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Dla kogo
warto pisać?
Z Jackiem Cyganem
rozmawiał Andrzej Wiśniewski

Napisał blisko tysiąc piosenek. Dramaturg, librecista. Jego najnowsze dzieło
to libretto do opery o znanym krakowskim kompozytorze muzyki żydowskiej
i klezmerze – Leopoldzie
Kozłowskim. Pisze teksty
dla najmłodszego pokolenia artystów estrady
m.in. Sylwii Grzeszczak
oraz dla artystów musicalowych. Nie stroni też
od twórczości literackiej.
Jego najnowsza publikacja to książka pt. „Portret
wenecki Śledztwo”, która
ukazała się nakładem wydawnictwa Austeria.
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Andrzej Wiśniewski:
Spotykamy się w Świnoujściu podczas
„Markowego Festiwalu”. Czemu zawdzięczamy wizytę?
Jacek Cygan: W tym

roku obchodzę czterdziestolecie twórczości i do
Świnoujścia przyjechałem
z koncertem retrospektywnym złożonym z moich
piosenek. Prezentowane
utwory to piosenki znane.
Podczas koncertu zabrzmią
w nowych opracowaniach,
a śpiewane przez młodych
artystów teatru, filmu i Teatru Muzycznego „Roma”
nabierają nowego blasku
i wydźwięku. Moje piosenki
śpiewa również krakowski
artysta – Jacek Wójcicki.
Dodam, że występuję w tym
koncercie, śpiewając i prowadząc go.

W zalewie pustosłowia
i tekstów o niczym,
czy jest miejsce na
piosenkę literacką,
skłaniającą do refleksji?
Ogromnym kapitałem
polskiej piosenki jest
publiczność wychowana na
wspaniałych piosenkach,
dobrych tekstach, świetnych kompozycjach oraz
znakomitych interpretacjach
piosenek. Jest to spora
rzesza odbiorców wrażliwych i uważam, że dla tej
publiczności warto pracować. Warto też zaznaczyć,
że nie są to tylko ludzie
wywodzący się ze średniego pokolenia. Jako przykład
chciałbym podać jeden
koncertów, który zagrałem
z Jerzym Filarem – zespół
„Nasza Basia Kochana”.
Śpiewaliśmy tam piosenki
z krainy łagodności takie
jak: „Całkiem spokojnie wypije trzecią kawę” czy „Samba sikoreczka”. Młodzi, i ci
dojrzalsi, śpiewali z nami
jednym chórem. Okazuje
się, że nie jest tak źle.

Porozmawiajmy
o warsztacie. Czy dla
Pana ważne jest to,
dla kogo Pan pisze
i jaki gatunek muzyki
uprawia wokalista,
któremu Pan tworzy
tekst piosenki?
Dla mnie ważna jest
osobowość człowieka, dla
którego mam napisać tekst.
Staram się poznać artystę,
dowiedzieć się, co myśli,
w jakim gatunku literackim
czuje się najlepiej. Jest to
oczywiście proces złożony,
ale dla mnie niezbędny do
tego, by tekst współgrał
z osobowością wokalisty.
Stąd od wielu lat mam
„swoich” artystów, dla
których tworzyłem teksty. Przez lata współpracy
miałem okazję dobrze ich
poznać i okazało się, że
mój sposób tworzenia był
trafny – wspólnie odnieśliśmy sukces. Teraz tekstów
piosenek piszę mniej, ale
cieszę się, że docieram do
młodego pokolenia, które
chce śpiewać inaczej –
bardziej interesująco. Dla
mnie istotny jest również
gatunek muzyczny, jaki
uprawia artysta. Inaczej
pisze się ballady, inaczej piosenki jazzujące,
a jeszcze inaczej piosenki
dla dzieci, czy też te do
muzyki typowo rozrywkowej. Jeżeli to wszystko
razem zagra, jest szansa
na sukces.

Czym dla Pana są
książki, które Pan wydaje, a jest ich kilka –
podsumowaniem któregoś z etapów życia,
zapisem wydarzeń?

odpowiedział – „bierze się
krzesło i siedzi się 8 godzin” – zatem na marnowanie czasu mnie nie stać.

Dziękuję za rozmowę

To nie są podsumowania
etapów twórczości czy
życia. Spada na mnie jakiś
pomysł i jeżeli on wyda mi
się sensowny, to nad nim
pracuję. Pisanie książek
to ogrom pracy i jeżeli się
zabieram za pisanie, to
po wielu przemyśleniach.
Sławomir Mrożek zapytany przez dziennikarkę, co
to jest literatura,

Pana ulubiony gatunek muzyczny, do
którego napisałby
Pan kolejny tekst?

Najlepiej czuje się w klimatach balladowych.
Oczywiście pisałem
różne piosenki także dla
dzieci, czy przeboje, jednak najbardziej pociąga
mnie piosenka o charakterze refleksyjnym.
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Listopadowe DROGI do szczęścia
i długowieczności
Listopad, według
kalendarza gregoriańskiego, to jedenasty
miesiąc w roku. Na
półkuli północnej to
miesiąc jesienny, a na
południowej – wiosenny. Zgodnie z opinią
Aleksandra Brücknera,
slawisty i historyka
kultury, jego nazwa wywodzi się od liści, które
spadając z drzew,
tworzą piękne kolorowe dywany. Jesień
w listopadzie rzadko
bywa słoneczna i łagodna. Temperatury
w dzień stają się coraz
niższe, a w nocy coraz
częściej pojawiają się
przymrozki. Listopad,
zarówno współcześnie,
jak i dawniej, to czas
zadumy, melancholii
i długich jesiennych
wieczorów. W tym czasie dni coraz szybciej
ustępują nadchodzącej
nocy, a my stajemy się
bardziej nostalgiczni,
co nieuchronnie nastraja nas do refleksji
nad życiem…
Linda: Listopad to wyjątkowy
miesiąc, niezwykle refleksyjny, by nie powiedzieć smutny. Czy macie swój przepis
na jesienną melancholię,
dobre rady na szczęśliwe życie?
Bogna: Przepisy na szczęśliwe życie są różne w zależności od epoki historycznej
i szerokości geograficznej.
Może warto wspomnieć w tym
miejscu, nieco anegdotycznie,
osiemnastowiecznego filozofa
J. J. Rousseau, który twierdził,
że „Na szczęście składa się
sute konto bankowe, do-

bra kucharka i niezawodne
trawienie”. Czy nadal są to
jedyne i aktualne przepisy?
Niektórzy mogą się zgodzić,
a inni nie, albo może nie do
końca. Warto więc poszukać
jeszcze innych „przepisów na
szczęśliwe życie”. Zwłaszcza
w listopadzie...
Na przykład duńskie „hygge”,
czyli sztuka dobrego życia.
Celebrowanie przyjemności
w codzienności – dobra herbata w pięknej filiżance, nastrojowe światło świec, spotkanie ze znajomymi, obiad na
mieście, niezaplanowane, ale
pełne radosnego oczekiwania spontaniczne wyjście na
spacer z przyjaciółmi, kawa
w pełnej klimatu kawiarence.
Warto wspomnieć, że Dania
okazuje się tym miejscem na
mapie świata, które zamieszkuję ludzie zadowoleni z życia.
Ilona: Do Twoich propozycji,
Bogno, dodałabym jeszcze
dwie. Pierwszą z nich jest włoskie celebrowanie codzienności poprzez niespieszny spacer
po okolicy – la passeggiata.
Wieczorem, po kolacji Włosi
wraz z bliskimi udają się na
spacer, pozwalający z jednej
strony lepiej strawić posiłek,
a z drugiej cieszyć się wspólnie
spędzonym czasem z rodziną,
przyjaciółmi, sąsiadami. La
passeggiata to element włoskiej tradycji, który choć prosty,
sprzyja budowaniu poczucia
wspólnoty, pozwala czerpać
radość z małych przyjemności.
Drugą propozycją jest szwedzkie lagom – czyli w sam raz.
Słowo to ma związek ze
szwedzką niechęcią do nadmiarowości. W praktyce lagom
sprowadzić można do filozofii
życia codziennego, będącej
sztuką równowagi i pochwałą umiaru. To umiejętność
życie w zgodzie z naturą, unikanie skrajności, poszukiwanie
we wszystkim proporcji – to
docenianie tego, co się ma.
Linda: Nie ukrywam, że
przysłuchując się Waszym
propozycjom,
przychodzą
mi na myśl „błękitne strefy”,
czy słusznie? Przypomnijmy
czym one są, i co czyni je wyjątkowymi.

Błękitne
Strefy
Ilona: Pod tajemniczą nazwą
„niebieskie strefy” kryją się
unikatowe obszary geograficzne, w których ludzie żyją
znacznie dłużej niż w innych
częściach świata. Charakteryzują się one największą liczbą
stulatków, a także wyjątkowo
wysoką przeciętną oczekiwaną długością życia. Mieszkańcy „błękitnych stref” cieszą się
nadzwyczaj dobrą kondycją
zdrowotną, pozostają aktywni fizycznie i intelektualnie do
późnej starości. Co więcej,
w parze z ich długością idzie
także poczucie szczęścia i zadowolenie z życia.
Bogna: Badania nad poszukiwaniem „niebieskich stref”
zawdzięczamy amerykańskiemu badaczowi, członkowi National Geografic, Danowi Buettnerowi, który przeprowadził
badania, dzięki którym zidentyfikował 5 wyjątkowych „błękitnych” miejsc, takich jak:
grecka wyspa Ikaria na Morzu
Egejskim, Sardynia – jej górzysta część, Wyspa Okinawa
na Pacyfiku – Japonia, półwysep Nicoya w Kostaryce oraz
Adwentyści dnia siódmego –
miasta Loma Linda, Kalifornia.
Wszystkie te miejsca opisane
zostały w książce „Niebieskie
strefy – tajemnice długo-

wieczności”. Serdecznie zachęcamy do lektury!
Linda: Które cechy, umiejętności, postawy charakterystyczne dla mieszkańców
„niebieskich stref” wydają
Wam się szczególnie ważne?
Bogna: Może dla niektórych
zabrzmi to jak prowokacja,
ale ja zachęcam do dolce far
niente. Czyli radość próżnowania, słodkiego nicnierobienia, ale uwaga – bez wyrzutów
sumienia. Koncentrując się
na „tu i teraz” doceniajmy ten
czas, który jest tylko dla nas,
ten czas błogich chwil – siedzenia w fotelu, wpatrywania
się w okno, czytania gazety,
książki, drzemki, sympatycznej rozmowy przez telefon.
Psycholodzy powiedzą, że
ten czas zapewnia nam dobrostan. Tak, niech to będzie
czas bycia dobrym dla siebie. Czasami nawet „pomimo
wszystko” – pomimo myśli
niełatwych, spraw do załatwienia, pomimo listopadowych
smutków. Oderwanie się od
strapień, niektórzy powiedzą
nawet „na siłę”, może oderwać nas choć na chwilę od
przytłaczających spraw. Warto
sprawdzić.

Ilona: Tymczasem ja, nieco
przekornie, zachęcam do posiadania życiowych celów,
a zatem powodów, by każdego ranka wstawać z uśmiechem na twarzy. Na Okinawie taka postawa ma swoją
nazwę, jest to Ikigai – japońska recepta na życie pełne
spokoju i satysfakcji, zgodnie
z którą warto mieć w życiu
cel i nie tracić go z oczu
pomimo upływu czasu. Każdego dnia zróbmy zatem dla
siebie coś, co sprawia nam
radość. Żyjmy w harmonii
z otoczeniem, starajmy się
kształtować
satysfakcjonujące relacje z innymi. Za
przykład niech nam posłużą,
niezwykle towarzyscy, mieszkańcy Okinawy, którzy dbają o swoje relacje z bliskimi
praktykując tradycję moai,
polegającą na tworzeniu grup
społecznych opartych o bliskie więzi, często na całe życie, dzięki którym otoczeni są
przez ludzi, od których otrzymują wsparcie, troskę i obecność. A zatem wszystko to, co
buduje nasze szczęście.
Linda: Bogno, Ilono na
zakończenie
chciałabym
Was zapytać, jak pielęgnować w sobie radość życia,
zwłaszcza jesienią?
Bogna: Radą, z którą zdecydowanie
się
zgadzam
i ona jest promowana w raporcie na temat Światowego
Szczęścia (The World Happiness Report), bez względu na

kraj i kontynent: „Szczęście
w przeciwieństwie do złota
można stworzyć dla wszystkich i dzielić się z nim bez
obawy, że dla kogoś zabraknie. Więcej, szczęście rośnie
przez podział”. Zatem dbajmy o siebie, a tym samym
dzielmy się z innymi dobrym
nastrojem, miłymi chwilami,
myślami ciepłymi. Nie zapominajmy o tym – mimo aury za
oknem, nostalgii, melancholii, wcześnie zapadającego
zmierzchu. Zaplanujmy od
jutra codziennie choć jedną drobną miłą chwilę – dla
siebie.
Ilona: Może nią być czas
na łonie natury. Kilka chwil,
przeznaczonych na spacer,
który pozwoli nam się wyciszyć, uspokoi myśli. Pomocne może być także pisanie
dziennika, ponieważ pozwala
zredukować stres i wpływa
na poprawę poczucia własnej wartości. Dobrze jest
również pielęgnować w sobie ciekawość, rozmawiać
i poznawać, ponieważ – jak
twierdził Platon – na tym polega szczęście. Każdego dnia
warto zrobić coś dla kogoś
innego, gdyż „szczęście to
jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli” – A. Schweitzer. Celebrujemy zatem
chwile, dbajmy o wyjątkowy
czas dla siebie: z dobrą kawą,
herbatą i książką. Otaczajmy
się bliskimi, dzielimy radość
z przyjaciółmi, snujmy piękne
plany na przyszłość…

CyKL „NA 2 GŁOSy … A CZASAMI 3” Realizacja
Bogna Bartosz:

Ilona Zakowicz: gerontolożka

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.

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.
Fot. Julia Bartosz

Linda Matus:

Redaktor naczelna
„Gazety Senior”
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Głosuj na najlepszych kandydatów!
Ruszył Plebiscyt Flexi
na XXI. wiek. Od 21
października do 20
listopada 2021 będzie
trwało głosowanie
w dwóch kategoriach:
„Znani i Lubiani” oraz
„Odkrycia Flexi”. Lista
42 Nominowanych
zostanie opublikowana 22 listopada 2021
r., a 1 grudnia 2021 r.
Kapituła przedstawi 21
Laureatów.
Przypominamy, że Kandydatów zgłaszano w dwóch kategoriach: „Znani i Lubiani” oraz
„Odkrycia Flexi”. Pierwsza
kategoria to osoby 50+ z obszaru sztuki, kultury, biznesu,
mediów, sportu, integracji lub

wolontariatu,
powszechnie
znane i aktywnie działające na
rzecz społeczeństwa. Druga
to osoby 50+ znane i cenione
w swoim obszarze działalności
lub w lokalnych środowiskach,
wartościowe, inspirujące.
W kategorii „Znani i Lubiani” zgłoszeni zostali m.in. Jan
Adamski, Krystyna Bałakier,
Krzysztof Bielecki, Beata Borucka, Marek Chałas, siostra
Małgorzata
Chmielewska,
Krystyna Czubówna, Elżbieta
Godderis, Krystyna Aldridge-Holc, Ewa Błaszczyk-Janczarska, Krystyna Janda, Marek
Kamiński. Ireneusz Korzeniowski, Władysław Kozakiewicz,
Jolanta Kwaśniewska, Krystyna Lewkowicz, Maryka Rodowicz, Jacek Santorski, Andrzej
Skworz, Maria Starzyńska,
Piotr Zenon Voelkel, Ewa Wycichowska, Adam Alfred Zych.
Każda z tych osób jest wyjątkowa i jej szczególne osiągnięcia zostały podkreślone przez
zgłaszających
inspirującymi

uzasadnieniami. Te historie
trzeba poznać.
W kategorii „Odkrycia Flexi” znaleźli się menedżerowie,
lekarze, sportowcy wolontariusze, podróżnicy, działacze
społeczni, biznesmeni, lokalni
twórcy, szkoleniowcy i edukatorzy, fotografowie oraz ludzie
mediów z całego kraju. To
zacne grono ukazuje unikalne osiągnięcia Pokolenia Flexi
i zwraca uwagę na wartości,
które reprezentuje. Redakcja
zgłosiła do Plebiscytu dr Jadwigę Kwiek, psycholog, autorkę
rubryki ABC Psychologii w „Gazecie Senior”. Zachęcamy do
głosowania na Jadwigę Kwiek.
Jej inspirującą historię działań
na rzecz seniorów można przeczytać w aktualnym numerze,
gorąco polecamy lekturę.

Jak głosować na
Kandydatów?
Od 21 października można
głosować na Kandydatów na

stronie plebiscyt21.flexi.pl, oddając głosy na przedstawicieli
obu kategorii. Każdy głosujący
może oddać dziennie łącznie 6
głosów, po 3 na kandydatów
z każdej z kategorii: „Znani i Lubiani” oraz „Odkrycia Flexi”,
przy czym na jednego kandydata można oddać tylko jeden

głos dziennie. Warto docenić
innych i sprawić, że znajdą się
w gronie Nominowanych. Uhonorujmy wartościowych ludzi
i unikalne osiągnięcia. Zachęcamy do śledzenia plebiscytu.
Plebiscyt 21 Osób Flexi na
XXI wiek to próba zwrócenie
uwagi na potencjał społeczny,

ekonomiczny i zawodowy pokolenia 50, 60, 70-latków, które
staje się znaczącym graczem
w gospodarce. Zmieniająca się
sytuacja na rynku pracy wskazuje na potrzebę większego
wykorzystania potencjału dojrzałych pokoleń.

Głosuj na stronie internetowej https://plebiscyt21.flexi.pl/
Nasza Kandydatka to Jadwiga Kwiek

REKLAMA

29 lat tradycji

RENOMOWANE BIURO PODRÓŻY

WYCIECZKI 2022 - 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

WCZASY NAD MORZEM Z DOJAZDEM AUTOKAREM
WYCIECZKI 2022 - BEŻ NOCNYCH PRZEJAZDÓW

ŁEBA Dom Wczasowy w parku sosnowym, do plaży 200 m
12.06 - 25.06.2022, 14 dni/13 nocy cena od 2490 zł w pok 2 os
15.08 - 28.08.2022, 14 dni/13 nocy cena od 2780 zł w pok 2 os
29.08 - 09.09.2022, 12 dni/11 nocy cena od 2460 zł w pok 2 os
W cenie: przejazd autokarem, wyżywienie 3 x dziennie (bufet)
wycieczka do Ustki i na Hel, ognisko integracyjne, ubezpiecz.
Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Częstochowa, Łódź.
MIELNO Dom Wczasowy z krytym basenem, do plaży 50 m
31.05 - 12.06.2022, 13 dni/12 nocy cena od 2340 zł w pok 2 os
15.08 - 24.08.2022, 10 dni/9 nocy cena od 2160 zł w pok 2 os
W cenie: przejazd autokarem, wyżywienie 3 x dziennie (bufet), wieczorek taneczny, ognisko integracyjne, ubezpiecz.
Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice, Wrocław, Poznań
KONCERT FILHARMONIKÓW WIEDEŃSKICH / 3 dni
WIEDEŃ - KAHLENBERG - AUSTERLITZ - PAŁAC LEDNICE
Cena: 830 zł Termin wycieczki: 16.06 - 18.06.2022
W cenie: przejazd, 2 noclegi z HB, opieka pilota, ubezpiecz.
Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice
OGRODY KWIATOWE W HOLANDII / wycieczka 5 dni
AMSTERDAM - HAGA - SCHEVENINGEN - MADURODAM
ROTTERDAM - ZAANSE SCHANS
- OGRODY KWIATOWE KEUKENHOFF - FLORAHOLLAND
Cena: 2.080 zł Termin: 20.04 - 24.04.2022
W cenie: przejazd, 4 noclegi z HB, opieka pilota, ubezpiecz.
Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice, Wrocław, Legnica
FRANCJA – SMAKI PROWANSJI / wycieczka 7 dni
NICEA - MANTONA - CANNES - KANION VERDUN - MOUSTIERES
SAINT MARIE - MARSYLIA - ARLES - PONT DU GARD - AVINION
- PARK NARODOWY CALANQUES - CASSIS - MEDIOLAN
Cena: 2.340 zł Termin: 26.06 - 02.07.2022
W cenie: przejazd, 6 noclegów z HB, opieka pilota, ubezpiecz.
Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice

POCIĄGIEM BERNINA EXPRESS PRZEZ ALPY / 5 dni
SALZBURG – CHUR – TIRANO
– WERONA – SIRMIONE – ZELL Am SEE
– REJS TATKIEM PO JEZIORZE ZELLER SEE

HIT!

10.05 – 14.05 / 24.05 – 28.05 / 07.06 – 11.06
21.06 – 25.06 / 19.07 - 23.07 / 09.08 – 13.08
30.08 – 03.09 / 06.09 – 10.09 / 13.09 – 17.09

Świadczenia: przejazd komfortowym autokarem klasy Lux,
4 noclegi w hotelach***, 4 śniadania, 4 obiadokolacje,
4 – godzinny przejazd przez Alpy pociągiem Bernina Express
w panoramicznych wagonach, opieka pilota, ubezpieczenie.

Cena: 1870 zł + 430 zł za bilet na pociąg

Wyjazdy z Krakowa, Katowic, Gliwic

ROZKŁADAMY CENY
NA NIEOPROCENTOWANE RATY.
Zapraszamy do rezerwacji, również przez stronę

www.arionsenior.pl

SUPER PROMOCJA!

