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Chcę być kochana
Z Jolantą Janus, bohaterką filmu „Lekcja miłości”, rozmawiał Andrzej Wiśniewski.
Po 45 latach pożycia 
małżeńskiego przed 
mężem tyranem, 
ucieka do Włoch, by 
po dwudziestu pięciu 
latach wrócić i zacząć 
życie od nowa. Jolan-
ta Janus - szczeci-
nianka, aktorka, 
poetka, wokalistka. 
W bardzo dojrzałym 
wieku zagrała w filmie 
pt. „Lekcja miłości” 
w reżyserii Marii 
Goliszewskiej. Przed 
kamerą opowiedzia-
ła o najtrudniejszej 
części swojego życia, 
jakim był związek 
małżeński. Otwarcie 
mówi o przemocy 
w domu, namawia 
kobiety do przeciw-
stawienia się mężom 
tyranom, udowad-
nia, że życie można 
zacząć od nowa. 
Twierdzi, że przy życiu 
w najtrudniejszych 
chwilach pomagał jej 
śpiew. Teraz występy 
artystyczne, scena 
Domu Kultury „13 
Muz” czy też kawiarni 
„Sorrento” pozwa-
lają jej zapomnieć 
o najtrudniejszych 
chwilach w życiu. Jej 
aktywne życie opłaci-
ło się, znalazła miłość 
swojego życia.

Pierwsze spotkanie z Jolą 
Janus przywodzi na myśl 
gwiazdę kina lat dwudzie-
stych i trzydziestych. Stylo-
wo ubrana i bardzo gustow-
nie zadbana, z nieodłączną 
biżuterią na szyi i rękach 
nie sprawia wrażenia osoby, 
która przeszła przez piekło 

przemocy domowej, w kilku 
szpitalach walcząc o swo-
je zrujnowane zdrowie. Nie 
ma w sobie nic z wizerun-
ku cierpiętnicy, która wy-
chowała sześcioro dzieci. 
Aby zagwarantować im byt 
i możliwość rozwoju oraz 
spokój, wyjechała do Włoch, 
gdzie opiekowała się oso-
bami starszymi. Pracowała 
po dziesięć godzin dziennie, 
by zapewnić dzieciom dach 
nad głową, kupić mieszka-
nie i zacząć normalnie żyć. 
I przede wszystkim uciec od 
męża tyrana!

Jola Janus: Zawsze w naj-
trudniejszych chwilach mo-
jego życia towarzyszył mi 
śpiew i umiejętność obróce-
nia w żart najważniejszych 
problemów. Śpiew towarzy-
szył mi w szpitalu, gdy po 
ciężkiej operacji cichutko 
śpiewałam swoim koleżan-
kom z sali czy też we Wło-
szech, gdzie opiekowałam 
się osobami starszymi. W ich 
najtrudniejszych chwilach 
śpiewałam im, starałam się 
ich zabawić żartem lub też 
dobrym słowem. Takie za-
chowanie zjednało mi rodzi-
ny włoskie, co miało duże 
znaczenie przy poszukiwa-
niu pracy. 

Po powrocie do Polski 
rozpoczęłam porządkowa-
nie mojego życia. Osiągnę-
łam wiek emerytalny i aby 
się nie zanudzić, trafiłam do 
szczecińskiej kawiarni „Caffe 
Uśmiech”, gdzie spotykają 
się seniorzy. Tam zaczęłam 
ponownie śpiewać no i spo-
tykać się z ludźmi. Potem 
trafiłam do Domu Kultury 13 
Muz, gdzie gram w teatrze 
śpiewam, prezentuje swoje 
wiersze.

Andrzej Wiśniewski: Po 
pewnym czasie dosta-
łaś propozycje zagrania 
w filmie pt. Lekcja miło-
ści. Jak do tego doszło? 
Pytam, gdyż to jest bar-
dzo ważny etap w Twoim 
życiu?

W „Caffe Uśmiech”- wypa-
trzyła mnie reżyserka tego 
filmu Małgorzata Goliszew-
ska i zaproponowała mi rolę 

w tym filmie. Zdecydowałam 
się na ten krok, ponieważ 
chciałam opowiedzieć ko-
bietom o swoim życiu i o tym, 
że nie można się poddawać 
i rezygnować z własnego ży-
cia. Pytano mnie, czy można 
kochać męża tyrana? Ja od-
powiadałem, że tak, ale są 
granice, których przekraczać 
nie można i trzeba się zde-
cydować, czy dalej cierpieć 
i dać się poniżać, czy coś 
zmienić w swoim życiu. Ja 
zmieniłam! Znalazłam swoją 
miłość i okazuje się, że wiek 
nie ma nic z tym wspólnego. 
Jeżeli chcesz coś w sobie 
zmienić, to zmienisz nawet 
około siedemdziesiątki, jeże-
li nie chcesz, to nie zmienisz 
nawet w wieku trzydziestu 
lat. Cieszę się, że moje życie 
potoczyło się w inny sposób, 
że znalazłam w sobie siłę. 
Teraz mam przyjaciół, a były 
chwile, kiedy to koleżanki nie 
chciały ze mną współpraco-
wać, uznając mnie z „gwiaz-
dę”. Dziś gram, śpiewam, 
realizuję swoje pasje.

Grasz w filmie, teatrze, 
reklamach, stałaś się 
osobą rozpoznawalną. 
Czy czujesz się tą gwiaz-
dą?

Nie czuję się gwiazdą abso-
lutnie. To przypadek sprawił, 
że trafiłem do filmu, a rekla-
my, to już następstwo tego, 
że ten film został zauważony. 
Jeżeli trafił do kobiet i ko-
muś pomógł docenić swoją 
wartość, tym bardziej się 
cieszę. Przypominam, że po 
to zagrałam w tym filmie, by 
w kobietach obudzić wiarę 
w samą siebie, że zawsze 
jest czas, by coś odmienić. 
A śpiewanie, gra w teatrze, 
to moja pasja i moje życie. 
Pytasz mnie, dlaczego ubie-
ram się inaczej niż wszyscy? 
Lubię się dobrze czuć i za-
wsze to powtarzam kobie-
tom - chcecie być kochane, 
bądźcie też eleganckie, to 
pomaga.

Dziękuję z rozmowę

Fot. Dokument „Lekcja miłości” (reż. Małgorzata Goliszewska, Katarzyna Mateja)  
dostępny jest na HBO i HBO GO. (Fot. materiały prasowe)

Dziękuję Magdalenie Tyczce z DK „13 Muz” w Szczecinie za pomoc w realizacji materiału
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Szczecinianin z Hawaną w sercu

Jak sam twierdzi, do 
Polski trafił zupełnie 
przypadkowo. Miał 
kształcić się w Bułga-
rii, a że nie było już 
miejsc, by uczyć się 
w Sofii, trafił zupełnie 
przypadkowo na 
ofertę stypendialną 
ówczesnego rządu 
polskiego i tak na po-
czątku lat siedemdzie-
siątych - Kubańczyk 
Jorge Luis Valcarcel 
Gregorio - znakomity 
perkusista i pedagog 
wylądował w Pozna-
niu, by studiować na 
Akademii Muzycznej. 
Po studiach wrócił 
na Kubę i po blisko 
dziesięciu latach 
powrócił do Polski, 
aby zapuścić korzenie 
oraz doczekać wieku 
dojrzałego. Nigdy 
jednak nie zapomniał 
o swojej ukochanej 
Hawanie.

Rozmawiał Andrzej Wiśniewski

Jorge Luis Valcarcel Gregorio, Kubańczyk 
z pochodzenia, Polak z przypadku  
- nauczyciel akademicki, muzyk. 

Andrzej Wiśniewski: Swój 
pobyt w Polsce rozpoczął 
Pan w Poznaniu, jak trafił 
Pan do Szczecina?

Jorge Luis Valcarcel 
Gregorio: To jest bardzo 
ciekawa historia. Po studiach 
w Poznaniu wraz z żoną 
Polką wyjechałem na Kubę 
i tam mieszkałem 9 lat. W tym 
okresie pracowałem jako mu-
zyk w Filharmonii Narodowej 
w Hawanie i wykładałem na 
Wyższym Instytucie Sztuk. Po 
spełnieniu mojej „misji” oraz 
uporządkowaniu programów 
studiów na kierunku per-
kusji wróciliśmy do Polski. 
Oczywiście, po przyjeździe 
trafiłem ponownie do Pozna-
nia i tam mój profesor Jerzy 
Zgodziński, który szukał dla 
mnie pracy, dowiedział się, 
że jest wakat w Filharmonii 
w Szczecinie, gdyż zwolniło 
się miejsce po koleżance 

perkusistce. I tak trafiłem do 
Szczecina. W mieście tym 
pracuję już ponad trzydzieści 
lat. Tu doczekałem się też 
wieku emerytalnego.

Jak Pan sobie poradził z akli-
matyzacją zawodową, no 
i czy miał problemy z przy-
stosowaniem się do tempera-
tur panujących w Polsce. Co 
z miłością do Kuby?

Gdy przyjechałem na studia, 
to najtrudniejsze były pierw-
sze miesiące. Na początku 
dojrzewała we mnie myśl 
o powrocie na Kubę, gdyż nie 
mogłem przyzwyczaić się do 
zupełnie odmiennego kraju. 
Zostałem jednak w Polsce 
i kontynuowałem swoją 
edukację. Teraz, to już jestem 
bardziej Polakiem niż Kubań-
czykiem /śmiech/. Polubiłem 
polskie śnieżne zimy. A Kuba, 
moja Hawana? Pozostały 
w moim sercu, jednak prze-
stałem tęsknić. Moja Hawana 
to piękne miasto, którego już 
nie ma. Owszem, stara Hawa-
na jest odrestaurowana i są 
piękne hotele dla turystów, 
ale cała reszta miasta jest 
w opłakanym stanie. Do takiej 
Hawany nie chciałbym już 
wracać.

Prócz muzyki w praktyce 
jest pan nauczycielem 
akademickim. Czego i kogo 
Pan uczy?

Od początku mojego powrotu 
pracowałem w Akademii 
Muzycznej w Poznaniu, 
Filii w Szczecinie. Obecnie 
prowadzę zajęcia z perku-
sistami w Akademii Sztuki 
w Szczecinie, w której byłem 
również prorektorem. Oczy-
wiście zajmuję się muzyką 
klasyczną i w tym kierunku 
kształcę swoich studentów. 
Początkowo zaczynałem od 
jednego studenta, a teraz 
mam ich trzynastu oraz trzech 
asystentów. Jedna z moich 
asystentek już obroniła dokto-
rat, zatem można powiedzieć, 
że jestem zadowolony. Jako 
jeden z pierwszych pedago-
gów w Polsce stworzyłem 
możliwość dla studentów 
perkusji kształcenia się na 
instrumentach etnicznych. 
Okazuje się, że zaintereso-
wanie jest spore, a chętnych 
mam z całej Polski. 

W Polsce obchodził Pan 
okrągłą rocznicę pięćdzie-

sięciolecia pracy artystycz-
nej. Czy dojrzały wiek ma 
wpływ na pracę muzyka 
- szczególnie perkusisty, no 
i na pracę dydaktyczną?

I tak i nie. Muzycy w wieku 
dojrzałym mają częściej prob-
lemy z pamięcią. Obszerne 
i różne utwory do zagrania, 
stałe ćwiczenie gry na instru-
mencie mogą powodować 
zmęczenie. Jeżeli chodzi 
o sprawność fizyczną, moto-
rykę, bo te cechy u perkusi-
stów są bardzo ważne, z tym 
problemu nie mam, jednak 
wiadomo, że nie jestem już 
tak sprawny jak 30 lat temu. 
Wprawdzie osiągnąłem wiek 
emerytalny, ale nadal gram 
w orkiestrze Filharmonii im. 
Mieczysława Karłowicza 
w Szczecinie, a w Akademii 
Sztuki w Szczecinie prowa-
dzę zajęcia dydaktyczne ze 
studentami. Poprzez kontakt 
z literaturą muzyczną ćwiczę 
też pamięć. Zatem polecam 
seniorom, by byli aktywni 
artystycznie, grali na instru-
mentach i występowali. To 
pomaga w przetrwaniu kolej-
nego ważnego etapu w życiu, 
jakim jest wiek dojrzały. 

W natłoku zajęć i wydarzeń 
w pańskim życiu ma Pan 
czas, by pomyśleć o Kubie. 
Może chciałby Pan tam 
polecieć?

Kuba jest zawsze w moim ser-
cu tak, jak i ukochana Hawa-
na. Aby nie zapomnieć, skąd 
do Polski przybyłem gram też 
muzykę latynoamerykańską 
w wersji rozrywkowej. Gram 
na gitarze, udzielam się w ze-
społach szczecińskich, gram 
z czołówką muzyków tego 
miasta, komponuję również 
piosenki. O Kubie często 
myślę, ale chyba już tam nie 
pojadę, to bardzo daleka i wy-
czerpująca podróż. Rodzina 
rozjechała się po świecie a na 
Kubie pozostała tylko moja 
siostra. 

Czy Pan w Polsce czuje się 
spełniony?

Oczywiście, że tak! Gram 
w orkiestrze Filharmonii, mam 
okazję do podzielenia się 
swoją wiedzą i doświadcze-
niem pracując ze studentami, 
miasto Szczecin doceniło 
moją pracę wyróżniając mnie 
nagrodami i odznaczeniami, 
zatem czuje się spełniony. 
Tylko od czasu do czasu tęsk-

nie za prawdziwymi polskimi 
śnieżnymi zimami. Niestety 
jest ich coraz mniej i przez to 
czasami staję trochę niezado-
wolony! /śmiech/.

Dziękuję za rozmowę
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Woda z butelki 
czy z kranu?
Przeciwnicy wody 
w butelkach PET 
błędnie uważają, że 
jest ona szkodli-
wa dla zdrowia, 
ponieważ rzekomo 
przedostają się do 
niej z tego opako-
wania plastyfika-
tory, czyli ftalany, 
a prawdą jest to, że 
tworzywa sztuczne 
z plastyfikatorami 
i bisfenolem A, nie 
są używane do opa-
kowań na produkty 
spożywcze oraz kos-
metyczne. Zwolenni-
cy wody w butelkach 
uważają z kolei, 
że „kranówka” źle 
smakuje, nieładnie 
pachnie i dlatego nie 
może być dobra do 
spożycia. Jaką wodę 
powinniśmy zatem 
pić – tę z kranu, czy 
z butelki?

Woda jest jedną z tych sub-
stancji, bez której nie mo-
głoby istnieć na Ziemi życie 
i coraz częściej jest towarem 
wręcz deficytowym. Woda 
butelkowana z jednej strony 
staje się towarem pierwszej 
potrzeby, z drugiej natomiast 
posiada wielu przeciwników. 

Niebezpieczne związki
Pod koniec XIX wieku możli-
wości analityczne w chemii 
były bardzo ograniczone, 
przez co znanych wówczas 
związków chemicznych było 
tylko ok. 300 tys. Obecnie 
nauka, dzięki nowoczesnym 
technologiom rozwija się 
w bardzo szybkim tempie, 
a baza Chemical Abstracts 
Service zawiera ich w tym 
momencie aż 120 mln. Ozna-
cza to, że jesteśmy w stanie 
wykryć niemalże każdy zwią-
zek, także w produktach spo-
żywczych i w wodach pitnych 
włącznie. Przykładem tego 
mogą być właśnie rakotwór-
cze ftalany, które występują 
wszędzie, także w wodzie 
z kranu, jednak ich stężenie 
jest na ultraniskim poziomie, 
a ich obecność jest dla na-
szego organizmu całkowicie 
obojętna. Dzięki takim możli-
wościom chemii analitycznej 
możemy wykryć na Antarkty-

dzie np. dioksyny, które jed-
nak nie pochodzą ze spalania 
śmieci a z naturalnej aktyw-
ności wulkanicznej.

Czysta kranówka
„Wody miejskiej są obec-
nie bardzo wysokiej jako-
ści. Jej producenci, czyli 
stacje uzdatniania stosują 
rygorystyczne normy, które 
decydują o tym, że oddają 
konsumentom wodę w pełni 
nadającą się do picia także 
w stanie surowym. Zanim 
trafi jednak ona do naszych 
kranów, musi przebyć długą 
drogę i tu najczęściej poja-
wiają się problemy” - mówi 
Anna Urbańska, koordyna-
torka kampanii edukacyjnej 
#rePETujemy.

Chodzi o stare instalacje 
wodne z rur aluminiowych, 
ołowianych czy też miedzia-
nych nadal występujące 
w budynkach mieszkalnych 
i na osiedlach. Właśnie to 
może powodować, że woda 
ma nienaturalny kolor, za-
pach, smak i występuje w niej 
np. miedź.

Często, aby mieć pewność, 
że spożywana woda jest zu-
pełnie czysta, używamy róż-
norodnych filtrów. Nawet je-
żeli osiągniemy zamierzony 
efekt, nie oznacza to, że jest 
to korzystne. Proste, przele-
wowe filtry węglowe nadadzą 
cieczy pożądane walory sma-
kowe, ale jednocześnie do-
głębnie oczyszczą ją, pozba-
wiając cennych minerałów 
takich jak wapń czy magnez.

Ważne parametry
Obecnie w ramach weryfikacji 
dopuszczalnego składu wody 
pitnej zarówno tej w butelce 
PET, jak i tej płynącej z kranu 
uwzględnia się aż 57 różno-
rodnych parametrów m.in. 
pH, przewodnictwo, zawar-
tość związków organicznych 
i nieorganicznych, metali 
ciężkich, chromu. Przepisy 

mówiące o dopuszczalnej ich 
zawartości w wodach pitnych 
są jasno określone i często 
rygorystyczne. Normy te rów-
nież uwzględniają to, że jeśli 
występują nawet te szkodliwe 
związki, to w śladowych iloś-
ciach są obojętne dla nasze-
go organizmu. Dopuszczalne 
poziomy zawartości mogą się 
różnić dla „kranówki” i wody 
w PET. Dla przykładu w tej 
pierwszej miedzi może być 
dwa razy więcej, a azotanów 
aż pięć razy.

Z kranu czy z butelki? 
Na tak postawione pytanie 
nie ma jednoznacznej od-
powiedzi. Bardzo wysokie 
i ciągle rosnące standardy 
jakościowe dla wód pitnych 
eliminują możliwość tego, że 
woda z kranu i ta z butelki 
może w jakikolwiek sposób 
zaszkodzić zdrowiu. Do pro-
dukcji butelek PET nie używa 
się plastyfikatorów oraz bisfe-
nolu A, a obecnie wykorzy-
stuje się je przede wszystkim 
do produkcji wyrobów z PVC. 

Tworzywo PET, z którego 
produkowane są butelki do 
napojów, doskonale nadaje 
się do recyklingu, a z materia-
łu z recyklingu (rPET) można 
wyprodukować kolejne opa-
kowania, nadając zużytym 
butelkom PET kolejne życie. 
Prawidłowa segregacja od-
padów pozwala na zamknię-
cie obiegu surowców. Trzeba 
pamiętać, że to od nas zależy 
czy zużyte opakowanie stanie 
się porzuconym gdzieś w le-
sie albo przy rzece śmieciem, 
czy też dzięki prawidłowej se-
gregacji trafi do recyklingu.

Woda, bez względu na to, 
jaką wybierzemy: kranówkę 
czy mineralną lub źródlaną 
z butelki - jest kluczowa dla 
naszego zdrowia, więc się-
gajmy po nią jak najczęściej.

