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Powrót w stylu swing
Po blisko pięciu la-
tach ciszy, spowodo-
wanej przerwą sce-
niczną, znakomita  
wokalistka jazzowa 
Ewa Bem, powróciła 
na scenę i to z nową 
płytą! Kilka dni temu 
na polskim rynku fo-
nograficznym pojawił 
się od dawna zapo-
wiadany najnowszy 
krążek artystki pt. 
„Live” – będący  za-
pisem koncertu, któ-
ry odbył się w 2015 
r. w Radiu Wrocław. 
Na CD znalazły się 
utwory: Skaldów, 
Czerwonych Gitar, 
Marka Grechuty 
oraz kompilacja 
utworów z reper-
tuaru artystki np. 
„Moje serce to jest 
muzyk” czy też „Żyj 
kolorowo”. Wydanie 
płyty poprzedziła 
ciepło przyjęta przez 
publiczność trasa 
koncertowa. Jedno 
ze spotkań z pub-
licznością, będące 
zapowiedzią nowego 
krążka, odbyło się 
w listopadzie w Sali 
Złotej Filharmonii 
im. Mieczysława 
Karłowicza. Pomimo 
problemów zdro-
wotnych artystka 
udanie wprowadziła 
publiczność w koły-
szący rytm swingu, 
gdyż tego wieczoru 
utwory w takim stylu 
dominowały w reper-
tuarze artystki. 

REKLAMA

Najnowsza płyta Ewy Bem jest już dostępna 

Powroty na scenę po dłu-
giej nieobecności często 
bywają poważnym wyzwa-
niem dla artysty. Zawsze 
istnieją obawy, jak mnie 
przyjmie publiczność i czy 
moje utwory nadal da się 
słuchać? W przypadku Ewy 
Bem – te wątpliwości zostały 
rozwiane. Jazzowy feeling, 
muzykalność, osobowość 
artystki oraz repertuar, jaki 
zaproponowała tego wie-
czoru, stworzyły nastrój re-
fleksji, wspomnień, ale i też 
dobrej zabawy z udziałem  
publiczności, która to dziel-
nie wspierała panią Ewę. Ta-
kie utwory jak „Moje serce to 
jest muzyk” czy też „Żyj ko-
lorowo” zabrzmiały świeżo 
i bezpretensjonalnie. Pod-
czas koncertu pojawił się 
też  jazzująco zaaranżowany 
utwór Czerwonych Gitar –
„Wschód słońca w stadninie 
koni”, który był próbką za-
wartości nowej płyty. A oto 
co artystka mówi o swojej 
najnowszej propozycji fo-
nograficznej – Słuchanie 
jazzu to nie lada sztuka… 
Ale jeśli poświęcicie temu 

dosyć skupienia, i otworzy-
cie serducha na radość, na 
wolność, na wszelkie dobre 
uczucia… To okaże się, że 
trwa Wasza bardzo fajna 
podróż. Pragnęłabym, żeby 
była relaksująca i niespiesz-
na… I żebyśmy powędrowali 
razem! 
Nawiązując do nowej płyty 
i prezentowanej piosenki 
Czerwonych Gitar, która to 
na krążku się znalazła –  za 
sprawą ciekawego i nieko-
niecznie szaleńczo jazzo-
wego aranżu Andrzeja Ja-
godzińskiego  big-beatowa 
– piosenka sprzed lat na-
brała nowego ciekawszego 
charakteru. Tego wieczoru 
artystka prezentowała też 
piosenki jazzowe dla dzieci, 
które coraz częściej poja-
wiają się w repertuarach wo-
kalistów tego gatunku. 
Pomimo długiej nieobecno-
ści na scenie artystka nie 
poszła na rozwiązania mini-
malistyczne i swoje koncerty 
przygotowała z przytupem! 
Latem wystąpiła na Festi-
walu Jazzowym w Gdyni 
– „Ladies’ Jazz Festiwal”. 

