog” słucha, patrzy na
mnie i milczy. Na czwarty dzień
pytam, czy te wizyty mają sens.
Odpowiada: – A pani siebie słyszy? Dlaczego nie zajmuje się
pani sobą, dlaczego nie pomyśli o sobie, co jest najlepsze dla
pani? Nie można uszczęśliwić
rodziny, jeśli samemu nie jest
się szczęśliwym. Trzeba tak
życie ułożyć, aby pani było dobrze, młodzi sobie poradzą. Odpowiadam: – Ale to jest egoizm.
– Super! – krzyczy „Psycholog”.
– Zrozumiała pani! W trzecim
wieku, jak to nazywają, trzeba
być egoistą i wreszcie pomyśleć
o sobie.
Wyszłam wkurzona. Niemożliwe, jak można być świadomie
egoistką, myśleć tylko o sobie.
Moja noga już tu nie postanie.

„Jutro coś
wymyślę”

Szkoda tej kasy, zapłaciłam za
osiem wizyt, może mi się uda
zamienić na inny zabieg. Dziś
pójdę na basen, później popłaczę i zapomnę o tej porażce pt.
„Psycholog”. Jutro coś wymyślę
(jak Scarlett O’Hara). Wracam
do pokoju, ale z tym płaczem
coś mi nie wychodzi, w głowie
dudnią słowa „trzeba teraz o sobie pomyśleć”.
Z tymi słowami zasnęłam. Rano
idę do „Psychologa”, siadam
w wygodnym fotelu i udaję, że
nic się nie stało. „Psycholog”
mówi: – Proszę zrobić dwie
rubryki: „lubię” i „nie lubię” i wypisać w punktach to, co pani
mówiła. To jest lista dla pani.
„Lubię” – proszę starać się te
punkty wdrażać w życie, a „nie
lubię” starać się wykluczyć. Proste?
Wracam do pokoju spokojna,
odmieniona. Patrzę na listę i zaczynam snuć plany, marzyć…

„Lubię – nie lubię”

Przyjechałam w okolice Wrocławia pięć lat temu z Pomorza,
z małej miejscowości, w której
przeżyłam 60 lat. Tam się urodziłam, uczyłam, pracowałam, wychowałam trójkę dzieci, miałam
koleżanki. Chcieliśmy być bliżej
córki, syna, wnucząt. Niestety,
życia nie można zaplanować…
Wróciłam do domu, nieprzekonana, że ten wyjazd mi pomógł.
Wieczorem przeglądam swoje
„lubię, nie lubię”. Myślę – pora
realizować.
Lubię tańczyć, ale mam żałobę
i z kim. Zapisuję się na dziesięć
lekcji flamenco do „Pałacyku”.
Zajęcia w soboty, tańczę dwie
godziny, wracam szczęśliwa.
W bibliotece gminnej dowiaduję
się o dwudniowej wycieczce dla
seniorów do Gniezna, w sobotę i niedzielę, pasuje, wnukami
zajmą się ich rodzice. I na tej
wycieczce nastąpił przełom mej
samotności.
Poznałam dwie koleżanki, które
mnie zrozumiały i przygarnęły.
Zaczęłam spotykać się w klubie seniora, w stowarzyszeniu
emerytów, chodzić z nimi do
kina, teatru, na tańce, jeździć na
krótkie wycieczki. Poznawałam
coraz więcej wspaniałych osób,
ale te pozostały zawsze najwierniejsze. Na mojej liście „lubię”
zrealizowałam prawie wszystkie punkty oprócz dwóch: chcę
coś napisać, wspomnienia albo
usłyszane historie losów ludzkich, coś o życiu; chcę sama
mieszkać. Natomiast w „nie lubię” nie zaznaczyłam ani jednego punktu.

Trudna decyzja

Zadzwonił telefon: – Jestem
zainteresowana kupnem Pani
domu. Transakcja dochodzi
do skutku. Mam pieniądze, podejmuję decyzję kupna mieszkania i wyprowadzenia się od
syna, gdzie miałam piękne,
nowo wybudowane, urządzone
mieszkanie z tarasem, ogródkiem. Mamo, mówi syn, za te
pieniądze możesz zwiedzić
świat, masz tu mieszkanie, po
co ci drugie. Jeśli chcesz kupić,
to pod wynajem, radzi córka.
Młodsza córka też nie mogła
zrozumieć. Ale myśl, że mam
szansę mieszkać sama i żyć
własnym życiem, a nie życiem
syna i jego rodziny, tak mnie
opętała, że nie było odwrotu.
Była to bardzo trudna decyzja.
Kupiłam, sama urządzałam i zamieszkałam. Poprosiłam dzieci
dopiero na parapetówkę. Gratulowali, podziwiali, przynieśli mi
piękne prezenty. Życie rodzinne
wróciło do normy, pełne miłości,
szacunku i życzliwości, a ja jestem bardzo szczęśliwa.
Drugi rok uczęszczam na Uniwersytet Trzeciego Wieku i mam
szansę wykonać ostatni punkt
mojej rubryki „lubię”, ponieważ
pogłębiam swoją wiedzę pisarską na warsztatach dziennikarsko-literackich.
Teresa Dźwigałowska
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Nie ma czasu na nudę

Ciekawa

Ładuję akumulatory

35 lat przepracowałam w Szpitalu Wojewódzkim im. J. Babińskiego we Wrocławiu przy pl. 1
Maja. W 2007 r. pomału zaczęła
się reforma w służbie zdrowia
i szpital przeznaczono do likwidacji. Zaczęto zwalniać pracowników. Na pierwszy ogień poszłam ja, w wieku 55 lat. Byłam
na wcześniejszej emeryturze.
Na początku nie mogłam się
z tym pogodzić – czemu mnie
zwolniono. Brakowało mi pracy. W związku z tym, żeby mieć
jakieś zajęcie i przyjemnie spędzać czas, to w 2010 r. zrobiłam
kurs „Profesjonalny opiekun
zwierząt egzotycznych” i zaczęłam chodzić na lekcje języka
angielskiego od podstaw.
Miałam dużo wolnego czasu.
Spotykałam się ze znajomymi.
Pewnego razu, było to na wiosnę 2013 r., spotkałam się z koleżanką, która namówiła mnie,
żebym zapisała się na uniwersytet trzeciego wieku. Ona opowiedziała mi wszystko o nim.
Ponieważ byłam już 61-letnią
emerytką, więc poszłam i złożyłam odpowiednie dokumenty.

Kiedy zbliżała się decyzja
o przejściu na emeryturę, często
snuliśmy plany, cóż to będziemy
robili z tym nagle zyskanym czasem. Były plany prozaiczne, były
fantastyczne. Niektóre z nas cieszyły się, że wreszcie pomogą
dzieciom w opiece nad wnukami, inni marzyli o zrobieniu tego,
co do tej pory było niemożliwe,
o podróżach, o rozwijaniu pasji
hobbystycznych.
Ja, wzorem bliskiej koleżanki,
od dawna wiedziałam, że z chwilą ukończenia 60 lat zapiszę się
na uniwersytet trzeciego wieku.
Ta właśnie liczba lat jest podstawowym kryterium przyjmowania
chętnych w szeregi słuchaczy.
Wiedziałam, co daje przynależność do tej uczelni, z opowiadań znałam program, ale już od
pierwszych dni w październiku
okazało się, jak dużo jest ciekawych i absorbujących zajęć.
To była frajda, nowe znajomości

i nowe zadania, jako że zaangażowałam się również w działalność na rzecz uczelni. Od lat
działam w Sekcji Kultury.

Czas nagle skurczył się, nie ma
go w nadmiarze.
Ale jak barwnie, jak ciekawie
mija – są wycieczki po kraju
w gronie naszej uczelnianej
społeczności, spacery po mieście i jego atrakcyjnych miejscach, żeby ponownie, po latach, wspomnieć zabytki, jakie
poznałam w młodości, ale również odkryć nowe ciekawostki.
Korzystam z oferty naszej uczelni, a także z propozycji Centrum
Seniora, a jest takich propozycji
mnóstwo.
Lubię muzykę, więc często bywam w przybytkach kultury na
koncertach. Najczęściej w Narodowym Forum Muzyki, pięknym
miejscu. Przyznaję, to moja ulu-

Podsłuchane
Zmęczona
przeglądaniem
w Empiku książek na prezenty, przysiadam w Rynku przy
kawiarnianym stoliku. Jestem
sama, ale za chwilę wchodzi
grupa osób w mocno dojrzałym
wieku. Są pogodni, ożywieni,
zadowoleni ze spotkania. Zaciekawiona tym kto zacz, zapominam o zasadach dobrego
zachowania – podsłuchuję.
Ożywiona rozmowa: o dzieciach, wnukach, modzie, sprawdzonych przepisach, filmach,
koncertach, także wspomnienia
z wakacji i bieżące plany. Mówią
o spacerach z kijkami, pływaniu,
gimnastyce, ale również o nauce języków, psychologii, książkach. Do grupy dołącza serdecznie witana osoba, znacznie
odbiegająca wiekiem od zebranych i mówi: – Na dzisiejszych

zajęciach przeczytamy przesłany mi przez Anię fragment naszej bajki.

Gdy „chce się
chcieć”

Tekst łączy elementy baśniowe
z zachętą do odwiedzin jednej
z wielu atrakcji naszego miasta
– Hydropolis, dalej dyskusja
o technice pracy i gatunkach
twórczości
dziennikarskiej.
Orientuję się, że moi sąsiedzi
to uczestnicy warsztatów dziennikarskich na UTW w UWr. Po
pewnym czasie zaczynają się
żegnać, uzasadniając odejście
koniecznością zdążenia na następne, bardzo różne zajęcia:
wykład z historii Wrocławia,
spotkanie z książką, lektorat,
warsztaty komputerowe, trening

biona rozrywka. Ładuję wtedy
akumulatory, żeby z łatwością
sprostać innym zadaniom, a jest
to m.in. opieka nad moimi wiekowymi rodzicami. Pomoc im
i opieka to stały element mojego
emeryckiego życia.
Parę lat temu pojawił się w domu
mały pożeracz czasu – komputer, on to służy memu hobby,
jakim jest fotografia. Lubię robić
zdjęcia, lubię je obrabiać, korzystając właśnie z komputerowych
możliwości.
Niegdysiejsze marzenia o obfitości wolnego czasu zweryfikowało życie, ale jakże ciekawie.
Nie ma czasu na nudę, na frustracje. Moja emerytura to czas
aktywności, póki zdrowie pozwala i mam nadzieję, że tak będzie jeszcze bardzo długo.
Irena Kawczyńska

pamięci. Wszyscy narzekają na
brak czasu, by uczestniczyć
we wszystkich interesujących
zajęciach. Cała grupa zmierza
w kierunku UTW. Z wyjątkiem
dwóch pań. –
Nie idziecie
z nami? – Niestety, muszę odebrać wnuka ze szkoły, córka
pracuje po południu. – Ja pędzę do domu. Mąż wraca z pracy, nie mam obiadu. – Jeszcze
pracuje? Ile ma lat? 87? – Tak,
postanowił pracować do dziewięćdziesiątki.
Patrzę na oddalających się ludzi. Nie widzę już przysrebrzonych włosów, pomarszczonych
twarzy, lasek i okularów.
Widzę ludzi aktywnych, którym
nadal „chce się chcieć”. Tacy są
właśnie seniorzy.
Beata Chłap

i przyjemna
emerytura

Odpoczynek
i realizacja marzeń
Rozpoczął się kolejny okres
w moim życiu – czas beztroskiego odpoczynku i realizacji
marzeń. Musiałam się przyzwyczaić do nowego rozkładu dnia
i zaakceptować zmiany. Nie siedzę w czterech ścianach, bo to
nie jest odpoczynek. Jeśli mam
czas i potrafię, to angażuję się
do pomocy. Na Uniwersytecie
Trzeciego Wieku jestem 5 lat.
Chodzę na różne zajęcia, do
kina, teatru, na ciekawe wystawy i pokazy organizowane
przez UTW. Daje to mi wiele
przyjemności i dostarcza wielu
ciekawych wiadomości. Oprócz
tego dbam o zdrowie i urodę.
Chodzę na zajęcia z nordic walking oraz, od czasu do czasu do
fryzjera i na manicure. Ogólnie
mówiąc, czuję się człowiekiem
bardzo aktywnym i dopiero teraz, będąc na emeryturze, jestem zadowolona.
Łucja Dydyna

Prenumerata
indywidualna

z dostawą
do skrzynki
pocztowej
str. 27
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Bezpieczny senior Poradnik
W cyklu „Bezpieczny senior” będziemy informować Czytelników, jak nie dać się
nabrać na różnego rodzaju pułapki i oszustwa. Przygotowaliśmy dla Państwa
autentyczne historie, pokazując zarówno dobre przykłady zadbania o własne
bezpieczeństwo, jak i, niestety, te smutne – ku przestrodze.

(przyszłego)
emeryta
Zapraszamy Czytelników do stałej rubryki informacyjnej ZUS. Przygotowaliśmy ją we współpracy z Regionalnym
Rzecznikiem Prasowym ZUS Województwa Dolnośląskiego specjalnie
dla Państwa. Tu znajdziecie odpowiedzi na najczęstsze i najbardziej palące
kwestie dotyczące emerytur.

ZUS

się do kolejnej placówki banku,
z którego wypłaciła 40 tys. zł.,
przekazując je temu samemu
mężczyźnie w innej części miasta. Później weszła do placówki
innego banku, skąd wypłaciła
30 tys. zł. i przekazała także
wspomnianemu
mężczyźnie,
również w innej części miasta.
Suma strat wyniosła 90 tys. zł.
Na notariusza
Do 93-letniego Władysława T.
z Wrocławia zadzwonił mężczyzna podający się za jego syna
i powiedział, że potrzebuje 35
tys. zł na notariusza. W związku
z tym, że nie może sam przyjechać po pieniądze, zgłosi się koleżanka Agata Kozioł. Do domu
emeryta przyjechała kobieta
w wieku 20-30 lat, o szczupłej
budowie ciała, ubrana na czarno, która zabrała pieniądze i wyszła z mieszkania.
Gazeta Senior serdecznie dziękuje Pani podkom. Ewelinie
Rosa
z Wydziału Prewencji
i Patrolowy Komendy Miejskiej
Policji we Wrocławiu za współpracę w przygotowaniu rubryki
„Bezpieczny senior”.

REKLAMA

10%
dla emerytów
i rencistów
powyżej kwoty
2200 zł,
raty

KAMIENIARSTWO
pn-pt 10-18
sob 10-14

608 294 374
607 173 504
61 842 90 52
www.nagrobkipoznan.pl

niedz. 12-14
godziny otwarcia
wystawy nagrobków
ul. Unisława 6a
Poznań Antoninek
dojazd autobusami: 57, 66

oferujemy granity z całego świata
zapewniamy bezpłatny transport na terenie Poznania i w odległosci
30 km od Poznania
podnosimy zapadnięte nagrobki, układamy kostkę granitową
i pozbruk koło nagrobków
zapewniamy pełen zakres usług w zakresie liternictwa,
rzeźb, tablic nagrobkowych i zdjeć na nagrobkach
oferujemy wazony, misy, lampiony
wykonujemy również: parapety, schody, blaty
kuchenne i łazienkowe od 350 zł/m2
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głos zapytał o pobraną kwotę pieniędzy, o ubiór emerytki
i kazał jej udać się pieszo pod
kościół. Po chwili odebrała kolejny telefon, w którym została
poinformowana, że ma przybyć pod kościół znajdujący się
nieopodal jej domu. Następnie
telefonujący zmienił decyzję,
polecając, aby kobieta udała się
jednak pod kościół przy innej
ulicy i zostawiła w nim pieniądze. W międzyczasie do emerytki zadzwoniła siostra, która
zaprzeczyła całej historii. Dzięki
reakcji banku i policji kobieta nie
poniosła strat.
Straciła 90 tys. zł
Na numer stacjonarny 73-letniej
Krystyny L. zadzwoniła kobieta podająca się za policjantkę
CBŚ porucznik Annę Mazur, informując, że pieniądze emerytki
znajdujące się w banku są zagrożone. Następnie zadzwoniła
kolejna kobieta podająca się
za policjantkę, potwierdzając to
wydarzenie. Za chwilę zatelefonował mężczyzna, który polecił
wypłacić z banku 20 tys. zł.,
co pokrzywdzona zrobiła. Po
opuszczeniu banku, na skrzyżowaniu ulic podszedł do niej
mężczyzna podający się za policjanta, któremu przekazała pieniądze. Następnie kobieta udała

ni

Seniorzy padają ofiarami różnego rodzaju oszustw, nie tylko
metodą „na wnuczka”. Trudno
w to uwierzyć, ale oddają pieniądze nieznajomym ludziom.
Oszuści udają też policjantów,
funkcjonariuszy CBŚ, pracowników poczty czy ZUS.
Nie dali się zmanipulować
87-letni Jan J. będąc w swoim
mieszkaniu odebrał telefon od
nieznanego mężczyzny, który
przedstawił się jako policjant
Marek Zając i polecił seniorowi,
żeby udał się do banku i wyciągnął pieniądze. Pan Jan zorientował się, że dzwoni oszust i przerwał połączenie.
Podobna sytuacja spotkała panią Wiesławę T. Na jej stacjonarny telefon zadzwonił mężczyzna
podający się za funkcjonariusza
policji o nazwisku Zając. Zapytał, czy 63-latka posiada pieniądze w kwocie 30 tys. zł na
koncie w konkretnym banku.
Zaznaczył, że nie chce od niej
tej kwoty i tylko informuje, że
pieniądze emerytki są zagrożone kradzieżą przez przestępców, których rzekomy policjant
właśnie namierza. Słuchawkę
przejęła synowa pani Wiesławy,
która w trakcie rozmowy poin-

formowała, że sama zadzwoni
na policję, by potwierdzić taką
sytuację, po czym rozłączyła
się.
Pieniądze na wykup siostry
Do 67-letniej Teresy K. zadzwoniła kobieta podająca się za
jej siostrę Marysię. Kiedy pani
Teresa nie rozpoznała głosu
siostry, ta odpowiedziała, że
jest zdenerwowana i oddała
słuchawkę mężczyźnie podającemu się za funkcjonariusza
policji Krzysztofa Majewskiego.
Mężczyzna ten poinformował
emerytkę, iż jej siostra Marysia
uczestniczyła w wypadku komunikacyjnym i grozi jej artykuł
148 par. 1 Kodeksu karnego, za
który może pójść do więzienia
na 15 lat. Pani Teresa uwierzyła
we wszystko i na pytanie mężczyzny, ile ma pieniędzy, odpowiedziała, że 5 tys. zł. Oszust
powiedział, iż musi to być kwota
7,5 tys. zł. Kobieta niezwłocznie udała się do banku, gdzie
pobrała ze swojego konta 4,5
tys. zł. W trakcie podpisywania
dokumentów o kredyt napisała
na kartce, że pieniądze są potrzebne na wykup siostry. Pracownica banku wezwała policję.
Kiedy emerytka wyszła z banku
z pieniędzmi, odebrała telefon
z numeru zastrzeżonego. Męski

30 dni od wyjaśnienia ostatniej
okoliczności niezbędnej do jej
wydania. Taką ostatnią okolicznością może być np. osiągnięcie wieku emerytalnego, wpływ
wniosku o przyznanie emerytury, zakończenie postępowania
wyjaśniającego z ubezpieczonym czy jego płatnikiem składek.
Czy należy składać świadectwa pracy i Rp-7 za okresy
przypadające po 1998 r.?
Nie ma potrzeby składania wraz
z wnioskiem o emeryturę dokumentów
potwierdzających
przebyte po 1998 r. okresy
składkowe i nieskładkowe, czyli
takich jak świadectwa pracy czy
druk Rp-7. Okresy te są bowiem
uwzględniane na podstawie zapisów na indywidualnym koncie
ubezpieczonego w ZUS.

ta

Bezpieczny senior

Kiedy należy rozwiązać umowę o pracę, by przejść na
emeryturę?
Prawo do emerytury nabywamy
po osiągnięciu wymaganego
wieku emerytalnego. Przypominamy, że obecnie jest to 60 lat
dla kobiet i 65 dla mężczyzn.
Dlatego rozwiązanie umowy
o pracę nie jest warunkiem nabycia prawa do emerytury. Jest
natomiast warunkiem podjęcia
wypłaty takiego świadczenia.
Tak więc decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę należy do
zainteresowanego i zależy od
momentu, w którym chciałby zacząć otrzymywać świadczenie.
Jak długo trzeba będzie czekać na decyzję emerytalną?
Decyzję w sprawie emerytury
na wniosek zgłoszony po raz
pierwszy ZUS wydaje w ciągu

www.GazetaSenior.pl
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Czy można nadal pracować po
przyznaniu emerytury? Jaki
dochód można osiągnąć?
Żeby otrzymać wypłatę emerytury emeryt, który otrzymał
prawo do świadczenia na wniosek, musi rozwiązać wszystkie
umowy o pracę. Później może
znów podjąć zatrudnienie na
podstawie np. umowy o pracę,
umowy zlecenia czy o dzieło
u tego samego albo innego
pracodawcy. Po osiągnięciu
powszechnego wieku emerytal-

nego (od 1 października 2017 r.,
jak już wspomnieliśmy, wynosi
on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla
mężczyzn) jego emerytura nie
będzie zmniejszana ani zawieszana bez względu na wysokość osiąganych przychodów.
Krótko mówiąc, możemy wtedy
„dorabiać” bez żadnych ograniczeń.
Czy zmieni się nasza wysokość emerytury, jeżeli dłużej
będziemy pracować?
Wysokość emerytury zależy

między innymi od kwoty zwaloryzowanych składek zapisanych
na indywidulanym koncie i subkoncie ubezpieczonego. Dłuższa aktywność zawodowa, która
wiąże się z opłacaniem składek
emerytalnych, powoduje wzrost
kwot zapisanych na koncie
ubezpieczonego składek. A to
z kolei sprawia, że nasza przyszła emerytura będzie wyższa.
Ponadto kapitał początkowy,
składki zapisane na indywidualnym koncie ubezpieczonego
i środki na subkoncie podlegają waloryzacji. Więc im później
zdecydujemy się przejść na
emeryturę, tym wyższy, bo powiększony o kolejne waloryzacje, będzie kapitał początkowy
i zgromadzone składki. Dodatkowo opóźnienie przejścia na
emeryturę wiąże się z przyjęciem krótszego średniego dalszego trwania życia, przez które
dzielona jest podstawa obliczenia emerytury, czyli składki na
ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowane na indywidualnym koncie ubezpieczonego,
zwaloryzowany kapitał początkowy oraz środki zewidencjonowane na subkoncie w ZUS.
Czy można mieć pewność, że
wysokość emerytury będzie
wyższa przy dłuższej kontynuacji zatrudnienia?
Jest to pewne i wynika z zapisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, gdzie uregulowany został opisany powyżej mechanizm obliczania emerytury.
Można przyjąć, że każdy rok
dodatkowej aktywności zawodowej to świadczenie wyższe
o ok. 8%.
Gazeta Senior serdecznie dziękuje Pani Iwonie E. Kowalskiej,
Regionalnemu
Rzecznikowi
Prasowemu ZUS Województwa Dolnośląskiego za pomoc
w przygotowaniu rubryki.