Źródło: #rePETujemy

Meteoropatia
Wymysł hipochondryków  
czy realny problem zdrowotny? 
Wiktor Szczepaniak

Jeśli podczas zmian 
pogody czujesz się, 
jakbyś brnął przez 
grzęzawisko albo 
doskwiera ci ból czy 
złe samopoczucie, 
nie jesteś osamot-
niony - takie zależne 
od pogody objawy 
odczuwa nawet 
połowa populacji lub 
więcej. Meteoropatia 
sama w sobie nie jest 
chorobą i się jej nie 
leczy, choć potrafi być 
prawdziwą zmorą. Do-
skwierać może także 
dzieciom. Dowiedz 
się, co może nasilać 
ryzyko meteoropatii 
i dlaczego warto śle-
dzić prognozy.

„Pogoda i jej zmiany mogą 
istotnie wpływać na nasze 
zdrowie i samopoczucie. Dzie-
je się tak, ponieważ organizm 
człowieka dąży do utrzymania 
homeostazy, czyli wewnętrz-
nej równowagi, zapewniają-
cej optymalne środowisko do 
przeprowadzania procesów 
chemicznych i fizycznych za-
chodzących w naszych ciałach, 
a nieustannie zmieniające się 
warunki zewnętrzne, stale mu 
to utrudniają. Skutkiem zabu-
rzenia tej wewnętrznej równo-
wagi, jest wystąpienie objawów 
meteorotropowych. Tym mia-
nem określa się dolegliwości 
natury fizycznej (np. bóle), jak 
i psychicznej (np. obniżony na-
strój), wywołane przez środowi-
sko atmosferyczne” – tłumaczy 
dr Grzegorz Kaliński, klimatolog 
z Instytutu Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej (IMGW), który 
od wielu lat bada wpływ śro-
dowiska atmosferycznego na 
organizm ludzki.

Ekspert podkreśla, że na-
tężenie objawów meteorotro-
powych zależy nie tylko od 
cech osobniczych danej oso-
by (m.in. płci, wieku, kondycji 
psychofizycznej, przebytych 
chorób), ale też od siły bodźca 
pogodowego, jaki wywiera pre-
sję na organizm.

„Im mechanizmy adaptacyj-
ne organizmu są słabsze (i wol-
niejsze) oraz im bodziec jest 
silniejszy (np. szybki spadek 
temperatury powietrza lub ciś-
nienia atmosferycznego), tym 
większe jest prawdopodobień-

stwo wystąpienia przykrych 
objawów meteorotropowych 
o dużej intensywności. Z dru-
giej strony u osoby zdrowej, 
o dobrej kondycji psychofi-
zycznej, mechanizmy dostoso-
wawcze będą działały sprawnie 
i szybko, nawet przy gwałtow-
nych zmianach pogodowych, 
dzięki czemu homeostaza nie 
zostanie zaburzona” - wyjaśnia 
dr Grzegorz Kaliński.

Meteoropatia: kto jest 
na nią najbardziej 
narażony
 „Meteoropatia może dotyczyć 
wszystkich osób, jednak ogól-
nie rzecz ujmując, nasila się 
ona wraz z wiekiem, zmniejsze-
niem się sprawności fizycznej 
i osłabieniem organizmu (w tym 
także w sferze psychicznej, np. 
z powodu depresji). Najbardziej 
narażone na oddziaływanie 
pogody są osoby przewlekle 
chore i seniorzy. Częściej na 
meteoropatię uskarżają się 
kobiety i mieszkańcy miast. 
Na działanie pogody w spo-
sób szczególny narażone są 
również małe dzieci, ponieważ 
ich organizmy nie wykształciły 
jeszcze w pełni mechanizmów 
obronnych, a pewne cechy ich 
organizmu sprzyjają wystąpie-
niu niekorzystnych reakcji (np. 
duży stosunek powierzchni 
ciała do jego masy w przypad-
ku przegrzania i odwodnie-
nia)” - dodaje dr Jakub Szmyd, 
specjalista ds. biometeorologii 
z IMGW, który w swoich bada-
niach zajmuje się m.in. adapta-
cją człowieka do zmian klimatu, 
a także właściwościami leczni-
czymi klimatu.

Zatem, jak zgodnie podkre-
ślają specjaliści, wrażliwość or-
ganizmu na pogodę (meteoro-
patia) to w dużej mierze cecha 
indywidualna.

„Pewne bodźce meteorolo-
giczne, np. wahania ciśnienia 
atmosferycznego, są odczuwa-
ne tylko przez niektóre osoby. 
Reakcja na nadchodzącą zmia-
nę pogody następuje w różnym 
czasie, np. pogorszenie stanu 
zdrowia może zaznaczać się 
na kilkanaście godzin i więcej 
przed nadejściem frontu atmo-
sferycznego, a u innych dopiero 
w trakcie jego przechodzenia” - 
zaznacza dr Jakub Szmyd.

Meteoropaci w liczbach
Rozpowszechnienie meteoro-
patii w naszym społeczeństwie 
jest jednak naprawdę duże. 
Specjaliści z IMGW podają, że 
meteoropaci stanowią już na-
wet 50-70 proc. ludzi w prze-
dziale wiekowym od 18 do 75 
lat. Tymczasem jeszcze w la-
tach 60. stanowili oni „tylko” 30-
40 proc. populacji.

Skąd ta zmiana? Według 
specjalistów jest to cena, jaką 
płacimy za zmiany cywilizacyj-
ne – m.in. niezdrowy tryb ży-
cia towarzyszący mieszkaniu 
w wielkich aglomeracjach miej-
skich, spędzanie coraz więk-
szej ilości czasu w sztucznym 
mikroklimacie mieszkań i biur, 
powszechne korzystanie z kli-
matyzacji, ale także starzenie 
się społeczeństwa. W efekcie 
ograniczenia kontaktu z przy-
rodą (w tym m.in. z deszczem, 
wiatrem, ciepłem, zimnem, 
promieniowaniem słonecznym) 
nasze organizmy ulegają swoi-
stemu „rozhartowaniu”.

Jakie dolegliwości 
najczęściej wywołują 
zmiany pogody
Eksperci z IMGW wymieniają 
ich naprawdę sporo. Konkret-
nie, na liście znajdują się m.in.
• pogorszenie nastroju (przy-

gnębienie),
• obniżenie sprawności psy-

chofizycznej,
• pojawienie się uczucia zmę-

czenia i osłabienia,
• nasilenie dolegliwości bólo-

wych (np. migreny, bóle reu-
matyczne stawów),

• senność i wydłużenie czasu 
reakcji,

• drażliwość, niepokój, lęk,
• pogłębienie stanów depre-

syjnych,
• puchnięcie dłoni i stóp. 

To jednak wcale nie koniec 
możliwych skutków zdrowot-
nych zmian pogody lub też 
ekspozycji na skrajne warunki 
pogodowe.

„Nawet krótkotrwałe naraże-
nie osób z zaburzeniami układu 
termoregulacji na silny stres 
gorąca może doprowadzić do 
przegrzania organizmu, uda-
ru, a w efekcie przyspieszonej 
śmierci. W czasie wiatru halne-
go na przedpolu gór występuje 
nie tylko zwiększona liczba sa-
mobójstw, ale też więcej osób 
przyjmowanych jest do szpitala 
na skutek zaostrzenia chorób 
przewlekłych, notowanych jest 
też więcej interwencji związa-
nych z przemocą domową. 
Wyraźnie zauważalny jest rów-
nież niekorzystny wpływ smogu 
na zdrowie, zwłaszcza osób 
cierpiących na astmę. Skutki 
wpływu pogody niekiedy mogą 
ujawniać się po długim czasie, 
np. częste narażenie skóry na 
działanie promieniowania UV 
w dzieciństwie skutkuje zwięk-
szonym ryzykiem wystąpienia 
raka skóry w dorosłym życiu” - 
podkreśla dr Jakub Szmyd.

Dr hab. Adam Roman z Uni-
wersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu, autor książki „Pod-
stawy biometeorologii”, wska-
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Nawodnienie 
latem u seniorów
Odpowiednie nawod-
nienie organizmu jest 
niezwykle istotne, 
szczególnie latem. 
Spędzasz dużo czasu 
na świeżym powietrzu, 
spacerując, uprawiając 
Nordic Walking, pra-
cując w ogrodzie lub 
podróżując? Sprawdź, 
jak zadbać o siebie 
w czasie upałów. 

zuje jeszcze na inne poważne 
zagrożenie związane z oddzia-
ływaniem zmian pogody na 
zdrowie, jakim jest zwiększone 
ryzyko wystąpienia zawału ser-
ca. Według eksperta zdecydo-
wana większość zawałów serca 
dodatnio koreluje ze zmianami 
pogody! Jak to możliwe?

„Przykładowo, nagłe obniże-
nie temperatury powietrza na 
skutek przejścia frontu atmo-
sferycznego, wywołuje zmiany 
fizjologiczne w organizmie czło-
wieka, których jednym z efek-
tów jest zwiększenie lepkości 
krwi, co skutkuje zwiększonym 
obciążeniem mięśnia serco-
wego, co w skrajnych przy-
padkach może doprowadzić 
do zawału serca” - wyjaśnia dr 
Grzegorz Kaliński.

Dlaczego warto 
śledzić prognozę 
biometeorologiczną
Jak już wspomniano wcześ-
niej, wpływ pogody na zdrowie 
jest w dużej mierze kwestią 
uwarunkowaną indywidualnie, 
zatem na każdego z nas dany 
czynnik pogodowy lub ich mie-
szanka może wpływać w inny 
sposób. Niemniej jednak warto 
wymienić kilka przykładowych 
czynników, które często powo-
dują objawy meteorotropowe. 
Należą do nich m.in.
• szybki spadek ciśnienia at-

mosferycznego / silne jego 
wahania,

• gwałtowne ocieplenie / 
ochłodzenie, a także silne 
upały lub mrozy,

• silny wiatr,

• wysoka wilgotność powietrza,
• burze,
• długotrwale utrzymująca się 

pochmurna pogoda z opa-
dami deszczu,

• mgła,
• przemieszczanie się frontów 

atmosferycznych,
• smog.

Dlatego warto śledzić biome-
teorologiczne prognozy pogo-
dy, które starają się przewidzieć 
tzw. biomet. Czego można się 
z nich dowiedzieć?

„Biomet to potoczny skrót na 
określenie warunków biome-
teorologicznych. Biomet nie-
korzystny to sytuacja, w której 
pogoda wywiera istotny, nie-
korzystny wpływ na organizm 
człowieka (bodźce pogodowe 
są silne). Jako niekorzystne 
uznaje się dynamiczne sytu-
acje pogodowe związane np. 
z szybko przemieszczającymi 
się frontami atmosferycznymi, 
czy szybko pogłębiającym się 
ośrodkiem niżu, a także gwał-
towne zmiany pogody (np. 
nagłe ochłodzenie, porywy 
wiatru) oraz długotrwały upał, 
zwłaszcza w połączeniu z dużą 
wilgotnością powietrza (stan 
parności)” - wyjaśnia dr Jakub 
Szmyd.

Wiedząc, że nadchodzi nie-
korzystna zmiana pogody oso-
by wrażliwe mają więc szansę 
w ramach „dmuchania na zim-
ne” tak zmodyfikować swoje 
plany i aktywności, aby danego 
dnia zbytnio się nie forsować, 
zmniejszając ryzyko wystąpie-
nia przykrych objawów.  

„Wiedząc, że na następny 
dzień prognozowane są bar-
dzo niekorzystne warunki bio-
meteorologiczne, możemy się 
do nich w prosty sposób przy-
gotować. Długi, nieprzerwany 
sen, zadbanie o odpowiednie 
nawodnienie organizmu lub 
dodatkowa dawka relaksu, po-
zwolą ograniczyć niekorzystny 
wpływ pogody na nasze samo-
poczucie” - radzi dr Grzegorz 
Kaliński.

Z kolei o biomecie korzyst-
nym mówi się wtedy, gdy orga-
nizmowi łatwo dostosować się 
do zmian zachodzących w at-
mosferze i zaznacza się oddzia-
ływanie bodźców korzystnych, 
np. zwiększone usłonecznie-
nie sprzyja poprawie nastroju, 
a ekspozycja organizmu na 
działanie promieniowania sło-
necznego przyczynia się do 
produkcji witaminy D w skórze. 
Za korzystną uznaje się np. sta-
bilną, suchą wyżową pogodę 
ze słabym wiatrem.

Prognozy biometeorolo-
giczne można znaleźć m.in. 
na stronie internetowej:  
biometeo.imgw.pl.

Według specjalistów IMGW 
prognozę biometeorologiczną 
powinny bacznie śledzić także 
służby ratownicze, bo dzięki 
temu mogą m.in. efektywniej 
planować swoją pracę.

Jak zapobiegać 
meteoropatii i jej 
objawom
Choć nie jest to żadna choro-
ba i się jej nie leczy, to jednak 
sami możemy naprawdę sporo 

zrobić (poza śledzeniem pro-
gnoz biometorologicznych), 
aby zmniejszyć ryzyko rozwoju 
meteoropatii lub też ograniczyć 
nasilenie związanych z nią do-
legliwości.

„Wiedząc, że mamy skłon-
ność do meteoropatii i znając 
jej przyczyny, możemy jej sku-
tecznie przeciwdziałać. Naj-
lepszym sposobem jest stoso-
wanie profilaktyki pierwotnej, 
polegającej na częstym podda-
waniu się działaniu warunków 
pogodowych. Najskuteczniej-
szym, a zarazem najprostszym 
przykładem takiej profilaktyki 
jest bierny lub aktywny wypo-
czynek na świeżym powietrzu. 
Wypoczynek bierny, o małej 
intensywności (np. kąpiele sło-
neczne lub powietrzne), wska-
zany jest przede wszystkim 
osobom z ograniczoną spraw-
nością ruchową, natomiast wy-
poczynek aktywny, o większej 
intensywności (np. turystyka 
piesza, bieganie) - osobom 
w pełni sprawnym ruchowo” 
– podpowiada dr Grzegorz Ka-
liński.

Choć wielu z nas odczuwa 
wpływ pogody na samopo-
czucie czy zdrowie, to jednak 
nierzadko pytając o to lekarzy 
można spotkać się z lekce-
ważeniem tego tematu. Ba! 
Często nawet lekarz sugeruje 
w takich sytuacjach kontakt 
z psychiatrą. Najwyższy czas, 
aby to się zmieniło.

Źródło informacji: Serwis 
Zdrowie, PAP MediaRoom

Dlaczego nawodnienie 
organizmu jest tak 
ważne?
Seniorzy często odczuwają 
mniejsze pragnienie niż młodsze 
osoby, a to skutkuje zbyt małym 
spożywaniem płynów. Mając 
tę wiedzę, warto pomyśleć, jak 
zachęcić siebie i bliskich do 
regularnego picia wody. Sku-
tecznym rozwiązaniem mogą 
być małe, ale regularne porcje 
wody z dodatkiem aromatycz-
nych listków mięty lub sezono-
wego owocu np. truskawki. Nie-
którym, szczególnie podczas 
upałów, przypadnie do gustu 
orzeźwiająca, chłodna woda ga-
zowana. W każdym przypadku 
warto wcześniej przygotować 
dzbanek z wodą (ok. 2 l), dzięki 

czemu łatwo zapanujemy nad 
ilością wypijanych płynów. 

Preparat elektrolitowy 
dla seniorów nie tylko 
w upalne dni
Osoby starsze powinny co-
dziennie dostarczać swoim 
organizmom co najmniej 2 litry 
wody. Bywa jednak, że taką 
ilość płynów ciężko spożyć, 
szczególnie w podróży lub 
w trakcie dłuższego przebywa-
nia z dala od domu. Dobrym 
sposobem w takiej sytuacji są 
preparaty zawierające elektroli-
ty, np. w postaci tabletek musu-
jących, które należy rozpuścić 
w wodzie. Zawierają one wita-
miny, składniki mineralne i inne 
składniki aktywne. Suplement 
diety  Plusssz Elektrolity SE-
NIOR 100% Complex jest bez 
dodatku cukru, a zawiera m.in. 
potas, który pomaga w utrzy-
maniu prawidłowego ciśnienia 
krwi, w funkcjonowaniu ukła-
du nerwowego i mięśni oraz 
magnez przyczyniający się do 
zmniejszenia uczucia zmęcze-
nia i znużenia, pomagający 
w utrzymaniu równowagi elek-
trolitowej.
Suplementy diety nie mogą być 
stosowane jako substytut (za-
miennik) zróżnicowanej diety. 
Zrównoważona dieta i zdrowy 
tryb życia są istotne dla zacho-
wania zdrowia.
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Leczenie 

przez

jedzenie

Czy wiesz, że jedząc produkty pochodzenia zwierzęcego, zwiększasz 
ryzyko między innymi bezpłodności, cukrzycy, a nawet nowotworu 
piersi czy raka jajnika? Z książki „Leczenie przez jedzenie” dowiesz 
się, jak hormony znajdujące się w żywności wpływają na stan two-

jego zdrowia i w jaki sposób zaburzają gospodarkę hormonalną or-
ganizmu, wywołując wiele dolegliwości i chorób. 
Neal D. Barnard, jeden z czołowych amerykańskich lekarzy, udo-

wadnia, że większość przyczyn naszych chorób tkwi w jedzeniu. 
Autor krok po kroku tłumaczy, że w przypadku wielu dolegliwości 
kluczowym działaniem jest zmiana diety, a dopiero później wpro-

wadzenie farmakologii.
„Leczenie przez jedzenie” to pierwszy tak kompleksowy poradnik 
przedstawiający zależność między tym, co jemy, a chorobami, na 
które cierpimy. Jest drogowskazem, który pomoże ci porzucić stare 
nawyki, a rady w nim przedstawione pomogą ci odzyskać zdrowie. 
Każdy rozdział poświęcony jest wybranemu problemowi zdrowot-
nemu. Dr Barnard przybliża historie pacjentów, bazuje przy tym na 
wiedzy zyskanej dzięki praktyce lekarskiej oraz badaniom nauko-

wym i medycznym. Publikacja zakończona jest listą przepisów na 
smaczne dania, którą przygotowała dietetyk.

SPACERY masz to w genach!
Wychodź na spacer 
codziennie! Ta forma 
ruchu to bardzo 
efektywny sposób na 
cieszenie się wital-
nością. Niech spacer 
będzie pierwszym 
krokiem do zmiany 
nawyków i wprowa-
dzenia tej aktywno-
ści do codziennego 
rozkładu dnia. 

Lek. Urszula Zdanowicz
specjalista ortopedii i traumatologii sportowej w Carolina 
Medical Center, Kierownik Naukowy kliniki.  Specjalizuje się 
w zabiegach artroskopowych i rekonstrukcyjnych stawu ko-
lanowego i skokowego (rekonstrukcje więzadłowe, naprawa 
chrząstki, rekonstrukcja łąkotek, osteotomie, protezoplasty-
ka) oraz w rekonstrukcjach tkanek miękkich, min. ścięgna 
Achillesa. Członek Faculty McGowan Institute for Regenerati-
ve Medicine Uniwersytetu w Pittsburgu, gdzie prowadzi prace 
badawcze nad regeneracją ścięgien.

Czy wiesz, że? 
19 czerwca obchodziliśmy  
Dzień Leniwych Spacerów

O tym dlaczego warto spa-
cerować, jaki ma to wpływ na 
nasze zdrowie, czy trzeba się 
specjalnie do tego przygoto-
wać, mówi lek. Urszula Zda-
nowicz, specjalista ortopedii 
i medycyny sportowej z kli-
niki Carolina Medical Center.

Ruch kiedyś i dziś, 
czyli o (r)ewolucji 
naszej aktywności 
fizycznej

„Jest takie słynne powiedze-
nie: życie to ruch - ruch to 
życie, i tym jednym stwierdze-
niem mogłabym zakończyć 
swoją ekspercką wypowiedź, 
bo stanowi ono sedno spra-
wy – śmieje się dr Urszula 
Zdanowicz. „Ciało człowieka 
stworzone zostało tak, by było 
w ciągłym ruchu. Chodzenie 
czy spacery są więc naturą 
człowieka jako istoty biolo-
gicznej” – dodaje ekspertka. 