Kilka dni temu w Bydgosz-
czy zaśpiewała koncert ze 
znakomitym big-bandem Jó-
zefa Eliasza. W Szczecinie 
artystce towarzyszyło Trio 
Andrzeja Jagodzińskiego 
– nadwornego pianisty ar-
tystki, rozszerzone o sekcję 
dętą, kwartet smyczkowy 
oraz zestaw perkusjonaliów. 
Wokalnie gwiazdę wsparli 
Janusz Szrom oraz Dorota 
Miśkiewicz. Wprowadzenie 
różnorodnego repertuaru 
oraz zaproszenie znakomi-
tych wokalistów jazzowych, 
którzy tego wieczoru wy-
konywali piosenki gwiazdy, 
spowodowało, że koncert 
nie był nudny i skrzył świet-
ną wokalistyką – Miśkiewicz 
i Szroma oraz znakomitymi 
solówkami Roberta Majew-
skiego, który tego wieczoru 
na trąbce grał w trio instru-
mentów dętych towarzyszą-
ce artystce.
Okazuje się, że problemy 
zdrowotne nie mają wpływu 
na to, co proponuje artystka. 
Nie zwalnia tempa, koncer-
tuje, przygotowała kolejny 
krążek dla swoich fanów. 
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Warto sięgać do doświadczeń  
ludzi dojrzałych
Rozmowa z pisarką Elżbietą Śnieżkowską-Bielak,  
autorką książek wydanych w serii „Biblioteka Seniora”.

Redakcja: Właśnie w serii „Bi-
blioteka Seniora” ukazało się 
kilka Pani książek. Co w prak-
tyce oznacza ten tytuł? Czym 
wyróżniają się te powieści, że 
można je zakwalifikować do 
biblioteki seniora? 
Elżbieta Śnieżkowska-Bielak: 
Przede wszystkim pragnę po-
dziękować za tę serię wydawcy, 
którym jest Dom Wydawniczy 
„Rafael” z Krakowa.
Bardzo istotną rzeczą jest 
dopuścić do głosu ludzi dojrza-
łych, doświadczonych życiowo, 
od nich bowiem można się wie-
le nauczyć. „Biblioteka Seniora” 
pokazuje życie z perspektywy 
przeżytych lat w aspekcie 
ważnych wartości. Starsi ludzie 
w moich książkach wchodzą-
cych w skład tej serii odnajdą 
siebie, swoje marzenia, uczucia. 
Młodsi z kolei odkryją w nich 
drogowskazy, jak postępować 
w sytuacjach już przez kogoś 
przeżytych, „przerobionych”.

To chyba dość odważne 
posunięcie dla autorki 
powieści, by kierować swoje 
utwory do zawężonej grupy 
czytelników i to dodatkowo 
wbrew tendencjom, które 
raczej promują historie mło-
dych, pięknych i bogatych? 
Myślę, że w dzisiejszej sytuacji 
czytelniczej ludzie dojrzali 
mogą się wyróżnić na rynku 
książki. Mają więcej czasu, 
mogą czytać i analizować 
swoje życie w kontekście 
przeżyć bohaterów. Nie znajdą 
gotowych recept, ale świa-
tełko w tunelu będące innym 
spojrzeniem na problem, 
dające nową perspektywę niż 
własna. A przecież w Klubach 
Seniora istnieją grupy osób 
zainteresowanych literaturą. 
Wiem to, gdyż sama prowa-
dzę zajęcia literackie w Klubie 
Seniora w Gryfowie Śląskim. 
Na tych spotkaniach można 
podyskutować oraz wymienić 
doświadczenia i poglądy. Mam 
nadzieję, że moje książki po 
prostu zbliżają do siebie ludzi.