NA HASŁO
"GAZETA SENIOR"
NOCLEG W KRAKOWIE
PRZED WYCIECZKĄ

GRATIS!

MAGICZNA GRUZJA samolotem / 8 dni
KUTAISI - MTSCHETA - TBILISI - BODBE - SIGHNAGHI – NAPAREULI
- ANANURI - KAZBEGI - GUDAURI - UPLITSIKHE - TSAKALTUBO
- JASKINIA PROMETEUSZA - BATUMI z ogrodem botanicznym
17.05 - 24.05.2022 / 14.06 -21.06.2022 / 27.09 - 04.10.2022
Cena: 2.590 zł + ok. 990 zł - 1.390 zł bilet lotniczy KRK/KTW

W cenie: transfery, 7 noclegów, śniadanie i obiadokolacje, polski przewodnik,
bilety wstępu, autokar i samochody terenowe, ubezpieczenie, , degustacja
win, warsztaty kulinarne, Wieczór Gruziński z występem folklorystycznym.

GRUZJA z 4-dniowym wypoczynkiem w BATUMI

/ 12

dni PROGRAM ZWIEDZANIA JAK W MAGICZNA GRUZJA + DODATKOWE
CZTERY DNI WYPOCZYNKU NAD MORZEM CZARNYM W BATUMI

17.05 - 28.05.2022 / 14.06 - 25.06.2022 / 27.09 - 08.10.2022
Cena: 3.450 zł + ok. 990 zł - 1.390 zł bilet lotniczy KRK/KTW
W cenie: transfery, 11 noclegów, śniadanie i obiadokolacje, polski przewodnik,biletywstępu,autokarisamochodyterenowe, ubezpieczenie,degustacja
win, warsztaty kulinarne, Wieczór Gruziński z występem folklorystycznym.

PERŁY BAWARII / wycieczka 7 dni
PASAWA – BURGHAUSEN - RATYZBONA - NORYMBERGA - FUSEN
-ROTHENBURG ob.der TAUBER - HOHENSCHWANGAU - ETTAL
-NEUSCHWAINSTEIN - LINDERHOF - OBERAMMERGAU - WIES GARMISCH PARTENKIRCHEN - MONACHIUM - HERRENCHIEMSEE
Cena: 2.570 zł Terminy: 30.05 - 05.06.2022 / 22 - 28.08.2022
W cenie: przejazd, 6 noclegów z HB, opieka pilota, ubezpiecz.
Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice
SZWAJCARIA + pociąg Bernina Express / 8 dni
CZESKI KRUMLOV - SALZBURG - CHUR - TIRANO - Jez. GENEWSKIE
(Chateau de Chillon, Vevey, Montreaux, Evian, Geneva) - ZURYCH
- WODOSPAD RHEIFALL - STEIN n/RENEM - MAINAU (Wyspa Kwiatów na jez. Bodeńskim) - DOLINA WACHAU - MELK - LEDNICE
Terminy: 21.05 - 28.05.2022 / 25.07 - 01.08.2022
Cena: 2.990 zł + 430 zł bilet na pociąg Bernina Express
W cenie: przejazd, 7 noclegów z HB, opieka pilota, ubezpiecz.
Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice
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REKLAMA

Dla Seniora
W każdej kapsułce znajduje się 100 mg kwasu
hialuronowego w postaci
hialuronianu sodu. Kwas
hialuronowy wytwarzany jest
intensywnie w młodym organizmie. Już po 30 roku życia
jego produkcja spada, co
przekłada się m.in. na spadek
nawilżenia i suchość nabłonków i skóry, wzrost wiotkości
tkanek i spadek elastyczności stawów. Polecany jest:
• przy objawach starzenia się
• w przypadku spadku nawilżenia nabłonków, skóry
i oka
• w ramach zapobiegania spadkom sprawności układu ruchu, przywracania stawom i chrząstkom elastyczności oraz sprężystości

Na Odporność
Witamina C i cynk – wspólnie i każdy składnik osobno
– efektywnie pobudzają odporność na wiele różnych
sposobów. Witamina C wpływa na zwiększenie liczby
i aktywności komórek odpornościowych. Kumuluje się we
wnętrzu białych ciałek krwi,
które dzięki temu potrafią
efektywnie zwalczać czynniki
zakaźne. Witamina C potrafi również niszczyć bezpośrednio wirusy. Wspomaga ją w tym cynk, który z białkami organizmu tworzy tzw. palce cynkowe o właściwościach przeciwwirusowych.

Oczyszczenie
Organizmu,
Wsparcie Tarczycy
i Wątroby
Stop Smog to starannie dobrana kompozycja składników zabezpieczających wysoką sprawność metabolizmu
na poziomie komórkowym,
znoszących szkodliwy wpływ smogu na narządy wewnętrzne i skórę oraz wspomagających neutralizowanie i usuwanie toksyn z komórek i ciała. Suplement
wspiera dwa najistotniejsze dla sprawnego usuwania
toksyn gruczoły: tarczycę i wątrobę. Przeznaczony dla
osób, które chcą uzupełnić niedobory jodu w organizmie oraz zapewnić sprawną detoksykację organizmu i wątroby.

Zamówienia

www.organicpharma.pl
e-mail: sklep@organicpharma.pl

www.GazetaSenior.pl

EMERyTURy w Polsce,
Europie i na świecie
Przejście na emeryturę w odpowiednim
wieku jest dużym
przywilejem. Systemy
emerytalne znacznie
różnią się pomiędzy
sobą, z czego doskonale zdajemy sobie
sprawę. W zależności od kraju, płci czy
stażu prawy każde
państwo posiada indywidualne regulacje
wewnętrzne. Według
rankingów publikowanych przez Melbourne Mercer najlepiej
pod względem systemów emerytalnych
wypadają Holandia
i Dania, a zaraz
za nimi Australia.
Jednak na którym
miejscu zestawienia
znajduje się Polska
i jak prezentuje się
w porównaniu do
innych systemów?

Globalne ujęcie
systemów emerytalnych
według Melbourne
Mercer
Dwa czołowe kraje Europy,
wskazywane również jako najszybciej starzejące się, znalazły się w dwóch pierwszych
pozycjach w tegorocznej edycji Światowego Indeksu Emerytalnego Melbourne Mercer
jako najwyżej notowane pod
względem
odpowiedniego
zabezpieczenia finansowego
z oceną A. Na kolejnej pozycji
znalazła się Australia z oceną
B+ zajmując wysokie trzecie
miejsce. Dodatkowo na czołowych pozycjach znalazły się
również inne światowe kraje,
takie jak Norwegia, Kanada,
Finlandia, Szwecja, Singapur,
Chile i Nowa Zelandia, otrzymując ocenę B.
W najnowszym zestawieniu
Melbourne Mercer nasz rodzimy system emerytalny został
oceniony na 54,7/100 punktów, co pozwoliło nam zająć
25. pozycję w zestawieniu.

Światowy Indeks
Emerytalny
Badania prowadzone przez
Melbourne Mercer obejmują
37 państw świata, a przeprowadzana analiza opiera się
na różnych czynnikach pozwalających ocenić, czy dany
system emerytalny jest bezpieczny i czy cieszy się on zaufaniem społeczności. Co ma
wpływ na ocenę? Pod uwagę
branych jest wiele różnych
czynników, takich jak udział
ludności
uczestniczących
w prywatnych planach emerytalnych, wysoka stopa zastąpienia czy możliwości zatrudniania ludzi starszych. W tym
roku ponad połowa krajów
z całego świata odnotowała
spadki notowań, co związane
jest z koniecznością ograniczenia skutków ekonomicznych związanych z pandemią
CODIV-19. To nie tylko obniżone składki emerytalne czy
niższe stopy zwrotów inwestycyjnych, ale również i wyższe
kwoty zadłużenia.

Wiek emerytalny kobiet
i mężczyzn w Unii
Europejskiej
Wiek emerytalny mężczyzn
i kobiet jest zróżnicowany,
w zależności od państwa oscyluje on w przedziale pomiędzy
55 a 68 lat. Dodatkowo w niektórych państwach minimalny
wiek emerytalny jest związany
z wieloma czynnikami, które
umożliwiają elastyczne przejście na emeryturę.
W Polsce wiek emerytalny
dla kobiet wynosi 60 lat i jest
on najniższą pozycją w Unii

Europejskiej. Podobnie sprawa wygląda tylko w przypadku mieszkanek Austrii. Ogólna
średnia wieku dla kobiet w Europie wynosi 64 lata. Najwyższa średnia dotyczy obywatelek Włoch i Grecji i wynosi
ona 67 lat. Jeśli jednak chodzi
o wiek emerytalny mężczyzn,
to Polska nie różni się od innych krajów. Średni wiek emerytalny wynosi 65 lat. Spośród
państw Europy najpóźniej na
emeryturę wybiorą się Duńczycy, Hiszpanie i Włosi, bo
w wieku 67 lat.

Wiek emerytalny dla
kobiet i mężczyzn
w Europie
Najniższy wiek emerytalny
dla kobiet spotkamy w Rosji,
Ukrainie i na Białorusi, który
wynosi 55 lat. Z kolei najwyższy wiek emerytalny dla kobiet
dotyczy Wielkiej Brytanii- 68
lat. W przypadku mężczyzn
również najniższy wiek emerytalny obowiązuje obywateli
Rosji, Ukrainy i Białorusi (60
lat) oraz Wielkiej Brytanii 68.

Systemy emerytalne
a sposoby finansowania
świadczeń
Świadczenia
emerytalne
mogą być wypłacane na kilka
sposobów, jednak dominującymi metodami finansowania
emerytur jest system redystrybucyjny i kapitałowy.
System redystrybutywny to
ten, w którym składki odprowadzane przez pracownika
trafiają do puli, z której wypłacane są na bieżąco na świadczenia dla osób, którym one

przysługują. Po przejściu na
emeryturę świadczenie to jest
wypłacane ze składek osób
wpłacających je obecnie.
Natomiast po śmierci wypłacanie świadczeń jest wstrzymane, a kwoty odprowadzanych składek przechodzą
do ogólnej puli świadczeń.
Z kolei w przypadku systemu
kapitałowego, mamy do czynienia z odkładaniem odprowadzanych składek, które są
lokowane na bankowych rachunkach. Po wejściu w wiek
emerytalny pracownik może
dysponować łącznym kapitałem z odsetkami lub tylko
świadczeniem będącym odsetkami od kapitału, wypłacanymi do śmierci. W większości krajów Europy obowiązują
systemy reparacyjne oparte
o obowiązkowe ubezpieczenia, na zasadzie umowy międzypokoleniowej.

Systemy emerytalne
w Polsce
W polskim systemie emerytalnym świadczenia te realizowane są z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytura
jest przyznawana na wniosek
lub z urzędu w ściśle określonych sytuacjach. Przejście na
emeryturę to kwestie prawne,
dzięki czemu po osiągnięciu
wieku emerytalnego od danej
osoby zależy to, czy chce wykorzystać tę możliwość, czy
kontynuować obecną ścieżkę
zawodową.

www.GazetaSenior.pl
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Ławeczka
Maria Orwat
Codziennie koło niej
przechodzę, na targowisko, spacer, nad
jezioro. Stoi nieporuszona, przykręcona
do podłoża. Czeka.
Na kogo? Na wszystkich, którzy mają
ochotę przysiąść
i odpocząć.

To dobre miejsce do obserwacji. Stali bywalcy to najczęściej seniorzy, którzy spotykają się tu na pogawędkę
i odpoczynek – co słychać,
jak zdrówko, ten Tusk to esesman, widziałem jego zdjęcie w mundurze w gazecie.
Od paru lat widzę tych samych ludzi, na tych samych
miejscach. Czasem siadywali
na innych ławeczkach, których już nie ma. Jakieś osiłki
wydarły je z ziemi, ukradły
lub połamały. A były ozdobą
Natury 2000, którą sfinansowała Unia Europejska.
Czasem z ławeczki znikają postacie, zostaje pustka
i pytania bez odpowiedzi.
Spotykam seniorkę z widocznym cierpieniem w oczach.
Wyprowadza pieska, który
przez parę lat kręcił się przy
ławeczce, jego pan siedział
tam ze znajomymi. Pytam
o właściciela psa. – Jest
bardzo chory – odpowiada
– leży w domu pod opieką
hospicjum. Dostaje leki przeciwbólowe. Robię wszystko,
co dla niego najlepsze, żebym później nie miała wyrzutów sumienia. Cieszę się
z każdego dnia bycia razem,
ale pozwalam mu odejść.
Często nie ma czasu na
taką troskę i przebywania ze
sobą. Czasem nawet nie zdążymy powiedzieć, z różnych
powodów,
przepraszam.
I rozstajemy się na zawsze.
A potem pogrzeby. Różne.
Ze względu na „ograniczenia” covidowe, na jednych
może być 60-70 osób bez
maseczek, a na cywilnym 5.
Niedawno
wracałam
z Gdańska do Poznania.
Trasę wskazywał GPS, który wyprowadził nas w pole.
Dosłownie. Nagle znalazłam
się na skraju lasu, przez
który prowadził polny trakt.
I nie żałuję tego zagubienia.
Były po drodze jakieś znaki
drogowe, ale bez informacji,
jaka to miejscowość. Jechałam wolno, żeby się zorientować, gdzie jestem. Ogląda-

łam domy i zagrody, ogrody,
podwórka z huśtawkami dla
dzieci, baseny, miejsca na
samochody, wszystko zadbane i wypielęgnowane. I wszędzie obowiązkowo ławeczki.
Wśród tych zasobnych domów z krótko przyciętymi
trawnikami i wysokimi tujami
nagle zobaczyłam stary dom
z zazdrostkami i pelargoniami w oknach. Pod nimi rosły
malwy. Na ławce skleconej
z dwóch kołków i deski siedzą bardzo starsi seniorzy,
obok na ziemi leżą narzędzia
ogrodnicze. Wygląda na to,
że odpoczywają po pracy
w ogródku. Ogródek jest pocięty równymi grządkami warzyw z połyskującą w słońcu
dynią na czele. Kiedy widziałam takie ogródki? W dzieciństwie. W gospodarstwach
była jedna krowa, kury, kaczki, jakaś świnka. Teraz młodzi
sąsiedzi przychodzą do starszych po pęczek pietruszki.
– Nie opłaca się mieć swojej,
bo wszystko można kupić –
mówią. Widać, że ludziom
dobrze się powodzi, pracują
w różnych firmach, które po
Schengen wprowadzili do
Polski inwestorzy zagraniczni. Rolnicy pracują z rozmachem. Mają wielohektarowe
sady, warzywa, hodują bydło
i w sprzedają swoje wyroby
do Wspólnoty bez cła, co
znacznie obniża ceny zbytu.
Nim weszliśmy do Unii Europejskiej, byliśmy importerem
żywności, teraz jesteśmy
eksporterem. Rolnicy dostają
dopłaty do swoich hektarów,
na których nie zawsze muszą
coś uprawiać, czasem wystarczy kosić trawę. Widać
w całym kraju wielki skok
cywilizacyjny. Ciągle pięknieje nasza Polska. Do tej pory
dostaliśmy 140 mld zł dotacji
Unii Europejskiej. Na czysto!
Jestem koło Bydgoszczy,
na wąskich leśnych drogach
widzę jeżdżące ciężarowe
samochody wojskowe. Młodzi żołnierze uczą się prowadzić te maszyny. Myślę sobie
dobrze, że jesteśmy w NATO,
dzięki czemu mamy bezpieczne granice i od ponad
70-ciu lat nie ma wojen.
Nareszcie wyjeżdżamy na
S-5 i ciągniemy się w korku,
na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów ciągną się gigantyczne prace budowlane
na drogach, też dzięki dotacjom ze Wspólnoty.
Wiele osób boi się wykluczenia Polski z Unii, ponieważ nie przestrzegamy w naszym kraju wartości, które
uzgodniły wszystkie państwa
Wspólnoty. Nie pamiętamy,
że Traktat lizboński podpisał,

ówczesny prezydent, Lech
Kaczyński, że nie ma żadnego konfliktu między polską
Konstytucją a traktatami unijnym. Traktaty unijne* i Konstytucja wszystkich państw
członkowskich jasno mówią
o tym, że sądy muszą być
niezależne i niezawisłe.
10 października br. zorganizowano prawie we wszystkich miastach demonstracje
prounijne, żeby pokazać
Europejczykom, że Polacy
chcą być w Unii. Tysiące ludzi wyszło na ulice, z flagami
polskimi i unijnymi. Młodzi
ludzie mówili o dewastacji
przyrody, o ociepleniu klimatycznym, o swobodnym
przemieszczaniu się w Europie, nauce w innych krajach itp. Całe rodziny na
nich były. Słyszę, jak jeden
z ojców mówi, że przyszedł
tu dla syna, aby mógł uczyć
się za granicą. Moja wnuczka, będąc w szkole średniej,
wyjechała na rok do Francji,
żeby doskonalić francuski,
tam zdała maturę, a gdy
skończyła 18 lat, zwiedzała

Europę. Pomogła jej Wspólnota, opłacając środki lokomocji. Zdążyła jeszcze przed
Brexitem zacząć studia na
Wyspach.
Teraz za wszystko trzeba
płacić – mówi seniorka siedząca na ławeczce ze swoją
rodziną. Przy niej, na chodniku, dzieci rysują kolorową

kredą różne obrazki, a jeden
z ośmiolatków napisał dużymi literami: ZOSTAJEMY
* Traktaty Unii Europejskiej –
umowy międzynarodowe zawarte
między państwami członkowskimi
Unii Europejskiej, dające podwaliny
pod organizację i porządek prawny
Unii. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego publicznego są to

umowy międzynarodowe, jednak
w stosunkach wewnętrznych (między państwami członkowskimi) ustanowiły one autonomiczny porządek
prawny i są obecnie elementem prawa pierwotnego Unii Europejskiej.
Źródło: Wikipedia

REKLAMA

seniOrzy nad mOrzem

Oferta specjalna dla seniOrów

sUper
ceny

POKÓJ
KOMFORTOWY

Termin pobytu

Pokój ekonomiczny
Pokój komfortowy
Pokój 1 - osobowy

18.09 - 23.10.21

23.10 – 14.11.21

924 zł
1015 zł
1120 zł

875 zł
980 zł
1085 zł

POKÓJ
EKONOMICZNY

Kompleks Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny JANTAR - Spa
al. Bursztynowa 31, Niechorze

REZERWACJE

tel. (0 91) 38 63 359, fax. (091) 38 47 903
e-mail: jantar24@wp.pl, info@jantar-spa.pl

W cenie:

• 7 noclegów w komfortowych
pokojach
• W pokojach: łazienka, ręczniki,
TV, lodówka, sprzęt plażowy, balkon lub taras (pokój ekonomiczny 12 m², dwa tapczaniki 1-os.,
pokój komfort 22-24 m² i łóżko
małżeńskie)
• Całodzienne wyżywienie: śniadanie i kolacja – bufet szwedzki
(ciepłe i zimne dania), obiad –
serwowany, trzydaniowy
• 10 zabiegów fizykalnych (elektroterapia, światłolecznictwo,
krioterapia miejscowa, hydroterapia solankowa, inhalacja)
• Kryty kompleks basenów bez
ograniczeń: basen rekreacyjny
z atrakcjami, bicze i kaskady wodne, przeciwprąd, basen solankowy
z hydromasażem, jacuzzi, ścieżka
do masażu stóp, sauna fińska
• Poranna gimnastyka w basenie
w dni robocze
• Sala fitness bez ograniczeń
• Wieczorek taneczny przy muzyce
na żywo z ciastem i lampką wina
• Wi-Fi, tenis stołowy, bilard, kijki
do Nordic Walking
• Doba hotelowa trwa od 14:00 do
10:00, wymagany zadatek w wysokości 20% kosztów pobytu
Za dodatkową opłatą: parking monitorowany 10 zł/doba, zwierzęta
do 5 kg - 35 zł/doba, wypożyczenie
rowerów, szlafroków, wycieczki,
masaże, okłady borowinowe.

8

Gazeta Senior nr 11/2021

AUTOPROMOCJA

GazetaSenior.pl
Czytaj codziennie
w Internecie

www.GazetaSenior.pl

Senior ...w małej,
polskiej wiosce
Andrzej Wasilewski

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

Newsletter
Gazety Senior
Zapisz się do Newslettera Gazety
Senior, a otrzymasz na swój adres
e-mailowy zbiór najciekawszych
artykułów publikowanych
w serwisie GazetaSenior.pl.
Bądź dobrze poinformowany.
Usługa jest bezpłatna.

Polska jest krajem
w Europie, który
starzeje się najszybciej. Średnia wieku
mieszkańców w roku
1980 wynosiła 33
lata, a w 2020 już
41,4 lata. W 2040
średnia będzie wynosiła 50 lat. Za 4
lata (w 2025), osób
w wieku ponad 60
lat będzie w Polsce
ponad 10 milionów
i będą oni stanowili
28 proc. ludności
kraju. A oto inny
przykład przemawiający do wyobraźni:
w roku 1990 na 100

Wsparcie układu
trawiennego
Wraz z wiekiem w organizmie zachodzi wiele
zmian. Dotyczy to także
układu pokarmowego, który coraz gorzej radzi sobie
z trawieniem, zwłaszcza
ciężkostrawnych posiłków.
Prawidłowa praca jelit ma
wpływ na cały organizm,
dlatego tak ważne jest, by
odpowiednio o nie zadbać.