W przeszłości to właśnie 
sprawność fizyczna, ruch 
i dobra kondycja była gwa-
rancją przetrwania. Postęp 
technologiczny, rozwój cywi-
lizacji, nowoczesne wynalaz-
ki usprawniające życie spo-
wodowały, że zdecydowanie 
mniej się ruszamy. I nie jest 
to tylko nasza wina.  Współ-
cześnie, w odróżnieniu od 
czasów historycznych, aby 
przeżyć – w większości trze-
ba siedzieć. Wymaga tego 
np. styl naszej pracy czy do-
jazdy.

„Jest kilka sposobów na 
to, by mimo siedzącego 
trybu życia, zmienić nawy-
ki i wprowadzać ruch do 
swojego dnia” - przekonuje 
dr Urszula Zdanowicz. „Wy-
bierajmy spacer wszędzie 
tam, gdzie to możliwe. Jeśli 
dojeżdżamy samochodem, 
zaparkujmy nieco dalej by 
dojść do miejsca docelowe-
go spacerem. Zamiast win-
dy wybierzmy schody. Jeśli 
korzystamy z komunikacji 
miejskiej, wysiądźmy dwa 
przystanki wcześniej. Po po-
łudniu zamiast kanapy i tele-

wizora wybierzmy spacer do 
parku czy pobliskiego lasu”.

Dlaczego warto 
spacerować?

„Nie tylko warto, ale wręcz 
trzeba! Nie traktujmy spa-
cerów jako opcji, tylko jako 
stały element w naszym roz-
kładzie dnia. Spacery, ruch 
- to zdrowie nie tylko dla 
naszego układu ruchowego, 
ale dla całego organizmu, 
pod wieloma względami: czy 
to internistycznymi, czy kar-
diologicznymi” – tłumaczy dr 
Zdanowicz. „Problem niedo-
statecznej codziennej aktyw-
ności jest na tyle poważny, 
że w aktywizowanie społe-
czeństwa do chodzenia i ru-
chu angażują się nawet wła-
dze lokalne czy państwowe 
w niektórych krajach. Pod-
czas swojej pracy w Stanach 
Zjednoczonych spotkałam 
się z akcją społeczną, której 
celem było zachęcenie ludzi 
do spacerów w… galeriach 
handlowych. To pokazuje, 
że nieważne gdzie i w jaki 
sposób – ważne, żeby poko-
nywać codziennie określoną 
liczbę kilometrów” – tłuma-
czy dr Zdanowicz.  

Dla naszego organizmu 
zdecydowanie lepsza jest 
dawka lekkiego, ale syste-
matycznego ruchu - właś-
nie w postaci spacerów, niż 
intensywnego sportu upra-
wianego raz na jakiś czas. 
„Często moimi pacjentami są 
menadżerowie, dyrektorzy 
czy inne osoby na wysokich 
stanowiskach – bardzo am-
bitne i przyzwyczajone do 
osiągania sukcesów. Gdy za-
czynają np. biegać – robią to 
„na całego”. Gdy podejmują 
treningi na siłowni to od naj-
wyższego poziomu. Rywali-
zacja w tym obszarze nie ma 
nic wspólnego ze zdrowiem, 
wręcz przeciwnie, prowadzi 
do kontuzji, nadmiernego 
zmęczenia czy wzrostu po-
ziomu stresu. Zbyt mocne 
i dynamiczne eksploato-
wanie ciała w połączeniu 
z codziennymi obowiązkami, 
pracą i brakiem wystarczają-
cej ilości snu może doprowa-
dzić do wyczerpania”. 

„Gdy pacjenci pytają, co 
zatem mają robić, bardzo 
często odpowiadam – space-
rować” - dodaje ekspertka – 
„Im dłuższy spacer, im więcej 
kilometrów pokonujemy, tym 
większe znaczenie ma on dla 
naszego zdrowia i kondycji 
oraz ogólnego samopoczu-
cia. Takim wyznacznikiem do 
codziennych spacerów może 
być pułap 10 000 kroków, 
czyli ok. 6 - 8 kilometrów 
dziennie. Zachęcam do uży-
wania popularnych kroko-
mierzy i sprawdzania, ile kro-
ków codziennie wykonujemy. 
Motywacja w postaci pomia-

ru będzie pierwszym etapem 
do budowania w nas silnego 
nawyku ruchu” - zapewnia dr 
Zdanowicz. 

Dodatkowo w spacerach 
świetne jest przecież to, że 
są po prostu przyjemne, do-
skonale relaksują i odprę-
żają, i możemy je uprawiać 
w różnym stopniu intensyw-
ności: od leniwych, spokoj-
nych, po energiczne i zdecy-
dowanie szybsze - każdy się 
w nich odnajdzie. Co więcej, 
chodzenie jest bardzo bez-
pieczne, ryzyko kontuzji jest 
niskie, a sama aktywność - 
praktycznie bezkosztowa. 

Czy potrzebne są 
specjalne buty?

„Potrzebne są buty dopaso-
wane do naszej stopy - od-
powiada ekspertka - Bez 
względu na markę, cenę czy 
zastosowane nowoczesne 
technologie - jeżeli w danym 
bucie jest nam wygodnie, to 
znaczy, że jest on właśnie 
dla nas. Warto inwestować 
w buty, ale nie chodzi o to, 
żeby kupować te najdroższe 
- tylko szukać takich, które 
są najlepiej dopasowane do 
naszych stóp. Pamiętajmy, 
że przy wyborze obuwia 
nie jest ważny tylko numer, 
ale dodatkowe parametry, 
jak np. szerokość stopy, jej 
kształt czy różnice w dłu-
gości między jedną a drugą 
stopą. Źle dopasowane obu-
wie będzie powodowało dy-
skomfort i obniży nasze chę-
ci do spacerów” - wyjaśnia dr 
Zdanowicz. 

Problem niewygodnych 
butów może być niekiedy 
rozwiązany przez dobranie 
odpowiedniej wkładki do bu-
tów. „Nasze stopy są stwo-
rzone do chodzenia boso po 
piasku, po trawie, po mchu 
- wtedy mięśnie krótkie stóp 
najlepiej pracują. Jeśli nasze 
buty nie zapewniają kom-
fortu, dobrym pomysłem są 
wyprofilowane wkładki, które 
zwiększą wygodę użytkowa-
nia” - dodaje ekspertka. 

Spacer nie musi być 
nudny!

Jest mnóstwo pomysłów 
na to, żeby urozmaicić 
nasz spacer. Zabierajmy 
do wspólnych wędrówek 
np. przyjaciół, także tych 
czworonożnych, wybierajmy 
ciekawe trasy, pełne ziele-
ni i przyjemnej atmosfery, 
przekonajmy się do kijków 
i spacerów w stylu nordic 
walking, który angażuje tak 
wiele mięśni naszego ciała 
i sprawia mnóstwo radości. 

Zaczynając od stopnio-
wych, powolnych spacerów, 
możemy w miarę doskonale-
nia naszej kondycji podkrę-
cać tempo i próbować coraz 
dłuższych dystansów czy 
bardziej energicznych mar-
szów. Wpłyną one zbawien-
nie nie tylko na nasz układ 
ruchu i ogólne samopoczu-
cie, ale spowodują również 
spalenie sporej dawki kalorii, 
dzięki czemu zadbamy o syl-
wetkę. 
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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 „…jak żyć, jak? PRZEPIS na 
CZŁOWIEKA” dedykowanej słuchaczom UTW.

Pokonać STRES!

Stres towarzyszy nam 
zawsze i od zawsze. 
Ale bywają takie 
momenty w życiu 
zbiorowości i życiu 
prywatnym każdego 
z nas, kiedy stres 
daje nam się we znaki 
mocniej. I kiedy coraz 
trudniej sobie z nim 
radzić. Cechą wspól-
ną tych momentów, 
a nawet dłuższych 
i przedłużających się 
okresów, jest zabu-
rzenie i utrata poczu-
cia bezpieczeństwa. 

Jadwiga Kwiek
ABC Psychologii dla seniorów. Cykl 

WYKłADY, WARSZTATY Z AUTORKą
Dr Jadwiga Kwiek przyjmuje zaproszenia na wykłady, warsztaty i spotkania autorskie od 
UTW, bibliotek i klubów seniora, które wznawiają swoją działalność po pandemii. Gorąco 
polecamy jednodniowe warsztaty o tematyce „POKONAĆ STRES!” i „ODNALEŹĆ w SOBIE 
OPTYMISTĘ!”
Więcej informacji, kontakt: dr Jadwiga Kwiek, e-mail: jkwiek@amu.edu.pl, tel. 61/896-36-17

Metoda 8 x O

Niewątpliwie w wymiarze in-
dywidualnym takich momen-
tów może dostarczać natural-
ny proces osłabienia zdrowia, 
sił witalnych czy możliwości 
sprawczych w okresie senio-
ralnym. W wymiarze społecz-
nym jest nim obecnie poczu-
cie zagrożenia, jakie niesie ze 
sobą dotykająca nas pande-
mia.

Każdego dnia czujemy na-
rastający stres. Coraz pilniej 
potrzebujemy metody, która 
nauczy nas, jak go skutecz-
nie zwalczać i jak efektywniej 
zarządzać swoją życiową 
energią, żeby nie poddać 
się destrukcyjnej sile stresu. 
Jedną z bardziej znanych 
i polecanych jest Metoda 8 x 
O opracowana przez W. Ei-
chelbergera.

8 x O to osiem sposobów 
zarządzania własną energią, 
na którą składają się: oddech, 
obecność, oparcie w sobie, 
odreagowanie, odpoczywa-
nie, odmawianie, odżywia-
nie oraz opiekowanie się 
sobą. 

Nie ma życia bez oddechu. 
Tymczasem w trudnych sytu-
acjach wstrzymujemy oddech. 
Sporą część czasu spędzamy 
na bezdechu. Świadomy od-
dech to klucz do panowania 
nad emocjami, nastrojem, 
gonitwą myśli, do odprężenia 
i rozluźnienia mięśni. Świado-
my, czyli przeponowy – brzusz-
ny. Jak go ćwiczyć? Odetchnij 
głęboko, aż wypełni się Twój 
brzuch, a następnie zrób długi 
i spokojny wydech przez uło-
żone w dziubek usta. Nic trud-
nego! A efekty krótkotrwałe 
będą natychmiastowe. Długo-
trwałe będą widoczne już po 
kilku tygodniach ćwiczeń. 

Obecność. Umiejętność by-
cia tu i teraz wbrew pozorom 
nie jest prosta. Ciągle ataku-
ją nas informacje. Snujemy 
czarne scenariusze, na które 
nasze ciało reaguje tak samo, 
jak na realne zagrożenie. To 
doprowadza do jeszcze więk-
szego stresu i wycieńczenia. 
Powtarzaj jedno zdanie, które 
pozwoli powrócić do pełnej 
obecności: Jestem tutaj, ni-
gdzie się nie spieszę. Naj-
ważniejsze jest to, co teraz 
robię, to czego teraz do-
świadczam. 

Oparcie w sobie stanowi 
źródło odwagi, energii, nieza-
leżności oraz równowagi. Ma 
trzy składowe:
• Świadomość ciała – poznaj 

swoje ciało, dowiedz się, 
jak się porusza, jak jest po-
łączone z umysłem,

• Świadomość oddechu – za-
cznij oddychać efektywnie, 
czyli przeponowo,

• Poczucie ugruntowania – 
popularnie nazywane moc-
nym staniem na własnych 
nogach, zacznij od zwraca-
nia uwagi na to, jak stoisz 
i chodzisz? Na ile robisz to 
w sposób pewny i zdecydo-
wany. 

Odreagowanie należy po-
dzielić na trzy etapy: 
1. Zastosowanie zasady ślu-

zy - pozostawienie trudno-
ści w miejscu, które jest ich 
źródłem, czyli oddzielanie 
domu od pracy poprzez 
prysznic i zmianę ubrania. 
Jeżeli pracujesz w domu, 
również zadbaj o oddziele-
nie kącika do pracy od tego 
do wypoczynku, choćby 
przez zmianę dekoracji.

2. Wygospodarowanie dwa 
razy w tygodniu minimum 
godziny na angażującą for-
mę ruchu: pływanie, biega-
nie, rower, tenis. Im bardziej 
się spocisz, tym więcej tok-

syn opuści twoje ciało.
3. Śpiewanie i krzyczenie – 

wyraź swoje emocje, zdo-
bądź się na pełną ekspre-
sję.

Efektywne odpoczywanie 
chroni przed kłopotami z za-
sypianiem, zaburzeniami łak-
nienia, spadkiem potencji 
seksualnej i generalnym wy-
paleniem energetycznym. Jak 
odpoczywać, by odpocząć? 
• Co dwie godziny rób sobie 

przerwę w pracy trwającą 
10 minut. Wykorzystaj ją na 
głębokie przeponowe od-
dechy.

• Zjedz spokojnie ciepły po-
siłek w środku dnia. Jeżeli 
nie masz takiej możliwości, 
zjedz kęs czegoś pożywne-
go raz na 2 godziny.

• Nie spiesz się w łazience.
• Po pracy pójdź na półgo-

dzinny spacer.
• Na czerwonym świetle weź 

głęboki oddech.
• Nie objadaj się na noc.
• Chodź spać przed północą.
• W czasie weekendów i świąt 

nie zmuszaj swojego orga-
nizmu do niczego.

• Raz na rok weź trzytygo-
dniowy urlop i spędź go 
w jednym miejscu.

Sensem odmawiania jest 
chronienie siebie. Nauczenie 
się nieprzyjmowania dodat-
kowych obowiązków, zleceń, 
próśb, kiedy nie ma dla nich 
miejsca. Każdy ma swoją wy-
trzymałość. Odmawianie to 
przede wszystkim zaprzesta-
nie nadwyrężania siebie i dzia-
łania ponad swoje możliwości. 
Pomocne będzie powtarzanie 
zdania: Ta/Ten, którą w isto-
cie jestem, w pełni zasługuje 
na miłość i szacunek. 

Co robić, żeby odżywianie 
było efektywne?
• Nie jeść później niż 3 godzi-

ny przed snem,

• Zawsze zjeść śniadanie,
• Nie najadać się do syta,
• Nie jeść w pośpiechu.

Opiekowanie się sobą pole-
ga na dawaniu sobie wsparcia 
i miłości. Im więcej od siebie 
wymagamy, tym więcej po-
trzebujemy własnej miłości. 
Ważne jest wykształcenie 
w sobie „wewnętrznego przy-
jaciela”. Pomoże on w trud-
nych sytuacjach powtarzać 
sobie: jestem tutaj, nigdzie 
się nie spieszę, stoję za 
Tobą, jestem po Twojej stro-
nie, możesz na mnie po-
legać, możesz się o mnie 
oprzeć, z radością niosę 
Twój ciężar, należy Ci się od-
dech i odpoczynek.

Niektóre z tych ćwiczeń, 
jak na przykład oddech prze-
ponowy, mogą przynieść na-
tychmiastową ulgę, poprzez 
„spuszczenie pary”, zluzo-
wanie napięcia.  Inne, takie 
jak wykształcenie świado-
mości własnego ciała, będą 
potrzebowały więcej czasu 
na to, żebyśmy doświadczyli 
ich dobroczynnych skutków. 
Podobnie z wypracowaniem 
nawyków efektywnego odży-
wiania się. 

Nie wstydźmy się też krzy-
czeć czy śpiewać. Niezależnie 
od tego czy potrafimy dobrze 
śpiewać. Znajdźmy na to od-
powiednią chwilę, czas i miej-
sce. Moc „trąb jerychońskich” 
potwierdza psychoterapia. 
Dźwięk może kruszyć nasze 
wewnętrzne mury, uwalniać 
energię życiową. 

Przed nami lato, długie dni, 
słońce. Pandemia popuszcza, 
miejmy nadzieję, że jeżeli nie 
na zawsze, to na dłużej. Ciesz-
my się możliwościami, jakie są 
przed nami. Ale też bądźmy 
przezorni. Przygotujmy się na 
ewentualność kolejnej więk-
szej dawki stresu.

REKLAMA
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Przed nami lipiec, 
miesiąc, który 
przywołuje na myśl 
wakacje i letni wy-
poczynek. Długie 
dni i ciepłe noce, 
dojrzewające owoce 
i zboża to atrybuty 
siódmego miesiąca. 
Zdaniem Aleksandra 
Brücknera, wybitne-
go slawisty i histo-
ryka kultury, nazwa 
„lipiec” pochodzi 
od kwitnących od 
końca czerwca lip, 
uznawanych niegdyś 
za drzewa święte. 
W dawnych wierze-
niach słowiańskich 
lipa utożsamiana 
była z bóstwami żeń-
skimi i kultem Matki 
Ziemi. Traktowano ją 
jako drzewo miłości, 
życia i urodzaju. By-
wało także, że w cie-
niu jej rozłożystych 
konarów mieszkańcy 
wsi spotykali się na 
rozmowę lub sąd. 
Sławianie wierzyli 
bowiem, że drzewo 
lipy pomaga wydo-
bywać prawdę. Zain-
spirowane symboliką 
siódmego miesiąca 
postanowiłyśmy 
pochylić się nad 
tematem kobieco-
ści. A precyzyjnie 
kobiecych więzi i re-
lacji. Do współpracy 
zaprosiłyśmy kobiety 
w różnym wieku, by 
stworzyć otwartą 
przestrzeń dialogu, 
dzielenia się wiedzą 
i doświadczeniami. 
Zapraszamy do lek-
tury!

Jak żyć, żeby nie żałować… 
czyli kobiety kobietom
Cykl „NA 2 GłOSY … A CZASAMI  3”  
Realizacja: Bogna Bartosz, Linda Matus,  
Ilona Zakowicz, Krystyna Ziętak

Ilona Zakowicz: 
gerontolożka 

i kulturoznawczyni. Od ponad 
10 lat współpracuje z osobami 

starszymi i na ich rzecz. Jest 
autorką i współautorką ponad 

30 publikacji naukowych, 
członkinią krajowych 
i międzynarodowych 

zespołów projektowych oraz 
badawczych. 