Masz do tego PRAWO
Dlaczego seniorzy potrzebują edukacji prawnej?

Wyjaśnia sędzia rodzinny w stanie spoczynku Genowefa Pietraszewska, która prowadzi zajęcia poświęcone edukacji prawnej w Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu w ramach Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa.

Prawo
Seniorzy z uwagi na wiek, stan
zdrowia, sytuację rodzinną stają
się uczestnikami różnych sytuacji prawnych, które szczególnie
dotyczą bliskich im problemów.
Choć dziś każdy może sam zapoznać się w internecie z przepisami i komentarzami prawniczymi, to jednak nie wszyscy
seniorzy mają do niego dostęp
i konieczną biegłość, aby we
własnym zakresie uzyskać potrzebne informacje.
Jest również cały szereg spraw,
które dotyczą szczególnie osób
starszych, np. kwestia alimentów – od dzieci i małżonka, ale
też od dziadków – jako zobowiązanych w dalszej kolejności na rzecz wnuków, czy też
możliwości ustalenia kontaktów
z wnukami w sytuacji gdy brak
porozumienia z ich rodzicami.
Kolejna ważna dla seniorów
kwestia wiąże się z ubezwłasnowolnieniem osoby, która ze

względu na stan zdrowia nie jest
w stanie sama zadbać o swoje
sprawy. W jakich sytuacjach
i na jakich zasadach można to
zrobić?
Jak przebiega rozprawa, co
daje mediacja
Cykl edukacyjny ma umożliwić
seniorom zarówno poznanie
funkcjonowania sądów poprzez
ogólne informacje dotyczące
organizacji sądów, jak i wiadomości dokąd się udać i gdzie
się zwrócić po potrzebną informację w sprawie sądowej.
Dowiemy się z niego, jak przebiega rozprawa karna i cywilna,
jak się zachować w sądzie, kiedy jesteśmy stroną, świadkiem
czy osobą oskarżoną.
Doświadczenie sądowe wskazuje,
że nie tylko starsze osoby będąc pierwszy raz w sądzie czują
się zagubione i niepewne, nie
orientują się, gdzie mogą uzyskać informacje czy upewnić się
co do terminu rozprawy. Jakie
istnieją możliwości, gdy stan
zdrowia nie pozwala seniorowi

na stawiennictwo do sądu na
konieczne przesłuchanie?
Poruszone zostaną też kwestie
dotyczące mediacji i korzyści,
które płyną z niej dla obu stron.
Z uwagi na charakter edukacyjny cyklu nie jest przewidziana
formuła udzielania porad prawnych.
Zapraszam do lektury kolejnych
odcinków.
Genowefa Pietraszewska
W drugim odcinku cyklu:
Przychodzi senior do sądu. Jak
działa sąd? Sędzia Genowefa
Pietraszewska w prosty i przystępny sposób przedstawi organizację pracy w sądach i ich
sposób działania (jak działają
Biura Obsługi Interesantów).
Dowiemy się, jakimi sprawami
zajmują się sądy, kiedy i w jakich
sprawach postępowanie sądowe jest niezbędne, np. przy
stwierdzeniu nabycia spadku.
Zapraszamy do przeczytania
w kolejnym numerze Gazety
Senior!

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

Więcej informacji: www.akademiaprzyszlosci.org.pl

WOLISZ PRZELEW TRADYCYJNY?
Możesz także dokonać wpłaty bezpośrednio na konto Raiffeisen Bank Polska

21 1750 0012 0000 0000 2060 1264

Tytułem: Darowizna – AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI
Stowarzyszenie WIOSNA
ul. Berka Joselewicza 21, Kraków 31-031
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Encyklopedia starości,
starzenia się
i niepełnosprawności

5-tomowa publikacja zawiera
ponad 1400 haseł napisanych
przez 250 wybitnych polskich
znawców problematyki: geriatrycznej,
rehabilitacyjnej
i społecznej. Encyklopedia
ukaże się w tym roku.
Autorzy tego monumentalnego
kompendium wiedzy pochodzą
ze wszystkich środowisk naukowych w Polsce. Redaktorem
naukowym został prof. Adam A.
Zych, przesłanie napisał prof.
Jerzy Adam Vetulani, a przedmowę prof. Piotr Błędowski.
Dzięki uprzejmości Wydawnictwa Naukowego „Śląsk”, wydawcy encyklopedii, publikujemy jedno z haseł: Aktywne
starzenie się (koncepcja która
przyświeca Gazecie Senior).
Polecamy zakup encyklopedii
w systemie subskrypcji. Pięć tomów, ponad 1400 haseł i 2200
stron, 550 zł, termin złożenia
zamówienia do: 25.02.2018 r.
Wszelkie zapytania 32 258 07
56. Subskrypcja: „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, ul. Ligonia
7, 40-036 Katowice.

Aktywne starzenie się

Koncepcja aktywnego starzenia się została zdefiniowana
przez Światową Organizację
Zdrowia (WHO) jako proces
optymalizujący zależności pomiędzy → zdrowiem, uczestnictwem w → życiu społecznym
a bezpieczeństwem w celu
zwiększenia poprawy → jakości życia ludzi w → wieku podeszłym. Pojęcie „aktywnego
starzenia” zostało opracowane
przez Komisję Europejską i jest
wykorzystywane w zarządzaniu
zasobami ludzkimi. Koncepcja
ta odwołuje się do idei przedłużenia czynności zawodowej
osób w → wieku emerytalnym
możliwie jak najdłużej i dostosowania metod pracy do wieku
pracownika (Active ageing…,
2002). Jak podaje WHO, wydłużenie okresu produktywności i aktywności ludzi starszych
oraz ich uczestnictwo w życiu
społecznym i ekonomicznym
może przynieść korzyści nie
tylko dla gospodarki państwa,
ale także dla samych obywateli,
którzy będą mogli cieszyć się
wyższą → emeryturą i dłuższą
→ sprawnością fizyczną, funkcjonalną i intelektualną. WHO

przyjęła określenie aktywne starzenie się, aby dać wyraz temu,
że → starzenie się powinno być
procesem czynnego osiągania
lepszej jakości życia przez osoby w zaawansowanym wieku.
Określenie „aktywny” odnosi się
do ciągłej partycypacji w życiu
społecznym, ekonomicznym,
duchowym oraz udziału w sprawach publicznych, a nie wyłącznie do → aktywności fizycznej
lub uczestnictwa na rynku pracy. Pojęcie „zdrowia” odnosi się
zaś do → dobrostanu psychicznego, fizycznego i społecznego,
jak zostało to określone w definicji ekspertów WHO. [W ważnym
dokumencie Unii Europejskiej
pt. Zdrowe starzenie się w ciągu całego cyklu życia (Konkluzje Rady…, 2012), mówi się
o „zdrowym i godnym starzeniu
się” oraz o „aktywnym starzeniu
się w dobrym zdrowiu”, wyraźnie zwracając uwagę na „innowacyjne podejście do promocji
zdrowia i zapobiegania → chorobom”, które „mogłyby pomoc
osobom starszym w utrzymaniu
niezależności przez dłuższy
czas i poprawić ich jakość życia”. Przywołano tam też opinię Komitetu Regionów z 27 VII

2012 r. pt. Aktywne starzenie
się: inteligentna opieka zdrowotna – lepsze życie (Konkluzje
Rady…, 2012) – przyp. Red.].
Agnieszka Marzena Labus B:
Active ageing…, 2002; Labus,
2014; Konkluzje Rady – Zdrowe starzenie się w ciągu całego
cyklu życia. (2012/C 396/02).
Rada Unii Europejskiej, Active
ageing: A policy framework. Geneva: WHO Press, 2002
O: aktywizacja i aktywność
w okresie późnej dorosłości, aktywizacja ludzi starszych w środowisku lokalnym, aktywizacja
psychosocjalna osób starszych,
aktywizacja zawodowa osób
starszych, aktywne starzenie
się – koncepcja UE, aktywny senior, aktywny styl życia, polityka
senioralna, polityka aktywnego
starzenia się, sport i aktywność
sportowa osób starszych, starzenie się, starość.
TK: am. active aging, ang.
active ageing, fr. vieillissement
actif, hiszp. envejecimiento activo, niem. aktives Altern, ros.
активное старение.
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Specjalistyczny Sklep Medyczny oferuje:
- sprzęt rehabilitacyjny
i ortopedyczny
- artykuły przeciwobrzękowe
i przeciwżylakowe
- artykuły przeciwodleżynowe
- pieluchomajtki
- sprzęt stomijny, środki do
pielęgnacji stomii

- cewniki zewnętrzne
i wewnętrzne
- peruki, protezy piersi, bieliznę
protetyczną
- kostiumy kąpielowe

Refundacja NFZ

3 lokalizacje we Wrocławiu:
pl. Hirszfelda 16/17 ul. Kamieńskiego 73a
tel. 71 333 25 45
tel. 71 327 01 80
ul. Joannitów 10/12
tel. 71 783 30 40
www.sklepmedyczny-wroclaw.pl

Sklep medyczny
Artykuły medyczne

Sklep Medyczny

MANA
MEDICiegAo 36/H38,U
50-073 Wrocław
ul. Św. Anton

8114.20
/30,44
l. 71
Te
00- 00
10.
sb
7.0
0-1
9.0
-pt
pon
.wroclaw.pl

www.artykuly.medyczne

• pieluchomajtki
• wkładki
urologiczne
• cewniki
• sprzęt stomijny
• rajstopy i podkolanówki przeciwżylakowe
• materace
i poduszki przeciwodleżynowe
• stabilizatory,
ortezy

• peruki i protezy
piersi
• chodziki
• wózki
inwalidzkie
• wkładki
ortopedyczne
• ciśnieniomierze
• glukometry
• laski, kule
i in. art. medyczne
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Polityka dla seniorów do 2030 r.
Kraj
Premier Mateusz Morawiecki
i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zaprezentowali założenia
dokumentu „Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030.
Bezpieczeństwo. Uczestnictwo.
Solidarność”. Program wkrótce

zostanie przekazany do konsultacji
międzyresortowych.
To pierwszy tego typu dokument rządowy uwzględniający
wszystkie sfery życia seniorów.
Pozwoli na usystematyzowanie
i usprawnienie działań instytucji
publicznych na rzecz osób starszych w Polsce. Rozwiązania te
przyczynią się także do znacznej poprawy ich jakości życia

oraz jak najdłuższej samodzielności.
Proponowana polityka społeczna została zaplanowana do
2030 r. Program opiera się na
trzech filarach – bezpieczeństwie, uczestnictwie i solidarności. Te elementy są kluczowe,
ponieważ stanowią gwarancję
znacznego podniesienia jakości
i poziomu życia osób starszych.

Dodatkowo w „Polityce społecznej wobec osób starszych
2030” po raz pierwszy zaprojektowano działania skierowane do niesamodzielnych osób
starszych, m.in. opracowanie
standardów w zakresie teleopieki i telepomocy oraz dostosowanie środowiska zamieszkania do
możliwości funkcjonalnych tych
osób.

Waloryzacja emerytur i rent
Od 1 marca wzrosną emerytury i renty.
Zgodnie z tegoroczną waloryzacją na poziomie 2,7 proc. najniższa emerytura wzrośnie z 1000 zł do 1027 zł (podwyżka o 27
zł), przeciętna emerytura z 2163,59 zł do 2222,01 zł (podwyżka o ok. 58,42 zł), przeciętna renta rodzinna z 1888,68 zł do
1939,67 zł (podwyżka o ok. 50,99 zł). Ostateczną wielkość
wskaźnika waloryzacji i wysokość podwyżek poznamy, gdy
GUS poda wskaźniki makroekonomiczne za 2017 r.

Emerytura dla rolnika
Polska Seniora
Kraj
Projekt „Polska Seniora” to
ogólnopolskie konsultacje programu senioralnego. Posłanki
Platformy Obywatelskiej oraz
znani seniorzy odwiedzą wszystkie województwa po to, by dyskutować. W ramach konsultacji
z seniorami w całej Polsce zostanie poruszonych 10 punktów
programowych: emerytura bez
podatku (zaprzestanie pobierania podatku PIT od emerytury – wzrośnie opłacalność dorabiania sobie do emerytury);
zwolnienie ze składek (oprócz
NFZ) osób, które po osiągnięciu
wieku emerytalnego kontynuują
pracę zawodową; bilans 60-lat-

ka (badanie profilaktyczne oraz
coroczne monitorowanie stanu
zdrowia); geriatra w każdym
województwie i inwestycja w oddziały geriatryczne w każdym
regionie oraz w najlepszych
specjalistów; szczepienia na
grypę za darmo dla seniorów;
czek opiekuńczy finansujący
opiekę nad seniorami dla opiekunów aktywnych zawodowo,
urlop wytchnieniowy (finansowanie opieki nad niesamodzielnym seniorem podczas urlopu
opiekuńczego); biuro seniora
w każdym powiecie; rada seniorów na każdym szczeblu samorządu z autonomicznym budżetem oraz karnet aktywizacyjny
(specjalny bon dla seniorów do
wykorzystania na uczestnictwo
w życiu społecznym i kulturalnym). Więcej informacji:
www.polskaseniora.pl

260 placówek
dla seniorów
Kraj

67858 miejsc opieki w 257 placówkach – to bilans programu
„Senior+” na koniec 2017 r.
4 stycznia otwarto kolejną placówkę.
Program Wieloletni Senior+
na lata 2015-2020 skierowany
jest do jednostek samorządu
terytorialnego. Polega on na
tworzeniu Dziennych Domów
„Senior+” i Klubów „Senior+”.

RAPORT: w Polsce brakuje ławek
Kraj

Chwila odpoczynku na ławce
bywa nieodłącznym elementem relaksu na świeżym powietrzu. Przyjrzymy się sytuacji w Polsce, gdyż wniosek
z raportu przygotowanego
przez SEEDiA jest niepokojący – w wielu polskich miastach
brakuje ławek.
Mieszkańcy chcą ławek
Mieszkańcy
miast,
bardzo
chętnie spędzają czas na świeżym powietrzu – w parkach, na
skwerkach, przy fontannach.
Dotyczy to zarówno rodzin
z dziećmi, młodzieży, ale także osób starszych. Czy wiecie,
że 55% osób powyżej 65 roku
życia jako ulubioną formę spę-

dzania wolnego czasu wymienia
spacery i odpoczynek na świeżym powietrzu? Trudno jednak
wyobrazić sobie wypoczynek,
gdy w pobliżu nie ma wystarczającej liczby ławek, na których można odpocząć i cieszyć
się słonecznym dniem. Ławka
to w końcu miejsce „socjalizujące”: miejsce spotkań z przyjaciółmi, poznawania nowych ludzi, karmienia gołębi, spacerów
z psem, obserwacji otoczenia,
czy romantycznych chwil. To
także tradycyjny mebel miejski,
który cieszy się niesłabnąca popularnością.
Według danych GUS przeciętne
trwanie życia będzie nadal się
wydłużało, a ulicami polskich
miast będzie poruszało się coraz więcej osób starszych, któ-

re będą przecież potrzebować
odpowiedniej liczby miejsc do
siedzenia. Tymczasem już teraz
jest ich za mało.
Sytuacja w Polsce
SEEDiA przeanalizowała dane
dotyczące miejskiej infrastruktury wybranych miast oraz demografii i prognoz dotyczących
starzenia się społeczeństwa.
Na potrzeby raportu SEEDiA
uzyskała informacje dotyczące
liczby ławek z kilkunastu polskich miast. Spośród miast,
które udzieliły odpowiedzi najlepszą sytuację mają Kraków,
Katowice i Rzeszów. W stolicy
Małopolski ZZM zarządza pond
7400 ławek, w Katowicach 3000,
a w Rzeszowie ponad 1700. To
sporo, biorąc pod uwagę liczbę
mieszkańców.

W 2017 r. dofinansowano utworzenie nowych 35 Dziennych
Domów „Senior+”, powstanie
96 nowych Klubów „Senior+”,
funkcjonowanie 124 istniejących placówek „Senior+”. Na
utworzenie i funkcjonowanie
placówek dziennego pobytu dla
osób starszych przeznaczono
ponad 28,4 mln zł.

W stolicy Polski, która zajmuje 517 tys km. kw. ławek jest
zaledwie 4,4 tys., a na tysiąc
mieszkańców przypada tylko
2,5 ławki! A przecież w Warszawie znajduje się wiele pięknych
parków, które nie zaspakajają
zapotrzebowania na miejsca do
siedzenia. Problem jest jednak
szerszy, bo dotyczy wielu polskich miast. Po przeanalizowaniu danych – wniosek jest jeden:
w Polsce brakuje ławek.
Cykl artykułów poświęconych
ławkom powstaje we współpracy
z SEEDiA. W kolejnych materiałach przyjrzymy się sytuacji na
świecie oraz zaprezentujemy ławki na miarę XXI. Zapraszamy do
lektury cyklu na GazetaSenior.pl

Komitet „Godna emerytura” chce obniżenia wieku emerytalnego dla rolników do 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn.
Obecnie emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu
(rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie dwa warunki:
osiągnął wiek emerytalny, który od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, a także podlegał
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej
25 lat. To drugi projekt obywatelski dot. emerytur wspierany
przez PSL. Pod projektem zebrano ponad 120 tys. podpisów.

Emerytury dla
funkcjonariuszy
Według ustawy dezubekizacyjnej emerytury i renty byłych
funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie mogą być
wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS.
W przypadku emerytur kwota wynosi 2,1 tys. zł brutto. Obniżka
objęła świadczenia prawie 40 tys. byłych funkcjonariuszy. SLD
złożyło projekt ustawy przywracający emerytury funkcjonariuszom służb mundurowych, a pod nim ponad 250 tys. podpisów. Pod sejmem odbyła się również manifestacja osób pokrzywdzonych przez przyjęte przez władze prawo obniżające
uposażenia. Inicjatywa niezaSŁUŻLIŚMY podaje, że wskutek
wprowadzonej rok temu przez PiS ustawy dezubekizacyjnej
zmarło już 30 osób. Platforma Obywatelska również zobowiązała się do przywrócenia wyższych emerytur i przygotowała
stosowną ustawę.

Świadczenia dla przyszłych
emerytów
Roczna waloryzacja składek ZUS w tym roku będzie wyjątkowo
wysoka i wyniesie aż 7 procent.
Seniorzy, którzy z wnioskiem o emeryturę przysługującą już
w pierwszym półroczu 2018 r. poczekają do lipca, dostaną odpowiednio wyższe świadczenie. Jeżeli natomiast ktoś już pobiera świadczenie i wciąż pracuje, to waloryzacja składek mu
nie przysługuje.

