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Drodzy Czytelnicy,
z ogromną przyjemnością oddajemy kolejny numer Gazety
Senior.
Redaktorzy-Seniorzy
postarali się, aby i ten numer
obfitował w aktualne informacje
oraz ważne przestrogi, frapujące refleksje i ujmujące historie.
Numer zaczynamy od rozmowy z Bogusławem Danielewskim. To znakomity wrocławski
aktor, reżyser i pedagog, który
obchodzi w tym roku jubileusz 90 urodzin. Do dziś nie
przeszedł na aktorską emeryturę.
Nieprawdopodobne,
ale w marcu tego roku minęło
dwanaście lat od śmierci Hanki
Bielickiej – jednej z najwybitniejszych i prawdziwie uwielbianej przez publiczność aktorki. Wspomnienie, bardzo
osobiste, przygotowała Małgorzata Dryjska-Łożyńska. Z Andrzejem Wasilewskim gościliśmy na drugim Ogólnopolskim
Kongresie Rad Seniorów, który
odbył się w Krakowie. Kongres
to czytelny sygnał kształtującego się ruchu starzejącej
się części społeczeństwa,
a więcej w artykule „Refleksje
pokongresowe”. Zapraszam
do lektury rozmowy z Elżbietą
Ostrowską,
przewodniczącą
PZERiI, z którą poruszamy
temat Związku, największej
ogólnopolskiej organizacji senioralnej, waloryzacji, podatku
od emerytur i walki o wyższe
świadczenia. Teoretycznie –
tak! To zabawna refleksja redaktora Wasilewskiego nad
przepisem na długowieczność.
Jurek Dudzik zastanawia się,
„Kto jest Polakiem?”, ale także
jak dziś powinna brzmieć definicja analfabetyzmu, w materiale pt. „Analogowy dziadek”.
Kryzys – przekleństwo czy dar?
Dr Kwiek rozstrzyga tę kwestię
na potrzeby emerytów w ABC
Psychologii. Na „listonosza”
i „córkę” pomysłowość oszustów nie zna granic... Bądźmy
czujni! Również podczas wiosennych porządków na terenie ogródków działkowych.
Rubryka „Sylwetka” prezentuje
dwa materiały o niezwykłości zwykłych ludzi, którzy żyją
w naszych małych społecznościach. „O skromnej i zgodnej
Pani Eli” Małgorzaty Dryjskiej-Łożyńskiej i „Od syna kowala
do Prezesa UTW” autorstwa
Kazimierza Nawrockiego.
Tylko dzięki zaangażowaniu całego Zespołu 60+ możemy tworzyć „Gazetę Senior” w takim
kształcie. Serdecznie dziękuję,
w imieniu swoim i Czytelników,
wszystkim
Redaktorom-Seniorom za pracę nad artykułami, które możemy przeczytać
w tym wydaniu. Czytelnikom
życzę miłej lektury.
Jeżeli chcecie czytać Gazetę
Senior. Podpowiadam, że miesięcznik jest dostępny w płatnej prenumeracie grupowej,
jak i indywidualnej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zapraszam także na portal GazetaSenior.pl, gdzie codziennie
publikujemy dodatkowe, interesujące treści. Szczegóły
znajdują się na str. 24.
Linda Matus
Redaktor Naczelna
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Ja to teatr,
teatr to ja
Bogusław Danielewski to znakomity wrocławski
aktor, reżyser i pedagog, który obchodzi w tym
roku jubileusz 90 urodzin. Nie przeszedł na aktorską
emeryturę, cały czas jest aktywny zawodowo – gra
w Teatrze Polskim i Teatrze Komedia. Ma na swoim koncie
kilkaset ról w filmie i teatrze. Grał m.in. w „Konsulu”, „Jak być
fot. Irena Kawczyńska
kochaną”, „Wspólnym pokoju”, „Życiu jak poker”, u takich reżyserów
jak Rotbaum, Tomaszewski, Wajda, Grzegorzewski. Jest laureatem wielu nagród i odznaczeń
państwowych, m.in. Złotej, Srebrnej i Brązowej Iglicy, Nagrody Miasta Wrocławia, otrzymał też
Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Niezwykle pogodny, życzliwy, o wspaniałym poczuciu humoru. W rozmowie z Magdą Wieteską
opowiada o dzieciństwie, początkach kariery, przytaczając zabawne anegdoty z teatralnych scen.
Wywiad
Magda Wieteska: Panie Bogusławie, kim Pan chciał być
w dzieciństwie?
Bogusław Danielewski: Aktorem.
M.W.: Naprawdę?
B.D.: Tak, zawsze aktorem. Gdy
bawiliśmy się jako dzieci, zawsze byłem pierwszy, żeby bawić się w teatr. Było nas pięciu
braci, ja najmłodszy i zabawa
w teatr była naszą ulubioną.
M.W.: A rodzice? Też mieli artystyczne zamiłowania?
B.D.: Mamusia pięknie śpiewała
i w ogóle ciągnęło ją zawsze do
teatru. Ale ponieważ miała nas
pięcioro, to musiała siedzieć
w domu i opiekować się nami.
Ale jej zamiłowanie do śpiewu
i do teatru rzutowało na mnie
osobiście.
M.W.: Nie tylko na Pana,
bo i Pańscy bracia poszli
w kierunku artystycznych zawodów...
B.D.: Tak, jeden z braci został
pianistą, drugi reżyserem.
M.W.: A inne dziecięce zabawy? Takie, które dziś odeszły
już w zapomnienie?
B.D.: Graliśmy w piłkę, ale dziś
chłopcy też grają. Trudno mi
przypomnieć sobie inne, bo nas
zawsze zajmował teatr. To były
piękne lata, lata dzieciństwa,
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piękne chwile. Ale było, minęło,
skończyło się. A teraz, panie,
tylko dla chleba, dla chleba!
(podśpiewuje Bogusław Danielewski).
M.W.: Od 1954 roku mieszka
Pan i pracuje we Wrocławiu.
Ale karierę zawodową zaczął
Pan w 1948 roku w Teatrze
Wybrzeże w Gdańsku. Skąd
wziął się pomysł na przeprowadzkę?
B.D.: Zostałem zaproszony na
gościnne występy do Opery
Wrocławskiej.
Przyjechałem
i wyreżyserowałem „Zemstę
nietoperza”. W międzyczasie
lokalne artystyczne środowisko
zwróciło na mnie uwagę i zaproponowali mi, żebym został tu
na stałe. Pomyślałem, spróbuję
zrobić jeszcze jedną operę i zobaczymy, co dalej. Ale potem
tak mnie to wciągnęło i miałem
tyle propozycji, że zdecydowałem się na stałą przeprowadzkę
do Wrocławia.
Występy na Wybrzeżu to była
ciężka praca. Trzeba było przemieszczać się między Gdynią,
Sopotem a Gdańskiem, bo teatr miał tam swoje sceny. Więc
ciągle byłem w tym pociągu, na
próbę, z próby na kolejną, na
przedstawienie. To mnie kosztowało dużo wysiłku i nerwów. Tak
że Wrocław mnie bardziej zainteresował i przywiązałem się od
razu, bez najmniejszego prob-

lemu – do sztuki i do pięknej
dziewczyny, czyli mojej obecnej
żony, Janiny.
M.W.: Jak długo jesteście Państwo małżeństwem?
B.D.: No, będzie już ponad 50 lat.
M.W.: To rzeczywiście piękny jubileusz, gratuluję! Mówi
Pan, że lubi Wrocław, a czy
ma Pan swoje ulubione miejsca w naszym mieście?
B.D.: Lokali nie szukam, bo
w domu mam bardzo dobre
jedzenie (śmiech). A jeżeli czasem muszę się spotkać z kimś
w kawiarni, to właściwie zawsze
w kawiarni teatralnej. W Teatrze
Polskim mam bardzo przyjemną kawiarenkę i właśnie tam
się umawiam. Moi goście za
jednym zamachem i repertuar
przejrzą, i fotosy obejrzą..
M.W.: ...i od razu bilet na
przedstawienie kupią...
B.D.: (śmiech). Zwykle zapraszam swoich gości, więc nie
chodzi tu o finanse.
M.W.: Miał być Pan śpiewakiem. Ale, jak ktoś kiedyś
Panu powiedział, śpiew się
w pewnym momencie kończy,
a grać można długo.
B.D.: Od dziecka śpiew mnie
bardzo inspirował. Śpiewałem
w operze i w operetce we Wrocławiu, reżyserując jednocześnie. Do dziś zresztą słucham

muzyki i śpiewam.
Ale powiem pani szczerze, że
obecnie śpiewacy nie śpiewają
tak, jak to było dawniej. Podśpiewa dwa, trzy słowa, a potem
mówi monotonnie, na jednym
napięciu. Dla mnie to nie jest
śpiew.
M.W.: Ponad 20 lat był Pan
wykładowcą
na
Wydziale
Wokalno-Aktorskim
Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
Wiem, że do dzisiaj pomaga
Pan swoim studentom...
B.D.: Tak, ja ich zresztą sam o to
prosiłem: jak zaczniecie pracę,
będziecie mieli jakiś problem,
jak np. ugryźć rolę, od czego
zacząć, to walcie do mnie, zrobimy spotkanie na godzinę albo
dwie, przejrzę z wami całą rolę
i w miarę swoich możliwości pomogę. Trudno, żebym swoich
studentów nie popierał.
M.W.: Od 70 lat gra Pan w teatrze (niesamowite!). Przez ten
czas na pewno zdarzyło się
wiele zabawnych chwil. Jakaś anegdota dla Czytelników
„Gazety Senior”?
B.D.: Był taki znakomity aktor
i reżyser, Artur Młodnicki, dużej
klasy pan i wspaniały kolega.
Lubiliśmy się i bardzo często
grywaliśmy razem. Miał taki
swój ulubiony dowcip. Gramy,
on mówi swoją rolę, ale w pewnym momencie zapomina kwe-

stii. I wtedy, gdy miał tę dziurę
w pamięci, mówił: „No wiesz
– i tak dalej, i tak dalej, co ja ci
zresztą będę tłumaczył, przecież graliśmy to już 50 razy”.
I wtedy ja musiałem haftować,
czyli mówić za niego i za siebie.
„Ach, to chciałeś powiedzieć?”
No i tak się haftowało (śmiech).
M.W.: Była dawniej w teatrze
budka suflera, czyli pomieszczenie na przodzie sceny
teatralnej, osłonięte przed
widzami, przeznaczone dla
osoby podpowiadającej tekst.
A dziś?
B.D.: Nadal jest sufler w teatrze,
ale już nie siedzi w budce, tylko
na krzesełku za pierwszą kulisą
z prawej strony. Mieliśmy znakomitego suflera, już nie żyje,
niestety. Czasem, gdy podchodziłem do niego do kulisy,
tak z zamyślenia, to on mówił:
„Trzeba się było uczyć w domu,
baranie!” (śmiech). Oczywiście
podpowiedział, ale najpierw
musiał mnie pognębić (śmiech).
M.W.: Czy aktorzy korzystają
dziś z podpowiedzi suflera?
B.D.: Tak, ale bardzo rzadko.
Bo aktorzy nauczyli się improwizować. Ratują się w ten sposób sami. Ale żeby sufler nie
stracił pracy, to zawsze przed
dyrekcją, z niepokojem pytamy:
„Ale sufler, gdzie jest sufler?”
(śmiech).
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M.W.: Grał Pan z Kaliną Jędrusik w filmie „Jak być kochaną”. Czy rzeczywiście Kalina
Jędrusik była tak uwodzicielska, zmysłowa i uwielbiająca
towarzystwo mężczyzn?
B.D.: Są pewne tajemnice.
Jeżeli aktorzy ze sobą grają
i bardzo się polubią, to niejeden zgrzeszy przy okazji. Jak to
w zawodach, gdzie się dużo ze
sobą przebywa.
M.W.: Od ponad 60 lat gra Pan
w Teatrze Polskim, od 10 lat
we Wrocławskim Teatrze Komedia. Czy nie czuje się Pan
zmęczony, nie myśli Pan o aktorskiej emeryturze?
B.D.: Grywam często w dwóch
przedstawieniach w ciągu dnia.
Owszem, to dosyć męczące, bo
jestem zajęty cały dzień. Ale teatr to ja, a ja to teatr.
M.W.: Co by Pan radził młodym aktorom?
B.D.: Przede wszystkim, żeby
mieli kontakt ze starymi aktorami, bo stary aktor młodemu
właściwie doradzi, wytłumaczy,
pokaże. Ma wtedy ten młody aktor wyrazisty pokaz, o co właściwie w tej roli chodzi. Bo rola
musi załatwiać pewne intencje
autora. Bo jeśli przyjmuję rolę,
to zaczynam być aktorem i autorem, to jest nierozerwalnie ze
sobą połączone.
M.W.: Czy jest rola albo sztuka, o zagraniu której Pan marzył, a nie zagrał?
B.D.: Ja byłem w sytuacji, gdzie
grałem w nadmiarze. Koledzy
np. grali tylko w sezonie, czyli
w ciągu roku teatralnego dwie,
trzy role. A mnie reżyserzy łapali, „niech pan zrobi jeszcze
to i to, kochany panie Bogusławie”. A ponieważ teatr płaci od
spektakli, czyli od liczby zagranych ról, to okazało się to też dla
mnie dobrym zarobkiem.
M.W.: Co Pan robi, żeby utrzymać taką świetną formę?
B.D.: Nie rozczulam się nad
sobą po prostu.
M.W.: Jakieś ćwiczenia, zdrowe odżywanie?
B.D.: Raczej nie, po prostu
w naturze mam dobre samopoczucie. Nie narzekam też na
kondycję. Kiedyś dobrze jeździłem na nartach, dużo pływałem.
Zresztą trudno, żeby ktoś nie
pływał, jak mieszkał w Sopocie.
M.W.: 16 kwietnia obchodzi
Pan jubileusz 90 urodzin.
Wrocławski Teatr Komedia
w tym samym dniu, o godz.
19.00, organizuje na swojej
scenie Pana benefis. Korzystając z okazji, razem z całym
zespołem Gazety Senior składamy Panu najlepsze życzenia
urodzinowe.
B.D.: Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam Państwa oraz
Czytelników.
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Dwanaście lat minęło...
Nieprawdopodobne, ale prawdziwe: w marcu
tego roku minęło dwanaście lat od śmierci Hanki
Bielickiej – jednej z najwybitniejszych i prawdziwie
uwielbianej przez publiczność aktorki. Nie
Hanny, nie Ani, właśnie Hanki – bo tylko to imię
akceptowała, no, dla bliskich Hania, pani Hania.
Jej „znakiem firmowym” były kapelusze, lekka
chrypka i słowa wypowiadane lotem błyskawicy,
ale perfekcyjnie. Zarażała śmiechem i uwielbiała
publiczność, która ją kochała.
Wspomnienie
Życie pani Hani to Łomża, bo
chociaż urodziła się na Ukrainie,
to w tym mieście spędziła dzieciństwo i młodość. I tak jak ona
zawsze o tym mieście pamiętała, tak i dziś można w Łomży przysiąść na jej „ławeczce”
przedstawiającej elegancką aktorkę, naturalnie w kapeluszu.
Można też zajrzeć do tamtejszej
Izby Pamięci – saloniku z jej kostiumami, portretami, osobistymi rzeczami itp.
Żartowała, że przeżyła dwie
światowe wojny, a jej aktorskie
życie toczyło się w Wilnie, Łodzi, Krakowie i, do śmierci już,
w Warszawie.
Priorytetem, jej domem, był teatr. Estradę, która przyniosła jej
ogromną popularność i bez której nie potrafiłaby żyć, nazywała
żartobliwie artystyczną przygodą, no i dodatkowym źródłem
dochodów. Zarabiała spore
pieniądze, ale też i miała „lekką
rękę” w ich wydawaniu. Lubiła
sprawiać prezenty, rozdawała
napiwki portierom, sprzątaczkom, kelnerom, wspomagała
swoje garderobiane, bo „trzeba
im trochę pomóc”. Wspierała
domy dziecka i schroniska dla
zwierząt, taktownie, czasem
przez osoby trzecie, wspomagała w chorobie lub w potrzebie.
Bywało też, że nadużywano jej
„finansowej” dobroci...
Makijaż i kapelusz
Nie miała asystentów, menadżerów itp. agentów od różnych
specjalności – sama dla siebie
pełniła te wszystkie role. Taki
był zresztą ówczesny czas. Odporna psychicznie i fizycznie.
Zawsze elegancka, zadbana.
Na „stałym wyposażeniu” były
masaże, manicure, pedicure, stały kontakt z modystką,
krawcową, szewcem. Nigdy nie
pokazała się „prywatnie” bez
makijażu, bez kapelusza, który
był częścią jej osobowości. Tę
elegancję wyniosła z domu rodzinnego: w czasach jej młodości nie wypadało kobiecie wyjść
z domu bez kapelusza, to jakby być niekompletnie ubraną.
Kapelusz też, w siermiężnych
czasach PRL-u, był pewnego rodzaju prowokacją tak osobistą,

jak aktorską. Swoją elegancję
rozumiała również jako oznakę
szacunku dla widza, jako swoistą misję aktorską. W wolnym
czasie jeździła, jak to mówiła,
„do wód”. Szczególnie lubiła
Ciechocinek i jazdę dorożką,
z której rozdawała uśmiechy.
Była modelem gwiazd tamtych
lat, ówczesną celebrytką. Była
nieprawdopodobnie pracowita,
zdyscyplinowana, punktualna
i świetnie zorganizowana. Krytyczna wobec siebie, ale i wymagająca od innych – nie znosiła ekscesów, które mogłyby
zaważyć na dobrej opinii o niej
i estradowym zespole, który
firmowała swoim nazwiskiem.
Cieszyła się ogromnym autorytetem i zachowując jednak
pewien dystans, była osobą
wesołą, dowcipną i bardzo przyjacielską.
Żartować: z siebie – ale nie
z publiczności
Kreując na estradzie pewien
typ postaci, takiej, na przykład,
ćwierćinteligentnej, rozszczebiotanej Dziuni Pietrusińskiej,
była kobietą elegancką, szalenie taktowną, o wytwornych
manierach, osobą wykształconą, władającą trzema językami.
Jako wykładowca na Wydziale
Estradowym Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie bardzo pomagała zdolnej
młodzieży. Doskonale znając tajemnice zawodu przekazywała
wiedzę o trudnej sztuce estradowej. Estrada sprawia wrażenie
łatwości, co w rzeczywistości
nie jest prawdą, a dla aktora ryzykowną. Na estradzie bowiem
aktor jest sam, z własną interpretacją tekstu, bez suflera, bez
dekoracji. Jego sukcesem jest
akceptacja publiczności. Cisza
jest porażką aktorską i osobistą.
Na estradzie, jak czasami mówiła pani Hania, wolno żartować:
z siebie – ale nie z publiczności!
Dziś często czuję zażenowanie,
patrząc na „gwiazdki”, których
blask gaśnie, zanim dobrze
rozbłysnął. I jest mi wstyd za trywialność i miałkość tekstów wielu estradowych „kabareciarzy.”
W podróżach autobusami
Była prawdziwie wielką artystką, bez szczególnych wymagań i bez fanaberii. Nazywała

czasami aktorstwo zawodem
wędrownym, a zatem w tę misję i profesję mogą być wpisane pewne niewygody. Jej
zachowanie w stosunku do
organizatorów koncertów i do
publiczności świadczyły o wielkiej dojrzałości zawodowej. Była
najmniej wymagającą artystką.
Nie narzekała na warunki podróży – a najczęściej były to zwykłe
autobusy: siadała zawsze na
pierwszym miejscu za kierowcą
lub po jego przekątnej; zespół
muzyczny sadowił się zazwyczaj na tyłach autobusu. Nie
narzekała na warunki hotelowe,
„pewnie nie mają tu lepszych”,
mówiła. Ze spokojem adaptowała na garderobę przeróżne
miejsca, nawet za kinowym
ekranem, dogrzewała zespół
różnymi piecykami. Takie wówczas były warunki. Tę chędogość prowincji, którą akceptowała dla chęci bycia blisko ludzi,
rekompensowała warszawską
wielkomiejskością. Obszernym
mieszkaniem pełnym stylowych
mebli, bibelotów, porcelany
i pięknymi kapeluszami – bo na
scenę wchodziła w kapelutkach
i śmiesznych turbanikach. Uważała też, że ludzie ze sobą pracujący powinni się lubić.
Nigdy nie zabiegała o podwyżki,
nie targowała się o honoraria, po
prostu, jako artystka świadoma
swojej pozycji, „przyjmowała do
wiadomości” warunki umowy,
uważając za rzecz oczywistą,
iż jej gaża nie będzie najniższa.
Słowna, lojalna i dotrzymująca umów nawet wówczas, gdy
inna propozycja miałaby być
atrakcyjniejsza.
Z charakterystyczną chrypką
Estradzie i teatrowi była pani
Hania oddana bez reszty. Rozśmieszała i wzruszała. Jej charakterystyczna,
chroniczna
chrypka spowodowana była
komplikacjami po przeziębieniowym zapaleniu gardła. Uczyniła
z tego swój atut, szczególnie
w monologach. Niezrównana
interpretatorka tekstów znakomitych autorów, „czuła” tekst,
miała doskonałą pamięć i bardzo szybko uczyła się nowych
kwestii. Nieustannie uaktualniała swój repertuar i komentowała otaczającą ją rzeczywistość.
Utrzymując stały kontakt ze

swoim pokoleniem, cały czas
była na topie. Budziła też wielką
sympatię młodych: tych towarzyszących swojej babci i tych,
równie jak ona, uśmiechniętych
optymistów.
Była laureatką wielu nagród
i plebiscytów. Otrzymała m.in.
Krzyż Kawalerski i Komandorski
Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż
Zasługi, wielokrotnie Telewizyjnego „Wiktora”. Rozśmieszała
i wzruszała Polonię na całym
świecie.
Znając Panią Hanię...
Miałam wielkie szczęście przebywania z panią Hanią. Otóż
w latach siedemdziesiątych byłam organizatorem wielu jej koncertów w Poznaniu i w Wielkopolsce; firmą organizującą było
wtedy Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Estradowych
„Estrada” – ogólnopolska firma
mająca niemal monopol na organizację takich imprez; taki
dzisiejszy menadżer. Zawsze
pierwsza w autobusie, często
z „krzyżówką” w ręce. Wszystko, co wyżej napisałam, poznałam z własnych obserwacji i rozmów. I jeszcze taki mały epizod
świadczący nie tylko o zaufaniu
do osoby organizatora, ale także o godnej podziwu finansowej
odpowiedzialności w stosunku
do instytucji. Otóż po każdym
koncercie, a zazwyczaj były to
dwa koncerty: popołudniowy
i wieczorny, wręczaliśmy pani
Hani bukiet kwiatów. Dziecko
moje, mówi do mnie, z torbami
pójdziecie, jak mi będziesz tyle
kwiatów kupować. Kup mi bukiet na koncert, potem do wody
i daj mi go ponownie wieczo-

rem... Byłam wtedy dla niej taką
niby córką. Wiele rozmawiałyśmy. O przyjaciółce mieszkającej w Paryżu (chyba Ilonce), do
której często jeździła. O mężu
Jerzym Duszyńskim, sławnym
amancie (jednym z bohaterów filmu „Zakazane piosenki”,
w którym to filmie i ona wystąpiła), z którym się rozwiodła
(różniło nas, wspominała, podejście do życia. On: uroczy,
ale odcinający kupony od byłej
popularności i bez życiowego
entuzjazmu i ja, z moim temperamentem). Gdy jednak umierał,
tylko ona trwała przy nim w szpitalu do końca.
Miałam
szczęście
bywać
w jej eleganckim mieszkaniu przy
ul. Staszica w Warszawie, zajadałam się obiadami i ciastami pieczonymi przez gosposię
(pani Joasia?, a może Helenka?, już nie pamiętam) bez reszty oddanej swojej pani – z wzajemnością. Byłam dumna, gdy
pochwaliła opracowany przeze
mnie wywiad z nią dla ówczesnego tygodnika „Wprost”, którego siedziba mieściła się jeszcze
w Poznaniu. Bywałam w teatrze „Syrena” na spektaklach
z udziałem aktorki. I z bukietem
kwiatów w kapelusiku stałam
w tłumie żegnających ją na Powązkach…
Nadal, jak tysiące z nas, słyszę
jej charakterystyczny głos i zawsze, najserdeczniej, mam ją
w swojej pamięci.
Małgorzata Dryjska-Łożyńska
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Refleksje pokongresowe