Bogna Bartosz:  
zajmuje się zawodowo 
psychologią od prawie 
40 lat. Stara się odkryć 
czynniki decydujące 
o wysokiej jakości życia 
osób w różnym wieku, 
w tym 60+. Jest autorką 
i współautorką 70 
artykułów oraz 6 książek.

fot. Julia Bartosz

Krystyna Ziętak: Gdy otrzy-
małam od Bogny i Ilony 
e-mail z propozycją dodania 
do ich artykułu swoich 
„trzech groszy” z radami 
dla kobiet, to przed oczyma 
przebiegły mi sceny z życia, 
z lat szkolnych i tych po sie-
demdziesiątce. Przypomnia-
ły mi się fragmenty moich 
felietonów dla Gazety Se-
nior. Uświadomiłam sobie, 
że trudno będzie wybrać 
z wielu własnych doświad-
czeń tylko kilka. Zaczęłam 
nawet żałować, że nie do-
stałam propozycji napisania 
oddzielnego felietonu. 
Świadomie napisałam „po 
siedemdziesiątce”, a nie 
„po sześćdziesiątce”, bo do 
65. urodzin byłam młoda. 
Liczba 65 kojarzyła mi się 
z wiekiem emerytalnym, 
z końcem pracy, która była 
celem mojego życia, a więc 
- źle. Dlatego moja pierw-
sza rada brzmi: nie spiesz 
się z przejściem na eme-
ryturę, a jeśli będziesz do 
tego zmuszona, to zacznij 
życie na nowo i pamiętaj, 
że swoje zobowiązania już 
„odpracowałaś”. 
Gdy czasem w rozmowach 
z lekarzami wyrażam opinię, 
że powinnam zwolnić tempo 
życia – wiadomo, zdrowie 
już nie to – to zawsze słyszę 
w odpowiedzi: jeśli pani 
zrezygnuje z aktywności, to 
się pani „rozsypie”. Tutaj nie 
chodzi o ćwiczenia gimna-
styczne, które oczywiście 
są ważne. To aktywność 
umysłowa trzyma nas przy 
życiu. Zatem druga rada to: 
wyłącz telewizor i włącz 
komputer. Telewizja nie 
nadąża za zmieniającym 
się światem, propaguje 
archaiczne wzorce. W ze-
szłym tygodniu włączyłam 
telewizję śniadaniową. Była 
w niej mowa o gotowaniu, 
sadzeniu kwiatków, zdro-
wym odżywianiu. Czy to 
mogło być dla mnie jakimś 
ożywczym bodźcem? Chy-
ba nie. 
Za to gdy włączyłam kom-
puter, to na Facebooku 
przeczytałam post młodego 
znajomego o poszukiwa-
niu przez jego fundację 
psychologa, który umie 
stosować metody sztucznej 
inteligencji i wie, co to jest 

grywalizacja. Ja oczywiście 
nie wiedziałam, co to jest. 
Skorzystałam z internetowej 
wyszukiwarki i o grywali-
zacji trochę poczytałam. 
Spodobała mi się. Stąd 
moja trzecia rada: ucz się, 
nawet jeśli nie jest ci to 
potrzebne. 
Jestem przeciwniczką okre-
ślenia 60+, a nawet uwa-
żam je za szkodliwe, gdyż 
wprowadza zbędny podział. 
Liczy się wiek mentalny, nie 
ten z metryki. Z tym wiążę 
się czwarta rada: zapomnij 
o metryce i nie zamykaj 
się tylko w środowisku ró-
wieśników. Starzy i młodzi 
świetnie się uzupełniają, 
inspirują, są sobie nawza-
jem potrzebni. 
I wreszcie rada piąta: 
zakochaj się. Jeśli jesteś 
„gospodarstwem jednooso-
bowym”, to zakochaj się 
w szpakowatym brunecie, 
ale nie takim świeżo po 
rozwodzie. Podobno od 
rozwodu do czasu nowego 
związku powinno minąć co 
najmniej pięć lat. Bezpiecz-
niejszym być może pomy-
słem byłoby zakochanie się 
w swoim mieście - ja tak 
zrobiłam. Miałabyś wtedy 
pole do popisu, działając na 
rzecz jego mieszkańców. To 
prowadzi do szóstej rady: 
nie daj się wyeliminować 
z życia społecznego. Bierz 
udział w dyskusjach o spra-
wach twego miasta. Pokaż, 
że jesteś. Kiedyś wyraziłam 
swoje rozczarowanie, że do 
Wrocławskiej Rady Kobiet 
nie powołano prawdziwej 
seniorki. To, że istnieje 
Wrocławska Rada Seniorów, 
nie jest usprawiedliwieniem. 
Na zakończenie rada 
siódma: utrzymuj kontakty 
z kolegami. Ogranicze-
nie swojego towarzystwa 
do kobiet może zubożyć 
twoje widzenie świata. Jest 
to rada chyba sprzeczna 
z tezą artykułu, ale w moim 
przypadku sprawdzała się 
i w szkole, i w pracy. Często 
łatwiej znajdowałam wspól-
ny język z mężczyznami.

Bogna Bartosz: Ech…  
łatwo i niełatwo dzielić 
się tzw. życiową wiedzą 
… z jednej strony bagaż 

doświadczeń z racji wieku 
choćby, a z drugiej świa-
domość, że każde życie 
inne. Co jednak bez obaw 
mogę przekazać, pewna 
i świadoma wagi słów, to 
dbanie o bycie dobrą dla 
siebie. Co to znaczy? Żeby 
zgodzić się z sobą, swoimi 
ograniczeniami, niemożnoś-
ciami. Żeby sobie wybaczać 
i łagodnie traktować, a nie 
wciąż biec za ideałem, 
wypełnionym różnymi „po-
winnam”, „należy”, „mu-
szę”. Uczę się od lat swojej 
wartości, teraz już pewna, 
że opierać ją należy na tym, 
czego dokonałam, wsłuchu-
jąc się też w opinie ważnych 
dla mnie osób. Inne głosy 
omijam. 
Francuzi, w Europie uwa-

żani za  koneserów życia, 
smakujący każdą chwilę 
(nie tylko wyrafinowane 
potrawy francuskiej kuchni), 
ukuli i rozpowszechniają 
Joie de vivre.  Joie de vivre 
to umiejętność dostrzega-
nia i cieszenia się drob-
nymi przyjemnościami. 
To czas spędzony z tymi,  
z którymi chcę i lubię się 
spotykać, z kawą lub her-
batą w eleganckiej filiżance, 
w domu albo kawiarni na 
wrocławskim albo innym 
rynku. Nie muszę i nie 
potrzebuję już spotykać się 
z tymi, którzy sprawiają, że 
czuję się źle, obco i nie na 
miejscu, bo ten czas wolę 
wykorzystać na dobrą książ-
kę, film, spacer, rozmowy. 
Te ostatnie są szczególnie 

bezcenne, inspirują, podno-
szą na duchu, gdy trzeba, 
a czasami po prostu są miłą 
przyjemnością wsłuchania 
się w głos innych mądrych 
kobiet, w różnym wieku 
i z przebogatymi historia-
mi. I co jeszcze nie bez 
znaczenia Joie de vivre nie 
wymaga nakładów – nie 
muszę jechać na Malediwy 
albo do modnego kurortu.
Jednak jak już lipcowe, 
trochę leniwe klimaty nami 
zawładną, to skorzystaj-
my jeszcze z włoskiego 
dolce farniente - radości 
próżnowania. Wtłoczone 
w schemat wypełnionej 
obowiązkami codzienno-
ści, aktywności, krzątania, 
zajmowania się tym i owym,  
radzę szczerze - doceńmy 
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Gościnnie:
Krystyna Ziętak: emerytowany profesor 
matematyki, blogerka znana jako Krystyna 
Wirtualna Kultura 60+, felietonistka „Gazety 
Senior”. Dała się bliżej poznać czytelnikom  
w rozmowie  pt. „Krysia mącicielka”,  
do przeczytania na GazetaSenior.pl

Linda Matus: Redaktor 
naczelna „Gazety Senior”

REKLAMA

ROZWIąZANIE KRZYżóWKI: „CHCESZ BYć ZDROWY NIE STROń OD WODY”.

Poziomo:1. ochota. 6. kamień. 9. netto. 10. bajoro. 11. zamieć. 12. Diana. 15. parawan. 18. Kasia. 
21. tubka. 22. Cassate. 23. motek. 24. ratki. 25. szakale. 29. szata. 32. osika. 35. kminek. 36. 
szpary. 37. adept. 38. konwój. 41. ardeny. 45. słota. 47. aksamit. 48. dozór. 49. awena. 50. karakal. 
51. reces. 

Pionowo: 2. chata. 3. osoba. 4. anoda. 5. Etna. 6. koza. 7. mumia. 8. elemi. 13. interes. 14. na-
bytek. 15. Pecos. 16. Rosja. 17. wiara. 18. Kamis. 19. setka. 20. ankra. 26. zimno. 27. konew. 28. 
lokaj. 30. zapad. 31. tyran. 33. ideał. 34. astat. 38. klark. 39. Naser. 40. ósmak. 42. radar. 43. erzac. 
44. Yaris. 45. stal. 46. ocet.

też słodkie nicnierobienie. 
Zdecydowanie od czasu 
do czasu bez wyrzutów 
sumienia należy sobie na 
dolce farniente pozwolić, 
bez względu na porę roku 
i wiek. 

Linda Matus: Tzw. „dobre 
rady” na ogół przychodzą 
bez zaproszenia. Im jestem 
starsza, tym bardziej nie 
lubię dawać i otrzymywać 
rad. Ale uważam, że warto 
rozmawiać i mieć wokół 
siebie grono mądrych, 
autentycznie życzliwych 
i różnorodnych kobiet. 
Aby wychować jedno dzie-
cko potrzeba całej wioski. 
Ale kiedy właściwie kończy 
się to wychowanie? Jestem 
40+ i moje wciąż trwa... 
Rzeczywistość się zmienia, 
ja się zmieniam, ciało się 
starzeje, głowa nie chce. 
Dziś już wiem, że to się nie 
kończy, dlatego to takie 
wielkie wyzwanie, ale i szan-
sa. Jedna przyjaciółka, 
jedna matka czy mąż, to 
może być trochę za mało 
na daleką drogę w nie-
znane. Mam przyjaciółkę 
na każdy problem, ale 
nie przypominam sobie, 
żeby to planowała. Mam 
takie „od życia w ogóle”, 
te są najczęściej dużo 
starsze ode mnie, mają 
zdrową głowę i duszę 
oraz niezbędny dystans 
do dzisiejszej dzikiej 
rzeczywistości. Są takie 
od konkretnych problemów 
– prawo, księgowość, mar-
keting, wnętrza, gotowanie 
etc. Ekspertki w swoich 
fachu, często prymuski, aż 
się prosi, żeby skorzystać 

z ich wiedzy przy kawie. Są 
takie, z którymi się wycho-
wałam - znamy się jak „łyse 
konie” i to są jeszcze inne 
rozmowy. Są takie, które 
znam tylko z książek lub 
YouTuba. Oczywiście jest 
mama, siostra, są ciotki etc. 
Każda z tych kobiet to inna 
perspektywa, przekona-
nia, metody. Życie nie jest 
czarno-białe, mieni się róż-
nymi kolorami tęczy i stawia 
przed nami trudne pytania. 
Warto dobrze wybrać 
przyjaciółkę do tej kon-
kretnej kawy. Nie jestem 
zachłanna, choć bywałam. 
Dziś wiem, że jak inni 
mają, to nie znaczy, że dla 
mnie zabraknie. Dzielmy 
się sobą i swoimi przyja-
ciółkami. Mam nadzieję, że 
jestem dla innych kobiet 
jedną z takich przyjaciółek. 
Wsparcie często jest tam, 
gdzie go nie szukamy.

Ilona Zakowicz: Ponad 10 
lat temu w UTW w UWr roz-
poczęła się moja zawodowa 
podróż. To tam odkryłam 
pasję pracy z osobami star-
szymi i inspirację do pracy 
naukowej, także tam zrozu-
miałam, jak ważne są mię-
dzypokoleniowe relacje. Po-
nieważ miejsce to pozwoliło 
mi doświadczyć, trwającego 
od lat, życzliwego wspar-
cia i przyjaźni mądrych 
i pełnych pasji kobiet - słu-
chaczek UTW, chciałabym 
podzielić się następującą 
inspiracją… „Żadna boha-
terka nie podróżuje sama” 
zauważa Maureen Murdock 
w „Podróż Bohaterki”, 
ponieważ każda, zwłaszcza 
niebezpieczna wyprawa, 

wymaga uczestnictwa 
wielu sojuszników. Dlatego 
jeśli wyruszasz w podróż 
w nieznane pełną przygód 
i niepewności, krętą drogą 
przemierzasz obce lądy 
lub na niespokojne wody 
wypływa Twoja łódź  - za-
bierz ze sobą dobrą mapę 
i godne zaufania towa-
rzyszki podróży. Za mapę 
niech Ci służą mądre rady 
życzliwych Ci kobiet (to one 
będą Ci drogowskazem), 
towarzyszkami – bliskie 
Ci przyjaciółki, serdeczne 
koleżanki, sprawdzone 
mentorki (to one przyjdą 
Ci z pomocą w potrzebie). 
Wsłuchuj się w niezwykłe 
kobiece opowieści, doce-
niaj ich mądrość, szanuj  
doświadczenie. Dostrzegaj 
piękno tkwiące w każdym 
wieku, szukaj przewodni-
czek i ucz się czerpać z ich 
wiedzy. Staraj się widzieć 
to, co łączy, a nie dzieli, 
buduj wspólnoty pełne 
zrozumienia.
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Innowacyjne, przepyszne OPAKOWANIA JADALNE!

Mowa tu o naczyniu, 
które zaprojektowa-
ła i stworzyła para 
przedsiębiorców, 
działająca pod na-
zwą BreadPack (ang. 
bread – chleb, pack 
– opakowanie).

Eko Senior

Bredpaki to skromnie i po-
woli wkraczające na rynek 
chrupiące przekąski, które 
pewnie zastępują jednora-
zówki z plastiku, styropianu, 
czy inne, nie do końca eko-
logiczne alternatywy, np. na-
czynia wielomateriałowe lub 
ulegające częściowej biode-
gradacji, ale niekomposto-
walne.

Czym bredpaki 
różnią się od 
ekologicznych naczyń 
jednorazowych? 

Są nie tylko oparte na skład-
nikach roślinnych i w pełni 
kompostowalne. Skutecznie 

poszerzają skromny obecnie 
asortyment takich opako-
wań. Wprowadzają zupełnie 
nową jakość i stają się pozy-
tywną alternatywą nie tylko 
dla środowiska. Konsumenci 
otrzymują produkt zaskaku-
jąco smaczny i przyjemnie 
chrupiący, a gastronomia 
naczynie, na którym może 
zbudować zupełnie nową 
propozycję w menu.

Skąd pomysł?

Prace nad stworzeniem au-
torskich misek rozpoczęły 
się w Polsce ponad dwa 
lata temu i ich inicjatorami 
są Angelika Szkołuda i Eu-
geniusz Adintsov. Wcześniej 
zarządzali oni polską częś-
cią międzynarodowej fran-
czyzy i prowadzili produkcję 
maszyn do wypieku jadal-
nych kubków, dla całej sieci 
ukraińskiego wege konceptu 
Soup Culture. W 2019 roku 
zdecydowali, że chcą wyjść 
naprzeciw potrzebom indy-
widualnych przedsiębior-
ców i właścicieli gastrono-
mii - coraz szerszego grona 
osób, które zwracały się do 
nich z informacją, że bez-
skutecznie próbują znaleźć 
smaczne, jadalne naczynia 

dla swojej gastronomii. Duet 
podjął wyzwanie i w ciągu 
dwóch lat pracy stworzył, 
nieobecną dotąd na rynku 
technologię oraz piec do wy-
piekania bredpaków. 

Pyszne bredpaki

Nazwa pojemników, czyli 
spolszczona wersja nazwy 
marki, nawiązuje do ciasta, 
z którego miseczki są wy-
rabiane. Przypomina ono 
poniekąd ciasto chlebowe, 
jednak nie jest to porów-
nanie oddające charakter 
bredpaków. W ich składzie 
mamy tylko naturalne skład-
niki: mąkę pszenną, wysokiej 
jakości olej rzepakowy, len 
mielony, wodę oraz szczyp-
tę soli i pieprzu, co dzięki 
właściwościom maszyny do 
wypieku, zamienia się w na-
czynie i przekąskę w jednym. 
Bredpaki z powodzeniem, 
bez negatywnego wpływu 
na smak potrawy, zastępują 
naczynia gastronomiczne, 
cateringowe i wszystkie te, 
które służą nam jednorazo-
wo w podróży lub w domu, 
podczas imprez okolicznoś-
ciowych. Wiele posiłków 
zyskuje dzięki nim nową od-
słonę. Zagryziony chrupiącą 
miseczką hummus, jajeczni-
ca, kaszotto, gulasz, leczo, 
deser i wiele innych wspa-
niale się z nią łączy. Razem 
tworzą spójną całość i są 
przykładem szybkiego dania 
w absolutnie naturalnej, in-
nowacyjnej odsłonie.

Podróż, piknik. Gdzie 
kupię bredpaki? 

Bredpaki od niedawna są 
już dostępne w regular-
nej sprzedaży na stronie 
internetowej producenta:  
https://breadpack.pl. Firma 
pokonała covidowe pertur-
bacje, które zupełnie wywró-
ciły plan wejścia na rynek 
w 2020 roku. Trudny czas zo-
stał wykorzystany efektywnie 
- na wykonanie dodatkowych 
badań, zebranie opinii od 

pierwszych klientów i udo-
skonalenie całego procesu 
produkcji. Teraz BreadPack 
mierzy się z wyzwaniem, ja-
kim jest zbudowanie relacji 
opartej na zaufaniu do no-
wego produktu. Przekona-
nie odbiorców sceptycznych 
wobec wyboru ekologicz-
nych zamienników, że opcje 
eko, to rozwiązanie korzyst-
ne dla każdej strony, a nie 
rezygnacja z czegoś, wyma-
ga konsekwentnych działań 
i cierpliwości. Producenci 

bredpaków wierzą, że odpo-
wiedzialne idee i technolo-
gie przyczynią się do realnej 
zmiany naszych przyzwy-
czajeń i zwiększą otwartość 
konsumentów na propozycje 
tworzone z myślą o środowi-
sku.

Źródło informacji: 
BreadPack

REKLAMA

Celestria Montague ma młodość, urodę, majątek, arysto-
kratyczne korzenie i tłumy wielbicieli. Zagadkowe samo-
bójstwo ojca, człowieka z pozoru szczęśliwego, burzy do-
tychczasowy porządek jej życia.

Próbując dojść prawdy, Celestria dociera z Anglii na ma-
lownicze włoskie południe. I tam spotyka Hamisha: pierw-
szego mężczyznę, który nie poddaje się jej urokowi, artystę 
zamkniętego w sobie po śmierci ukochanej żony. Wydaje 
się, że oboje mogą sobie nawzajem pomóc, i wydaje się też, 
że wcale tego nie chcą…

Nastrojowa historia wielkiej namiętności, zdrady i rodzin-
nej tajemnicy.

Santa Montefiore znowu tworzy niezapomnianych boha-
terów, których losy rozgrywają się na tle wspaniałych kra-
jobrazów. „Morze utraconej miłości” to fascynująca opo-
wieść o zdradzie, uporze i miłości.

NamiętNość, 
zdrada  

i rodziNNa 
tajemNica 

Santy
Montefiore

Przeciwwirusowy lek na COVID-19
Trwają BADANIA

Już w maju, dzięki 
współpracy z Agen-
cją Badań Medycz-
nych oraz wsparciu 
administracji pub-
licznej, firma Roche 
uruchomiła w Polsce 
rekrutację pacjentów 
do drugiej,  a na-
stępnie trzeciej fazy 
badań klinicznych 
nad przeciwwiruso-
wym lekiem AT-527.

AT-527 to nowy doustny 
lek, który jest oceniany pod 
kątem leczenia pacjentów 
z COVID-19 (z przebiegiem 
łagodnym lub średnim) oraz 
zapobiegania zakażeniom 
COVID-19. To lek w trakcie 
badań klinicznych, który 
może istotnie przyczynić do 

opanowania pandemii SARS-
-CoV-2 i jego przyszłych 
mutacji. To szansa na po-
wrót do normalności, która 
będzie możliwa dzięki pol-
skim ośrodkom klinicznym.  
„Cieszę się, że dzięki wspól-
nym wysiłkom i współpracy 
Agencji Badań Medycznych 
i innowacyjnych firm farma-
ceutycznych udaję się nam 
ściągać do Polski najbardziej 
obiecujące badania, do któ-
rych pacjenci w naszym kra-
ju szybciej uzyskują dostęp. 
To pokazuje, jak atrakcyjnym 
i ważnym partnerem stajemy 
się na rynku biotechnolo-
gicznym” – podkreśla Prezes 
Agencji Badań Medycznych 
dr n. med. Radosław Sierpiń-
ski. 
 