Emerytury a Ukraińcy
Ukraińcy zasypują dziurę w ZUS. Ponad 300 tys. Ukraińców odprowadza składki do ZUS. To najwyższy wynik w historii i wzrost
aż o 78 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Dodatkowe
środki zasilają polski system ubezpieczeń społecznych wypłacający dzisiejsze emerytury.
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Lepiej zapobiegać
niż leczyć
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Materiał powstał we współpracy z firmą
Kolanko Senior Care z Wrocławia

W dzisiejszym odcinku cyklu porad fizjoterapeutycznych
Kolanko Senior Care chcielibyśmy przybliżyć Państwu kwestię
fizjoterapii jako formy zapobiegania wielu chorobom i bólom,
które mogą się nam przydarzyć.
często wychodzą z założenia,
że w „pewnym wieku” ból i brak
sprawności to coś normalnego
i nie ma możliwości, aby tych
problemów uniknąć. Znając
jednak podstawy naukowe fizjoterapii wiemy, że odpowiednio
stosowane ćwiczenia, zabiegi
czy masaże pozwalają cieszyć
się dobrą formą na długie lata.
Najgorszym wyjściem jest rezygnacja z aktywności fizycznej
w momencie, gdy rozpoczynamy
nasze „srebrne lata” i zaczynamy
bać się ruchu i sportu.
Pierwsze spotkanie gratis
Fizjoterapeuci Kolanko Senior
Care są specjalistami w zakresie dobierania odpowiednich
ćwiczeń i zabiegów, aby pomóc
seniorom zachować maksymalną sprawność fizyczną na jak

piękny uśmiech

Najbardziej naturalnie uzupełniają brakujące
zęby, zapobiegają zanikowi kości, dzięki nim
można pozbyć się ruchomych uzupełnień
protetycznych lub poprawić utrzymanie protez.
Z dr. Marcinem Graboniem, specjalistą implantologiem, rozmawiamy o implantach – o ich
jakości, trwałości, cenie.

cykl porad fizjoterapeutycznych

Pojęcia fizjoterapia i rehabilitacja
są często stosowane wymiennie
i wielu z nas uważa je za synonimy. Rehabilitacja kojarzy nam się
z powrotem do zdrowia, wychodzeniem z choroby. Fizjoterapia
jest jednak pojęciem szerszym
i dotyczy także tych działań, które
mają nas chronić przez schorzeniami, ma nam pomóc zadbać
o zdrowie i dobre samopoczucie.
Warto pamiętać, że ruch i aktywność fizyczna nie są przyjemnościami zarezerwowanymi tylko
dla młodych i zdrowych osób.
Regularne ćwiczenia pozwalają
osobom dojrzałym osiągać satysfakcję i pełnię sił witalnych.
Nie bój się ruchu!
Seniorzy, z którymi mamy przyjemność pracować w naszej
praktyce
fizjoterapeutycznej,

Przywracamy

najdłuższy czas. Zachęcamy do
ćwiczenia w celu zapobiegania
bólom i zwyrodnieniom, a nie
tylko leczenia, gdy się pojawią.
Świetnym sposobem na uniknięcie wielu chorób są specjalne
ćwiczenia ukierunkowane na
poprawę funkcjonowania układu
oddechowego, układu krążenia
czy układu nerwowego. Fizjoterapeuta dokładnie wytłumaczy,
w jaki sposób należy wykonywać
ćwiczenia i poprowadzi trening
tak, aby przyniósł jak najlepsze
prozdrowotne efekty.
Aby i Państwo mogli skorzystać
z naszej oferty, zapraszamy do
kontaktu telefonicznego. Przekażemy wszystkie niezbędne informacje na temat naszej działalności i o możliwości zapisania się
na pierwsze darmowe spotkanie
z fizjoterapeutą.

Fizjoterapia dla Seniorów

Pierwsza wizyta gratis!

Kolanko Senior Care Więcej informacji

na stronie www.kolankoseniorcare.pl
oraz pod numerem telefonu 606 953 454

Na jakiej zasadzie działają
implanty?
Dr Marcin Graboń: Implanty to tytanowe śruby
zastępujące korzeń zęba,
które wszczepia się w kość.
Dzięki właściwościom tytanu implant zarasta się
z kością – następuje tzw.
osseointegracja, czyli wytworzenie tkanki kostnej wokoło implantu bez wrastania
tkanki włóknistej pomiędzy
implant a kość. Do implantów, za pomocą specjalnych
elementów tzw. łączników,
mocowane są uzupełnienia
protetyczne (korony, mosty, protezy). Mamy 98%
skuteczność wszczepiania
implantów, co oznacza, że
na sto tylko dwa musieliśmy
wszczepić jeszcze raz. Średnia światowa to 94-96%.

Na czym polega zabieg?
M.G.: To jest jedyny sposób przywracający w pełni
zęba. Za pomocą protez
i mostów odtwarza się tylko
część koronową, wykorzystując błonę śluzową lub
zęby, które trzeba opiłować
(w przypadku mostów).
Dzięki implantom odtwarza się brakujące zęby, nie
uszkadzając sąsiednich. Nie
jest to skomplikowany zabieg, wymaga jednak specjalistycznego sprzętu chirurgicznego. Niezbędne jest
przy tym oprzyrządowanie,
np. rentgen przy fotelu dentystycznym, by robić zdjęcia
na każdym etapie trwania

zabiegu, po to, żeby nie
uszkodzić nerwu żuchwowego, zatoki szczękowej lub
sąsiednich zębów. Konieczny jest także fizjodyspenser, przy pomocy którego
z określoną liczbą obrotów
i precyzyjną siłą nawierca
się otwory w kości.
To kosztowne wyposażenie…
M.G.: Owszem, do tego konieczne są specjalistyczne
szkolenia, które uczą nie
tylko techniki wszczepiania implantów, ale także
ostrożności postępowania
w trakcie zabiegu. Dlatego,
choć cena implantów nie
jest niska, to jednak mniej
więcej od 10 lat utrzymuje
się na podobnym poziomie.
Można więc powiedzieć, że
implanty relatywnie tanieją.
Jak długo trwa wszczepienie implantu?
M.G.: Około 30 minut do
godziny. Często lekarz
usuwa ząb i od razu na
jego miejsce wszczepia
implant. Od implantacji do
momentu przystąpienia do
wykonywania pracy protetycznej należy odczekać
od około 3 do 6 miesięcy.
Ten czas jest potrzebny,
by implant prawidłowo połączył się z kością. Na tym
etapie pacjent zaopatrzony
jest w tymczasowe uzupełnienie protetyczne zapewniające komfort estetyczny
i funkcjonalny. Czasem
można wykonać uzupełnienie protetyczne praktycznie
w dniu implantacji – o tym
jednak, czy jest to możliwe,
decyduje lekarz po ocenie
zdjęcia pantomograficznego oraz warunków panujących w jamie ustnej.
Jak trwałe są implanty?
M.G.: Praktycznie do końca
życia pacjenta. Zintegro-

Kamieńskiego 142, 51-124 Wrocław
tel. 71 327 63 13, 604 609 012
rejestracja@dental-med.com.pl
pon-pt: 9.00 – 20.00, sob: 9.00 – 14.00

wany z kością implant ma
pięć razy większą wytrzymałość niż połączenie zęba
z kością. Zagrożeniem dla
implantu, podobnie jak dla
własnego zęba, jest zła
higiena jamy ustnej. Jeśli
pacjent nie dba o swoje
zęby i doprowadzi do tego,
że one wypadną, to może
także stracić implant. Inne
powody utraty implantów
są bardzo rzadkie. Zdarzają
się np. u pacjentów z cukrzycą, u których rany gorzej
się goją. Warto wspomnieć,
że pacjentów z cukrzycą jeszcze do niedawna
w ogóle nie kwalifikowano
do wszczepiania implantów. Obecnie takie zabiegi,
choć trudne, są wykonywane.
Czy wszczepienie implantu jest bolesne?
M.G.: Nie. Choć to właśnie
bólu najbardziej boją się
pacjenci, dlatego przychodzą z osobą towarzyszącą, która ma ich wspierać.
I są zaskoczeni, że nie boli!
Zabieg jest wykonywany
w znieczuleniu miejscowym, a odczucia są porównywalne do dyskomfortu
odczuwanego
podczas
prostego usunięcia zęba.
Podsumujmy zatem korzyści z posiadania implantów.
M.G.: Po pierwsze – najbardziej naturalne uzupełniają brakujące zęby. Nie
trzeba szlifować zębów
sąsiednich. Można pozbyć
się dzięki nim ruchomych
uzupełnień protetycznych
lub poprzez zastosowanie
specjalnych
elementów
poprawić utrzymanie protez. No i są sprawdzone od
dziesięcioleci.
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Wygodne rozwiązania
ułatwiające czytanie

Według badania czytelnictwa Biblioteki Narodowej odsetek osób sięgających po
książki maleje wraz z rosnącym wiekiem. Trudno się dziwić, gdyż z upływem lat
pojawia się szereg barier, które utrudniają lub umożliwiają czerpanie przyjemności
z czytania. Jeśli znacie to z własnych doświadczeń, to przeczytajcie jakie są rozwiązania ułatwiające czytanie.

e-książka
Za mała czcionka?
Jest rozwiązanie
Korzystanie z e-książek i audiobooków pozwala pokonać wiele
barier, także fizycznych – jest
to świetne udogodnienie dla
osób mających np. problem ze
wzrokiem. Dlaczego? E-książki
umożliwiają regulowanie wielkości liter i jasności wyświetlacza,
a także zwiększanie odstępów
pomiędzy liniami tekstu. W przypadku większych problemów
z widzeniem, dobrym pomysłem są natomiast audiobooki,
które umożliwiają słuchanie
książek. Oba rozwiązania ułatwiające czytanie dobrze sprawdzą się w przypadku osób, które
kochają chwile z dobrą książką.
Jakie korzyści przynoszą?
W przypadku audiobooków zaletą jest możliwość obcowania
z dobrą książką niemal przy
każdej domowej czynności (np.
podczas gotowania obiadu czy
prasowania). Również w trakcie
wyjścia na zakupy nie trzeba
przerywać lektury, gdyż audiobooków można słuchać z przenośnych (mobilnych) urządzeń
przez słuchawki.
Czytniki e-booków są na tyle
małe i lekkie, że zmieszczą się
w każdej torebce, a nawet kieszeni. Sprawdzą się więc w drodze na pocztę czy na spacerze
z psem. Dodatkowo jeden czytnik pomieści nawet kilkaset tytu-

łów – czyli problem braku miejsca
na półkach jest rozwiązany. Nie
trzeba się także martwić o baterię
– czytniki wykorzystują energię
tylko przy zmianie strony i korzystaniu z menu, jedno ładowanie
pozwala na miesiąc czytania. Co
więcej obsługa jest niezwykle
prosta, a korzystanie z książek
elektronicznych jest przyjazne
środowisku, bo na ich produkcję
nie trzeba ścinać drzew.
Szybki i wygodny dostęp do
nowych tytułów
Inną
barierą
ograniczającą
czytelnictwo może być utrudniony dostęp do nowości literackich – w końcu zakup książki
ulubionego autora wiąże się
z wyprawą do księgarni, których
jest coraz mniej, szczególnie
w mniejszych miejscowościach.
W przypadku wykorzystania
nowych technologii, dostęp do
wielu różnych tytułów jest możliwy bez wychodzenia z domu –
wystarczy odwiedzić np. stronę
Virtualo.pl, która udostępnia
książki w wersji cyfrowej, wybrać
lekturę i można od razu przystąpić do czytania. Po wskazaniu
książki, wrzuca się ją do wirtualnego koszyka, a w mgnieniu
oka jest ona dostępna w naszej bibliotece, skąd można ją
pobrać lub wysłać na dowolne
urządzenie. Jest to oszczędność czasu, sił i kręgosłupa.
Wielu seniorów sceptycznie
podchodzi do technologii, tymczasem to właśnie nowe technologie mogą znacząco poprawić

jakość życia. Według danych
Instytutu Badawczego ARC Rynek i Opinia, 20% czytelników
zainteresowało się e-czytaniem
po otrzymaniu czytnika w formie
prezentu.
Ważne pojęcia związane
z tematem:
Audiobook [wymowa: ałdiobuk] – inaczej książka mówiona
– jest to nagranie dźwiękowe
zawierające odczytany przez
lektora tekst publikacji książkowej, które jest zapisane na
nośniku danych. Audiobook to
więc książka przeznaczona do
słuchania.
E-book [wymowa: ibuk; w j.
angielskim „book” to książka] –
inaczej e-książka, książka elektroniczna – jest to książka dostępna w wersji elektronicznej,
której treść można odczytać na
ekranie komputera lub innego
urządzenia (np. tabletu czy czytnika e-booków).
Urządzenie mobilne to przenośne urządzenie elektroniczne, które nie wymagają przewodowego połączenia z siecią,
a umożliwiają przetwarzanie,
odbieranie oraz wysyłanie danych. Do urządzeń mobilnych
zaliczamy np. telefon komórkowy czy tablet.
Artykuł powstał we współpracy
z ekspertami Virtualo, którzy
prowadzą e-czytelnicze kampanie edukacyjne dla seniorów
i polecają e-booki oraz audiobooki jako świetny upominek.
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Kolekcja
Hanny Bakuły

DUSZA KOBIETY
Tworzy od zawsze, w jej malarstwie dominują kobiety. Obrazy Małgorzaty Rynarzewskiej są sceną
jednej aktorki i jej rekwizytów: kapeluszy, woalek,
wachlarzy, barwnych futer.
Była projektantką mody w Polsce i za granicą,
malowała kolumny otaczające miejsce medytacji
w Indiach. Pracuje z seniorami, młodzieżą i dziećmi, również niepełnosprawnymi.
O swojej pracy, twórczości, marzeniach opowiada Marii Orwat.

Wywiad
Maria Orwat: Kiedy zaczęłaś
malować?
Małgorzata
Rynarzewska:
Tworzę od zawsze. Wiem, że
brzmi to banalnie, bo przecież
każdy z nas tworzy od zawsze.
Nigdy nie potrafiłam znaleźć
sobie miejsca. I nagle pojawiła się w moim życiu moda.
Fascynacja materiałem, splotem, miękkością, mięsistością,
połyskliwością. Wkrótce nowa
przestrzeń to teatr życia, ale też
teatr profesjonalny, scenografia,
przestrzeń i światło reflektorów.
I znów nowa fascynacja kolorem, przestrzenią, farbą.
M.O.: Skończyłaś Akademię
Ekonomiczną i Akademię
Sztuk Wizualnych, dlaczego
połączyłaś tak różne kierunki,
jakie korzyści z tego wyniosłaś?
M.R.: Najpierw ukończyłam
Akademię Ekonomiczną – to
tak trochę dla rodziców, trochę
z niewiedzy. Mój tata chciał, żebym była lekarzem – zawód zupełnie nie dla mnie, więc postanowiłam skończyć ekonomię.
Akademię Sztuk Wizualnych
skończyłam już dla siebie. To
było to, co ciągnęło mnie zawsze i po prostu wbrew wszystkim zrealizowałam swoje marze-

nie. Ukończyłam projektowanie
wnętrz i ogrodów.
Ponadto ukończyłam kurs Vedic
Artu, wykorzystuję tę starożytną
wiedzę w pracy z dziećmi – malarstwo intuicyjne to droga rozwoju. A rozwój najlepiej zaczynać od najwcześniejszych lat.
Kiedyś przeczytałam takie zdanie, że niektórzy artyści, żeby
nie odlecieć zupełnie, muszą
i najczęściej kończą kierunki
ścisłe. I ja to chyba zrobiłam.
M.O.: W Twoim malarstwie dominują kobiety. Dlaczego tylko
one?
M.R.: To pytanie wielokrotnie
padało, a ja nie znałam odpowiedzi – po prostu, gdy stawałam przy sztaludze, niezależnie
co chciałam malować, pojawiała
się kobieta. Jedyna odpowiedz,
która do mnie przyszła: to reakcja na prace w dużym gronie
mężczyzn: moda – mężczyźni,
teatr – mężczyźni.
Chciałam w malarstwie pokazać
świat kobiet, istot delikatnych
i wrażliwych, a jednocześnie silnych i zdecydowanych, bo odważnie budujących siebie, własne życie. Nie maluję portretów
konkretnych kobiet. Sięgam do
duszy kobiety, do tego, co nas
leczy. To wynik obserwacji kobiet pojawiających się w moim
życiu, ale też tych spotykanych
na ulicy, w kawiarni.
Na płótnach kobiety są samotne, wychodzące na spotkanie…
Mężczyźni pojawiają się rzadko, zwykle znajdują się gdzieś
obok, w sposób ledwo nakreślony, anonimowy, funkcjonują
zawsze na tle zjawiskowej kobiety. To taki mój wybór, by nie
definiować kobiety przez mężczyznę, a raczej… mężczyznę
przez kobietę. Moje obrazy są
sceną jednej aktorki i jej rekwizytów: kapeluszy, woalek, wachlarzy, barwnych futer.
M.O.: Pracowałaś artystycznie w różnych kierunkach,
projektowałaś modę w Polsce
i Niemczech, w Teatrze Polskim w Poznaniu, w Studio
Filmów Animowanych, czy
mogłabyś o tym opowiedzieć?
M.R.: Za malowniczość dzianin otrzymałam w Niemczech
nagrodę Domu Towarowego
„Horten”. O mojej pracy w tych
instytucjach mogłabym snuć
niekończące się opowieści, ale
najważniejsze było spotkanie
ze wspaniałymi ludźmi, jak Jadwigą Mydlarską-Kowal, Aleksandrą Semenowicz, Jackiem
Bunschem, Piotrem Cieplakiem,
Pawłem Łysakiem, Romanem
Kordzińskim, Johanem Kubickim, Barbarą Gronuś-Dutko
i wieloma innymi, którzy wywarli
ogromny wpływ na to, gdzie teraz jestem i jaka jestem.
M.O.: Spotkałyśmy się, jako
wolontariuszki, w stowarzy-

Sztuka

szeniu pomocy osobom po
udarach i urazach mózgu
CEREBRUM. Rehabilitowałyśmy podopiecznych sztuką.
Prowadziłaś zajęcia z koloroterapii, ja z artekinezjologii,
masażem dźwiękiem kamertonów, terapią tańca i tańcami
w kręgu. Jakie doświadczenie
z tej pracy wyniosłaś?
M.R.: W ośrodku czułam się cudownie. Spotkałam wielu życzliwych ludzi, otrzymałam pomoc
w bardzo trudnym momencie
życia. Właśnie to doświadczenie pomaga mi dziś pracować
z dziećmi niepełnosprawnymi.
Praca w ośrodku zaowocowała
też moim wyjazdem do klasztoru, do Indii. Było to cudowne
spotkanie z inną kulturą, cudownymi kobietami w pięknych kolorowych strojach, duchowością
przenikającą każdy skrawek życia, uśmiechem, tańcem, naturalnością. I nawet tam przydała
się moja umiejętność malowania – w prezencie urządzaliśmy
kaplice dla guru, malowałam
kolumny otaczające miejsce
medytacji. Było to niezwykle
przeżycie.
M.O.: Stworzyłaś autorski
program dla dzieci i młodzieży „Edukacja Globalna przez
Sztukę”. Skąd pomysł na taką
działalność i jaki był oddźwięk
wśród uczestników?
M.R.: Temat przyszedł do mnie
jak wiele rzeczy pojawiających
się w moim życiu. Nauczycielka
ze szkoły podstawowej powiedziała, że ogłoszono konkurs
na temat „Edukacja Globalna”,
wtedy zaproponowałam, by dodać „przez sztukę”, bo tylko takie ujęcie tematu było mi bliskie.
Organizatorom tak spodobał się
dopisek, że konkurs ogłoszono właśnie pod tą nazwą, która
funkcjonuje do dziś. Oddźwięk
był ogromny. Przez 10 lat przez
pracownie muzealne przewinęły się wszystkie szkoły powiatu
szamotulskiego, przedszkola,
Szkoła Społeczna w Poznaniu.
Uruchomiliśmy zajęcia dla trudnej młodzieży ze szkoły w Szamotułach i myślę, że powiedzenie „sztuka łagodzi obyczaje” tu
znalazło swoje uzasadnienie.
M.O.: Sądzisz, że ta edukacja
choć w części zmieni spojrzenie młodzieży na rzeczywistość, w której żyjemy, na
umiejętność
dostrzegania
piękna w prostocie, na odłożenie komórek i posłuchania
swojego serca lub siebie nawzajem?
M.R.: Miałam ogromną satysfakcję, gdy dziewczyny (była ich
większość w klasie) zaczęły słuchać, odkładając komórki i przyniosły nauczycielce pieniądze,
aby pójść na film „Frida Kahlo”.
Miałam wykład na temat problemów kobiet w świecie sztuki

i na temat tego, jak po śmierci
te kobiety, które za życia były
spychane na margines przez
swoich mężów, po śmierci są
bardziej od nich sławne – Frida
Kahlo, Katarzyna Kobro.
M.O.: Czy piękno naszej planety nie jest sztuką? Czy człowiek musi przyporządkowywać ją swoim egoistycznym
celom, mordując zwierzęta,
ptaki, wyrzynając drzewa, zaśmiecając ziemię?
M.R.: Wszystko w szeroko pojętym wszechświecie jest najpiękniejszą sztuką, stworzoną inną
niż ludzką ręką. To z przyrody
czerpiemy inspiracje, to ona,
miksując barwy, nigdy się nie
myli. Czy można w przyrodzie
spotkać dysonans kolorystyczny? Nie, zawsze panuje harmonia. To stąd malarze uczą się
formy, faktury i barwy.
Na drugą część pytania muszę
odpowiedzieć
zdecydowanie
NIE, człowiek nie tylko nie może
tego robić, ale wręcz jest to zabronione. Czy jest na świecie
malarz, który oddałby piękno
przyrody w całej jej krasie? Ja
nie znalazłam takiego dzieła,
nawet analizując dzieła najlepszych mistrzów. To tylko marne
namiastki cudownej rzeczywistości.
M.O.: Pracujesz też na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
w Szamotułach, co tam robisz?
M.R.: Prowadzę zajęcia z malarstwa. Ponadto staram się przybliżyć nieco wiedzy z zakresu
historii sztuki i uczę patrzenia.
Myślę, że ogromnym zaniedbaniem naszych czasów jest brak
umiejętności patrzenia, dostrzegania szczegółu, a tym samym
niedostrzeganie piękna.
M.O.: Obie jesteśmy już seniorkami i ciągle widzę w Tobie te same piękne, błyszczące oczy, przez które patrzy
Twoja artystyczna dusza. Co
teraz robisz? Jakie masz plany?
M.R.: Oprócz zajęć z seniorami, uczniami prowadzę zajęcia
z malarstwa dla dzieci ze szkoły
specjalnej. Dzieci te uczestniczą
jako wykonawcy na gali rozdania nagród konkursu „Znaki
wiary” – to fantastyczna forma
integracji osób zdrowych i upośledzonych.
Moje plany to na dzień dzisiejszy raczej marzenie – chcę powołać pracownio-galerię, do
której każdy mógłby przyjść,
zrobić choć malutki krok w kierunku poznania sztuki i twórczości. Pracownia mogłaby
leczyć różnym rodzajem sztuki
malarstwem, muzyką, poezją,
tańcem. A wszystko po to, by
nasze życie stawało się bogatsze i piękniejsze.