Problemy trawienne

Problemy trawienne to problem
cywilizacyjny współczesnego
świata. Niestety ich nasilenie
zwiększa się wraz z wiekiem.
Żołądek produkuje coraz mniej
soków trawiennych, jelita pracują wolniej, przez co proces
trawienia trwa znacznie dłużej.
Sprzyja to powstawaniu bolesnych zaparć, które obniżają
komfort życia. Zdrowie całego
organizmu zaczyna się w jelitach, warto o nie szczególnie
zadbać.

Ochrona jelit

Zapisz się
Kliknij

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

Dobry preparat wspomagający jelita działa nie tylko na nie,
ale także wspomaga trawienie
i dba o wątrobę. Warto wybrać preparat w formie płynnej
o przyjemnym smaku, by nie
zniechęcić się do jego zażywania. Floradix zawiera naturalne
ekstrakty z roślin. Stosowany
regularnie znacząco poprawia
pracę jelit.

wnucząt przypadało
41 dziadków, czyli
każde z dziadków
miało przynajmniej
dwoje wnucząt.
W 2015 stosunek ten
wynosił 1:1. W województwie łódzkim
na 100 wnucząt już
przypada 126 dziadków, co oznacza
znaczną przewagę
liczebną starego
pokolenia. Za 20 lat,
czyli kiedy dzisiejsi
45 latkowie będą
przechodzili na
emeryturę, w Polsce
na 100 osób w wieku produkcyjnym

będą przypadały 83
osoby nieprodukcyjne (27 niepełnoletnich i 55 emerytów,
co oznacza dwa razy
więcej emerytów niż
młodzieży i dzieci).
Równocześnie
wydłużał się będzie
czas długości życia
seniorów. O ile
w roku 2018 wynosił on średnio 78
lat (dla kobiet 82,
dla mężczyzn 74),
o tyle, według prognoz demografów,
za 50 lat kobiety
będą żyły średnio
90 lat, mężczyźni 83.

Obecnie w Polsce
żyje 1,5 mln osób
powyżej 80 r.ż., za
lat 15 będzie ich już
2,6 mln. W tej chwili
już mamy w Polsce
ponad 4 tysiące
stulatków, a będzie
ich więcej – po
przejściu na emeryturę wielu będzie na
utrzymaniu państwa
jeszcze 40-50 lat.
Dość – bo nam się
w głowach liczby
poplączą.

REKLAMA
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W przypadku osób sędziwych są to i będą – osoby
owdowiałe (kobiety stanowią
70 proc. społeczności osób
80-letnich),
przeważnie
mieszkające i żyjące samotnie, najczęściej z pogarszającym się stanem zdrowia,
wymagające pomocy, opieki,
rehabilitacji.
Nie jest to dobra prognoza
dla dzisiejszych 40 latków.
Nadchodząca – a właściwie
stojąca u progu fala emerytów, nie skłania jednak żadnej ekipy rządzącej Polską
do poczynienia stosownych
przygotowań
organizacyjnych, prawnych czy infrastrukturalnych. W Poznaniu
na 150 tys. emerytów są 4
przychodnie
geriatryczne
i ani jednego oddziału geriatrycznego w szpitalach. Bo
nie ma geriatrów. W innych
województwach nie lepiej.
Lekarze rodzinni bardzo często nie są przygotowani do
pracy z pacjentami o wielochorobowości.
Pokrywają
swoją bezradność, jak nierzadko się słyszy, ignorowaniem lub wykpiwaniem
skarg zdrowotnych starych
ludzi. Na wizyty u specjalistów czeka się miesiącami,
na rehabilitację również, na
sanatorium dwa lata, domów pomocy społecznej
jest zbyt mało, opiekunek
w ośrodkach pomocy społecznej także, pielęgniarki
w przychodniach bardzo
często traktują ludzi starych
tak obcesowo, nieprzyjaźnie,
że wizyta w przychodni rodzi
wielki stres sędziwego człowieka.
Żadna ekipa rządząca Polską nie zawraca sobie głowy
perspektywicznym przygotowaniem kraju do rozwiązywania nadchodzących, dużych problemów z seniorami.
Wynika to z polskiej filozofii
rządzenia: od wyborów do
wyborów, w cyklu czteroletnim. Żadna partia nie czuje
się odpowiedzialna za przyszłość narodu, kształtowanie
polityki długofalowej, rozwiązania futurystyczne. Od 30 lat
przyjęło się, że każda nowa
ekipa uważa za swój obowiązek przede wszystkim zrujnować przynajmniej połowę

dokonań poprzedników, nawet jeżeli są one społecznie owocne – i rozpoczynać
od nowa w ramach zasady
permanentnej negacji, a nie
pozytywnej kontynuacji. Takie rządy, amatorskie, bez
poczucia odpowiedzialności,
nie wróżą emerytom niczego
więcej ponad doraźne, chaotyczne łatanie problemów
ich egzystencji. Tym bardziej
że jest to środowisko o znikomej sile oddziaływania na
władzę państwową, rozproszone, bierne. Zainteresowanie różnych organizacji
i instytucji (np. GOPS czy
MOPR, uniwersytety trzeciego wieku, fundacje, samorządy) wsparciem finansowym z programu Aktywności
Społecznej Osób Starszych
jest mierne (za wyjątkiem
Mazowieckiego, Śląskiego
i Krakowskiego). Żeby z tego
funduszu skorzystać, trzeba
mieć pomysł, a myślenie jest
rzeczą trudną i – jak wiadomo – niewielu chce się nim
zajmować.
W niektórych miejscowościach aktywnym zainteresowaniem otaczają seniorów
lokalne samorządy. Przykładem mogą być Gdynia, Poznań, Wrocław, Kraków gdzie
aktywność
instytucjonalna
na rzecz seniorów zasługuje
na uznanie. Ukazywaliśmy
na naszych łamach także
mniejsze miejscowości jak
Kołobrzeg, jeszcze mniejsze
Drezdenko czy gminę Strzałkowo, gdzie polityka senioralna lokalnych władz jest
bogata w rozwiązania aktywizujące seniorów, ułatwiające
im życie oraz wzbogacające
ich rozwój społeczny, zapobiegające alienacji wynikającej ze słabnących sił życiowych oraz z wąskiego nurtu
udziału w życiu społecznym.
Elementarną formą systemowego wsparcia, ze
strony polskiej państwowej
opieki społecznej, są zasiłki
pieniężne dla najuboższych
Stanowią one 75 proc. budżetu ośrodków pomocy
społecznej, obrazując zarazem głębię ubóstwa. W wielu
rejonach wiejskich z tej formy wsparcia korzysta 26-49
proc. rodzin, co określa ska-

lę zapotrzebowania i skalę
biedy. Mnogość rodzajów
świadczeń w połączeniu ze
skomplikowaną procedurą
ich przyznawania i skromnym
budżetem zdaje się formułować pogląd o fasadowości
opieki społecznej. Państwo
przeznacza na ten cel, statystycznie rzecz biorąc, około
40 zł na głowę mieszkańca
kraju, co nie jest powodem
do radosnej euforii. Ubogość
środków nie sprzyja rozszerzaniu działań ponad wąską,
ustawową niezbędność.
Opieka społeczna szerzej
rozumiana to nie tylko świadczenia pieniężne reperujące
budżet domowy warstwy najuboższej. To również inne
usługi wynikające z opiekuńczej roli państwa wobec
obywateli składających się
podatkami na koszty istnienia organizacji państwowej.
Na przykład usługi opiekuńcze dla samotnych osób niesamodzielnych. W mieście,
owszem, są. W Poznaniu na
przykład realizuje je kilkanaście instytucji, organizacji
i fundacji na zasadzie „każdy sobie rzepkę skrobie”, to
znaczy bez żadnej współpracy, koordynacji, niekiedy
dublując się. W terenie wiejskim natomiast usług takich
nie ma wcale, a potencjalni
podopieczni rozproszeni są
po jednym, trzech, pięciu –
w kilkunastu wioskach należących do gminy. Rodzina,
najbliżsi, młodzi oraz wiekowo dojrzali, bardzo często
od dwudziestu, trzydziestu
lat już tam nie mieszkają.
Najpierw w wyniku industrializacji lat siedemdziesiątych, a później z drugą falą
– upadkiem drobnego rolnictwa, wyemigrowali do
miast, nawet niekoniecznie
polskich. Wraz z zanikiem
ludności rolniczej, zanikła
silna, dawniej, bezinteresowna często, wzajemna pomoc
sąsiedzka.
„Chciałabym, żeby do
mamy przychodziła opiekunka, jak ja jestem w pracy,
czasem pielęgniarka. Żeby
mnie ktoś nauczył, jak mam
ją dźwigać, myć,
pielęgnować skórę, aby nie było
odleżyn. Żeby ktoś ze mną
porozmawiał, bo czasami nie
mogę sobie dać rady sama
ze sobą” – pisze samotna
kobieta ze wsi.
„Organizacja
zawiązana przez nas, szukając osi
działania, postanowiła zająć
się seniorami – pisze działaczka Koła Gospodyń Wiejskich. – Na początku były
wycieczki, wyjazdy do kina,
jakieś potańcówki, ale nasi
seniorzy potrzebują coraz
więcej usług w domu, często
specjalistycznych. Stali się
chorzy, często leżący. Wprowadziliśmy pomoc w sprzątaniu, zakupach, wyjazdach
do lekarza. Już nie dajemy
rady, przerasta nas skala.
W roku 2019 było 50, osób
a teraz jest 120”.
Nową jakość w opiece społecznej, także na odcinkach
pracy związanej z seniorami, ma wnieść ogólnopolski

eksperyment pod nazwą
Centra Usług Społecznych
w miejsce Ośrodków Pomocy Społecznej. Eksperyment
ten, co optymistyczne, nie
dotyczy samej tylko zmiany
nazwy, ale stworzenia szerokiego spektrum działań społecznych w nowych formach,
także w opiece nad seniorami. Centra mają za zadanie
rozwijać różnorodne usługi
środowiskowe,
wzmocnić
lokalne więzi społeczne, budować ideę samopomocy
sąsiedzkiej, a tym samym poprawiać jakość życia lokalnej
społeczności, uwzględniając
także w szerokim zakresie
potrzeby seniorów.
Celem CUS nie jest koncentracja usług w jednej
instytucji, ale integrowanie
oraz konsolidowanie usług
świadczonych przez różnych
lokalnych
usługodawców
państwowych, samorządowych i społecznych (organizacje, fundacje). Gmina
w oparciu o własną diagnozę może wprowadzać nowe
formy usług z całego spektrum zagadnień uważanych
za usługi społeczne i według
ustawy ma 16 obszarów do
wyboru.
– My wybraliśmy ich 9 –
mówi dyrektor nowopowstałego Centrum w
Gminie
Kramsk powiatu konińskiego, Andżelika Łoś. – Są to na
przykład: usługi towarzyszenia w środowisku zamieszkania seniorom i osobom
niesamodzielnym, mobilne
usługi sanitarne, pielęgniarskie, usługi wsparcia dla
opiekunów osób niesamodzielnych i jeszcze 5 innych
obszarów. Opieramy się na
pracownikach wyłącznie nowych, bo stara kadra GOPS
nie pragnie nowych wyzwań,
a nowi nie mają obciążeń
dotychczasowego
modelu
pracy. Jako GOPS mieliśmy
600 podopiecznych w gminie. Teraz mamy 11 tysięcy
w 14 wsiach i usługi nie tylko związane z biedą, ale zupełnie różnorodne w swojej
nowości – na przykład usługi
porozmawiania z osamotnioną starą osobą, zapewnienia
niemowlakom opieki na czas
pracy matki, czy pomocy pielęgniarskiej w zapobieganiu
odleżynom chorym w domu,
aktywizacji społecznej seniorów w miarę zdrowych, aby
w marazmie nie tracili energii
życiowej – nie sposób wyliczać tu wszystkie zadania –
mówi nasza rozmówczyni.
Centra mają doświadczalnie zbadać możliwość zbliżenia Polski do rozwiązań
zachodnich, co nie będzie łatwe w świetle mentalności rodaków, ale próbować trzeba.
Przecieranie szlaków nie jest
łatwe. Temat podjęło 40 samorządów w Polsce, ale jedynie dwa gminne. Jednym
z nich jest gmina Kramsk
w Wielkopolsce, a personalnie, dotychczasowa dyrektor
GOPS, Andżelika Łoś.
– Dla gmin jest to temat
trudny – mówi pani Łoś – bowiem miasta mają rozbudowaną sieć jednostek usłu-

gowych, istnieją społeczne
struktury, organizacje i fundacje świadczące pomoc,
a my musimy we wsiach dopiero inspirować ich powstawanie. Warunkiem powodzenia jest sprzyjający klimat ze
strony wójta i radnych, co
nie we wszystkich gminach
jest normą. My mamy dużo
przychylności i zrozumienia. GOPS i GOPR to usługi świadczeń pieniężnych
dla bezrobotnych, rodzin
biednych i zaniedbanych.
W nowym rozwiązaniu podejmuje się natomiast m.in.
wsparcie seniora, realną pomoc egzystencjalną, pomoc
w zagospodarowaniu jego
czasu. Dlatego nazywamy
te usługi jako nowe, bo do
tej pory na wsi takich usług
nie realizowano – mówi dyrektor Andżelika Łoś. – Po 3
latach nastąpi weryfikacja jakie, w jakiej formie i zakresie
będą potrzebne. Cały czas
jesteśmy na etapie poszukiwania form, wypracowujemy
rozpoznawanie i planowanie
usług dla grup, ale też dla
osób indywidualnych. Badamy zupełnie nowe w polskiej
rzeczywistości obszary potrzeb, problemy i sposoby
ich rozwiązywania. Brakuje
specjalistów. Uczymy się
wspólnie: oni realizatorzy
i my, ich kierownicy. Testujemy nowe zawody: organizator społeczności lokalnych,
organizatorem usług społecznych, organizator pomo-

cy społecznej. Już wiemy, że
np. organizator społeczności
lokalnej na terenie wiejskim
musi być ktoś miejscowy
i mieć predyspozycje. Planować rozwój usług indywidualnych powinien też ktoś
miejscowy, znający teren,
miejscowy potencjał społeczny, lokalne organizacje
i środowiskową mentalność.
– Z diagnozy wynika, że
różnorodne
indywidualne
usługi dla seniorów w terenie będą stanowiły znaczny
zakres naszej pracy – mówi
pani dyrektor – mimo trudności wynikających z rozproszenia
podopiecznych
w wioskach.
– A jak ze środkami transportu w takiej sytuacji? – pytam. – Wioski są przecież
rozproszone.
– Och! – wzdycha optymistycznie dyrektor. – Mamy
tutaj
Spółdzielnię
Usług
Społecznych, która dysponuje transportem. Zlecimy
i zapłacimy. Zadanie, które
podejmujemy, jest wsparte
środkami.
Redakcja nasza z zainteresowaniem będzie śledziła
przebieg owego nowatorskiego eksperymentu, życząc odważnej dyrektor pełnego sukcesu w przecieraniu
nowych ścieżek humanitarności i podnoszenia poziomu poczucia jakości życia
samotnych seniorów w małych wioskach.

REKLAMA

W dzieciństwie każde wakacje spędzałam
na wsi. Zachwycona nią, zauroczona, nie
wyobrażałam sobie, że na czas letniego
wypoczynku mogłabym pojechać gdzieś
indziej. Wydawało mi się wtedy, że wieś,
która była dla mnie magiczną krainą,
zawsze pozostanie taka sama. Dorastając,
stałam się świadkiem gwałtownej przemiany i to, co tak kochałam, odchodziło
w zapomnienie, nikło, gasło. A ja wciąż
miałam w pamięci opowieści moich babć,
dziadków, rodziców. Postanowiłam
je zachować w sercu i na papierze.
„Skrawek pola”, „Gościniec”, „Zielone pastwiska” to powieści opisujące
losy chłopskich rodzin, mieszkających
w położonej nad Huczwą zamojskiej
wsi. Inspirowane są prawdziwymi
historiami – opowieściami, których
słuchałam jako dziecko. Ale nie tylko,
to też efekt wieloletnich przygotowań
– rozmów z ludźmi, czytania tekstów
źródłowych, odwiedzin w muzeach
i skansenach. Wszystko to po to, by
czytelnik mógł zamknąć oczy i zobaczyć
wieś i jej mieszkańców, takimi, jacy byli
przed stuleciem.
Jeśli tęsknicie za dawną wsią, albo jeśli
jesteście jej ciekawi, jeśli chcecie zobaczyć, jak wielka historia wpływała na
losy ludzi, zapraszam do świata mojej
wiejskiej sagi.

Kasia Bulicz-Kasprzak
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Z Borysławia przez Nową Rudę do Paryża
Krystyna Ziętak
„Ja mam dużo nagród z naszej szkoły
i trochę mi żal z niej
odchodzić, bo ją
lubię, ale bardzo chcę
pójść do Liceum we
Wrocławiu, bo muzyka
bardzo mnie pociąga.
A poza tym w Nowej
Rudzie nie mam dużo
życzliwych koleżanek
poza jedną bardzo
dobrą i mądrą dziewczynką, Krysią. Często
do siebie chodzimy, jej
dom jest bardzo ładny
z ciepłą atmosferą. Jej
mamusia jest dla mnie
niezwykle serdeczna”.
Tak w liście do swojej
siostry Miny pisała
w 1957 roku moja
szkolna koleżanka Dzidka – osoba
trzech imion i trzech
nazwisk, jak się za
chwilę przekonacie.
Tą Krysią byłam ja.
Ona była ode mnie
lepsza „z polskiego”,
ja „z matematyki”. Tak
mówiła o nas nasza
wychowawczyni, pani
Bernatowa.

Dzidka kontynuowała naukę w Liceum Muzycznym
we Wrocławiu, ja w Liceum
w Nowej Rudzie. Potem ona
studiowała muzykologię na
Uniwersytecie Warszawskim,
ja matematykę we Wrocławiu. Spotykałyśmy się w Nowej Rudzie w czasie ferii. Nasza przyjaźń trwa już prawie
70 lat. Gdy rozpoczęłam
studia we Wrocławiu, Dzidka była tam w piątej klasie
Liceum Muzycznego. Odwiedzałam ją w akademiku.
To był inny świat niż ten mój
matematyczny. Dzidka grała
na pianinie.

Listy do Miny
Cytowany powyżej fragment
pochodzi z jednego z wielu
listów, które w latach 19461973 Mina dostała w Izraelu. Wszystkie szczęśliwie
przechowała. Zbiór tych listów właśnie się ukazał
w wydawnictwie Austeria: Lili
Fuchsberg, „Listy do mojej
siostry”.
Lili Fuchsberg to pierwsze
imię i rodowe nazwisko Dzidki, uratowanej w Borysławiu
przez Polaków Helenę i Władysława Grzegorczyków, którzy stali się jej przybranymi
rodzicami. Stąd bierze się jej
drugie imię i nazwisko: Zdzisława Grzegorczyk, które po
ślubie z Francuzem Jean-Fredem Ravet zamieniła
na: Catherine Ravet. Mimo
tych zmian ona dla mnie niezmiennie jest „Dzidką”.

L I S T Y D O M O J E J S I O S T RY
1946–1973
Zdzisława, Katarzyna Grzegorczyk-Ravet, urodzona jako Lili
Fuchsberg w Borysławiu w 1942
r. Mieszka w Paryżu od 1969 r.
Ukończyła Liceum Muzyczne we Wrocławiu oraz Studia
z Muzykologii na Uniwersytecie
Warszawskim (magister) i specjalizacja z muzyki francuskiej na
Sorbonie w Paryżu.
Po przyjeździe do Paryża pracowała kilka lat w Domu Kultury
w Sceaux (Ministerstwo Kultury), organizując ze stacją radiową
France Musique koncerty i wywiady głównie o polskiej muzyce oraz polskich kompozytorach
i wykonawcach. Produkowała serie audycji muzycznych w France Musique oraz audycje muzyczne w telewizji France II, promując muzykę polską.
Przez 25 lat była wykładowcą na Wydziale Muzykologii na Uniwersytecie Sorbonne IV.
Od przejścia na emeryturę pracuje w Paryżu jako wolontariusz w szpitalach dla dzieci, kształtując specjalistów z muzykoterapii

Historia dwóch sióstr, Miny
i Dzidki, jest poruszająca.
Po wojnie Mina wyjechała do
Izraela, a trzyletnia Dzidka
została w Polsce. Po dziesięciu latach rozłąki zobaczyły
się na chwilę na Międzynarodowym Festiwalu Młodzieżowym w Warszawie w roku
1955, drugi raz w roku 1962,
gdy Dzidka była już dwudziestoletnią studentką. Brak
kontaktu z siostrą to jedna
z wielu traum, których los nie
szczędził Dzidce.