Lek jako uzupełnienie 
dla szczepionek

Doustne leki przeciwwiru-
sowe mogą odegrać ważną 
rolę, uzupełniając szcze-

pionki w zatrzymaniu pande-
mii COVID-19, szczególnie 
w sytuacji gdy dostępność 
do szczepienia jest ograni-
czona, a także u pacjentów 
z obniżoną odpornością, 
którzy mogą nie uzyskać 
skutecznej odpowiedzi im-
munologicznej po szczepie-
niu. Bezpośrednio działające 
leki przeciwwirusowe, które 
zatrzymują replikację wirusa, 
mogą zapobiegać postępowi 
choroby i zmniejszać potrze-
bę hospitalizacji, przyspie-
szać ustąpienie objawów 
oraz mogą zmniejszać za-
kaźność i potencjalnie ogra-
niczać rozprzestrzenianie się 
wirusa poprzez ograniczenie 
przenoszenia. 

„Identyfikujemy, rozwijamy 
i wspieramy potencjalne te-
rapie, które mogą odgrywać 
rolę w leczeniu COVID-19. 
Polska od lat jest jednym 
z kluczowych partnerów dla 
firmy Roche, dlatego nie-
zwykle ważne jest dla nas, 

że już od maja polscy pa-
cjenci w ramach badań kli-
nicznych mogą skorzystać 
z najnowszej opcji terapeu-
tycznej, a naukowcy rozwijać 
unikalne know-how” – mówi 
Krzysztof Adamcewicz, Dy-
rektor Działu Strategii Roz-
woju Rozwiązań Systemo-
wych i Komunikacji Roche 
Polska.

Badany lek AT-527 ma uni-
kalny mechanizm działania, 
który celuje w polimerazę 
RNA SARS-CoV-2 i jest sil-
nym inhibitorem replikacji 
wirusa w ludzkich liniach 
komórkowych. Opierając się 
na swoim mechanizmie, AT-
527 może również tworzyć 
wysoką barierę oporności 
i zapewniać szerokie pokry-
cie antywirusowe dla róż-
nych jego wariantów. Jest 
to szczególnie ważne, gdyż 
pozwoli skutecznie przeciw-
działać rozprzestrzenianiu 
się wirusa, niezależnie od 
jego mutacji.
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Zakrętka „na uwięzi”
trwale związana z butelką

Zgodnie z Dyrek-
tywą Unii Europej-
skiej, Polska tak jak 
pozostałe Państwa 
członkowskie UE, 
najpóźniej do lipca 
2024 roku jest zobo-
wiązana do wdroże-
nia nakrętek trwale 
przymocowanych do 
butelek. Zmiana ta 
ma na celu znaczne 
zmniejszenie ilości 
zakrętek jako od-
dzielnych odpadów 
a przez to zwiększe-
nie poziomu odzy-
sku tego cennego 
surowca.

Eko Senior

Obecnie w większości 
przypadków zakrętki nie są 
przymocowane do butelek, 
przez co często nie trafiają 
do segregacji, a następnie 
recyklingu. Rozwiązaniem 
jest ich przymocowanie do 
opakowania, co może wy-
dawać się prostą sprawą, 
jednak w rzeczywistości sta-
nowi duże technologiczne 
wyzwanie. 

Zgodnie z Dyrektywą SUP 
(Single use plastics), do lip-
ca 2024 roku wszystkie kraje 
członkowskie UE zobowiąza-
ne są do wdrożenia nakrętek 
trwale przymocowanych do 
butelek. Z jednej strony będą 
musiały być one kompaty-
bilne z istniejącymi typami 
gwintów butelek, a z drugiej 

mają zaspokajać potrzeby 
konsumentów w zakresie 
praktycznych i wygodnych 
rozwiązań. Do tej pory przy 
ich projektowaniu kierowano 
się obowiązującymi standar-
dami, teraz jednak, aby roz-
wiązanie było przyjazne dla 
użytkownika, konieczne jest 
opracowanie zupełnie no-
wych modeli zakrętek.

Firma ALPLA już teraz ofe-
ruje trzy innowacyjne wzory 
zakrętek „na uwięzi”: Relax, 
Soul i Dance. Każda z nich 
spełnia wymagania w zakre-
sie trwałości i funkcjonalno-
ści. Przede wszystkim do ich 
produkcji nie jest potrzebny 
żaden dodatkowy materiał 
w porównaniu ze standardo-
wymi zakrętkami. Pozostają 
trwale związane z opakowa-
niem napoju od jego napeł-
nienia, aż do spożycia, by 
potem po prawidłowej segre-

gacji trafić razem z butelką 
do recyklingu, nie generując 
oddzielnych odpadów. 

„W naszej działalności 
ogromną wagę przywiązu-
jemy do kwestii zrównowa-
żonego rozwoju i innowa-
cyjności, co ma kluczowe 
znaczenie w kwestii minima-
lizacji wpływu na środowisko 
naturalne. Branża opakowa-
niowa zmienia się w dyna-
micznym tempie i staramy 
się kreować standardy, które 
będą tym zmianom sprzyjać. 
Nasze rozwiązania cały czas 
wychodzą poza ściany labo-
ratoriów i teraz tego przykła-
dem jest nowa koncepcja 
zakrętek, które już niebawem 
staną się codziennością” 
– mówi Mariusz Musiał, dy-
rektor zarządzający ALPLA 
w Polsce.  

Źródło: APLA

Ryneczek i inne atrakcje.  
Nowoczesne Domy Pomocy 

Współczesne domy 
pomocy społecznej 
są miejscami przy-
jaznymi seniorom 
w najmniejszych 
szczegółach. Przy-
glądamy się jednej 
z takich inwesty-
cji. Nowy DPS to 
jedna z nielicznych 
w regionie tego typu 
inwestycji i najwięk-
sze przedsięwzięcie 
realizowane przez 
samorząd powiatowy 
w Ostrowie Wlkp. 

Kazimierz Nawrocki

Nowy Dom Pomocy Spo-
łecznej to ponad 3,2 tys. m2 
powierzchni użytkowej i 77 
miejsc dla pensjonariuszy 
ulokowanych w 34 dwuoso-
bowych pokojach z łazienka-
mi. Każdy pokój będzie miał 
dostęp do swojego małego 
ogródka – tarasu oraz strefę 
opieki medycznej. Powstanie 
także szereg pracowni m.in. 
informatyczna, kulinarna, 
plastyczna, pomieszczenia 
do fizjoterapii, zaplecze tech-
niczne i administracyjne oraz 
kaplica. Z tyłu obiektu znaj-
dzie się ogólnodostępny te-
ren zielony z altankami.

Jedną ze stref będzie 
część wspólna tzw. "ryne-
czek", który ma pełnić funk-
cję integracyjną, ma być 
miejscem spotkań pensjona-
riuszy, organizacji większych 
imprez i przedsięwzięć. 
W praktyce miejsce to ma 
pełnić także funkcję pokoju 
dziennego pobytu. Doce-

lowo ma on przypominać 
ostrowski Rynek. Charakter 
użytkowy będzie miał także 
dach z instalacją fotowolta-
iczną, która powinna pokryć 
zapotrzebowanie obiektu na 
energię elektryczną.

Szacunkowa wartość 
przedsięwzięcia obejmująca 
budowę i wyposażenie pla-
nowana jest na poziomie ok. 
18 mln złotych.

Nowy, drugi dom

"Ludzie, którzy trafią do no-
woczesnego DPS mają za 
sobą całe życie, czasami 
trudne  i bolesne historie. Za-
służyli więc na to, by w jesie-
ni życia mieć godne warunki 
i to, co najlepsze. To będzie 
dla nich dom z prawdziwego 
zdarzenia" - powiedział Pa-
weł Rajski, Starosta Ostro-
wski.

Jedną z osób, która uczest-
niczyła w uroczystości wmu-

rowania kamienia węgielne-
go była Aurelia Kwiatkowska, 
podopieczna DPS im. B. Ko-
terbianki w Ostrowie Wlkp., 
która niebawem świętować 
będzie 102. urodziny i wraz 
z innymi pensjonariusza-
mi z ciasnych pomieszczeń 
obecnego DPS przeniesie 
się do komfortowych wnętrz 
nowego ośrodka. 

„Decyzja o rozpoczęciu 
tej budowy podjęta była 
zgodnie przez wszystkich 
radnych, dla których, obok 
dróg, oświaty i zdrowia, waż-
na jest opieka społeczna, 
czego przykładem realizacja 
tej inwestycji” - powiedział 
Piotr Walkowski Przewodni-
czący Rady Powiatu Ostro-
wskiego.

Oddanie inwestycji przewi-
dziane jest na drugą połowę 
przyszłego roku.

Z archiwum Starostwa Powiatowego.

Bielenda Royal Bee Elixir 
Królewska regeneracja i odnowa cery dojrzałej 

W ramach linii Bielenda Royal Bee Elixir możemy sięgnąć po: 
Intensywnie nawilżający krem przeciwzmarszczkowy 40+, Liftin-
gująco-ujędrniający krem przeciwzmarszczkowy 50+, Aktywnie 
regenerujący krem-koncentrat przeciwzmarszczkowy 60+, Sil-
nie odbudowujący krem-koncentrat przeciwzmarszczkowy 70+, 
Aktywnie rewitalizujące serum przeciwzmarszczkowe, Silnie 
ujędrniający krem przeciwzmarszczkowy pod oczy, Kojący płyn 
micelarny do mycia i demakijażu, Silnie odżywcza maseczka 
przeciwzmarszczkowa.

Bielenda Royal Bee Elixir to 
linia kosmetyków przeciw-
zmarszczkowych dedykowa-
nych wrażliwej cerze. Sekre-
tem skuteczności produktów 
jest innowacyjny składnik ak-
tywny – bee peptide anti-age 
complex, odtworzony na 
wzór peptydu z  jadu pszcze-
lego. Kosmetyki poprawiają 
kondycję naskórka (krem 
40+), minimalizują ozna-
ki wiotczenia (krem 50+), 
redukują widoczne (krem 
60+) i głębokie (krem 70+) 
zmarszczki. Dodatkowo płyn 
micelarny do mycia i dema-

kijażu przygotowuje naskó-
rek do pielęgnacji kolejnymi 
produktami z tej linii - serum, 
kremem pod oczy i masecz-
ką.
Formuły kosmetyków zostały 
wzbogacone wartościowymi 
składnikami pochodzącymi 
od pszczół. 

Bee peptide anti-age com-
plex – biologicznie czynna 
mieszanka peptydów, liftin-
guje  i wygładza zmarszczki. 
Stymuluje syntezę kolage-
nu i elastyny, pobudzając 
komórki skóry do odnowy, 

minimalizuje tym samym ne-
gatywne skutki starzenia się 
naskórka. Dzięki temu skóra 
wygląda młodziej.
 
Królewskie mleczko 
pszczele  – wysoka zawar-
tość składników odżyw-
czych, poprawia  jakość cery 
dojrzałej, podnosi jej odpor-
ność na procesy starzenia. 
Regeneruje i odnawia ko-
mórki skóry, wygładza i ujęd-
rnia naskórek. Intensywnie 
nawilża, koi, łagodzi podraż-
nienia.

Pyłek pszczeli – bogaty 
w substancje odżywcze ko-
rzystnie wpływa na skórę, 
wygładza, odżywia, przywra-
ca elastyczność, działa bio-
stymulująco na naskórek. 

Miód manuka – jest silnym 
antyoksydantem, dzięki 
czemu ma wpływ na ochro-
nę skóry przed starzeniem. 
Głęboko odżywia i nawilża, 
wygładza, zmiękcza skórę, 
wspomaga jej regenerację. 
Poprawia koloryt cery, łago-
dzi zaczerwienienia i podraż-
nienia. 
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Praktyki ducho-
we lub religijne, 
spotkania towa-
rzyskie i opieka 
nad dziećmi dają 
seniorom w Polsce 
najwięcej satysfakcji 
- wynika z badania 
przeprowadzonego 
przez Ewę Jarosz 
z Instytutu Filozofii 
i Socjologii PAN. 
Zadowolenie z da-
nej czynności ma 
związek z poziomem 
wkładanego w nią 
wysiłku.

Zadowolenie z życia seniorów w Polsce – badanie

O opisanie i ocenę losowo 
wybranych czynności (spo-
śród 1800 aktywności) po-
proszono 200 osób powyżej 
65 roku życia mieszkających 
w Polsce. Badani mieli podać 
rodzaj wykonywanej czyn-
ności, jej kontekst, oraz su-
biektywną ocenę – poziomu 
stresu, wysiłku, zadowolenia 

z czynności i przypisywane-
go jej znaczenia.

Okazuje się, że zado-
wolenie z konkretnych co-
dziennych aktywności jest 
związane z satysfakcją z ży-
cia ogółem. Dr Ewa Jarosz 
podkreśla, że większość 
wcześniejszych badań kon-
centrowała się na życiu towa-
rzyskim i aktywności fizycz-
nej starszych. To z udziałem 
Polaków wskazuje, że nie 
mniej istotna dla zadowole-
nia z życia osób starszych 
jest religia, możliwość spra-
wowania opieki nad dzieć-
mi oraz troska o zwierzęta 
– dotąd niewystarczająco 
uwzględnione w literaturze.

Największą radość spra-
wiają polskim seniorom prak-
tyki duchowe lub religijne, 
spotkania towarzyskie i opie-
ka nad dziećmi. Wypoczy-
nek i aktywność fizyczna są 
określane jako umiarkowanie 
przyjemne. Opieka nad doro-
słymi, wizyty lekarskie i pod-
stawowe czynności dnia co-
dziennego, takie jak prace 
domowe, podróże i zakupy, 
osoby 65+ oceniają jako 
najmniej przyjemne, wiążą 
się też one ze zwiększonym 
stresem.

Wyzwania, ale 
i odpoczynek 

Niezależnie od rodzaju ak-
tywności seniorów bardziej 
cieszą te aktywności, któ-
re wymagają największego 
i najniższego wysiłku – bez 
względu na to, czy jest to 
wysiłek fizyczny czy intelek-
tualny.

„Czynności stanowiące 
wyzwanie dla osób starszych 
mogą poprawić ich samopo-
czucie, dać poczucie więk-
szej kontroli i własnej sku-
teczności, a także poprawić 
funkcje poznawcze. Wśród 
najbardziej wymagających 
aktywności badani wska-
zywali czynności takie, jak 
drobne naprawy, ćwiczenia 
fizyczne, ale też hobby. Od-
poczynek od wysiłku też jest 
potrzebny; czynności wyko-
nywane przy najmniejszym 
wysiłku są również przyjem-
ne” – mówi dr Jarosz.

Dodaje, że jest to drugie 
na świecie tego typu bada-
nie wskazujące, że większe 
zadowolenie w późnych eta-
pach życia daje właściwe 
zbalansowanie czynności 
wymagające niskiego i duże-
go wysiłku.

 

Według badania odpowiedni 
poziom wysiłku fizycznego 
lub poznawczego poprawia 
nastrój niezależnie od stanu 
zdrowia. Ważne, aby dobrać 
wysiłek do własnych preferen-
cji i możliwości. Może to ozna-
czać na przykład zaangażo-
wanie w zajęcia wymagające 
intelektualnie, takie jak krzy-
żówki, majsterkowanie i inne.

Priorytety  
a zadowolenie z życia

Jak się okazało, znaczenie 
ma także fakt, czy badani 
postrzegają daną czynność 
jako istotną, czy też nie. Istot-
ność danej czynności zależy 
od tego, czy jest ona ważna 
w kontekście życia codzien-
nego jednostki czy celów 
osobistych. Wcześniejsze 
badania wskazują, że posia-
danie własnych celów, reali-
zowanych między innymi po-
przez codzienne czynności, 
zwiększa poczucie sensu 
w życiu i wiąże się z niższym 
odsetkiem objawów depresji 
u osób starszych.
„Warto w codziennych pla-
nach priorytetyzować to, co 
sprawia przyjemność jeśli 
chcemy poprawić swoje za-
dowolenie z życia ogółem” – 

radzi dr Jarosz. Z jej badania 
wynika, że brak jasnych prio-
rytetów – w tym również oce-
nianie wszystkich czynności 
jako ważne – wiąże się z niż-
szym zadowoleniem z życia 
ogółem. Satysfakcję z życia 
podnosi przypisywanie wyż-
szej wartości czynnościom 
przyjemnym.

Stres

Zadowolenie z codziennych 
czynności jest niższe, jeśli 
towarzyszy im stres. Mimo 
to podwyższony poziom 
stresu nie wiązał się z niższą 
satysfakcją z życia ogółem. 
W badaniu dr Jarosz seniorzy 
zgłaszali dość niski poziom 
stresu (średnio 1.87 na skali 
pomiędzy 1 i 7). Czynności 
związane ze zdrowiem wiąza-
ły się z wyższym stresem. An-
kietowani zgłaszali podwyż-
szony poziom stresu również 
podczas oglądania wiado-
mości o COVID-19, co z ko-
lei obniżało ich zadowolenie 
z oglądania telewizji. W prze-
ciwieństwie do tego aktyw-
ność społeczna i ćwiczenia 
zmniejszały stres psychiczny 
w grupie wiekowej 65+.

Czynności przynoszące 
największe zadowolenie to 

praktyczne sposoby radze-
nia sobie z negatywnymi 
emocjami, stresem czy po-
czuciem osamotnienia, które 
często towarzyszy osobom 
starszym.

„Dość proste strategie be-
hawioralne mogą zwiększyć 
zadowolenie z życia osób 
starszych i to niezależnie od 
ich stanu zdrowia, wieku, czy 
sytuacji życiowej. Wszyst-
kie modele statystyczne za-
stosowane w tym badaniu 
uwzględniają zmienne takie 
jak wiek, płeć, stan zdro-
wia, dochód, to czy bada-
ny mieszka w mieście, czy 
na wsi. Oznacza to, że ich 
wpływ został uwzględniony 
w analizach, a mimo to efekt 
określonych czynności po-
został istotny statystycznie” 
– podsumowuje dr Ewa Ja-
rosz.

Badanie było realizowane 
w ramach grantu Horizon 
2020, jego wyniki zostały 
opublikowane w czasopi-
śmie Aging & Mental Health. 
Więcej w tekście źródłowym.

Karolina Duszczyk. 
Źródło informacji: 
Nauka w Polsce, 

„PAP MediaRoom” 

MIESZKANIE WYTCHNIENIOWE dla seniorów
Mieszkanie wytchnie-
niowe posłuży pod-
opiecznym i opieku-
nom dorosłych osób 
z niepełnosprawnoś-
ciami, którzy przez 
pewien czas nie mogą 
sprawować opieki.

Wrocław

Na remont i dostosowanie po-
mieszczeń do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami oraz 
wyposażenie w specjalistyczny 
sprzęt (podnośnik sufitowy, ob-
rotowe łóżko rehabilitacyjne, łóż-
ko kąpielowe, uchwyty i poręcze) 
przeznaczyli 150 tys. złotych.

Mieszkanie 
wytchnieniowe

„Na Kamieńskiego prowadzimy 
pensjonat dla seniorów, a na 
jego terenie przygotowaliśmy 
mieszkanie wytchnieniowe, 
które będzie pierwszym z kilku 
takich tutaj” – mówi Jacek Su-
tryk, prezydent Wrocławia. „Tu 
będziemy przyjmować miesz-
kańców, którzy nie są w stanie 
samodzielnie funkcjonować, 
a którymi na co dzień zajmują 
się ich bliscy, krewni czy przy-
jaciele, którzy również czasem 
mają potrzeby do zaspokoje-

nia, takie jak wypoczynek czy 
ważne sprawy formalne. Opie-
kunowie będą mogli przywieźć 
tutaj swoich podopiecznych, 
a my się nimi zajmiemy” – wy-
jaśnia prezydent Sutryk. „Na-
szym planem jest stworzenie 
tutaj kolejnych takich mieszkań, 
które będą służyły osobom 
z niepełnosprawnościami i ich 
rodzinom. Nazywamy je wy-
tchnieniowymi, ponieważ dają 
chwile wytchnienia opieku-
nom, dla których zajmowanie 
się osobami z niepełnospraw-
nościami to często po prostu 
wyczerpująca praca. Mamy już 
takie miejsca, ale są to miejsca 
dla dzieci i młodzieży, a tutaj bę-
dzie przestrzeń dla osób star-
szych” – kończy Jacek Sutryk.

