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Jantar-SPA 
Niechorze, Al. Bursztynowa 31 

91 386 33 59   info@jantar-spa.pl

Seniorzy nad 
morzem 2019!

Już od 

791 zł/os.

Zapraszamy 

16 marca do 

27 kwietnia!

Kąpiele 
Solankowe! 
Codziennie!

W cenie: Wszystkie świadczenia z oferty „Seniorzy nad mo-
rzem” a ponadto w Wielką Sobotę: malowanie pisanek i za-
poznawczy wieczorek taneczny; w Wielką Niedzielę: starannie 
przygotowane, w oparciu o staropolską tradycję, uroczyste śnia-
danie i obiadokolacja w formie bufetu oraz słodkie popołudnie; 
lany Poniedziałek bogate świąteczne śniadanie w formie bufetu.

WIELKANOC w Jantar-SPA 
20-27 kwietnia 2019 r.

966 zł  za osobę w pokoju 2-os. Standard
1064 zł  za osobę w pokoju 2-os. Lux

1176 zł  za osobę w pokoju 1 os.

 W cenie pakietu: 
• Całodziennie wyżywienie 

(śniadanie i kolacje w formie 
bufetu, obiad serwowany)

• 2 zabiegi fi zykalne dziennie 
wykonywane od poniedziałku 
do piątku, między innymi: elek-
troterapia, światłolecznictwo, 
hydroterapia,balneoterapia, 
inhalacja, krioterapia miej-
scowa, mechaniczny drenaż 
limfatyczny, 

• Nieograniczone korzystanie 
z kompleksu basenowego: 
basen rekreacyjny z atrakcjami, 
basen solankowy: codzienny 
MASAŻ SOLANKOWY kręgo-
słupa lub całego ciała, jacuzzi, 
sauna, ścieżka do masażu stóp 
pobudzająca ich receptory

• Poranna gimnastyka w basenie
• Nielimitowany dostęp 

do Sali fi tness
• Napój powitalny dla każdego

• Wieczorek 
taneczny przy muzyce na żywo, 
wino, ciasto, uatrakcyjnione 
wieloma konkursami z nagro-
dami - 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

• 8dni/7noclegów w pokoju 
2-os. Standard – 791 zł za 
osobę, w pokoju 2 os. Lux – 
889 zł za osobę, w pokoju 1 
os. – 1001 zł

• oferta obowiązuje także w ter-
minie od 28.09-23.11.2019 r.

Nie uciekniemy od cierpienia. 
Możemy jedynie nauczyć 
się przeżywać je w sposób 
konstruktywny. I w tym może 
psycholog pomóc.
Prawdziwą plagą jest certyfi -
komania. Młodzi psycholodzy, 
zamiast pracować nad sobą, 
bo w psychologii najważniej-
szym narzędziem jest sam 
psycholog, zaliczają niezli-
czone ilości kursów przygo-
towujących do stosowania 
różnego rodzaju technik i me-
tod. Tak, jakby można było 
podzielić psychikę człowieka. 
I traktować pracę psycholo-
ga na wzór specjalistów od 
prawej ręki i lewej nogi.
Byłam diagnostą, doradcą 
metodycznym w szkolnictwie 
specjalnym, psychologiem 
w zakładzie pracy chronionej, 
biegłym sądowym, psycho-
terapeutą. Przez całe swoje 
zawodowe życie starałam 
się łączyć pracę naukową, 
dydaktyczną z praktyką 
psychologiczną. Tej ostatniej 
uczyłam się między innymi od 
Jacka Santorskiego i Wojcie-
cha Eichelbergera. 
Wykładałam na UAM w Po-
znaniu, głównie psychologię 
i etykę mediów. Prowadziłam 
zajęcia z metodyki naucza-
nia, komunikacji, psychologii 
wywierania wpływu, autopre-
zentacji.
W pracy badawczej i nauko-
wej koncentrowałam się na 
roli narracji w życiu człowieka. 
Na poszukiwaniu odpowie-
dzi na pytanie, jak nasze 
myślenie i opowiadanie 
o własnym życiu wpływa na 
kształt i jakość naszego życia. 
Zrozumienie tej zależności 
stanowi wspaniałe narzędzie 
autokreacji każdego z nas. 
Publikowałam. Brałam udział 
i współorganizowałam liczne 
konferencje krajowe, mię-
dzynarodowe i zagraniczne. 
Współpracowałam z placów-
kami naukowymi, edukacyj-
nymi, kulturalnymi, sądowymi. 
I z mediami.
Praca z seniorami
L.M.: Jak były początki tej 
drogi, skąd zainteresowanie, 
pomysł na pracę z seniorami 
i na rzecz seniorów? 
J.K.: To przyszło w sposób 
naturalny. Kolejny krok mojej 
drogi życiowej. 
Od 14 roku życia byłam wo-
lontariuszką. Najpierw był to 
Dom Małego Dziecka, potem 
Pogotowie Opiekuńcze, ho-
spicjum. Można powiedzieć, 
że wolontariat mam we krwi, 
ostatnio jest to wolontariat na 
rzecz rodzin osób z niepełno-
sprawnościami.
Toteż było dla mnie rzeczą 
naturalną ofi arowanie pomocy 
przy zakładaniu UTW w moim 
nowym miejscu zamieszkania.
Stanęłam na czele Grupy 
Inicjatywnej, potem Grupy 
Założycielskiej. Zostałam 
wybrana prezesem Stowarzy-
szenia UTW. Ponieważ nadal 
byłam czynna zawodowo, po 
stworzeniu solidnych pod-
staw i ram organizacyjnych 
i metodologicznych, mogłam 