Czytając książki z serii „Bi-
blioteka Seniora”, wyczuwa 
się, jak znakomicie odwzoro-
wuje Pani problemy, trudne 
emocje, ale też pogodę 
ducha, nadzieje i radości 
ludzi dojrzałych. Opowiadane 
historie są dzięki temu bar-
dzo prawdziwe i z pewnością 
czytelnicy na pewnym etapie 
życia świetnie się w nich od-
najdują. Ale po lekturze mam 

też wrażenie, że koniecznie 
powinny po nie sięgnąć też 
dorosłe dzieci dzisiejszych 
seniorów, choćby dla reflek-
sji nad wartością wzajemne-
go, międzypokoleniowego 
zrozumienia, o którym dużo 
Pani pisze.
To prawda. Książki z serii 
„Biblioteka Seniora” są nie 
tylko dla seniorów. One są 
przeznaczone również dla ludzi 
młodych. Każde pokolenie 
rządzi się swoimi prawami, ma 
swoje obyczaje, typowe poglą-
dy. Ale są takie dziedziny życia 
jak rodzina, miłość, szacunek, 
rodzicielstwo, które w każdym 
pokoleniu istnieją, choć są 
różnie postrzegane. Po co ot-
wierać już otwarte drzwi? Może 
trzeba sięgnąć do doświad-
czeń ludzi dojrzałych, do ich 
spojrzenia na świat i pomysłów 
na życie. Kiedy się zagłębimy 
w światopogląd starszego 
pokolenia, zauważymy, że 
niesie ono dużo ponadcza-
sowych wartości. Te wartości 
się nie dewaluują, tylko ludzie 
się zmieniają i chcą żyć coraz 
wygodniej. A przecież ofiarna 
miłość, poświęcenie, prawda, 
wiara były, są i zawsze będą 
stać na straży naszego czło-
wieczeństwa.

Wydała Pani ponad 80 ksią-
żek. Proszę nam powiedzieć, 
kiedy zaczęła się Pani droga 
twórcza i w jakich gatunkach 
literackich najlepiej się Pani 
odnajduje?
Piszę od dziecka. Pierwszy 
wierszyk napisałam w wieku 
dziewięciu lat. Potem było spo-
ro rozmaitych prób literackich 
w dzieciństwie i młodości. 
Zadebiutowałam w 1973 roku 
w „I Almanachu Jeleniogór-
skim”. Pierwszy samodzielny 
zbiorek poezji wydałam w 1984 
roku. W 2003 roku zostałam 
przyjęta do Związku Literatów 
Polskich. W latach osiemdzie-
siątych zaczęłam tworzyć wier-
sze i bajki dla moich własnych 
dzieci i robię to nadal – bajki, 
baśnie, opowieści, powieści 
i wiersze. Napisałam też dwie 
powieści dla najmłodszych. 
Wydałam 56 książek dla dzieci, 
w tym również sporo eduka-
cyjnych. Dla dorosłych tworzę 
liryki i powieści oraz opowia-
dania. Ukazało się dotąd pięć 
moich powieści dla dorosłych 
i dwa zbiory opowiadań.

Czy pisanie dla dzieci to 
trudna sztuka?

Dla mnie nie. Bardzo lubię 
pisać dla najmłodszych, a jesz-
cze bardziej lubię się z nimi 
spotykać na spotkaniach 
autorskich. Żeby pisać dla 
dzieci, trzeba wejść w buty 
dziecka; w jego świat, 
wyobraźnię, szczerość, 
otwartość. Pisanie dla tej 
grupy to ogromna frajda, ale 
też odpowiedzialność. Trze-
ba przecież najmłodszym 
Polakom przekazywać treści 
ważnie, mówić o prawdzie, 
dobru i pięknie.

Pani pierwsza powieść to 
„Weronika”. Co Panią skłoni-
ło do podjęcia tematu staro-
ści i rozrachunku z życiem?
„Weronika” to nie jest powieść 
o rozrachunku z życiem. To 
opowieść o silnej kobiecie, 
która starała się przeżyć życie 
najlepiej jak umiała. To historia 
o dojrzewaniu do zgody na 
los, ale nie do rezygnacji. 
Moja bohaterka jest kobietą 
z krwi i kości. Umiała kochać, 
pisała wiersze, była wrażliwym 
człowiekiem. Życie obeszło 
się z nią okrutnie, lecz potrafiła 
stanąć do walki z przeciwnoś-
ciami losu i tę walkę wygrać. 
Dzisiaj wiele takich Weronik 
chodzi po świecie i bierze się 
z życiem za bary. To o nich 
i dla nich jest ta powieść.