Drugi Ogólnopolski Kongres
Rad Seniorów, który odbył się
w marcu w Krakowie, był wydarzeniem o znacznej doniosłości dla zorganizowanego ruchu senioralnego. Doniosłość
wynika z tego, że stanowi czytelny sygnał o kształtowaniu
się centrum organizacyjnego
owego ruchu, ogniskującym
problematykę oddolnego formułowania w skali kraju zbiorczych problemów starzejącej
się części społeczeństwa. Tej
grupy, która za kilkanaście lat
będzie stanowiła trzydzieści
procent obywateli naszego
kraju.
W skali lokalnej Rady Seniorów
poradzą sobie z wpływem na
politykę samorządową poprzez
stopniowe, wzajemne uczenie
się współdziałania i przyzwyczajanie radnych, prezydentów, burmistrzów i wójtów do
uwzględniania w lokalnej polityce budżetowej zmieniających
REKLAMA

się potrzeb społecznych w zakresie adaptacji organizmów urbanistycznych do funkcjonowania starszych …sięciolatków.
Ogólnopolskie
Porozumienie
byłoby natomiast postulatywnym partnerem w sprawach wymagających rozwiązań lub ulepszeń systemowych w skali kraju,
przekraczających kompetencje
lokalnych władz samorządowych.
Na razie jeszcze tak nie jest.
Rady Seniorów jako ciała przedstawicielskie środowisk emerytów funkcjonują w piętnastu
procentach gmin. Więcej jest ich
w ośrodkach miejskich. Postulat ustawowego zobowiązania
Rad Gmin do powoływania Rad
Seniorów wydaje się być raczej
dyskusyjnym niż pożądanym, jeśli weźmie się pod uwagę efekty
ich późniejszej skuteczności.
Jeśli bowiem Rada Seniorów
w jakiejś gminie powstanie „na
siłę”, a nie z odczuwalnej potrzeby konkretnego środowiska,
to aktywność jej będzie zerowa,
a istnienie czysto formalne, bez
znaczenia praktycznego. Tego
nas nauczyło nasze długie życie,
zwłaszcza na polach działalności społecznej.
Gdy burmistrz mówi „nie”
Inaczej ma się sprawa, kiedy potrzeby są oddolne i tak silne, że
wykształciły grupę inicjatywną
oraz lidera w gronie aktywistów
przedsięwzięcia. Np. w pewnym
miasteczku na Mazurach środowisko emerytów uznało, że widzi
potrzebę powołania grupy swoich oficjalnych reprezentantów
w kontaktach z burmistrzem.
Ten jednak był zdecydowanie
nieprzychylny powołaniu Rady
Seniorów. Seniorska grupa inicjatywna była jednak tak zdeterminowana, że wynegocjowała
bezpośrednio z radnymi powołanie Rady Seniorów. I to się dokonało. Pierwsze posiedzenie
tej Rady Seniorów odbyło się
15 marca, a burmistrz został
postawiony przed faktem dokonanym. I z tak aktywną grupą
będzie musiał się liczyć, bowiem
zaznaczyła ona wyraźnie swoje
zdecydowanie i nieustępliwość,
to znaczy – skuteczność.
Wydaje się, że w czasie teraźniejszym ani „góra” nie jest
przygotowana do partnerskiego
traktowania emerytów jako liczącej się siły społecznej (co można
było usłyszeć podczas przemówienia jednego z ważnych prelegentów w trakcie kongresu), ani
„dół”. Wielu burmistrzów i wój-

tów w małych jednostkach administracyjnych nie widzi potrzeby
istnienia takich ciał konsultacyjnych jak Rady Seniorów, zakładając, że znając niemal osobiście wszystkich mieszkańców
wsi czy miasteczka, wiedzą sami
doskonale to, co znać powinni.
Miasto versus gmina
Rady Seniorów początkowo powstały w bardzo dużych ośrodkach miejskich. Dla przykładu
– Poznań to miasto, w którym
mieszka 146 tysięcy emerytów
i stanowią oni 26% jego ludności. Większość tej społeczności,
w odróżnieniu od ludności wiejskiej (gminy), mieszka odrębnie
od dorosłych dzieci, najczęściej
solo, często na 3-4 piętrze, codziennie korzysta z komunikacji
publicznej i różnego rodzaju
usług, w tym także komunalnych, w dość szerokim zakresie.
Tak wielkie miasta jak Kraków,
Wrocław, Łódź czy Gdańsk – to
złożona sieć problemów komunalnych,
przestrzennych,
infrastrukturalnych, komunikacyjnych, społecznych i innych,
których emeryt w warunkach
gminnych w ogóle nie zna. W tej
skali jednostkowe, zdawałoby
się, problemy poszczególnych
osób mnożą się przez tysiące
podobnych przypadków (stąd
np. postulat seniorów o likwidację reklam w głośnikach autobusów miejskich jest postulatem
wielkiej liczby pasażerów, a nie
głosem jednostkowym – gmina
tak rozległych liczebnie odczuć
nie zna).
Walka czy szukanie porozumienia?
Ruch powstawania Rad Seniorów jak na razie – szczęśliwie
jest ruchem oddolnym. Powstaje
samorzutnie tam, gdzie narosła
taka społeczna potrzeba, a ciśnienie nabrzmiewających problemów wyłania autentycznych
liderów, chętnych i zdolnych
budować pomosty porozumienia z lokalną władzą. Nabrzmiałe problemy (o ile takie są) dają
siłę argumentów obrazujących
przekonująco, na czym problem
polega, jak dużej liczby ludzi dotyka, w jaki sposób można go
skutecznie rozwiązać i jakie są
oczekiwania wyborców wobec
konkretnego szczebla władzy.
Życie pokazuje, że władza, nawet jeżeli ma dobrą wolę, nie
zawsze i nie wszystko może rozwiązać od ręki. Dlatego konieczna jest tu nauka negocjacji, wzajemnego rozumienia trudności

i polubownych ustaleń. Z tym,
jak mi wiadomo z dziennikarskich rozmów, bywają kłopoty.
Czasami członkowie Rad nastawiają się na walkę i pokonanie,
a nie na partnerskie szukanie
porozumień. I druga strona także. Nie można jednak zapominać, kto do kogo idzie z prośbą
i co kto może, ale nie musi. Kiedy do głosu dochodzą ambicyjki
osobiste, kończy się mądry bieg
spraw. Tak więc skonkluduję, że
Rada Seniorów bez charyzmy,
powołana „z musu” (z nakazu
ustawy), będzie wybrana „z łapanki” i będzie pracowała również „z musu” tzn. anemicznie,
mało skutecznie i nawet ustawa
tu nic nie pomoże.
Poczucie siły w gromadzie
Odrębną jednak sprawą wydaje
się być stworzenie ustawowej
podstawy (której nie zakwestionuje podczas kontroli wykonania budżetu Regionalna Izba
Obrachunkowa),
stworzenia
bazy materialnej (pokój biurowy, ogrzewanie, oświetlenie,
wyposażenie biurowe) i finansowej (niewygórowane koszty
funkcjonowania i kontaktów
służbowych). Ustawowej, ponieważ, jak mi wiadomo z tejże RIO, wójtowie dość często,
zwłaszcza przez pierwsze dwa
lata sprawowania urzędu, mają
dość niski pułap wiedzy z zakresu prawa administracyjnego
oraz prawa finansowego, pracują więc bardzo zachowawczo,
unikają wprowadzania jakichkolwiek nowych rozwiązań, boją się
wszystkiego, co nie jest dotychczasowym, sprawdzonym schematem, ponieważ nie do końca
wiedzą, co im wolno, a czego nie
i trudno im się dziwić, bo są to
osoby piastujące funkcje bardzo
odpowiedzialne, ale w tranzycie
(kadencyjnie).
Cieszyć się jednak należy, że
Ogólnopolskie
Porozumienie
Rad Seniorów zaistniało, nabiera doświadczeń, organizuje
kongresy jako forum wymiany
poglądów i formułowania potrzeb w skali globalnej, jako
miejsce spotkań przedstawicieli
Rad, dając im poczucie „siły
w gromadzie”, a nam, seniorom
indywidualnym buduje poczucie
budowania się jakiegoś oparcia
w skali mocniejszej niż osiedlowy klub seniora.
Andrzej Wasilewski
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ul. Górnośląska9, 43-460 Wisła
tel. 33 855 11 40
kom. + 48 731 731 110
e-mail: kontakt@krokus.pl

Gościnność i dobry smak... u Źródeł
Krokus w Wiśle posiada wpis do rejestru
organizatorów i odbiorców turnusów rehabilitacyjnych
» 14 dniowe turnusy reha» wczasy wypoczynkowe
bilitacyjne już od 1299 zł/ » imprezy integracyjne
os., z możliwością rozli» pełne wyżywienie
czenia dofinansowania
» zabiegi rehabilitacyjne
» 7 dniowe wczasy rekrea- » wieczorki taneczne
cyjno-rehabilitacyjne od
» dni regionalne
590 zł/ os.
» wycieczki

www.krokus.pl
Sanatorium Uzdrowiskowe
„Chemik” Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 17, 57-340 Duszniki-Zdrój

tel. 74 862 76 10

www.chemikduszniki.pl
chemik@chemikduszniki.pl
recepcja@chemikduszniki.pl

10% ZNiŻKi

dla Posiadaczy Karty Seniora

Kameralne, stylowe Sanatorium z „Duszą” i 60-letnią już
tradycją, usytuowane w przepięknej malowniczej miejscowości
Duszniki-Zdrój jest doskonałą bazą
rehabilitacyjno-wypoczynkową. Łączymy
profesjonalizm i nowoczesność z polską
tradycją i rodzinną atmosferą.

Turnusy rehabilitacyjne
Pobyty lecznicze
Pobyty hotelowe
Ośrodek leczenia traumy
Oferty specjalne

www.GazetaSenior.pl
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W grupie siła

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów to największy ogólnokrajowy związek
seniorów, zrzeszający kilkaset tysięcy osób starszych i niepełnosprawnych. O działaniach na
rzecz członków związku, ale nie tylko, aktywizacji osób starszych, pomyśle zniesieniu podatku
od emerytur z dr. Elżbietą Ostrowską, przewodniczącą PZERiI rozmawia Linda Matus.
Linda Matus: Podwyżki emerytur to temat, który rozgrzewa serwery Gazety Senior.
Czy związek otrzymał odpowiedź na ostatni apel dot.
problemu waloryzacji rent
i emerytur (z pełną treścią listu i odpowiedzi można zapoznać się na stronie www.pzerii.org w zakładce aktualności
– przyp. red.)
Elżbieta Ostrowska: Sygnalizujemy te problemy minister
Rafalskiej, nie jest to nasze
pierwsze wystąpienie. W tym
liście piszemy o problemach,
które powinny zostać rozwiązane w pierwszej kolejności, tj.
wypracowanie formuły waloryzacji, która byłaby akceptowalna, jeżeli nie dla wszystkich, to
dla większości osób starszych.
Waloryzacja to niestety jest taki
gorący kartofel, którym wszyscy
się przerzucają. Dla polityków
ukłon w stronę seniorów. Dla
ekonomistów obciążenie budżetu. Dla seniorów coroczne
pytanie, czy będzie, w jakiej
wysokości i czy poprawi to moją
sytuację w tym względzie, że
będę mogła kupić tyle samo leków, żywności.
Otrzymaliśmy odpowiedź. Skłamałabym, gdyby powiedziałam,
że ona nas satysfakcjonuje.
Zawarto w niej wiele ogólnie
słusznych tez. Podsekretarz
stanu Marcin Zieleniecki w MRPiPS (który podpisał odpowiedź
– przyp. red.) odnosząc się do
naszych propozycji dot. rozwiązania problemu waloryzacji,
napisał, że jest to temat złożony
i drażliwy, który wymaga pogłębionej dyskusji. Wiemy, jak trudny jest to problem, ale dyskusja
toczy się od jakiegoś czasu,
a emeryci oczekują konkretnych
rozwiązań i wyników, co chciałabym podkreślić, na dziś. Oni nie
mają czasu czekać. Będziemy
tę odpowiedź upowszechniać,
także na naszej stronie internetowej, aby była dostępna dla
wszystkich zainteresowanych,
nie tylko naszych członków.
Myślę, że odczucia czytelników
będą podobne, że nie jest to
odpowiedź na nasze pytanie
i nie daje perspektywy dla osób,
które mają dziś lat 70, a nawet
80 i 90.
L.M.: Związek poparł projekt
PSL „Emerytura bez podatku”. Czy widzi Pani szanse na
wprowadzenie takiego rozwiązania?
E.O.: Niestety, ten ważny dla
wszystkich seniorów projekt
spotkał się z nikłym zainteresowaniu posłów. Szkoda, że nie
pochylono się nad tą ustawą.
Być może zniesienie podatku
od wszystkich emerytur, niezależnie od ich wysokości, jest
rozwiązaniem zbyt radykalnym.
Ale była to okazja, aby zastanowić się nad sytuacją osób starszych, których, przypomnę, jest
już blisko 10 mln. Rządzący mogli przedstawić swoje pomysły

na poprawę jakości życia osób
starszych. Szkoda, że tego zabrakło.
L.M.: Związek, obok działań wspierających na rzecz
swoich
członków,
aktywnie uczestniczy w kwestach
i zbiórkach organizowanych
przez fundacje i stowarzyszenia, m.in. wspiera WOŚP. Rozmawiamy tuż po ogłoszeniu
kolejnego rekordu Orkiestry,
która nie zagrała w tym roku
dla seniorów.
E.O.: A szkoda, bo było to bardzo dobrze odbierane. Przyznam się, że miałam z WOŚP
bardzo osobiste doświadczenie. W przededniu Świąt Bożego Narodzenia mój mąż znalazł
się w szpitalu i pierwszy sprzęt,
który tam zauważyłam, to był
ten oznaczony serduszkiem.
Włączaliśmy się w działania Orkiestry.
Organizujemy również zbiórkę
żywności dla potrzebujących,
szczególnie w okresach przedświątecznych. Te zbiórki to
sporo gestów płynących z serca, z ograniczonych środków.
Staramy się w miarę naszych
skromnych możliwości pomagać osobom starszym, ale nie
tylko. Podam przykład, bo to
jest prawdziwa praca u podstaw. Mieszkam na Targówku, to
dzielnica wielu starszych ludzi.
Działa tam nasze koło, ale działają także trzy panie - seniorki,
które prowadzą punkt odzieży
używanej. Te panie, pełne energii i zaangażowania, weszły we
współpracę z kilkoma sklepami, które przekazują im partie
odzieży. Przychodzą tam osoby
z całej dzielnicy, nie tylko starsi
i nie tylko z naszego Związku.
Prowadzą to w trudnych warunkach, wiem, bo tam byłam.
Robią to po cichutku, nie towarzyszy temu żadna reklama i tak
w praktyce działają na rzecz
osób starszych.
L.M.: Ale Związek, wbrew
pozorom, ma swoją radosną
twarz, szczególnie widoczną
od niedawna w mediach społeczności. PZERii się bawi.
E.O.: Zaczęliśmy od tych trudnych tematów i ciężkiej sytuacji
materialnej, ale mimo tego osoby starsze zachowują pogodę
ducha i chcą wykorzystać ostatnie lata, realizując swoje pasje,
na które wcześniej nie było
czasu albo odkrywają zupełnie
nowe zainteresowania. Idziemy
za zainteresowaniami naszych
członków. Jeśli mamy grupę
członków, którzy chcą realizować swoje pasje artystyczne,
to powstaje zespół. Zespołów
w naszym związku mamy mnóstwo. Sporo też nasi członkowie
podróżują, dzięki wspólnym wyjazdom można uzyskać niższą
cenę. W grupie siła. W ramach
programu ASOS realizujemy
warsztaty, które wspierają osoby starsze i samotne zagrożone
depresją. To jest ogromny prob-

lem, szczególnie gdy odchodzi
partner. Dlatego też tak ważne
jest dla nas, aby organizować
spotkania i wydarzenia, które
wyciągną seniorów z domu.
Wyjazd wczasowy czy spotkanie przy herbacie, jeśli przyjdzie na pogawędkę, to jest już
sukces. Spotkanie to ruch, kontakt z ludźmi, uśmiech, dawka
optymizmu. W zeszłym roku
zorganizowaliśmy nawet z ZUSem dzień seniora pod hasłem
„Wyjdź z domu”. Wydarzenie
udało się na tyle, że będziemy
chcieli je powtórzyć.
L.M.: Jak dziś wygląda kwestia zrzeszania się z punktu
widzenia związku? Czy nowi
emeryci przystępują do związku, czy poszukują takiej formy
organizacji?
E.O.: Wchodzą na rynek nowe
roczniki relatywnie młodych seniorów, pełnych sił i energii. Mam
nadzieję, że fala tych młodych
emerytów podejmie działania
w organizacjach obywatelskich
i że trafi również do naszego
Związku. Starsi członkowie odchodzą w sposób naturalny, czasem ich działalność ograniczają
kwestie zdrowotne. Komunikujemy nasze działania i zachęcamy
za pośrednictwem strony www,
kolportujemy ulotki. Oferujemy
atrakcyjne formy spędzania czasu, nawiązania relacji. Zapraszamy, przychodźcie.
Oczywiście trzeba zachęcać,
ale cieszymy się z każdej formy
zrzeszania się i każdej organizacji pozarządowej. Ostatnio, faktycznie, powstaje ich sporo i jest
to wyraz wzrostu świadomości
obywatelskiej. Choć nie ma dokładnych szacunków, w tych organizacjach może zrzeszonych
jest około 10 - 15 proc. osób
starszych. Wciąż duża grupa
seniorów znajduje się poza jakąkolwiek formą zorganizowaną
i to z bardzo różnych powodów.
Brak tradycji, brak odpowiedniej
organizacji w miejscu zamieszkania. Widzimy te problemy,
dlatego chcemy docierać tam,
gdzie nas nie ma, także poprzez
media społecznościowe. Od
chwili kiedy założyłam konto
na portalu społecznościowym,
widzę, jak wiele naszych organizacji, nawet tych najmniejszych
kół z malutkich miejscowości
jest tam obecnych i aktywnych.
Informują o swojej działalności,
pokazując swoje działania, są
w ten sposób widoczni. Mimo
tych licznych, obiektywnych
trudności można żyć radośnie
i aktywnie, co więcej warto to
pokazać.
L.M.: Jak najprościej trafić do
związku? Do najbliższej placówki.
E.O.:
Mamy
rozbudowaną
strukturę. Zarząd główny, a następnie 36 oddziały okręgowe,
oddziały rejonowe i koła. Łącznie to ponad 2 tysiące jednostek. Jest to naszą wielką siłą,
ale i powoduje pewne trudno-

ści w dotarciu. W oddziałach
okręgowych można uzyskać
dokładne dane kontaktowe od
lokalnych oddziałów (dane znajdziemy na stronie internetowej
www.pzerii.org). Jeżeli w okolicy nie ma koła, to wystarczy
10 osób, aby takie koło PZERiI
powołać, do czego zachęcam.
Mamy bardzo niskie składki członkowskie, ale z drugiej
strony te finanse nas mocno
ograniczają. Współpracujemy
z samorządami, co pozwala
nam funkcjonować. Lokale są
nam użyczane czasem na warunkach preferencyjnych, ale
mimo to są koszty. Choć muszę przyznać, że spotykamy się
z rosnącą przychylnością.
L.M.: Nie tylko w roku wyborczym?
E.O.: Nie tylko, choć rok wyborczy zwiększa zainteresowanie
polityków seniorami, którzy są
dość zdyscyplinowaną grupą
wyborców. Tu warto zaznaczyć,
że związek jest apolityczny i nikogo o poglądy i sympatie nie
pyta. Wychodzimy z naszymi
postulatami do każdej władzy.
Często słyszę pytanie, czy
sprawa seniorów to jest sprawa
polityczna? Sprawa seniorów
jest sprawą ponadpartyjną, ale
w tym sensie polityczną, że to
decyzje polityczne wyznaczają,
czy i jak jest realizowana.
L.M.: Na dzisiejszą rozmowę
umawiałyśmy się podczas ii
Ogólnopolskiego
Kongresu
Rad Seniorów. Wielu członków PZERii zasiada w radach.
Czy to są ciała, które Państwo
postrzegają jako miejsca wywierania wpływu na lokalne
władze?
E.O.: Idea rad seniorów jest taka,
aby tworzyć silną reprezentację
różnych organizacji senioralnych
i osób znających problemy osób
starszych. To miejsce, aby artykułować swoje racje w imieniu
większej zbiorowości i regionu.
Póki co proces powstawania
rad seniorów idzie dość opornie,
na ponad 2 tysiące gmin mamy
trochę ponad 300 rad seniorów.
Próbowaliśmy nawet w związku
analizować bariery, które pojawiają się na drodze do powołania rady. Czasem jest to niechęć władz, może niewyrażana
wprost, ale zdarza się. Czasami
zbyt słaby nacisk ze strony samych seniorów, a niekiedy trzeba władzę przymusić. Trudności
w porozumieniu się kilku organizacji, które działają na danym terenie. Ale generalnie apelujemy
do naszych członków, żeby się
angażowali w ich powstawanie
i aby zasiadali w nich. Już mamy
sporą reprezentację, bo to są już
setki naszych członków w radach. Stajemy się silnym filarem
rad seniorów.
L.M.: Z drugiej strony świeżo powołany organ inicjatywny może
być liczony w setkach. Czy nie
należałoby uznać jednak sukcesu tak młodej inicjatywy?

E.O.: To jest pewien proces,
który musi trwać. Sami seniorzy
muszą poczuć, że jest to organ,
który reprezentuje ich interesy,
jest potrzebny. W miarę zwiększania się liczby osób starszych, a tym samym poczucia,
że mamy pewną siłę, proces powoływania rad i silniejszego ich
osadzania w strukturach samorządowych będzie postępował.
L.M.: Czy młodsi emeryci
wniosą jakąś nową jakość?
E.O.: Młodsi seniorzy różnią się
od tych starszych roczników. Są
bardziej świadomi. Ich aktywność zawodowa miała miejsce
w czasach nowego rynku, a nastawieni są, proszę wybaczyć
porównanie, bardziej konsumpcyjnie. Co nie jest zarzutem
w gruncie rzeczy. Świadomie
wybierają to, co im bardziej
odpowiada. Dotyczy to także
np. organizacji, do której senior
chce przystąpić, w której chce
działać i funkcjonować. To jest
duże wyzwanie dla związku takiego jak nasz, bo mamy piękne
tradycje, ale musimy nastawić
się na nowego seniora, z jego
oczekiwaniami. Musimy widzieć
te potrzeby i pokazać im, że tutaj też mogą je realizować.
L.M.: Jak można zgłaszać się
z problemami, pomysłami?
Wiem, że są Państwo otwarci
na sprawy seniorów jako takie, nie ograniczają się Państwo do interesów wyłącznie
członków.
E.O.: Jesteśmy otwarci na kontakt listowny, mailowy. Bardzo
dużo dostajemy takich głosów.
Zapraszam każdego, ale przede wszystkim zapraszam do
związku, bo to wzmacnia naszą
siłę oddziaływania. Jeżeli ktoś
chce zasygnalizować problemy
ważne dla środowiska emerytów, to niech się do nas zgłosi,
ponieważ na takich problemach
koncentrujemy nasze działania
i wykorzystujemy te głosy w naszych wystąpieniach do władz,
tj. komisji polityki senioralnej,
rady polityki senioralnej.
L.M.: Jakie ma Pani jeszcze
plany do zrealizowania?
E.O.: Chciałabym, aby związek
skuteczniej rozwiązywał problemy osób starszych i aby żyło
nam się radośniej. To jest moje
zawodowe i prywatne marzenie.

Kontakt

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i inwalidów
Al. Jerozolimskie 30
00-024 Warszawa
tel. 22 827 09 15
tel. 22 827 36 42
(od poniedziałku
do czwartku)
e-mail:
zarzadglowny@pzerii.org

Geriatria

Jerzy Owsiak alarmuje, że wyrzucenie geriatrii z sieci szpitali
powoduje zamykanie oddziałów
geriatrycznych. Sprawę poruszył
w liście otwartym skierowanym
do Agaty Dudy opublikowanym
na Facebooku (znajdziecie go
również na fanpagu Gazety
Senior). Pisze w nim o tym, że
„geriatria otrzymała najnowocześniejszy sprzęt o wartości
ponad 100 milionów złotych, po
raz pierwszy na oddziałach geriatrycznych pojawiły się nowe
urządzenia, takie jak densytometry, rentgeny, ultrasonografy,
kardiomonitory, wszelkiego rodzaju pompy do precyzyjnego
dozowania leków”. Wspomina
też „o najbardziej spektakularnym sukcesie, jakim była wymiana na nowe ponad 8 tys.
łóżek dla seniorów”. Ubolewa
nad tym, że rok 2017 okazał się
dla geriatrii fatalnym – „nie ma
ochrony budżetowej ani systemowej”.