Helena i Władysław
Grzegorczykowie
Prawdziwi, żydowscy rodzice Dzidki: Estera i Abraham
Fuchsbergowie
przekazali
ją polskiej rodzinie Helenie
i Władysławowi Grzegorczykom, gdy miała 6 tygodni –
po to, by uratować jej życie.
Sami zostali zamordowani
przez niemieckich nazistów.
Przybrani rodzice za przechowanie 18 osób pochodzenia żydowskiego zostali
uhonorowani w Jerozolimie
w 1965 roku medalem Yad
Vashem i w 2008 roku w Warszawie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski. Są w albumie „Polacy ratujący Żydów w czasie
Zagłady. Przywrócenie pamięci” wydanym z tej okazji
na zlecenie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mam ten album.
Helenę i Władysława Grzegorczyków znałam dobrze,
bo często i chętnie bywałam
u nich. Kochali Dzidkę bardzo
– pieszczotliwie nazywali ją
Dzidzią. Dbali o jej wykształcenie. Mama Helena parzyła
pomidory i dla Dzidzi ściągała z nich skórkę, co mnie
wtedy bardzo dziwiło. Teraz
sama tak robię. Do tej pory
przechowuję beżową chustę,
zrobioną przez Mamę Dzidki
z grubej włóczki na szydełku.
Dostałam ją na pamiątkę od
Dzidki, gdy jej Mama zmarła w roku 1985. Tato w roku
1981.

Kolonie w Karpaczu
i pamiętniki
Do Nowej Rudy przyjechałam w styczniu 1954 roku.
Była ostra zima, spadło dużo
śniegu. Trafiłam do czwartej
klasy, do której chodziła też
Dzidka. Moja droga do szkoły prowadziła obok domu,
w którym ona mieszkała. Być
może to było powodem, że
od razu zaprzyjaźniłyśmy się.
Dzidka wspomina, że pomagałam jej czasami w matematyce i dlatego zajęła trzecie miejsce na zawodach
okręgowych z matematyki.

Jej Mama z dumą napisała o tym do Miny. Był to rok
szkolny 1956/57.
Po czwartej klasie jako
jedyne uczennice z Nowej
Rudy pojechałyśmy na kolonie w Orlinku w Karpaczu.
Fantastyczne miejsce. Kolonie były zorganizowane dla
polskich dzieci z Francji i Belgii oraz z Polski. Byłyśmy
też na koloniach w Jugowie
pod Nową Rudą. Wolny czas
po szkole spędzałyśmy na
górce niedaleko naszych
domów. Chodziłyśmy tamtędy do lasu. Chyba byłyśmy
nierozłączne. Nawet na grupowym zdjęciu ze szkolnego balu maskowego stoimy
obok siebie.
W 1955 roku Dzidka wpisała do mojego pamiętnika
wierszyk i podpisała się:
„koleżanka z klasy V Zdzicha Grzegorczyk”. Cztery
lata później w innym pamiętniku napisała: „Krysiu! Nie
wszystko mów, co wiesz, lecz
zawsze wiedz, co mówisz!
Kochanej Kikuni Dzidka”. Tą
Kikunią jestem dla Niej do tej
pory, ona dla mnie Dzidką.

Paryż
Dzidka mieszka w Paryżu od
roku 1969. Jednym z powodów jej decyzji o wyjeździe
z Polski na stałe były niewątpliwie wydarzenia marcowe
w roku 1968 – jej mąż Jean-Fred był skłonny zamieszkać z nią w Polsce. Mówił jej,
że jest drugą Polką w rodzinie. Dzidka dowiedziała się,
kim była pierwsza Polka, dopiero wtedy, gdy na ścianach
pewnego domu pod Paryżem zobaczyła dużo zdjęć
Marii
Curie-Skłodowskiej.
Dom był kupiony za nagrodę Nobla przez Irenę, córkę
Marii
Curie-Skłodowskiej,
i jej męża Fryderyka Joliot.
Tą pierwszą Polką w rodzinie
Jean-Freda była właśnie Irena, drugą Dzidka. W spadku
Dzidka i Jean-Fred dostali piękny mebel: bibliotekę
Marii Curie-Skłodowskiej.
Nie znałam tej historii, gdy
pierwszy raz pojechałam do
Dzidki w roku 1981. Trzytygodniowy pobyt w Paryżu
był moim pierwszym kontaktem z „zachodem”. Wszystko mnie dziwiło. Pamiętam,
jak siedziałyśmy w parku.
Dzidka tłumaczyła mi m.in.,
jak we Francji działa służba zdrowia. Kto w Polsce
mógł wtedy pomyśleć, że
trzeba najpierw zapłacić
za leki w aptece lub wizytę
u lekarza, a potem starać
się o zwrot części kosztów
w „kasie chorych”.
Od Dzidki dostałam przewodnik „Polak zwiedza Pa-

ryż” nagrodzony medalem
brązowym miasta Paryża. To
dla mnie sentymentalna pamiątka. Aż trudno uwierzyć,
ile ciekawych miejsc w Paryżu zobaczyłam dzięki Dzidce
i niemu.

Dzieje rodziny
Losy Dzidki i jej rodziny były
trudne i okrutne. Książka „Listy do mojej siostry” pokazuje nie tylko historię pewnej
rodziny, ale też obraz tamtej
epoki. Jej opublikowanie jest
wyrazem miłości i wdzięczności Dzidki dla swoich polskich rodziców Heleny i Władysława Grzegorczyków.
Mój szkolny kolega Andrzej
Sługocki po przeczytaniu
książki napisał mi: „Tę książkę należy zalecić jako lekturę
obowiązkową uczniom szkół
średnich Izraela i Polski. (…)
W listach przebija autentyczna niemoc szarego człowieka w zderzeniu z systemem,

a jednocześnie brak agresji.
Daje się odczuć, mimo tych
niedogodności, miłość do
Polski”.
Marian Turski w słowie
wstępnym do książki napisał:
„Kiedy dostałem te listy do
ręki, nie mogłem się od nich
oderwać. Aż do świtu czytałem je ze ściśniętym gardłem.
(…) Te listy, szczęśliwie zachowane, opowiadają dzieje
niemowlęcia
uratowanego
przez prawych Polaków,
dojrzewanie tej dziewczynki
i jej świadomości i jej tożsamości. Polka, katoliczka, Żydówka? I dylemat: komu należy się to ocalone dziecko?
(…) To najlepsza z powieści,
jakie ostatnio czytałem, to
najsilniejszy z dramatów, jakie ostatnio widziałem”.
Historia życia Dzidki wzbogaca moje życie i wpływa
na moją hierarchię wartości.
I kto by pomyślał, że przyjeżdżając do Nowej Rudy, spotkam przyjaźń na całe życie.
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Życie to ruch, a ruch to życie
Kazimierz Nawrocki

REKLAMA

ORTEZA COXA
HIT SPORLASTIC
Orteza biodra stosowana po operacji wstawienia endoprotezy stawu biodrowego oraz zabiegach artroskopii biodra. Orteza Coxa Hit
zabezpiecza nogę w stawie biodrowym w odwiedzeniu i rotacji zewnętrznej. Zalecana przez lekarzy również, jako stabilizator stawu
biodrowego w leczeniu zachowawczym zwyrodnienia bioder, artretyzmu. Zalety to pasek kontrolny wskazujący odpowiednią kompresję, elastyczny, przewiewny materiał oraz bezstopniowa regulacja,
dzięki zapięciom na rzepy.

To znane powiedzenie warto przypominać seniorom,
szczególnie tym preferującym siedzący
tryb życia, ponieważ
w ślad za opinią dr
Urszuli Zdanowicz,
specjalisty ortopedii
i medycyny sportowej, ciało człowieka
stworzone zostało
tak, by było w ciągłym ruchu. Chodzenie czy spacery są
naturą człowieka.

Funkcje:
• Kompresja zapobiegająca
tworzeniu się krwiaków po
operacji
• Stabilizacja stawu biodrowego
• Lepsza koordynacja
i percepcja mięśni biodrowych
(propriocepcja)
• Lekki efekt odwodzenia stawu
biodrowego
• Możliwość zastosowania
kompresów termicznych jako
uzupełnienia fizjoterapii

Orteza kręgosłupa i tułowia
Kierując się tymi wskazaniami, zastanówmy się, jak
zmienić nawyki i wprowadzać ruch do swojego dnia.
Jest na to kilka sposobów.
Pierwszy z nich to wychodzenie na spacer codziennie,
bo ta forma ruchu to bardzo
efektywny sposób na cieszenie się witalnością. Dbając
o swoje zdrowie, postanówmy, że spacer będzie pierwszym krokiem do zmiany
nawyków i wprowadzenia tej
aktywności do codziennego
rozkładu dnia, a szybko poznamy pozytywne efekty tej
decyzji.
Wybierzmy spacer wszędzie tam, gdzie to możliwe.

Jeśli dojeżdżamy samochodem, zaparkujmy nieco dalej,
by dojść do miejsca docelowego spacerem. Zamiast
windy wybierzmy schody. Jeśli korzystamy z komunikacji
miejskiej, wysiądźmy dwa
przystanki wcześniej. Po południu zamiast kanapy i telewizora wybierzmy spacer po
parku czy pobliskiego lasu.
Zachęcajmy przy tym innych
do wyjścia z domu, zadbajmy o dobre towarzystwo, co
nas wzbogaci i dodatkowo
zachęci do spacerów.
W takich uwarunkowaniach nasza świadomość
wzrośnie i powie nam, że nieważne gdzie i w jaki sposób

– ważne, żeby pokonywać
codziennie określoną liczbę
kilometrów, gdyż dawka lekkiego, ale systematycznego
ruchu w postaci spacerów to
gwarancja lepszego zdrowia
i samopoczucia. Z czasem
zobaczymy, że spacer stanowi dla nas moment wytchnienia i odpoczynku.
Kiedy już przekonamy się
o zbawiennej dla zdrowia roli
spacerów, pomyślmy o tym,
czy nie warto zapisać się do
organizacji czy stowarzyszeń
senioralnych oferujących aktywny tryb życia, takich jak
uniwersytety trzeciego wieku
czy kluby seniora+. Mamy
wtedy szanse ujrzenia na

własne oczy, jak jesień życia
może być barwna, ciekawa,
pełna wyzwań i pozytywnych
emocji. Wejdźmy do środowiska, gdzie, poza spacerami będziemy mieć okazję
przyjrzenia się i poznania
wielu innych form ruchu,
które w zależności od zainteresowań, mogą wzbogacić
nasze dojrzałe życie. Idźmy
tam, gdzie aktywność króluje, gdzie dbałość o zdrowie
jest priorytetem, gdzie ludzie się szanują, wspierają
i pomagają sobie, a uśmiech
częściej zagości na naszym
obliczu.

REKLAMA

VERTEBRADYN OSTEO
SPORLASTIC

Gorset ortopedyczny zabezpieczający kręgosłup piersiowy wraz
z dolną częścią tułowia L-S oraz powłoki brzuszne. Polecany dla
osób z bezwzględnym wskazaniem do stabilizacji całego kręgosłupa, które nie lubią ciężkich, niewygodnych „zbroi”. Aktywna orteza
tułowia nie wywołuje efektu usztywnienia mogącego być przyczyną dyskomfortu. Skutecznie zapobiega pogłębieniu się skrzywienia kręgosłupa, pomagając utrzymać prawidłową postawę ciała
podczas poruszania się i siedzenia. Redukuje dolegliwości bólowe
pleców związane z przeciążeniem mięśni grzbietowych. Komfort
noszenia zapewnia elastyczny materiał oraz anatomiczna, wstępnie uformowana i regulowana szyna. Ma łatwe w obsłudze zapięcia
oraz indywidualną regulację pasków i ułożeń pelot ramiennych.

Zalecana:
• Osteoporoza, leczenie
zachowawcze kifoz
wtórnych
• Garb połączony
z bolesnością
• Niewydolność mięśni
• ZZSK (choroba
Bechterewa)
• W przebiegu leczenia
choroby Scheuermanna
• Stabilne złamania kręgów
w odcinku piersiowym/
lędźwiowym kręgosłupa.

Dostępna w wielu rozmiarach!
Dopasuj odpowiedni, mierząc na siedząco obwód pasa oraz
długość kręgosłupa od kręgu szyjnego C7 do powierzchni krzesła.

Zamówienia,
porady dot.
sprzętu medycznego
+48 33 499 50 00
info@timago.com
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

12

Gazeta Senior nr 11/2021

Poznaj
SENIORADĘ
Kompendium niezbędnej wiedzy
dla osób starszych
Ruszała SENIORADA, czyli cykl przydatnych porad, kierowanych do osób
60+, dotyczących
żywienia, aktywności
fizycznej, profilaktyki
chorób serca i mózgu. SENIORADA
to projekt edukacyjny, realizowany
w ramach kampanii
edukacyjnej STOP
UDAROM, mającej
na celu budowanie
świadomości społecznej w zakresie
profilaktyki udaru
mózgu i migotania
przedsionków oraz
ograniczania ich medycznych i społecznych skutków. Kompendium dostępne
jest na stronie www.
stopudarom.pl
i FB STOP UDAROM w formie m.in.
animacji edukacyjnych, nagrań wideo
z wypowiedziami
ekspertów i infografik z praktycznymi
poradami.

Ruch, który zmienia
życie
W profilaktyce udaru mózgu
i wielu innych poważnych
chorób kluczową rolę odgrywa regularna aktywność
fizyczna. Powinna być ona
świadoma i zaplanowana.
Dlatego
dla
zachowania
zdrowia wskazany jest trening o umiarkowanej intensywności, ok. trzech razy
w tygodniu po 20-30 minut,
najlepiej o tej samej porze.
– Powinniśmy kontrolować
naszą wagę i wymiary, bo to
może być pierwszy sygnał
mówiący, że coś jest nie tak
z naszym zdrowiem. Ruch,
aktywność na powietrzu
wzmagają produkcję hormonów szczęścia, endorfin,

co samo w sobie ma bardzo
pozytywny wpływ na nasze
zdrowie. Musimy pamiętać,
że zakupy, spacer, zabawa
z wnukiem czy sprzątanie
w domu są wskazane, ale
nie zastąpią regularnych
ćwiczeń. – zwraca uwagę
Hanna Fidusiewicz, trenerka,
propagatorka ruchu fitness
w Polsce, która przygotowała
porady i proste ćwiczenia dla
seniorów w ramach projektu
SENIORADA

Ważny czas, czyli
o pierwszej pomocy
W przypadku udaru mózgu
dosłownie liczy się każda
minuta. Przyczyną udaru jest
nagłe odcięcie dopływu krwi
do mózgu, do którego dochodzi wtedy, kiedy naczynia
krwionośne
dostarczające
tlen i substancje odżywcze
do mózgu zostają zablokowane przez skrzep krwi lub
następuje ich uszkodzenie.
Mózg pozbawiony tlenu dostarczanego przez krew, zaczyna obumierać. Od tego,
jak szybko zostanie udzielona fachowa pomoc medyczna, zależy dalsze zdrowie, a nawet życie chorego.
– Wskazówki, jak rozpoznać
i zachować się w obliczu
udaru mózgu, zawarte są
w rozwinięciu słowa udar:
U – jak utrudniona mowa, D
– jak dłoń opadnięta, A – jak
asymetria ust i R – jak reaguj
natychmiast. Warto ten akronim zapamiętać lub zapisać
i mieć zawsze pod ręką. Jeśli
zaobserwujemy takie objawy
u siebie lub bliskiej osoby,
natychmiast wezwijmy pogotowie ratunkowe, dzwoniąc
na numer 999 lub 112. – radzi dr Sebastian Szyper, Specjalista Fizjoterapii, Prezes
Stowarzyszenia Udarowcy –
Liczy się Wsparcie, partnera
kampanii STOP UDAROM.
Po więcej informacji i porad zapraszamy na stronę
www.stopudarom.pl i FB
STOP UDAROM, gdzie zamieszczane będą materiały
edukacyjne, ważne i przydatne dla seniorów.
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Jesień, czyli na pisanie
nigdy nie jest za późno

Kasia Bulicz-Kasprzak – pisarka,
która prowadzi również warsztaty pisania
– będzie odkrywać
przed Czytelnikami
„Gazety Senior” uroki
tej czasem zapomnianej sztuki. Zapraszamy na nowy cykl.

Lubię nasz klimat, jest taki
zróżnicowany. Mamy gorące
lato, mroźną zimę i złotą polską jesień. Anglicy są uważani za ludzi, którzy najwięcej
mówią o pogodzie, ale cóż
tam oni mogą powiedzieć?
„W zeszłym roku o tej porze padało” albo „Wrzesień,
jak zwykle, deszczowy”. I to
chyba tyle. Za to my! Choćby
śnieg, który spadł, nie spadł,
będzie na święta, albo i nie
będzie, raz spadł w kwietniu, a gdy byłam dzieckiem
to nawet w maju, kiedyś
w październiku tak napadało,
że pozrywało kable i ludzie
przez tydzień nie mieli prądu. Tyle o samym śniegu,
a do tego dochodzą deszcz,
wiatr, mgła, skwar. Przeglądałam kiedyś księgę przysłów polskich – więcej niż
połowa z nich poświęconych
było właśnie pogodzie. Tak,
o pogodzie potrafimy rozmawiać jak nikt. Jednak czy jest
to powód, by od zaczynać
od tego artykuł, który ma być
o pisaniu? W pewien sposób
tak, zaraz się ze wszystkiego
wytłumaczę.
Okno pokoju, w którym
piszę wychodzi na ulicę,
rosną przy niej stare dęby.
Ilekroć spojrzę w okno widzę
gałęzie. W chwili, gdy piszę
te słowa, na drzewach jest
jeszcze sporo zielonych liści,
myślę jednak, że gdy artykuł
trafi do druku, będą już same
żółte i brązowe. A jednak,
nawet za rok, będę pamiętała ten moment – niebieskie
bezchmurne niebo, zielonożółta pstrokacizna liści,
brązowe konary. Będę pamiętała również to, że zanim
zabrałam się do pisania, wymieniłam kwiaty w donicach,
bo udało mi się kupić śliczne
wrzosy i kilka żółtych chryzantem, które bardzo lubię.
Może uda mi się zapamiętać
więcej czynności, które wykonałam; sytuacji, które się
zdarzyły. Bo, choć w tekście
o nich nie wspominam, moja
podświadomość wpisuje je
między wiersze i kiedy za rok

wrócę do tego artykułu, cały
ten dzień stanie mi przed
oczyma. Nie ma w tym nic
dziwnego, tak właśnie działa
nasza pamięć – zahacza jedne wspomnienia w innych.
Dlatego też, gdy cofamy się
myślami w przeszłość, potrafimy przypomnieć sobie tylko
te dni, w których wydarzyło
się coś znaczącego. Pozwolę sobie użyć pewnej metafory – otóż my zapisujemy
nasze życie ołówkiem, a pamięć to gumka, która wyciera
wszystko, co jej zdaniem jest
bez znaczenia.
Zaraz, zaraz! – ktoś się
obruszy – Przecież pamięć
służy do zapamiętywania,
a nie do zapominania. Racja. Po ołówku zostaje ślad.
Niestety, jest to ślad bardzo
mało czytelny. Na szczęście istnieją sposoby, by do
niego dotrzeć. Istnieją też
sposoby, by utrwalać wspomnienia. Dziś najpopularniejszym jest robienie zdjęć.
Wolałabym jednak skupić
się na starszym i, moim zdaniem najlepszym, sposobie
zachowywania i utrwalania
przeszłości i teraźniejszości,
jakim jest pisanie.
Pisanie i czytanie to niewątpliwie czynności, mające
w sobie coś magicznego.
Pamiętam czasy, gdy byłam
dzieckiem, brałam gazetę
i z zachwytem przyglądałam
się zadrukowanym stronom.
Niecierpliwie czekałam na
chwilę, gdy będę mogła je
przeczytać. Dziś wiem, że
nie tylko ja tak miałam, że to
pragnienie poznania liter jest
wspólnym doświadczeniem
wielu ludzi. Później, gdy już
je znamy, jaką przyjemność
sprawia nam kaligrafowanie własnego podpisu. Jaką
satysfakcję dają pierwsze,
własnoręcznie napisane słowa i zdania, prawda? Dziecko przekraczające bramy
świata pisma, jest przekonane, że może w nim wszystko.
Będzie pisało bajki, tworzyło
wiersze, napisze książkę. Co
dzieje się później? Ano później najczęściej o tym zapominamy.
Wrócę znów do pamięci. W jednym z opowiadań
o Sherlocku Holmesie pada
porównanie pamięci do strychu, na którym jest wszystko.
Badania naukowe, prowadzone sto lat później, wykazały, że faktycznie, człowiek
niczego nie zapomina, tylko
nie zawsze potrafi to sobie
przypomnieć. Tym, czego
w tej chwili bardzo by chciała, jest zachęcenie Was, drodzy Czytelnicy, byście przypomnieli sobie ten moment,
gdy jako dzieci chcieliście

pisać. Chciałabym, żebyście znów tego zapragnęli.
Chciałabym również, by tym
razem nie poszło to w niepamięć.
Pisanie jest proste, przyjemne,
satysfakcjonujące.
Gdy jednak bierzemy do ręki
napisaną przez kogoś książkę, ta wydaje nam się owocem trudnej i żmudnej pracy.
To nie dla mnie – myślimy,
gasząc w sobie pragnienie,
by samemu coś napisać.
Powtórzę więc – pisanie jest
proste, przyjemne i satysfakcjonujące. Proszę pamiętać,
że Matejko uwieńczył swoją
drogę artystyczną „Bitwą
pod Grunwaldem”, nie była
to jego pierwsza praca. My
również zaczniemy od czegoś prostego, by w kolejnych spotkaniach na łamach
tej gazety, poznawać tajniki
warsztatu pisarskiego.
Gdy już skończymy, powtórzycie ze mną „Pisanie jest proste, przyjemne
i satysfakcjonujące”.

fot. Aneta Mikulska/Patrzę kadrami.