Na wizytówce ma napisane
„osoba kontrowersyjna” i za
taką uchodzi. DESA Modern
przygotowała wyjątkową kolekcję ozdobioną detalami
Hanny Bakuły.
Hanna Bakuła, nazywana „Witkacym w spódnicy” jest jedną
z najbardziej utytułowanych
polskich malarek. Jej dzieła często podkreślają satyryczne cechy przedstawianych osób czy
przedmiotów. O wyjątkowości
kompozycji stanowi także poruszana tematyka z pogranicza

ezoteryki czy ukochany wątek
kota. Te oryginalne reprodukcje
obrazów wykonanych przy użyciu pasteli oraz akwareli pojawią
się w najnowszej kolekcji marki
DESA Modern.
Kolejną propozycję stanowią
kolaże znaków zodiaku z książki
Bakuły „Poradnik astrologiczny. Jak zyskać przyjaciół. Jak
stracić przyjaciół”, które w żartobliwy sposób odnoszą się do
negatywnych cech charakteru
znaków męskich i kobiecych,
zarówno w artystycznej wizji
malarskiej, jak i opisie znaku,
który jest dołączany do każdej
ikonografii.
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Organizujemy
wyjazdy na Węgry
od 20 lat!

Biuro Podróży Idenbus

zaprasza na wczasy do Hajduszoboszlo - największego
SPA i uzdrowiska w Europie z wodami termalnymi
o unikatowym składzie. Terminy:

28.04 – 06.05.2018

Hotel Thermal*** – 1850 zł

14.06 – 25.06 .2018

Hotel Thermal*** – 2230 zł

23.06 – 02.07.2018

30.06 – 09.07.2018
25.08 – 02.09.2018
01.09 – 09.09.2018

Hotel Thermal*** – 1990 zł

Hotel Thermal*** – 1820 zł
Cena obejmuje: przejazd autokarem, zakwaterowanie
7/9 noclegów, wyżywienie HB, ubezpieczenie KL,
NW oraz wstęp na kąpielisko oraz Aqua- Palace,
wyjazd z Wrocławia i Katowic

www.idenbus.com
e-mail info@idenbus.com
tel. 500 629 513
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Grochówka wojskowa

REKLAMA

Kiedy młody człowiek pracujący w wojsku przyniósł do domu zupę, jego żona
wpadła w zachwyt: co za cudowna,
wojskowa grochówka! Kiełbasy w niej
więcej jak grochu! A smak…!!! Niebo
w buzi od tego majeranku! Tak działa
magia legendarnej „wojskowej grochówki”, nawet jeżeli ma ona niewiele
wspólnego z wojskową kuchnią.
Męski punkt widzenia

ApArAty słuchowe
Z GenerAtorem
sZumów dlA seniorA
Czym są szumy uszne?

Tinnitus oznacza szumy uszne. Słowo to pochodzi z łaciny
(tinnire - dzwonić) i definiowane jest jako słyszenie dźwięków, które nie posiadają źródła zewnętrznego. Większość
ludzi cierpiących na nie opisuje je właśnie jako dzwonienie,
piszczenie czy brzęczenie.

Jak radzić sobie z szumami

Szumy uszne nie są uznawane za chorobę, ale za objaw,
podobnie jak ból. Gdy leczymy chorobę, staramy się wyleczyć jej przyczynę, lecząc objawy – skupiamy się na ich
uśmierzaniu.

Leczenie szumów usznych

Metoda dystrakcji (odwracania uwagi) stanowi podstawę
działania urządzeń redukujących szumy uszne takich jak
urządzenia tłumiące lub maskujące szumy. Pomagają one
skupić zdolność słyszenia na dźwiękach zewnętrznych, zastępując negatywne wrażenia słuchowe pozytywnymi.
Ważna jest ciągła stymulacja akustyczna. Chodzi o to, aby
mózg skupiał się na dźwiękach świata zewnętrznego, a nie
na szumach usznych.

Urządzenia łączone
(aparaty słuchowe z generatorami szumu)

Aparaty słuchowe wzmacniają tylko rzeczywiste dźwięki otoczenia. W przypadku szumów usznych przydatne są aparaty z funkcją generatora szumu. Generator może emitować
delikatny szum, który odwraca uwagę pacjenta od szumów
usznych.

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

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

Opisana wyżej była zupą restauracyjną dostarczoną do
koszarowej stołówki w ramach
cateringu, bo tak się teraz wojsko żywi. Rzeczona obfitość
kiełbasy wskazuje natomiast,
że na pewno nie może to być
owa legendarna „wojskowa grochówka”. Obecnie, mając wojsko w liczebności defiladowej,
które nie mieszka w koszarach,
a co najwyżej zatrzymuje się w
internacie w razie pilnej, wyjątkowej potrzeby; wojsko, które
przychodzi do pracy na ósmą,
a o piętnastej pyta: idziemy do
domu czy też będą płatne nadgodziny? – nie mamy również
tradycyjnej, wojskowej kuchni.
Także spotykając przy drogach
szyldy usług gastronomicznych
z napisem „wojskowa grochówka” możemy być pewni, że
będzie to zwyczajna domowa
zupa grochowa, sprofanowana
grochem łuskanym, więc podana jako „papka”, a nie żadna
„wojskowa”. Wojskowa bowiem
to była specyficzna receptura
i swoista, nieosiągalna w domu,
technologia warzenia.
Chleb i czarna kawa
Zupa grochowa należała, z uwa-

gi na swoje walory logistyczne
(łatwość długotrwałego przechowywania, wysoką wydajność objętościową), do wojskowego życiorysu kulinarnego
polskiego żołnierza. W jego liście z roku 1920 czytamy: „Na
śniadanie dostajemy ćwierć
bochenka chleba i czarną kawę.
Na obiad zupę grochową albo
krupnik oraz kluski albo śledzia.”
Wydane w roku 1924 „Przepisy
gospodarki kuchennej Wojska
Polskiego” normują podstawy
jadłospisu żołnierza następująco: śniadanie – chleb i kawa.
Koniec. Obiad: zupa grochowa, fasolowa, kapuśniak z mięsem, ziemniaczana. Wieczerza:
groch ze słoniną, kasza ze słoniną, kluski ze słoniną.
A oto z tychże „Przepisów” receptura na zupę grochową wg
następującej normy na osobę:
grochu 75g, słoniny 20g, cebuli
5g, mąki na zasmażkę 5g, sól
i pieprz. Groch namoczyć. Zagotować czystą wodę i dodać
do niej soli oraz pieprzu. Namoczony wcześniej groch dodać
do wody. Zasmażka: słoninę pokrajać w drobną kostkę i stopić

w osobnym naczyniu. Dodać
cebulę. Gdy cebula się zrumieni wsypać mąkę według normy
i mieszać do jej zabarwienia na
kolor jasnobrunatny. Wlać do
zupy i ponownie zagotować.
Koniec.
Z cywilnych ogródków i piwnic
Wojskowa grochówka lat międzywojennych była zatem bezmięsną zupą gotowaną na czystej wodzie. I to był czas pokoju.
A potem przyszła wojna. Inne
realia funkcjonowania żołnierza,
inne możliwości jego karmienia, inne funkcjonowanie intendentury. Zmieniło się żywienie.
Wszystkie walczące armie miały
do wyżywienia miliony żołnierzy,
z czego większość w ciągłym
ruchu. Podczas ofensywy armie pokonują duże odległości,
a logistyka na wojnie zawsze
szwankuje. Przykładowo, dywizja piechoty wymagała dziennie
200 ton zaopatrzenia żywnościowego. które trzeba pobrać
z magazynów, załadować, rozwieźć do pułków, z pułków do
batalionów, z batalionów muszą
pobrać to kompanie itd. A front
codziennie się przemieszcza.
Któż by za tymi dywizjami woził
całe transporty kartofelków? Kto
by to miał czas obierać, te ziemniaczki? Łatwiejsza sprawa jest

z grochem, kaszą, mąką. Groch
i kasza w gotowaniu pęcznieją,
objętość przyrasta kilkakrotnie. Mniej wieziesz, a w garnku
masz więcej. Proste. I to była
baza. Obiad w I Armii Wojska
Polskiego był jednodaniowy:
albo wysokokaloryczna zupa,
albo kasza z sosem i kawałkiem
mięsa. Tą zupa najczęściej był
groch okrągły i 15 dkg boczku
na osobę jako „wkładka” w zupie. Warzywa – o ile się je „zdobyło”. W cywilnych ogródkach
lub piwnicach.
„Chodźcie, dzieci, na
grochówkę!”
Kuchnia polowa (a więc na kołach), była jedna na kompanię
(80-120 ludzi). Kucharz wieczorem sypał do kotła groch
według normy i zalewał wodą.
Rano rozpalał ogień pod kotłem, wrzucał boczek, zakręcał
hermetycznie pokrywę, żeby na
wybojach zupa się nie „wychlupała” i jechali za wojskiem do
popołudnia, kiedy to żołnierze
podchodzili z menażkami. Zupa
gotowana była pod ciśnieniem
przy zakręconej pokrywie, stąd
jej unikalna specyfika smakowa.
Przyjemny, słoneczny dzień.
Przez Ińsko, małe miasteczko
na obrzeżu wielkiego poligonu wojskowego idzie ćwicząca

Bądź kozakiem i dbaj o siebie
Książka
Władysław Kozakiewicz prowadzi w Niemczech wraz
z żoną klinikę rehabilitacyjną.
Pracuje na co dzień z osobami
starszymi i zna ich problemy.
„Możemy narzekać na pogodę
i strzykanie w kościach. Ale możemy również wziąć się za siebie
i czerpać z życia jak najwięcej.
Ja wybieram drugą opcję. Owszem, nie jestem już pierwszej
młodości, też mnie bolą stawy,
czasem coś strzyknie w krzyżu.
Mimo to jestem szczęśliwym
człowiekiem. To dzięki regularnym ćwiczeniom, po których
czuję się świetnie, rozpiera mnie

energia. Wy także spróbujcie
i poćwiczcie ze mną. Szybko się
przekonacie, że takie codzienne
czynności, jak wstawanie z fotela, prasowanie, odkurzanie czy
wyjście na zakupy będą czystą
przyjemnością. Do zdrowia - gotowi - start!”
Władysław Kozakiewicz
Damian Bąbol – wielbiciel sportu, zwłaszcza biegania. Redaktor
serwisu PolskaBiega.pl, współpracownik Radia Złote Przeboje. Wcześniej pracował jako
dziennikarz sportowy w redakcji „Gazety Wyborczej” w Łodzi
i portalu Sport.pl. Jest autorem
wielu reportaży. „Bądź kozakiem i dbaj o siebie” to jego debiut książkowy.

Władysław Kozakiewicz – legenda polskiego sportu, jeden z najlepszych tyczkarzy świata, trener i menedżer. W 1973 r. po raz
pierwszy został mistrzem i rekordzistą Polski. W trakcie kariery był
ośmiokrotnym rekordzistą kraju, siedmiokrotnym mistrzem Polski,
dwukrotnym rekordzistą świata. Mistrz olimpijski z Moskwy w 1980
r., gdzie pobił rekord świata. W 1985 r. wyjechał do Niemiec. Tam
prowadzi z żoną Anną Kozakiewicz klinikę rehabilitacyjną.

www.GazetaSenior.pl

Gazeta Senior nr 1/2018

dywizja piechoty. Czwórkami,
pluton za plutonem, kompania
za kompanią, batalion za batalionem, pułk za pułkiem. Kilka
tysięcy młodych mężczyzn. Godzina za godziną, bez przerwy
idą i śpiewają. Każda kolumna
śpiewa w marszu. Nawet dziewczynki, też uciekły ze szkoły,
popatrzeć. To oczywiste. Część
tego wojska zatrzymuje się nad
jeziorem między szkołą a nadleśnictwem. Zmęczeni żołnierze
kładą się na trawie. Podjeżdża
kuchnia polowa ciągnięta „gazikiem”. Trochę zupy zostaje.
„Chodźcie, dzieci, na grochówkę!” – woła do nas kucharz. Radośnie biegniemy ścigając się.
Taaakaaaa fraaajda!!!
Legendarny smak
Smak tej zupy z 1948 roku pamiętam do dzisiaj. Nigdy więcej
w życiu już takiej nie jadłem.
Niezapomniana,
prawdziwa,
pachnąca wojskowa grochówka, która przeszła do legendy.
Prosto z wojskowego kotła.
Odeszła w przeszłość razem
z tym frontowym jeszcze wojskiem, którego też już nie ma,
razem z tymi kuchniami polowymi, do których na piknikach
wlewa się grochówkę ugotowaną w domowych garnkach według zupełnie innej receptury
i technologii oraz sprzedaje tę
„podróbkę” z grochu łuskanego pod sentymentalną nazwą
„grochówki wojskowej” – z kiełbasą(!) zamiast wojskowego
boczku. No cóż? Każde wojsko,
w różnym czasie, ma właściwą
sobie „grochówkę wojskową”.
Andrzej Wasilewski
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Chłop po śniadaniu
powinien wyjść z domu
Stoję sobie w łazience przed lustrem i prowadzę poranne rozważania. Jeszcze czternaście godzin
i będzie można pójść spać. No tak, po codziennych ablucjach z rana i śniadaniu z żoną, omówieniu
ważnych spraw dotyczących zakupów właściwie powinienem wyjść z domu. Chłop po śniadaniu
powinien wyjść z domu. Powstaje proste pytanie, tylko gdzie i po co?
Męski punkt widzenia
Akcję rozpocznę o mglistym
poranku pod koniec listopada.
Obudziłem się przed szóstą,
młodzi właśnie uruchamiają
swoje samochody, by pojechać
do pracy, a mnie z wygodnego
łóżka wygoniła fizjologia. Kubek herbaty ziołowej wieczorem
i przez całą noc spałem, ale nerki nie. Miały zajęcie, filtrowały.
Teraz już sama radość, poranne
oglądanie się w lustrze, polewanie ciepłą wodą, filozoficzne
rozmyślania w półprzysiadzie.
Świetne miejsce ta łazienka i ile
zajęć dostarcza. Można by tu
jeszcze pomieszkać sobie, jednak żona ma inne plany. Więc
czas zacząć realizować dzień.
Śniadanie
Pachnąca kawa, świeża bułeczka z masełkiem i szyneczką,
kieliszek musującego wina, kawałek Stiltona, owoc, biszkopcik. Zapomnij! Jesteś w domu.
W domu jemy owsiankę, bo

zdrowa i reguluje. Na wakacjach
to i owszem, rozkosze stołu,
w domu rozsądnie się odżywiamy i zdrowo. Jajek nie, masła
nie, szynki nie, owsianka tak.
I jabłko. Przy śniadaniu gaworzymy z żoną, a to o Wikingach,
a to o polityce. O, ktoś znaczący umarł. Po śniadaniu każde
do swoich zajęć. No właśnie
z tym problem. Zajęcia na dziś
brak. Można poczytać książkę
albo wybrać się na pogawędkę
z lekarzem w przychodni. Żona
odradza pogawędkę w przychodni, jeszcze mi zarazę jakąś
przywleczesz. Można by na spacer, ale właśnie powiedzieli, że
smog i starzy lepiej niech siedzą
w domu. Jakby w domu po porannym wietrzeniu było inne powietrze, niż na zewnątrz. Czymś
się trzeba zająć do obiadu.
Obiad
Dużo powiedziane, obiad. Pożywna papka o wartości 400

kcal. Jak się nic nie robi, to
i kalorie zbędne. No więc przed
obiadem wyrzucę zbędne szpargały. Otwieram szufladę i nie
mogę uwierzyć, same potrzebne rzeczy. Śrubki, karteczki, stary bilet to już antyk, ołówków 15,
jakieś kredki, wentyl do roweru.
Żal wyrzucać, a posegregować
się nie da. No to może w komputerze powyrzucam pliki. Ależ
skąd, zajmują tak mało miejsca,
a dysk ogromny i na pewno się
przydadzą, ot jak ten przykład
do niniejszego tekstu.
Żona mówi: obiad. To górnolotne słowo. Choćbyś się nie
wiem, jak starała, to obiadu nie
przypomina. Zamiast zupy cienka lura z kilkoma okruszkami
warzyw dla koloru, na drugie
sałata przykrywająca cały talerz i ciut białka dla ozdoby. To
prawda, do obiadu nie ruszyłem
się z miejsca, zamiast uprawiać
gimnastykę i spalać zbędne kalorie, to teraz cierpię. Na deser
owoc, jest zdrowo i mało kalorycznie, ale głód jakby większy.

Oszukam mózg i wypiję cienką
lurowatą kawę, po normalnej
mógłbym nie zasnąć.
Popołudnie
Pokrzepiony interesującą rozmową z żoną, wsparty słowem
i posiłkiem, idę się zdrzemnąć.
Najlepiej przy wiadomościach.
I tak nie mam wpływu na politykę, a przynajmniej poprawię
statystyki oglądalności rządzącej partii. W brzuchu sałata,
w głowie spokój, długo nie podrzemiesz. I tym sposobem coraz bliżej do końca dnia i będzie
można pójść spać. Wcześniej
jednak jeszcze kilka rzeczy do
zrobienia. Trzeba wyrzucić odpadki. Niby nic się przez cały
dzień nie robi, a śmieci same
powstają. Będzie można spotkać sąsiada z pieskiem, chwilę ponarzekać i opowiedzieć
„suchara”. Tych kilka chwil na
dworze pozwoliło nawdychać
się smogu, a uprzedzają, żeby
osoby starsze nie wychodziły
z domu, ostrzegają, że niezdrowe. To co, mam magazynować

śmieci w domu? Głupota. Soczek z tytki na podwieczorek
i nareszcie kolacja.
Kolacja
Kiedyś to był ciepły posiłek, teraz doktor zaleciła zdrową dietę
w stylu „kolację podaruj wrogowi”. Nie odpuszczę, zjem sam.
Nie będę o pustym brzuchu zasypiał przed telewizorem. Teraz
już tylko siusiu, paciorek i do
łóżka. Żadnych zgryzot, żadnych trosk, spokojny sen przez
najbliższe 6 godzin, do 4 rano.
A jutro od początku. Ledwo się
obudzę, od razu zaplanuję, co
by tu zrobić, by dzień był ciekawszy. Kiedyś to były czasy,
miałem samochód i garaż. Zawsze można było się upaprać.
Podczas spaceru do śmietnika olśnienie. Wiem, dlaczego
na frontowej elewacji domu za
większe pół miliona największą
powierzchnię i reprezentacyjne
miejsce zajmuje garaż.
Jerzy Dudzik
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Słowa na każdą okazję
Na przykład to, że Najlepszymi lekarzami na świecie są: doktor dieta, doktor spokój i doktor dobry
humor. Lubię przysłowia. Lubię,
ponieważ wyrażają myśli o charakterze ogólnym, odnosząc się
równocześnie do konkretnej sytuacji życiowej. Lubię ich alegoryczność i podwójny sens.
Np. tak oczywiste: Apetyt rośnie
w miarę jedzenia nie dotyczy
przecież tylko wstrzemięźliwości w jedzeniu (bo o jedzeniu
to inne przysłowie powie konkretniej: Jeśli chcesz być długo
zdrowy, jedz posiłki do połowy
lub Jedz mniej – bramy raju są
wąskie), ale mówi o pazerności
na posiadanie pieniędzy, władzy, zaszczytów. I podobne: Daj
kurze grzędę – ona: wyżej siędę, czyli nigdy dość, czyli „parcie” na awans, na wszystko dla
siebie. No, ale stare przysłowie
mówi też, że Od przybytku (czyli
od nadmiaru) głowa nie boli…
Cóż, to prawda, iż lepiej mieć
niż nie mieć, ale to nie o nadmiar chodzi, lecz o zastanowienie, co jest ważne. Dobrze też
przy okazji pamiętać, że chociaż
Do odważnych świat należy, to
jednak Fortuna kołem się toczy
i że bywa Raz na wozie, raz pod
wozem, czyli, że nasz los w każdej chwili może ulec zmianie...
Mądrości narodów
Lubię przysłowia, ponieważ posiadają wielką wartość kształcącą i wychowawczą, wywodzącą
się z obserwacji zachowań,
z życiowego doświadczenia, ze
skojarzeń. Pouczają i przestrzegają. Paradoksem jest, niestety, że bolesna często prawda
REKLAMA

z nich wynikająca, tak naprawdę, w pełni zrozumiała jest dla
seniorów. Ileż razy chciałoby się
zwrócić uwagę juniorowi, iż Nawet dobre zamierzenia wymagają przemyślenia lub Żądasz
mądrej odpowiedzi – musisz
mądrze pytać, a także Kto pyta
– nie błądzi, czyli, że dobrze
jest korzystać z doświadczeń
innych. Np. seniorów.
Lubię przysłowia – tę Mądrość
narodów – tworzoną przez wieki
w odległych od siebie zakątkach
świata. Uniwersalne dla człowieka te same treści przekazywane
są w różnych językach, przez
stosowne dla danego kraju
przykłady. Polskim odpowiednikiem np. francuskiego powiedzenia A bon chat – bon rat, co
znaczy Na dobrego kota – dobry
szczur jest powiedzenie Trafiła
kosa na kamień, czyli Trafił swój
na swego (albo na lepszego).
Przecież Co kraj to obyczaj, to
różne tradycje nie tylko narodowe, ale i tradycje rodzinne, które
nie powinny budzić zdziwienia.
Od Biblii i Rzymian
Lubię przysłowia, bo towarzyszą
nam od zawsze. To już w Biblii,
w „Księdze przykazań”, napisano m.in. Nie knuj złego przeciwko bliźniemu, który ci ufa,
a także Tylko głupcy gardzą mądrością. To w starożytnej Grecji
mówiono, że Lepsza jest uboga
mądrość, niż głupie bogactwo
– po polsku to Lepiej z mądrym
zgubić, niż z głupim znaleźć.
To już od czasów starożytnego Rzymu mówimy, że Tertium
non datum, czyli nie ma trzech
możliwości wyboru, ostateczny

wybór to zawsze i tylko dwie
opcje. To od Rzymian przejęliśmy tę mądrość, iż Finis coronat
opus, tzn. Koniec wieńczy dzieło, czego polskim odpowiednikiem może być powiedzenie
Nie chwal dnia przed zachodem
słońca. Te tysiące przysłów tworzonych przez wieki to echa doświadczeń i prawdziwe źródło
badań nad mądrością oraz historią kultury narodów.
Współcześnie i międzynarodowo
Lubię przysłowia nie tylko za ich
życiową filozofię, ale podziwiam
chęć łączenia przyczyny ze
skutkiem, np. Gdy trzech króli
mrozem trzyma, będzie jeszcze
długa zima, a także dowcipne
skojarzenia, np. Na świętego
Hieronima jest deszcz albo go
ni ma, a na świętego Prokopa
będzie słońce albo słota…
Ponieważ Panta rei, czyli
„wszystko płynie”, nie wszystkie
przysłowia wytrzymują próbę
czasu. Życie jednak nie znosi
próżni, więc, równie anonimowo
i najpewniej tworzone ku naszej
radości przez juniorów, powstają nowe, zastanawiające dzisiejszego odbiorcę. Co ciekawe,
są to powiedzenia w dowcipny
sposób modyfikujące znane już
przysłowia, np. Kto pod kim dołki kopie ten szybko awansuje,
Jak cię widzą, to pracuj czy Kto
rano wstaje, ten się nie wyśpi.
Wykorzystywane są również
obiegowe zwroty znane z filmów, telewizyjnych seriali, np.
Gdzie kucharek sześć, tam O7
zgłoś się! A ponieważ Nie taka
baba straszna jak się umaluje
– to współcześnie i międzynarodowo: KEEP SMILING – UŚMIECHAJMY SIĘ!
Małgorzata Dryjska-Łożyńska
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Czy warto
zostać liderem?