Japonia

Niepokojące zjawisko w Japonii.
Seniorzy z Kraju Kwitnącej Wiśni
coraz częściej dopuszczają się
drobnych kradzieży, aby trafić
do więzienia, bo tylko tam mogą
liczyć na godną opiekę oraz towarzystwo. W ciągu ostatnich 30
lat liczb osób starszych w tym
kraju wzrosła o 300 procent.
Mimo że Japonia jest krajem
zasobnym, to nie wszyscy mogą
liczyć na godną opiekę. Dziś 20
proc. osadzonych w japońskich
więzieniach to seniorzy. Trafiają
tam po popełnieniu drobnych
przestępstw, przede wszystkim
kradzieży w sklepach. Drugim
powodem, dla którego japońscy emeryci decydują się na tak
desperacki jest... samotność.
Japoński rząd podjął już działania zmierzające do zredukowania wskaźnika przestępczości
wśród obywateli powyżej 60.
roku życia. Rządzący obiecali
przede wszystkim zwiększyć nakłady na opiekę społeczną.
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Teoretycznie – tak! Kto to jest
Polak
Bardzo lubiłem ten specyficznie akcentowany przez Edwarda Dziewońskiego sposób
wymawiania owego „teoretycznie tak! Ale…”. I tak jest obecnie ze zdrowym stylem
życia, odchudzaniem i nadziejami na trzytysięczny dodatek z ZUS dla stulatków.
Teoretycznie – tak, ale…

Zdrowy styl życia na stole najbardziej widoczny jest w telewizji. Programy ładne, zajmujące
(teoretycznie) i co najważniejsze – niskobudżetowe. Wszystkie stacje prezentują atrakcyjne
potrawy bezmięsne. W życiu
towarzyskim spotykamy coraz
więcej wegeterian i wegan, co
nie znaczy, iżby było ich dużo,
ale ich wyjątkowość znakomicie
wypełnia przestrzeń społeczną.
W galeriach handlowych co drugi bar oprócz głównego menu
oferuje potrawy wegetariańskie
lub wegańskie, które wielu klientów kupuje przez ciekawość.
Panie wymieniają receptury potraw chińskich, wietnamskich
i innych egzotyków oraz sałatek
własnego autorstwa. Na spotkaniach towarzyskich zawsze
są jakieś sałatki warzywne, na
ogół smaczne. W rozmowach
i opowieściach wszyscy mówią
o unikaniu mięsa, bo niezdrowe.
Teoretycznie – tak. Natomiast
w raporcie „Zmiany preferencji
Polaków w zakresie konsumpcji żywności”, przygotowanym
przez Bank BGŻ BNP Paribas,
czytamy: „W ostatnich latach
w Polsce rośnie konsumpcja
mięsa. Konsumenci nadal najchętniej sięgają po wieprzowinę”. Według „Gazety Finansowej” spożycie mięsa w Polsce
w ciągu ostatnich 15 lat wzrosło
o 9%, a jak donosi portal „Agrofakt” spożycie wołowiny, według
dietetyków najbardziej niezdrowego mięsa, wzrosło o 75%.
Moda na odchudzanie
Odchudzanie się jest na topie.
W rozmowach odchudzają się
wszyscy, wymieniają adresami dietetyczek, tego nie jedzą,
z tamtego zrezygnowali, otrzymują do domu gotowe posiłki w plastikowych pudełkach
i tylko to wolno im jeść itd. itd.
Część z nich szczupleje. Po
pewnym czasie znowu wyjmują dyskretnie z szafy dawne, poszerzane ciuchy. Osoby
biegające rano, wieczorem
i w południe spotkamy w każdej
miejscowości. Grupy „kijkarzy”
są równie popularne i wszędzie widoczne. Na siłowniach
oprócz dziewczyn smukłych
z natury wieku, starsze panie,
które w dalekiej przyszłości być
może nieco zeszczupleją. Starsi panowie, sapiący i dyszący
pracują nad zrzuceniem obwo-

dów powodujących, że koszula
przestała się dopinać na brzuchu i marynarkę trzeba zastąpić
maskującym sweterkiem. Co
prawda, po wyjściu z siłowni
młodzi pędzą do pracy pełnej
aktywności, a starsi wracają do
fotelowo-telewizyjnego
trybu
życia, ale ta siłowniana rekreacja daje organizmowi chociaż
trochę ruchu i wysiłku. A więc
bardzo dobrze. I trzeba wierzyć,
że się schudnie. Jeżeli trzydzieści kilo tłuszczu hodowało się
przez ostatnich trzydzieści lat, to
przecież nie spalimy tego przez
trzy miesiące. A czy na dłużej
starczy motywacji do nielekkich
przecież ćwiczeń? Próbować
warto. „Może nie zeszczupleję –
mówi na siłowni bardzo starszy
pan – ale przez pół godziny czuję się młodszy”. Brawo! Ja też
po to tam chodzę. Po namiastkę
męskiej świetności sprzed pół
wieku. A zyskuje układ krążenia.
Chociaż trochę. Bo waga – jednak nie spada, a teoretycznie –
powinna.
146 lat i szklaneczka whisky
A jak samopoczucie prężne,
to i zdrowie lepsze. Furda tam
– osiemdziesiąt! – mawia pan
Zenek, który ma osiemdziesiąt
dwa i niemal codziennie biega
dookoła stadionu. Mięsa nie
je, sumiennie oddziela na talerzu białka od węglowodanów,
kawy nie pije, papierosów nie
pali, piwa nigdy nie pił, smak
wina zna ze wspomnień, innych
alkoholi też – nie. To co on ma
z życia? – pyta mnie Adam pod
koniec wieczoru, osiemdziesięciosześciolatek, kiedy „opijamy”
wyniki jego badań lekarskich
pozwalających na przedłużenie
licencji czynnego pilota sportowego na następny rok.
Kiedy Kolumbijczyk Pereira
skończył 146 lat, z życzeniami
przybyli przedstawiciele władz
państwowych i chcąc starca
uhonorować poinformowali, że
rząd Kolumbii zamierza wydać
znaczek pocztowy z jego podobizną. Pereira odpowiedział,
że zgadza się pod warunkiem,
że na znaczku znajdzie się informacja, że on pali papierosy
i szklaneczki whisky nie odmawia. Znaczek nie ukazał się.
Zdaniem niektórych naukowców czas życia organizmów
żywych może być odpowiednikiem 7-14 okresów czasu

potrzebnych do osiągnięcia
dojrzałości. U człowieka jest to
wiek 20-25 lat, a więc jego hipotetyczna długość życia może
osiągać 280 lat. Najstarszym
człowiekiem ery współczesnej
o udokumentowanej wiarygodności wieku był doktor Li urodzony w Tybecie w roku 1677,
zmarły w roku 1933 w wieku 256
lat, o czym donosiła wówczas
światowa prasa. Kiedy ukończył
150, a następnie 200 lat, władze
państwowe urzędowo potwierdziły certyfikatem wiarygodność
jego wieku. Doktor Li w swoim
długim, pracowitym życiu posiadał 14 kolejnych żon.
„Klub 120”
Władze byłego Związku Radzieckiego odznaczyły Orderem
Czerwonego Sztandaru niejakiego Mahmuda Ajwazowa,
robotnika rolnego w kołchozie,
na jego 148 urodziny. W roku
1973 w „Nationale Geografic”
zamieszczony był artykuł o ludziach ponad stuletnich. Jedna
z fotografii pokazywała mężczyznę zbierającego liście krzewu
herbacianego w górach Armenii, słuchającego równocześnie
radia transistorowego. Według
metryki urodzenia liczył on sobie 167 lat.
W Księdze Guinessa odnotowany jest Syryjczyk, który został ojcem 9 dzieci po ożenku w wieku
80 lat. Aby przymknąć ironiczne
żarty o ewentualnej pomocy
młodszych sąsiadów w tym
osiągnięciu, dopowiedzmy za
prof. Nieumywakinem, jednym
z twórców medycyny kosmonautów, że potencję zachowuje
37% mężczyzn w wieku 70-80
lat, 12% mężczyzn około dziewięćdziesiątki i 3% stulatków.
W Hawanie, stolicy Kuby, w roku
1994 Karaibskie Towarzystwo
Medyczne
powołało
„Klub
120”. Klub zrzesza osoby które
ukończyły 120 lat życia, a jego
członkowie spotykają się na
dorocznych kongresach. Członkowie klubu są mieszkańcami
18 krajów. Rozproszenie to daje
obraz wyjątkowości zjawiska
w przestrzeni globu, dotyczy
ludzi żyjących w różnych klimatach, w różnych warunkach socjalnych i kulturowych. Polska,
nie jest tam jeszcze, niestety,
reprezentowana.
Polscy stulatkowie
No właśnie! A jak jest u nas?

Dane PESEL, ZUS i GUS są rozbieżne. Ale o któreś trzeba się
oprzeć. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego
wybranych przez „Gazetę Wyborczą”, w Polsce mamy 5648
osób ponad stuletnich, w tym
kobiet 4534, a mężczyzn 1114.
Najstarsza kobieta ma 115 lat,
a dwoje najstarszych mężczyzn
po 113. Najwięcej stulatków
żyje na Mazowszu (724) oraz
w Wielkopolsce (417), z czego
80% to kobiety. Rodzi się tu zasadne pytanie, co może zrobić
człowiek, aby wydłużyć swoje
życie w zdrowiu i sprawności.
W odpowiedzi najczęściej usłyszymy: zdrowe odżywianie, najlepiej bezmięsne (na Okinawie,
gdzie jest jedno z największych
skupisk stulatków, wieprzowina
jest powszechna), oczywiście
całkowite wykluczenie alkoholu
(na Okinawie i na Sardynii stulatkowie wieczór często kończą
jedni lampką sakę, drudzy grappy) i dużo ruchu. Rzadko natomiast usłyszymy o zalecanych
formach życia psychicznego:
dużo poczucia humoru, optymizmu, kontaktów towarzyskich
na co dzień, tańcach jako formy
rekreacji towarzyskiej itp.
Dla każdego co innego
Proporcja 5 tysięcy do 38 milionów daje wprawdzie szanse
teoretyczne jedynie, ale nie jest
intencją autora zniechęcanie
czytelników. Warto bowiem starać się, aby nasza starość, obojętnie jak długo trwająca, była
zdrowa, sprawna i komunikatywna. Czy to zawsze się uda?
Teoeretycznie, tak! – rzekłby
Dziewoński. Według własnego
planu, zindywidualizowanego
rozumowania, a nie – pod szablon, niekoniecznie pasujący do
twojej osobowości. U jednej
osoby wyjdzie to w takim modelu stylu życia, a u innej osoby ten właśnie model się nie
sprawdzi. Zaowocuje natomiast
– model inny. Jak w poniższym
dowcipie:
Podczas prelekcji 120-latka
o tym, jakie prowadził życie,
aby osiągnąć posiadany wiek
godzien najwyższego szacunku
(oczywiście eksponuje niezbędne warunki trybu życia: nigdy
nie palił, nigdy nie miał w ustach
alkoholu, absolutna wstrzemięźliwość seksualna itd. itp., czyli
asceza absolutna) w pewnym
momencie słychać jakąś szamotaninę z ochroniarzami przy
wejściu. Na to sędziwy mówca
krzyczy: „Absolutnie proszę
nie wpuszczać tego pijaczyny
wiecznie cuchnącego nikotyną,
który ciągle się szlaja od baby
do baby!!!”. „Pan go zna?” –
pyta ktoś obok. „Oczywiście!
Przecież to mój starszy brat”.
„I to by było na tyle” – jak kończył swoje cosobotnie, frywolne felietony radiowe w latach
sześćdziesiątych sławetny satyryk, profesor Jan Tadeusz Stanisławski.
Andrzej Wasilewski

Refleksje o niepodległej
Polsce
Po podzieleniu wielonarodowego królestwa, jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów, po
latach zaborów, po PRL-u, ktoś
wpadł na pomysł, by w tym roku
obchodzić 100-lecie odzyskania
niepodległości.
Pewnie jest jeszcze parę osób
w Polsce, które urodziły się
w czasie zaborów, ale wybicia
się na niepodległość raczej
nie pamiętają. Kiedy będziemy
świętowali stulecie, może warto
zadać sobie pytanie: kto to jest
Polak, jakie cechy wyróżniają
Polaka od innych nacji, wreszcie
jakie warunki trzeba spełnić, by
być Polakiem?
W świetle prawa Polakiem jest
każdy, kto ma polskie obywatelstwo. To obywatelstwo to więź
prawna łącząca jednostkę (osobę fizyczną) z państwem, na
mocy której jednostka ma określone prawa i obowiązki wobec
państwa, a państwo – analogicznie – ma obowiązki i prawa
wobec jednostki. Niby oczywiste. Różne traktaty i konwencje
gwarantują prawo do obywatelstwa, tak by każdy człowiek je
posiadał.
Narodowość
W wielu przypadkach w ostatnim ćwierćwieczu Polacy wybrali wygodę opieki socjalnej wyżej
rozwiniętych państw i zrezygnowali z polskiego obywatelstwa.
Pozostawili tu, na polskiej ziemi,
groby przodków, rodziców, przyjaciół i wyemigrowali bez ochoty na powrót. Czy to są jeszcze
Polacy? Konstytucja rozstrzyga
tę kwestię jednoznacznie w preambule następującym zwrotem:
„My, Naród Polski – wszyscy
obywatele Rzeczypospolitej”.
Do bycia Polakiem niezbędne
jest obywatelstwo. Obywatele
Polski innych narodowości niż
polska mają swoje specjalne
przywileje niezbędne do zachowania tradycji, tożsamości narodowej, kultury.

Ojczyzna
To miejsce, gdzie żyli twoi ojcowie, to miejsce, gdzie groby
przodków i rodzinne historie. To
sentymenty do utraconych ziem
w wyniku zawieruchy wojennej.
ii Rzeczpospolita
Przed wojną ludności narodowości polskiej było według
spisu z 1931 roku 65 proc. Narodowość oceniano nie na podstawie zapatrywań, lecz według
deklarowanego języka ojczystego. Mówiłeś w jidisz lub po
hebrajsku, toś Żyd. Największą
mniejszość stanowili Ukraińcy,
prawie 14 proc. Żydzi 8,6 proc,
choć w miastach liczebność
mogła dochodzić do 50 proc
ludności lub więcej. W milionowej Warszawie Żydów było 380
tysięcy. Teraz do innej niż polska
narodowości przyznaje się niecałe 3 proc. ludności, a najliczniejsze mniejszości to Ślązacy
i Kaszubi.
Wzajemne obowiązki i prawa
Państwo chroni swoich obywateli, chroni ich własność, zapewnia ochronę zdrowia, chroni granice, edukuje, zarządza
wspólnym majątkiem. Obywatel
ma obowiązek łożyć w formie
podatków na te wspólne cele,
a także w przypadku zagrożenia
wojną stawić się do wojska.
Jesteś patriotą?
Odpowiedz na takie pytania,
najlepiej przed lustrem, patrząc
sobie głęboko w oczy. Co jest
podstawowym
obowiązkiem
obywatela? Czy płacący podatki
za granicami na Cyprze, Malcie
to Polacy? Czy donoszenie do
Urzędu Skarbowego na unikających płacenia podatków to
zasługa?
Czy czerpanie pełnymi garściami ze wspólnych pieniędzy
zebranych z podatków na swoje prywatne cele jest czynem
nagannym? Czy dewastacja
środowiska, zaśmiecanie lasów,
zatruwanie powietrza i wody jest
naganne? Działałeś dla wspólnego dobra? Patrzysz na siebie
z zadowoleniem? Gratuluję.
Jerzy Dudzik

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. W tym roku obchodzimy ten specjalny, okrągły jubileusz. Chcemy świętować,
jak na gazetę przystało – słowem i refleksją, zadając pytania, prowokując do myślenia. W każdym wydaniu prezentujemy krótką refleksję
dotyczącą niepodległości i Polski w dzisiejszej
skomplikowanej odsłonie.
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Analogowy dziadek
Moja prababcia ma 92 lata i potrafi posługiwać się komputerem, natomiast
dziadków mam analogowych. Najczęściej motywacją do posługiwania się nowymi
technologiami jest potrzeba kontaktu z dziećmi, wnukami za granicą.
W Stowarzyszeniu Żółty Parasol
na wrocławskim Ołbinie rozmawiam z paniami, które przyszły
na angielski. Wprawdzie Joanna
powiedziała, że dzisiaj i o tej porze ruch raczej mały, ale zajęcia
odbywają się w zgodzie z grafikiem. Po południu, kiedy są kursy komputerowe, to przewalają
się tu tłumy. Po co w wieku 60
+ uczyć się angielskiego? Motywacje bywają różne. Jedna
z pań mówi, że to ułatwia jej podróże. Jeżdżę często z koleżanką po świecie. Jak jesteśmy na
wyjeździe stacjonarnym w hotelu, to angielski umożliwia nam
krótkie wycieczki po najbliższej
okolicy, porozumienie się z obsługą. Dla innej z pań motywacją był pobyt w Anglii. Córka
wyjechała już kilka lat temu.
Pojechałam zobaczyć wnuki.
Czułam się fatalnie bez znajomości angielskiego. Nic nie
rozumiałam. Zero kontaktu.
Zmotywowało mnie do tego, by
poznać język. To także świetna
gimnastyka dla mózgu, niemal
chórem mówią wszystkie panie.
Biblioteka
Jak to w klubie dla seniorów.
Zawsze się coś dzieje. Właśnie
weszła pani z ulicy i pyta, czy
może zostawić książki. Może się
komuś przydadzą? – zapytała.
Przyniosła dwa plecaki, kilka
albumów o malarstwie, piękne wydania. Książki zadbane,

niemal nieużywane. Dlaczego
wyzbywa się pani takiej kolekcji
albumów? Zmieniam miejsce
pobytu, nie będę wiozła książek w świat. A na dodatek, już
się nimi nacieszyłam. Dla mnie
radość, że się nie zmarnują, że
jeszcze kogoś będą cieszyły.
Biblioteka w Żółtym Parasolu
to może za dużo powiedziane,
zaledwie kilka regałów. Sporo
kryminałów. Na przeczytanie
wszystkich książek pewno by
i rok nie starczył.
Malarki
Anna przed każdymi zajęciami rozstawia dla swoich podopiecznych sztalugi, układa pieczołowicie temat dzisiejszych
zajęć, martwą naturę. Jedna
z uczestniczek kursu mówi, że
lubi kolory. Był taki trend w malarstwie, zwany koloryzmem.
Inna z pań zachwyca się mglistymi obrazami. W smartfonie
ma nawet słynny obraz Williama
Turnera „Deszcz, para, szybkość”. Rozmawiamy o postrzeganiu kolorów i bardzo szybko
zbliżamy się do rozważań, co to
jest świat rzeczywisty i jak wygląda. Może tak, jak widzą go
szamani z brazylijskiej dżungli
pod wpływem grzybków halucynogennych? Niebezpieczny
obszar, ta dżungla. Zajęcia plastyczne to nie tylko nauka rysowania i kopiowania obrazów. To
także pobudzanie tych obsza-

rów mózgu, które są odpowiedzialne za postrzeganie.
Pilates
By wygimnastykowany mózg
mógł cieszyć, potrzebne jest
sprawne ciało. Yoga, zumba i pilates, w grupie, z udziałem trenera. Tak łatwiej dbać o sprawność fizyczną.
Edukacja z nowych
technologii
Stowarzyszenie Żółty Parasol
zasłynęło połączeniem edukacji seniorów z zakresu technik
komputerowych z zaangażowa-

niem młodzieży. Młody edukator
i młodzi duchem seniorzy wespół osiągają świetne rezultaty.
To międzynarodowy program.
Umiejętność posługiwania się
smartfonem i komputerem,
i obsługiwanie tych urządzeń
pozwala wygodniej żyć. Na pytanie, czy w sklepie wybierają
kolejkę z kasą obsługiwaną
przez człowieka, czy też taką
samoobsługową, wolą jednak
tę, gdzie siedzi pracownik. Tam,
gdzie chodzi o pieniądze, jesteśmy jeszcze zachowawczy i pre-

ferujemy stare przyzwyczajenia.
Technologia zbliżeniowa NFC
natrafia na bierny opór. W młodości to co innego. Wspominamy z łezką wzruszenia poczciwą
Odrę na karty perforowane. To
był prawdziwy komputer, żartujemy sobie.
Zagrożenia, czyli czytaj ekran
Nie tylko pokolenie 60+ musi
obawiać się przestępców w cyfrowej przestrzeni. Hakerzy potrafią przenikać do tajnych baz
danych, potrafią instalować
programy szpiegujące, potrafią na odległość zablokować
komputer. Co najmniej od 10
lat słyszymy i czytamy, że przy
pomocy skanera sczytali dane
karty płatniczej, odczytali pin
i okradli konto. W starciu ze
złodziejem ufny użytkownik Internetu raczej jest bez szans. By
uniknąć niebezpieczeństw związanych z utratą pieniędzy, trzeba zachować powściągliwość
w publikowaniu swoich danych.
Nie podajemy haseł do poczty,
do Facebooka, nie instalujemy
przypadkowych
darmowych
programów. Hasło zmieniamy
co 2 tygodnie, tak postępują policjanci ze swoimi służbowymi
komputerami. Bankowcy hasło
do logowania zmieniają częściej. I oczywiście instalujemy zapory i programy antywirusowe.
Mnogość i dostępność informacji na naszych urządzeniach
końcowych jest tak ogromna, że
nie ma możliwości sprawdzenia
tego wszystkiego, co dzieje się
w ciągu ostatniej doby. Czasy,
kiedy podstawowym nośnikiem
informacji był dziennik telewizyjny o 19:30, odeszły w mrok
historii. Teraz podstawowym
nośnikiem bieżących informacji
ze świata są wyspecjalizowane
serwisy internetowe w dowolnym języku z dowolnego obsza-

ru świata. Możesz sobie sprawdzić na przykład pogodę na
wulkanie Stromboli, oglądając
przekaz z kamery internetowej
na żywo. Kamera czasami się
zawiesza.
E-book
Smarfton jest poręczniejszy
i posiada intuicyjny sposób
przewijania stron. Komputer –
wszyscy wiedzą. A e-book? No
właśnie. To urządzenie działa
inaczej niż ekran smartfona.
E-book ma elektroniczny papier.
Pod wpływem impulsów elektrycznych drobiny atramentu
układają się w kształt liter i jeszcze jedno – jak jest ciemno – to
musimy e-book oświetlić, tak
samo, jak książkę. Ile książek
zmieści się w takim urządzeniu?
Dowolna ilość, taka, jaką wprowadźmy do pamięci urządzenia.
Książki kupujemy w księgarniach lub starsze, na które nie
ma już praw autorskich, możemy pobrać z różnych bibliotek
cyfrowych i przekonwertować
na format obsługiwany przez
e-booka.
Wybór
Od ciebie zależy, co wybierzesz.
Możesz zostać analogowym
dziadkiem i żyć tak, jak nasi
dziadkowie. Możesz też zadbać
o ciało i umysł i poznawać tajniki współczesnego świata
z użyciem nowoczesnych technologii. Zaraz po wojnie wielu
zamiast podpisu kreśliło na
dokumentach znak krzyża. Mówiono o nich analfabeci. Czy
nadszedł już czas, kiedy brak
umiejętności posługiwania się
smartfonem do wykonywania
operacji finansowych, do zakupów, do kontaktów z urzędem
będzie uważany za analfabetyzm?
Jerzy Dudzik

REKLAMA

Okulary: 1234. Niskie
ceny zamiast wielkich słów.
Fielmann prezentuje 2000 modnych okularów, znane marki
i modele projektantów o międzynarodowej sławie, w gwarantowanej przez nas korzystnej cenie*.
Bezpłatne badanie ostrości wzroku
najnowocześniejszymi urządzeniami, w każdej chwili,
bez rejestracji.

0,00 zł

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

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

279,00 zł

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

Gazeta Senior nr 3/2018

8

www.GazetaSenior.pl

Sprawy cywilne

REKLAMA

Masz do tego PRAWO. Odcinek 3

Od 23 lat
nie odmawiamy
pomocy...
Wrocław
ul. Włodkowica 35, przy Urzędzie Stanu Cywilnego
ul. Opolska 8, przy cmentarzu
ul. Ślężna, przy Weigla, przy Szpitalu Wojskowym
ul. Osobowicka 61, przy Cmentarzu Komunalnym
ul. Trzebnicka 24, w pobliżu Szpitala MSWiA
ul. Traugutta 57/59, dawny szpital

71 344 11 97
794 700 041
794 700 042
505 304 172
794 700 032

Kąty Wrocławskie
ul. Mireckiego 5, przy kościele
ul. Mireckiego 26, przy Cmentarzu Komunalnym

71 316 63 52

Zakład Pogrzebowy „Styks” oferuje CAŁODOBOWY
przewóz sanitarny osób zmarłych.

Nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc?

601 700 280
794 700 034

Każdy z nas może być stroną
lub świadkiem w sprawie cywilnej. W związku z tym przyda
się nam trochę informacji na ten
temat. Kim jest powód, a kim
pozwany? Gdzie skierować pismo procesowe? Co zrobić, gdy
sprawa toczyć się będzie w odległej miejscowości, a nam brakuje zdrowia czy sił na dojazdy?
Wydziały cywilne znajdują się
we wszystkich sądach rejonowych. Rozpatrywane są w nich
sprawy majątkowe w trybie
procesowym (inicjowane wpłynięciem pozwu) i nieprocesowym (wszczęte na podstawie
wniosku). Sposób rozpoznawania spraw cywilnych wynika
z kodeksu cywilnego (w skrócie kc), który określa regulacje
związane np. z umowami cywilnoprawnymi, zasadami kupna-sprzedaży, odszkodowaniami.
Tryb rozpoznawania spraw,
czyli zasady sporządzania pisma procesowego, sposobu zachowania stron, działanie sądu
w celu przeprowadzenia rozprawy i wydania orzeczenia, przesłuchania świadków – określa
kodeks postępowania cywilnego (w skrócie kpc).
Powód, pozew, pozwany
Sprawy rozpoznawane w procesie to np. sprawy o zapłatę,
o odszkodowanie, a w trybie
nieprocesowym np. o stwierdzenie nabycia spadku, dział
spadku, podział majątku. Osoba
dochodząca swoich roszczeń
w procesie to powód. Jej pismo
zawierające żądania nazywa się
pozwem, a strona, przeciwko
której żądania te kieruje, nazywana jest pozwanym. Osoba
występująca z wnioskiem, w postępowaniu cywilnym nieprocesowym, o np. podział majątku
jest wnioskodawcą, zaś druga
strona – uczestnikiem postępowania. Sprawy rodzinne toczą
się w wydziałach rodzinnych
według kodeksu postępowania
cywilnego. W trybie procesowym np. o alimenty, ustalenie
ojcostwa oraz w trybie nieprocesowym dotyczące np. władzy

rodzicielskiej – o jej pozbawienie,
ograniczenie czy o uregulowanie
kontaktów z dzieckiem.
Ważną rolę w dochodzeniu swoich praw odgrywa wiedza na
temat możliwości zainicjowania
cywilnego postępowania sądowego. Pierwsze kroki po informacje z jakim pismem wystąpić gdy
np. drugi rodzic nie płaci alimentów, powinniśmy skierować do
Biura Obsługi Interesanta (BOI)
lub właściwego sekretariatu, jeśli
w sądzie nie ma Biura. Tam uzyskamy informację ogólną (nie
poradę prawną) o tym, jaki rodzaj
pisma należy złożyć oraz informację o możliwości skorzystania
z wzoru pozwu. Wzory pism procesowych zamieszczane są też
na stronach internetowych sądów
rejonowych i okręgowych. Ważne
jest, aby nasze pismo procesowe
– pozew skierować do właściwego sądu.
Gdzie złożyć pozew?
Kodeks postępowania cywilnego
wskazuje co do zasady – właściwość w sprawach cywilnych według sądu miejsca zamieszkania
pozwanego. Wyjątki stanowią
niektóre sprawy rodzinne, jak np.
o alimenty czy ustalenie ojcostwa,
gdzie ustawodawca umożliwia
stronie składającej pozew, zwanej powodem, na wybranie czy
pismo to skierować do sądu wg
własnego miejsca zamieszkania
czy miejsca zamieszkania pozwanego. Jeśli skierujemy sprawę do
niewłaściwego sądu, przekaże on
ją do sądu właściwego, tyle że
spowoduje to przedłużenie postępowania. Kiedy otrzymamy pismo
z sądu, należy je uważnie przeczytać, wraz z zawartymi pouczeniami. Nieodbieranie pism sądowych
prawidłowo do nas zaadresowanych może spowodować kłopoty.
Zgodnie z przepisami kodeksu
postępowania cywilnego sąd
może uznać takie pismo za prawidłowo doręczone i prowadzić
sprawę bez naszej obecności. Pozbawimy się tym samym możliwości przedstawienia naszych racji
i zajęcia stanowiska.
Jeśli mamy wątpliwości co do

Genowefa Pietraszewska jest sędzią rodzinnym w stanie
spoczynku. Prowadzi zajęcia poświęcone edukacji prawnej
w Centrum inicjatyw Senioralnych w Poznaniu w ramach Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa.

Ochrona konsumentów-seniorów

Zakład Pogrzebowy Styks, jako jedyny we Wrocławiu,
zapewnia przewozy zmarłych z Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych przy ulicy Ołbińskiej 32 oraz
wszystkich hospicjów, domów pomocy i szpitali.

www.styx.pl
www.facebook.com/zapal.swieczke
Zakład Pogrzebowy „Styks” świadczy usługi pogrzebowe we Wrocławiu (zarówno na cmentarzach komunalnych, jak i parafialnych), a także na terenie całej Polski. Oferuje również MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT ZMARŁYCH. Wśród krajów,
z którymi współpracowaliśmy do tej pory, wymienić można m.in.: Anglię, Niemcy, Jemen, Hiszpanię, Bośnię.

Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów alarmuje. Najczęściej powtarzające się nieuczciwe działania to nakłanianie
osób starszych do zakupu drogich zestawów garnków, koców
czy urządzeń paramedycznych,
z reguły sprzedawanych po zawyżonych cenach.
Sprzedaż
takich produktów i usług odbywa
się najczęściej w hotelach lub
w sanatoriach, a osoby starsze
zaprasza się pod pretekstem wykonania bezpłatnych badań.
Nieuczciwe praktyki firm to: zatajanie handlowego celu pokazu
w trakcie zapraszania (np. zaproszenie na bezpłatne badanie
medyczne); wprowadzanie konsumentów w błąd co do stanu
ich zdrowia (problem zdrowotny
zostaje „ujawniony” w czasie

badania); wprowadzanie w błąd
co do właściwości produktów
(uczestnikom pokazu wmawia
się, że pościel ma własności
rehabilitacyjne, a garnki umożliwiają przygotowywanie potraw
obniżających cholesterol); stosowanie
niedopuszczalnego
nacisku w trakcie zawierania
umów (odwoływanie się do odpowiedzialności za stan zdrowia
członków rodziny); niedoręczanie dokumentów dotyczących zawartej umowy (nieprzekazywanie
wzoru formularza o odstąpieniu
od umowy); utrudnianie zakończenia umowy (bezpodstawnie
domagając się wysokich opłat
dodatkowych); uniemożliwianie
kontaktu ze sprzedawcą (podawanie fałszywych adresów poczty elektronicznej lub brak reakcji

treści czy zarządzenia można
skontaktować się telefonicznie
z sekretariatem czy BOI celem
ich wyjaśnienia. W naszym
interesie leży, by nie lekceważyć pism sądowych. Od takiej
postawy sprawa nie „zniknie”,
a my możemy mieć kłopoty.
Gdy sprawa toczy się w innym
mieście
Jak postąpić, gdy sprawa toczyć
się będzie w innej, nieraz odległej miejscowości, a strona czy
świadek nie ma zdrowia czy sił na
dojazdy lub jest niepełnosprawna
i porusza się na wózku? Lub gdy
dojazdy na rozprawy związane są
z dużą uciążliwością?
W takiej sytuacji można się zwrócić do sądu o przesłuchanie
przed sądem swojego miejsca
zamieszkania lub jeśli mieszkamy w miejscowości gdzie nie
ma sądu – w sądzie najbliższym
miejsca zamieszkania w drodze
tzw. pomocy prawnej. Ponadto,
zgodnie z treścią art. 263 kodeksu postepowania cywilnego,
istnieje możliwość przesłuchania
osoby niepełnosprawnej (dotkniętej chorobą lub kalectwem)
w jej miejscu zamieszkania.
Możliwości te dotyczą zarówno
osób inicjujących postepowanie
– powoda czy pozwanego, jak
i wskazanych w sprawie świadków. Na niemożność stawiennictwa w celu przesłuchania przed
sądem prowadzącym sprawę
można zwrócić uwagę sądu już
w piśmie powołującym świadka
lub w pozwie, jak też w odpowiedzi na wezwanie sądu celem
przesłuchania strony czy świadka. W praktyce przesłuchanie
w miejscu zamieszkania polega
na przybyciu w wyznaczonym
terminie sędziego z protokolantem do miejsca zamieszkania
osoby niepełnosprawnej i spisaniu jej wypowiedzi i odpowiedzi
na pytania w konkretnej sprawie.
Genowefa Pietraszewska

W kolejnym odcinku cyklu
„Masz do tego PRAWO” dowiemy się, jak przebiega rozprawa cywilna, jakie mamy
prawa i obowiązki w związku
z udziałem w postepowaniu
cywilnym.
na telefony i e-maile).
Aby ograniczyć nieprawidłowości
UOKiK rozważa m.in. wprowadzenie wymogu zgłaszania pokazów, a także obowiązek wyraźnego informowania zapraszanych
konsumentów o handlowym celu
spotkania. Umowa byłaby automatycznie rozwiązywana, jeżeli
pokaz nie zostałby zgłoszony,
obowiązki jasnego informowania naruszone lub ceny byłyby
rażąco zawyżone w stosunku
do rynkowych. Urząd postuluje
również zaostrzenie przepisów
związanych z umowami dotyczącymi usług medycznych. Obecne
przepisy nie są precyzyjne, więc
nieuczciwi handlowcy zapraszają
seniorów na bezpłatne badania,
które służą wyłącznie sprzedaży
drogich pakietów medycznych.
Źródło: UOKiK
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Nie skracaj sobie
drogi… życia

testamentwypadek

ODCINEK ii

na wszelki

Dlaczego boimy się testamentów?

Od początku istnienia testamentów, a więc (w Polsce) od drugiej połowy XII w., sporządzali je najczęściej
śmiertelnie chorzy, umierający bądź osoby w sędziwym wieku, które pragnęły rozporządzić swoimi dobrami
inaczej, niż przewidywało dziedziczenie ustawowe. Tymczasem polscy prawnicy specjalizujący się w prawie
spadkowym zauważają, że w ostatnich kilkunastu latach, podejście do testamentów ulega zmianie.

Odpowiedzialni jesteśmy nie
tylko za to, co robimy, lecz i za
to, czego nie robimy (Lao –Tse,
półlegendarny chiński filozof,
twórca taoizmu)
Wielki Filozof ma rację.
Wiosna! Cieplej, więcej słońca,
dni coraz dłuższe. Mamy ochotę
wyjść z domu, pospacerować,
pobiegać…
Tamtej wiosny (minął prawie rok)
też był ciepły, słoneczny dzień.
Halina (68 lat) zadbana, energiczna emerytka po śniadaniu
postanowiła wyjść na spacer do
pobliskiego parku.
Spore osiedle w dużym mieście, aby dojść do parku trzeba
przejść skrzyżowanie (są światła), dalej prosto, potem na drugą
stronę ulicy i już jest park, zieleń.
Halina w znakomitym nastroju
cieszy się słońcem, mruży oczy,
mocne słońce jest jeszcze nisko
i oślepia. Nie wzięła okularów
przeciwsłonecznych – to błąd.
Halina jest już za skrzyżowaniem,
nie chce jej się iść do przejścia
dla pieszych, skraca sobie drogę, bo to trochę bliżej. Rozgląda
się, przechodzi przez jezdnię,
słońce!… nagle samochód –
pisk opon, ostre hamowanie…
Halina cofa się gwałtownie, ale
za późno – auto uderza ją w lewy
bok. Karetka, szpital, operacja,
długa rehabilitacja. Na szczęście
przeżyła, chodzi, ale ciągle jeszcze z tzw. „szwedką”.
Nie musiało tak być!
Halina opowiada, że nie zauważyła nadjeżdżającego samochodu, bo oślepiło ją słońce. Może
gdyby miała okulary przeciwsłoneczne zauważyłaby… może.
Nie zdążyła się cofnąć na chodnik, a kierowca nie spodziewał

się w tym miejscu pieszych, bo
tu nie ma pasów! No właśnie.
Halina przechodziła w niedozwolonym miejscu – tam nie
ma przejścia dla pieszych, jest
trochę dalej. Ile dalej? 100 – 120
kroków.
Nie skracajmy sobie drogi… życia!
Wiele osób – jasne, że nie tylko
starszych – skraca sobie drogę,
przechodząc byle gdzie. Wiadomo, że często pasy są trochę dalej od sklepu, od domu, apteki,
parku – czasami bolą nogi, albo
spieszymy się, czy po prostu nie
chce się iść kawałek dalej do
przejścia dla pieszych. Skracamy sobie drogę, myśląc „przecież zdążę, szybko przebiegnę”,
ale samochody są coraz młodsze i szybsze, a my coraz starsi
i wolniejsi. Zawsze warto przejść
po pasach. Postępując tak, jak
Halina, mamy „szansę” skrócić
sobie nie tylko drogę, ale i życie.
Statystyki wydają się nudne, ale
wiele mówią o pieszych i o kierowcach. To są dane dotyczące
2016 roku znalezione na stronach Komendy Głównej Policji,
niestety nie ma jeszcze danych
za 2017 rok. Najechanie na
pieszego – 8 255 24 wypadków,
zginęło 859 osób, a rannych zostało 7 838. Dane są porażające,
niestety do wypadków dochodzi
też na przejściach dla pieszych,
ale wtedy możemy przynajmniej
dochodzić odszkodowania. Tutaj
raczej nie ma takiej możliwości.
Kierowca też jest winny, jeśli jechał za szybko w terenie zabudowanym, sąd zdecyduje o jego
winie albo niewinności.
Alicja Ponikowska

Coraz częściej na ich napisanie
decydują się osoby młode, które
często podróżują i będąc przezornymi, robią to „na wszelki wypadek”. Są też i tacy, którzy żyją
w związkach partnerskich i dobrze wiedzą, że zgodnie z dziedziczeniem ustawowym, ich partner nic po nich nie odziedziczy.
Większość osób odwiedzających
kancelarie notarialne to jednak
osoby po 60-tce, które twierdzą,
że na tamten świat na pewno się
jeszcze nie wybierają, ale pragną
uregulować wszystkie sprawy
teraz, kiedy są w pełni sił, samodzielni, świadomie podejmują
decyzję i nie czują presji, że powinni przekazać to, co posiadają,
konkretnej osobie.
Wystarczy kartka i długopis
Nie piszemy testamentów, bo
uważamy, że „nie nadszedł jeszcze właściwy czas”. A kiedy taki
nadejdzie? „Im prędzej się za to
weźmiemy, tym lepiej. Z tą decyzją, tak samo jak z każdą inną,
nie ma co zwlekać” – tłumaczą
prawnicy i dodają, że w przypadku
testamentów, zwłoka przyszłego
spadkodawcy może się okazać
poważna w skutkach dla jego
spadkobierców, którzy w razie braku testamentu (i braku zgody co do
podziału spadku) pójdą do sądu
i będą próbowali podzielić majątek
zmarłego po własnej myśli. Ci, którzy zwlekają, tłumaczą ponadto, że
nie mają czasu zabrać się za ten temat, zresztą to wszystko wymaga
zachodu i uwagi, bo cała czynność
jest „bardzo skomplikowana”. Czy
tak jest naprawdę? Przygotowanie
do napisania testamentu nie zajmuje wiele czasu. Wystarczy kartka, długopis i wygodny fotel. Kolejność czynności jest następująca:
zastanówmy się, co posiadamy
i wypiszmy to na kartce, podając
przybliżoną wartość wszystkich
tych rzeczy (Składniki majątku

i ich wartość). Następnie wypiszmy na kartce wszystkie nasze
zobowiązania finansowe: kredyty,
pożyczki oraz inne zadłużenia;
podajmy przybliżoną ich wartość
(Długi i ich wysokość). Kolejną
czynnością powinno być odjęcie
od kwoty stanowiącej wartość
naszego majątku, kwotę naszego
zadłużenia. Wtedy dowiemy się,
ile naprawdę spadkobiercy po
nas odziedziczą (jeśli się okaże, że
kwota zadłużenia przewyższa spadek, poinformujmy o tym naszych
najbliższych; po naszej śmierci
będą oni musieli odrzucić spadek,
mają na to tylko 6 miesięcy; co więcej, spadek będą musiały również
odrzucić ich dzieci). Dalej, wypiszmy na kartce imiona i nazwiska
wszystkich osób, które chcemy
uwzględnić w testamencie oraz
wskażmy, komu co przekazujemy.
Wizyta u notariusza
Z tak przygotowaną kartką wybieramy się do notariusza, który
sporządzi testament w formie
aktu notarialnego. Jeśli natomiast
mamy wątpliwości co do treści lub
nasza sytuacja jest bardziej skomplikowana, umówmy się na wizytę
do adwokata lub radcy prawnego specjalizujących się w prawie
spadkowym i skonsultujmy z nim
naszą sytuację. Koszt porady
prawnej jest niewspółmiernie niski
z kosztami, które w przyszłości
mogą ponieść nasi spadkobiercy,
jeśli testament zostanie napisany niepoprawnie. Dokument ten
można również napisać własnoręcznie i przechowywać w domu.
Pamiętajmy jednak, że taki testament jest najłatwiej podważyć – jeśli spadkobiercy będą niezadowoleni z jego treści, będą próbowali
dowieść przed sądem, że to, co
napisaliśmy, jest nieważne.
Majątek w rękach nieletniego
wnuka
Pamiętajmy, że testament nie jest

Składniki majątku
Nieruchomości (dom, mieszkanie, działka)
Pieniądze na koncie bankowym i lokatach
Akcje, obligacje, inwestycje
Ubezpieczenie na życie
Samochód, motor, łódka
Złoto, kosztowności
Gotówka
Pieniądze, które ktoś jest Ci dłużny
Suma majątku
Wartość majątku netto = suma majątku-suma długów

wartość

dokumentem dla każdego – jeśli
sytuacja w rodzinie jest klarowna
i przyszły spadkodawca dobrze
wie, że w razie jego śmierci będą
dziedziczyć np. małżonek oraz
dwójka dzieci, nie ma sensu sporządzać dokumentu. Czy oby
jednak na pewno? Życie pisze
różne scenariusze i nie raz zdarzały się sytuacje, że zmarły nie
zostawił testamentu przekonany,
że to co posiada, odziedziczy
jego małżonek oraz pełnoletnie
dziecko, posiadające własną
rodzinę. Tymczasem okazywało
się, że cała trójka odeszła niedługo po sobie, a pozostały majątek przeszedł w ręce nieletniego
wnuka. Pozostały przy życiu rodzic (wdowiec po zmarłym małżonku) zawarł ponownie związek
małżeński, a majątek – mimo że
przeznaczony dla nieletniego, do
czasu ukończenia pełnoletności,
znajdował się w rękach żyjącego
rodzica, na którego wpływ miał

nowy partner. Nie możemy mieć
zatem pewności, że w wypadku
naszych najbliższych dojdzie do
prostego dziedziczenia ustawowego.
Są też i tacy, którzy twierdzą,
że po śmierci będzie im i tak
wszystko jedno. Czy oby na
pewno? A gdyby tak dobra,
które zostawił spadkodawca,
przejmą członkowie rodziny,
inaczej podchodzący do życia
i planujący przeznaczyć otrzymany spadek na cele, które nie
spodobałyby się spadkodawcy?
Lepiej zatem samemu zadecydować, komu chcemy przekazać nasze dobra, a jeszcze lepiej
byłoby, gdybyśmy poinformowali o tym naszych najbliższych
w trakcie jednej z wielu rodzinnych rozmów. Temat jest trudny,
ale im bardziej otwarcie będziemy
rozmawiać za życia, tym mniej
problemów zostawimy najbliższym, gdy nas już nie będzie.

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

ODCINEK iii
Zapraszamy już dziś do lektury kolejnego odcinka, w którym
opowiemy o tym, jaki wpływ na otoczenie może mieć
testament, jak można pomagać za jego pośrednictwem oraz
zostawić cząstkę siebie dla przyszłych pokoleń.
Długi
Kredyt hipoteczny
Kredyt gotówkowy, pożyczka
Karta kredytowa
Inne zadłużenia np. u członka rodziny, przyjaciela
zaległość czynszowa
zaległość u komornika
zaległe rachunki
Suma długów

Lista spadkobierców
Imię i Nazwisko

adres

co chcesz zapisać

Imię i Nazwisko

adres

co chcesz zapisać

Imię i Nazwisko

adres

co chcesz zapisać

wysokość
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Porady Pana Jana
z Fabryki Materacy JANPOL
Jak się wyspać?

Sanatorium Uzdrowiskowe LIMBA
Piwniczna Zdrój - Beskid Sądecki

leczenie sanatoryjne i rehabilitacja
obozy sportowe oraz pobyty: śródroczne, okazjonalne i weekendowe
całodobowa opieka medyczna
własna baza zabiegowa

Szeroka oferta rehabilitacyjna i rekreacyjna
33-350 Piwniczna Zdrój
ul. Krynicka 3
tel. 18 44 64 223
tel. 605 056 869

recepcja@sanatoriumlimba.pl

www.sanatoriumlimba.pl

Wiele starszych osób ma
problemy ze snem. Seniorzy
cierpią na bezsenność lub
pomimo odpowiedniej ilości
snu nie budzą się wypoczęci. W większości przypadków
wystarczy zadbać o komfortowy materac, a jakość snu
znacząco się poprawi. Razem
z Panem Janem zapraszamy na
cykl porad i zastrzyk wiedzy na
temat dobrego, zdrowego snu.
W dzisiejszym odcinku pytamy
Pana Jana o to, na czym spać,
aby się dobrze wyspać.
Na czym zatem spać, aby solidnie wypocząć?
Pan Jan: Przede wszystkim
– warto pozbyć się wersalki. O ile dobrze sprawdza się
jako miejsce snu dla gości,
o tyle systematycznie używana
może nam skutecznie uprzykrzyć życie. Fakty są natomiast
takie, że zamiana wersalki czy
rozkładanej sofy na łóżko z wygodnym materacem w niebywały sposób poprawia jakość

snu, a co się z tym wiąże, jakość codziennego życia.
Twardy czy miękki materac?
Pan Jan: Stopień twardości materaca powinien być dopasowany
do naszej wagi. Dla osób o drobnej budowie ciała najlepsze materace to te miękkie i średnio twarde, natomiast w przypadku osób
cięższych lepiej sprawdzą się materace twarde. Nie bez znaczenia
są też indywidualne preferencje,
dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji dobrze jest sprawdzić w sklepie, na którym modelu
będzie nam najwygodniej. Przy
tej okazji warto wykonać prosty
test – leżąc w pozycji na wznak
należy wsunąć dłoń pod plecy.
Jeśli wchodzi z lekkim oporem,
oznacza to, że materac jest dla
nas optymalny, jeśli natomiast nie
możemy jej wsunąć – jest zbyt
miękki.
Wykonując próby weźmy pod
uwagę, że kiedy leżymy na
boku, nasz kręgosłup powinien
znajdować się w linii prostej.

Materac podwójny czy dwa
pojedyncze?
Pan Jan: Wybierając materac do
łóżka, w którym śpią dwie osoby
warto zainwestować w model
kieszeniowy, lateksowy lub termoelastyczny. Każdy z nich
posiada doskonałe właściwości ergonomiczne. Oznacza to,
że materac dopasowuje się do
kształtu ciała, jednocześnie zapewniając mu odpowiednie podparcie. Co ważne, ruchy i zmiany
pozycji jednej osoby nie przekładają się na komfort snu drugiej.
W przypadku spania we dwoje
ma to ogromne znaczenie. Zakup dwóch różnych modeli jest
uzasadniony w momencie, kiedy
śpiące wspólnie osoby znacząco różnią się wagą i mają inne
preferencje dotyczące twardości
materaca.