Kasia
Bulicz-Kasprzak
pisarka, która z kobiecą delikatnością przedstawia trudne
sytuacje, a humorem, doprawionym nutką cynizmu
zachęca czytelnika do spojrzenia na opisywane wydarzenia z innej perspektywy.
Nie udziela rad, lecz daje
nadzieję na świat pełen dobra
i życzliwości, uważa bowiem,
że wszyscy mamy obowiązek
w taki świat wierzyć.
Prowadzi kursy i warsztaty,
odkrywając przed uczestnikami uroki pisania.

Autorka sagi
wiejskiej „Skrawek
pola”, „Gosciniec”
i „Zielone
pastwiska”
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Daj sobie OPARCIE, zbuduj
wewnętrznego przyjaciela
Jadwiga Kwiek
ABC Psychologii dla seniorów. Cykl
Wszyscy wiemy, jak bardzo
potrzebni są nam przyjaciele
dający oparcie w trudnych
chwilach. Jak ważną rzeczą
jest dbanie o dobre relacje
z innymi. Równocześnie należy mieć świadomość tego,
że nie możemy przeżyć życia
na wzór powoju owiniętego
wokół innych. Musimy się nauczyć znajdowania oparcia
w sobie samym. Budować
wewnętrznego przyjaciela.
Oparcie w sobie jest źródłem odwagi, energii, niezależności oraz równowagi.
Ma ono trzy składowe:
• świadomość ciała,
• świadomość oddechu,
• poczucie ugruntowania.
W. Eichelberger, psycholog i psychoterapeuta, dyrektor Instytutu Psychoimmunologii, kreśli taki obraz
budowania oparcia w sobie.

Świadomość ciała
Wyobraźmy sobie nasze ciało jako obszerny, wygodny
dom, mało tego – pałac pełen
sal, pokoi i różnych zakamarków. Jest on tak obszerny, że
do wielu z tych pomieszczeń
nie zaglądamy, a o niektórych nie wiemy nawet, że istnieją. Można powiedzieć, że
spędzamy życie, nie wchodząc w posiadanie i nie ogarniając naszego cielesnego
dziedzictwa. W związku z tym
nie mamy pewności, co tak
naprawdę dzieje się w tym
tak mało znanym, a więc tajemniczym i groźnym domu
– ciele. Ograniczeni do kilku
pomieszczeń, w których czujemy się bezpiecznie, zalęknieni przemykamy obok tych
zamkniętych. Wydaje się
nam, że nie mamy do nich
kluczy i że na zawsze muszą
pozostać poza naszą kontrolą, a gdy dochodzą z nich
jakieś dziwne, niezrozumiałe
odgłosy, skazani jesteśmy
na niepokojące, alarmujące
domysły. Niewygodnie, głupio, a nawet strasznie jest
mieszkać we własnym domu
z dzikimi lokatorami, których
nie widzieliśmy na oczy. Mało

kto wie, że są sposoby, aby
te zamknięte pokoje pootwierać i że nasze poczucie bezpieczeństwa wzrasta wprost
proporcjonalnie do ilości
otwartych,
posprzątanych,
przewietrzonych i używanych pokoi – czyli uświadomionych obszarów własnego
ciała. Na poziomie neurologicznym poszerzanie świadomości ciała sprowadza się
do tworzenia nowych, sprawnych połączeń komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi organami i częściami
organizmu a świadomym
mózgiem, czyli korą mózgową. Tam właśnie tworzy się
coś w rodzaju mapy ciała.
Im bardziej rozległa, przestrzenna i szczegółowa jest
ta mapa, tym lepiej dla nas,
tym bezpieczniej się czujemy, a także – co szczególnie
ważne – lepiej rozumiemy,
co się z chwili na chwilę
z naszym ciałem dzieje.
Krótko mówiąc, mamy lepszy monitoring albo – zmieniając metaforę – większe
bogactwo wskaźników na
tablicy rozdzielczej naszego
wyścigowego samochodu.
To oczywiście pomaga właściwie oceniać możliwości,
ograniczenia i zagrożenia,
jakim podlega wspaniały pojazd, jakim jest ludzkie ciało.
Wiadomo, że ci z nas, którzy
nadmiernie przeciążają się
obowiązkami i łatwo wpadają
w stres, miewają niedokładną i za małą mapę ciała albo
zbyt małą ilość neurowskaźników na desce rozdzielczej
swojej kory mózgowej.

Świadomość oddechu
Uświadomiony oddech przeponowy
jest
najbardziej
efektywnym i pożytecznym
narzędziem, do jakiego możemy się odwołać w sytuacjach stresowych; przywołuje
do rzeczywistości, dostarcza
nadwyżki energii potrzebnej do poradzenia sobie
z trudną sytuacją, uwalnia
od nadmiernego napięcia,
pomaga złapać dystans i nie
reagować nawykowo, popra-

WyKŁADy, WARSZTATy Z AUTORKą
Dr Jadwiga Kwiek przyjmuje zaproszenia na wykłady, warsztaty
i spotkania autorskie od sanatoriów organizujących turnusy dla
seniorów, UTW, bibliotek i klubów seniora. 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

wia nastrój. Ale żeby móc korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw przeponowego
oddychania musimy umieć
w stresowej sytuacji zdać sobie sprawę z tego, co dzieje
się z naszą przeponą – czyli poczuć, że się usztywnia
i blokuje – a potem wysłać jej
jasne polecenie rozluźnienia
się i uruchomienia. A do tego
również potrzebna jest świadomość ciała. Im jej więcej,
tym lepiej, a jeszcze lepiej,
gdy dotyczy także nóg.

Poczucie ugruntowania
Mówimy często o „mocnym
staniu na własnych nogach”,
o byciu „kutym na cztery
nogi”, o „trzymaniu równowagi” i o tym, że można
„daleko zajść, wysoko się
wspiąć, dużo znieść” i „dużo
unieść”. Wszystkie te wyrażenia potocznego języka
wskazują oczywiście na nogi
– a dokładniej mówiąc, na
ich znaczenie w realizowaniu
trudnych zadań, w osiąganiu ambitnych celów w znoszeniu przeciążeń i radzeniu
sobie w walce. W psychologicznym myśleniu, które nie
oddziela ciała od umysłu,
świadomość tego, że możemy liczyć na własne nogi, nazywa się poczuciem ugruntowania. Po to, by dobrze
przygotować ludzi na znoszenie przeciążeń i stresu
wiele czasu i uwagi poświęca
się również tej sprawie. Aby
być odpornym na choroby
i stres, dobrze jest zadbać
o to, aby nasze ciało – dom
naszej Psyche – był przez
nas w całości zamieszkany,
aby wystarczało mu energii
na dobre oświetlenie, ogrzewanie, wentylację i komunikowanie się ze światem, no
i żeby stał na solidnych fundamentach.
Współcześni seniorzy wychowywani byli w kulturze,
w której przeciwstawiano
ciało duchowi, traktując je
jako coś podrzędnego, podporządkowanego „duchowi”.
Dziewczynki bywały wręcz
strofowane za przywiązywa-

nie uwagi do własnej cielesności. Niejedna dzisiejsza
seniorka słyszała zapewne
w młodości: „nie patrz w lustro, bo zobaczysz diabła”.
Tymczasem
współczesna
wiedza dostarcza coraz to
nowych dowodów na potwierdzenie tego, że jesteśmy niepodzielną całością.
I jeżeli chcemy zbudować
wewnętrznego przyjaciela,
znaleźć oparcie w sobie, powinniśmy zacząć od zatroszczenia się o własne ciało.
I nie chodzi absolutnie
o ściganie się z urodzonymi dużo wcześniej. Nasze
ciało, jak wszystko w przyrodzie, ma prawo zmieniać
się i przemijać. Zatem zaakceptujmy to i rozpoznajmy
jego aktualne możliwości.
Starajmy się je poszerzać,
a przynajmniej zachować.
Mawia się potocznie o „walczeniu” ze słabościami. Tego
zdecydowanie nie należy
robić. Walka z własnym
ciałem jest rodzajem autoagresji. A każda agresja jest
zła i na dłuższą metę przynosi złe skutki. Nie oznacza to
lenistwa i samopobłażania.
Ciało należy zachęcać do
wysiłku. Tak, jak zachęcamy
ukochane dzieci, z czułością i miłością. Zamiast zaciskania zębów i wymuszania
kolejnego wysiłku, mówmy
do siebie z życzliwością:
możesz, potrafisz, spróbuj,
jeszcze trochę, jeszcze kolejny krok do przodu. Nie
popędzajmy się, tak, jak nie
popędzamy małego dziecka,
które uczy się chodzić. Zachęcajmy z uśmiechem i na
pełnym oddechu.
Dzięki
wewnętrznemu
przyjacielowi poprawią się
nasze relacje z innymi. Unikniemy emocjonalnej zależności i energetycznego wampiryzmu. Będziemy zdolni do
budowania satysfakcjonujących relacji. Pokonamy stres.

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.

REKLAMA

Bakteria Helicobacter pyroli
Jak ją wykryć?

Problemy żołądkowe,
zaparcia, zgaga czy
problemy z cerą to jedne z wielu symptomów
zakażenia bakterią
Helicobacter pylori.
Atakuje ona żołądek
i powoduje szereg
problemów. Im dłużej
bytuje w organizmie,
tym większe ryzyko
wystąpienia groźnych
powikłań, takich jak
trudne do wyleczenia
problemy skórne,
wrzody żołądka,
a nawet nowotwory.
Dodatkowo możliwość
zarażenia się jest
bardzo wysoka. Jak
prawidłowo zdiagnozować zakażenie
Heliobacter pylori?
Zakażenie
– jak przebiega?
Helicobacter pyroli charakteryzuje się spiralnym kształtem, a rzęski na jej końcu pozwalają jej na poruszanie się
oraz wnikanie w głąb żołądka.
Dodatkowo, aby mogła przeżyć w jego wnętrzu, wykorzystuje enzymy, które zamieniają środowisko z kwaśnego
na zasadowe. To sprawia,
że uzyskuje ona odpowiednie otoczenie do bytowania
i namnażania się.

Objawy i powikłania
Objawy zakażenia bakterią
Helicobacter pyroli to bóle
brzucha, nudności, brak
apetytu, zaparcia, wzdęcia,
zgaga. Zakażenie tą bakterią

odpowiedzialne jest za większość przypadków choroby
wrzodowej żołądka, oraz
niemalże wszystkie (95%)
przypadki owrzodzenia dwunastnicy. Jednak to nie jedyne powikłania, inne groźne
konsekwencje to wystąpienie
choroby nowotworowej. Dlatego też tak ważna jest odpowiednia profilaktyka.

Domowe testy
Jak wykryć zakażenie bakterią Helicobacter pylori? Możliwe jest wykonanie dwóch
rodzajów testów w domu:
Helicobacter TEST z krwi
lub Helicobacter Antygen
TEST z kału dostępne do zakupu w aptece, lub na stronie
www.domowelaboratorium.pl.
Oba produkty są skuteczne
i miarodajne oraz zapewniają
laboratoryjną dokładność.
Wykonanie testu samodzielnie w domu jest bardzo prostą czynnością. W zależności
od wybranego rodzaju testu
przeprowadzamy go w inny
sposób:
• Wybierając Helicobacter
TEST z krwi pobieramy
próbkę z palca za pomocą
specjalnej pipety i wprowadzamy pozyskany materiał
do okienka w płytce testowej. Wynik uzyskamy po 5
minut i jest widoczny w postaci prążków.
• Helicobacter
Antygen
TEST z kału rekomendowany jest szczególnie
w przypadku wykonywania go u dzieci, oraz jako
potwierdzenie dodatniego
wyniku testu Helicobacter
TEST z krwi. Jak go wykonać? Z próbki pobranej do
pojemnika z roztworem pobieramy 3 krople zawiesiny,
którą z kolei nanosimy na
płytkę testową. Wynik odczytujemy w ciągu 10 minut w postaci prążków na
pasku.
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Rozrządzenia testamentowe
czyli co powinno i co może być objęte
treścią testamentu
Masz do tego PRAWO! Cykl pod patronatem
notariuszy Izby Notarialnej we Wrocławiu
Rozrządzenia testamentowe to nic innego, jak wyrażenie
swojej ostatniej woli
w treści testamentu.

Osoba sporządzająca testament, nazywana również
spadkodawcą lub testatorem, może rozrządzić całym
swoim majątkiem na wypadek śmierci. W szczególności może powołać spadkobierców, dokonać zapisów
lub poleceń, albo też ustanowić wykonawcę testamentu. Jednakże podstawowym
i najważniejszym rozrządzeniem testamentowym jest
ustanowienie spadkobiercy.

Może i wspaniałe, ale czy na pewno moje? z takim pytaniem mierzy się joanna (agata Buzek), bohaterka komedii obyczajowej Łukasza Grzegorzka („kamper”, „Córka
trenera”). troskliwa córka, wyluzowana matka, lubiana
nauczycielka, żona, z którą można konie kraść – w każdej
z tych ról wypada doskonale. i w żadnej z nich od dawna
nie czuje się sobą. dlatego „jo” prowadzi podwójne życie,
ma tajemnicę, którą nie dzieli się z nikim. Bo gdyby ktoś się
dowiedział, byłby to koniec wszystkiego, co w jej świecie
wydaje się takie „wspaniałe”.
Ciepły, a zarazem dowcipny i brawurowy film Grzegorzka
jest historią kobiety, która nie chce być już grzeczną dziewczynką. Czy jednak wystarczy jej odwagi, by się zbuntować, zatrząść posadami małżeństwa, stracić reputację
i sięgnąć po to, na czym naprawdę jej zależy? W nakreślonej z empatią i fenomenalnie zagranej przez agatę Buzek
postaci przejrzy się mnóstwo kobiet, które złożyły kawałek
siebie na ołtarzu cudzych oczekiwań. Bohaterka „Mojego
wspaniałego życia” nie czuje się jednak ofiarą: ryzykuje,
popełnia błędy i tańczy do upadłego.
o sile filmu decyduje nie tylko charyzma „jo”, ale także
fantastyczny aktorski trójkąt, którego dynamika zmienia
się na naszych oczach. agata Buzek, jacek Braciak i adam
Woronowicz sprawiają, że nie ma w „Moim wspaniałym
życiu” postaci, za którą nie trzymalibyśmy kciuków.
rozgrywający się w prowincjonalnej, malowniczej nysie
film przypomina, że prawdziwe życie nie jest gdzie indziej,
tylko wszędzie tam, gdzie próbujemy być szczęśliwi na
własnych warunkach.

Spadkodawca musi osobiście wskazać spadkobiercę
w testamencie. Nie jest zatem
możliwe, aby upoważnić inną
osobę, która zdecydowałaby
za nas, kto będzie naszym
spadkobiercą. Powołaną do
dziedziczenia może być każda osoba wskazana przez
spadkodawcę,
zarówno
z kręgu krewnych np. dzieci,
wnuki, rodzeństwo, rodzice,
jak też małżonek, lub osoba
obca np. przyjaciel, konkubina, sąsiad, albo też osoba
prawna. Jedynym warunkiem bycia spadkobiercą jest
zdolność do dziedziczenia,
co oznacza, że osoba taka
musi żyć lub istnieć w chwili
śmierci spadkodawcy. Wyjątek stanowi powołane w testamencie dziecko poczęte,
które będzie dziedziczyło
pod warunkiem, że urodzi
się żywe.
Spadkobierca musi być
tak określony, aby na podstawie samej treści testamentu było możliwe jego zidentyfikowanie. Najlepszym
rozwiązaniem będzie podanie imienia (imion) i nazwiska osoby powołanej, zaś
w przypadku osób prawnych
jej nazwy (np. nazwy firmy,
fundacji). Nie ma przeszkód
do wskazania spadkobier-

cy opisowo, należy jednak
pamiętać, żeby można było
w sposób niebudzący wątpliwości ustalić taką osobę np.
„mój najstarszy syn”, „moja
najlepsza i jedyna od czasów
szkoły średniej przyjaciółka
Basia”. Jeżeli spadkobiercy
nie będzie można bez najmniejszych wątpliwości zindywidualizować, to taki testament będzie bezskuteczny.
Spisując testament, nie musimy używać ściśle określonych słów dla ustanowienia
spadkobiercy. Dopuszczalne jest użycie jakichkolwiek
określeń, z których wynika
wola powołania do dziedziczenia. Można posłużyć się
zwrotami „przekazuję mój
majątek mojemu mężowi”,
„przeznaczam
wszystkie
zgromadzone dobra swoje
córce Ewie”.
Można powołać do dziedziczenia jedną lub kilka osób
i dowolnie określić wielkość
przypadających im udziałów
w spadku. Określenie wielkości udziałów dokonujemy
w sposób wyraźny, np. „do
całości spadku powołuję
syna i córkę w częściach
równych po 1/2 części” albo
„do całości spadku powołuję
syna w 3/4 częściach i córkę
w 1/4 części”. Jeśli natomiast
udziały przypadające spadkobiercom nie zostaną przez
testatora ustalone, to zgodnie z zasadami prawa będą
oni dziedziczyć w częściach
równych.

Treścią testamentu może
być objęte również wydziedziczenie spadkobiercy. Co
to właściwie oznacza? W języku potocznym „wydziedziczenie” obejmuje wszystkie
przypadki, w których spadkodawca pozbawia niektórych swoich spadkobierców
udziału w spadku. Wydziedziczenie w potocznym znaczeniu występuje przy dziedziczeniu
testamentowym
bardzo często. Są to takie
sytuacje, gdy powołujemy
do dziedziczenia tylko jedno
z dwojga dzieci, albo cały
majątek zapisujemy na rzecz
żony i wówczas dzieci nie
dostają części spadku, który
by im ustawowo przypadał.
Wydziedziczenie we właściwym znaczeniu to pozbawienie zstępnych (czyli dzieci, wnuki, prawnuki), a także
małżonka i rodziców prawa
do zachowku. Oznacza to,
że osoby, które zostają wydziedziczone, oprócz tego,
że nie otrzymują spadku, to
również nie mogą ubiegać
się o żadne spłaty od tych
osób, które zostały powołane w testamencie. Pozbawienie prawa do zachowku
stanowi najsurowszą karę
w stosunku do spadkobiercy,
który postępuje w sposób
naganny. W związku z tym
nie może być powodem wydziedziczenia fakt, że dany
spadkobierca jest dobrze
sytuowany, posiada miesz-

kanie, czy dom i tylko z tego
powodu zostanie wydziedziczony. Przyczyny wydziedziczenia ściśle określają przepisy prawa. Są to:
1. uporczywe
postępowanie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, chodzi
o takie zachowanie, którego osoba sporządzająca
testament nie akceptuje
np. nadużywanie alkoholu, ciągłe uchylanie się od
pracy, zażywanie narkotyków, hazard itp.,
2. dopuszczenie się wobec
spadkodawcy albo wobec
najbliższej mu osoby przestępstwa przeciwko życiu,
zdrowiu lub wolności albo
rażącej obrazy czci, w tym
przypadku wystarczy jedno zdarzenie – popełnienie
określonego przestępstwa
czy też taka obraza czci,
której spadkodawca nie
jest w stanie wybaczyć,
3. uporczywe niedopełnianie
obowiązków
rodzinnych
i ten stan musi trwać np.
stałe
nieutrzymywanie
żadnych kontaktów, ciągły brak opieki i pomocy
niedołężnemu rodzicowi.
Wydziedziczenia dokonujemy wyłącznie w testamencie, a przyczyna musi być
określona, najlepiej z podaniem przykładów niegodnego postępowania spadkobiercy.

W kolejnym odcinku:
Dalsze informacje dotyczące rozrządzeń testamentowych, a w nim, jak dokonać zapisów w testamencie,
nałożyć na spadkobiercę polecenia, czy ustanowić wykonawcę testamentu i jaką rolę pełni wykonawca.
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DODATEK a ZASIŁEK
pielęgnacyjny dla seniora
Różnice, kwoty, jak się ubiegać
Bardzo często
mylone są pojęcia
zasiłku i dodatku
pielęgnacyjnego.
Różnice są dosyć
istotne.
Dodatek pielęgnacyjny wypłaca Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, natomiast zasiłek pielęgnacyjny – gmina.
Przez wiele lat ZUS wypłacał
zarówno zasiłki, jak i dodatki pielęgnacyjne. Następie
wypłatę zasiłków przejęły
urzędy właściwe dla miejsca
zamieszkania osoby, która
zasiłek dostaje, czyli wójt,
burmistrz lub prezydent miasta, a dodatki w dalszym ciągu wypłaca ZUS.
– Każda osoba, która skończy 75 lat dostanie dodatek
od ZUS z „urzędu”, to znaczy,
że nie trzeba składać żadnych wniosków, aby Zakład
doliczył dodatek do emerytury – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik
Prasowy ZUS na Dolnym
Śląsku. – Inna jest sytuacja
w przypadku dorosłych, którzy są całkowicie niezdolni
do pracy oraz samodzielnej
egzystencji, którym dodatek także się należy. U nich
wiek nie ma znaczenia, ale
dodatek jest przyznawany na
wniosek, do którego niego
trzeba dołączyć zaświadczenia o stanie zdrowia – dodaje
Kowalska-Matis.