spokojnie zostawić zarzą-
dzanie UTW pełnoetatowym 
emerytom.
Na rodzimym UTW prowadzi-
łam i nadal prowadzę wykłady 
oraz konwersatoria: Spotka-
nia z psychologią. Spotkania 
w cyklach: Kim jest człowiek?, 
Jak żyć, żeby nie zwariować?, 
Pokochać siebie, pokochać 
świat, Czemu w życiu mi nie 
wyszło i jak mogę to napra-
wić?, Nie taki stres straszny, 
jak go malują.
W trakcie zajęć ze słuchacza-
mi UTW doszłam do prze-
konania, że potrzebują oni 
czegoś w rodzaju popularno-

naukowego „podręcznika” do 
psychologii, zawierającego 
przykłady z życia ilustrujące 
poszczególne zagadnienia. 
Krótkie, konkretne wskazówki 
pomocne w samodzielnym 
rozwiązywaniu osobistych 
problemów psychologicz-
nych. Napisanego przy-
stępnym językiem, w formie 
dialogu z czytelnikiem, skon-
centrowanego nie na rozdra-
pywaniu ran, ale na myśleniu 
pozytywnym. Napisałam 
i wydałam książkę …jak żyć, 
jak? PRZEPIS na CZŁOWIE-
KA. Książka cieszy się dużym 
zainteresowaniem. 
Opracowałam również 
zestaw ćwiczeń, jeszcze nie 
są wydane, na warsztaty 
profi laktyki zdrowia psychicz-
nego w oparciu o tę książkę. 
Prezentowałam ją, między in-
nymi na Konferencji Geronto-
logicznej w Łodzi, w Polskim 
Związku Geriatrycznym w Po-
znaniu, na licznych spotka-
niach UTW. Korzystają z niej 
również studenci studiów 
dziennych.
A że sama jestem w wieku 
senioralnym, to tym bardziej 
jestem zainteresowana tą 
problematyką.
L.M.: Książka nosi tytuł …
jak żyć, jak? PRZEPIS na 
CZŁOWIEKA, który suge-
ruje, że istnieją gotowe 
recepty. 
J.K.: Tytuł, przynajmniej 
w moim zamiarze, jest 
nieco ironiczny. Stąd słowo 
„przepis” zamiast „poradnik”. 
Ironia sygnalizuje potrzebę 

zdrowego dystansu do wszel-
kich poradników. A jedno-
cześnie przypomina, że, jak 
w przepisach kulinarnych, 
ważne jest zachowanie pew-
nych reguł. Konsekwentnie 
trzymam się metafory gotowa-
nia. Przypominam, że bigosu 
nie zaczynamy gotować od 
wlania wina do garnka. Ponie-
waż przy całej różnorodności 
i niepowtarzalności rządzą 
nami pewne wspólne reguły, 
prawa. Każda gospodyni 
nieco inaczej przyrządza 
bigos, ale żadna nie powinna 
zaczynać od wina.
Nie ma gotowych recept na 