Sekcja lidera organizacji senioralnej

Sekcja lidera organizacji senioralnej to nowy cykl Gazety Senior dedykowany dla wszystkich obecnych i przyszłych liderów. Przewodzisz UTW,
klubowi seniora lub innej grupie senioralnej? Jesteś wyjątkową osobą,
ale również potrzebujesz wsparcia. A może dopiero stawiasz pierwsze
kroki jako lider i jesteś trochę zagubiony? A może chciałbyś podjąć się
tej odpowiedzialnej, a jednocześnie bardzo kreatywnej i twórczej roli,
dającej wielką satysfakcję, tylko nie wiesz, jak i od czego zacząć?

Lider
Tylko u nas dr Walentyna
Wnuk, wieloletnia przewodnicząca Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim w cyklu wspierającym liderów placówek senioralnych serwuje comiesięczną
dawkę inspiracji i informacji.
Zacznij od bycia przywódcą samego siebie.
Daniel Janik

Liderami placówek senioralnych, bo o takich będę tu pisać, stają się najczęściej osoby
profesjonalnie nieprzygotowane do powierzonych im zadań.

Czasem same decydują się
na pełnienie tej roli, najczęściej jednak są wybierane przez
grupę. W rzeczywistości nie
zawsze radzą sobie z powierzonymi obowiązkami, bowiem
dobra wola i chęć działania nie
wystarczą. Zdarza się, że nie
radzą sobie również z własną
starością, a muszą odpowiadać na oczekiwania całej grupy
seniorów. Wiem, co mówię, bo
jako inicjatorka Szkoły Liderów,
którą realizuję we Wrocławskim
Centrum Seniora, mam bogate
doświadczenie w tej materii. Nie
ulega kwestii, że liderów należy
wzmacniać merytorycznie, oni
wręcz tego oczekują. Oczywiście w różnym stopniu i w róż-

nych zakresach. Człowiek musi
zrozumieć własną starość, aby
radzić sobie z cudzą. Niewątpliwie lider jest motorem napędowym grupy, jej źródłem energii.
To wskazuje, jakie cechy powinien posiadać.
W grupie siła
Na pewno powinien mieć własną wizję placówki i komunikować ją grupie. W konsekwencji
wyznaczać cele działań, wskazywać sposoby ich realizacji
i tempo pracy. Czując odpowiedzialność za grupę, powinien
doskonalić swój warsztat pracy,
w różny sposób wzbogacając
własne instrumentarium. We
właściwej komunikacji z grupą, mówić: „chodźmy razem”,
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„zróbmy razem”. Czując odpowiedzialność za grupę, rozliczać
się otwarcie z powierzonych
mu zadań. Lider zawsze stawia
na sukces grupy, a nie własny,
bo ten pierwszy i tak będzie
przecież jego udziałem. Dobry
lider umie wykorzystać potencjał swoich podopiecznych, ich
kompetencje, umiejętności, talenty. W ten sposób przedłuża
własne ręce o ręce współpracowników. Dobrze rozdysponowana praca powoduje, że
wszystkie talenty i kompetencje
grupy służą innym. Inaczej mówiąc, lider musi konsumentów
zamienić na współorganizatorów. To trudne, ale konieczne,
inaczej stosunkowo szybko
poczuje zmęczenie, wypalenie.
Jednym słowem, trzeba płonąć,
mieć w sobie ogień, żeby innych
zapalić do współpracy.
Funkcje lidera
W zależności od środowiska
senioralnego, misji placówki, jej
etapu rozwoju, własnych predyspozycji, lider może pełnić
wiele funkcji. Pierwsza to funkcja animatora, który wspólnie
z grupą konstruuje program,
zaprasza do współdziałania, poszukuje partnerów. Poprzedza
ją funkcja diagnostyka, która
zobowiązuje go do badania
wciąż na nowo potrzeb i oczekiwań grupy, ale również kompetencji jej członków. Lider musi
sobie wybrać spośród członków placówki współpracujące
z nim osoby, które go wesprą
i odciążą. Nie może być osamotniony w swych działaniach.
Musi uwzględniać potrzebę
chwili, a więc podjęcie działania, którego nie było w planie.
REKLAMA
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Zawsze jest edukatorem – uczy,
motywuje, ocenia i nagradza.
Likwidując konflikty wewnętrzne
w grupie, które przecież mają
miejsce, pełni także funkcję
negocjatora (czasem z pomocą sekcji rozjemczej powołanej w samorządzie placówki).
Poszukując optymalnych ofert
pracy, wsparcia, zmienia sposoby działania, jest wówczas innowatorem. Dobrze, jeśli dokonuje
samooceny, ma wtedy świadomość swoich mocnych i słabych
stron. To wiedza na temat tego,
co mogę zrobić dla grupy, ale
również praca nad sobą, a więc
samodoskonalenie.
Kompetencje lidera
Aby w rzeczywisty sposób pomagać osobom starszym potrzebne są kompetencje, nad
którymi lider wciąż pracuje.
Potoczna wiedza nie wystarcza, ponieważ starość jest
najbardziej zindywidualizowanym etapem życia. Nie można
więc środowiska senioralnego
traktować jako monolitu, żyjąc
z przekonaniem, że wszyscy
są do siebie podobni i mają te
same potrzeby. Seniorzy oczekują różnej oferty. Dopóki nie
rozpoznamy środowiska, trudno będzie zaproponować taką,
która ich porwie. Dzisiaj przekrój
społeczny seniorów jest różny,
a w konsekwencji różne są ich
oczekiwania i aspiracje. Ważna
jest również postawa lidera –
wobec siebie, drugiego człowieka i życia. Jeśli ktoś kocha życie
i ludzi, emanuje energią, a dodatkowo jest opiekuńczy, otwarty na nowe doświadczenia, to
w naturalny sposób staje się
dobrym liderem. Oczywiste jest,

że lider powinien się kontaktować z podmiotami, które budują
ofertę dla seniorów, docierać do
nich, zdobywać informacje, materiały.
Impuls do działania
Placówki senioralne są dedykowane przede wszystkim samodzielnym seniorom, ale nic
nie stoi na przeszkodzie, aby
w ramach działalności odwiedzać niesamodzielnych seniorów i chorych. Jest to potrzebne
także tym zdrowym, aby mieli
poczucie, że wszyscy mogą liczyć na wsparcie, i w razie czego nie zostaną sami. Lider powinien dać do tego impuls. Na
koniec można sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto być
liderem? Ja osobiście nie mam
żadnych wątpliwości, że warto.

Pasja Podróżowania
Uroda satysfakcjonującego życia płynie z przeżywania i doświadczania
wszystkimi zmysłami rzeczywistości, która nas otacza i z której czerpiemy inspirację do twórczego spędzania czasu. Doskonałą do tego okazją jest planowanie wyjazdów turystycznych, wycieczek i wypoczynku,
bo przecież nic tak nie ożywia zmysłów, jak zmiana… Zmiana miejsca,
otoczenia i klimatu, gorączka pakowania oraz magia zwiedzania wymarzonych, nie zawsze odległych miejsc.

Walentyna Wnuk
Walentyna Wnuk – doktor nauk
humanistycznych,
animator,
andragog, od 20 lat zajmuje się
wspomaganiem rozwoju osób
starszych. Wieloletni kierownik
Wrocławskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Promotor
i inicjator uniwersytetów trzeciego wieku na Dolnym Śląsku,
Uhonorowana została m.in.
Medalem Edukacji Narodowej.
Obecnie pełni funkcję doradcy
Urzędu Miasta Wrocławia ds.
seniorów. Prowadzi wykłady
i seminaria w „Szkole liderów”
powołanej we Wrocławskim
Centrum Seniora.

Turystyka
Czasem warto wyjechać na
jeden dzień np. do pięknego
Sandomierza, by w scenerii
tego miasta poczuć atmosferę
zagadek kryminalnych i poznać
tajemnice produkcji filmowej
popularnego serialu. A może
wirtualnie poczuć pod stopami
bruk powojennej stolicy w Muzeum Powstania Warszawskiego i przy okazji odwiedzić Trakt
Królewski i Łazienki w Warszawie? Choć to przeżycie dostępne jest w XXI wieku dzięki multimediom, to nie lada atrakcją jest
rzeczywiste stąpanie po zabytkowych, drewnianych schodach
krzyżackiego Zamku w Malborku i delektowanie się smakiem
oraz zapachem korzennych
pierników pełnych kardamonu,
rozgrzewającego imbiru i cynamonu w mieście Mikołaja Kopernika. Urocze, polskie miasta
warto odwiedzać i obserwować,
jak się zmieniają.
Zielone wzgórza nad Soliną…
A może warto pomyśleć o spacerowaniu szlakami turystycznymi nad Soliną w dzikich
Bieszczadach lub wśród morskich wydm plażami Bałtyku?
Albo szukając złotego pociągu
poznać zamki Dolnego Śląska?
Jak mówi stare, polskie przysłowie: „cudze chwalicie, Swego

nie znacie!” Właśnie, cudze,
czyli europejskie! Dziś, gdy granice są otwarte i bez paszportu
można zwiedzać większość krajów, czemu by nie wybrać się
choćby do Morawskiego Krasu
w Czechach czy Zamku Książąt Litewskich w Trokach? Albo
Lasku Wiedeńskiego do Austrii,
gdzie można na żywo, w Ogrodach Schonbrunnu, usłyszeć
melodyjne walce Straussa?
A może po torach, przez Alpy
przemierzać Szwajcarię i Włochy, spoglądając w zapierające
dech plenery przez oszklone
wagony Bernina Express?
Podróże życia
Adrenalinę i dynamikę przemieszczania się niełatwo będzie zapomnieć, tak samo, jak
zapachy i kolory kwitnących
wiosną holenderskich ogrodów,
pełnych różnorodnych odmian
tulipanów.
Miłośników architektury i historii sztuki z pewnością przyciągną: mitologiczna Grecja,
renesansowe Włochy, gdzie
krzywa wieża w Pizie i zabytkowa Florencja w malowniczej Toskanii. Albo wyjątkowo piękne
i mało znane bałkańskie kraje
nad Adriatykiem z kryształową
wodą w czarnogórskiej Zatoce Boki Kotorskiej. Pozostawią
na zawsze w naszej pamięci
wspomnienie „podróży życia”.
Wiele osób zna te miejsca.

Szanowni Państwo!

Polecamy uwadze dołączone do tego wydania Gazety Senior foldery „Wypoczynek
dla Seniora” renomowanego Biura Podróży
ARION z Krakowa, które posiada rekomendacje
UTW i 25-letnie doświadczenie w organizacji podróży dla seniorów. Jako organizator oferujemy
spokojne tempo zwiedzania, hotele 3*, 4* z windami i udogodnienia dla osób starszych, brak
nocnych przejazdów, autokary LUX z WC i klimatyzacją i pomocni kierowcy, doświadczonych
pilotów w obsłudze grup seniorów, systemy słuchawkowe Tour Guide dla każdego, przystępne
ceny i wpłaty w niskich, miesięcznych ratach
oraz dedykowane wycieczki tematyczne.

Realnie spełniać marzenia
A kto poznał Gruzińską Drogę
Wojenną, kaniony Gór Kaukazu
i zasmakował ostatnio bułgarskiej gościnności, wypoczywając w kurortach all inclusive
nad ciepłym Morzem Czarnym?
Łatwo przemierzyć tę odległość
drogą powietrzną, korzystając
z linii lotniczych i z ofert sprawdzonych biur podróży. To te biura, które dla osób w dojrzałym
wieku sprzedają imprezy turystyczne w miesięcznych ratach,
proponują organizację interesujących wycieczek, gwarantują
jednocześnie zwiedzanie z doświadczonymi przewodnikami
i bez podróżowania autokarami
nocą.
Zamieńmy więc wygodny, ale
statyczny domowy fotel na pełen emocji charterowy samolot,
wygodny, klimatyzowany autokar, morski statek wycieczkowy,
samochód terenowy czy szybkobieżny, przeszklony pociąg
ekspresowy. I ruszajmy śmiało
w świat (ten bliski i daleki), by
rozbudzić w sobie pasję podróżowania i realnie spełniać skryte
marzenia! Bowiem cudna, poprawiająca nastrój i samopoczucie rzeczywistość rodzi się
w odważnych planach.
Dorota Radwan
BP ARION SENIOR

Zapraszam do kontaktu
Dorota Radwan
Dyrektor BP ARION Touroperator Sp. z o.o.
Telefon: 12 632 01 50, kom. 601 511 897
Polecam stronę internetową www.arionsenior.pl
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NaJLEPSZE WCZaSY I WYCIECZKI DLa SENIORÓW
BUŁGARIA WSZYSTKO
W CENIE
Piękna, szeroka plaża, hotele położone wśród
bujnej zieleni , doskonały klimat i walory
balneologiczne, bezpieczeństwo i jakość usług –
Bułgaria - najlepszy pomysł na udane wakacje!

HOtEL RaLItSa aQUaCLUB ****
HOtEL LEBED/DOLPHIN****
HOtEL ELENa****
HOtEL VIta PaRK***
WYŻYWIENIE: aLL INCLUSIVE PLUS
SaMOLOt z Katowic

CENY w PLN/os – promocja
FIRSt MINUtE do 28.02.2018!
tERMINY

RaLItSa LEBED VIta
ELENa
****
****
PaRK***
24.05-04.06 2 290 zł 2 370 zł 2 140 zł 04.06-14.06 2 450 zł 2 290 zł 14.06-25.06 2 820 zł 3 290 zł 2 490 zł
03.09-13.09 2 570 zł 2 850 zł 2 470 zł 2 350 zł
13.09-24.09 2 430 zł 2 370 zł 2 220 zł
Wszystko w cenie: przelot, zakwaterowanie,
wyżywienie, transfery, ubezpieczenie, opieka
rezydenta, serwis plażowy, bar na plaży, animacje,
sport, rozrywka, basen, wstępy do Aquaparku.

WCZaSY BEZ PORtFELa

SaMOLOt Z KatOWIC
Szczegóły i inne oferty dostępne
w biurach i na stronach
www.ambittour.pl; www.arion.pl

ZaPRaSZaMY DO
WSPÓŁPRaCY: KLUBY
SENIORa I UtW

POLSKa: WaRSZaWa - 2 dni cena 399 zł/os.
tORUŃ + MaLBORK - 2 dni cena 549 zł/os.
SaNDOMIERZ - 1 dzień cena 190 zł/os.
SUDEtY + KaRPaCZ - 3 dni cena 499 zł/os.
BIESZCZaDY - 3 dni cena 549 zł/os.
LItWa: WILNO-TROKI-ROSSA-BIAŁYSTOK
11-13.06 i 10-12.09.2018 - 3 dni cena 695 zł/os.
CZECHY: MORAWY-PRAGA-KARLOVE VARY
16-19.05 i 03-06.10.2018 - 4 dni cena 785 zł/os.
aUStRIa: KONCERt FILHaRMONIKÓW WIEDEŃSKICH
w ogrodach Pałacu Schonbrunn w WIEDNIU - 3 dni
31.05-02.06.2018 cena 690 zł (Las Wiedeński i Wiedeń)
HOLaNDIa: OGRODY KWIatOWE KEUKENHOFF
AMSTERDAM-HAGA-ROTTERDAM-BRUKSELA - 6 dni
16-21.04 i 07-12.05.2018 cena 1.795 zł/os.
HIt!!! POCIĄGIEM BERNINa
EXPRESS PRZEZ aLPY

SALZBURG-TIRANO-SIRMIONE-WERONA - 5 dni
17.07 - 21.07.2018 cena 1.460 zł + bilet 360 zł/os.
tOSKaNIa: AREZZO-CORTONA-SIENA-CHIANTI
PIZA-FLORENCJA-PORTOFINO-GENUA - 7 dni
21-27.05 i 23-29.09.2018 cena 1.495 zł/os.
CZaRNOGÓRa I CHORWaCJa: BUDVA-CETYNIE
BOKA KOTORSKA-OSTROG-KOTOR-BAR-DUBROVNIK
13-20.05 i 25.09-02.10.2018 - 8 dni cena 1.495 zł/os.
GRECJa: SALONIKI-RIWIERA OLIMPIJSKA-TEMBI
METEORY-ATENY-TERMOPILE-SKOPJE - 8 dni
19-26.04 i 09-16.09.2018 cena 1.765 zł/os.
GRUZJa: TBILISI-KAUKAZ-ANANURI-GORI-TSAKALTUBO
30.04-04.05, 21-25.05, 10-14.09.2018 - 5 dni
cena od 1.745 zł/os + bilet lotniczy Wizz Air od 799 zł

WCZaSY w ŁEBIE n/Bałtykiem z dojazdem
autokaremOW CHEMAR 200 m od morza Wycieczka
na HEL w cenie! 19-26.08.2018 7 nocy 1.199,
19-29.08.2018 10 nocy 1.499.

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

ZaPRaSZaMY!

Przyjaźni dla 60+

Brak nocnych przejazdów
Hotele 3*, 4*, podjazdy „pod drzwi”,
windy
i udogodnienia
Spokojne tempo zwiedzania
Piloci doświadczeni w pracy z senio
rami
Systemy słuchawkowe dla każdego
Przystępne ceny, wpłaty w niskich, mies
ięczn
Dedykowane seniorom wycieczki tema ych ratach
tyczne

RENOMOWaNE BIURO PODRÓŻY
25 Lat DOŚWIaDCZENIa
KRaKÓW, ul. Batorego 4 a
Kraków, ul. Karmelicka 32
tel. 507 014 042
Pn.-Pt. 9:30-17:00
SKIERNIEWICE, ul. Gałeckiego 9
tel./fax 12 632 01 50
tel. 46/832 11 04
e-mail: arion@arion.pl
e-mail: biuro@ambittour.pl
www.arionsenior.pl
www. ambittour.pl
podróże dla osób w wieku 60+ www.arionsenior.pl
Dedykowana seniorom i prosta w obsłudze strona internetowa

Niezwykła wyprawa seniorek
Turystyka
Na jesień 2018 r. dwie
starsze panie zaplanowały wyprawę na niezdobyty jeszcze przez Polaków
szczyt Himlung położony
7 126 m n.p.m. Brzmi kuriozalnie? Niekoniecznie!
Gazeta Senior objęła to
niecodzienne wydarzenie
patronatem medialnym.
Himlung Himal leży w odciętym od świata w regionie,
który aż do końca lat 80.
był zamknięty dla turystów

Czarne plaże

i wspinaczy. Pierwsze wejście dokonane przez zespół
z Japonii miało miejsce dopiero w 1992 r. Już samo dotarcie do bazy jest niezwykle
interesujące dzięki wędrówce przez mało uczęszczane
tereny należące do tybetańskiej ludności Khampa.
Matki, żony, podróżniczki
Na wyprawę, która rozpocznie się 24 września i potrwa do początku listopada
2018 r., zdecydowały się
dwie panie w wieku 55+.
Agnieszka
Adamowska,

kierownik wyprawy, rocznik 1963, ukończyła bibliotekoznawstwo na UW i …
ani dnia nie przepracowała
w swoim zawodzie. Od zawsze fascynowały ją góry
i podróże. Przez lata prowadziła firmę, ostatnio jako
freelancer współpracuje z firmami z branży turystycznej
oraz pisze artykuły do branżowej prasy. Autorka bloga
50plusandminus. Wspinała
się w Tatrach, Andach, na
Kaukazie, w Karakorum, Pamirze i w Himalajach.