Dla kogo DODATEK
pielęgnacyjny?
Wypłacany przez ZUS dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej
do emerytury lub renty tylko w dwóch przypadkach.
Pierwszy z nich ma miejsce
wtedy, gdy osoba ta została
uznana za całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji, drugi –
gdy skończyła 75 lat.
Osoby, które ukończyły 75 lat nie muszą składać
żadnych wniosków, gdyż po
osiągnięciu odpowiedniego
wieku ZUS sam rozpocznie

REKLAMA

POLECAMY KSIĄŻKI Z NOWEJ SERII:

Biblioteka SENIORA
„Biblioteka Seniora” to specjalnie opracowana seria
książek oraz audiobooków. Jej wyjątkowość polega na
tym, że zarówno poruszana tematyka, układ graficzny
tekstu, jak i wielkość czcionki są tak dobrane, by czytanie było dla seniorów prawdziwą przyjemnością.
W SERII UKAZAŁY SIĘ:

wypłatę dodatku. Dodatek
jest także wypłacany przez
KRUS.
Dodatek
pielęgnacyjny
osobom całkowicie niezdolnym do pracy i egzystencji
przyznawany jest na podstawie orzeczenia lekarza
orzecznika ZUS. Aby go
dostać,
trzeba
wystąpić
z wnioskiem o jego wypłatę. Wniosek można złożyć
w ZUS osobiście lub przesłać pocztą. Może to także
zrobić opiekun lub osoba
upoważniona przez pacjenta. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie
zdrowia wystawione przez
lekarza prowadzącego leczenie, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania
orzeczenia.
Dodatek pielęgnacyjny jest
każdego roku waloryzowany
i od 1 marca 2021 roku wynosi 239,66 zł miesięcznie.
Dodatek pielęgnacyjny dla
inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy
i samodzielnej egzystencji to
kwota 359,49 zł.
Dodatku nie dostaną osoby, które mają już przyznany
zasiłek pielęgnacyjny z gminy oraz te, które są w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym więcej niż
dwa tygodnie w miesiącu.

Również osobom pobierającym renty socjalne nie
przysługują dodatki pielęgnacyjne z ZUS, gdyż pobierającym takie renty, zasiłki
pielęgnacyjne przyznają i wypłacają przeważnie ośrodki
pomocy społecznej.
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Dla kogo ZASIŁEK
pielęgnacyjny?
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje m.in. dziecku z niepełnosprawnością;
osobie
z niepełnosprawnością, która ukończyła 16 lat, jeżeli
ma orzeczenie o znacznym
stopniu niepełnosprawności;
osobie z niepełnosprawnością, która ukończyła 16 lat,
która ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed
21 rokiem życia; osobie,
która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie, które ma częściowo
pokryć koszty wydatków
wynikających z konieczności
zapewnienia opieki i pomocy innej osobie, w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Kwota zasiłku pielęgnacyjnego
w 2021 roku wynosi 215,84 zł
miesięcznie.
Źródło: ZUS
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Elżbieta Śnieżkowska-Bie
Śnieżkowska-Bielak – pisarka i poetka.
W powieściach dla dorosłych
doros
ukazuje przemiany
zachodzące w społecz
społeczeństwie i propaguje tawi
kie wartości jak wiara,
patriotyzm, miłość,
hum
zaufanie, humanitaryzm.
Szczególną
uwagę pośw
poświęca tematom bliskim
dla osób w wieku senioralnym. Za
dzi
swoją działalność
literacką i pedagogicz
dagogiczną
otrzymała wiele
prestiżo
prestiżowych
nagród.

Zamówienia na książki z serii „Biblioteka Seniora”
można składać:
telefonicznie: 661 128

006 e-mailowo: rafael@rafael.pl
na stronie: www.rafael.pl

Pionowo: 2. ośnik. 3. naira. 4. korba. 5. kość. 6. baki. 7. lerka. 8. śmiga. 13. oklaski. 14. kądziel.
15. szmat. 16. łątka. 17. dywan. 18. skwar. 19. gawot. 20. nazwa. 26. rzeka. 27. włosy. 28. Izyda. 30.
ulema. 31. kicha. 33. egida. 34. etyka. 38. płacz. 39. tuzin. 40. Necel. 42. rzepa. 43. wąsal. 44. tenis.
45. Zana. 46. kosz.
Poziomo:1.nośnik. 6. boleść. 9. opoka. 10. ankier. 11. kornik. 12. boćki. 15. składak. 18. sagan. 21.
ludek. 22. matówka. 23. wąwóz. 24. spisa. 25. trawnik. 29. rutka. 32. ziele. 35. Metody. 36. treści.
37. dziwy. 38. patyna. 41. krawat. 45. zakaz. 47. Alzacja. 48. Epson. 49. nasyp. 50. zanella. 51. atlas.

ROZWIąZANIE KRZyŻóWKI:
„MŁODOŚć SąDZI STAROŚć ROZGRZESZA”.
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CHODź, POROZMAWIAJMy!
Klaudia Latosik
i Olga Żukowicz
Absolwentki
seksuologii klinicznej na UAM
w Poznaniu, edukatorki seksualne osób dorosłych. Klaudia i Olga
prowadzą Srebrny Warkocz, gdzie wspierają,
pomagają i edukują osoby
dorosłe w rozwoju pozytywnej seksualności. Zapraszają na swojego bloga
www.srebrnywarkocz.pl,
a także na profil na Facebooku: Srebrny Warkocz. Edukacja psychoseksualna dorosłych.
Klaudia i Olga udzielają
konsultacji
seksuologicznych, które najczęściej obejmują kilka, kilkanaście sesji, podczas
których realizowany wyznaczony przez klienta
cel. Tworzą przestrzeń,
gdzie każdy, niezależnie
od preferencji i orientacji seksualnej, może we
wspierającej atmosferze
rozmawiać i dyskutować.
Jesteś
zainteresowana/
zainteresowany
konsultacją. Napisz do nich:
srebrnywarkocz@gmail.
com.

Jak rozmawiać o seksie?
Edukacja psychoseksualna dorosłych. Cykl
Klaudia Latosik i Olga Żukowicz

Uprzedzenia płciowe
i negatywne nastawienie wobec siebie
stanowią niemałą
przeszkodę w komunikacji w związku, co
w dłuższej perspektywie może prowadzić do poważnych
kryzysów w relacji,
a nawet rozstania i to
niezależnie od tego,
czy nieporozumienia
dotyczą podziału obowiązków, opieki nad
wnukami, finansów
czy seksu.

Przekonanie, że dobrze
znamy naszego partnera, że
„rozumiemy się bez słów” jest
równie złudne jak przekonanie, że trudności seksualne

same z czasem się rozwiążą.
W biegu lat zmieniają się nasze potrzeby, przekonania,
a wejście w etap późnej dorosłości, szczególnie w obliczu zmieniającego się ciała,
zmusza nas do weryfikacji,
jakiego rodzaju dotyk sprawia nam przyjemność i jak na
nowo rozbudzić namiętność
w związku.
Zdrowa komunikacja może
wzmocnić bliskość między
partnerami i wzbogacić wiedzę o swoich wzajemnych
potrzebach,
marzeniach
i fantazjach, także tych erotycznych. Jeżeli nasz związek
od dłuższego czasu niszczą
kłótnie, strony nie są usatysfakcjonowane dotychczasowym życiem seksualnym, to
zdecydowanie warto udać
się do terapeuty par, z którym
wspólnie można wypracować nowe sposoby rozmowy,
uwzględniające emocje i wartości obu stron. Jednakże żaden specjalista nie wykona za
nas pracy, która powinna być
odrobiona – musimy zacząć

ze sobą rozmawiać i słuchać
siebie nawzajem. To umiejętności, które możemy zacząć
kształtować w każdym, nawet
wieloletnim związku. Usłyszeć
potrzeby drugiej strony to największe wyzwanie.

Najtrudniejszy
pierwszy krok

REKLAMA

Ośrodek wypoczynkowy
w Kołobrzegu 80m od morza.
Atrakcyjne pakiety z zabiegami
w terminie 27.10.2021 - 22.12.2021
Jesień 2021 nAd mOrzem
– OdnOwA BiOlOgiCznA

Jesień 2021 nAd mOrzem – AquA

ͫ 5 noclegów
ͫ 3 posiłki dziennie: śniadanie
ͫ 5 noclegów
i kolacja w formie bufetu, obiad serwowany
ͫ 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja w formie
ͫ 3 x 1-godzinne bilety na basen
bufetu, obiad serwowany
„Morska Odyseja”
ͫ 3 x w ciągu pobytu pakiet zabiegów
(inhalacja, krioterapia, rower treningowy
Cena od 535 zł/os. w pokoju 2 os.
20 min., okład borowiny, mata masująca)
Cena od 605 zł/os. w pokoju 2 os.

Jesienny relAKs nAd mOrzem 2021

ͫ 5 noclegów
ͫ 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja
w formie bufetu, obiad serwowany
ͫ 3 x w masaże częściowe 1-odcinkowe
Cena od 565 zł/os. w pokoju 2 os.

3-dniOwy – Jesień 2021 nAd mOrzem

ͫ 3 noclegi
ͫ 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja w formie
bufetu, obiad serwowany
ͫ 1 x w masaż częściowy 1-odcinkowy
ͫ 2 x częściowe okłady borowinowe
Cena od 365 zł/os. w pokoju 2 os.

+48 691 216 218 gryf2@gryf2.info.pl
Ośrodek wypoczynkowy gryf ii
ul. Konopnickiej 5, 78-100 Kołobrzeg

Pierwszą przeszkodą jest
opór przed używaniem słownictwa związanego z sek-sualnością. Jeśli wcześniej
nie podejmowaliśmy takich
tematów, to może pojawić się
zawstydzenie, skrępowanie
lub niepewność. Joan Price w swojej książce „Naked
at Our Age”, czyli w wolnym
tłumaczeniu – nadzy w naszym wieku, mówiącej bez
pruderii o seksie w wieku
dojrzałym, przekonuje, że nie
warto zrażać się pierwszymi
niepowodzeniami. Rozmowy
o seksie wymagają szczególnej wrażliwości i delikatności.
Zbyt natarczywy, roszczeniowy ton, nawet przy dobrych
chęciach, może zrazić drugą
stronę. Sfera seksualna to
delikatny obszar zarówno dla

kobiet, jak i mężczyzn, dlatego należy unikać oskarżeń
czy obraźliwych etykiet. Istotną kwestią jest także miejsce
takich rozmów. Price zachęca,
żeby wyjść poza łóżko, takie
rozmowy mogą odbywać się
podczas wieczornej kolacji
czy na spacerze, zawsze jednak trzeba zadbać o intymną
i bezpieczną atmosferę.

Jak rozmawiać?
Wskazówki
Mów o swoich potrzebach
i dziel się swoimi emocjami,
nie oczekuj, że partner/ partnerka będą intuicyjnie wiedzie, czego ci potrzeba np.
które miejsca na twoim ciele
są szczególnie wrażliwe.
Skonfrontuj
wyobrażenia
z rzeczywistością: jeżeli domyślasz się, że druga strona
np. niechętnie decyduje się na
seks oralny, zainicjuj rozmowę
na ten temat.
Nie chowaj urazy, tłumiona
złość zamienia się z czasem
w postawę bierno-agresywną,
co może tylko pogłębić istniejący konflikt.
Myśl konstruktywnie – kon-

centruj się na rozwiązaniach
problemu, a nie na nie próbie
udowodnienia racji czy obarczania winą.
Zadbaj o atmosferę, rozmowa nie może być przeprowadzona w biegu czy mimochodem. Zaplanuj ją w czasie
dogodnym dla obu stron np.
po wieczornej kolacji czy
w weekend.
Zwróć uwagę na język, którym się posługujesz. Używane
słownictwo także wpływa na
odbiór problemu i szukanie
możliwości jego rozwiązania.
Przedstawione w tabeli
niezdrowe i zdrowe nawyki językowe mogą pomóc
w kształtowaniu empatycznej
postawy i wzajemnego zrozumienia. Nie ma potrzeby
uczyć się jej na pamięć, ale
może posłużyć do wskazania niezdrowych schematów
językowych, które sami stosujemy lub które są stosowane wobec nas. Zmiana
charakteru rozmowy z bliską
osobą jest możliwa i zwiększa szansę na zrozumienie
jej perspektywy bez szkody
dla własnych potrzeb. Porozmawiajcie! Powodzenia!

KOMUNIKACJA
NIESKUTECZNA

ZDROWA

Oskarżenia: To ty! To ona! Twoja wina!

Ja myślę. Ja czuję, że…

Radykalne określenia:
zawsze, nigdy, wszystko!

Konkretnie:
kiedy? Jak długo? Kto?

Imperatyw: muszę,
powinnam/powinienem, musisz.

Chcę. Decyduję. Wybieram. Mogę.

Poświęcam się. Wyrzekam się.

Wybieram. Przeznaczam.

Katastrofizacja: masakra,
porażka, koszmar, horror!

Jest mi z tym trudno. Boli mnie to.
Topowoduje dyskomfort.

Zamartwianie się: co teraz?!
Wciąż o tym myślę. To koniec!

Dbam, ale bez oczekiwania konkretnego
wyniku. Próbujmy znaleźć rozwiązanie.
Jakmogę pomóc.
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Jak nie zostać
moim pacjentem

REKLAMA

Fragment najnowszej książki
prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza
publikujemy dzięki uprzejmości
wydawnictwa Czerwone i Czarne.
Opowiadał mi pan, że
po każdej z naszych
książek przychodziła
do pana specyficzna
grupa pacjentów. Na
przykład po "Sztuce
życia" trafili do gabinetu ci, którzy domagali się psychoterapii
egzystencjalnej. Po
„Wszystko da się
naprawić” – dostał pan
same najtrudniejsze
przypadki.
Tak, niektórym nawet udało
się pomóc, choć tracili już
nadzieję. Ale może po prostu
chcieli mi udowodnić, że rzeczywiście „wszystko da się
naprawić”.

Jak pan myśli, kto trafi
do pana po książce
"Jak nie zostać moim
pacjentem"? Ja stawiam, że wszyscy.
A ja mam nadzieję, że nikt, że
nasza książka spełni swoją
rolę. Przecież de facto chodzi o to, aby tych pacjentów,
którzy mogliby sobie świetnie poradzić beze mnie, było
jak najwięcej.
Bo i tak tych, którym trzeba naprawdę pomóc, będzie
zawsze dużo. Chciałbym
w tej książce dać praktyczne
wskazówki ludziom pozostającym w związkach, ale
także singlom. Uświadomić,
co mogą zrobić, aby uniknąć wizyty u specjalisty poprzez wgląd w siebie, autorefleksję, samoświadomość.
Poprzez znajomość fizjologii płci przeciwnej, wiedzę
o mechanizmach psycho-

logicznych w relacji, które
potrafią niewielki konflikt czy
nieporozumienia przekształcić w problem wymagający
lat terapii. A terapia nie dość,
że jest długotrwała, to także
kosztowna.
Proszę mi wierzyć, że niewiedza z zakresu banalnych
spraw, takich jak bycie życzliwym wobec siebie w relacji,
ale także stereotypów płciowych czy utartych przekonań typu: „Po dziecku moja
żona całkiem się zmieniła”,
prowadzi do dramatycznych
często historii ludzi, którzy
nigdy by pewnie nie znaleźli
się w moim gabinecie, gdyby
nie świadomość. Chociażby
tego, że seks jest relacyjny, budujący intymność, ale
jednocześnie jest także wykładnią naszego dobrostanu
i zdrowia, i trzeba zdjąć z niego wciąż pokutujące piętno
czegoś, co jest „wyjątkowe”
w negatywnym tego słowa
znaczeniu. Poza tym, mam
wrażenie, że seks albo bagatelizujemy jako coś nieważnego, albo nadajemy mu
sens, którego ze sobą nie
niesie. Chciałbym, żebyśmy
zbliżyli się do traktowania
seksu jako istotnej wartości
naszego życia w sensie emocjonalnym, zdrowotnym, relacyjnym. Żeby był po prostu
częścią życia – bez uwznioślania, ale i bez lekceważenia.

Zawsze gdy słyszę od
specjalistów i również
od pana, panie profesorze, że seks jest
ważny w życiu człowieka, to zastanawiam się,

ZDROWOTNE
POŃCZOCHY
UCISKOWE
co sobie myślą samotne kobiety (i samotni
mężczyźni), kiedy to
słyszą. I wtedy pytam:
„No dobrze, ale skąd
wziąć seks w życiu,
jak się jest samotną
kobietą/ samotnym
mężczyzną?”.

2 klasa kompresji
(23 - 32 mmHg)

Odpowiem pani – masturbacja to też jest seks. Może
nie taki upragniony, idealny,
w którym się można całkowicie zatracić, spełnić, ale
jest to akceptowalna forma
zastępcza. Zresztą z najnowszych badań w Polsce
wynika, że rośnie akceptacja aktywności masturbacyjnej zwłaszcza wśród kobiet,
że zaczynają mówić o tym
wprost. I jest to jakieś rozwiązanie. Samotność seksualna
ludzi nie wynika tylko z tego,
że ktoś nie ma partnera/partnerki, że są wdowy/wdowcy,
osoby rozwiedzione. Najbardziej dojmująca samotność
jest wtedy, kiedy partner/
partnerka mieszka z nami,
ale jest nieaktywny/nieaktywna seksualnie. Przyjrzyjmy
się ludziom samotnym seksualnie, chociaż są w związku. Co im pozostaje? Masturbacja albo tłumienie potrzeb
seksualnych. Tłumienie popędu nigdy się dobrze nie
kończy, bo to jest ograniczenie jednego z najsilniejszych
popędów w naszym życiu. To
uruchamia demony.

MICRO

COTTON

FINE

WYKOŃCZENIE:
koronką
lamówką
czubek otwarty
czubek zamknięty

Zbigniew Lew-Starowicz
Krystyna Romanowska
Wydawnictwo: Czerwone i Czarne
Profesor Zbigniew Lew-Starowicz to największy polski autorytet
w dziedzinie seksu i relacji, ale…. lepiej po prostu nie musieć trafiać
do jego gabinetu. W książce „Jak nie zostać moim pacjentem”
prof. Lew-Starowicz wyjaśnia w rozmowie z Krystyną Romanowską
(ryzykując zmniejszeniem liczby odwiedzających jego gabinet), jakie częste błędne założenia dotyczące relacji, zdrowia, życia seksualnego, prowadzą do kłopotów czy zaburzeń, które kończą się
na profesorskiej „kozetce”. Z książki dowiemy się też m.in kiedy
zostanie wynaleziona tabletka na orgazm, jak w seksie być sobą,
jak rodzą się w związku niepotrzebne tajemnice. Profesor zdradzi
też sekret najszczęśliwszych relacji – takich, które nigdy nie trafiły do jego gabinetu. Książka dla wszystkich zastanawiających się
nad sekretem (w miarę/bardzo/znośnie) udanego życia.

WIĘCEJ INFORMACJI NA: avicenum.eu

avicenum.eu
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Gdy ci się uda taka sztuka, toś jest CHWAT
Andrzej Wiśniewski
Senioralny zespół wokalny CHWATy ze Świnoujścia obchodzi jubileusz 10-lecia. O muzycznej
pasji, losach członków zespołu i dokonaniach rozmawiał Andrzej Wiśniewski.
Górnik, elektronik,
żołnierz zawodowy, budowlaniec, mechanik
okrętowy – to skład,
jedynego na Pomorzu
Zachodnim i jednego
z nielicznych w Polsce,
męskiego zespołu wokalnego. W skład sekstetu wchodzi pięciu
panów i pani. Panowie
są słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, który działa
przy Miejskim Domu
Kultury w Świnoujściu.
Opiekunem zespołu,
dobrym duchem oraz
wokalistką jest muzyk,
dyrygent, pedagog
muzyczny – Barbara
Okoń.
REKLAMA

Chwaty – bo taką nazwę
nosi ów niezwykły zespół – to
grupa wokalistów-amatorów,
którzy 10 lat temu postanowili zasilić organizowany
przez Barbarę Okoń zespół
wokalny. Niezwykłość tego
zespołu polega na jego bardzo szerokim repertuarze: od
pieśni patriotycznych i sakralnych, poprzez szeroko pojętą
muzykę rozrywkową, szanty
do repertuaru znanego i cenionego Kabaretu Starszych
Panów.
– Przez 10 lat skład zespołu nieznacznie się zmieniał –
mówi Barbara Okoń – wspierająca swoim głosem Chwaty.
Każda z tych osób zostawiała
w tej grupie artystów cząstkę
swojego talentu i przyczyniła
się do tego, że zespół śpiewa już 10 lat, stale poszerza
repertuar i co najważniejsze
– koncertuje przynosząc radość mieszkańcom miasta,
sprawiając przy tym frajdę sobie. Trzeba dodać, że praca

z takim zespołem nie należy
do łatwych. Mimo że panowie są pracowici, pomagają
w wyszukiwaniu repertuaru
i dużo czasu spędzamy na
próbach, każdy utwór muszę
opracować i przygotować
tak, by zespół mógł go wykonać. Ale praca przynosi efekty, a to jest najważniejsze.
Podczas koncertów ze sceny emanuje elegancja. Panowie ubrani są w meloniki, białe
szaliki, garnitury. Rzadko się
dziś zdarza, by męski zespół
wokalny trzy razy przebierał się podczas koncertów,
dostosowując swoje ubiory
sceniczne do charakteru wykonywanych pieśni i piosenek. Chwaty to również zespół
obsypany nagrodami na regionalnych i ogólnopolskich
konkursach. Artyści ze Świnoujścia wystąpili też w znanym
i lubianym telewizyjnym show
Mam talent, zbierając bardzo
pochlebne recenzje jurorów.
Warto dodać, że Chwaty są

Chwaty Jubileusz 10-lecia

bardzo cenieni w mieście
i regionie. Swoimi występami
uświetniają imprezy okolicznościowe, bawią turystów
odwiedzających Świnoujście,
śpiewają dla wszystkich, którzy kochają talent i kulturę
sceniczną. Członkowie zespołu to artyści-amatorzy,
którzy kontynuują swoje pasje
i zainteresowania muzyczne,
niosąc, seniorom i nie tylko,
radość oraz pogodę ducha,
która zawsze, a szczególnie
w tych czasach, jest bardzo
potrzebna.