W następnym odcinku Pan Jan opowie o rodzajach dostępnych
materacy. Dowiemy się który w przypadku naszych zdrowotnych
przypadłości będzie dobrym rozwiązaniem.
Fabryka Materacy JANPOL to polska firma z 27-letnim doświadczeniem. Oferuje szeroki wybór materacy i łóżek, a także
nakładki higieniczne, materace posłaniowe i dodatki. Swoją ofertę kieruje do klientów indywidualnych, a także branży
hotelowej i sanatoryjnej. Wysokie standardy jakości, duży wybór wzornictwa, ergonomia zastosowania oraz doskonały
serwis i fachowe doradztwo pozwala dostarczać rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego,
wymagającego użytkownika. Wybór materaca Fabryki Materacy JANPOL to gwarancja wypoczynku (www.janpol.pl)
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Od protez ruchomych Opieka 75+
Zmiany w programie
do implantów
Utrata zębów zawsze znacząco wpływa na jakość
życia. Tradycyjne protezy,
choć uzupełniają braki, są
mało wygodne i niezbyt
komfortowe w użytkowaniu. Nowoczesne protezy
oparte na implantach to
rozwiązania, które znacznie poprawią nasze zdrowie i samopoczucie oraz
zwiększą pewność siebie
w kontaktach z innymi
ludźmi.
Brak zębów może powodować zanikanie kości. Dzieje się
tak dlatego, że kość przestaje
być stymulowana przez żucie
podczas jedzenia. Skutkuje to
zmianami w wyglądzie twarzy.
Zwężają się kości szczęki i żuchwy, co powoduje, że proteza
staje się luźna, a to z kolei jest
bolesne i kłopotliwe.
Nieumocowane protezy są
przestarzałym rozwiązaniem dla
osób, które straciły wszystkie
zęby. Korzystanie z nich bywa
bardzo niewygodne.
Proteza zdejmowana
Pewność, że proteza nie ześlizgnie się i możemy uśmiechać się
w niej do woli? Teraz to możliwe
z nowoczesnymi uzupełnieniami opartymi na implantach firmy
Nobel Biocare, które stosowane
są w klinice stomatologicznej
Dental Med.
Istnieją trzy rozwiązania zastosowania implantów w protezach zębowych. Zdejmowane
protezy oparte na implantach
to pierwsze z nich. Takie protezy zapewniają stabilność po
umocowaniu nowych zębów
do dwóch lub więcej implantów
stomatologicznych. Dzięki temu
jest to zabieg przystępny cenowo. Można wyjmować zęby do
mycia i nie trzeba używać kleju
do protez.
Można skorzystać również z opcji drugiej – wyjmowanych protez nakładkowych opartych na
łuku implantów. W celu jeszcze
pewniejszego umocowania łuk
implantów jest przytwierdzany
do kości szczęki za pomocą
czterech implantów, co zapewnia mocniejsze podparcie
zdejmowanych protez. Nowe
zęby można wyjmować do mycia i w tym przypadku także nie
trzeba używać klejów do protez.
Proteza umocowana na stałe
Luźną, wypadającą protezę zębów można także umocować na

stałe. Stałe mosty oparte na implantach to trwałe rozwiązanie
z naturalnie wyglądającymi zębami, zamocowanymi na czterech lub większej liczbie implantów. Dzięki tej metodzie kość
nie zanika, funkcje żucia zostają
przywrócone i zostaje w pełni
zachowany zmysł smaku.
implanty, czyli...
Implanty to tytanowe śruby zastępujące korzeń zęba, które
wszczepia się w kość. Dzięki
właściwościom tytanu implant
zrasta 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). To jest
jedyny sposób przywracający
w pełni zęba. – Zabieg wszczepiania implantów trwa około 30
minut do godziny. Często lekarz
usuwa ząb i od razu na jego
miejsce wszczepia implant.
Od implantacji do momentu
przystąpienia do wykonywania

www.dental-med.com.pl

pracy protetycznej należy odczekać od około 2 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 – wyjaśnia dr
Marcin Graboń, specjalista implantolog.
Zabieg
jest
wykonywany
w znieczuleniu miejscowym,
a odczucia są porównywalne
do dyskomfortu odczuwanego
podczas prostego usunięcia
zęba.
Przeszkodą nie jest wiek
Na implanty można zdecydować się nawet w wieku senioralnym. – Jest to rozwiązanie trwałe, praktycznie do końca życia
pacjenta. Zintegrowany z kością
implant ma pięć razy większą
wytrzymałość niż połączenie
zęba z kością - podkreśla dr
Marcin Graboń.
Przy odpowiedniej opiece stomatologa przeszkodą nie są
nawet choroby dziąseł czy osteoporoza czy nawet cukrzyca.
Zagrożeniem dla implantu, podobnie jak dla własnego zęba,
jest zła higiena jamy ustnej,
uraz, brak wizyt kontrolnych.
Implanty są dość bezpieczną
metodą leczenia, 98 proc.implantów właściwie zrasta się
z tkankami pacjenta. W sposób
najbardziej naturalny 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.

Zapraszamy do rekomendowanej
kliniki stosującej metodę All-on-4
ul. Kamieńskiego 142, Wrocław
tel. 71 327 63 13, 604 609 012

Więcej informacji na stronie internetowej
nobelbiocare.pl
implantywroclaw.com.pl

Program „Opieka 75+” ma
zwiększyć dostęp do usług opiekuńczych, w tym też specjalistycznych, dla osób samotnych
w wieku 75+ mieszkających
w gminach, które samodzielnie
świadczą usługi opiekuńcze.
Chodzi o to, aby osoby starsze
uzyskały wsparcie i pomoc adekwatną do potrzeb, wynikających z ich wieku i stanu zdrowia.
Do końca marca także większe
gminy, do 40 tys. mieszkańców,
mogą zgłaszać w urzędach wojewódzkich zapotrzebowanie na
dofinansowanie usług w ramach
programu. Dotychczas z tego
programu korzystały tylko gminy
do 20 tys. mieszkańców. Fundusze na dofinansowanie pochodzą z rezerwy celowej budżetu
państwa. Pieniądze należy przeznaczyć na usługi opiekuńcze

lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały lub na
zwiększenie liczby godzin usług
opiekuńczych dla osób, które już
korzystają z takich usług (lub korzystały w ostatnim roku).
Dla kogo?
Dla osób samotnych prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe. Starsze małżeństwo, w którym zarówno mąż,
jak i żona są powyżej 75 roku
życia i wymagają opieki w formie
usług opiekuńczych, może skorzystać z programu tylko wtedy,
jeśli prowadzą dwa oddzielne
gospodarstwa domowe. Gmina,
która chce przystąpić do programu, bierze pod uwagę wyłącznie
liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały 31 grudnia
2017 roku.

REKLAMA

Kompleksowe
BADANiA SŁUCHU
Współpraca
z NFZ
25 lat tradycji

Bezpłatne
warsztaty dla
opiekunów
domowych

Spotkania
przeznaczone
dla osób opiekujących się
w domu niesamodzielnym czy
przewlekle chorym bliskim
w starszym wieku. Trwają
ok. 4 godzin i są szczególnie
przydatne dla początkujących
opiekunów.
Warsztat prowadzą pielęgniarki
i fizjoterapeuci MEDI-system,
którzy specjalizują się w opiece
długoterminowej i rehabilitacji
seniorów. Uczestnicy uczą się,
jak opiekować się bliskim w taki
sposób, aby pomagać choremu
i nie szkodzić sobie. Spotkanie
obejmuje dwa bloki tematyczne,
opiekuńczo-pielęgniarski i rehabilitacyjny. Opiekunowie dowiadują się, jak unikać skutków
unieruchomienia, uczą się pod
okiem specjalistów, jak prawidłowo układać chorego, aby zapobiec odleżynom, jak zmieniać
pozycje osoby leżącej, w jakiej
pozycji karmić i myć pacjenta,
jak przesadzać z łóżka na wózek czy fotel. Program obejmuje
również kąpiel całego ciała, toaletę jamy ustnej i profilaktykę
odleżyn w łóżku.
Wspólnota ludzi o podobnych
doświadczeniach
Opinie uczestników warsztatów
dla opiekunów: „Czas warsztatów minął bardzo szybko i poczułam się po nich pewniej jako
opiekun” (Barbara), „Powstała
pewnego rodzaju wspólnota
ludzi o podobnych doświadczeniach, problemach, którzy przez
kilka godzin mogli porozmawiać
z innymi osobami w podobnej
sytuacji, ale także z profesjonalistami” (Joanna), „Uczestniczyliśmy w zajęciach praktycznych,
wczuwając się w rolę chorego,
co pozwoliło nam zrozumieć ich
odczucia, oczekiwania, poznać
co czują” (Zbigniew).
– Jako lider stacjonarnej opieki
długoterminowej chcemy dzielić
się profesjonalną wiedzą z opiekunami rodzinnymi. Spotkania
są bardzo potrzebne, dlatego
zdecydowaliśmy się je kontynuować również w tym roku – mówi
Beata Leszczyńska, prezes Zarządu MEDI-system.

Zapisy

Tysiące
zadowolonych pacjentów

telefoniczne i mailowe
MAZOWiA 21 kwietnia

Ponad 450
lokalizacji w Polsce

warsztaty.mazowia@medisystem.pl

Zapraszamy do naszych gabinetów na

BEZPŁATNE BADANiE SŁUCHU

ul. Mazowiecka 6/8, Warszawa
Zapisy telefoniczne:
22 266 88 46

KONSTANCJA 19 maja
ul. Lipowa 1, Bielawa
gm. Konstancin-Jeziorna
Zapisy telefoniczne:
22 266 88 47

warsztaty.konstancja@medisystem.pl

infolinia 814 714 004 www.sluchmed.pl

Szczegóły na stronie
www.medisystem.pl
w dziale AKTUALNOŚCi
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ZABIEG
USUNIĘCIA
ZAĆMY
W CENIE
1999 ZŁ*

ŻYJ
PEŁNIĄ
ŻYCIA
zabieg wykonywany w ciągu 14 dni
5 klinik w Polsce: Kraków, Wrocław,
Warszawa, Poznań, Szczecin
możliwość wyboru soczewek
premium, które prócz usunięcia zaćmy,
mogą całkowicie uwolnić Pacjenta
od okularów

LEK. MED.
ANNA
SIEMIĄTKOWSKA

Jedyną skuteczną
metodą leczenia zaćmy
jest operacja. Postęp
medycyny sprawił,
że zabieg ten jest
bezpieczny, wykonywany
w znieczuleniu miejscowym
(krople do oczu)
i całkowicie bezbolesny.
Cała procedura
zajmuje ok. 20 minut,
bez konieczności
pozostawania w szpitalu.

Umów się na wizytę kwalifikacyjną
tel.: 222

426 260 www.optegra.com.pl

* zabieg wykonywany metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki jednoogniskowej sferycznej.

www.GazetaSenior.pl
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Kryzys przekleństwo czy dar?
Słowo kryzys nie ma dobrej prasy. Budzi niepokój, niechęć. Tymczasem, pochodzący
z greckiego, czasownik krinein oznacza rozdzielać, odsiewać, rozstrzygać, decydować,
sądzić, zaś pochodzący od niego rzeczownik krisis to wybór, rozstrzygnięcie.

ABC Psychologii dla seniorów
Zdaniem współczesnej psychologii kryzys jest chlebem powszednim dla naszej psychiki.
Tak w wymiarze społecznym,
jak i osobistym. E. Fromm mówił, że rozwój człowieka jako
gatunku zapoczątkowany został kryzysem wygnania z Raju,
rozwój narodu wybranego kryzysem opuszczenia miejsca dotychczasowego zamieszkania
i długim błądzeniem po pustyni.
Przekazy religijne używają porównania do ziarna, które musi
obumrzeć, żeby wydać owoc.
Potocznie mówimy, że coś się
musi skończyć, żeby się coś
zaczęło.
Kryzys pojawia się wtedy, kiedy dotychczasowy sposób
postępowania, rozwiązywania
problemów, wykonywania zadań przestaje pasować do nowych, zmienionych warunków,
w których przyszło nam żyć.
Dla seniora może to być przejście na emeryturę i konieczność
zmiany trybu życia. Fakt, że coś
się kończy, może budzić smutek, niepokój, ból, poczucie
straty. Z drugiej strony pojawia
się obietnica czegoś nowego.
Rzecz w tym, żeby się skoncentrować na możliwościach.
Pamiętać o zbiorowej mądrości:
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przezwyciężać
tendencję do tego, że ludzie

wolą znane piekło od nieznanego nieba. Ile energii potrafimy zużyć na sklejanie „miłości”, której skleić się nie da. Na
utrzymanie się w pracy, w której
się dusimy. Boimy się tego, co
przed nami, co za zakrętem,
jeszcze nieodkryte.
Wykorzystanie szansy leży
w sposobie podejścia do kryzysu. Na akceptacji przeżywanej
sytuacji, zgodzie na doświadczenie niemocy, przyjęciu pomocy i dokonaniu wyboru. Takie
podejście pomaga w „przejściu na drugą stronę kryzysu”,
w „twórczym rozwiązaniu kryzysu”. Pozwala przesunąć się
wyżej na spirali życia.
Kryzysy sytuacyjne i normatywne
Tracąc ukochaną osobę czy
zmieniając pracę, wbrew własnej woli, doświadczamy kryzysów sytuacyjnych. Mają one
miejsce wtedy, gdy człowiek
spotyka się z niecodziennym,
wychodzącym poza jego zwykłe doświadczenie, zdarzeniem,
z którym nie jest w stanie sobie
poradzić ani nie jest w stanie
kontrolować rozwoju sytuacji.
Przedłużający się kryzys sytuacyjny może przerodzić się w kryzys traumatyczny. Jego cechą
jest głęboka utrata nadziei i doświadczanie życia jako pasma
niekończącej się udręki. Wtedy

potrzebna jest specjalistyczna
pomoc.
Kryzysy sytuacyjne mogą się
nam zdarzać, ale nie muszą.
Natomiast wszyscy musimy
przejść przez kryzysy rozwojowe, czyli normatywne, kryzysy przemiany. Stanowią one
w pewnym sensie „fizjologiczne” zdarzenia, punkty przechodzenia z jednego etapu rozwoju
do etapu kolejnego. Związane
są z koniecznością wydatkowania większej ilości energii, trudu,
mierzenia się z pytaniami powstającymi w momencie, kiedy
dotychczasowe formy zachowania stają się niewystarczające, a nie pojawiły się jeszcze
nowe, mogące je zastąpić. Na
przykład: przestajemy być już
dziećmi, ale nie potrafimy jeszcze być dorosłymi. Najgłośniej
mówi się o „kryzysie dorastania”
czy „kryzysie połowy życia”. Nie
są to jednak jedyne kryzysy rozwojowe. Psycholodzy mówią
o ośmiu kryzysach w pełnym
cyklu życia. Każdy powinien
zakończyć się zbudowaniem
cechy (nadziei, woli, wierności),
która będzie podwaliną następnego etapu.
Kryzys egzystencjalny
Innym rodzajem kryzysu jest
kryzys egzystencjalny, pojawiający się w momentach życiowych bilansów. Gdy uświadomimy sobie zaprzepaszczenie
jakiegoś ważnego okresu w życiu, zmarnowanie szans, niewy-

wiązanie się ze zobowiązań.
Rodzi to uczucie pustki, przed
którą staramy się uciec w nadmierną aktywność przynoszącą
zapomnienie. W czasie wymuszonych przerw w aktywności
pojawia się „nerwica niedzielna”, skutkująca znaczącym
wzrostem liczby samobójstw
w okresach świątecznych wśród
ludzi samotnych. Doświadczają
oni nie tylko przerwy w codziennej aktywności, ale też żyją pod
presją „obowiązku” radosnego
świętowania, bycia szczęśliwym. Dochodzi do tego poczucie bycia kimś gorszym,
wykluczonym ze świętujących
wspólnot. Niektórzy po prostu
nie wytrzymują takiego ciśnienia. I odchodzą. Na zawsze.
Zabić czas?
Wiek senioralny jest czasem,
w którym w sposób szczególny jesteśmy narażeni na
doświadczanie kryzysu egzystencjalnego. Przestajemy pracować zawodowo, co pociąga
za sobą nie tylko konieczność
zorganizowania na nowo swojej aktywności. Rozluźniają się
też, a niekiedy zrywają, więzi
towarzyskie, wszak znaczną
część życia spędzamy w pracy.
Wszystko trzeba poukładać na
nowo. Wymaga to sporo energii. A niekiedy i odwagi, bo przecież nie zawsze życie układało
się gładko, najczęściej nie, i jest
w nas pokusa dmuchania na
zimne, asekuracji. Tymczasem

W cyklu „ABC psychologii dla seniorów” poruszamy tematy związane z jesienią życia. Nasz ekspert – dr Jadwiga Kwiek, psycholog, psychoterapeuta w przystępny sposób przedstawia zagadnienia bliskie każdemu seniorowi. Wszystko po to, by zrozumieć siebie i to, że sposób
myślenia wpływa bezpośrednio na jakość naszego życia. Porozmawiajmy otwarcie o tym, jak żyć, aby cieszyć się każdym dniem.
REKLAMA

Ośrodek Wczasowy Komandor w Pogorzelicy
zaprasza na wypoczynek nad morze

WCZASY DLA SENIORÓW:
już od 65 zł/os za dobę z pełnym wyżywieniem
• 3 posiłki dziennie
• komfortowe pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienką, TV, tarasem
lub trawnikiem
• wieczorki taneczne z muzyką na żywo
• grill i ognisko
• animacje i zajęcia dla Seniorów
• bogaty program artystyczny przygotowany przez animatora
• cisza, spokój i piękne miejsca do spacerów oraz wycieczek
rowerowych
Ośrodek Wczasowy Komandor jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Sprawdź szczegóły na: www.owkomandor.pl
Masz pytania? Zadzwoń lub napisz. Czekamy!
tel. 91 386 30 19 kom. 501 571 830 biuro@owkomandor.pl

wchodzenie w nowe relacje,
podejmowanie nowych aktywności, niesie w sobie jakieś ryzyko. Ale i obietnicę przygody,
doświadczenia czegoś, czego
nam brakowało, czegoś za
czym tęskniliśmy.
Warto przy tym wniknąć w sens
i znaczenie takich określeń, jak
„spędzić czas”, „zabić czas”.
Czy chcemy gdzieś być, coś
robić jedynie dla zabicia czasu,
czy może chodzi nam o coś więcej? Kiedyś używano wyrażenia
„spędzić płód” na określenie
aborcji. Spędzamy kota ze stołu, muchę z talerza, szkodnika
z grządki. Pozbywamy się czegoś nie chcianego. Czy aby nie
jest tak, że chcemy jakoś zabić,
pozbyć się niechcianej, nielubianej końcówki naszego życia? Czy aby nie chcemy uciec
w przypadkowe aktywności,
w chichot od tego, co boli?
Cokolwiek by nie mówić o kry-

zysie, należy zawsze pamiętać
o tym, że jego istota leży nie tyle
w urazowym wydarzeniu czy
trudnej sytuacji, ale w subiektywnej reakcji osoby na tego
rodzaju zdarzenia. Jednego
nie powali wichura, drugiego przygniecie źdźbło trawy.
Tak po prostu jest. Każdy ma
swój własny próg wrażliwości
i odporności. Toteż tłumaczenia typu „nie jest tak źle”, „inni
dali radę” należą do tej kategorii
pomocy, o której zwykło się mówić, że dobrymi chęciami piekło
jest wybrukowane.
To każdy sam zdecyduje o tym,
czy kryzysy, jakich doświadcza,
będą dla niego darem czy przekleństwem.
dr Jadwiga Kwiek

Dr Jadwiga Kwiek
psycholog, psychoterapeuta. Emerytowany
pracownik naukowy,
dydaktyk, wykładowca
m.in. psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prezes
założyciel UTW w Tarnowie
Podgórnym, na którym
prowadzi popularne zajęcia
z psychologii dla seniorów.
Autorka książki „Przepis na
człowieka” dedykowanej
słuchaczom UTW.

W maju zapraszamy na kolejny odcinek ABC Psychologii dla Seniorów pt. „Konflikt jako konieczność dokonania wyboru”.

Polityka
senioralna
Lokalna
Samorządy powinny dostrzegać
osoby starsze i budować własną
politykę senioralną, zanim zjawisko starzenia się społeczeństwa
będzie dla nich problemem –
mówiła minister rodziny, pracy
i polityki społecznej podczas otwarcia Klubu Senior+ w Cybince. Elżbieta Rafalska zapewniła,
że samorządy mogą przy tym
liczyć na wsparcie rządu.
Rafalska podczas otwarcia Klubu Seniora Senior+ w Cybince
wskazała, że osób starszych
przybywa w społeczeństwie
szybciej niż młodych, co rodzi
określone wyzwania, na które
muszą odpowiadać samorządy
lokalne. „Są samorządy, które
nie są zainteresowane rozwijaniem polityki senioralnej. Ja

mówię przekornie – jeszcze nie
są zainteresowane, bo za chwileczkę na pewno będą” – zaznaczyła.
Klub Seniora w Cybince mieści
się w budynku przy stadionie
piłkarskim, w zaadaptowanych
na ten cel byłych mieszkaniach
gminnych. Na utworzenie klubu
gmina otrzymała z resortu rodziny prawie 130 tys. zł, a łącznie
wydała na ten cel 160 tys. zł.
Klub, otwarty od poniedziałku
do piątku przez 6 godzin, ma
w swojej ofercie zajęcia o charakterze prozdrowotnym, edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym. Na zajęcia zapisanych
jest prawie 80 osób z całej gminy.

Gazeta Senior nr 3/2018

14

Szczepionki 75+

– Według danych PZH, zgony
z powodu grypy i jej powikłań
najczęściej dotyczą osób starszych – podkreśla prezes Porozumienia Zielonogórskiego
Jacek Krajewski. Poza dziećmi
to także grupa najczęściej hospitalizowana z tej przyczyny,
bo choroba ma u nich na ogół
cięższy przebieg, a powikłania
są groźniejsze. Jednocześnie
bardzo niewiele osób w tym
wieku dobrowolnie się szczepi. Dla wielu z nich barierą jest

REKLAMA

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

koszt szczepionki. Lekarze rodzinni Porozumienia Zielonogórskiego zachęcają pacjentów przed sezonem grypowym
i w jego trakcie do szczepień,
ale właśnie najczęściej od starszych osób słyszą, że ich nie
stać na taki wydatek.
Prezes Porozumienia Zielonogórskiego uważa, że szczepienia dla seniorów powinny
być bezpłatne, tym bardziej
że znajdują się oni wśród
osób, wobec których PZH za-

leca taką formę profilaktyki:
szczególnie po 65 r.ż. znacznie zwiększa się liczba osób
należących do grup wysokiego ryzyka. Nie chodzi zresztą
tylko o kategorię wiekową:
zalecenie szczepienia dotyczy
też m.in. pacjentów z przewlekłymi chorobami układu krążenia i układu oddechowego
czy pensjonariuszy domów
opieki i innych placówek dla
osób przewlekle chorych. A
to przecież też w większości

www.GazetaSenior.pl

ludzie starsi.
– Najlepiej byłoby bezpłatnie
zaszczepić przeciwko grypie wszystkich seniorów, ale
to oczywiście nie jest realne
– dodaje Jacek Krajewski. -–
Wydaje się jednak, że przyjęcie kryterium wiekowego analogicznego do bezpłatnych
leków, czyli 75+, jest możliwe
do udźwignięcia przez budżet.
Źródło: Porozumienie Zielonogórskie
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Na „listonosza” i „córkę”

Bezpieczny senior

Już od
735 zł/os.
Zapraszamy
2-14
kwietnia!

Seniorzy nad
morzem 2018!

Kąpiele
Solankowe!
Codziennie!

W cenie pakietu:
• 7 noclegów w pokojach
Standard lub Lux*
• Całodziennie wyżywienie
(śniadanie i kolacje w formie
bufetu, obiad serwowany)
• 2 zabiegi fizykalne dziennie zlecone przez lekarza specjalistę
alergologa-balneologa wykonywane od poniedziałku do piątku, między innymi: krioterapia
miejscowa, okład borowinowe,
elektroterapia, światłolecznictwo i wiele innych
• Nieograniczone korzystanie
z kompleksu basenowego:
basen rekreacyjny z atrakcjami,
basen solankowy: codzienny
MASAŻ SOLANKOWY kręgosłupa lub całego ciała, jacuzzi,
sauna, ścieżka do masażu stóp
pobudzająca ich receptory
• Poranna gimnastyka w basenie
(co drugi dzień)

• Nielimitowany dostęp
do Sali fitness
• Napój powitalny dla każdego
• Wieczorek taneczny przy
muzyce na żywo, wino, ciasto, uatrakcyjnione wieloma
konkursami z nagrodami - 1x
w tygodniu
• Bezpłatne wypożyczanie kijów
do Nordic-Walking
• Możliwość zorganizowania
wycieczki do Kołobrzegu
i Kamienia Pomorskiego oraz
zwiedzania lokalnego Muzeum
Rybołówstwa i Latarni Morskiej
-za dodatkową opłatą
• Pakiet nie łączy się z innymi
promocjami
• 8 dni/7 noclegów w pokoju
2-os. 735 zł za osobę,
w pokoju 1-os. 945 zł za osobę

* dopłata do pokoju dwuosobowego Lux
98 zł/ 7 noclegów za osobę

MAJ w Jantar-SPA
5-12 maja 2018 r.