Turystyka
W archipelagu wysp Kanaryjskich znajdziecie takie
bardzo turystyczne jak Teneryfa czy Gran Canaria,
przepiękne jak Fuerteventura, zadbane jak Lanzarote i cudownie dzikie.
To La Gomera. Położona
zaledwie trzydzieści kilometrów od Teneryfy górzysta wysepka zachwyca
brakiem turystów, wulkanicznymi klifami i cudowną
przyrodą.
Zdarzają się tu deszcze padające w poziomie z błękitnego nieba. Jak to możliwe? W górach na porostach
i liściach skrapla się mgła,
a kiedy powieje mocniej, to
krople wody razem z wiatrem
lecą w poziomie. Normalne
deszcze zdarzają się w lecie,
od maja do października.
W zimie następuje pora sucha. Wysoko w górach, a najwyższy szczyt Garajonay ma
prawie 1500 m n.p.m., jest
mimo słońca chłodniej, tak
na koszulę z długim rękawem. W lecie opady są intensywne, w zimie sucho, raczej należy oczekiwać mgieł
i chmur. Środek wyspy zajmuje prastary las wawrzynolistny. Takie mroczne, wieczHanna Myślińska „Gerda”,
rocznik 1958, w latach 80.
„rzuciła wszystko i pojechała
w Bieszczady”, gdzie mieszka do dziś. Z wykształcenia
geograf, pracuje w szkole,
a wraz z mężem prowadzi
stadninę koni huculskich.
Kobieta wielu talentów: pisze ikony, lepi garnki, tworzy decoupage, fotografuje.
Jest matką 6 dzieci.
Pierwsze staną na szczycie
– Dotychczasowe doświadczenie górskie (i życiowe)
uprawnia nas do założenia, że mamy dużą szansę
na zdobycie tego szczytu.
Wspinamy się od ponad
30 lat, najpierw w Tatrach,

nie zielone lasy powstawały
w ciepłym klimacie w trzeciorzędzie. Kiedy to było? Jakieś 15- 40 milionów lat temu.
Góry
La Gomera jest prawie okrągła, ot taki sobie zdewastowany stożek wyrastający
z oceanu. W miejscach,
gdzie woda spływała żlebami do oceanu, utworzyły się
niewielkie nagromadzenia
czarnego piasku. Większość
linii brzegowej tworzą wysokie klify, trudno dostępne od
strony wody i z lądu. Wulkaniczne czarne i szare żużlowe skały pokryte wiecznie
zieloną roślinnością palm,
kaktusów, krzewinek, sukulentów. Wyżej znajdziecie
sosnę kanaryjską o czarnych
pniach i zwiększonej odporności na pożary, a w najwyższych partiach wyspy
występują objęte ochroną
lasy wawrzynolistne. Wokół
szczytu Gomery utworzono Park Narodowy. Szczyty
gór często toną w deszczu
i mgle, dając tym samym
znakomite warunki do rozwoju tych pierwotnych lasów. Tam, gdzie woda i lasy,
znajdziecie także ptaki, owady i płazy. I dzikie kanarki.
W co ładniejszych miejscach urządzono punkty
widokowe, bo na La Gome-

a potem w coraz wyższych
górach. W ostatnich latach
kilka gór 6 i 7-tysięcznych
pozwoliło nam stanąć na
swoim szczycie – mówią podróżniczki.
Góra nie jest trudna technicznie, ale wysoka i wejście
na nią „jako pierwsze” (Polki, Polacy, kobiety 55+) będzie wielkim prestiżem. – Nie
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Wyspy
Kanaryjskie
rę przyjeżdża się właśnie
dla podziwiania krajobrazu.
Oczywiście z La Gomery,
o zachodzie słońca, oglądamy najwyższą górę Hiszpanii, wulkaniczny stożek Teide
na Teneryfie.
Transport
Na wyspie na stałe przebywa trochę ponad 20 tysięcy
mieszkańców, więc na drogach ruch niewielki. Głównym miastem i portem jest
San Sebastián de la Gomera. W ładnych domkach na
zboczu mieszka tu około 10
tysięcy mieszkańców. Przy
porcie znajdziecie wypożyczalnie rowerów, postój
taksówek, kawałek dalej
dworzec autobusowy. Jest
7 stałych linii autobusowych,
choć czasem obsługiwanych przez małe kilkunastoosobowe busy, więc nie
zawsze uda się dostać w zaplanowane miejsce. Piesze
wędrówki na skróty zdecydowanie są najciekawsze,
ale zejście z wytyczonego
szlaku wydaje się wprost
niemożliwe ze względu na
ukształtowanie terenu.
Ewenementem na skalę
światową jest język gwizdany. Miejscowi potrafią przekazywać sobie informacje
na odległość za pomocą
modulowanego gwizdu i są
naprawdę skuteczni.
Historia
Pisał o tych wyspach Flawiusz Filostrat, używając
nazwy Wyspy Szczęśliwe,
inni utożsamiali je z Polami Elizejskimi w Hadesie.
W średniowieczu zostały
jakby wtórnie odkryte przez
Jean de Béthencourta, po
różnych burzliwych wydarzeniach ostatecznie znalazły się we władaniu Hiszpanii. To tutaj Krzysztof Kolumb
w 1492 r. zaopatrywał swoje
karawele przed wypadem
do Indii, a jak się później
okazało, dotarł do Ameryki.

znalazłyśmy w przestrzeni
Internetu żadnych relacji
o próbie zdobycia tej góry
przez ekspedycję z Polski –
dodają Agnieszka Adamowska i Hanna Myślińska.
Trzymamy za Panie kciuki!
Będziemy też informować
naszych Czytelników o postępach wyprawy.
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Tutaj też, na La Gomarze,
miał romans z żoną gubernatora piękną Beatriz de Bobadilla y Ulloa, ale to pewno
plotki wymyślane przez przewodniki turystyczne. W końcu Kolumb był tercjarzem
franciszkańskim. Z tamtych
czasów zachowała się wieża
obronna, ważny dla wyspy
zabytek i dom Kolumba.
Pożar
Po ostatnim pożarze lasu
w 2012 r., który spowodował
wypalenie kilkuset hektarów
pierwotnego lasu na wyspie,
nikt nie używa otwartego ognia, nie ma grillowania.
Większość turystów przyby-

wa na La Gomerę promem
z Teneryfy. Taka jednodniowa wycieczka kawałek statkiem, a dalej w zorganizowanej grupie autokarem.
Oczywiście można sobie
przylecieć z innych wysp
małym samolotem i pojeździć wypożyczonym na
lotnisku samochodem po
stromych i krętych drogach.
Prawdziwe odkrywanie wyspy to jednak tylko piesze
wycieczki po wyznaczonych
i świetnie oznakowanych
szlakach.
Jerzy Dudzik
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Klub
Seniora
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Dlaczego Buksa Travel
smaczne i obfite pełne wyżywienie
swojska, rodzinna atmosfera
(klienci to Polacy)
wyłącznie polska obsługa

NOWA
FORMUŁA
Turystyka

ZwiedZAmy polskĘ i JeJ sĄsiAdów!
BOT Podróżnik zaprasza na wycieczki

10 – 13 maja

Toruń – Bydgoszcz – kopalnia soli w Kłodawie –
Ciechocinek – Golub-Dobrzyń – Szafarnia

21 – 27 maja

RUMUNIA Marmarosz i Bukowina – bez nocnych przejazdów

7 – 10 czerwca

TURYNGIA; Erfurt – Gotha – Eisenach – Weimar –
Rudolstad – miasta, pałace

20 – 24 czerwca

MAZURY; część północna Giżycko – Kosewo – Piecki
– Krutyń spływ – Wojnowo – Owczarnia – Nakomiady –
Stara Różanka – Mamerki - Leśniewo – Rapa – Gołdap
– rejs statkiem po jeziorze Kisajno

a
i cen ł
n
d
0
1
79 z
od 9

a
i cen ł
n
d
2
1
299 z
od 1

4 – 8 lipca

WARMIA; Olsztyn – Morąg – Orneta – Lidzbark Warmiński
– Dobre Miasto – Elbląg – Frombork – Gietrzwałd – Kanał
ostródzko-elbląski – 4 godzinny rejs (pochylnie, „jazda” po
trawie, jezioro Drużno) – Olsztynek skansen

18 – 22 lipca

Ziemia Rzeszowska i dawna Czerwona Ruś – Rzeszów
– Zarzecze – Łańcut – Leżajsk – Sieniawa – Jarosław –
Radruż – Lubaczów – Chotyniec- Kolbuszowa

27/28/29 lipca

Praga i pałace pod Pragą

8 – 12 sierpnia

LWÓW i zamki Złotej Podkowy

6 – 9 września

Wiedeń i Dolina Wachau
Nazywam się Jolanta Furyk. Jestem
licencjonowanym przewodnikiem po
Wrocławiu, przewodnikiem terenowym po
Dolnym Śląsku, pilotem oraz organizatorem
imprez turystycznych. Przez wiele lat organizowałam wycieczki dla Biura Turystycznego Oddziału
Wrocławskiego PTTK. Doświadczenie i zamiłowanie do krajoznawstwa (zwłaszcza w Polsce) pozwalają mi na realizację ciekawych
programów, które Państwu proponuję. Sama starannie je przygotowuję, osobiście oprowadzam i jeżdżę jako pilot, do współpracy
zapraszam wyśmienitych kolegów, przewodników z całej Polski.
Oferty dla osób indywidualnych, klubów seniora i grup zorganizowanych. Oferujemy zniżki dla posiadaczy Karty Seniora.
Biuro jest partnerem Wrocławskiego Centrum Seniora.

Biuro obsługi turystycznej podróŻnik
609 941 775
509 550 645

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

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Dolnośląskiego: 523/34/2012.
Umowa gwarancji ubezpieczeniowej Europaische Reiseversicherung AG, Oddział w Polsce z dnia 15.09.2017 G/2017/2500101

Wyjazd autokaru
możliwy z 60
miast w Polsce!

Cena zawiera:
ͫ 7 lub 9 noclegów w hotelach ***
na Riwierze Adriatyckiej
ͫ przejazd komfortowym autokarem
z cafebar i WC
ͫ polska obsługa
ͫ wyżywienie 3x z dziennie

ͫ odległość hoteli od morza 100-200 m
ͫ możliwe wycieczki fakultatywne (m.in.
Rzym, Wenecja, Florencja+Bolonia,
panoramiczny rejs statkiem, San Marino)
ͫ ubezpieczenie od chorób
przewlekłych oraz KL i NNW

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

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

Klub Seniora Podróżnika im.
Janusza Czecha przy Gazecie
Senior kontynuował swoją działalność mimo nagłego odejścia
jego lidera. Pałeczkę lidera przejęła Teresa Szewioła. Dzięki niej
klub dziś cieszy się niesłabnącym zainteresowanie wrocławskich seniorów. Spacery, wycieczki, prelekcje podróżników
i coraz więcej członków to bilans
jego działalności. Jednak rozwój
klubu będzie wymagał zmian
organizacyjnych. Od tego roku
klub będzie działał w formule
zamkniętej, czyli dla potwierdzonych i zdeklarowanych członków. Ułatwi to opanowanie wiele
kwestii technicznych. Z tego powodu prosimy o potwierdzenie
chęci kontynuowania członkostwa w klubie wszystkich chętnych. Osoby, które nie mogły
być na prelekcji 25 stycznia,
prosimy o przybycie na dyżur
klubu 8 lutego (czwartek) godz.
11.00-13.00 i potwierdzenie danych.
Odpowiadając na pytania klubowiczów, nowa osoba będzie mogła dołączyć do klubu z polecenia aktualnego klubowicza. Aby
udostępnić materiały drukowane członkom niezbędna będzie
drobna składka na koszty techniczne (papier do drukarki, tonery, xero i spotkanie opłatkowe).
Klub przystąpił do Federacji
Klubów Seniora. Będzie wiązało się z dodatkowymi korzyściami dla członków, ale i pewnymi obowiązkami. W związku
z członkostwem i rosnącą liczbą
organizowanych atrakcji, nasza
Liderka, Pani Teresa Szewioła,
będzie potrzebowała wsparcia.
Zapraszamy chętnych do zgłaszania swoich kandydatur i woli
pomocy nawet przy poszczególnych zadaniach. Liczymy, że
w tak aktywnym i pełnym energii
gronie, znajdą się osoby, które
z przyjemnością pomogą Pani
Teresie przy sprawach organizacyjnych.
Informacje, zapisy na wycieczki
u Pani Teresy Szewioły
691 395 470 oraz 797 163 682
Dyżur Klubu: 8 lutego 2018
(czwartek), godz. 11.00 - 13.00,
sala 28 (parter)
Prelekcja: 22 lutego (czwartek),
godz. 14.00 - 16.00, sala 210
(II piętro, winda)
Zapisy na prelekcję (ograniczona liczba miejsc): 71 772 49
40 (Elżbieta Iwańska WCS)
Miejsce: Wrocławskie Centrum
Seniora, Wrocław, pl. Dominikański 6
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Czas zadbać
o zdrowie
i sylwetkę

cennik:

oferta
dla osób
w wieku
55+

1 wejście 8 zł
4 wejścia 30 zł
8 wejść 50 zł
poniedziałek
środa
środa
sobota

godz. 10.30
godz. 10.30
godz. 17.00
godz. 11.15

ZDROWY KRęgOSŁuP
gIMNASTYKA ZDROWOTNA
ZuMBA gOLD
ZuMBA gOLD

Ośrodek Przywodny Rataje zajmuje się od wielu lat aktywizacją
seniorów. Program zajęć proponowany przez klub Nice Lady Fitness jest dostosowany do potrzeb osób w wieku 55+. Pomaga łagodzić bóle kręgosłupa i stawów, zaburzenia równowagi, uczucie
sztywności w stawach i spadek kondycji. Pod okiem wyspecjalizowanych instruktorów można podczas takich zajęć w bezpieczny
sposób zadbać o zdrowie, kondycję i sylwetkę.

Infolinia
Onkologiczna
Tu zapytasz o rodzaj
i skutki uboczne leczenia,
przebieg i celowość badań czy ośrodki niosące
pomoc specjalistyczną.

Poznań
Infolinia działa od poniedziałku
do czwartku w godzinach 16.30
-20.00. Oprócz możliwości leczenia paliatywnego uzyskamy
pod infolinią informacje dotyczące formy wsparcia socjalnego
dla osób chorych i bliskich po
stracie. Infolinia jest anonimowa, a wolontariusze z należytą
uwagą słuchają każdego dzwoniącego, bez względu na wiek,
płeć czy problem, z jakim się
zgłoszą.

Numer Infolinii
Onkologicznej:
61 878 53 91
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Taxi SENIORA
Każdy poznaniak, który skończy 70 lat, jest osobą samotną, o niskich dochodach, przewlekle chorą lub niepełnosprawną może skorzystać z bezpłatnej podróży
taksówką do urzędu, placówki medycznej czy dojazdu
na groby bliskich.

Poznań
Przewozy będą odbywały się 5
dni w tygodniu (poniedziałek-piątek) w godz. 7.00-18.00.
Z bezpłatnego dowozu mogą
skorzystać także osoby poruszające się na wózkach oraz
ich opiekunowie. Co ważne, nie
będą przyjmowane zgłoszenia
dotyczące sytuacji nagłych np.
pogorszenia stanu zdrowia.
Zgłoszenia należy dokonać nie
później niż do 3 dni roboczych
do godz. 20.00 przed planowanym terminem przejazdu i max
2 miesiące przed planowanym
terminem pod nr 22 43 900 50.
Powroty z kursu muszą zmieścić się do godz. 20.00. Żeby
wezwać taksówkę na powrót

Dyżur eksperta z ZUS

do domu senior może umówić
się na konkretną godzinę lub
zadzwonić do dyspozytora taxi.
Taksówkarz przekaże każdemu
seniorowi wizytówkę z numerem
telefonu do dyspozytora taxi.
Na dzień przed planowanym
kursem do seniora będzie dzwonił dyspozytor taxi z informacją
przypominającą dzień i godzinę
kursu. Taksówkarz może zaczekać z powrotem seniora, jeżeli
wizyta potrwa do 30 minut. Jedna osoba może skorzystać z 3
przejazdów w miesiącu.
„Taksówka dla Seniora” jest organizowana w ramach projektu
„Poznań VIVA senior” na lata
2017-2021.

Poznań

Od lutego w Miejskiej Radzie Seniorów można będzie skorzystać z porad specjalisty ZUS.

Dyżury odbywać się będą w pierwszy czwartek każdego miesiąca w godz. 11.00-12.30, ekspertem
będzie Izabela Kwaśna-Roszkiewicz.
Miejsce dyżuru eksperta ZUS: pokój Miejskiej Rady Seniorów, ul. Mielżyńskiego 24, I piętro, nr 106
(kondygnacja nad Centrum Inicjatyw Senioralnych). Kontakt: Magdalena Sobiak, 61 841 61 36, 502 008
680, magdalena.sobiak@zus.pl

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

os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

tel. 61/871 06 42
os. Piastowskie 106a
Rataj

e

Hetm

ańs

ka

Zam

enh

ofa

pon-pt 9.00-21.00, sob-nd 9.00-15.00

Krucza

Pobyty długoterminowe

Dom Seniora to nowoczesna placówka zapewniająca prywatną opiekę
osobom starszym z niepełnosprawnością. W ofercie posiadamy również pobyty
rehabilitacyjne oraz usługi rehabilitacji ambulatoryjnej. Naszym priorytetem jest
dbanie o jak najlepszą kondycję fizyczną i psychiczną mieszkańców, zaspokajanie potrzeb bytowych oraz
opiekuńczych. Naszym atutem jest indywidualne i holistyczne podejście do mieszkańców, uwolnienie od
samotności poprzez profesjonalną terapię i relaks w otoczeniu przyjaznej, niepowtarzalnej atmosfery.
Zapewniamy:
Do dyspozycji mieszkańców pozostaje:
ͫ całodobową opiekę pielęgniarską
ͫ opiekę lekarza rodzinnego, rehabilitantów, dostęp
do lekarzy specjalistów
ͫ ciepłą atmosferę, komfort oraz bezpieczeństwo
ͫ pomoc w codziennych czynnościach
ͫ posługę duszpasterską
ͫ zdrowe, domowe wyżywienie
ͫ organizację czasu wolnego w zależności od
zainteresowań, wieku i możliwości
ͫ bogate zaplecze kulturalno-rekreacyjne
ͫ terapię zajęciową

ͫ
ͫ
ͫ
ͫ
ͫ
ͫ
ͫ
ͫ
ͫ

W ramach Domu Seniora oferujemy
pobyty rehabilitacyjne.
Specjalizujemy się w:
Rehabilitacji neurologicznej (po udarach,
po urazach mózgowo-czaszkowych,
chorych z Parkinsonem, chorych na SM)

Rehabilitacji ortopedycznej
(po zabiegach wszczepienia endoprotez, po
rekonstrukcji ACL, po złamaniach)
Rehabilitacji urologiczno/ginekologicznej
(po zabiegach ginekologicznych, rehabilitacja we
wszystkich rodzajach inkontynencji,
dla mężczyzn po operacjach prostaty)

Pobyty rehabilitacyjne

Jarosławiec 10
63-000 Środa Wlkp.

patio
ogród zimowy
świetlica, dostęp do prasy codziennej
sala gimnastyczna
bogato wyposażona biblioteka
przestronna jadalnia
kaplica
ogród wokół Domu Seniora
park z miejscem na piknik

tel. 61 28 78 903
tel. 501 148 807

sekretariat@domseniora.fzk.pl
www.domseniora.fzk.pl

www.GazetaSenior.pl
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Potańcówka Skorzystaj
z pomocy
z DJ Wiką
W środę 7 lutego o godz. 16.00 w Domu Tramwajarza przy ul. Słowackiego 19/21 odbędą się wykład
psychologiczny, bezpłatne badania oraz poczęstunek
i zabawa muzyczna z DJ Wiką.

Poznań
DJ Wika, najstarsza didżejka
w Polsce oraz pomysłodawczyni Parady Seniorów opowie
swoją historię oraz receptę na
szczęśliwe życie. Fundacja Zaczyn wytłumaczy, dlaczego Parada Seniorów to nasza wspólna sprawa i jak dbamy o to, aby
głos prawie 10-milionowej społeczności seniorów w Polsce był
bardziej słyszalny, a sprawy dla
nich ważne traktowane z powagą.
Wykład psychologiczny na temat motywacji do zmian wygłosi
Karol Winiarek, mówca inspiracyjny i negocjator. Specjalista
opowie, jakie ćwiczenia wyko-

nywać, co robić, aby dobrze
czuć się w swoim ciele. Zaprezentujemy kilka przydatnych
rad, które może zastosować
każdy! Osobiście poznacie też
Państwo osoby, którym udało
się schudnąć i mimo wieku czują się i wyglądają świetnie.
Po wysłuchaniu wystąpień bezpłatny poczęstunek oraz dancing z DJ Wiką!
Przez cały czas trwania spotkania będzie można skorzystać
z bezpłatnych badań np. pomiaru tkanki tłuszczowej, a także
porozmawiać z przedstawicielami firm i organizacji na stoiskach.
Zapraszają Fundacja Zaczyn,
Promedica24 oraz Centrum IS.