A oto co o sobie mówią
Chwaty
Józef Mol (lat 80) zwany

„g-molem”, prezes Chóru
Kantylena, wokalista zespołu Chwaty. – Zawsze lubiłem
śpiewać. Jako młody chłopak
grałem w zespole na perkusji
no i oczywiście śpiewałem,
tak mi zostało. Kiedyś dowiedziałem, że pani Barbara
zakłada grupę wokalną, zgłosiłem się na przesłuchanie
i zostałem do dzisiaj. Wcześniej śpiewałem w chórach
kościelnych i po kilku latach
zdecydowałem się na zmianę repertuaru, tak trafiłem do
Chwatów i do chóru Kantylena. W obu zespołach jestem
do dzisiaj, z czego się bardzo
cieszę. A chęć do śpiewania
daje mi uśmiech i zadowolenie naszych słuchaczy. To
jest największa nagroda dla
śpiewaka.

Józef Białecki – Urodziłem

się na Śląsku, tam śpiewałem
w chórach kościelnych, a do
Świnoujścia
przyjechałem
budować domy wczasowe,

z zawodu jestem inżynierem
budownictwa, i tak tu zostałem. Śpiew jest moją pasją,
sprawia mi to wielką przyjemność. Często swoim śpiewem
uświetniałem
uroczystości
rodzinne. Śpiewanie jest też
moją terapią. Znakomicie
czuje się wśród kolegów, praca w zespole mobilizuje mnie
do działania, do wykrzesania
z siebie dodatkowych sił.

Marian Świderczuk – Do
śpiewania w zespole namówiła mnie moja żona i ona mnie
do tego zespołu zapisała.
Stale mi powtarzała co tam
będziesz siedział w domu,
umiesz śpiewać, idź pośpiewaj, będzie ci weselej, no
i zostałem, zasilając zespół
swoim głosem. Na początku nie było mi łatwo, gdyż
zespół miał już gotowy repertuar i musiałem się tego
wszystkiego uczyć. Było sporo roboty, ale jest satysfakcja
w postaci uśmiechu i braw
widowni. Chcę też dodać, że
dzięki Chwatom nauczyłem
się pracy na komputerze.
Sam drukuje teksty piosenek po to kupiłem specjalnie
drukarkę, a i przy okazji wiele
spraw załatwiam przez Internet.
Jan Adamski – Jak wszyscy moi koledzy śpiewam od
zawsze. Startowałem do słynnego chóru Stefana Stuligrosza Poznańskie Słowiki. Niestety choroba pokrzyżowała
moje plany wokalne, a były
bliskie realizacji. Jednak nie
zniechęciłem się i śpiewam
nadal. Pomimo nawału obowiązków, z żoną prowadzimy
sklep i gram w miejskiej lidze

siatkówki, zawsze znajduje
czas na śpiewanie i z wielką
przyjemnością, pod batutą
pani Basi, to czynię. Bywa
też tak, że w nawale obowiązków mam już dość śpiewania,
jednak po kilku dniach odpoczynku wracam do śpiewu.
Bez tego nie da się żyć!

Marian Łyskawa – Ze
mną, to było tak. Byłem kiedyś na koncercie Chwatów,
spodobali mi się, przyszedłem na próbę i tak trafiłem
do zespołu. Pochodzę z Wałbrzycha, jestem z zawodu
elektronikiem i na emeryturze
wraz z żoną postanowiliśmy
zamieszkać w kurorcie, tak
znalazłem się Świnoujściu.
Z muzyką jestem związany
od dzieciństwa, skończyłem
szkołę muzyczną I i II stopnia,
jestem akordeonistą, a po
drodze Technikum Górnicze,
wydział elektroniki. Ponieważ
bardzo lubię śpiewać, postanowiłem
zaproponować
swoją osobę zespołowi, przyjęli mnie i ku mojej radości
zostałem. Śpiewanie jest dla
mnie oderwaniem się od szarej rzeczywistości. Spotykam
ciekawych ludzi, mam cel
w działaniu. Śpiew polecam
wszystkim seniorom.
Sympatycznym Chwatom,
którzy na co dzień umilają
życie mieszkańcom Świnoujścia i nie tylko, życzymy kolejnych dziesięciu lat owocnej
pracy, zdrowia i radości ze
wspólnego
muzykowania.
Sto lat!!!
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Jeśli za mało książek znasz...
10-lecie UTW w Tarnowie Podgórnym. Reportaż bardzo osobisty
Jadwiga Kwiek

Wojciech Młynarski
Chirurgia plastyczna,
tekst piosenki
Drogi Rodaku z kolczykiem
w uchu,
Z łańcuchem dokoła szyjki,
Niech Ci choć trochę pójdzie do słuchu
Treść mojej historyjki.
Bo przyznać musisz, słodki
łobuzie
Z gadżetów pełną chatą,
Że ładne wszystko masz oprócz buzi!
Buzię masz ryjowatą...
Jak ją odmienić - zachodzisz w głowę,
Tę twarz, co w lustrze
skrzeczy,
A ja wyjaśnić chcę w paru
słowach
Przyczynę stanu rzeczy:
Jeśli za mało książek znasz
- to Ci wychodzi na twarz.
Gdy nie wiesz, kim był J. S.
Bach - to spłaszcza Ci czółka
dach.
Nieznany Ci Edypa los - to deformuje Ci nos.
Gdy nie wiesz, co to savoir
- vivre - żuchwę masz grubą, aż
dziw!
Owe przykłady można by
mnożyć,
Proszę szanownych Pań,
Panów
I całkiem długą listę utworzyć
Zdeformowanych organów.
Niech więc Rodakom sprawa ma służy,
Tu się nie trzeba lenić:
Znam dwóch chirurgów
plastycznych, którzy
Mogą ten stan odmienić!
Dwójka chirurgów jest
w stanie
Zmienić Wam twarz, bez
wątpienia:
Myślenie i Oczytanie...
I tak przez trzy pokolenia!
Bo jeśli za mało książek
znasz...

Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Tarnowie
Podgórnym pieczętuje się koniczyną,
symbolem szczęścia.
A listki tej koniczyny
nawiązują do otwartej
książki, znaku wiedzy
i mądrości. Bo „Jeśli
za mało książek znasz
– to Ci wychodzi na
twarz” jak śpiewał
Wojciech Młynarski
w piosence „Chirurgia
plastyczna”, w której
polecał dwóch wybitnych chirurgów plastycznych – Myślenie
i Oczytanie.
Jakie były cele przyświecające założeniu UTW w Tarnowie
Podgórnym? Pomóc studentom posiąść trochę szczęścia
poprzez zdobywanie wiedzy
i rozwijanie ich pasji i umiejętności. Wesprzeć budowanie
społeczeństwa obywatelskiego. Oddać społeczności ludzi świadomych swoich praw
i obowiązków, gotowych odpowiedzialnie kreować życie
własne i wspólnoty. Czy przez
ostatnie 10 lat rozwijane są
z sukcesem? Niech świadczy o tym podwojenie liczby
słuchaczy z początkowych
150 do niemal 300 w chwili
obecnej czy uczestnictwo studentów spoza gminy, w tym
z pobliskiego Poznania. Na
plus może zaświadczyć rosnąca wciąż liczba sekcji od
turystycznej i sportowych, poprzez językowe, artystyczne,
zdrowotne, psychologiczne.
A tym, co najbardziej przyciąga, są – wspólne wyjazdy. Krajowe i zagraniczne. Imprezy integracyjne typu grzybobranie,
wspólne urodziny najstarszych
słuchaczy, zabawy i bale tematyczne. Zawiązują się trwałe
przyjaźnie, a nawet związki
małżeńskie. Razem możemy
więcej.

Jubileusz
Pandemia uniemożliwiła świętowanie 10-lecia w terminie
kalendarzowym,
dlatego
z opóźnieniem, ale bardzo
uroczyście, celebrujemy jubileuszu 1 października 2021.
Rozpoczęła go Konferencja
„Dobre praktyki”. Gościmy we
wnętrzach Pałacu Jankowice,
równie pięknego, co bogatego
w historię. Wśród panelistów

Uczestnicy Konferencji „Dobre praktyki” przed Pałacem Jankowice 1 październik 2021, fot. Krzysztof Ratajczak

prezeski
zaprzyjaźnionych
i inspirujących nas UTW z Sierakowa – Halina Euhast, Leszna – Maria Zielony i Gniezna
– Danuta Wiśniewska. Dwie
ostatnie są zarazem członkami
władz Ogólnopolskiej Federacji UTW. Głos zabrała redaktor
naczelna lokalnego miesięcznika Sąsiadka ~Czytaj Agnieszka Rzeźnik. Odnotowany
został również mój głos, głos
redaktor Gazety Senior, Jadwigi Kwiek.
Konferencję
prowadziły
moje byłe studentki, potem
koleżanki z pracy, zaproszone
przeze mnie do Rady Programowej, a obecnie profesorki
UAM Agnieszka Iwanicka i Natalia Walter. I to cieszy, ciągłość
w czasie i współpraca międzypokoleniowa.
W Pałacu od kilku lat mieści
się biuro UTW, działa też Tarnowskie Centrum Senioralne.
Pałac jest zarazem siedzibą
Samorządowej Szkoły Muzycznej. Dyrektor Pałacu, Monika Rutkowska podkreśla – że
współczesny świat promuje
kult piękna i wiecznej młodości, nie pozwalając się nam zestarzeć. A przecież jesień życia
nie oznacza bierności. Nasz
UTW to przykład aktywności,
która odczarowuje starość,
by widzieć w niej potencjał,
a nie zagrożenie. Od samego
początku, moją intencją było,
aby Pałac Jankowice stał się
miejscem współpracy między
pokoleniami. Wspólnie realizowane projekty są szansą
na integrowanie wszystkich
środowisk. A co za tym idzie,
budowanie zdrowych relacji
nastawionych na wzajemną
naukę oraz wymianę doświadczeń.
I tak się właśnie dzieje. Rozległy i przepiękny park daje
możliwość ćwiczenia jogi na
trawie, oglądania seansów filmowych pod letnim niebem
i koncertów na tarasie oraz organizowania tematycznych ba-

lów plenerowych. Uroczystości
zwykle towarzyszy oprawa muzyczna uczniów i nauczycieli
szkoły muzycznej. W zasadzie
działania różnych organizacji,
instytucji i pokoleń tak bardzo
się przenikają, że czasem trudno wskazać głównego organizatora, inicjatora, dyrygenta.
Dzięki temu tkanka społeczna jest żywa i gęsta. Pulsuje
autentyzmem, pasją, pracą
i zabawą. Przeciwdziała społecznemu wykluczeniu. Buduje
i umacnia więzi społeczne. Wyzwala to, co w mieszkańcach,
nie tylko gminy, najlepsze.
Głęboki ukłon należy się włodarzom gminy, a szczególnie
wójtowi Tadeuszowi Czajce,
otwierającemu
konferencję,
nie tylko dlatego, że nie skąpi
grosza i osobistego wsparcia
każdej sensownej inicjatywie
społecznej. Wyróżnienie mnie
jako Prezesa UTW nagrodą
„Aktywni Lokalnie – Finis Coronat Opus” daje wyraz pozytywnego stosunku Wójta do
UTW i jego działań. Podczas
naszego jubileuszu osobiście
wprowadził sztandar, którego
wspólnie ze słuchaczami UTW
był fundatorem, i przekazał
czek o wartości 3 tys. zł na dowolne potrzeby stowarzyszenia. To uczymy nas rozmawiać
również o pieniądzach i ma
szczególne znaczenie, kiedy
organizacje pozarządowe borykają się z pozyskiwaniem
środków na swoją działalność.

Szybki kurs
– robimy UTW
Kiedy myślę o powstaniu UTW
w Tarnowie Podgórnym, to
przychodzą mi na myśl trzy
kluczowe słowa: inspiracja, organizacja, synergia.
W roku 2009 byłam pełnoetatowym pracownikiem naukowo – dydaktycznym UAM
w Poznaniu. Mimo metrykalnego wieku senioralnego ani
przez chwilę nie zajmowałam

Chór UTW „Pięknie żyć”, fot. Krzysztof Ratajczak.

się problemami seniorów. Do
czasu udziału w pierwszej
edycji Kongresu Kobiet w Warszawie. Tam spotkałam fantastyczne kobiety z organizacji
senioralnych. To one mnie
zainspirowały. Kiedy inicjator
założenia UTW, ówczesny dyrektor GOK Sezam w Tarnowie
Podgórnym, Szymon Melosik
zapraszał chętnych, „wpadłam
na chwilę”, żeby podzielić się
swoim doświadczeniem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym.
Obecne już tam były, nadal
czynne w Zarządzie UTW, panie Barbara Dworczyk i Ewa
Stefaniak-Garbarczyk, to te
panie są depozytariuszkami
pamięci o prapoczątkach naszego UTW. Obie pełne zasłużonej satysfakcji z wykonywanej z sercem i pasją pracy
wolontariackiej. – Nie mam potrzeby, by osiągnąć coś szczególnego. Sam fakt, że uczestniczę już tyle lat w tej jednostce
i jestem w jej środku, jest dla
mnie satysfakcjonujący – mówi
Ewa. I jest to wzruszający przykład życia w zgodzie z sobą.
A Barbara? Oczekiwałaby –
aby więcej studentów aktywnie
uczestniczyło w zajęciach.
W sierpniu 2009 stanęłam
na czele Grupy Inicjatywnej,
później Grupy Założycielskiej
i ostatecznie zostałam Prezesem Stowarzyszenia UTW. Do

współpracy w organizowaniu
stowarzyszenia
zaprosiłam,
między innymi, sąsiadki, Jadwigę Stankiewicz prawniczkę,
która poświęciła wiele godzin
na pomoc w opracowaniu statutu. Danutę Rasztar, która od
początku zajęła się przygotowaniem biura UTW, prowadząc
je przez pierwszą kadencję
działalności stowarzyszenia.
A jak wiadomo, początki są
zawsze najtrudniejsze. Irenę
Szewczyk, doświadczoną wicedyrektorkę szkoły podstawowej, obecną Prezes UTW.
Udało mi się też zaprosić do
współpracy koleżanki z pracy,
w tym Marię Kaniewską, która
stanęła na czele Rady Programowej.
Inspirację stanowiły dla nas
doświadczenia
działających
już UTW, głównie z Międzychodu i Leszna, oraz pani Krystyny Lewkowicz koordynatorki
Ogólnopolskiego Porozumienia UTW z Warszawy.
Postawiliśmy na komunikację poziomą, szerokie informowanie opinii społecznej o kolejnych krokach. Zaczęliśmy od
zapytania mieszkańców gminy
o to, czego oczekują od UTW.
W lokalnym miesięczniku zamieściliśmy ankietę, którą
można było wyciąć, wypełnić
i wrzucić do puszki w sklepie,
urzędzie, przychodni, szkole,
przedszkolu. W miejscach,
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Sztuka w czasie
i przestrzeni

REKLAMA

które odwiedzają seniorzy. Odpowiedzi stanowiły podstawę
stworzenia programu i procedur dla UTW.
Dzięki autorskiemu programowi, rozpisanym celom, zadaniom i sposobom ich realizacji, jednoznacznie opisanym
procedurom, delegowaniu zadań możliwe było otrzymanie
środków finansowych z gminy
w oparciu o Ustawę o Samorządzie pozwalającą na delegowanie zadań własnych gminy
na NGO (organizacje pozarządowe), pozyskanie sponsorów,
współpracowników, patronów
medialnych, patronatu naukowego WSE UAM w Poznaniu.
Ówczesny dyrektor WBK Sławomir Badziak wyasygnował
środki na zbudowanie strony
internetowej UTW, jeszcze
przed uroczystą inauguracją.
Nieco później sponsorował
nasze uniwersyteckie koszulki, w których do dzisiaj pięknie
prezentują się słuchacze podczas ważnych wydarzeń.
Zarówno wykonawca strony
internetowej fima TIWAZ, jak
i wykonawca koszulek udzielili
nam specjalnego rabatu, kibicując życzliwie naszej aktywności. W budowaniu strony pomagała mi również moja była
studentka, a dzisiaj profesor
UAM, Natalia Walter.
Dyrektor Hotelu 500, Dorota
Kubiaczyk, zorganizowała po
inauguracji uroczysty bankiet
dla pozostałych sponsorów,
patrona naukowego, władz
gminy, twórców UTW i pozostałych gości honorowych.
Oferowała dwa darmowe noclegi rocznie dla naszych przyjezdnych wykładowców. Jako
pierwsi korzystali z nich wygłaszający wykład „Zdrowo, ale
smacznie”, pro bono, moi przyjaciele Barbara i Piotr Adamczewscy. Państwo Adamczewscy, małżeństwo kulinarnych
krytyków, podróżników, autorów licznych książek z zakresu szeroko rozumianej kultury
stołu, dziennikarzy, znawców
win przyjechało w mroźny zimowy dzień, żeby bezinteresownie dzielić się z nami swoją
wiedzą. Wykładowi towarzyszyła wystawa ich książek powiązana z promocyjną sprzedażą i możliwością otrzymania
autografu.
Dziesięcioro
najstarszych
seniorów otrzymało legitymacje słuchacza UTW i upominki
– książkę Państwa Adamczewskich „Wędrówka po stołach
Europy” sponsorowaną przez
Wydawnictwo Nowy Świat
z Warszawy. Ponadto Wydawnictwo przekazało UTW
taką ilość świetnie wydanych
książek, że wystarczyło ich na
dobrych kilka lat na upominki
dla wspierających nas osób
i instytucji.
Zadziałał mechanizm synergii społecznej. Dobry pomysł padł na podatny grunt,
a sprawność organizacyjna
i proceduralna spowodowała
odzew dobrej energii. Dzięki pracy wielu osób w dniu
Inauguracji 13 lutego 2010,
UTW w Tarnowie Podgórnym
spełniało wszystkie warunki

profesjonalnego UTW. Moją
rolą i zadaniem było koordynowanie wspólnych wysiłków.
Nadanie im ram organizacyjnym i wypracowanie podstaw
merytorycznych.
Poza tradycyjnym Gaudeamus zabrzmiały też dźwięki
Hymnu UTW, do którego słowa
napisała Maria Zgoła.
Tym, co było i jest dla mnie,
najcenniejsze w wymiarze
emocjonalnym, podczas uroczystości 13 lutego, to fakt obdarzenia mnie tytułem „MATKI”
UTW, a dyrektora Szymona
Melosika „OJCEM” UTW. Prezesem się bywa, matką jest się
na zawsze.
W pierwszym roku funkcjonowania UTW większość wykładów wygłosiły, pro bono,
osoby ze mną zaprzyjaźnione
i ja sama. Równoczesne z pełnieniem funkcji Prezesa Stowarzyszenia UTW wykonywałam
okresowo obowiązki Przewodniczącej Rady Programowej.
Po trzech latach konieczne
do sprawnego funkcjonowania
podstawy merytoryczne i formy organizacyjne były dostatecznie pewne i sprawdzone.
Złożyłam rezygnację z funkcji
Prezesa UTW z uwagi na duże
obciążenie pracą zawodową
na UAM, przekazując zarządzanie stowarzyszeniem, „pełnoetatowym emerytom”.
Rok 2012 został ogłoszony
przez Unię Europejską Rokiem
Seniora. W związku z tym UTW
zorganizowało, pod patronatem Wójta, Piknik Integracyjny
dla wszystkich seniorów z terenu gminy. Zapoczątkowało
to coroczne spotkania integracyjne w formule spartakiady
sportowej.
Rezygnując z funkcji prezesa, nie zrezygnowałam z pracy
na rzecz seniorów. Skupiłam
się na nauce i dydaktyce. Prowadzę konwersatoria „Spotkania z psychologią”, które
zaowocowały
napisaniem
i wydaniem książki „…jak żyć,
jak…? PRZEPIS na CZŁOWIEKA”. Jeżdżę z wykładami po
Wielkopolsce i innych, odległych, częściach kraju. Od kilku lat prowadzę stałą rubrykę
„ABC Psychologii” w ogólnopolskim miesięczniku „Gazeta
Senior”.
Z wielką radością przyjęłam
fakt, że po dziesięciu latach,
znowu tak dużą rolę w naszym
UTW odgrywa moja Alma Mater, UAM w Poznaniu. Projekt
Trzecia Misja UAM, zapoczątkowany w Kinie Rialto z partnerami merytorycznymi: MFF
WATCH DOCS i Gutek Film
miał uświetnić jubileusz dziesięciolecia pod hasłem „10
filmów na dziesięciolecie”.
Emisji filmów towarzyszyły komentarze i dyskusje moderowane przez naukowców UAM
i dziennikarzy. Pełną realizację
projektu niestety zakłóciła pandemia.
Na szczęście pandemia nie
spowodowała zerwania kontaktów pomiędzy członkami
UTW. Zarząd przekazywał maseczki, świąteczne upominki.
Osobiście udzielałam psychologicznego wsparcia e-mailo-