Czy bohaterowie opowiadań 
zawartych w zbiorze „Odlot 
motyla” mają swoje pierwo-
wzory w życiu?
„Odlot motyla”, druga moja 
książka prozatorska, składa 
się z dziesięciu opowiadań, 
których bohaterami są z kolei 
mężczyźni. Oczywiście, mają 
swoje pierwowzory w życiu, 
ale w tych tekstach ja, kobieta, 
skupiłam się szczególnie na 
analizie psychiki męskiej. An-
drzej Bartyński, który w 2006 
roku napisał recenzję tej 
publikacji, stwierdził, że wyszło 
mi to nawet dobrze. Są tam hi-
storie o różnych mężczyznach: 
dopiero wchodzących w życie 
i dojrzałych; zazdrośnikach 
i nadopiekuńczych ojcach; 
o samotnych poszukujących 
„wsparcia kijaszkiem miłości”, 
jak to napisał wspomniany już 
Andrzej Bartyński.

Powieść „Przebudzeni” opo-
wiada między innymi o nieła-
twych relacjach rodzinnych. 
Dlaczego podjęła Pani ten 
temat?
Moim zdaniem pisarz ma okre-

śloną rolę w społeczeństwie: 
patrzy głębiej i widzi szerzej. 
Bardzo prosto jest napisać 

łzawy romans okraszony 
obficie seksem, ale nie taka 
jest funkcja pisarza. Pisarz ma 
zauważać konflikty, wyboi-
ste ścieżki i w ich labiryncie 
szukać rozwiązania. Tworzy 
przecież dla czytelnika, dla 
konkretnego człowieka, który 
zmaga się z przeciwnościami 
losu. Jestem w tym wieku, 
w którym dzieci pozakładały 
swoje gniazda. Mam wiele 
znajomych kobiet w podobnej 
sytuacji. To z rozmów z nimi, 
z ludzkich opowieści zrodził się 
pomysł na „Przebudzonych”. 

Co Pani zdaniem jest pana-
ceum na konflikty w rela-
cjach rodzinnych?
Myślę, że idealnej recepty nie 
ma. Moim zdaniem jednak 
ogromną rolę w pokonywaniu 
wszelkich konfliktów odgrywa 
szczere przebaczenie. Kiedy 
byłam małą dziewczynką 
i pokłóciłam się z koleżanką 
na podwórku, moja kochana 
mama przychodziła i mówiła: 
„Mądrzejszy niech pierwszy 
wyciągnie rękę na zgodę”. 
Każda chciała być mądrzej-
sza, więc wyciągałyśmy swe 
dziecięce rączki, aby zażeg-
nać spór. W dorosłym życiu 
powinno być podobnie. Nie 
obmowa, a rozmowa i przeba-
czenie.

"Gazeta Senior" objęła patronat medialny nad serią wydawniczą "Biblioteka Seniora".

Zamówienia na książki z serii „Biblioteka Seniora” można składać:  
telefonicznie: 661 128 006, e-mailowo: rafael@rafael.pl oraz na stronie: www.rafael.pl
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Grudzień, według 
kalendarza gregoriań-
skiego to dwunasty, 
ostatni miesiąc roku. 
Zdaniem Aleksandra 
Brücknera, slawisty 
i historyka kultury jego 
nazwa wywodzi się od 
słowa „gruda”, ozna-
czającego zamarzniętą 
bryłkę ziemi lub śnie-
gu. To także pierwszy 
miesiąc zimy, zarówno 
astronomicznej, ka-
lendarzowej, jak i me-
teorologicznej. Jest 
czasem przygotowania 
do nowego roku, snu-
cia planów i marzeń. 
To w grudniu na półkuli 
północnej następuje 
przesilenie zimowe, 
czyli najdłuższa noc 
w roku, po której dni 
na powrót się wydłuża-
ją. Przesilenie zimowe, 
w większości kultur 
półkuli północnej, był 
okazją do świętowa-
nia „odradzania się 
Słońca” – gdy kończył 
się mrok i na nowo 
pojawiało się światło. 
A jak współcześ-
nie celebrujemy ten 
wyjątkowy, grudniowy 
czas? W ostatnim, tego 
roku, numerze Gazety 
Senior, przyjrzymy się 
sposobom celebro-
wania Świąt Bożego 
Narodzenia w Polsce 
i na świecie, życząc 
Państwu pomyślności 
w Nowym, miejmy na-
dzieję jeszcze lepszym, 
2021 roku.