Bezpłatne turnusy 
wytchnieniowe już 
wkrótce

Sprzęty w mieszkaniu są zau-
tomatyzowane, tak by zapew-
nić maksymalny komfort oso-
by korzystającej z mieszkania 
oraz opiekuna. Oprócz łóżka 
rehabilitacyjnego i kąpielo-
wego zainstalowany został 
automatyczny system trans-
portowy, który pozwala na 
bezpieczne przemieszczanie 
osób z ograniczoną rucho-
wością między pomieszcze-
niami. Przygotowana jest także 

specjalna strefa dla opiekuna, 
ponieważ osoba, która będzie 
tu przebywała, otrzyma stałe 
wsparcie opiekuna o odpo-
wiednich kwalifikacjach. 

W ciągu dwóch lat planują 
udzielić 14 i pół tysiąca godzin 
wsparcia w formie turnusów 
wytchnieniowych.

„Aktualnie pracujemy nad 
wyłonieniem operatora miesz-
kania” – mówi Andrzej Mań-
kowski, zastępca dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej ds. Osób z Niepeł-
nosprawnością i Świadczeń – 
„realizacja projektu rozpocznie 
się pod koniec trzeciego kwar-
tału tego roku, a nieco wcześ-
niej ogłosimy nabór i będziemy 
zapraszać chętnych do skorzy-
stania z mieszkania. Co istotne, 
opieka jest bezpłatna, finanso-
wana z funduszy unijnych”.

To drugie mieszkanie 
wytchnieniowe we 
Wrocławiu

Pierwsze prowadzi „Fun-
dacja Potrafię Pomóc”. 
W latach 2019-2020 z turnu-
sów w mieszkaniu skorzystało 
około 100 osób niesamodziel-
nych. Wrocław przeznaczył 
na ten cel 700 tysięcy złotych. 
„Musimy mieć takie alternatyw-
ne miejsca opieki, ponieważ 
potrzeby są coraz większe” 

– Anna Józefiak-Materna, dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. „Będziemy 
się tutaj opiekować osobami 
z różnymi, często dużymi dys-
funkcjami, dlatego też do opie-
ki nad nimi zatrudnimy wysoko 
wykwalifikowaną kadrę”.

Na sesję Rady Miejskiej 
Wrocławia niedługo trafi pro-
jekt uchwały dotyczącej poby-
tu w ośrodkach wsparcia oraz 
mieszkaniach chronionych, 
która będzie obejmowała właś-

nie funkcjonowanie mieszka-
nia przy ul. Kamieńskiego.

Mieszkanie otwarte przy ul. 
Kamieńskiego we Wrocławiu, 
powstało w ramach projektu 
SAMO-Dzielni”, który Funda-
cja „Promyk Słońca” realizuje 
w partnerstwie z Gminą Wroc-
ław i Miejskim Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej.

Źródło: Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej  

we Wrocławiu
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Zmiany w prawie 
spadkowym ograniczą 
dziedziczenie długów 

Osoby małoletnie 
mają być lepiej chro-
nione przed dziedzi-
czeniem zadłużenia, 
spadkobierców 
ustawowych ma być 
mniej, a uporczywe 
zaleganie z alimenta-
mi dla spadkodawcy 
może spowodować 
wykluczenie z grona 
spadkobierców – 
takie zmiany prawne 
proponuje Minister-
stwo Sprawiedliwo-
ści, o czym donosi 
portal Prawo.pl.

W opinii resortu sprawied-
liwości proponowane korekty 
mają odciążyć sądy z zale-
głości i przyspieszyć rozpo-
znawanie spraw dotyczących 
spadków. 

Mniej spadkobierców 
ustawowych 

Jedna ze zmian dotyczy za-
sady dziedziczenia w przy-
padku, gdy jeden z dziadków 
spadkodawcy nie dożył ot-
warcia spadku. W takiej sy-
tuacji wyłączeni od dziedzi-
czenia zostaną dalsi zstępni 
dziadków spadkodawcy, czy-
li tzw. cioteczne lub stryjecz-
ne wnuki i dalsze pokolenia. 
Chodzi o nowelizację art. 934 
par. 2 i 3 kodeksu cywilnego. 

„Doprowadzi to do usu-
nięcia z kręgu osób upraw-
nionych do spadkobrania 
dalekich krewnych, z który-
mi więź często jest znikoma 
albo w ogóle nie powstała, 
przy pozostawieniu swobody 
testowania i wyrażenia woli 
przez spadkodawcę, gdy 
jest ona odmienna od zało-
żenia poczynionego przez 
ustawodawcę” – wyjaśnia 
Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści. „Zaproponowana zmiana 
w sposób niewątpliwy po-

zwoli na skrócenie długości 
postępowań o stwierdzenie 
nabycia spadku wobec bra-
ku potrzeby poszukiwania 
dalszej rodziny zmarłego 
spadkodawcy” - uzasadnia. 

Jak podaje Prawo.pl, ko-
lejna propozycja dotyczy 
terminów w przypadku, 
gdy spadkodawcami są np. 
osoby małoletnie. Resort 
proponuje, by w sytuacji, 
gdy złożenie oświadczenia 
o przyjęciu lub odrzuceniu 
spadku wymaga uzyskania 
na to zezwolenia sądu, bieg 
terminu był zawieszony do 
chwili uprawomocnienia się 
takiego postanowienia.

Rozszerzyć mają się też 
uprawnienia asesorów sądo-
wych - będą mogli orzekać 
w sprawach o zezwolenie na 
dokonanie czynności prze-
kraczającej zakres zwykłego 
zarządu majątkiem małolet-
niego lub ubezwłasnowolnio-
nego w postaci przyjęcia, lub 
odrzucenia spadku.

Dłużnik alimentacyjny 
spadku może nie 
dostać

Według Prawo.pl ważną 
zmianą ma być również 
dodanie nowej przesłanki 
niegodności dziedzicze-
nia w postaci uporczywego 
niewykonywania obowiąz-
ku alimentacyjnego wobec 
spadkodawcy. W opinii cy-
towanych przez portal eks-
pertów może tu chodzić 
o różne sytuacje - zarówno 
o dorosłe dzieci, które nie 
płacą alimentów na starszych 
rodziców w niedostatku, jak 
i o rodziców, którzy nie płacili 
alimentów na dzieci, a po ich 
śmierci są spadkobiercami.  

Sam resort uzasadnia, że 
zmiana ta ma na celu wyelimi-
nowanie sytuacji, w których 
korzyści ze spadku odnoszą 
osoby uporczywie uchyla-
jące się od wykonywania 
obowiązku alimentacyjnego 
w stosunku do spadkodawcy 
pomimo realnej możliwości 
jego spełnienia. 

Źródło informacji: 
PAP MediaRoom

Do UOKiK co roku trafia 
kilkaset skarg na nieuczciwe 
praktyki podczas pokazów 
handlowych organizowanych 
np. w hotelach, sanatoriach 
czy w czasie wycieczek. Takie 
sygnały docierały do urzędu, 
nawet gdy tego typu impre-
zy były nielegalne w związku 
z obowiązującymi z powo-
du pandemii obostrzeniami, 
w tym zakazem zgromadzeń 
powyżej 5 osób. Na poka-
zy zapraszani są przeważnie 
seniorzy, a więc szczególnie 
wrażliwa grupa konsumentów, 
kuszeni np. bezpłatnymi ba-
daniami, prelekcją o zdrowym 
stylu życia, rabatami do hoteli, 
a ostatnio także darmowymi 
pulsoksymetrami. Telemarke-
terzy często nie uprzedzają 
ich, że spotkanie będzie miało 
charakter handlowy. Na po-
kazach sprzedawane są np. 
garnki, pościel, urządzenia do 
masażu, maty, odkurzacze, 
abonamenty medyczne – zwy-
kle po cenach znacznie wyż-
szych niż rynkowe. Nierzadko 
naruszane są przy tym prawa 
konsumentów m.in. do pełnej 
i rzetelnej informacji czy do 
odstąpienia od umowy. „Od 
lat walczymy z przedsiębior-
cami stosującymi nieuczciwe 
praktyki rynkowe na poka-
zach. Regularnie ostrzegamy 
również konsumentów przed 
pułapkami czyhającymi na po-
kazach i edukujemy ich na te-
mat przysługujących im praw. 
Widzimy jednak, że potrzeba 
także zmian prawnych, które 
w systemowy sposób wyeli-
minują z rynku dużą część 
nieprawidłowości i ochronią 

konsumentów, szczególnie 
seniorów, przed nieuczciwymi 
praktykami” – mówi Tomasz 
Chróstny, Prezes UOKiK. 
Przygotowany przez Urząd 
projekt ustawy o zmianie usta-
wy o prawach konsumenta 
oraz niektórych innych ustaw 
został już wpisany do wykazu 
prac legislacyjnych Rady Mini-
strów.

Cztery ważne zmiany 
legislacyjne

1. Zakaz świadczenia usług 
finansowych podczas 
pokazów czy wycieczek. 
Obecnie często konsumen-
ci są namawiani, a nawet 
zmuszani podczas takich 
spotkań do zaciągnięcia 
pożyczek na zakup prezen-
towanych produktów albo 
kupna ich na raty. Konsu-
menci często nawet nie 
są świadomi, że zawierają 
takie umowy, bo podpisują 
je wśród wielu innych do-
kumentów. Zgodnie z pro-
ponowanymi przepisami 
umowa o świadczenie usług 
finansowych zawarta pod-
czas pokazu czy wycieczki 
byłaby nieważna z mocy 
prawa. 

2. Zakaz przyjmowania płat-
ności przed upływem 
terminu na odstąpienie 
od umowy zawartej poza 
lokalem. Pozwoli to sku-
tecznie ograniczyć ryzyko 
strat finansowych po stronie 
konsumentów i umożliwi im 
podjęcie świadomej decyzji 
o zakupie. Często organi-
zator pokazu nie informuje 
uczestników, że mogą od-
stąpić od umowy w ciągu 
14 dni, a nawet jeśli to zro-
bią - to trudno im odzyskać 
pieniądze. 

3. Prawo do odstąpienia od 
niektórych umów o świad-
czenie usług zdrowot-
nych zawieranych poza 
lokalem lub na odległość. 
Chodzi przede wszystkim 
o umowy dotyczące tzw. 
abonamentów czy pakie-
tów medycznych, które są 
często sprzedawane na 
pokazach. Wartość takich 
pakietów to czasem nawet 
kilkanaście tysięcy złotych, 
co jest znacznym wydat-
kiem, szczególnie dla osób 
starszych. 

4. Zakaz sprzedaży wyrobów 
medycznych poza lokalem 
firmy. Tego typu produkty 
np. maty rehabilitacyjne czy 
urządzenia do magnetotera-
pii, często wątpliwej jakości 
i po zawyżonych cenach, są 
regularnie oferowane pod-
czas pokazów handlowych. 
Wprowadzenie zakazu ich 
sprzedaży pozwoli na sku-
teczną ochronę konsumen-
tów, zwłaszcza seniorów, do 
których organizatorzy poka-
zów kieruję tę ofertę.

Inne działania UOKiK

W 2020 r. Prezes Urzędu wydał 
ok. 10 decyzji stwierdzających 
praktyki naruszające zbio-
rowe interesy konsumentów 
podczas pokazów. Najwyższe 
kary nałożył na spółki: Com-
fort Med+ z Wysogotowa (po-
nad 3,52 mln zł), Kiddy Island 
Polska z Poznania (ponad 
1,66 mln zł) oraz Swiss-Med. 
ze Stęszewa (ponad 1,65 mln 
zł). W 2021 r. za wprowadza-
nie konsumentów w błąd pod-
czas pokazów została ukara-
na spółka Koleta z Nowego 
Tomyśla (ponad 200 tys. zł). 
Informowała ona seniorów, 
że głównym celem spotkania 
będą badania układu krąże-
nia, podczas gdy prawdzi-
wym było zaprezentowanie 
stałej oferty firmy i sprzedaż 
jej produktów. Przekazywała 
też konsumentom niepraw-
dziwe informacje, które miały 
wzbudzić ich zaufanie, że pre-
zentację i omówienie badań 
prowadzą „starsi diagności”, 
choć w rzeczywistości były 
to osoby bez takich kwalifika-
cji. Prezes UOKiK prowadzi 
obecnie jeszcze kilkanaście 
postępowań związanych z po-
kazami handlowymi, z czego 
większość to postępowania 
wyjaśniające. 

UOKiK przy każdej okazji 
przypomina konsumentom 
o ich prawach. Jednym z nich 
jest uprawnienie do odstąpie-
nia w ciągu 14 dni od umowy 
zawartej poza lokalem firmy, 
a więc np. na pokazie. Wy-
starczy w tym czasie wysłać 
oświadczenie o odstąpieniu, 
a w ciągu kolejnych 14 dni 
odesłać produkty. Nie trzeba 
przy tym podawać powodów, 
a firma musi zwrócić pienią-
dze. Jak wynika z sondażu 
firmy PBS przeprowadzo-
nego na zlecenie UOKiK*, 
świadomych tego prawa jest 
tylko 54 proc. Polaków. Co 
ciekawe, wiedza o uprawnie-
niu do odstąpienia od umowy 
jest większa wśród najstar-
szych respondentów (60+) 
niż wśród najmłodszych 
(15-29 lat). Znajomość tego 
prawa w tych grupach wie-
kowych deklaruje odpowied-
nio 65 i 37 proc. badanych. 

* Badanie PBS dla UOKiK 
zostało przeprowadzone na 
panelu internetowym CAWI 
„poznaj.to” od 21 do 28 paź-
dziernika 2020 na reprezenta-
tywnej próbie ok. 1000 Pola-
ków w wieku 15 lat i więcej.

Rady dla konsumentów

• Uważaj na pułapki 
w zaproszeniach. Nie daj 
się zwieść, że chodzi tylko 
o bezpłatne badania czy 
wykład. Pamiętaj, że pre-
zenty przeważnie nie są za 
darmo. 

• Nie podejmuj szybko i po-
chopnie decyzji. Masz pra-
wo do rzetelnej informacji 
na temat oferowanych pro-
duktów. Dopytaj o ich właś-
ciwości, porównaj ceny. 
Nie daj sobie wmówić, że 
musisz kupić daną rzecz 
natychmiast, bo potem nie 
będziesz miał okazji.

• Uważaj przy płatności na 
raty. Dokładnie przeczytaj 
umowę i załączniki do niej, 
włącznie z tym, co jest na-
pisane „małym drukiem”. 
Sprawdź, czy nie ma ukry-
tych dodatkowych kosztów. 

• Domagaj się dokumentów. 
Sprzedawca musi ci dać 1 
egzemplarz umowy, wszel-
kie załączniki do niej, regu-
laminy promocji.

• Możesz odstąpić od umo-
wy. Masz na to 14 dni od 
otrzymania towaru. Jeśli 
sprzedawca cię o tym nie 
poinformował, termin wy-
dłuża się do 12 miesięcy. 
Po wysłaniu oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy, 
musisz w ciągu 14 dni na 
własny koszt odesłać pro-
dukt. 

• Wadliwy produkt możesz 
reklamować. Możesz żą-
dać od sprzedawcy napra-
wy lub wymiany towaru, 
obniżenia ceny, a gdy wada 
jest istotna – zwrotu pienię-
dzy. Sprzedawca odpowia-
da w ramach rękojmi za 
wady, które wystąpiły ciągu 
2 lat od wydania towaru. 

Źródło: UOKiK

Zakaz sprzedaży wy-
robów medycznych 
poza lokalem firmy 
i przyjmowania płat-
ności przed upływem 
terminu na odstąpie-
nie od umowy – to 
niektóre propozycje 
legislacyjne Prezesa 
UOKiK. „Przygo-
towaliśmy projekt 
przepisów, które 
w systemowy sposób 
wyeliminują z rynku 
dużą część nieuczci-
wych praktyk, do 
których dochodzi 
podczas pokazów 
handlowych” – mówi 
Tomasz Chróst-
ny, Prezes UOKiK. 
Projekt zmian został 
wpisany do wykazu 
prac legislacyjnych 
Rady Ministrów.

Nieuczciwe praktyki wobec seniorów 
proponowane zmiany w prawie
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Hasła i rozwiązanie krzyżówki na  stronie 9

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. chęć. 6. młyński 
lub milowy. 9. towar bez tary. 
10. błotnista glinianka. 11. 
zawieja śnieżna. 12. bogini ło-
wów. 15. stojąca zasłona. 18. 
margaryna do pieczenia. 21. 
w niej pasta. 22. lody włoskie. 
23. zwój włóczki. 24. żywią 
się padliną. 29. odzienie. 32. 
drżąca topola. 35. przyprawa 
kuchenna. 36. szczeliny mię-
dzy deskami. 37. stażysta. 38. 
eskorta. 41. konie lub góry. 

45. szaruga. 47. rodzaj plu-
szu. 48. kuratela. 49. rozpad-
lina skalna. 50. ryś stepowy. 
51. zwłoka. 
Pionowo: 2. wiejski dom. 
3. postać. 4. nie katoda. 5. 
dymi na Sycylii. 6. przyszła 
do woza. 7. milczek. 8. eg-
zotyczna zapachowa żywica. 
13. sprawa do załatwienia. 
14. sprawunek. 15. najwięk-
szy dopływ Rio Grande. 16. 
mocarstwo. 17. czyni cuda. 

18. marka przypraw. 19. do 
wypicia lub przebiegnięcia. 
20. klamra łącząca mury. 26. 
jeszcze nie mróz. 27. duża 
bańka. 28. służący. 30. przy-
lot głuszca na tokowisko. 31. 
despota. 33. wzór cnót. 34. 
sąsiad radonu. 38. urzędnik 
portowy. 39. rządził Egiptem. 
40. achtel. 42. radiolokator. 
43. namiastka. 44. model Toy-
oty. 45. produkt z huty. 46. 
kwaśna przyprawa. 

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych 
od 1 do 29 dadzą rozwiązanie krzyżówki.

KRZYżóWKA

Teleplatforma 
Pierwszego 
Kontaktu (TPK) 
Nowa usługa zdrowotna

Narodowy Fundusz Zdro-
wia uruchomił Teleplatformę 
Pierwszego Kontaktu (TPK). 
Działa na podobnych zasa-
dach jak nocna i świąteczna 
opieka zdrowotna, z tą różni-
cą, że konsultacje udzielane 
są przez telefon. Dzięki niej ła-
twiej niż dotychczas otrzymasz 
niezbędną pomoc medyczną 
poza godzinami pracy lekarzy 
rodzinnych. W dodatku bez 
wychodzenia z domu, cyfro-
wo i wygodnie. Wystarczy, że 
zadzwonisz pod bezpłatny nu-
mer telefonu 800 137 200.

Kto może korzystać  
z TPK

Każda osoba ubezpieczona 
w NFZ i mieszkająca w Polsce. 
Połączenie może być wykonane 
tylko z Polski. Porady są udziela-
ne w języku polskim oraz w kilku 
językach obcych: angielskim, 
rosyjskim i ukraińskim.

Z TPK mogą korzystać rów-
nież osoby niesłyszące. Tele-
platforma oferuje im rozmowy 
przez specjalny wideoczat. 
Komunikacja odbywa się w ję-
zyku migowym, przy wsparciu 
tłumacza polskiego języka mi-
gowego. 