Autorka reportażu Jadwiga Kwiek w czasie Konferencji
„Dobre praktyki”, fot. Włodzimierz Kwiek

wo i telefonicznie.
Uroczystości jubileuszowe
1 października 2021, w Domu
Kultury w Przeźmierowie, odbyły się w formule „zestawu
obowiązkowego”. Zatem były
liczne laudacje i gratulacje, listy, kwiaty i upominki. Podziękowania, wspólne oglądanie
multimedialnego albumu „rodzinnego”. Nagradzanie zasłużonych, przyjmowanie nowych
słuchaczy. Wspominanie tych,
którzy odeszli do niebiańskich
uniwersytetów.
Poruszały wypowiedzi słuchaczy na temat tego, co im
daje uczestnictwo w zajęciach
i przynależność do stowarzyszenia. Począwszy od radości
z rozwijania zaniedbywanych
dotąd pasji, podróżowania,
możliwości integracji w nowym
miejscu zamieszkania, poprzez otrzymanie wsparcia
w dramatycznym momencie
utraty współmałżonka.
Jubileusz był eksplozją przede wszystkim pozytywnych
emocji. Dokładnie tak, jak być
powinno. Bo świadomość dobrze wykonanego wspólnie
zadania buduje poczucie własnej wartości i grunt, na którym
można się poczuć pewnie.
Daje korzenie. A pozytywne
emocje dodają skrzydeł i inspirują do dalszych wysokich
lotów. Za tę potężną dawkę
hormonu szczęścia należą się
podziękowania całemu Zarządowi UTW, w kolejności alfabetycznej: Elżbiecie Biniek, Irenie
Ciesielskiej-Balcer, Barbarze
Dworczyk, Grażynie Jańczak,
Franciszkowi Jakóbiec, Marii
Kaniewskiej, Marii Machowina,
Ewie
Stefaniak-Garbarczyk,
Irenie Szewczyk, Marii Zgoła.
Wdzięczność należy się
wszystkim
SŁUCHACZOM
UTW. Jesteście wielcy!
I wreszcie creme de la creme, jak na Uniwersytet przystało, wykład „Od dyktatury do
demokracji i z powrotem. Czy
historia się powtarza?” Wygłoszony przez prof.dr hab. Pawła
Stachowiaka.
To temat bardzo aktualny
i szczególnie bliski mojemu
sercu. Demokracja to coś, co
buduje się od podstaw, od fundamentów. A nie od komina
i pięknej fasady. Szczególnie
powołane do jej uprawiania są
właśnie organizacje pozarządowe (tzw. NGO). Takie stowarzyszenia jak UTW powinny

być laboratorium demokracji.
Toteż wszyscy, władze i członkowie organizacji, powinni być
szczególnie wrażliwi na sformułowania typu „bez pana prezesa wszystko by się rozpadło”. Jeżeli rozpadłoby się bez
pana prezesa, to znaczy, że
organizacja nie funkcjonowała w oparciu o zasady demokracji. Że cechuje ją bardziej
paternalizm i hierarchiczność
niż demokracja. Po odejściu
„pana prezesa” organizacja
powinna nadal funkcjonować
jak w szwajcarskim zegarku,
w oparciu o program, procedury, jasne delegowanie zadań,
czytelną komunikację. „Pana
prezesa” może brakować
z ludzkich powodów: emocji,
więzi i sympatii. Dla funkcjonowania organizacji jego odejścia
powinno być niezauważalne.
I to winno być sprawdzianem
jego profesjonalizmu.

Jubileusz, jubileusz i co
po jubileuszu?
Inspiracją mogą być słowa redaktor naczelnej miesięcznika
Sąsiadka ~ Czytaj, Agnieszki Rzeźnik, która apelowała
o stworzenie „zerówki” UTW,
argumentując, że jej pokolenie
po przejściu na emeryturę nie
nadąży za dzisiejszymi seniorami. Sugerowała stworzenie
warunków dla bezpiecznego
przygotowania się do starości.
Podkreślała też potrzebę stworzenia ośrodka pobytu dziennego dla seniorów. To bardzo
ambitne zadania.
UTW w Tarnowie Podgórnym ma nową Przewodniczącą Rady Programowej, Aleksandrę Kolendo. Postaram się
w niedługim czasie zapytać
o jej koncepcje i pomysły na
funkcjonowanie w nowej globalnej, europejskiej i krajowej
rzeczywistości. Różnice pomiędzy rokiem 2009 a 2021
widać gołym okiem. Jak dziś
seniorzy powinni odpowiadać
na nowe wyzwania?
Moją
odpowiedzią,
w ramach „Spotkań z psychologią”, jest cykl zajęć „Psychologia na wesoło”, mający za
zadanie zachęcenie seniorów
do wędrowania po słonecznej
stronie życia, niezależnie od
okoliczności. Pierwsze zajęcia,
poświęcone poczuciu humoru
i śmiechowi, pokazują, że to
działa.

Czy architektura
i malarstwo mogą
mieć ze sobą wiele
wspólnego? Co
łączy te dwie, wydawałoby się przeciwne, dziedziny sztuki?
Odpowiedź znajdziemy na wystawie
„Czasoprzestrzeń
zbioru” otwartej
kilka dni temu we
wrocławskim Muzeum Architektury.
Magdalena Abakanowicz,
Tadeusz Kantor, Henryk Stażewski, Maria Jarema – to tylko wybrani artyści sztuki polskiej XX wieku, których dzieła
pokazuje obecnie Muzeum
Architektury. Zaprezentowane prace – obrazy, rzeźby
i obiekty przestrzenne – pochodzą z wyjątkowej kolekcji,
gromadzonej w muzeum od
lat sześćdziesiątych. Łączy
je jedno: przekonanie o podobieństwach i wzajemnym
oddziaływaniu sztuk wizualnych i architektury. To głównie
abstrakcje geometryczne, ale
również dzieła przekraczające granice tradycyjnie pojmowanego obrazu, skoncentrowane na oddaniu przestrzeni,
kształtów przedmiotów i relacji między obiektem a jego
otoczeniem.
Ta znakomita kolekcja, licząca dziś około 1100 eksponatów, to również część

Ludmiła Popiel, Kompozycja X - 67
1967

historii Muzeum Architektury, jedynego muzeum o tym
profilu w Polsce. To zbiór budowany z myślą o najciekawszych zjawiskach w sztuce
polskiej, również tych wymykających się akademickim
kategoriom. Do połowy lat
dziewięćdziesiątych zebrane
prace można było oglądać
na wystawie stałej. Później
trafiły do magazynów, gdzie
były konserwowane i skąd
wypożyczano je na wystawy
w Polsce i za granicą. Dziś,
po ponad dwudziestu latach
przerwy, tę wybitną kolekcję
można znów obejrzeć w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Czasoprzestrzeń zbioru
Muzeum Architektury we
Wrocławiu
wystawa czynna do
31 grudnia 2021 roku
ma.wroc.pl
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14 dniowy turnus rehabilitacyjny
7-20.11.2021

1 669 zł/ os.
w cenie: nocleg w komfortowych pokojach, pełne
wyżywienie, biesiada grillowa z kapelą góralską,
konsultacja lekarska 20 zabiegów rehabilitacyjnych,
wycieczka po Wiśle i okolicy i wiele innych atrakcji.
Krokus, ul. Górnośląska 9
43-460 Wisła
tel. 33 855 11 40
e-mail:krokus@krokus.pl
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Kondycja UTW w pandemii
RAPORT
Diagnoza i recepta

KRZyŻóWKA
Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. maszyna do
transportu. 6. stopień smutku. 9. podwalina. 10. wychwyt
kotwiczny. 11. przysmak dzięcioła. 12. smakosze żab. 15.
typ roweru. 18. duży garnek.
21. postać z żołędzi. 22. szybka matowa. 23. jar. 24. pika.
25. gazon. 29. siana przez
stare panny. 32. roślina lecznicza. 35. brat Cyryla. 36.
wątki, fabuły. 37. rzeczy zdumiewające. 38. śniedź. 41.
wiązany przy kołnierzu koszu-

li. 45. zabronienie. 47. kraina
z Wogezami. 48. producent
drukarek. 49. wał z ziemi. 50.
tkanina na podszewki. 51.
zbiór map.
Pionowo: 2. nóż do korowania. 3. jednostka monetarna
Nigerii. 4. wajcha. 5. gnat.
6. bokobrody. 7. skowronek
borowy. 8. skrzydło wiatraka.
13. brawa. 14. grzywa żubra.
15. kawał drogi. 16. niebieska ważka. 17. kobierzec. 18.

spiekota. 19. wśród tańców.
20. miano. 26. płynie swym
korytem. 27. układa je fryzjer.
28. żona Ozyrysa. 30. teolog
muzułmański. 31. dziurawa
dętka. 33. opieka, patronat.
34. teoria moralności. 38.
łzy. 39. dwanaście sztuk. 40.
Augustyn, pisarz związany
z regionem kaszubskim. 42.
zdrowa roślina. 43. kumpel
brodacza. 44. biały sport. 45.
miasto w Gruzji. 46. na śmieci.

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

Hasła i rozwiązanie krzyżówki na stronie 15

Jakie są potrzeby
osób starszych po
pandemii i jak planować działania dla
seniorów? Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” opracowało raport „Zoom
na UTW w pandemii
COVID-19”. Raport
został opublikowany wraz z ogłoszeniem rekrutacji do
9 edycji projektu
edukacyjnego „UTW
dla społeczności”,
w którym uniwersytety trzeciego wieku
otrzymują wiedzę,
narzędzia oraz mikrogranty pozwalające na działania na
rzecz swoich lokalnych społeczności.

Uniwersytety
trzeciego
wieku to miejsca, w których
osoby starsze zdobywają
nową wiedzę i umiejętności
oraz integrują się, poprawiając jakość swojego życia.
Od lat 70-tych, kiedy powstał
pierwszy UTW w Polsce, ich
liczba dynamicznie rośnie.
W 2018 r. zarejestrowanych
było aż 640 placówek, a łącz-

na liczba studiujących to 113
200 osób (dane GUS). Pod
tym względem znajdujemy
się w czołówce Europy.

zaszczepione przeciw COVID-19 prezentują w tym zakresie o wiele więcej odwagi.

Wnioski z raportu

Nabór do projektu
„UTW dla
społeczności”

W raporcie „Zoom na UTW
w pandemii COVID-19” autorzy przyjrzeli się m.in.
kondycji słuchaczy i ich samopoczuciu, formom kontaktowania się, relacji z otoczeniem czy sytuacji finansowej.
Jak wynika z badań, największym wyzwaniem liderek UTW jest odzyskanie
swoich słuchaczy – osób,
które rezygnowały z kontaktu i poddawały się całkowitej
izolacji. Liderki podejmowały
próby podtrzymania relacji
poprzez organizowanie spotkań w parkach, kawiarniach
czy na działkach. Jednak
podstawowym narzędziem
do kontaktu pozostawał telefon oraz strona internetowa
uniwersytetu. Warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie
UTW w okresie pandemii się
zamknęły, a dzięki zaangażowaniu seniorów działania
wychodziły poza gmachy budynków.
Wśród badanych często
pojawiała się również ogromna tęsknota za działaniami
bezpośrednimi i kontaktem
z ludźmi. Okazało się, że rola
wspólnoty rówieśniczej w życiu osób starszych jest coraz
ważniejsza. Z drugiej strony,
wyniki raportu pokazują trudność w radzeniu sobie ze
strachem związanym z powrotem do kontaktów twarzą
w twarz. Co ciekawe, osoby

W rekrutacji wyłonione zostaną 3-osobowe zespoły z 10
uniwersytetów z całej Polski. Dzięki cyklom szkoleń
uczestnicy mogą wzmocnić
swoje kompetencje liderskie
oraz otrzymać roczne wsparcie w budowaniu grup wolontariuszy, którzy chcą działać
nie tylko na rzecz otoczenia
i społeczności lokalnych,
ale także na rzecz rozwoju
swojego UTW. – Wolontariat
uniwersytetów trzeciego wieku wzmacnia więzi z lokalną
społecznością. Jest jednak
także doskonałą okolicznością do budowania i wzmacniania w UTW wewnętrznych
relacji – mówi Agnieszka Kocon koordynatorka projektu „UTW dla społeczności”
w Towarzystwie Inicjatyw
Twórczych „ę”.
Realizacja projektu „UTW
dla społeczności” jest zaplanowana w okresie od
listopada 2021 roku do
września 2022 roku. Termin
nadsyłania zgłoszeń do projektu mija 9 listopada 2021
roku. Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:
www.utwdlaspolecznosci.pl.

Pełny raport
Raport „Zoom na UTW w pandemii COVID-19” powstał we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Zainteresowani przeczytają cały raport pod linkiem:
https://utwdlaspolecznosci.pl/wp-content/uploads/2021/10/Raport-z-badania-Zoom-na-UTW-w-czasie-pandemii.pdf
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Karnety i inne subskrypcje
w czasie lockdown-u
Jakie prawa przysługują poszkodowanym konsumentom?
Zamknięte siłownie,
aquaparki, kina czy
teatry – obostrzenia wynikające
z kolejnych lockdownów sprawiły, że
wiele osób nie mogło
normalnie realizować posiadanych
karnetów i innych
subskrypcji usług. Na
szczęście obowiązujące regulacje chronią
w takich sytuacjach
prawa konsumentów.
Kiedy i jak można ich
dochodzić?

Pandemia COVID-19 wywróciła do góry nogami wiele
dziedzin życia. Hasło „lockdown” stało się synonimem
paraliżu zwykłej codzienności,

AUTOPROMOCJA

GazetaSenior.pl
Czytaj codziennie
w Internecie

a w sferze regulacji prawnych
dotyczących zupełnie nowej
sytuacji, ustawodawca często
nie nadążał za zmieniającą się
szybko rzeczywistością. Na
szczęście w obszarze ochrony
konsumentów okazuje się, że
zabezpieczenie ich praw nie
wymaga żadnego specjalnego ustawodawstwa, bo obowiązujące przepisy obejmują
najczęściej spotykane w czasie pandemii problemy.

Zwrot pobranych
pieniędzy
Jeśli od konsumenta pobrana została opłata za karnet lub
inną subskrypcję, a usługa nie
mogła być zrealizowana ze
względu na czasowe zamknięcie działalności, to przedsiębiorca powinien zwrócić te
opłaty. Stanowi o tym art. 495
§ 2 Kodeksu Cywilnego.
– Konsument ma 6 lat na
dochodzenie swojego roszczenia. W pierwszej kolejności
powinien wystosować wezwanie do zwrotu pobranej opłaty.

REKLAMA

KRISTIN HANNAH

Pozwól odejść

Wezwanie można przygotować samodzielnie na podstawie dostępnych w internecie
wzorów. Trzeba przy tym pamiętać, że w żądaniu należy
określić datę nienależnego
pobrania opłaty oraz sposób, w jaki ma być dokonany
zwrot, na przykład przelewem
na wskazane konto. Powinno się też oczywiście jasno
i precyzyjnie wskazać powód
żądania. Z kolei dla ewentualnych celów dowodowych, wezwanie warto złożyć osobiście
u przedsiębiorcy – zachowując drugi egzemplarz pisma
z potwierdzeniem jego otrzymania – albo wysłać listem poleconym, najlepiej z potwierdzeniem odbioru. Oczywiście
można też przekazać wezwanie mailowo, jeśli przedsiębiorca prowadzi taką formę
kontaktu, jednak może się to
okazać ryzykowne, gdy mail
nie dotrze do drugiej strony.
Co istotne, nie należy niepotrzebnie zwlekać z działaniem.
Samo wezwanie przedsiębiorcy nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia – dzieje
się tak dopiero z chwilą złożenia do sądu pozwu lub wniosku o zawezwanie do próby
ugodowej. – wyjaśnia Małgorzata Miś, prezes Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów „Aquila”.

Wydłużenie umowy
i „zamrożenie”
karnetów
Pokochałaś Tully i Kate?
KRISTIN HANNAH, autorka bestsellerów „Słowik” i „Gdzie
poniesie wiatr” prezentuje kontynuację powieści „Firefly Lane”, na podstawie której powstał serial z Katherine
Heigl i Sarah Chalke w rolach głównych.
Kiedyś – dawno temu – szła sama pogrążoną w ciemności
drogą zwaną Firefly Lane. To była najgorsza noc w jej życiu
i właśnie wtedy natknęła się na pokrewną duszę. „To był
nasz początek”. Ponad trzydzieści lat temu. TullyiKate. „Ty
i ja kontra cały świat”. Najlepsze przyjaciółki na zawsze.
Ale opowieści mają swój koniec, prawda?
Traci się tych, których się kocha, i trzeba jakoś żyć dalej

W związku z lockdownami
konsumenci spotykają się także z innymi problematycznymi
praktykami przedsiębiorców.
Niektórzy z nich nie pobierali
opłat za okres, kiedy obiekty
były zamknięte, ale jednocześnie informowali konsumentów,
że umowa zostaje automatycznie o ten okres wydłużona. –
Takie działanie przedsiębiorcy
jest niedozwolone, ponieważ
wydłużenie umowy może nastąpić tylko za wyraźną zgodą
konsumenta. Jeśli ten jej nie
wyraził, to przedsiębiorca nie
może jednostronnie zmienić

umowy, więc umowa ta powinna skończyć się z dniem w niej
wskazanym – podkreśla Małgorzata Miś.
Podobnie rzecz ma się
w przypadku praktykowanego
przez niektórych usługodawców „zamrażania” karnetów
i innych subskrypcji. Przedsiębiorcy informowali konsumentów, że w okresie przymusowego zamknięcia ich obiektów
usługobiorcy nie mogą wypowiedzieć umowy. – To również
niedozwolone działanie, bo
konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie
usług w dowolnym momencie,
oczywiście zgodnie z postanowieniami tejże umowy, dotyczącymi zwłaszcza okresu
wypowiedzenia.
Generalnie
należy pamiętać, że konsument ma swobodę decyzji
i przedsiębiorca nie może mu
tu nic narzucać – wyjaśnia Małgorzata Miś.
Warto przy okazji zwrócić
uwagę na to, że chcąc zmodyfikować wzajemne zobowiązania z konsumentami,
przedsiębiorcy mogą czasem
powoływać się na klauzulę
rebus sic stantibus z art. 357
KC. Umożliwia ona sądową
zmianę pierwotnego zobowiązania wynikającego z umowy,
w przypadku nadzwyczajnej
zmiany stosunków społecznych. Jednak w związku z tym,
że wkroczenie na drogę sądową generuje dodatkowe koszty i zabiera czas, w większości
przypadków strony poszukują
kompromisu już na wcześniejszym etapie sprawy – tak,
aby wzajemnie zminimalizować straty, jakie na lockdownach ponoszą wszyscy – czy
to finansowo, czy zdrowotnie
bądź społecznie.
Generalnie więc prawo
chroni konsumentów w sytuacjach, gdy nie mogą realizować usług opartych o posiadane przez nich subskrypcje.
Warto o tym pamiętać – zarówno w kontekście wydarzeń
z minionych lockdownów, jak
i w przypadku tych, które być
może są jeszcze przed nami.

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

Newsletter
Gazety Senior
Zapisz się do Newslettera Gazety
Senior, a otrzymasz na swój adres
e-mailowy zbiór najciekawszych
artykułów publikowanych
w serwisie GazetaSenior.pl.
Bądź dobrze poinformowany.
Usługa jest bezpłatna.

Zapisz się
Kliknij

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

24

Gazeta Senior nr 11/2021

www.GazetaSenior.pl

AUTOPROMOCJA

Prenumerata Grupowa
Gazety Senior
Dziel się tym, co dobre!
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.

Prenumeratorzy Gazety Senior

To optymalne rozwiązanie dla grupy
znajomych, organizacji senioralnej, klubu
seniora, uniwersytetu 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 Allegro wpisać
hasło: „Gazeta Senior Prenumerata”.
Gazety przesyłane są pocztą kurierską
i dostarczane bezpośrednio pod wskazany adres. W zamówieniu, oprócz adresu,
należy podać numer telefonu do kontaktu
dla kuriera. Przyjmujemy zamówienia na
prenumeraty grupowe wyłącznie na terenie
Polski. Prenumerata rozpoczyna się od
numeru następującego po dacie wpłynięcia
zamówienia, które można składać przez
cały rok. Wystawiamy faktury pro-forma
i faktury VAT.
Przykład: Jeśli zamówienie złożono do
końca listopada 2021, to prenumerata
rozpoczyna się od numeru styczniowego
(1/2022) ukazującego się 15 grudnia
(patrz harmonogram wydań poniżej).
Zamówienie obejmie 6 następujących po
sobie numerów, od 1 do 06/2022 włącznie,
emitowanych zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram wydań
Gazety Senior w 2022 roku

Pakiet
brązowy 99 zł

Pakiet
srebrny 139 zł

Pakiet
złoty 179 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!

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

Prenumeratę Gazety Senior zamówisz także w serwisie Allegro

1/2022 styczniowe, 15 Grudnia 2021
2/2022 lutowe, 26 stycznia 2022
3/2022 marcowe, 23 lutego 2022
4/2022 kwietniowe, 30 marca 2022
5/2022 majowe, 27 kwietnia 2022
6/2022 czerwcowe, 25 maja 2022
7/2022 lipcowe, 22 czerwca 2022
8/2022 sierpniowe, 03 sierpnia 2022
9/2022 wrześniowe, 31 sierpnia 2022
10/2022 październikowe, 28 września 2022
11/2022 listopadowe, 26 października 2022
12/2022 grudniowe, 23 listopada 2022
1/2023 styczniowe 2023, 14 grudnia 2022

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