Pakiet obejmuje wszystkie świadczenia z oferty "Seniorzy nad
morzem" z wyjątkiem 2 zabiegów fizykalnych dziennie.
8 dni / 7 noclegów za osobę
w pokoju STANDARD 833 zł
w pokoju LUX 896 zł

Jantar-SPA
Niechorze, Al. Bursztynowa 31
91 386 33 59 info@jantar-spa.pl

„Pomysłowość” oszustów nie zna granic. Posługują się już nie tylko metodą „na wnuczka” czy „policjanta”, ale na „listonosza” czy... „córkę”. Coraz częściej słyszymy też o tym, że seniorzy wiedzą, jak należy
się zachować i co zrobić w takiej sytuacji. Można by tu przytoczyć wiele nieudanych prób oszustów,
w których przestępcy usiłowali zdobyć pieniądze seniorów. To przede wszystkim efekt działań informacyjnych podejmowanych przez Policję i wzrostu świadomości seniorów. Niestety, wciąż jeszcze seniorzy
ulegają manipulacji naciągaczy i w konsekwencji tracą pieniądze, które nierzadko były oszczędnościami
ich całego życia. Bądźmy czujni! Również podczas wiosennych porządków na terenie ogródków działkowych. Pamiętajmy o niepozostawianiu własnego mienia bez opieki. Rzeczy wartościowe oraz dokumenty
najbezpieczniej mieć zawsze przy sobie.
Do 90-letniej Antoniny W. zadzwoniła kobieta podająca się
za jej córkę Małgorzatę P., pracującą w banku. Powiedziała, że
któryś z pracowników dokonał
kradzieży pieniędzy i jeśli ona,
Małgorzata, nie pokryje różnicy,
to pójdzie do więzienia. Pani
Antonina przekazała rzekomej
córce 162 000 zł, po które przyjechał kurier.
Na „córkę”
Podobna sytuacja zdarzyła się
Teresie W. Na jej telefon komórkowy zadzwoniła zapłakana kobieta, podająca się za jej
córkę. Powiedziała, że potrąciła
kobietę i została zatrzymana
przez policję. Następnie przekazała telefon innej kobiecie,
która przedstawiła się jako policjantka i oświadczyła, że córka
jedzie do prokuratury i w przypadku wpłaty zabezpieczenia
majątkowego w kwocie 60 000
zł nie będzie zatrzymana. Pani
Teresa oświadczyła, że nie
ma takich pieniędzy, ale może
przyjść z adwokatem do prokuratury. Wtedy kobieta podająca
się za policjantkę rozłączyła
się i już więcej nie zadzwoniła.

Na „listonosza”
79-letnia Marianna T. zgłosiła, że
nieznany mężczyzna podający
się za listonosza powiadomił ją
telefonicznie, że pieniądze, które
dostają z mężem na emeryturę,
są fałszywe. Polecił, aby mąż
emerytki udał się do banku zamówioną już taksówką po prawdziwe pieniądze. W międzyczasie, gdy mąż pojechał, do pani
Marianny zadzwonił inny mężczyzna z informacją, że przyjdzie
po fałszywe pieniądze. Po chwili
zjawił się w mieszkaniu emerytów. Pani Marianna wydała mu
gotówkę w kwocie 18 000 zł.
Na „policjanta”
63-letnia Zofia U. powiadomiła
policję o usiłowaniu dokonania
oszustwa przez nieznanego
mężczyznę metodą „na policjanta”. Mężczyzna, dzwoniąc
z zastrzeżonego numeru telefonu, pod pozorem wypadku
drogowego usiłował wyłudzić
od pani Zofii pieniądze w kwocie
23 000 zł.
Porady – jak nie dać się
oszukać?
Ewelina Rosa z Wydziału Prewencji i Patrolowy Komendy
Miejskiej Policji we Wrocławiu:

– Choć „pomysłowość” przestępców jest ogromna, to osoby
starsze są coraz czujniejsze i nie
dają się nabierać na znane już
schematy działania. Podkreślmy, że wciąż trzeba być bardzo
ostrożnym, ponieważ oszuści
na bieżąco wymyślają nowe historie, na które próbują wyłudzić
pieniądze od seniorów.
Najważniejsze jest zachowanie
zimnej krwi. Dzwoniącym chodzi
o uruchomienie naszych emocji. Tylko wzbudzając silny lęk,
mogą zmusić osobę starszą do
oddania im tak znacznych sum
pieniędzy, często oszczędności
całego życia. Jednak w sytuacjach, gdy senior poddaje sprawę w wątpliwość, proponuje
inne rozwiązanie, przestępcy
sami rezygnują, bo wiedzą że
pod tym numerem telefonu nie
mają czego szukać. Pamiętajmy także, że gdy nieznana nam
osoba w rozmowie telefonicznej
pyta o nasze pieniądze, ich ilość
i miejsce przechowywania, od
razu powinna zapalić się nam
czerwona lampka. Nie dajmy się
wciągnąć w rozmowę. Nie musimy rozmawiać przez telefon
i dlatego odłożenie słuchawki
bez słowa to bardzo dobre roz-

wiązanie.
Gdy zetkniemy się z podejrzaną osobą, próbującą wyłudzić
od nas pieniądze, natychmiast
udajmy się do komisariatu policji
i opowiedzmy o wszystkim funkcjonariuszowi. Zanim wykręcimy
numer na policję, rozłączmy
poprzednią rozmowę. W taki
sposób pod numerem 997 i 112
mamy możliwość weryfikacji
informacji podanych przez rozmówcę.
4 ZASADY bezpiecznego
SENiORA
1. Nigdy nie wręczaj swoich
pieniędzy obcej osobie.
2. Nigdy nie dzwoń na numery
wskazane przez rozmówcę
telefonicznego.
3. Zadzwoń do bliskich i zapytaj, czy faktycznie potrzebują
pomocy.
4. O próbie wyłudzenia natychmiast poinformuj Policję.
Gazeta Senior dziękuje Pani
podkom. Ewelinie Rosa z Wydziału Prewencji i Patrolowy
Komendy Miejskiej Policji
we Wrocławiu za współpracę
w przygotowaniu rubryki „Bezpieczny senior”.

Jak bez kolejki wyjechać do sanatorium?
Jeśli jesteś ubezpieczony, a stan twojego zdrowia nie pozwala ci pracować – postaraj się o skierowanie na rehabilitację leczniczą w ZUS. Skierowanie do sanatorium lub na leczenie w miejscu zamieszkania możesz dostać nawet w ciągu kilku dni.

ZUS
O skierowanie na leczenie finansowane przez ZUS mogą starać
się osoby, które pobierają zasiłek
chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub rentę okresową
z tytułu niezdolności do pracy.
Ale podstawowym warunkiem
otrzymania skierowania są rokowania, wskazujące na możliwość
odzyskanie sprawności i powrotu pacjenta do pracy. Co ważne,
z rehabilitacji na koszt ZUS mogą
również skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS, ale niepobierające żadnych świadczeń, u których występuje zagrożenie utratą
zdolności do pracy. Z takiej formy rehabilitacji w 2017 roku skorzystało aż 3 430 osób.
– Na skierowanie do sanatorium
z NFZ czeka się około dwóch
lat, a w ZUS zaledwie dwa miesiące, a gdy jest pilne wskazanie
lekarskie to na rehabilitację wyjechać można jeszcze w czasie
zwolnienia lekarskiego. W przeciwieństwie do NFZ, osoba skierowana na takie leczenie nie
musi ponosić żadnych kosztów
związanych ze swoją kuracją,
pobytem i dojazdem do uzdro-

wiska. Nie musi także korzystać
z urlopu wypoczynkowego. Mając skierowanie do sanatorium
lekarz wystawi nam zwolnienie
lekarskie – mówi Iwona Kowalska, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.
Skierowanie do sanatorium
Żeby dostać skierowanie trzeba odwiedzić swojego lekarza
rodzinnego, który wypisze nam
wniosek o rehabilitację leczniczą
w ramach prewencji rentowej
ZUS, zawierający nasze dane:
imię i nazwisko, PESEL, adres
zamieszkania i numer telefonu,
rozpoznanie medyczne w języku
polskim, opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje
pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy. Jeżeli lekarz ma swój indywidualny profil
na portalu elektronicznym ZUS,
wystawienie wniosku będzie
jeszcze prostsze, gdyż lekarz
zrobi to online, a dane dotyczące pacjenta zostaną „zaciągnięte” z systemu.
– Wniosek o rehabilitację leczniczą może lekarz wystawić także
w trakcie wystawiania elektronicznego zwolnienia lekarskiego. Jeśli wpisany w e-ZLA
numer statystyczny choroby bę-

dzie znajdował się w systemie,
na komputerze lekarza wyświetli
się komunikat o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację – informuje rzeczniczka.
Po akceptacji otworzy się formularz wniosku o rehabilitację ZUS
PR-4 i automatycznie zostaną
wprowadzone dane pacjenta. Tak
wypełniony wniosek o rehabilitację lekarz może przesłać w formie
elektronicznej bezpośrednio do
ZUS. Oczywiście pacjent może
także sam dostarczyć wniosek
lekarzowi. Wzór jest ogólnie dostępny na stronie Zakładu pod
adresem: Zus.pl/rehabilitacja.
Co dołączyć do wniosku?
Do wniosku trzeba dołączyć
kopie dokumentacji medycznej
i wszystko złożyć w dowolnej
placówce ZUS. Potem wystarczy cierpliwie czekać na zaproszenie od lekarza orzecznika,
który po zbadaniu pacjenta zdecyduje o skierowaniu lub nie do
sanatorium. Lekarz poszuka także ośrodka najbliższego miejscu
zamieszkania chorego.
Skierowanie do sanatorium
możemy dostać bezpośrednio
od ZUS, np., gdy lekarz orzecznik kontroluje nasze zwolnienie lekarskie i stwierdza czy

są przesłanki do przyznania
świadczenia rehabilitacyjnego.
Turnus trwa 24 dni i odbywa się
w trybie ambulatoryjnym lub
stacjonarnym. Po zakończeniu rehabilitacji wydawana jest
ubezpieczonemu karta informacyjna zawierająca szczegółowy
opis przebiegu rehabilitacji oraz
opinię o stanie funkcjonalnym
w aspekcie powrotu do pracy.
ZUS ponosi całkowity koszt rehabilitacji, łącznie z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz
przejazdu z miejsca zamieszkania do i z ośrodka rehabilitacyjnego najtańszym środkiem
komunikacji publicznej.
Gdzie możesz wyjechać?
ZUS nie posiada własnych
ośrodków
rehabilitacyjnych,
dlatego co roku podpisuje
umowy z placówkami medycznymi w kraju, które wyłaniane
są w drodze obwarowanego
wieloma wymogami konkursu.
Jakość świadczonych usług jest
regularnie poddawana kontroli.
Sprawdzane są warunki hotelowe i żywieniowe, sprzęt, jakim
dysponuje ośrodek oraz kwalifikacje kadry medycznej i rodzaj
prowadzonych terapii.
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O skromnej i zgodnej Pani Eli Od syna kowala
Pani Ela to inna wersja Ciotki Matyldy – popularnej piosenki grupy „Pod Budą”. Pani Ela nie mieszka w starej kamienicy, ale w małej, uroczej willi z ogródkiem „po rodzicach”. Nie ma też starego kota i nie ma też psa. Nie ma
podartych bamboszy i nikt nigdy, nawet listonosz, nie zobaczy jej w papilotach – albowiem pani Ela jest seniorką
elegancką, wyprasowaną od bluzeczki po spódniczkę i zawsze w stosownym do wieku makijażu.

Sylwetka
Coś jednak łączy obie panie, tj.
Ciotkę Matyldę i panią Elę (i to
nie tylko miłość do kwiatów) –
to pamięć. Pamięć o wszelkich
kłopotach i datach związanych
z życiem rodziny i przyjaciół.
I gdy kiedyś zabraknie pani Eli,
to w zapomnienie pójdą daty…
Pani Ela jest żoną, matką, babcią, kuzynką, przyjaciółką itd.
Maturę zdała, a jakże, w renomowanym żeńskim liceum,
a wykształcenie ma ekonomiczne. Ma dwóch synów: marketingowca i anglistę, a także
trzech wnuków uczących się
w szkołach średnich – i oczywiście wszystkich kocha nad
życie. Ma także kuzynów we
Francji i w Niemczech, a wszyscy oni utrzymują z sobą bardzo bliskie kontakty i to nie poprzez Skype’a, ale, po bożemu
(jak mówi pani Ela), listownie
i z załączanymi zdjęciami. Pani
Ela zna sąsiadów ze swojej ulicy, ich rodziny i ich przyjaciół.
I wszyscy oni znają panią Elę.
Bo pani Ela jest zawsze i wszędzie. Dla niej nigdy nie jest „za
daleko, za późno, za ciężko”
i każdy potrzebujący znajdzie
u niej pomoc. Była osiedlową
radną (a zrezygnowała, bo mąż
narzekał, że jej „nigdy nie ma
w domu”), zna kolejnych kapłanów swojej parafii, a dzieci,
którym podczas kościelnych
półkolonii przygotowuje setki
bułeczek, lgną do niej, jak te
pszczółki do miodu. Wszystko wie i wszystko widzi: gdy
w przykościelnej kawiarence
zabraknie dzbanuszka do śmietanki, przyniesie go z domu, bo
przecież „tyle tego ma”.
REKLAMA

Nie ma czasu na chorobę
Z niewysokiej emerytury zawsze
odłoży grosz na kolejną fundację dla chorych dzieci czy na katolickie misje np. w Kamerunie,
z przeznaczeniem na naukę dla
tamtejszych dzieci. Pani Ela nie
tylko „czyni”, ale jest też aktywnym uczestnikiem przeróżnych
imprez i wydarzeń nie tylko senioralnych.
Zdążyła zwiedzić niemal cały
europejski kontynent – najczęściej z pielgrzymkami, bo turystyka i poznawanie świata są
jednymi z jej pasji. Odwiedza
muzealne wystawy, szczególnie
malarstwa, ale potrafi też pognać do Warszawy na wystawę
np. secesji (która ją jednak nieco rozczarowała, bo „trochę tam
mało było pięknej biżuterii”).
Czy pani Ela choruje? Jak każdy
senior, ale Pani Ela na chorobę
„nie ma czasu”, a poza tym jej
kuchnia to „zdrowe żywienie”
– a gotuje pysznie! Docenia to
i mąż, z którym w zgodzie przeżyli 55 lat i z którym na swoje
Złote Wesele otrzymali medal
z rąk prezydenta miasta. Mąż
pani Eli nie jest, niestety, w stanie dorównać kroku szybkiej
w działaniu jak torpeda, swojej żonie. Twierdząc zatem, że
„ktoś musi pilnować domu”,
namiętnie rozwiązuje krzyżówki
i podżartowuje, że „nie mieści
się w grupie”. Może jednak ciut
zazdrosny? Gdy jednak tylko
nadarzy się okazja, a pilnie towarzyszy żonie w rodzinno-przyjacielskich
spotkaniach,
wycina z nią na tanecznym
parkiecie taneczne hołubce. To
widocznie zakochana w sobie
para. On z serdecznym pobłażaniem akceptujący jej zaangażowanie w pomoc innym i ona

przyjmująca jego narzekania
(na jej zbyt częstą nieobecność
w domu) z pobłażaniem, równie
uśmiechniętym. Mówi o sobie,
że jest skromna i zgodna.
Ela i Kaziu, Aldona i Zenek, Basia i Wiktor – i tysiące podobnych, zgodnych, senioralnych
par. Nie pokazują ich w TV, nie
piszą o nich w gazetach, nie stąpają po czerwonych dywanach.
Bezimienni. Jak bardzo jednak

świat bez nich byłby szary, ponury i zły. Mają potrzebę dzielenia się szczęściem i uśmiechem, obecni w smutku i żalu,
nie zawodzą w potrzebie.
I czasami, tak, jak pani Ela, mówią tak dużo i tak szybko – bo
przecież czas ucieka.
Małgorzata Dryjska – Łożyńska
PS. Rzeczywista pani Ela żyje
na poznańskim Grunwaldzie
i naturalnie ją znam...

REKLAMA

Sylwetka
Na ukształtowanie bogatej osobowości Józefa Kozana i jego
życiowych sukcesów w pracy
z młodzieżą i dorosłymi znaczny
wpływ miało wychowanie w rodzinie.
Urodzony w małej wiosce
pod Kępnem dorastał wśród
prostych i pracowitych mieszkańców nad Czarną Widawą.
Od dzieciństwa spotykał się
z sympatią i serdecznością
osób bliskich i sąsiadów. W takim otoczeniu nauczył się pokory, wrażliwości, optymizmu
i życzliwego podejścia do ludzi.
Dla niego najlepszym wzorem
do naśladowania był ojciec,
ceniony we wsi i w regionie kowal, działacz Kółek Rolniczych
i długoletni sołtys, który miał

ogromny wpływ na ukształtowanie charakteru swego syna. Warunki życia młodego Józefa do
łatwych nie należały, a jednak
z upływem lat stwierdzał, że miał
sielskie i anielskie dzieciństwo.
Powtarzał niejednokrotnie, że
nie należy w życiu biernie stać,
ale zawsze coś trzeba robić dla
siebie i dla innych. Tej dewizie
podporządkował swoje życie.
Słowo i muzyka
Mając wrodzone uzdolnienia
w posługiwaniu się językiem
polskim szybko nauczył się pisać na maszynie. Dzięki temu
przeniósł na papier wspomnienia z dzieciństwa, szczegółowo
opracowane m.in. w tomiku
poezji z roku 1961. W wierszach
tych występuje pod pseudoni-
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do Prezesa UTW
mem Czelio. Urywek tych wspomnień, zawarty w załączniku
w oryginale, dowodzi dużego
poczucia humoru i obiektywnego spojrzenia na własną osobę.
Te zainteresowania i uzdolnienia, dzięki ambicji i mozolnej
pracy nad sobą pozwoliły mu
w przyszłości zostać nauczycielem języka polskiego.
Józef Kozan podkreśla przy
każdej okazji, również podczas
własnego „Benefisu” w Ostrowskiej Synagodzie, że to dziadek i ojciec, posiadający zdolności muzyczne, uświadamiali
mu od dziecka, że muzyka ułatwia życie i integruje ludzi. Wziął
sobie te słowa do serca i jako
samouk opanował umiejętność
gry na organkach (harmonijce
ustnej), akordeonie, skrzypcach, fanfarze i na gitarze, co
ułatwiało mu w młodości i w dorosłym życiu nawiązywanie kontaktów z ludźmi i zjednywanie
ich dla konkretnych celów. W jakimkolwiek towarzystwie by się
nie pokazał, wzbudzał ogromne
zainteresowanie, był otoczony
ludzką sympatią i życzliwością.
Szybko dał się poznać jako
towarzyska dusza. Dzięki posiadanej wiedzy, zdolnościom
budowania dobrej atmosfery
i klimatu zaufania oraz umiejętnościom docierania do człowieka poprzez mądre słowa i muzykę był podziwiany i stał się dla
wielu, zarówno młodszych, jak
i starszych prawdziwym autorytetem.
Praca z dziećmi i młodzieżą
Często powtarza, że uczy się
cały czas. Na to, jakim się stał,
wpływ miała jego życiowa droga. Jako młody nauczyciel pracujący w szkole podstawowej
poznał i pogłębił tajniki współpracy z dziećmi i rodzicami. Przez
okres 6 lat kierowania szkołą
specjalną nauczył się życia wśród
dzieci upośledzonych, zwłaszcza takich cech, jak cierpliwość,
wyrozumiałość i szacunek dla
pokrzywdzonych przez los. Miał
ogromną satysfakcję, kiedy wielu
wychowanków, dzięki jego żmudnej, rozważnej i czasochłonnej
pracy poszło do szkół publicz-

nych. Nie ukrywa, że pomoc
zagubionym dzieciom i ich rodzicom zawsze sprawiała mu wielką
radość. Wdzięczność tych ludzi
zachował w szczególnej pamięci.
Praca z młodzieżą specjalną
ugruntowała jego cechy charakteru i procentowała w późniejszych
latach w motywowaniu młodzieży
i dorosłych do aktywnego działania. To był przełomowy moment
w jego życiu. Zdał sobie bowiem
wtedy sprawę, że bardziej myśli
o innych niż o sobie.
Kolejne wyzwania czekały na
niego w środowisku harcerskim,
gdzie nie liczyła się osobista
kariera, ale sukcesy innych.
Zbiorowe działanie poparte zaufaniem zuchów, harcerzy i instruktorów ostrowskiego hufca
i chorągwi kaliskiej umocniło
jego pozytywny stosunek do
ludzi. Z podobnymi odczuciami
spotkał się, pracując w Studium
Nauczycielskim, gdzie mógł
wdrażać
własne
pomysły
i doświadczenia pedagogiczne.
Wielu jego absolwentów, idąc
za dobrym przykładem swego
dyrektora, stało się cenionymi
pedagogami. Niektórych z nich
zaprosił do współpracy w IV Liceum Ogólnokształcącym, którego był twórcą i pierwszym
dyrektorem. W rozmowach
z młodymi pedagogami można
usłyszeć, z jakim sentymentem
wspominają postać Józefa Kozana jako wyjątkowego i nietuzinkowego człowieka, działacza
społecznego i nauczyciela.
Założyciel Ostrowskiego UTW
Kiedy żona zachorowała na
stwardnienie rozsiane, jego życie wywróciło się do góry nogami. Sprawując opieką nad
nią nie zapomniał o innych,
będących w podobnej sytuacji.
Zebrał ludzi i po konsultacjach
z prawnikami założył stowarzyszenie, w ramach którego
organizował spotkania m.in.
z lekarzami, aby razem z innymi uczyć się, jak postępować
z ludźmi chorymi na tę okrutną
chorobę. Ulgą dla wszystkich
były organizowane z jego inicjatywy wycieczki, spotkania i imprezy integrujące oraz zajęcia

REKLAMA

w sali gimnastycznej wyposażonej w odpowiedni sprzęt. Wielu
okazuje mu za to wdzięczność
przy każdej okazji.
Przechodząc na emeryturę poszukiwał odpowiedniego dla
siebie zajęcia. Nie wyobrażał
sobie bowiem siedzenia w czterech ścianach i użalania się na
swój los. Pogłębiając wiedzę
i korzystając z doświadczeń innych miast doprowadził do powstania Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To były
czasy, kiedy niewielu seniorów
potrafiło obsługiwać komputer
czy telefon komórkowy bądź
rozmawiać w języku obcym, aby
być partnerem dla dzieci i wnuków. Włączenie tej tematyki do
programu działania uniwersytetu spotkało się z dużym zainteresowaniem wielu starszych
osób. Inspiracja Józefa Kozana,
połączona z umiejętnością skutecznego motywowania innych
do aktywności fizycznej i umysłowej miała decydujący wpływ
na szybki jego rozwój. Doprowadziła do tego, że po 10 latach
istnienia Ostrowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku stał się ważnym ogniwem oświatowego
pejzażu w mieście i w regionie,
pożyteczną ideą kształcenia
ustawicznego, rozwijaną i umacnianą dla dobra stale zwiększającej się liczby seniorów. Po to,
aby ich życie nabrało lepszego
smaku i blasku.
Konsekwencja
i zaangażowanie
Józef Kozan, urodzony pod znakiem Wodnika, były radny miasta, a obecnie powiatu, potrafiący konsekwentnie dążyć do celu
ma znaczny wpływ na rozwój
polityki senioralnej w mieście
i powiecie. Zapał i zaangażowanie, optymistyczne podejście
do życia i do ludzi wykorzystuje z powodzeniem w scalaniu
młodego i starszego pokolenia
mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i regionu. Nie ma
liczącej się w mieście inicjatywy na rzecz seniorów bez jego
obecności.
Kazimierz Nawrocki

Czelio także pracował, chociaż tylko sześć lat miał...
Grzebał w kuźni z Lutkiem latał,
Ciągle jednak figle płatał.
Do przedszkola chodził z rana,
(Nieraz szła z nim nawet mama )
Tam się bawił w co podeszło,
I tak do południa zeszło.
Po południu z werbą i z humorem,
Mając w reku pusty worek
Szedł do domu - miał trzy kroki Ale za to płot wysoki z wielką
Dziurą, gdzie są śmieci,
Musiał przebyć z chmurą dzieci.
Potem w domu psocił, broił,
(No, na niego to przystoi)
Był niedużym blondyneczkiem,
W ręku zawsze miał chusteczkę.
A w kieszeni złote skarby:
Gwoździe, korki no i szajby.
Miał mundurek koloru czarnego,
A kołnierzyk - Słowackiego.
Miał czewiczki - zawsze czyste,
A na nogach pończoszki obcisłe.
Na głowie jaśniały mu srebrne pierścionki,
Dlatego miał oczko u Bronki.
Śmiał się zawsze - a nie płakał,
Często przez obręcze skakał.
Brudził spodnie - robił pranie,
Nieraz dostał za to lanie.
(Wyjątki ze wspomnień z okresu dzieciństwa szczegółowo opracowane w tomiku poezji z roku 1961.)
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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

Oddział Rataje POSiR 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.