Kiedy działa TPK

Telefony od pacjentów odbie-
rane są od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 18.00 

do 8.00 rano kolejnego dnia, 
czyli po godzinach pracy po-
radni POZ. Platforma działa 
również całodobowo w sobo-
tę, niedzielę i święta.

Kiedy możesz 
skorzystać z TPK

Zadzwoń na TPK, gdy:
• nagle zachorujesz, a lekarz 

rodzinny już nie pracuje
• nagle pogorszy się stan 

twojego zdrowia, nie masz 
jednak objawów sugeru-
jących, że jesteś w stanie 
bezpośredniego zagrożenia 
życia, a zastosowane środki 
lub leki dostępne bez recep-
ty nie przyniosły poprawy

• zachodzi obawa, że 
oczekiwanie na otwarcie 
przychodni POZ może 
niekorzystnie wpłynąć 
na Twój stan zdrowia. 

Co można uzyskać  
przez TPK

Przez TPK uzyskasz:
• poradę medyczną
• e-receptę
• e-skierowanie
• e-zwolnienie.

Jak działa TPK

Zadzwoń na bezpłatny numer 
telefonu 800 137 200. Usły-
szysz krótki komunikat, który 
poinformuje Cię, że dodzwoni-

łeś się na Teleplatformę Pierw-
szego Kontaktu.

Wybierz język, w którym 
chcesz rozmawiać.

W pierwszej kolejności po-
łączy się z tobą pielęgniarka 
lub położna. Sprawdzi, czy 
jesteś uprawniony do świad-
czeń opieki zdrowotnej, zare-
jestruje zgłoszenie, przepro-
wadzi wywiad niezbędny do 
oceny twojego stanu zdrowia.

Pielęgniarka lub położna 
może wystawić Ci e-receptę 
oraz udzielić porad. W sta-
nach nagłych, które zagrażają 
życiu i zdrowiu, wezwie zespół 
ratownictwa medycznego.

Jeśli pielęgniarka lub po-
łożna uzna, że potrzebujesz 
dodatkowej konsultacji, wów-
czas przekieruje Cię do leka-
rza, podczas tego samego 
połączenia.

Lekarz uzupełni wywiad 
przeprowadzony przez pie-
lęgniarkę lub położną. Może 
wystawić Ci e-receptę, e-skie-
rowanie lub e-zwolnienie.

Gdy będziesz potrzebował 
pilnej interwencji medycznej, 
lekarz wezwie zespół ratow-
nictwa medycznego. Jeśli bę-
dziesz wymagał osobistego 
kontaktu z lekarzem, skieruje 
Cię do najbliższej stacjonarnej 
placówki nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej.

Źródło: pacjent.gov.pl, 
Narodowy Fundusz Zdrowia

Szukasz pomocy medycznej w godzinach 
wieczornych i nocnych, w weekend lub święto? 

Zadzwoń na 800 137 200 i skorzystaj z Teleplatformy 
Pierwszego Kontaktu (TPK). 
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tel. +48 510 150 966
e-mail: recepcja@alfakudowa.pl
ul. Słoneczna 12A
57-350 Kudowa-Zdrój

Do dyspozycji gości: 

Pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe z łazienkami (suszarka, ręczniki). Na wypo-

sażeniu każdego pokoju: czajnik, szklanki, TV, dostęp do bezprzewodo-

wego Internetu Wi-Fi; w wybranych pokojach lodówki. 

W Willi Alfa na turystów czekają ponadto: siłownia, mini sala gimna-

styczna, fotel relaksacyjny, ogród, wiata grillowa, miejsce na ognisko 
oraz boisko do siatkówki. W trakcie pobytu można też skorzystać z wy-

pożyczalni kijków nordic walking. 

Willa Alfa to kameralny obiekt w sercu Kudowy-Zdroju i sąsiedztwie 
Parku Zdrojowego. Spełnia oczekiwania amatorów rozrywek, jak 
i miłośników aktywności poszukujących idealnej bazy wypadowej.

WIllA 

AlFA

REKLAMA

 WAKACJE
od 899 zł/os.

 7 dni

SERCE Polskiego Wybrzeża bije dla seniora
Elżbieta Tomczyk-Miczka

Dobry wypoczynek 
i wybór miejsca 
swoich wakacji 
zgodnie z oczeki-
waniami leży nam 
na sercu. Jeżeli 
już mowa o sercu, 
to na pewno warto 
zwrócić uwagę na 
Serce Polskiego 
Wybrzeża – okolice 
Darłowa. Tu właśnie, 
w spokojnej, kame-
ralnej miejscowości 
Wicie postawiono 
pamiątkowy głaz wy-
znaczający 262 km 
wybrzeża, geogra-
ficzny środek linii 
brzegowej, liczonej 
od Świnoujścia do 
Helu.

Klimat tego regionu wy-
znacza Darłowo - z jego Za-
mkiem Książąt Pomorskich 
i fantastyczną historią króla 
Eryka I Pomorskiego. Ten 
niezwykły władca, wywodzą-
cy się z pomorskich Gryfitów, 
spędził na zamku dzieciń-
stwo i dojrzałe lata. Między 
tymi okresami zdążył być kró-

lem Szwecji, Danii, Norwegii, 
szefem piratów na Gotlandii 
i…prekursorem Unii Europej-
skiej. Zamek jest unikalnym 
przykładem gotyku obronne-
go z XIV wieku, w znacznej 
części oryginalny, z bardzo 
ciekawą ekspozycją. W jego 
historię wplecione są życio-
rysy znaczących postaci hi-
storycznych. Pod kościelną 
wieżą  darłowskiego Kościo-
ła Mariackiego, w Mauzole-
um Pomorskim w trzech sar-
kofagach spoczywają obok 
Eryka I dwie władczynie: Ja-
dwiga i Elżbieta.

Z okienek kamiennej wieży 
zamku ogarniamy wzrokiem 
kanał portowy kończący bieg 
rzeki Wieprzy. Więcej o rzece 
dowiemy się w Centrum Pro-
mocji Rzeki Wieprzy w Po-
miłowie. To teren kajakarzy, 
którzy rozpoczynają spływy 
w górze rzeki, kończąc je 
na Wyspie Łososiowej pod 
zamkiem lub nawet na pla-
ży w Darłówku. W Darłowie 
zwiedzamy historyczne cen-
trum: Ratusz w rynku obok 
Fontanny Pomnika Ryba-
ka, a nieopodal zabytkowe 
domy, Bramę Kamienną z XIV 
wieku czy pokryty gontem 
kościółek św. Gertrudy. Wie-
prza dzieli miasto na dwie 
części, otoczone dzielnica-
mi letniskowymi o nazwach: 
Darłówko Wschodnie i Za-
chodnie. Łączy je bardzo cie-
kawy, rozsuwany most zwo-
dzony, który każdej godziny 
przepuszcza jachty, szybkie 
łodzie i pirackie galeony 
wypływające na rejsy z tury-

stami. Szczególnym powo-
dzeniem cieszą się te sprofi-
lowane „na zachód słońca”. 
Dopełnieniem rejsu będzie 
wizyta w Muzeum Morskim 
i na Latarni Morskiej.

Najmłodsze uzdrowisko 
w Polsce? 

Tak, to Dąbki, które od kilku 
lat cieszą się takim statusem, 
wykorzystując mikroklimat 
dla celów leczniczych. Goś-
ciom oferowane są pakiety 
kuracyjne z terapiami sku-
tecznymi w chorobach ukła-
du oddechowego i krążenia, 
nerwicach, reumatyzmie 
i wielu innych. To miejsce 
przyjazne dla seniorów. Za-
równo ci z NFZ, jak i „komer-
cyjni” korzystają z bogatej 
infrastruktury zabiegowej. 
Specjalnie skierowana na 
seniorów powyżej 55 lat ofer-
ta „Aktywny Senior” Hotelu 
**** Jan z Parkiem Wod-
nym w Darłówku obejmuje 
pakiety w cenie już od 700 
zł za tydzień poza sezonem, 
a wszystko pod hasłem „Nie 
starzeje się ten, kto nie ma 
na to czasu”.

… nie tylko latem

Obecność jeziora Bukowo, 
oddzielonego od morza wą-
ską mierzeją daje możliwo-
ści aktywnego wypoczynku. 
Łódki, kajaki i rowerki wodne 
przycumowane w centrum 
Sportów Wodnych w Dąb-
kach zapowiadają wiele ra-
dości na wodzie, wzdłuż na-

brzeży i pasa malowniczych 
wydm prowadzą promenady 
i ścieżki rowerowe. Rozrywki 
dostarczają też liczne atrak-
cje w okolicy. Może to być 
Fort Marian w Malechowie 
z niezwykłymi militariami 
i podnoszącymi poziom ad-
renaliny przejażdżkami w te-
renie wojskowym Willisem, 
może być Gospodarstwo 
Edukacyjne „W Labiryntach” 
w Paprotach, gdzie labiryn-
towa edukacja obejmuje gry 
i zabawy terenowe. A może 
Park Edukacji i Rozrywki 
Leonardia w Darłowie oferu-
jący ponad 100 autorskich 
gier, jedno- i kilkuosobowych 
w ekologicznym stylu, w oto-
czeniu przyrody ?

To tylko niektóre z wielu 
walorów Serca Polskiego 
Wybrzeża, które mogą za-
chęcić Seniorów do wyboru 
tej destynacji na całoroczny 
wypoczynek. Na stronie in-
ternetowej Darłowskiej Or-
ganizacji Turystycznej www.
darlot.pl znajdziemy propo-
zycje zakwaterowania, atrak-
cji i szlaków turystycznych, 
imprez i ciekawostek. Serce 
Polskiego Wybrzeża otwarte 
dla seniorów!

LIPIEC - SIERPIEŃ!
02.07 - 05.07.21 499 zł/os. zamiast 699 zł ze śniadaniem  
+ obiadokolacja + wycieczka do Pragi lub skalnego miasta
26.07 - 02.08.21 899 zł/os. zamiast 1099 zł  
ze śniadaniem +  obiadokolacja
29.07 - 05.08.21 899 zł/os. zamiast 1099 zł  
ze śniadaniem + obiadokolacja
14.08 - 17.08.21 499 zł/os. zamiast 699 zł ze śniadaniem  
+ obiadokolacja + wycieczka do Pragi lub skalnego miasta

WRZESIEŃ!
02.09 - 09.09  
799 zł/os. zamiast 1099 zł ze śniadaniem +  obiadokolacja
 899 zł/os. zamiast 1199 zł ze śniadaniem + obiadokolacja  
+ wycieczka do Pragi lub skalnego miasta
22.09 - 29.09
799 zł/os. zamiast 1099 zł ze śniadaniem + obiadokolacja
899 zł/os. zamiast 1199 zł ze śniadaniem + obiadokolacja  
+ wycieczka do Pragi lub skalnego miasta
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REKLAMA

Na przejściu dla pieszych
NOWE ZASADY!
W ubiegłym roku 
na przejściach dla 
pieszych straci-
ło życie 197 osób. 
Bezpieczeństwo ma 
poprawić przepis, 
który wszedł w życie 
1 czerwca br. Wpro-
wadza on pierwszeń-
stwo przed pojazdem 
dla pieszych wcho-
dzących na pasy. 
Wcześniej pierw-
szeństwo mieli tylko 
piesi znajdujący się 
już na przejściu. 

Nieustąpienie pierwszeń-
stwa pieszemu na pasach to 
wciąż główna przyczyna po-
trąceń pieszych z winy kieru-
jących. W takich zdarzeniach 
poszkodowanymi zostają wy-
łącznie niechronieni uczestni-
cy ruchu drogowego. 

Przejście dla pieszych po-

winno gwarantować możli-
wość bezpiecznego prze-
kroczenia jezdni, jednak 
w zeszłym roku w tym miej-
scu życie straciło 197 osób. 
Najgorzej jest na przejściach 
przez wielopasmowe jezdnie 
bez sygnalizacji świetlnej. 
Potrącenia pieszych, których 
przyczyną jest niedostoso-
wanie prędkości, okazują się 
najtragiczniejsze w skutkach. 
Właśnie weszły w życie re-
gulacje prawne, które mają 
poprawić bezpieczeństwo na 
przejściach dla pieszych.

Obowiązki kierowcy na 
przejściu dla pieszych

1. Kierowca ma przede 
wszystkim obowiązek 
udzielić pierwszeństwa pie-
szemu znajdującemu się 
na przejściu dla pieszych, 
a od 1 czerwca – również 
pieszemu wchodzącemu 
na to przejście.

2. Zbliżając się do przejścia 
dla pieszych, kierujący 
pojazdem musi zachować 
szczególną ostrożność, 
a więc m.in. każdorazowo 

zredukować prędkość, tak 
aby móc swobodnie się 
zatrzymać, nie narażając 
na niebezpieczeństwo pie-
szego znajdującego się na 
tym przejściu albo na nie 
wchodzącego.

3. Trzeba bacznie obserwo-
wać nie tylko samo przej-
ście dla pieszych, lecz 
także jego okolicę, aby 
umożliwić bezpieczne sko-
rzystanie z przejścia tym, 
którzy właśnie na nie wcho-
dzą.

4. Nie należy omijać bądź wy-
mijać samochodu kierowcy 
ustępującego pierwszeń-
stwa pieszemu. Nie wolno 
wtedy próbować zdążyć 
przed pieszym.

5. W takiej sytuacji złym po-
mysłem jest też rozpoczy-
nanie manewru wyprzedza-
nia. 

6. Kierowca powinien pamię-
tać o kierowaniu się zasadą 
ograniczonego zaufania 
wobec innych uczestników 
ruchu, zwłaszcza widząc 
dziwne zachowanie piesze-
go czy innych kierujących 
w okolicach przejścia.

7. Nie wolno parkować w po-
bliżu przejść dla pieszych. 
To znacznie ogranicza wi-
doczność i naraża piesze-
go, ponieważ uniemożliwia 
bezpieczne skorzystanie 
z przejścia.

„Kierowca musi prze-
de wszystkim respektować 
pierwszeństwo pieszego ko-
rzystającego z przejścia dla 
pieszych. Mówi się czasem, 
że pieszy jest na jezdni goś-
ciem. Zgodnie z tym tokiem 
rozumowania kierowca jest 
gospodarzem, który powi-
nien zadbać o komfort i bez-
pieczeństwo pieszego. Wciąż 
są jednak kierowcy, którzy na 
widok wchodzącego na jezd-
nię pieszego zmieniają jedy-
nie pas ruchu, chcąc omi-
nąć pieszego i zostawiając 
ewentualne hamowanie na 
ostatnią chwilę. Zbyt późne 
rozpoczęcie tego manewru 
przed przejściem dla pie-
szych może skończyć trage-
dią” – mówi Adam Bernard, 
dyrektor Szkoły Bezpiecznej 
Jazdy Renault. 

Obowiązki pieszego przy 
przekraczaniu jezdni

Nowe obowiązki nałożone na 
kierowców nie zwalniają pie-
szych z ich powinności. Zgod-
nie z przepisami pieszy może 
wejść na jezdnię w miejscu 
dozwolonym, po wcześniej-
szym upewnieniu się, że jego 
wejście na jezdnię i jej opusz-
czenie nie utrudni ruchu dro-
gowego. Wchodząc na jezd-
nię i przekraczając ją, pieszy 
musi bezwzględnie zacho-
wać szczególną ostrożność, 
co oznacza zwracanie uwagi 
na sygnały dawane przez 
kierowców i na sygnalizację 
świetlną oraz obserwowanie 
innych uczestników ruchu. 
Jezdnię należy przekraczać 
pewnym i równomiernym kro-
kiem, bez wykonywania gwał-
townych ruchów, zwalniania 
czy zatrzymywania się bez 
uzasadnionej potrzeby.

Czego pieszym nie wolno 

Pieszy nie może przechodzić 
przez jezdnię w miejscach 
o ograniczonej widoczno-
ści, na przykład w pobliżu 
zakrętów czy wierzchołków 
wzniesień, poza wyznaczony-
mi przejściami dla pieszych. 
Nie wolno także przebiegać 
przez jezdnię, wchodzić bez-
pośrednio przed nadjeżdża-
jący pojazd, w tym również 
na przejściu dla pieszych, 
nie można też wychodzić na 
jezdnię na przykład zza au-
tobusu. Nowo wprowadzona 
regulacja dodatkowo zabra-
nia pieszym, którzy wchodzą 
na jezdnię lub przekraczają 
ją (także na przejściu dla pie-
szych) korzystania m.in. ze 
smartfona w sposób utrud-
niający obserwowanie sytua-
cji na jezdni czy przejściu dla 
pieszych.

Rozkładamy ceny na nieopRocentowane Raty. zapraszamy do rezerwacji, również przez stronę www.arionsenior.pl

wczaSy nad moRzem z dojazdem autokarem 
łeBa  –  Dom Wczasowy, 200 m do plaży, 3 posiłki dziennie
30.08-09.09.2021, 11 dni/10 nocy cena od 1995 zł w pok. 2 os.
W cenie: przejazd, wyżywienie 3 x dziennie, wycieczka, 
ubezpieczenie

wycieczki po poLSce
Roztocze - 3 dni: 14-16.09.2021 cena 595 zł
wieLkopoLSka - 4 dni: 06-09.09.2021 cena 795 zł
tataRSki SzLak - 4 dni: 13-16.09.2021 cena 895 zł
poLSka doLina LoaRy - 4 dni: 21-24.09.2021 cena 685zł 
waRmia i mazuRy - 6 dni: 06-11.09.2021 cena 1360zł
ukRaina – tRuSkawiec: SanatoRium kaRpaty****
27.09-08.10.2021, 12 dni/10 nocy cena 2590 zł w pok. 2 os.
W cenie: przejazd autokarem, 4 zabiegi lecznicze/dziennie, 
wyżywienie 3 x dziennie (bufet), ubezpieczenie, rezydent.
wycieczka lotnicza:  czteRy oBLicza Rzymu  / 5 dni 
RZYM BAROKOWY, RZYM ANTYCZNY, WATYKAN, BAZYLIKI RZYMSKIE
21.09-25.09.2021;  12.10-16.10.2021 
cena 2070 zł + około 990 zł - 1.290 zł  bilet lotniczy KRK/KTW
W cenie: transfer, 4 noclegi z HB, opieka pilota, ubezpieczenie
cHoRwacJa – daLmacJa wypoczynek i zwiedzanie / 9 dni
NIN - ZADAR – TROGIR – SPLIT – PARK NARODOWY KRKA
19.09-27.09.2021,ARBANIJA-Villa Malo More*** cena 1660 zł   
01.10-09.10.2021, PRIMOSTEN - Hotel Zora*** cena 1765 zł     
W cenie: przejazd, 8 noclegów z HB, opieka pilota, 
ubezpieczenie

Słowenia / 5 dni    
MARIBOR–BLED–wąwóz VINTGAR–SKOFJA LOKA–LUBLANA-PIRAN
21.09-25.09.2021 cena 1495 zł
W cenie: przejazd, 4 noclegi z HB, opieka pilota, ubezpieczenie