Złota Karta
Seniora
Poznań

Długo wyczekiwana Poznańska Złota Karta będzie upoważniać poznaniaków, którzy ukończyli
60 lat i opłacają podatki
w Poznaniu do korzystania z szerokiej oferty ulg
i rabatów.
Karta zagwarantuje niższe ceny
za produkty i usługi oferowane

●
●
●
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●
●
●
●
●
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refundacja NFZ
system wspomagający słyszenie dla dzieci i dorosłych
indywidualne wkładki uszne
bateria do aparatów słuchowych (6 szt. już za 15 zł)
raty
dojazd do pacjenta
dodatkowe środki dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
akcesoria
indywidualne ochronniki przed hałasem
ul. Kasprzaka 16, Poznań
przychodnia, II piętro
pn – pt: od 9:00 do 17:00

Potrzebujesz
pomocy
przy drobnych, domowych usterkach? Do 15
stycznia możesz zapisać się do programu.
W razie potrzeby przyjedzie do Ciebie „Złota
rączka”.
Program kierowany jest do
emerytów w wieku 65+, mieszkających na terenie Poznania,
zwłaszcza osób samotnych, którzy potrzebują pomocy w wykonaniu prostych czynności technicznych (wymiana żarówki,
klamki, wbicie gwoździ, ciek-

Poznań

REKLAMA

w

Poznań
nący kran, spłuczka i podobne
drobne czynności).
Ostateczną decyzję dotyczącą
zakwalifikowania seniora do projektu podejmuje koordynator,
a ostateczną decyzję dotyczącą
wykonania usługi podejmie pracownik techniczny, po weryfikacji zgłoszenia na miejscu.
Zapisy na nową edycję ruszyły
15 stycznia 2018 r.
Kontakt: 61 646 33 44 (po połączeniu wybierz tonowo 1, następnie 0).

Warsztaty dla seniorów

przez partnerów projektu Poznańska Złota Karta. Poznaniacy będą mogli odbierać karty od
marca w Poznańskim Centrum
Świadczeń przy ul. Wszystkich
Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10.
Jesteś przedsiebiorcą, masz
ciekawą ofertę i zniżki dla seniorów, przystąp do programu
Złota Karta Seniora. Kontakt:
zuzanna.macko@centrumis.pl,
tel. 61 847 21 11.

io
ud

„Złotej rączki”

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

Rehabilitacja, warsztaty zdrowotne, gimnastyka na basenie, pikniki, wycieczki, wypady
do kina, teatru, muzeum – nie
zwlekaj i zapisz się na zajęcia
w klubie „Świerczewski Krąg”.
„Świerczewski Krąg” zaprasza
poznaniaków 60+ na: warsztaty
gimnastyki zdrowotnej, rehabilitację, masaż, światłoterapię i koloroterapię oraz profilaktyczne
pomiary niektórych parametrów
życiowych. Na chętnych czekają także zajęcia na basenie,
w świetlicy, wyjścia do placówek
kulturalnych. Wśród wielu warsztatów odbędą się warsztaty

z rękodzieła, informatyczne, na
temat zdrowych relacji międzyludzkich, zarządzania emocjami, bezpieczeństwa. Klub oferuje także indywidualną pomoc
psychologiczną dla osób w kryzysie.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 16.0019.00 w siedzibie klubu przy ul.
Grabowej 22 B. Są realizowane
w ramach zadania publicznego
pod nazwą: Dzienna Placówka
Wsparcia dla Seniorów „Dom
Seniora na Świerczewie”.
Szczegółowe informacje w klubie i pod nr tel. 61 22 34 954
oraz 691 522 988, w godz.
16.00-19.00.
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Z naszą kartą wiele zyskujesz

Dbając o naszych Klientów stworzyliśmy „Program Klubowy +”, dzięki
karcie zbieramy punkty i wymieniamy je na nagrody na wszystkich naszych
stoiskach Firmowych oraz wybranych stoiskach Najemców. Niczego nie
narzucamy, to właśnie TY, Drogi Kliencie, wybierasz, co chciałbyś otrzymać
w ramach zgromadzonych punktów.

Wszystkie drogi prowadzą do ASTRY

Bez względu na to, jaki środek komunikacji wybierzesz , do ASTRY trafisz bez problemu!
Jesteśmy przy skrzyżowaniu Legnickiej, Lotniczej, Milenijnej i Na Ostatnim Groszu.

ul.

C.H. ASTRA

Leg

go
kie
ws

Supermarket Spożywczy

pon-sob 8.00-21.00, nd 10.00-16.00

pozostałe części obiektu
im

w

co
w

bo
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ul.
Gr Na
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ul.

Wrocław, ul. Horbaczewskiego 4-6

nic

pon-sob 9.00-20.00, nd 10.00-16.00

Astra w C.H TGG

Wrocław, ul. Słubicka 18

Supermarket

pon-sob 7.00-21.00, nd 9.00-16.00
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Bilety MPK
dla seniorów
Wrocław

Konkurs Zwiedzanie Sali
Sesyjnej Rady
dla
seniorów Miejskiej Wrocławia
Wrocław

Od 1 stycznia 2018 r. został
obniżony wiek uprawniający
do przejazdów bezpłatnych,
natomiast wzrosła cena biletu
do 3,40 zł za bilet jednorazowy.
Do korzystania z bezpłatnych
przejazdów na wszystkich typach linii są uprawnione osoby,
które ukończyły 69 lat.
Od 1 stycznia 2019 r. będą to
osoby, które ukończyły 68 lat, od

1 stycznia 2020 r. – osoby, które
ukończyły 67 lat, od 1 stycznia
2021 r. – osoby, które ukończyły 66 lat, od 1 stycznia 2022 r. –
osoby, które ukończyły 65 lat.
Z przejazdów ulgowych (50
proc.) mogą korzystać emeryci
i renciści oraz osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych.

REKLAMA

Styks - Ludzie
dla ludzi
w trudnych
chwilach
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Komenda Miejska Policji we
Wrocławiu zaprasza Kluby
Seniora we Wrocławiu z terenu powiatu wrocławskiego do
konkursu „Tworzymy kulturę
szacunku w sieci”.
Konkurs ma popularyzować tematykę związaną z bezpieczeństwem w Internecie. Seniorzy
pokażą dzieciom i młodzieży,
iż korzystanie z komputera i Internetu wspaniale wspomaga
naukę i może być świetną formą
rozrywki, pod warunkiem, że
będziemy korzystać z sieci rozważnie i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz
z szacunkiem dla innych użytkowników.
Więcej informacji na
GazetaSenior.pl

Wrocław
Seniorzy będą mogli zwiedzić
budynek, w którym mieści się
Sala Sesyjna i zapoznać się z
historią Rady Miejskiej Wrocławia.
Zbiórka 26 lutego o godz. 10.00
przy fontannie w Rynku. Prze-

Informator

Wrocław

wodnikiem będzie starszy inspektor Straży Miejskiej Wrocławia Paweł Grąbczewski.
Obowiązują zapisy: Elżbieta
Iwańska, 71 772 49 40,
eiwanska5@gmail.com
lub
osobiście w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora, przy
pl. Dominikańskim 6, w punkcie
informacyjnym.

Biuro księgowe poszukuje osoby do pracy
biurowej.
Zakres obowiązków:
drobne prace biurowe
(np. odbiór i nadawanie
korespondencji,
porządkowanie i archiwizowanie
dokumentów), wprowadzanie danych (praca na
komputerze). Wymagania:
podstawowa
znajomość komputera
(umiejętność obsługi
poczty elektronicznej,
programu MS Word,
Excel), mile widziana
znajomość
podstaw
księgowości.
Praca w niepełnym
wymiarze (godziny do
uzgodnienia). Miejsce
pracy: Wrocław, okolice Placu Grunwaldzkiego.
Chętnych zapraszamy
do kontaktu:
71 328 35 49

601 700 280

PSZOK

Praca dodatkowa
dla seniora

czyli gdzie można oddać
stare meble, dywany i odkurzacze

We Wrocławiu działają dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK)
ul. Kazimierza Michalczyka 9

ul. Janowska 51

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

poniedziałek - piątek w godz. od 7.00 do 15.00

Mieszkańcy Wrocławia do PSZOK mogą bezpłatnie oddać:
1. odpady wielkogabarytowe;
2. papier i tekturę;
3. tworzywa sztuczne;
4. drewno;
5. metale;
6. tekstylia;

7. odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie)
- jednorazowo do 6 worków z odpadami zielonymi o pojemności od 60 do 120l;
8. zużyte opony;
9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10. zużyte baterie i akumulatory;
11. przeterminowane leki;

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

Odpady wymagające opakowania są przyjmowane tylko w szczelnych, niecieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadów.
Pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić.
Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po stronie mieszkańca.
PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

Więcej na stronie www.ekosystem.wroc.pl
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Kraków
Darmowe rozliczenia PIT dla
seniorów
Inicjatywa cieszyła się dużą
popularnością wśród krakowskich seniorów w zeszłym roku. Mamy nadzieję,
że i w tym roku też tak będzie. Kontakt: Relativo Sp.
z o.o., ul. Urzędnicza 45/2,
12 633 78 12.

Maseczki
antysmogowe
Maseczki antysmogowe
dla krakowskich seniorów zostały przekazane
seniorom z Miejskiego
Dziennego Domu Pomocy Społecznej na osiedlu Szkolnym 20.
To jeden z elementów kampanii „Bądźmy razem w walce
o czyste powietrze dla Krakowa”. Osoby starsze są szczególnie narażone na zanieczyszczenia powietrza, dlatego tak ważne
jest, aby w dniach, w których
normy są przekroczone chronili
się i korzystali z maseczek. Na
seniorów czeka w sumie 600
maseczek.

Zajęcia w nowych
Centrach Aktywności
Seniorów
do nowo powstałych Centrów Aktywności Seniorów „Srebrzysta Krowodrza”
i „Srebrzyste Podgórze”.

Kraków
Nowe CAS-y, wraz z ośmioma
innymi, które ruszyły z początkiem tego roku, powiększyły
krakowską sieć do 33 placówek.
Centrum Aktywności Seniora
„Srebrzysta Krowodrza” zlokalizowano w Młodzieżowym Domu
Kultury „Dom Harcerza”, przy
ul. Reymonta 18. W tym roku
uruchomiono jeszcze jedną placówkę CAS „Srebrzyste Podgórze” w Szkole Podstawowa nr
26 przy ul. Krasickiego 34. Obie
prowadzi Fundacja ANMA.
Większość zajęć będzie odbywała się w MDK-u i SP 26.
Krowoderski CAS planuje organizować zajęcia plastyczne

Dlaczego warto odwiedzić Kraków zimą?

Kraków

www.GazetaSenior.pl

Śląscy liderzy dla
seniorów w całym kraju

To publikacja, w której znajdziecie mnóstwo prakJesteś w wieku 60+ i chcesz miło spę- tycznych porad i wskazówek. Do tego napisana
dzić czas w swojej dzielnicy? Przyjdź przystępnym językiem.

Kraków na wycieczkę
99 proc. odwiedzających Małopolskę deklaruje, że poleci
ją swoim znajomym i rodzinie. Jeśli rekomendacje rodziny i znajomych to za mało,
eksperci
z
krakowskiego
AccorHotels podają powody,
dla których warto odwiedzić
Kraków zimą.
Zwiedzanie miasta poza sezonem pozwala zaoszczędzić na
wydatkach związanych z noclegami. Dla wielu Polaków Tatry są obowiązkowym celem
zimowych podróży, a stolica
Małopolski jest doskonałą przerwą w drodze do Zakopanego.
Przed wjechaniem na zatłoczoną Zakopiankę warto zatrzymać
się w Krakowie i poznać miasto
w zimowej odsłonie. Istnieje pewien kanon zabytków będących
częścią dziedzictwa narodowego, ważnych dla kultury i historii
Polski, a Krakowie znajduje się
ich spora część. Dla osób, które
nigdy nie były na Wawelu albo
odwiedziły Sukiennice podczas
szkolnej wycieczki w podstawówce, zimowy wypad do Krakowa to doskonała okazja do
nadrobienia zaległości w poznawaniu polskiej historii i najważniejszych zabytków. Warto
zobaczyć Kazimierz w nowej
odsłonie. To wyjątkowa część
Krakowa, przeniknięta kulturą
i historią żydowską.
Atrakcje Krakowa są tak samo
różnorodne, jak historia tego
miasta. A niezależnie od pogody stolica Małopolski oferuje
wiele aktywności dla odwiedzających. Przy niesprzyjającej
aurze można odwiedzić ukryte
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miejsca Krakowa, np. podziemny oddział Muzeum Historycznego znajdujący się pod Sukiennicami i rynkiem Starego
Miasta. Multimedialna wystawa
pokazuje, jak wyglądał Rynek,
który przed wiekami położony
był kilka metrów niżej, niż obecnie. W słoneczną pogodę na
krakowskich błoniach czeka lo-

w Klubie Kultury Paleta na Łobzowie, pogadanki w bibliotece
przy ul. Królewskiej (tam będą
się też odbywały spotkania dotyczące budżetu obywatelskiego), a warsztaty komputerowe
w Szkole Podstawowej nr 5.
Chce też wykorzystać tereny
zielone, zwłaszcza park Jordana i park Krakowski, na zajęcia
w plenerze. Od maja do września planowane są koncerty dla
seniorów.

Koordynator krakowskich
Centrów Aktywnego
Senior, tel. 737 874 783

dowisko, które jest największym
tego typu obiektem w Polsce.
Na odwiedzających czeka bogaty
repertuar kin i teatrów, klasyczne
muzea oraz rozwijające się nowoczesne obiekty, jak Muzeum
Sztuki Współczesnej MOCAK.
Choć odległość między miastami się nie zmniejsza, to czas podróży zdecydowanie się skrócił.
Dziś z Gdańska do Krakowa pociągiem dojedziemy w 5 godzin.
Z Wrocławia w nieco ponad 3
godziny, a z Warszawy w 2 godziny 30 minut.

Ślask

Przeznaczona jest jako wsparcie funkcjonujących rad seniorów, zarówno tych, które dopiero stawiają pierwsze kroki, jak
i tych, które mają już za sobą
kilkuletnie doświadczenia. Jej
adresatem nie są jednak jedynie członkowie rad, ale także
przedstawiciele władz samorządowych oraz urzędnicy, gdyż
bez ich zaangażowania i chęci
współpracy większość z proponowanych standardów nigdy
nie będzie mogła zostać wprowadzona w życie.
Sporo miejsca w publikacji poświęcono codziennej pracy

u podstaw np. organizacji dyżurów, wymianie informacji pomiędzy członkami, jak i komunikacji z samymi seniorami oraz
mediami.
W pracę nad „Standardami
funkcjonowania
rad
seniorów” zaangażowanych było 23
przedstawicieli 13 rad seniorów
działających na terenie woj. śląskiego, a także urzędniczka odpowiadająca za wsparcie rady
seniorów w Urzędzie Miejskim
w Dąbrowie Górniczej. Największą grupę stanowili członkowie
rad z dużych miast na prawach
powiatu (Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska,
Sosnowiec, Tychy), co wyni-

ka ze specyfiki województwa.
W pracę nad dokumentem zaangażowani byli także seniorzy
z gmin miejskich (Cieszyn, Czeladź) i miejsko-wiejskich (Czechowice-Dziedzice, Koniecpol).
Osoby pracujące nad stworzeniem standardów podzielone
zostały na trzy grupy. Pierwsza
zajmowała się opracowaniem
standardów dotyczących zasad
funkcjonowania rady seniorów
oraz komunikacji wewnętrznej. Druga pracowała nad
standardami odnoszącymi się
do komunikacji z podmiotami
zewnętrznymi oraz promocji,
a trzecia – współpracy z władzą
wykonawczą i uchwałodawczą.

Publikacja do pobrania na stronie
Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES:
http://www.bonafides.pl/wp-content/uploads/2017/12/Standardy-27.12.17.pdf

„Senior+” na Śląsku

W ramach programu dofinansowano ponad 20 placówek.

Ślask
Program Wieloletni Senior+ na
lata 2015-2020 skierowany jest
do jednostek samorządu terytorialnego. Polega na tworzeniu
placówek typu „Senior+”, w tym
Dziennych Domów „Senior+”
i Klubów „Senior+” .
W 2017 r. dofinansowano Dzienne Domy „Senior+” w województwie śląskim w miejsco-

wościach: Bieruń, Bojszowy,
Olsztyn, Rybik, Sosnowiec,
Lyski, Wilamowice, Żory, Ruda
Śląska, Świętochłowice, Sośnicowice, Częstochowa, Jaworzno, Dąbrowa Górnicza, Mysło-

wice, Dąbrowa Zielona, Bytom,
Sławków, Kalety oraz Kluby
„Senior+” w Żywcu, Jaworznie,
Wyrach, Siemianowicach Śl.,
Częstochowie, Ujsołach.

www.GazetaSenior.pl
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Rzecznik ds. Seniorów Nowe miejsca
Jeśli czujesz się dyskryminowany, masz sprawę, której do tej pory nie udało
Ci się załatwić – skorzystaj z porady i wsparcia Rzecznika ds. Seniorów.

Łódź
W styczniu 2018 r. Rzecznik
ds. Seniorów rozpoczął pracę
w strukturze Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych. Do jego
zadań należy reprezentowanie
interesów seniorów, w tym m.in.
diagnozowanie problemów społecznych i potrzeb seniorów;
inicjowanie i udział w opracowywaniu projektów prosenioralnych oraz monitorowanie ich
realizacji; reagowanie na wszel-

kie przejawy dyskryminacji seniorów; doradztwo o sposobach
oraz trybie załatwiania spraw
seniorów; wspieranie osób star-

szych w kontaktach z instytucjami publicznymi.

Dyżury Rzecznika ds. seniorów:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
ul. Zachodnia 47, pokój 128, tel. 42 638 47 94
poniedziałki: 8.00-16.00, wtorki: 9.00-17.00,
czwartki: 8.00-12.00.

Kongres poświęcony
zdrowiu

spotkań seniorów

Wykłady, zajęcia edukacyjne, kulturalne i spotkania towarzyskie. Kawiarenka internetowa. Gdzie? W miejskich przychodniach, w ramach powstającego Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora.

Łódź
W lutym startuje pierwsze Centrum Zdrowego i Aktywnego
Seniora w Miejskim Centrum
Medycznym „Widzew” przy ul.
Szpitalnej 6. To kolejny projekt
Urzędu Miasta Łodzi skierowany do seniorów. W miejskich
przychodniach powstaną punkty, w których seniorzy będą się
spotykać na wydarzeniach edu-

kacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, towarzyskich.
Zaplanowane są kursy komputerowe, a w czasie wolnym od
zajęć korzystanie z kawiarenki
internetowej. Seniorzy chętni
do podzielenia się swoimi pasjami lub umiejętnościami będą
zachęcani do prowadzenia
spotkań i warsztatów (salę oraz
sprzęt multimedialny do ich realizacji zapewniać będzie UMŁ).
W CZAS rozwijany będzie rów-

nież wolontariat seniorów. Spośród najaktywniejszych uczestników wyłaniani będą liderzy
lokalni, którzy wesprą działania
Urzędu Miasta Łodzi i CZAS
w inicjatywach na rzecz seniorów.
Kontakt: Centrum Zdrowego
i Aktywnego Seniora,
ul. Szpitalna 6, 42 638 50 32,
czas@mcmwidzew.pl

Warszawa

W pierwszą sobotę lutego w Warszawie odbędzie się pierwszy Kongres poświęcony
zdrowiu i najważniejszym zagadnieniom medycyny integralnej. Uczestnicy wydarzenia
skorzystają z wiedzy ekspertów prezentowanej podczas wykładów i warsztatów zorganizowanych przez Fundację Małgosi Braunek „Bądź”.
I Kongres poświęcony zdrowiu „Bądź integralny w zdrowiu, prewencja i leczenie chorób przewlekłych” odbędzie się 3 lutego w godz. 9:00-18:00 w Centrum Konferencyjnym Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Podczas całodniowego
spotkania będą poruszane tematy, które mogą zainteresować zarówno osoby przewlekle chore i ich bliskich, jak i osoby zdrowe, zainteresowane prewencją i leczeniem
chorób przewlekłych.
Tematyka i eksperci

– Kongres poprowadzi lek. med.
Elżbieta Dudzińska, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu
oraz Medycyny Integralnej na
Uniwersytecie Arizona w USA,
uznany lekarz medycyny integralnej, propagujący komplementarne, holistyczne podejście do pacjenta. Prowadząca
przybliży szerokie spojrzenie na
medycynę umysł-ciało.
» Wojciech Eichelberger psycholog i psychoterapeuta,
który od lat odgrywa kluczową rolę w polskiej psychologii, przedstawi wiedzę i doświadczenie z obszaru stres
i sen.
» Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński należy do elitarnego

grona najwybitniejszych genetyków onkologii na świecie.
Podczas kongresu zaprezentuje aktualne spojrzenie na
genetykę i innowacje.
» Część wykładową zakończy
spotkanie z prof. Li Jie, wybitnym ekspertem medycyny
chińskiej oraz profesorem
Shandong TCM University.
Druga część kongresu to cykl
warsztatów. Wśród poruszanych
tematów znajdzie się: ziołolecznictwo, odżywianie wg makrobiotyki, refleksoterapia oraz joga
śmiechu.