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
e

Hetm

ańs

ka

Zam

enh

ofa

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

Rataj

Poznań i Wielkopolska zyskały kolejny kulinarny symbol.
Po latach żmudnych starań Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Komisja Europejska zdecydowała, że
Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska dołączy do bardzo
ekskluzywnego grona produktów unijnych sygnowanych
znakiem chronionego oznaczenia geograficznego. Białą
z certyfikatem wytwarza tylko 8 producentów w Polsce.

Starania o przyznanie chronionego oznaczenia geograficznego
UE dla naszego regionalnego
specjału trwały wiele lat. Zaczęły
się niemal 15 lat temu z inicjatywy
Jacka Marcinkowskiego, wywodzącego się ze znanej rodziny poznańskich rzeźników i wędliniarzy,
w której przepis na białą przekazywano sobie od kilku pokoleń. Nie
mógł on pogodzić się z faktem, że
rynek zalewają supermarketowe
podróbki białej. Przez wiele lat
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza
w Poznaniu organizowała więc
certyfikację wędlin wielkanocnych, w tym też naszej słynnej białej. Z czasem wpisano ją na listę
produktów regionalnych.
Gdy wniosek przeszedł pomyślnie weryfikację w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, można
go było wysłać do Brukseli.
– Certyfikat pomógł wypromować rogale świętomarcińskie
w całej Polsce i na świecie.
Chcemy, by Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska była tak
samo rozpoznawalna. Musimy
zacząć jednak od siebie samych
i przekonać najpierw mieszkań-

ców Wielkopolski, a potem całego kraju, że nasza biała jest
rzeczywiście
niepowtarzalna
i wyjątkowo smaczna – mówi
Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.
Producent, który chce znakować
swoją kiełbasę unijnym oznaczeniem, musi poddać się procedurze weryfikacyjnej. Przedstawiciele Wojewódzkich Inspekcji
Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych po przeprowadzeniu szczegółowej kontroli
w zakładzie określają, czy dany
produkt spełnia precyzyjne warunki nadania tego oznaczenia.
W tej chwili certyfikat przyznano
8 producentom.
Która najsmaczniejsza?
We wtorek, 13 marca, w Centrum Kultury Zamek dziennikarze
porównywali, który z producentów produkuje najsmaczniejszą
białą. Oceniano nie tylko smak,
ale i wygląd kiełbasy, którą degustowano zarówno na zimno, jak
i na ciepło. Decyzja jury okazała
się dość zaskakująca – uznano,
że wszystkie osiem firm przygotowuje produkt tak doskonałej

Karta Seniora

Zwiedzanie z
przewodnikiem

Poznań

Oddział Rataje POSiR

os. Piastowskie 106a

Kulinarny symbol
Poznania

Krucza

Poznańska Złota Karta, czyli
wreszcie mamy w Poznaniu kartę seniora.
Zapraszamy do Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24, tel. 61 842 35 09, a
e-seniorów na www.centrumis.
pl/karta-seniora-poznańska-złota-karta.html

Poznań
16 kwietnia, w godz. 12.00-14.00
odbędzie się zwiedzanie z przewodnikiem siedziby Urzędu
Miasta na Placu Kolegiackim.
Wycieczka trwa ok. 1,5-2h, oprowadzanie wyłącznie po wnętrzach, dostępne windy. Spotkania prowadzi Jakub Bielawski.
Liczba miejsc ograniczona.
Konieczne zapisy:
Centrum Inicjatyw Senioralnych,
ul. Mielżyńskiego 24,
tel. 61 842 35 09.
Zbiórka: dziedziniec Urzędu
Miasta.

jakości, że wszystkim przyznano
pierwsze miejsce.
Według opisu chronionego
oznaczenia geograficznego Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska jest produkowana wyłącznie
ze świeżego mięsa wieprzowego, wykrawanego w ciągu 48-72
godzin po uboju. – Mięso użyte
do produkcji jest niepeklowane,
a jedynymi dodatkami są: sól
warzona, świeżo zmielony pieprz
czarny, świeży tarty czosnek
oraz tarty majeranek, który do
białej kiełbasy jest dodawany
tylko w Wielkopolsce. Wszystkie
składniki poza pieprzem pochodzą z Polski. Kiełbasa według
normy powinna mieć 10-12 cm
długości i średnicę do 3,3 cm
– mówi Jacek Marcinkowski
z Wielkopolskiego Cechu Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy.
Chronionego oznaczenia geograficznego
mogą
używać
producenci z terenu całego
województwa wielkopolskiego,
a także 8 powiatów z województwa lubuskiego i 2 powiatów
województwa kujawsko-pomorskiego. Są to odpowiednio powiaty: gorzowski, krośnieński,
międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, świebodziński,
wschowski i zielonogórski z terenu Ziemi Lubuskiej. A z Kujaw –
powiat mogileński oraz żniński.
Mam nadzieję, że podobnie jak
Rogale Świętomarcińskie, tak
i Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska znajdzie uznanie smakoszy w całym kraju – jest tego po
prostu warta.
Roman Szymański

X Poznańskie
Forum Liderów
Klubów Seniora
Poznań
Centrum Inicjatyw Senioralnych
zaprasza na spotkanie, na którym zaprezentuje liderom klubów
raport dotyczący roli i zadań Animatora Senioralnego – projektu,
który ma zostać wdrożony w Poznaniu, aby wspierał działalność
klubów seniora. Podsumowany
zostanie cykl spotkań, który odbył się w zgłoszonych klubach
latem 2017 roku. Tradycyjnie
zespół Centrum przygotuje dla
klubowiczów najważniejsze informacje na temat zbliżających
się wydarzeń. Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia o godz. 12.00
w Sali Malinowej Urzędu Miasta
Poznania na placu Kolegiackim.
Swój udział należy potwierdzić:
tel. 61 847 21 11
e-mailowo:
zuzanna.macko@centrumis.pl
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Jacek Sutryk

Telefon Seniora!

71 344 44 44
godz. 9.00-15.00

Dyrektor Departamentu
Spraw Społecznych we
wrocławskim magistracie, który zajmuje się
pomocą społeczną,
zdrowiem, sportem
i rekreacją, kulturą,
współpracą z organizacjami pozarządowymi.
Wcześniej dyrektor
MOPS we Wrocławiu.

Na hiszpańską nutę

Od pierwszych dni marca we
Wrocławskim Centrum Seniora gości wyjątkowa studentka,
która przyjechała do Polski w ramach projektu Erasmus. Melina
Lopez pochodzi z Hiszpanii. Od
dwóch lat kształci się w obszarze
pomocy osobom starszym i niesamodzielnym. Pełna empatii,
życzliwości i energii w działaniu
młoda, bo zaledwie 19-letnia
Baskijka, pragnie podzielić się
swoimi pasjami i umiejętnościami z wrocławskimi seniorami
– w siedzibie WCS poprowadzi
zajęcia z muzykoterapii. Według
Meliny głównym celem zajęć
przy muzyce (często z wykorzystaniem różnych instrumentów)
jest osiągnięcie stanu relaksacji,
wewnętrznej harmonii oraz odnalezienie przez poczucie rytmu
własnej kreatywności. W trakcie
ćwiczeń wytwarza się również
poczucie integracji oraz atmosfera pełna ciepła i sympatii.
Muzykoterapia, Wrocławskie
Centrum Seniora, pl. Dominikański 6, sala 210 (6 kwietnia, 13 kwietnia, 19 kwietnia,
27 kwietnia, godz. 10.0011.00). Zapisy na zajęcia
z muzykoterapii: 71 772 49 40,
eiwanska5@gmail.com

Bezpłatne obiekty
sportowe dla seniorów!
Młodzieżowe Centrum Sportu
w ramach aktywizacji seniorów
oferuje darmowe zajęcia dla
seniorów w kompleksie sportowo-rekreacyjnym GEM, przy
ul. Mianowskiego 2B we Wrocławiu. Propozycja skierowana jest
do grup senioralnych (klubów
seniora, utw).
Seniorzy
mogą
skorzystać
z basenu, hali wielofunkcyjnej,
gdzie można grać w siatkówkę,
koszykówkę oraz badmintona,
sali fitness. Kontakt, informacje,
rezerwacje: Agnieszka Koszela,
tel. 571 351 012.

Wolontariusze
na START

Zapraszamy seniorów do pomocy w ramach wolontariatu przy 6.
PKO Nocnym Wrocław Półmaratonie i 36. PKO Wrocław Maratonie. Impreza łączy elementy
sportowe i kulturalne, motywem
przewodnim najbliższego półmaratonu będą przeboje disco
lat 70, 80 i 90.
Półmaraton startuje 16 czerwca
godz. 22.00, maraton 9 września
o godz. 9.00. Pomoc wolontariuszy jest bezcenna na każdym
etapie, od wydawania pakietów
startowych, przez punkty regeneracyjne przy trasie, aż do finiszu na Stadionie Olimpijskim.
Szczególnie mile widziane są
grupy seniorów. Kontakt Paweł
Szwed, tel. 571 351 027, email:
pawel.szwed@mcs.wroc.pl

Dobra kondycja fizyczna, zwłaszcza w wieku senioralnym, jest czymś, o co warto zabiegać. Dlatego miejską ofertę skierowaną do osób starszych zdecydowaliśmy się poszerzyć o udostępnianie obiektów sportowych w kompleksie sportowo-rekreacyjnym GEM,
przy ul. Mianowskiego 2B we Wrocławiu. Seniorzy mogą w tamtym miejscu bezpłatnie
korzystać z basenu, hali wielofunkcyjnej, gdzie można grać w siatkówkę, koszykówkę
oraz badmintona czy sali fitness. Szczegóły znajdą Państwo poniżej. Niedawno rozpoczęła się wiosna. Wraz z budzącą się do życia przyrodą warto zadbać o własne zdrowie i dobre samopoczucie. Z Wrocławskim Centrum Seniora jest to o tyle prostsze, że
w kwietniu organizowane będą m.in. treningi, zajęcia taneczne czy wykłady o tym, jak
dbać o kondycje w wieku 50+. O tym, że warto wiemy wszyscy. W końcu jak zwykło się
mawiać – w zdrowym ciele, zdrowy duch.

W marcu obchodziliśmy wyjątkowy jubileusz, 101. urodziny Reginy Stroemich! Pani
Regina jest wieloletnią mieszkanką naszego miasta, która jako pionierka przyjechała
do Wrocławia w 1945 r. i tutaj odnalazła swój dom. Studiowała chemię na Politechnice Wrocławskiej i zdobyła tytuł magistra inżyniera. Całe życie dzieli się z innymi
swoją energią i pogodą ducha – po przejściu na emeryturę została przewodnikiem
po Wrocławiu i Dolnym Śląsku. To był zaszczyt i ogromna radość móc złożyć Jej
najserdeczniejsze życzenia na kolejne 100 lat. - Jacek Sutryk

Centrum Spotkań

Wrocław

dla osób z otępieniem oraz ich opiekunów
Otępienie ma poważne konsekwencje zarówno dla osoby
chorej, jak i jej rodziny. Chorym oraz ich opiekunom często trudno jest zaakceptować
pojawienie się choroby i poprosić o pomoc. W dodatku
niewiele jest instytucji, które
mają odpowiednie warunki,
nie tylko lokalowe, by fachowo
i kompleksowo wspierać osoby z otępieniem oraz ich rodziny. Przedstawiamy wzorcową,
wrocławską placówkę dla pacjentów i ich opiekunów.
Otępienie nadal pozostaje tematem tabu, ponieważ ludzie
nie chcą być zależni od innych
i odczuwają olbrzymi lęk przed
umieszczeniem ich w ośrodkach
leczniczo-opiekuńczych. Zazwyczaj zwlekają z prośbą o pomoc
i proszą o nią zbyt późno, co
sprawia, że przeciążają nieformalnych opiekunów i tak naprawdę „przyspieszają” konieczność
umieszczenia ich w domu opieki.
Ponadto, dostępne formy wsparcia często są fragmentaryczne,
co utrudnia znalezienie podmiotów oferujących usługi, które
spełniałyby indywidualne potrzeby i preferencje osób chorych.
Do wyjątkowych przykładów
dobrych praktyk należy grupa

Centrum Spotkań dla osób z otępieniem oraz ich opiekunów. Została utworzona jako integralna
część Domu „Na Ciepłej” w ramach międzynarodowego projektu MeetingDem (2015-2017)
we współpracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu
i innymi europejskimi uczelniami. To pierwsze w Polsce, wzorcowe Centrum jest odpowiedzią
na potrzeby wciąż rosnącego
środowiska osób z otępieniem.
Zaadaptowany do warunków
polskich holenderski model
wsparcia to pierwsza kompleksowa forma pomocy dla osób
chorych na otępienie oraz ich
opiekunów. Z programu korzysta grupa 16 seniorów, u których
zdiagnozowano łagodny lub
umiarkowany poziom otępienia
oraz ich opiekunowie. W ofercie
Centrum Spotkań znajdują się
dodatkowo m.in. specjalistyczne
zajęcia aktywizujące, które mają
na celu złagodzenie i spowolnienie przebiegu choroby, indywidualne konsultacje dla uczestników i opiekunów, otwarta grupa
wsparcia dla opiekunów osób
z otępieniem, otwarte spotkania
informacyjne ze specjalistami
w tematyce demencji, współpraca z innymi ośrodkami wsparcia,

placówkami medycznymi oraz
uczelniami. Dzięki pełnemu programowi rodziny, które dotknęła
ta ciężka choroba, czują się naprawdę zaopiekowane.
Mówi się, że dom tworzą ludzie.
„Na Ciepłej” dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się stworzyć prawdziwy, rodzinny, ciepły
dom, w którym chce się być, pracować i rozwijać. Niezależnie od
wieku, stanu i możliwości, wszyscy czują się tu dobrze.
Trochę ciepła na „Na Ciepłej”
Dzienny Dom Pomocy „Na Ciepłej” jest wyjątkowym miejscem
w samym sercu Wrocławia. Każdego dnia wiele godzin spędzają
tutaj seniorzy, osoby z demencją
i ich opiekunowie, osoby niepełnosprawne i wymagające wsparcia oraz liczni goście. Wspólnie
uczestniczą w zajęciach, kołach
zainteresowań i wydarzeniach,
jedzą, rozmawiają i śmieją się,
towarzyszy im we wszystkim pełen energii i entuzjazmu zespół
terapeutów. Nazwa ulicy nie jest
przypadkowa, wszyscy są zgodni, że to bardzo ciepłe miejsce
z wyjątkową, rodzinną atmosferą.
Statutowym zadaniem Domu
jest udzielanie wsparcia osobom, które ze względu na swój
wiek, chorobę lub niezaradność

wymagają pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb. Duży
nacisk kładzie się na aktywizację
wszystkich uczestników. Bogata
oferta programowa sprawia, że
każdy ma możliwość wyboru odpowiedniej, ulubionej formy spędzania czasu. W tygodniowym
grafiku znajdują się zawsze m.in.
zajęcia ruchowe, w tym wyjścia
do aquaparku, rehabilitacja,
zajęcia usprawniające funkcje
poznawcze, arteterapia, muzykoterapia, gry i zabawy, zajęcia
w pracowni kulinarnej, komputerowej i krawieckiej, spotkania
grupy teatralnej czy zespołu
muzycznego.
Szczególnym
uznaniem podopiecznych cieszą
się imprezy tematyczne jak np.
bal „Morskie Klimaty”, prelekcje
z ciekawymi ludźmi, muzyka na
żywo, choćby w wykonaniu zespołu „Energia z Ciepłej”, wspólne święta czy wycieczki i pikniki.
Społeczność Domu angażuje się
w liczne wydarzenia z udziałem
innych organizacji i grup. Seniorzy często realizują projekty
z młodzieżą i dziećmi, z innymi
seniorami oraz osobami niepełnosprawnymi. Regularnie odbywają się warsztaty plastyczne seniorów z dziećmi chorującymi na
SMA (rdzeniowy zanik mięśni).

Dzienny Dom Pomocy „Na Ciepłej” jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Został utworzony w 2005 roku. Początkowo placówka, jako Ośrodek Opiekuńczo-Adaptacyjny, mieściła się w małym parterowym budynku. W latach
2013-2015 obiekt przeszedł gruntowną modernizację, powstał nowy piętrowy budynek, doskonale wyposażony i dostosowany dla osób
niepełnosprawnych, z którego korzysta 60 podopiecznych. Kontakt: ul. Ciepła 15b, 50-524 Wrocław, tel. 71 799 30 40

Szkoła Edukatorów

W styczniu 2018 r. we Wrocławskim Centrum Seniora (WCS)
ruszył nowy projekt „Szkoła
Edukatorów” (SE). Drugi cykl
zaplanowano na kwiecień 2018 r.
Zapisy trwają!
Inspiracją dla powstania SE były
opinie edukatorek, aktywnie
zaangażowanych w realizację
projektu „Edukacja do starości.
Wrocław Miasto Pokoleń”. W odpowiedzi na potrzeby seniorów
WCS zorganizowało cykl spotkań szkoleniowo-warsztatowych,
prowadzonych przez doświadczone edukatorki i wykładowczynie: dr Bognę Bartosz, dr
Walentynę Wnuk, mgr Kamilę

Polańską-Wasik i mgr Ilonę Zakowicz. W pierwszej edycji „Szkoły
Edukatorów” udział wzięło 15
seniorów. Tematyka spotkań
oscylowała wokół zagadnień
pedagogicznych, psychologicznych i gerontologicznych. Poza
poszerzaniem wiedzy uczestnicy mieli także okazję wymienić
się doświadczeniami i dobrymi
praktykami. Oficjalne zakończenie „Szkoły Edukatorów” i rozdanie certyfikatów odbyło się
marcu. Podczas tego spotkania
uczestniczki SE zadeklarowały
chęć kontynuowania spotkań.
– Warsztaty pozwoliły nam jeszcze lepiej rozumieć dzieci i mło-

Wrocław
dzież. Co ciekawe, coraz więcej
szkół kontaktuje się z nami, tzw.
pocztą pantoflową dowiadują
się, że Wrocławskie Centrum
Seniora prowadzi projekt Miasto Pokoleń, w ramach którego
odbywają się ciekawe zajęcia,
i proponują nam przeprowadzenie lekcji – mówi Ewa Białowąs,
uczestniczka pierwszej edycji
Szkoły Edukatorów.
Drugi cykl „Szkoły Edukatorów”
zaplanowano na kwiecień 2018 r.
Udział jest nieodpłatny, jedynym
warunkiem zgłoszenia się jest realizacja (lub deklaracja realizacji)
działań edukacyjnych dla dzieci,
młodzieży lub seniorów. Plano-

wane terminy spotkań: 24.04,
8.05, 22.05, 29.05, 5.06 (godz.
11.00 - 12.30). Proponowane
tematy: Starość w zwierciadle refleksji seniorów, Przygotowanie
i realizacja zajęć dla dzieci: etap
przedszkolny, I i II etap edukacyjny, Starość może być piękna –
czyli jak zachować radość życia
do późnej starości, Asertywność
i umiejętność pracy w grupie.
Bliższe informacje
ilona Zakowicz
tel. 71 772 49 48
zgłoszenia:
ilona.zakowicz@wcrs.wroclaw.pl

Kwiecień.
Wrocławskie Centrum
Seniora poleca
Trening pracy z ciałem oraz
trening umiejętności relaksowania się z elementami karate
i samoobrony 3 kwietnia, 10
kwietnia, 17 kwietnia, 24 kwietnia, godz. 9.00-10.00, sala 210
Sprawność ciała i umysłu
3 kwietnia, 10 kwietnia, 17 kwietnia, 24 kwietnia, godz. 10.3011.30, sala 210
Zdrowie od kuchni Niedożywienie u seniorów: 5 kwietnia,
godz. 10.00-12.00, sala 27
Relaks z Tai Chi 5 kwietnia,
godz. 10.00-11.30, sala 210
Język hiszpański dla początkujących 5, 12, 19, 26 kwietnia,
godz. 14.00-15.30, sala 27
Muzykoterapia dla seniorów
6 kwietnia, 13 kwietnia, 19 kwietnia, 27 kwietnia, godz. 10.0011.00, sala 210
Szczęśliwi w tańcu – zajęcia
taneczne dla seniorów 6 kwietnia, godz. 12.00-13.00, sala 210
Cykl „Zdrowe starzenie” – gimnastyka mózgu z elementami
ćwiczeń ogólnorozwojowych
oraz spotkania ze specjalistami
z Przychodni VITA 9 kwietnia
oraz 23 kwietnia, godz. 10.3011.30, sala 210
Pomoc w rozliczeniu deklaracji podatkowych PiT 10 kwietnia, godz. 10.00-14.00, sala 28
Herbaty ziołowe i owocowe.
KAWON - Sekrety natury 10
kwietnia, godz. 12.00-14.00,
sala 27
Moskwa i złoty pierścień
Rosji. Spotkanie z podróżnikiem
Stefanem Mizią 12 kwietnia,
godz. 14.00-16.00. sala 27
Bezpłatne badanie słuchu
prowadzone przez audiologa
z Amplifon Poland 18 kwietnia,
godz. 9.30-14.30, sala 28
Cztery kroki do utrzymania
sprawności fizycznej i umysłowej w wieku 60+. Prezentacja książki psychologa Piotra
Łąckiego pt. “Żyj pełnią życia!”
18 kwietnia, godz. 10.00-12.00,
sala 27
Jak dbać o kondycję w wieku
50 +? koksartroza – zmiany
zwyrodnieniowe stawu biodrowego, spotkanie z dr Tomaszem
Grecznerem, ortopedą-traumatologiem oraz z prezesem firmy
Medasco Krzysztofem Cetnarem, który opowie o wyjazdach
sanatoryjnych, rehabilitacyjnych
i wypoczynkowych w ramach
umowy transgranicznej, poczęstunek: 18 kwietnia, godz.
12.00-14.30, sala 210
Zdrowie od kuchni. Pieczywo
zwykłe, pieczywo chrupkie
– co jeść? 19 kwietnia, godz.
10.00-12.00, sala 28
Akademia Urody Seniora. Przywróć zdrowy wygląd swoim
włosom 26 kwietnia, godz.10.0011.30, sala 27
Zajęcia odbywają się w siedzibie Wrocławskiego Centrum
Seniora, pl. Dominikański 6.
Wstęp wolny, ale obowiązują
zapisy: 71 772 49 40 lub
mailowo:
eiwanska5@gmail.com
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Spotkajmy się na
Targach Seniora

Białystok

Sopot
14 i 15 kwietnia w Hali 100-lecia Sopotu odbędzie
się 8 edycja Sopockich Targów Seniora. Stoiska
z ofertami produktów i usług przyjaznych seniorom, bezpłatne badania, warsztaty i pokazy, a na
zakończenie potańcówka, to tylko część propozycji na ten wyjątkowy weekend.
Osoby odwiedzające Targi będą
mogły zapoznać się z bogatą
ofertą usług i produktów odpowiadających na potrzeby osób
starszych prezentowaną przez
przedsiębiorców,
organizacje
oraz instytucje. Seniorzy znajdą
tu m.in. wyroby prozdrowotne,
sprzęt rehabilitacyjny, oferty
z zakresu: pielęgnacji ciała i urody, opieki nad osobami niesamodzielnymi, zdrowego odżywiania, wypoczynku i podróży,
edukacyjne oraz propozycje aktywnego spędzania czasu.
– Tym razem spotkamy się wiosną, kiedy przyroda budzi się do
życia, dzień jest dłuższy i słońce mocnej grzeje. Parafrazując
słowa piosenki z Kabaretu Starszych Panów, w tym roku nasze
hasło brzmi: „… a w sercu ciągle wiosna”. Chcemy pokazać
seniorom, że warto zachować
pogodę ducha niezależnie od
wieku, zachęcić ich do aktywności i zdrowego stylu życia. Jak
mówią eksperci, to jaka będzie
nasza starość, w dużej mierze
zależy od nas samych – nie tylko
od genów, ale również od stylu życia i naszego nastawienia
– mówi Anna Jarosz, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sopocie, pomysłodawca i organizator Targów.
Bezpłatne badania, warsztaty
i porady
Również warsztaty artystyczne
będą nawiązywały do wiosny,
np. nauczymy się, jak ozdobić
doniczki techniką decoupage
czy wykonać kompozycje kwiatowe w naczyniu. Dietetyk pokaże, jak zrobić smaczne i zdrowe
pasty kanapkowe. Będzie można skorzystać z porad wizażystki
i wykonać makijaż.