SantoRini  –  jedna z najpiękniejszych wysp świata 
08.09-12.09.2021 / 5 dni, 26.09-03.10.2021 / 8 dni
cena 1690 zł za 5 dni lub od 2680 zł za 8 dni 
+ około 990 zł - 1200 zł  bilet lotniczy KRK lub KTW
W cenie: transfery, 4 lub 7 noclegów z HB, polski przewodnik, 
3 lub 4 wycieczki fakultatywne,  ubezpieczenie

maGiczna  GRuzJa - SamoLotem / 8 dni
KUTAISI – MTSCHETA – TBILISI – BODBE – SIGHNAGHI – NAPAREULI 
– ANANURI – KAZBEGI – GUDAURI – UPLITSIKHE – TSAKALTUBO – 
JASKINIA PROMETEUSZA – BATUMI  z ogrodem botanicznym
11.09-18.09.2021 cena 2590 zł + około 1090 zł - 1390 zł  
bilet lotniczy KRK/KTW
W cenie: transfery, 7 noclegów z HB,  bilety wstępu, polski 
przewodnik, degustacja win, warsztaty kulinarne, ubezpieczenie

peRły  BawaRii / 7 dni
PASAWA – BURGHAUSEN – RATYZBONA – NORYMBERGA – 
FUSEN -ROTHENBURG ob.der TAUBER – HOHENSCHWANGAU 
– ETTAL -NEUSCHWAINSTEIN – LINDERHOF – OBERAMMERGAU 
– WIES - GARMISCH PARTENKIRCHEN – MONACHIUM - 
HERRENCHIEMSEE
cena 2350 zł  04.09-11.09.2021 
W cenie: przejazd, 6 noclegów z HB, opieka pilota, 
ubezpieczenie

Bałkany / 11 dni
BOŚNIA i HERCEGOWINA – CZARNOGÓRA – CHORWACJA – 
ALBANIA – MACEDONIA  PÓŁNOCNA – SERBIA     
08.09-12.09.2021 cena 2190 zł
W cenie: przejazd, 10 noclegów z HB, opieka pilota, ubezpieczenie

pociĄGiem BeRnina eXpReSS pRzez aLpy / 5 dni
SALZBURG-CHUR-TIRANO–WERONA–SIRMIONE-ZELL am SEE
tuRnuSy:  20.07-24.07.2021;  

10.08-14.08.2021; 31.08-04.09.2021;  

07.09-11.09.2021; 15.09-19.09.2021
cena 1750 zł + 380 zł  bilet na pociąg Bernina Express
W cenie: przejazd, 4 noclegi z HB, opieka pilota, ubezpiecz.

auStRia – SzwaJcaRia + pociąg Bernina express / 8 dni 
CZESKI KRUMLOV – SALZBURG – CHUR – TIRANO – jez. COMO-  jez. 
GENEWSKIE (Chateau de Chillon, Vevey, Montreaux, Evian, Geneva) 
– ZURYCH - WODOSPAD RHEIFALL – STEIN n/RENEM – MAINAU  
(Wyspa Kwiatów na jez. Bodeńskim) – DOLINA WACHAU - MELK 
07.07-14.07.2021; 26.07-02.0.2021
cena 2890 zł + 380 zł  bilet na pociąg Bernina Express
W cenie: przejazd, 7 noclegów z HB, opieka pilota, ubezpieczenie

SzwecJa – weekend na morzu / 3 dni
KARLSKRONA – KALMAR - WYSPA OLANDIA – GDAŃSK 
10.09-12.09.2021; 17.09-19.09.2021; 01.10-03.10.2021
cena 1080 zł (autokar + prom)  
W cenie:  przejazd, wyżywienie 2 x śniadanie, 2 x kolacja, 
1 x obiad, 2 noclegi (w kabinie 2 os), opieka pilota, ubezpieczenie

 Renomowane BiuRo podRÓŻy 
wczaSy  -  wycieczki  - Bez  nocnycH  pRzeJazdÓw!

tel. kom. 601 511 897, 781 892 523,    pon - pt  09:30 - 17:30   www.arionsenior.pl    email:  arion@arion.pl
Kraków, ul. Karmelicka 32       klientom spoza krakowa oferujemy noclegi w hotelu w krakowie - przed i po wycieczce

SupeR pRomocJa! 
przy zakupie wycieczki
nocLeG w kRakowie

za 1 zł

29 lat tradycji

Hit!

promocja ważna 
do dnia 15.07.2021 
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Od teorii do praktyki

Szkolne Biuro Turystycz-
ne powstało jako element 
edukacyjny dla przyszłych 
techników organizacji tury-
styki - specjalności, w której 
kształcą się uczniowie Ze-
społu Szkół w Czaplinku. Tak 
oto z elementu edukacyjne-
go, uczniowie wraz z opie-
kunką grupy Martą Gańską, 
stworzyli profesjonalne Biuro 
Turystyczne. Praca biura to 
praktyczne nauczanie zawo-
du, mają tu dział księgowo-
ści, reklamy i marketingu, 
organizacji przedsięwzięć 
turystycznych. Podczas za-
jęć uczniowie spotykają się 
z przedstawicielami branży 
turystycznej, poznają pra-
cę przewodników, uczą się, 
jak przygotować ofertę tu-
rystyczną, analizują potrze-
by grup społecznych, które 
chcą odwiedzić okolice Cza-
plinka. Spotykają się rów-
nież z dziennikarzami. Zaję-
cia praktyczne to też praca 
w punktach informacji tury-
stycznej, w recepcjach hote-
li, odbywają również praktyki 
zawodowe za granicą. 

Aby uatrakcyjnić swój po-
mysł, uczniowie postanowili 
przygotować ofertę tury-
styczną dla seniorów, którzy 
w poszukiwaniu nieskażonej 
natury, ciszy, spokoju, dobrej 
świeżej ryby i runa leśnego, 
coraz częściej zaglądają na 
Pojezierze Drawskie. Jak się 
okazało w praktyce, przygo-
towanie oferty dla seniorów 
nie było takie łatwe.
„Seniorzy to grupa specy-
ficzna, z nie co innymi po-
trzebami, niż grupy złożone 
z uczniów czy ludzi młodych” 
– mówi Marta Gańska opie-
kun Szkolnego Biura Tu-
rystycznego w Czaplinku 
zarazem nauczycielka pra-
cująca w Zespole Szkół. „My 
nie traktujemy seniorów, jak 
ludzi, którzy chodzą o la-
sce, chociaż i dla takich tu-
rystów mamy ofertę. Nasze 
propozycje dostosowujemy 
do możliwości grupy senior-
skiej. Mamy oferty dla tych, 
którzy lubią uprawiać Nordic 
Walking. Dla nich przygoto-
waliśmy łagodne trasy wokół 
jezior, w lasach. Opracowali-
śmy oferty dla seniorów ro-
werzystów i wędkarzy, a tym 
którzy lubią poleniuchować, 
proponujemy kąpiele sło-
neczne nad jeziorami oraz 
Miody Drahimskie z wizytą 
w pasiekach, urokliwe kafej-
ki, czy też wycieczki auto-
karowe po Pojezierzu Draw-
skim”.
„Ważną częścią oferty są wy-
cieczki szlakiem okolicznych 
zabytków” – dodaje Marta 
Gańska. „Każdą grupę mo-
żemy wyposażyć w mapki 
oraz materiały informacyjne 
na temat naszego regionu. 
Przypomnę, że ulotki infor-
macyjne opracowują sami 
uczniowie. Chcę też zwrócić 
uwagę na najnowsze trendy 
w ofertach turystycznych, 
mam tu na myśli indywidua-
lizacje potrzeb. Jesteśmy na 
to przygotowani. Oznacza 
to, że jesteśmy otwarci dla 
grup, par i indywidualnych 
turystów-seniorów. Jesteśmy 
w stanie taką ofertę przygo-
tować, od łowienia tryb po 
masaże w SPA”.

Oferta w praktyce

Powoli biuro staje się samo-
wystarczalne. Kilkudziesię-
ciu uczniów wzięło udział 

w kursie na pilota wycieczek. 
Teraz Szkolne Biuro Tury-
styczne może samodzielnie 
organizować wycieczki auto-
karowe, a pełnoletni ucznio-
wie biorą odpowiedzialność 
za grupę. Młodzi adepci do 
tej pory pomogli zorgani-
zować wycieczkę seniorom 
z Czaplinka do Trójmiasta. 
Przygotowali też pobyt gru-
py seniorów z Kołobrzegu 
na terenie Pojezierza Draw-
skiego i Czaplinka, i blisko 
sześćdz ies ięc ioosobową 
grupę oprowadzali szlakami 
zabytków sakralnych. Druga 
część trasy wycieczkowej 
stanowiło poznawanie mia-
sta i okolic, jeziora i miejsca 
biwakowego.
Zatem, w obliczu nadcho-
dzących wakacji, może war-

to zadzwonić lub napisać do 
Szkolnego Biura Turystycz-
nego w Czaplinku, by pomo-
gło odkryć tereny, które od 
lat są perełką turystyczną re-
gionu zachodniopomorskie-
go. Naprawdę warto!

Szkolne Biuro Turystyczne 
otwiera się na seniorów

Andrzej Wiśniewski

Zapraszają na Pojezierze Drawskie

Czaplinek to uro-
kliwe miasteczko 
leżące na Pojezierzu 
Drawskim w woj. 
zachodniopomor-
skim. Słynie nie 
tylko ze wspaniałych 
Miodów Drahimskich 
i pięknych jezior, 
ale też z pomysłów 
swoich najmłod-
szych mieszkańców, 
którzy postanowili 
zaprosić seniorów 
do odwiedzenia tych 
jakże urokliwych 
okolic. Zaprosze-
nie przygotowało 
Szkolne Biuro Tury-
styczne działające 
przy Zespole Szkół 
w Czaplinku.

Młodzi przewodnicy z Czaplinka podczas wędrówki z seniorami

Uczniowie podczas zajęć z topografii

AUTOPROMOCJA

Czytaj codziennie 
w Internecie 

GazetaSenior.pl

Gazeta Senior w Internecie 
codzienne źródło wiadomości i propozycji 

dedykowanych seniorom - zdrowie, turystyka, 
finanse, kultura, wydarzenia, oferty dla seniorów.  

Gazeta Senior  
na Facebooku 

https://www.facebook.com/GazetaSenior

Zapisz się do Newslettera Gazety 
Senior, a otrzymasz na swój adres 
e-mailowy zbiór najciekawszych 

artykułów publikowanych w serwisie 
GazetaSenior.pl. Bądź dobrze 

poinformowany w tym szczególnym 
czasie. Usługa jest bezpłatna. 

Zapisz się

https://www.gazetasenior.pl/
newsletter-gazeta-senior

Kliknij

Newsletter  
Gazety Senior 
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Cena zawiera:
 ͫ 7 lub 9 noclegów w hotelach ***  

na Riwierze Adriatyckiej
 ͫ przejazd komfortowym  

autokarem z cafebar i WC
 ͫ polską obsługę
 ͫ wyżywienie 3x dziennie
 ͫ ubezpieczenie od chorób 

przewlekłych oraz KL i NNW 
 ͫ odległość hoteli od morza 100-200 m

Zapraszamy do kontaktu  
Buksa Travel, ul. Stojałowskiego 50, 
Bielsko-Biała
Infolinia: +48 33 811 77 26
E-mail: biuro@buksatravel.pl

 ͫ smaczne i obfite 
pełne wyżywienie

 ͫ swojska, rodzinna 
atmosfera  
(klienci to Polacy)

 ͫ wyłącznie  
polska obsługa

Wyjazd autokaru 
możliwy z 60 
miast w Polsce!

12 dni od 1349 zł

Możliwe wycieczki fakultatywne 
(m.in. Rzym, Wenecja, Florencja+Bolonia,  
panoramiczny rejs statkiem, San Marino, dancing)

Możliwość rezerwacji wczasów w lokalnym oddziale 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

10 dni od 

1149 zł

LATO 2021
Dlaczego 
Buksa Travel?

Festiwal Kół Gospodyń 
Wiejskich „Polska od Kuchni” 
to nie tylko okazja do pozna-
nia rodzimych tradycji, ale 
wydarzenie promujące lokal-
ną tożsamość, edukację eko-
logiczną, zdrowy styl życia 
i odpoczynek w rytmie slow.

– Muzyka, sztuka 
i doświadczanie kultury po-
przez lokalne specjały i zwy-
czaje kulinarne pozwalają 
lepiej poznać region, zrozu-
mieć jego tradycję i docenić 
dziedzictwo kulturowe. Moż-
liwość pokazania tych miejsc 
z nieco innej strony to świet-
na okazja do zachęcenia 
do ich odkrywania podczas 
podróży i wycieczek – mówi 
Anna Salamończyk-Mochel, 
wiceprezes Polskiej Organi-
zacji Turystycznej.

Trasa festiwalu obejmie 
całą Polskę – podczas ko-
lejnych weekendów goście 
będą mogli poznać 16 re-
gionów naszego kraju. Inau-

guracja festiwalu odbyła się 
29 maja w Muzeum Budow-
nictwa Ludowego w Sanoku 
z udziałem prezesa Polskiej 
Organizacji Turystycznej, Ra-
fała Szlachty, który podkreślił 
walory i atrakcje Podkarpa-
cia, i zachęcał do odwie-
dzenia tego jednego z naj-
bardziej zielonych regionów 
w Polsce. 

Program festiwalu

W programie każdej edycji 
wydarzenia znajdą się po-
kazy kulinarne połączone 
z degustacjami, prowadzo-
ne przez znanych szefów 
kuchni, warsztaty i panele 
dyskusyjne, Jarmark Produk-
tów Regionalnych i mnóstwo 
aktywności oraz zabawy dla 
całych rodzin. W specjalnej 
strefie Polskiego Bonu Tu-
rystycznego, która towarzy-
szy wydarzeniu, dzieci i ich 
rodzice mogli wziąć udział 

w ciekawych aktywnościach, 
zabawach i degustacjach. 

Serdecznie zapraszamy do 
odwiedzania wszystkich re-
gionów Polski i poznawania 
wspaniałej atmosfery two-
rzonej przez lokalne społecz-
ności, ich regionalnej kultury 
i tradycji.

Harmonogram Festiwa-
lu „Polska od Kuchni”

Lubuskie, Muzeum Etnogra-
ficzne w Ochli – 26 czerwca
łódzkie, Sulmierzyce, sta-
dion sportowy – 3 lipca
Małopolskie, Stary Sącz, 
rynek – 10 lipca
Warmińsko-Mazurskie, Ol-
sztynek, skansen – 17 lipca
Pomorskie, Parszczyce 
(Kòle Józefa) gm. Krokowa 
– 24 lipca
Mazowieckie, Radom, Mu-
zeum Wsi Radomskiej – 31 
lipca
Zachodniopomorskie, Wo-

lin, marina vis-à-vis Osady 
Słowian i Wikingów – 7 
sierpnia
Śląskie, Zawiercie – 14 
sierpnia
Kujawsko-Pomorskie, Cheł-
mno, rynek – 21 sierpnia
Lubelskie, Zamość – 28 
sierpnia
Wielkopolskie, Swarzędz, 
teren przy pływalni "Wodny 
Raj" – 11 września
Świętokrzyskie, Ostrowiec 
Świętokrzyski, teren przy 
"Browarze Kultury" – 18 
września

Finał odbędzie się 25 wrześ-
nia na PGE Narodowym 
w Warszawie.

Źródło: MediaRoom PAP

29 maja rozpoczął się Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni”. 
Współorganizatorem wydarzenia jest Polska Organizacja Turystyczna.

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich

Więcej informacji na stronie: www.festiwalpolskaodkuchni.pl
REKLAMA
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Prenumeratorzy Gazety Senior
To optymalne rozwiązanie dla grupy znajomych, 
organizacji senioralnej, klubu seniora, uniwersy-

tetu trzeciego wieku lub sklepu, ośrodka zdrowia, 
apteki, fundacji, gminy, świetlicy i każdego miejsca, 
które odwiedzają seniorzy.

Jak zamówić Prenumeratę? 
Zamówienia można składać przez formularz na 
stronie internetowej https://www.gazetasenior.pl/
prenumerata-grupowa lub poprzez serwis Allegro. 
Aby znaleźć ofertę, wystarczy w wyszukiwarce Alle-

gro wpisać hasło: „Gazeta Senior Prenumerata”. 
Gazety przesyłane są pocztą kurierską i dostarcza-

ne bezpośrednio pod wskazany adres. W zamówie-

niu, oprócz adresu, należy podać numer telefonu 
do kontaktu dla kuriera. Przyjmujemy zamówienia 
na prenumeraty grupowe wyłącznie na terenie 
Polski. Prenumerata rozpoczyna się od numeru na-

stępującego po dacie wpłynięcia zamówienia, które 
można składać przez cały rok. Wystawiamy faktury 
pro-forma i faktury VAT. 

Przykład: Jeśli zamówienie złożono do końca lipca 
2021, to prenumerata rozpoczyna się od numeru 
sierpniowego (8/2021) ukazującego się 4 sierpnia 
(patrz harmonogram wydań poniżej). Zamówienie 
obejmie 6 następujących po sobie numerów, od 
8 do 01/2022 włącznie, emitowanych zgodnie 
z harmonogramem. 

Harmonogram wydań  
Gazety Senior w 2021 roku
Nr | Wydanie | Data ukazania się numeru
1/2021 | styczniowe | 16 grudnia 2020
2/2021 | lutowe | 27 stycznia 2021
3/2021 | marcowe | 24 lutego 2021
4/2021 | kwietniowe | 24 marca 2021
5/2021 | majowe | 28 kwietnia 2021
6/2021 | czerwcowe | 26 maja 2021
7/2021 | lipcowe | 23 czerwca 2021
8/2021 | sierpniowe | 04 sierpnia 2021
9/2021 | wrześniowe | 01 września 2021
10/2021 | październikowe | 29 września 2021
11/2021 | listopadowe | 27 października 2021
12/2021 | grudniowe |24 listopada 2021
1/2022 | styczniowe 2022 | 15 grudnia 2021

Pakiet 
brązowy 89 zł

Pakiet 
srebrny 119 zł

Pakiet 
złoty 149 zł

5 egzemplarzy każdego 
z sześciu kolejnych numerów. 
Dla Ciebie i czterech osób na 
pół roku! 

25 egzemplarzy każdego 
z sześciu kolejnych numerów. 
Dla Ciebie, członków twojego 
klubu, klientów, etc. na pół roku!

50 egzemplarzy każdego 
z sześciu kolejnych numerów. 
Dla Ciebie, członków 
twojej organizacji, twoich 
podopiecznych, klientów etc.  
na pół roku!

Koszt jednego egz.  
w pakiecie brązowym 
(5 egz. x 6 miesięcy) 
wynosi tylko 2,97 zł. 

Koszt jednego egz.  
w pakiecie srebrnym 
(25 egz. x 6 miesięcy) wynosi 
tylko 0,79 zł.

Koszt jednego egz. w pakiecie 
złotym 
(50 egz. x 6 miesięcy) 
wynosi tylko 0,50 zł

Podane ceny to całkowity koszt prenumeraty oraz wysyłki egzemplarzy przez okres trwania prenumeraty,  
czyli 6 miesięcy. Koszy wysyłki egzemplarzy pokrywa wydawnictwo.

Prenumerata w wygodnych pakietach
Grupowa prenumerata Gazety Senior to 6 kolejnych numerów miesięcznika dostępnych 

w trzech wygodnych pakietach: brązowym, srebrnym i złotym, które różnią się ilością 
zamawianych egzemplarzy. Wybierz ten, który najlepiej odpowiada twoim potrzebom.

W prenumeracie taniej! 
Regularna cena egzemplarza Gazety Senior wynosi 5 zł, w prenumeracie oszczędzasz, 

ponieważ kupujesz w dużo niższej cenie.

Prenumerata Grupowa  
Gazety Senior

Dziel się tym, co dobre!

Prenumeratę Gazety Senior zamówisz także w serwisie Allegro

AUTOPROMOCJA

Dla pierwszych 
3 zamówień 
złotego pakietu 
"Gazety Senior" 
UPOMINEK 
w postaci 
pięknego 
albumu 
pt. "Wielki 
zielnik roślin 
leczniczych"

(dot. zamówień złożonych po 23 czerwca br.)

W razie pytań zapraszamy do  
kontaktu z redakcją pod numerem.  
tel. 533 301 660 lub adresem  
e-mail: biuro@mediasenior.pl