Szczegółowy program
wydarzenia:
www.fundacjabadz.pl

Rejestracja i zapisy uczestników
na kongres poświęcony zdrowiu: www.evenea.pl bądź na
miejscu w dniu wydarzenia.

UWAGA!

Mamy niespodziankę związaną z wydarzeniem: nasi
czytelnicy mogą otrzymać
rabat w wysokości 20%.
Rabat można wykorzystać
na dwa sposoby:
Przy rejestracji online na
www.evenea.pl (rejestracja
online jest aktywna do 1 lutego) będzie aktywowany
po wpisaniu hasła: „GS”.
Przy zakupie biletu na
miejscu w dniu wydarzenia
– podając hasło: „Gazeta
Senior”.

Zadzwoń, jeśli
masz problem

Przez „Telefon Życzliwości” porozmawiasz z psychologiem, pedagogiem,
prawnikiem oraz seniorami-wolontariuszami.

Łódź
To miejsce, w którym seniorzy
mogą pozyskać wsparcie emocjonalne, pomoc specjalistów
oraz kompleksową informację
na temat możliwości aktywnego
spędzania czasu Łodzi. Tworzy
je kompetentna i zaangażowana grupa wolontariuszy, chętnie
dzielących się wiedzą i życzliwością z rówieśnikami w trudnej
sytuacji życiowej. Seniorzy wolontariusze dyżurują przy telefonie, który może być antidotum
na samotność, pomagać w rozwiązaniu problemów prawnych,
socjalnych i innych.
Dyżury:
poniedziałek: seniorzy wolontariusze + psycholog,
wtorek: seniorzy wolontariusze
+ psycholog,
środa: seniorzy wolontariusze,
czwartek: prawnik, piątek: seniorzy wolontariusze + prawnik.
Telefon Życzliwości: 42 638
50 32 jest czynny codziennie
w godz. 14.00-17.00 (w środy
do godz. 18.00).
Obecnie, ze względu na zwiększenie liczby dyżurów, trwa nabór na nowych wolontariuszy,
którzy wesprą zespół projektu
w działaniach na rzecz osób
60+.

INFORMACJE LOKALNE
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1 Urodziny Toruńskiej
Karty Seniora
Toruń
Karta ułatwia dostęp do
kultury, turystyki, rekreacji,
sportu, integruje i zwiększa aktywności toruńskich
seniorów.

Dzięki niej skorzystamy z wielu
ulg i zniżek oferowanych przez
ponad stu przedsiębiorców,
którzy przystąpili do programu.
Znajdziemy tu zniżki na sprzęt
rehabilitacyjny, noclegi, rowery,
a nawet meble i domeny internetowe i to do 50%. Naszą uwagę

przykuł bilet na basen przy ul.
Przy skarpie za 3 zł czy Kino dla
seniora w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu za 10 zł.
Aby otrzymać kartę wystarczy
złożyć wniosek o jej wydanie
w jednym z następujących
miejsc: Punkt Informacyjny
Urzędu Miasta Torunia: Centrum, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, ul. Grudziądzka 126 B,
ul. Podgórz, ul. Poznańska 52,
ul. Rubinkowo, ul. Dziewulskiego 38, Plaza, ul. Broniewskiego 90 i Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ul. Fałata 90,
tel. 56 611 84 54.

Minigranty na
działalność seniorów
Bydgoszcz

Po kolejne środki seniorzy z organizacji pozarządowych fundacji i stowarzyszeń mogą ruszyć już
w marcu 2018 r.

25 000 zł w formie małych grantów na ciekawe inicjatywy dla
seniorów rozdano w Bydgoszczy w 2017 r. Aby ułatwić sięgnięcie po pieniądze organizacjom senioralnych formalności
ograniczono do minimum. Tryb
uproszczony, w którym dostępne są środki, to łatwość napisania, złożenia i rozliczenia projektu. – Zespół urzędu miasta
jest nawet gotowy pomóc przy
przesłaniu wniosku przez internet, choć do tej pory wszyscy
poradzili sobie bez problemów
– mówi Przemysław Biegański
z Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Od uruchomienia inicjatywy
w sumie wpłynęło 11 wniosków od organizacji pozarządowych o dofinansowanie zadań
w zakresie „działalności na rzecz
osób w wieku emerytalnym”, 9
z nich otrzymało dotację finansową na łączną kwotę 24 982
zł. Były to Sprawny Senior 60+,
Spotkanie przy Trzepaku, Złota
Jesień, Komputer dla Seniora,
dwa pt. Aktywny Senior, Świąteczny Czas – radość w nas,
Fordońskie Święto Niepodległości – Aktywny Senior, Komputer
i smartfon – obsługa nowości,
Pokocha zdrowy styl życia –
warsztaty dotyczące przeprowadzenia pokazu i treningu przy
zastosowaniu metody ZUMBA.
Więcej informacji i kontakt:
Urząd Miasta Bydgoszczy, Zespół ds. Wspierania Organizacji
Pozarządowych i Wolontariatu,
ul. Poznańska 3, 85-129 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną:
ngo@um.bydgoszcz.pl

Redakcja Gazety Senior
zaprasza do współpracy
kandydatów na dziennikarzy
i reporterów
» Bywasz w centrum wydarzeń senioralnych.
» Masz więcej czasu na emeryturze, lubisz pisać
i sprawnie Ci to wychodzi.
» Chcesz tworzyć wiadomości, artykuły dla dużej
grupy czytelników.
» Korzystasz z poczty elektronicznej
(wysyłasz e-maile, przesyłasz zdjęcia).
Dołącz do zespołu Gazety Senior!
» W naszej Redakcji każdy pracuje w swoim
indywidualnym tempie.
» Poruszasz tematy, które grają w Twojej duszy.
» Oferujemy współpracę w oparciu o wolontariat.
» Oddajemy do Twojej dyspozycji media o ogólnopolskim zasięgu.

Zapraszam do kontaktu
Linda Matus
Redaktor Naczelna
tel. 533 301 661
linda.matus@mediasenior.pl
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Bezpłatna cytologia
Pomorskie

Mieszkanki pomorskiego
w wieku 25-59 lat, które
w ciągu ostatnich trzech
lat nie miały wykonywanej
cytologii w ramach programu przesiewowego finansowanego przez NFZ, będą
mogły bezpłatnie wykonać
badania cytologiczne.

Dzięki cytologii wykrywana jest
obecność komórek rakowych,
co może przyczynić się do wykrycia bezobjawowych, wczesnych, ale całkowicie wyleczalnych postaci raka.
Rak szyjki macicy jest obecnie
szóstym pod względem częstości zachorowań nowotworem

u kobiet w Polsce, a umieralność jest o 70 proc. wyższa
niż przeciętna dla krajów UE.
Choroba wykrywana jest zbyt
późno.
Jak zapewniono, wkrótce dostępna będzie szczegółowa lista
placówek partnerskich na terenie województwa pomorskiego,

www.GazetaSenior.pl

w których będzie można wykonać badanie. Na badanie można
się umówić poprzez formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie www.cytologia-pomorze.pl
lub poprzez infolinię
58 727 01 30.

„Rzeczywistość zaskakuje. Nie
daj się zaskoczyć – zrób cytologię” – to hasło trzyletniej kampanii promującej profilaktykę raka
szyjki macicy wśród mieszkanek
woj. pomorskiego. Akcja jest
skierowana głównie do kobiet
z miasteczek, wsi oraz osób niepełnosprawnych.
Chodzi o dotarcie do kobiet
z
miejscowości
województwa liczących mniej niż 20 tys.
mieszkańców, z obszarów wiejskich, z terenów tzw. „białych
plam”, a także do osób niepełnosprawnych. „Białe plamy” to
powiaty o najniższym poziomie
zgłaszalności na badania profilaktyczne w zakresie cytologii.
W powiatach: lęborskim, sztumskim, słupskim, bytowskim,
gdańskim, tczewskim i w Gdyni
zgłaszalność na badania profilaktyczne waha się od 10 do 24
proc.

Urodziny Gdyni
Gdynia
W lutym najważniejszym wydarzeniem,
także dla seniorów,
są 92. urodziny Gdyni, które obchodzone
będą bardzo uroczyście. Sobota jest dedykowana Seniorom
i niedziela dla rodzin.
10 lutego 1926 r. Gdynia otrzymała prawa miejskie. Z tej okazji
3 i 4 lutego w hali Gdynia Arena odbędzie się wielkie świętowanie. Dla wszystkich mieszkańców Gdyni przygotowano
program artystyczny oraz propozycje aktywnych i twórczych
działań. Atrakcji nie zabraknie
też 10 lutego.
Program wydarzeń
3 lutego, godz. 13.00: koncert
Marcina Wyrostka & CORAZON. Ponadto: projekcja filmu

„Gdynia. Moje miasto”, porady
trychologa, dietetyka, fizjoterapeuty, nauka kroków tańca
towarzyskiego, studio foto, kawiarnie. Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8, otwarcie
obiektu: godz. 12.00, wstęp:
zaproszenia. Godz. 16.00: spotkanie z Olgą Dębicką – autorką
książki reporterskiej „Fotografie
z tłem 2. O powojennym tyglu
narodowościowym Trójmiasta”,
Muzeum Emigracji, ul. Polska
1, sala kinowa 2, wstęp: wolny.
Godz. 17.00: spotkanie i promocja książki Aleksandry Boćkowskiej „Księżyc z Peweksu. O luksusie w PRL”, Muzeum Miasta
Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1,
wstęp: wolny.
Zaproszenia do odbioru: Centrum Aktywności Seniora, ul. 3
Maja 27, CultureBox, ul. Świętojańska 30, Informacja Turystyczna, ul. 10 Lutego 24, Filie
Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Gdyni .
4 lutego, godz. 16.00: koncert
Marcina Wyrostka z zespołem

Corazon pt. „Dźwiękogród”.
Ponadto: warsztaty dla rodzin
m.in. Szpilo-Misja, Gdynia Oprawiona, Morze Rybkę? Paczka
pełna życzeń, Klejem i miarką
– archiwum architekta, studio
foto, kawiarnie. Gdynia Arena,
ul. Kazimierza Górskiego 8, otwarcie obiektu: godz. 15.00.
Wstęp: zaproszenia.
W związku z imprezą w Gdynia
Arenie 3 i 4 lutego uruchomione
zostaną dodatkowe kursy autobusów umożliwiające dojazd na
imprezę – linie 109, 172 i 182
przed rozpoczęciem spektaklu
oraz linie 109 i 172 po zakończeniu spektaklu. Dodatkowo
wszystkie kursy na linii 109
będą obsługiwane autobusami
przegubowymi. Po zakończeniu
spektaklu kursy zostaną uruchomione w ramach potrzeb.
9 lutego, godz. 17.00: ORP
Orzeł. Prelekcja oraz prezentacja eksponatów związanych
z okrętem, Muzeum Marynarki
Wojennej, ul. Zawiszy Czarnego 1, sala audytoryjna, wstęp:

wolny. Godz. 10.00-18.00: dzień
otwarty w muzeach, Muzeum
Miasta Gdyni, Muzeum Emigracji, godz. 10.00-16.00: ekspozycja plenerowa w Muzeum Marynarki Wojennej, wstęp: wolny.
Godz. 12.00: Stowarzyszenie In
Gremio zaprasza na wzniesienie
toastu za miasto gorącą czekoladą.
Gdynia InfoBox, godz. 14.00:
„Gdynia. Moje miasto” – pokaz
filmowy oraz spotkanie z gośćmi, Gdyńskie Centrum Filmowe, pl. Grunwaldzki 2, sala Warszawa, wstęp: wolny.
Godz. 17.00: Uroczysta Rada
Miasta Gdyni, Teatr Miejski im.
Witolda Gombrowicza w Gdyni,
gen. Józefa Bema 26, wstęp: zaproszenia.

Gdzie jest MEMO?
Gdynia
Rozwiązuj
zagadki,
szukaj różnic, zapamiętuj obrazki i dźwięki, a przy okazji cały
czas trenuj pamięć.

Trzy bezpłatne aplikacje pozwalające ćwiczyć pamięć przy użyciu tabletu, czyli przeznaczony
dla seniorów projekt MEMO,
wchodzi w fazę upowszechniania. W grupie osób, które brały
udział w pracach nad powstaniem aplikacji i ich testowaniem,
byli seniorzy z Gdyni.
Korzystając z MEMO Trening

mogą także w prosty sposób
nauczyć się korzystania z technologii. Nie musisz bać się
niewiedzy – zawsze masz więcej niż 1 szansę na udzielenie
poprawnych odpowiedzi, nie
masz ograniczenia czasowego.
Ćwiczenia są dla Ciebie! Z kolejnymi odpowiedziami aplikacja
uczy się także odpowiednio do-

stosowywać poziom trudności
kolejnych zadań.
Aplikację MEMO można pobrać
bezpłatnie przez AppStore lub
Google Play.

www.GazetaSenior.pl
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portal numer 1 dla SENIORóW
zawsze aktualne wydarzenia kierowane do seniorów
ciekawe wywiady z ikonami starszego pokolenia
informacje oraz oferty turystyczne i kulturalne
dział zdrowie - tworzony we współpracy z ekspertami z różnych dziedzin
medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem geriatrii
» moda i uroda to porady i wskazówki m.in. Krystyny Bałakier, pierwszej
i najsłynniejszej blogerki modowej 50+
» NOWOŚĆ: senioralne informacje lokalne z Aglomeracji Śląskiej,
Aglomeracji Bydgosko-Toruńskiej Krakowa, Łodzi, Poznania, Trójmiasta,
Warszawy, Wrocławia i wielu innych regionów
»
»
»
»

Najpopularniejsze artykuły w 2017 r.
przeczytasz na www.GazetaSenior.pl

Danuta Błażejczyk
– mam w sobie
wojownika

Danuta Błażejczyk zadebiutowała w 1985 roku na festiwalu
w Opolu piosenką „Taki cud
i miód”, zdobywając nagrodę
specjalną za indywidualność
artystyczną. Znakomita polska
wokalistka, przyjaciółka Danuty Rinn, na cześć której stworzyła ogólnopolski festiwal.
Założycielka Fundacji Apetyt
na Kulturę, która promuje
młodych i nie tylko młodych
artystów. Nagrywa płyty, występuje z dorosłą córką, cieszy
się z bycia babcią. Danuta Błażejczyk w rozmowie z Magdą
Wieteską mówi o swojej walce
z nadwagą, stuletnim pianinie,
aniołach, ukochanych kotach
i podróżach.
Artykuł znajdziesz w kategorii:
Wywiady
Link do artykułu: www.gazetasenior.pl/danuta-blazejczyk-mam-w-sobie-wojownika

Jan Adamski:
Polscy mężczyźni
noszą za duże
marynarki

Jan Adamski. 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.
Artykuł znajdziesz w kategorii:
Moda i Uroda

Gangsterzy w życiu
i na scenie

„Ojciec żył, tak jak chciał”, „Tyle
złamanych serc”, „Mężczyzna
i łzy” – te piosenki w latach 80.
nuciła niemal cała Polska. Potem na jakiś czas Gang Marcela zniknął ze sceny muzycznej, a od 2007 r. nagrywa płyty
w stylistyce zainspirowanej sferą sacrum. O historii zespołu,
muzycznych trendach i miłości
w rozmowie z Magdą Wieteską
opowiada Marceli Trojan, lider
zespołu.
Artykuł znajdziesz w kategorii:
Wywiady

Link do artykułu: www.gazetasenior.
pl/gangsterzy-w-zyciu-i-na-scenie

Polska jest moją
drugą ojczyzną

Farida. Włoska piosenkarka,
niezwykle popularna w latach
70. Także w Polsce, za sprawą
Czesława Niemena, z którym
tworzyła duet nie tylko na scenie. W rozmowie z Eweliną Rajchel opowiada o dawnych, ale
i współczesnych czasach – poglądach na temat współczesnej
muzyki i popularnych programach typu talent show oraz
przeprowadzce do Poznania.
Artykuł znajdziesz w kategorii:
Wywiady
Link do artykułu: www.gazetasenior.
pl/polska-jest-moja-druga-ojczyzna

Jestem fanką
drzemek

Pisarka, autorka sztuk teatralnych, felietonistka, blogerka,
plastyczka. Od wielu lat aktywistka w temacie profilaktyki
raka piersi, nie stroni też od
udziału w sprawach dotyczących praw kobiet. Silna, odważna, twórcza. O umiejętności
chorowania, twórczości, ogrodnictwie, miłości i rodzinie opowiada Krystyna Kofta.
Artykuł znajdziesz w kategorii:
Wywiady
Link do artykułu: www.gazetasenior.
pl/jestem-fanka-drzemek-krystyna-kofta

Przygotowanie maseczki domowej jest bardzo proste i tanie,
a większość potrzebnych składników znajdziemy w domowej
kuchni. Taki zabieg kosmetyczny zajmuje zwykle około 15-30
minut. W artykule sprawdzamy
jakie korzyści niosą ze sobą domowe kosmetyki, jak wpływają
na naszą cerę i z jakich składników możemy je zrobić.
Artykuł znajdziesz w kategorii:
Moda i Uroda
Link do artykułu: www.gazetasenior.
pl/domowe-maseczki-gwarancja-zdrowej-i-swiezej-cery

1200 innych ciekawych artykułów znajdziesz na www.GazetaSenior.pl

Link do artykułu: www.gazetasenior.pl/polscy-mezczyzni-nosza-za-duze-marynarki

O najciekawszych artykułach informujemy na facebooku, aby być na bieżąco wejdź na:
www.facebook.com/GazetaSenior i polub stronę.

Prenumerata indywidualna Gazety Senior
z dostawą do skrzynki pocztowej

Stacjonarnie

Domowe maseczki
gwarancją zdrowej
i świeżej cery

za pośrednictwem każdej placówki Poczty Polskiej
Udaj się do najbliższej placówki Poczty Polskiej i poproś o
wyszukanie czasopisma „Gazeta Senior” na liście tytułów
w prenumeracie pocztowej. Określ, czy zamawiasz 3 (za
12 zł) czy 9 (za 36 zł) najbliższych numerów, zostaw swoje
dane i dokonaj opłaty.

Online

Jak zamówić?

na stronie internetowej prenumerata.poczta-polska.pl
Aby się dowiedzieć, jak zamówić i opłacić prenumeratę w
internecie, wejdź na stronę
www.gazetasenior.pl/prenumerata-indywidualna/ i postępuj wg instrukcji krok po kroku.

Ważne: Prenumerata indywidualna Gazety Senior rozpocznie się od numer 3/2018, który ukaże się 28 marca.
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Prenumerata grupowa
Gazeta Senior jest dostępna m.in. w płatnej prenumeracie grupowej. Gazety dostarczane są pocztą kurierską bezpośrednio pod wskazany adres.
To idealne rozwiązanie dla uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora,
miast, gmin oraz firm, które chcą zapewnić dostęp do dedykowanej informacji i rozrywki swoim słuchaczom, mieszkańcom, a także klientom.

Oszczędność

Nawet 1,69 za egemplarz

Cena egzemplarza w prenumeracie grupowej maleje wraz
z ilością zamawianych egzemplarzy, to duża oszczędność dla
seniorów skupionych w organizacjach senioralnych.

Czasopismo jest miesięcznikiem. Kwartalna prenumerata obejmuje
3 kolejne wydania, roczna 12 wydań. Minimalny okres zamówienia
to kwartał, minimalna ilość to 25 egzemplarzy. Zamówienia można
składać w dowolnym momencie roku.

Cena w prenumeracie
Liczba egz. (szt.)

Cena za egz. (zł)

Kwartalna (zł)

Roczna (zł)

za grupę

za osobę

za grupę

za osobę

Harmonogram
wydań 2018 r.
Wydanie

Data emisji i wysyłki

Luty

31 stycznia

Marzec

28 lutego

Kwiecień

28 marca

25

2,49

224

9,0

897

35,9

50

2,29

385

7,7

1540

30,8

75

2,09

512

6,8

2047

27,3

100

1,99

641

6,4

2564

25,6

150

1,79

850

5,7

3398

22,7

Maj

25 kwietnia

200

1,69

1058

5,3

4232

21,2

Czerwiec

30 maja

Lipiec

27 czerwca

Sierpień

25 lipca

Wrzesień

29 sierpnia

Październik

26 września

Listopad

31 października

Grudzień

28 listopada

Styczeń

19 grudnia

Więcej niż 200
Wycena indywidualna

Do podanych cen doliczono koszt przesyłki kurierskiej

Przykład

Zamawiając 25 egz. na rok (12 kolejnych wydań) dla 25 członków klubu lub utw należy
zebrać od każdego członka 35,9 zł, co w sumie da kwotę 897 zł. Wpłaty na podstawie faktury
proforma można dokonać przekazem pocztowy, przelewem bankowym (tradycyjnym lub
elektronicznym), gotówką w redakcji (Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 9/301).

Zamówienie telefonicznie i przez internet
Zamówienie na prenumeratą grupową możesz złożyć na dwa sposoby:
1. Wypełniając formularz zamówienia na stronie internetowej
www.gazetasenior.pl/prenumerata/
2. Dzwoniąc pod numer telefonu: 505 151 952.