Grudniowe świętowanie
NA 2 GŁOSY … A CZASAMI 3. CYKL 
Realizacja: Bogna Bartosz, Linda Matus, Ilona Zakowicz

Ilona Zakowicz: gerontolożka 
i kulturoznawczyni. Od ponad 

10 lat współpracuje z osobami 
starszymi i na ich rzecz. Jest autorką 

i współautorką ponad 30 publikacji 
naukowych, członkinią krajowych 

i międzynarodowych zespołów 
projektowych oraz badawczych. 

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

Fot. Julia Bartosz

Linda Matus: 
Redaktor naczelna 
„Gazety Senior”

Linda: Święta to czas „prze-
kraczania granic” w wielu 
wymiarach. To chwile pełne 
radości, rodzinnych spot-
kań, możliwość spojrzenia 
na siebie i świat z innej per-
spektywy, poza codziennymi 
troskami i zabieganiem, oka-
zja do celebrowania wyjątko-
wego czasu – ponownego, 
symbolicznego „narodzenia 
się”. Podążając za niezwy-
kłością Świąt Bożego Naro-
dzenia postarajmy się wyjść 
poza granice tego co znane, 
by przyjrzeć się zwyczajom 
świątecznym pochodzącym 
z różnych części świata. Za-
nim jednak wybierzemy się 
w świąteczną podróż, propo-
nujemy kilka zdań wprowa-
dzenia...

Ilona: Święta Bożego Na-
rodzenia są dla chrześcijan 
najważniejszymi, po Wiel-
kanocy, świętami w roku, 
a z pewnością obchodzony-
mi najbardziej uroczyście. 
Wprowadzone zostały w IV 
wieku dla uczczenia tajemni-
cy narodzenia Jezusa Chry-
stusa. Boże Narodzenie to 
stała uroczystość liturgiczna 
przypadająca na 25 grud-
nia (data ustalona IV w. n.e. 
przez papieża Juliusza I). 
Poprzedza je adwent (z łac. 
adventus – przyjście), czy-
li okres trzytygodniowego, 
radosnego oczekiwania na 
powtórne narodzenie Je-
zusa. Adwent rozpoczyna 
nowy rok kościelny i obej-
muje cztery kolejne niedzie-
le. Tymczasem w Kościołach 
celebrujących liturgię we-
dług kalendarza juliańskiego 
(np. Kościół prawosławny) 
Boże Narodzenie wypada 13 
dni później, 25 grudnia ka-
lendarza juliańskiego, czyli 
7 stycznia kalendarza gre-
goriańskiego. W tym okresie 
nie śpiewa się kolęd, nie ma 
tradycji przystrajania żłobka 
czy szopki, ubiera się jednak 
choinki. Święta prawosławne 
poprzedza czterdziestodnio-
wy post. Posiłek wigilijny 
rozpoczyna się od dzielenia 
prosforą (wypiekanym przaś-
nym chlebem), podawanych 
jest 12 postnych potraw (ku-
tia, ryby, pierogi, kapusta 
z grzybami…). Po Soczelniku 
(odpowiednik Wigilii) wierni 

udają się do cerkwi na uro-
czystą liturgię (odpowiednik 
Pasterki), czyli nocne czuwa-
nie, podczas którego adorują 
Ikonę Bożego Narodzenia.