życie. Książki psychologiczne 
są rodzajem przewodnika 
w terenie, który każdy musi 
przejść na własnych nogach. 
Mogą podpowiedzieć, jak się 
ubrać w tropikach, a jak na 
Alasce. Gdzie jest niebez-
pieczne przejście górskie. 
Ale szczegóły każdy musi 
dopasować sobie sam. Nie 
ma gotowców, bo nie ma 
identycznych splotów sytua-
cji, osobowości i możliwości. 
Kłania się „nieszczęsny dar 
wolności”.
L.M.: Na rynku pojawia się 
nie tylko wiele publikacji 
książkowych, ale także 
czasopism poświęconych 
psychologii. Zaangażowanie 
psychologów w popularyza-
cję wiedzy jest dziś koniecz-
nością czy wciąż jeszcze 
wyrazem zaangażowania? 
J.K.: To bardzo delikatna 
kwestia. Motywy mogą być 
różne. Żyjemy w świecie, 
w którym niemal wszystko 
traktowane jest jak towar na 
rynku. Trzeba nauczyć się od-
różniać oryginał od podróbki. 
Wiedza psychologiczna może 
być wykorzystana zarówno 
w celach szlachetnych, jak 
i nikczemnych. Jedno jest 
pewne. Z powodu coraz 
większej złożoności i tempa 
życia wiedza psychologiczna, 
podawana w trybie narracyj-
nym, metodą warsztatową 
stanie się niezbędnym wypo-
sażeniem każdego człowieka. 
Chodzi o wiedzę pozwalającą 
rozpoznać, nazwać emocje 
i radzić sobie z nimi w sposób 

konstruktywny. Wiedzę, 
kompetencje niezbędne do 
twórczego rozwiązywania 
konfl iktów, pokonywania 
kryzysów, radzenia sobie 
z cierpieniem, korzystania 
z własnych możliwości.
Konfl ikt międzypo-
koleniowy 

L.M.: Jedni twierdzą, że 
mamy do czynienia z konfl ik-
tem międzypokoleniowym 
poważniejszym niż zwykle, 
inne głosy mówią, że młodzi 
i starzy nie mają dziś prze-
strzeni na konfl ikt między 
generacjami. Prawda pewnie 

leży gdzieś pośrodku. Czy 
coś Panią zaskakuje w dzi-
siejszym konfl ikcie między-
pokoleniowym? Jak Pani to 
postrzega? 
Co Panią zaskakuje w młod-
szych pokoleniach, a co 
niepokoi? 
J.K.: Mimo że jestem zaawan-
sowaną seniorką, to nadal 
jestem dzieckiem dla swojej 
mamy. Sama jestem mamą 
i babcią dorosłego wnuka. 
Blisko 50 lat uczę młodych lu-
dzi. Oni są coraz młodsi, a ja 
coraz starsza. I mogę powie-
dzieć, z ręką na sercu, że to, 
co nazywamy konfl iktem mię-
dzypokoleniowym, jest bar-
dziej pochodną stosunku do 
inności, otwartości na nowe 
doświadczenia, gotowości 
do uczenia się, negocjowa-
nia interesów niż wynikiem 
różnicy wieku. Nie za bardzo 
wierzę w konfl ikt międzypoko-
leniowy. Dostrzegam problem 
budowania dobrych relacji 
międzyludzkich.
Młodszym pokoleniom prze-
de wszystkim współczuję. 
Bo zgadzam się z Hannah 
Arendt, która w latach 70. 
oskarżała Amerykanów 
o zdradę dzieci przez 
dorosłych. Polegała ona na 
rezygnacji z roli autorytetu 
i pozostawieniu samotnego 
dziecka na pastwę okrucień-
stwa grupy rówieśników. 
Dzisiaj doszło do tego pozo-
stawienie dzieci sam na sam 
ze światem mediów elektro-
nicznych. I to mnie naprawdę 
niepokoi

REKLAMA
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