Maską w smog
Bezpłatna
Warszawa
fizjoterapia
Żoliborz chce sprezentować
dla seniorów mieszkańcom maski antysmogo-

– Zachęcamy do zabrania wygodnego stroju oraz sportowego
obuwia, aby w pełni skorzystać
z oferty zajęć ruchowych, m.in.
warsztatów tańca, karate, samoobrony czy ćwiczeń na zdrowy
kręgosłup – mówi Agnieszka
Niedałtowska, koordynator Sopockich Targów Seniora. Polecamy również warsztaty z obsługi
laptopów czy wykłady prozdrowotne, na temat zaćmy, leków
ziołowych, teleopieki. O zasadach bezpieczeństwa oraz jak
się uchronić przed oszustami
stosującymi metodę „na wnuczka” będzie można porozmawiać
z Policją i Strażą Miejską.
Uczestnicy targów będą mogli
skorzystać z bezpłatnych badań,
m.in. wzroku, słuchu, gęstości
kości, badania stóp, zmierzyć
ciśnienie, poziom cukru i tkanki
tłuszczowej. Przed Halą staną
specjalne busy: osteobus, słuchobus i kardiobus, w których
wykonamy badania. Na Jarmarku Zdrowego Żywienia kupimy
żywność bez konserwantów
i dodatków chemicznych.
Podczas Targów nie zabraknie
również ciekawych propozycji
kulturalnych i rozrywkowych: występy na scenie, wiosenny pokaz
mody z udziałem modelek 50 +,
konkurs na „Wiosenny Kapelusz”, a na zakończenie Targów
w niedzielę o godz. 15.00 – potańcówka.
8 edycja Targów odbędzie się
w dniach 14-15 kwietnia 2018 r.
w Hali 100-lecia Sopotu. Wstęp
na Targi oraz udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny.
Dla odwiedzających egz. Gazety Senior gratis!

Mieszkańcy Białegostoku będą
mogli skorzystać z bezpłatnych
zabiegów fizjoterapii w poradni
rehabilitacyjnej. 250 tys. zł na ten
cel przeznaczą władze miasta.
Zabiegi obejmą głównie seniorów, którzy wymagają różnych terapii, by podnieść ich sprawność.
Chętnych do skorzystania z zabiegów będą kwalifikowali do zabiegów fizjoterapeuci z poradni.
Będą to zabiegi wspomagające
leczenie chorób zwyrodnieniowych (stawów, kręgosłupa), leczenie po kontuzjach, urazach
kończyn, ale też np. w chorobie
Parkinsona, niedowładach kończyn, stanach po operacjach
kończyn, w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Wspomnienia
Płock
Powstanie książka ze wspomnieniami najstarszych mieszkańców
Płocka o historii miasta i jego
życiu codziennym. Znajdą się
w niej osobiste relacje, np. opowiadane wnuczkom przez babcie i dziadków, a także rodzinne
fotografie oraz rysunki dzieci.
Wspomnienia osób starszych
zbierane będą w formie rozmów
seniorów z dziećmi, które zostaną zarejestrowane na video lub
spisane. W efekcie powstanie
książka, która być może ukaże
się w styczniu 2019 r., przy okazji corocznych obchodów Dnia
Babci i Dnia Dziadka.
Chętni do wspólnych rozmów
i wspomnień o dawnym Płocku,
z udziałem osób starszych i dzieci, mogą zgłaszać się do parafii
św. Jakuba lub parafii katedralnej
św. Zygmunta.

we. W pilotażu trafią w pierwszej
kolejności do seniorów. Pomysł
rzucił dzielnicowy radny Roman
Krakowski. W interpelacji do burmistrza dzielnicy zaproponował
zakup masek antysmogowych
dla dzieci i seniorów z Żoliborza.
Powołał się na przykład Krakowa.
Tam urząd miasta sfinansował
zakup 5 tys. masek antysmogowych, które są rozdawane pacjentom poradni pulmonologicznych.

Seniorzy chcą
darmowych
taksówek
Kraków
Krakowscy seniorzy powołują się na przykład z Poznania,
gdzie taka usługa została uruchomiona. Apelują do władz,
aby zadbać o seniorów i komfort
często schorowanych i mniej
sprawnych osób starszych, które
muszę dojechać do lekarza czy
urzędu. W mieście są środki na
różne działania, seniorzy chcą,
aby wygospodarować pieniądze
także na takie potrzeby.

Śląska Akademia
Seniora
Śląsk
Gmina Kobiór została zakwalifikowana do konkursu w ramach
Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa 2014-2020 i przystąpiła do realizacji projektu „Śląska
Akademia Seniora”. Uczestnicy projektu nabędą praktyczne
umiejętności obsługi internetu,
komputera, telefonu, tabletu
i innych urządzeń IT. Informacje:
Urząd Gminy, tel. 32 218 8182
(wewn. 14) do końca kwietnia.

REKLAMA

Sklep medyczny
Artykuły medyczne

Sklep Medyczny

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

20
l. 71/344 81
Te
00-14.00
pon-pt 9.00-17.00, sb 10.
.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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Oferta dla emerytów
wojskowych
i seniorów 50+

Rewita Zakopane
Wiosenna Regeneracja
Tatrzańska Jesień
od 85 zł
tel. 18 207 93 00
Rewita Rogowo
Wypoczynek
"na wesoło"
od 72 zł
tel. 91 386 62 69
Rewita Jurata
Wczasy dla seniora 50+
od 88 zł
tel. 58 675 42 28
Rewita Sopot
Sopockie klimaty
od 97 zł
tel. 58 551 06 85
Rewita Pieczyska
Wypoczynek
nad Jeziorem
od 70 zł
tel. 52 382 74 25

Rezerwacja z tym
ogłoszeniem.
Gadżet firmowy
GRATiS!

Rewita Mielno
Aktywna Wielkanoc
Wczasy rekreacyjno-lecznice
od 95 zł
tel. 94 348 19 00
Rewita Solina
Wiosna nad Soliną
Bieszczadzkie lato
Jesień w Bieszczadach
od 84 zł
Wczasy profilaktyczno-lecznicze
tel. 13 470 11 45
Rewita Międzyzdroje
Wczasy zdrowotne
od 67 zł
tel. 91 328 07 81
Rewita Waplewo
Aktywni w Plenerze
Przedsmak lata
Grzybobranie
na Mazurach
od 90 zł
tel. 89 519 25 25
Rewita Rynia
Wczasy 50+
od 105 zł
tel. 22 768 01 66

www.rewita.pl

Nowy UTW ze środków MNiSW
woj. świętokrzyskie
Seniorzy z gminy Miedziana
Góra zasiądą w uniwersyteckich
ławach dzięki wsparciu programowi „Edukacja bez barier” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego „Wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. Zajęcia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
ruszą w gminie w kwietniu i potrwają do końca października.
Zaplanowano cykl wykładów
poświęconych zdrowej kuchni, ziołolecznictwu, profilaktyce
onkologicznej, prawu i historii
regionu. Seniorzy będą mogli

uczestniczyć w lektoratach języka angielskiego, warsztatach
informatycznych i teatralno-literackich oraz gimnastyce rehabilitacyjnej. Zaplanowano także
gimnastykę w wodzie, warsztaty
taneczne i wędrówki z kijkami,
wyjazd do Muzeum Powstania
Warszawskiego oraz Centrum
Nauki „Kopernik” w Warszawie.
Przewidziano również wyjścia do
kina i teatru. Koszty zostaną pokryte z funduszy projektu.

www.GazetaSenior.pl
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Senioralia
Łódź

W organizację wydarzenia włączają się co roku łódzkie
organizacje pozarządowe, instytucje, podmioty działające na rzecz osób starszych oraz partnerzy Miejskiej
Karty Seniora. W trakcie trwania Łódzkich Senioraliów
posiadacze Miejskiej Karty Seniora mają zapewnione
bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej
oraz 50 proc. zniżki na usługi u wybranych partnerów
Karty.
V Łódzkie Senioralia odbędą się 13-25 maja 2018 r.
Rozpoczną się uroczystą inauguracją połączoną z występem znanego artysty. Integralną częścią Łódzkich
Senioraliów będzie Ogólnopolski Konkurs Drzewo Pokoleń, który wyłoni i uhonoruje organizacje realizujące
projekty w obszarze zdrowego i aktywnego starzenia
się. Senioralia zakończy Gala Konkursu.
W ramach imprezy odbędą się wydarzenia podzielone
na kategorie: zdrowie, kultura, edukacja, sport/rekreacja, porady/drzwi otwarte.
W programie znajdą się: wykłady, wycieczki, warsztaty, zajęcia komputerowe, wydarzenia kulturalne. Czeka
nas ponad 700 wydarzeń dla seniorów organizowanych
przez Zespół ds. Seniorów we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Fundacją dla Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi oraz 125 partnerami. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Gazeta Senior. Koordynator IV Łódzkich Senioraliów, Zespół ds. Seniorów UMŁ,
91-066 Łódź , ul. Zachodnia 47, p. 132, tel. 42 638 47 30,
e-mail: seniorzy@uml.lodz.pl, www.seniorzy.uml.lodz.pl
REKLAMA
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Mazowsze w Gdańsku i Sopocie

Koncertem „Mazowsze Niepodległej” Gdańsk i Sopot
uczczą dwie wyjątkowe rocznice. Stulecie niepodległości
Polski i 70 urodziny jednego
z najważniejszych zespołów
artystycznych w muzycznej
historii kraju na Pomorzu
świętować będą 3 czerwca,
w ERGO ARENiE.
Artyści Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca
„Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego obdarują widzów
bukietem kolorów i dźwięków.
Czerwcowy koncert ma być
kwintesencją tego, co w kulturze
polskiego folkloru najpiękniejsze. W hali na gdańsko-sopockiej granicy podziwiać będziemy tańce narodowe: poloneza,
krakowiaka, oberka, mazura
czy kujawiaka. Nie zabraknie

też tańców regionalnych, wraz
z charakterystycznymi, oryginalnymi przyśpiewkami. Widzów
oczarują z pewnością również
stroje z dwudziestu etnograficznych regionów Polski.
W programie koncertu „Mazowsze Niepodległej” najważniejsze
będą jednak biało-czerwone
akcenty. Muzycy „Mazowsza”
opracują pieśni patriotyczne nawiązujące do wydarzeń z roku
1918. Pojawią się też klasyczne
kompozycje autorstwa Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki.
Mazowsze na tle sopockiej
zieleni
– To będzie świętowanie kompleksowe, bo właśnie takie są
występy Mazowsza. Myślę, że
bogate choreografie i kolorowe scenografie pozwolą nam

Bilety (w cenie: 20 zł*, 70 zł, 80 zł , 90 zł oraz
190 zł – bilet ViP) dostępne są w kasie hali,
salonach sieci EMPiK , Media Markt, Saturn,
Media Expert i na www.eventim.pl

wyruszyć z nowoczesnej hali
w muzyczną podróż po Polsce
– przekonuje Stanisław Sarama,
który wspólnie z żoną wybiera
się na koncert do ERGO ARENY.
Zapytany o powody, dla których zdecydował się na udział
w tym wydarzeniu, pan Stanisław wspomina jeden z koncertów zespołu w Operze Leśnej:
– Pamiętam, że niesamowite
wrażenie zrobiły na nas barwne
stroje artystów Mazowsza na tle
sopockiej zieleni. Mazowsze od
lat promuje wszystkie regiony
Polski, ja pochodzę ze Śląska,
moja żona do Gdańska przyjechała z Kujaw. Zawsze chętnie
wracamy wspomnieniami w rodzinne strony. Myślę, że koncert
„Mazowsze Niepodległej” będzie ku temu najlepszą okazją”.
*Bilety w cenie 20 zł nabyć mogą
posiadacze
Karty
Mieszkańca
Gdańska i Karty Sopockiej. Liczba biletów ograniczona. Sprzedaż biletów w cenie 20 zł w kasie
nr 3 ERGO ARENY oraz na eventim.
pl Jedna karta upoważnia do zakupu jednego biletu w cenie 20 zł.
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Jerozolima

Podróże

Na skalistych szczytach gór Judei rozłożyło się jedno z najważniejszych miast
świata, Jerozolima. Tu ścierają się religijne antagonizmy i tu przyjeżdżają setki
tysięcy turystów, pielgrzymów, ortodoksów, by walczyć, zobaczyć, dotknąć,
poczuć klimat tego niezwykłego miasta. Tu nowoczesność splata się z biblijnymi opowieściami. Tu mieszkają gorliwie wierzący Żydzi.
W Izraelu mówią: gdzie woda,
tam życie. Czy dlatego powstało
miasto w górskiej okolicy, gdzie
były źródła i strumienie? Czy
dlatego to miejsce wybrał sobie
Bóg? Nikt nie odpowie. Przez
tysiąclecia zmieniały się nazwy,
zmieniali władcy i nawet jeśli coś
zostało zapisane to teraz, interpretacja bywa różna. Wiadomo,
że płynie potok Cedron między
Wzgórzem Świątynnym a Górą

Oliwną. Na zboczach Góry Oliwnej są najdroższe na świecie
miejsca pochówku. U podnóża
znajdziecie Ogrójec lub jak kto
woli Ogród Oliwny odgrodzony
od pielgrzymów płotem. Drzewa
wyglądają na bardzo stare i były
doświadczane przez turystów,
którzy chcieli kawałek zabrać sobie na pamiątkę lub jako relikwię.
Przepowiednia głosi, że koniec
świata zacznie się na Wzgórzu

Świątynnym, tu odbędzie się
Sąd Ostateczny, a z doliny całkiem blisko. Więc może warto
być pierwszym w kolejce do
wysłuchania przed sądem, pomyśleli bogaci i płacą ogromne
sumy za miejsce pochówku.
Stare Miasto
Wszystko, co znajduje się w mieście, a szczególnie w Starym
Mieście, może budzić kontrowersje i antagonizmy, łącznie z na-

Stare Miasto

zwą. Od zawsze, od powstania
miasta, każdy z władców z tamtego regionu świata chciał władać
tym miejscem i zaznaczyć swoją obecność. Najstarsze dzieje
Jerozolimy zostały zapisane na
kartach Starego Testamentu.
W IV wieku przed nową erą byli
tu z Aleksandrem Macedońskim
Grecy. Później w czasach Heroda, kiedy w ziemi Judzkiej urodził
się Chrystus, historia miasta jest
zapisana w ewangeliach i pozostałościach rzymskich bibliotek.
To całkiem niedawno, zaledwie 2
tysiące lat. W 70 roku Rzymianie
zburzyli świątynię tak dokładnie,
że została tylko Ściana Płaczu.
Wszystkie opisy zachwalają drugą świątynię jako najpiękniejszą
budowlę na świecie. Jerozolima
znalazła się w strefie wpływów
Bizancjum i kiedy chrześcijaństwo zyskało na znaczeniu, Helena, matka cesarza Konstantyna,
tego od Konstantynopola, kazała
pobudować Bazylikę Grobu Pańskiego. To był rok 327. Zdarzyło
się, że i muzułmanie podbili te
tereny, kiedy Rzym osłabł. Pod
koniec 7 wieku nowej ery kalif
Omar kazał zbudować nad skałą, która według tradycji była
miejscem, gdzie Abraham miał
ofiarować swego syna Bogu, Kopułę. Kilkanaście lat później, tuż
obok został zbudowany meczet
Al-Aksa. Podobno można było
swobodnie pielgrzymować do
Jerozolimy za sułtana Saladyna.
Początek państwa izrael
Tak było tysiąc lat temu. Kiedy
Turcy seldżuccy zabronili chrześcijanom wstępu do miasta,
papież Urban II zorganizował
wyprawę krzyżowców. Miasto
zostało zdobyte, a mieszkańcy

wymordowani. Powstało Królestwo Jerozolimy. Pobudowano domy zakonne, a meczety
przestały pełnić funkcje religijne.
To z tamtych czasów wywodzą
się nasi Krzyżacy. Nie trwało to
długo, w 1244 r. miasto przejęli
ponownie mamelucy z Egiptu,
a w 1517 r. Turcy osmańscy. Za
Sulejmana Wspaniałego zostały
zbudowane mury obronne, które
obecnie oglądamy. W grudniu
1917 r. do Jerozolimy wkroczyli
Brytyjczycy. Podzielili miasto na
strefy wyznaniowe, przesiedlali mieszkańców. Antagonizmy
narastały wśród polityków i kapłanów. W 1948 roku powstaje
państwo Izrael za zgodą ONZ
i zaraz zaczyna się wojna izraelsko-arabska, która właściwie
trwa do tej pory.

www.GazetaSenior.pl

Złote kopuły świątyń
Zaskoczeniem dla każdego przybysza będzie widok złotych kopuł.
Najbardziej widoczna to Kopuła
na Skale, na Wzgórzu Świątynnym. Prawosławne kopuły na
zboczach innych wzgórz też przyciągają wzrok złotym blaskiem.
Kościoły katolickie, ormiańskie
już tak nie błyszczą. Wieże meczetów, minarety, wieże kościołów
i zwykłe mieszkalne domy aż trudno odróżnić, bo większość jest
zbudowana z jasnego kamienia.
Całość starego miasta otoczona
wysokim murem zbudowanym
w czasach Sulejmana Wspaniałego z blankami wieżami i bramami.
W tle nowe budownictwo na okolicznych wzgórzach. Jerozolima to
także spore miasto i siedziba parlamentu. Tu także jest Instytut Jad
wa-Szem.

Kopuła na Skale

REKLAMA

Regionalny Ośrodek
Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I”

Pobyty Lecznicze
Morze Zdrowia

Dotknij niesamowitej atmosfery nadmorskiego
Świnoujścia. Kilkudniowy pobyt w krainie 44 Wysp
sprawi, że doświadczysz surowego morskiego
klimatu połączonego z profesjonalnym podejściem do
każdego klienta w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacji
Leczniczej Admirał I.
Opieka medyczna, zabiegi na najwyższym poziomie,
100 metrów od jednej z najszerszych plaż w Polsce.

Sanatorium Bursztyn

Morze Zdrowia
Sanatorium dla seniorów
Niezapomniane chwile w nadmorskim
sanatorium, zaledwie 100 metrów od
pięknej, uroczej, piaszczystej plaży.

Uzdrowisko Świnoujście S.A.

Uzdrowisko Świnoujście S.A.

„Admirał I” ul. Żeromskiego 13, 72-600 Świnoujście
tel. 91 321 44 52, 91 321 21 85
www.uzdrowisko.pl
e-mail: rezerwacje@uzdrowisko.pl

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

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

Instytut Jad wa-Szem

Turyści
Nazwa Jerozolima jest interpretowana jako miasto pokoju,
jednak burzliwe dzieje zdają się
przeczyć tej tezie. Pewne, że słynie teraz z turystów, a i w przeszłości pielgrzymki religijne były
popularne. Teraz zobaczycie na
każdym kroku żołnierzy izraelskiej armii uzbrojonych w długą
broń, pilnujących swobód religijnych. Będziecie sprawdzani
jak na lotnisku przy przejściu
pomiędzy strefą żydowską a palestyńską, zostaną prześwietlone
plecaki. To drobne uciążliwości.
Miasto żyje z turystów i z handlu
pamiątkami i dewocjonaliami.
Na Via Dolorosa, gdzie są ustawione kaplice drogi Krzyżowej,
zobaczycie tłumy pielgrzymów.
Mogą się zdarzyć chrześcijanie
z Ameryki Południowej rozśpiewani i roztańczeni, możecie
spotkać tu wycieczki z krajów
rosyjskojęzycznych, spotkacie
sporo różnych nacji i zobaczycie, jak różnie można przeżywać
drogę krzyżową. Via Dolorosa
z kaplicami Męki Pańskiej jest
odstawiona sklepikami i kramami handlujących plastikowymi
różańcami i dewocjonaliami Arabów.
Czy Via Dolorosa rzeczywiście
przebiegała tam, gdzie teraz,
skoro w 70 roku miasto zostało
zburzone, a w 132 r. pobudowane na nowo jako Colonia Aelia
Capitolina? Stara Jerozolima to
labirynt uliczek i zaułków, porządnie zorientowanych góra-dół, wszak na wzgórzach jesteśmy. Zwykle w takiej miejskiej
dżungli można próbować orientować się według słońca. Tutaj
to raczej niemożliwe, uliczki to
często tunele.
Siedem bram
W murach obronnych zbudowanych przez Sulejmana Wspaniałego bram było siedem. Teraz
otwartych jest pięć lub sześć, bo
Brama Złota, ósma (ta od Sądu
Ostatecznego), przez która wjeżdżał Jezus do Jerozolimy, została
zamurowana jeszcze przez Krzyżowców i tak zostało do dzisiaj.
Mury miasta na początku nowej
ery przebiegały gdzie indziej,
miasto było mniejsze. Teraz
Golgota jest w obrębie murów
z XVI wieku, twierdzą archeologowie. Najpopularniejsza wśród
turystów jest Brama Jafska. Po
przejściu za mury wychodzimy
na mały placyk, gdzie jest infor-

macja turystyczna, tłumy turystów, sklepy, kramy, jadłodajnie
i kamery. Najstarszy plan miasta
pochodzi z VI wieku, zachował
się w formie mozaiki i znajduje
się w jordańskiej Madabie.
Poruszanie się po starym mieście wymaga odwagi i kondycji.
Uliczki i zaułki często idą z góry
lub pod górę, często nie widzimy nieba i odczucia są takie, jak
na arabskim bazarze. Docierają
zewsząd aromaty potraw, przypraw, pachnideł, kawy, kanalizacji, jak to w mieście. Kluczem do
Bazyliki Grobu zawiadują od czasów Saladyna muzułmanie, którzy otwierają i zamykają kościół.
Niektóre zwyczaje w Jerozolimie
pomimo wojen, pomimo waśni
religijnych są niezmienne i przestrzegane od wieków, a z rozwiązaniem problemów czeka się na
decyzję Boga.

Trzy religie
Stara Jerozolima to religijne miasto, wypełnione religijnymi ludźmi, a że trzech monoteistycznych religii, cóż, tak Bóg chciał.
A skoro taka wola nieba, to zgadzać się z nią trzeba. Dlatego
niech was nie zdziwi śpiew muezina mieszający się z religijnymi
pieśniami franciszkanów jeszcze
przed świtem, a później dzwony
chrześcijańskich kościołów. To
miasto Boga, a Bóg wcale nie
musi być zrozumiały dla swoich
wiernych wyznawców.
Po wyjściu za mury już możemy
zająć się swoimi ludzkimi sprawami i myśleć, jak by tu okpić
zajętych w tym czasie modlitwą
współwyznawców i jak omijać
nakazy religijne. W końcu jesteśmy tylko ludźmi.
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Jerzy Dudzik

Wyjazd autokaru
możliwy z 60
miast w Polsce!

Cena zawiera:

Turysta

ͫ 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
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Prenumerata Gazety Senior GRUPOWA
Pakiet Czerwony

Jak zamówić wybrany
PAKiET Gazety Senior

10 kolejnych numerów
25 egzemplarzy każdego z numerów
cena 499 zł (całkowity koszt)
koszt przesyłki kurierskiej zawarty w cenie

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

GazetaSenior.pl
portal numer 1
dla SENiORóW

Krok 1.

od numeru 4/2018 do numeru 1/2019

w sumie 250 egzemplarzy

www.GazetaSenior.pl

TYLKO

1,99

zł
egzemplarz

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

Krok 2.

Potwierdź zamówienie PAKIETU Gazety Senior,
wypełniając e-formularz zamówienia
www.gazetasenior.pl/prenumerata-grupowa/
lub dzwoniąc pod numer telefonu: 505 151 952
(pn-pt, od 9.00 do 16.00)
Cena obejmuje koszt przesyłki kurierskiej
25 egzemplarzy Gazety Senior dziesięciu kolejnych
wydań zgodnie z poniższym harmonogramem.

Harmonogram
wydań 2018 r.
Wydanie

Data emisji i wysyłki

Maj

25 kwietnia

Czerwiec

30 maja

Lipiec

27 czerwca

Sierpień

25 lipca

Wrzesień

29 sierpnia

Październik

26 września

Listopad

31 października

Grudzień

28 listopada

Styczeń

19 grudnia

Luty

styczeń

Prenumerata
indywidualna
z dostawą do
skrzynki pocztowej

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

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

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