Linda: Bogno, Ilono a jak jest 
w innych częściach świata, 
gdzie rozpocznie się nasza 
bożonarodzeniowa podróż?

Bogna: Może zaczniemy od 
północy? Bardzo podoba mi 
się tradycja celebrowania 
świąt w Islandii i sama, jak 
się okazuje, od lat ją prakty-
kuję – o czym, rzecz jasna, 
nie miałam pojęcia, tymcza-
sem ma on swoją islandzką 
historię, a jest nią obdaro-
wywanie bliskich książkami. 
W Islandii 24 grudnia ob-
chodzone jest jolabokaflod, 
czyli "powódź książek". Kilku-
dziesięcioletnią już tradycją 
świąteczną jest obdarowy-
wanie się bowiem nawzajem 
książkami. Święta w Islandii 
to czas rozmów o przeczy-
tanych ważnych książkach, 
niespiesznego celebrowania 
miłego świątecznego czasu 
i dyskusji o tym, co przeczy-
taliśmy w ciągu roku, i jakie 
ważne i mądre treści z nami 
zostały. Oczywiście przy tym 
Islandczycy podjadają świą-
teczne smakołyki. Początek 
tej tradycji sięga II wojny 
światowej, kiedy w Islandii 
panowała bieda. Na szczęś-
cie papier był wówczas ta-
nim i dostępnym produktem, 
a więc drukowano książki. 
Jednak nie stać było wów-
czas Islandczyków na kup-
no książek przez cały rok 
i dlatego kupowano je jako 
świąteczne prezenty. Od 
tamtego czasu zwyczaj ob-
darowywania się książkami 
jest praktykowany, a Island-
czycy, podtrzymując tę tra-
dycję, powiadają “blindur er 
bóklaus maður" – "człowiek 
bez książki jest ślepy".

Ilona: Boże Narodzenie to 
czas wręczania prezentów, 
jest to zwyczaj powszechny 
w wielu kulturach. Jednak 
Filipińczycy, zgodnie z tra-
dycją, mają własną wersję 
wymiany prezentów zwaną 
Monito Monita. Jak przebie-
ga? Na początku Adwentu 
losuje się osobę, dla której 

będziemy mieli za zadanie 
przygotowywać codziennie 
drobny prezent. Z dnia na 
dzień zmieniają się katego-
rie, co oznacza, że jednego 
dnia na obdarowane przez 
nas osoby czeka coś słod-
kiego, a innego np. coś nie-
bieskiego. W dniu Wigilii 
każdy przyznaje się, komu 
codziennie robił upominek. 
Miły zwyczaj, prawda?

Linda: Tak, przyznam, że 
to bardzo ciekawe zwycza-
je, i co ważne, możliwe do 
wprowadzenia także w na-
szych domach. A jakie tra-
dycje świąteczne są dla Was 
najbardziej zaskakujące, 
dziwne? Nie ukrywam, że 
dla mnie do egzotycznych 
należy zwyczaj świąteczny 
pochodzący z Caracas (sto-
lica Wenezueli), gdzie przy-
jęło się, że w Święta Bożego 
Narodzenia przyjeżdża się 
do kościoła na rolkach. Co 
więcej, lokalne władze chcąc 
ułatwić wiernym bezpieczne 
dotarcie na uroczystą litur-
gię, zamykają ulicę dla ruchu 
samochodowego. Niezwy-
kłe! A czy Wy znacie jakieś 
inne, nietypowe zwyczaje 
świąteczne?

Bogna: W Etiopii do bożona-
rodzeniowych tradycji należy 
na przykład gra przypomina-
jąca hokej na trawie. Według 
legendy bowiem w noc na-
rodzin Jezusa właśnie w ten 
sposób pasterze w Betlejem 
spędzali czas. Dodajmy, że 
w etiopskie Boże Narodzenie, 
poprzedzone trwającym 43 
dni postem, nazwane Genna 
lub Lidet obchodzone jest 
zgodnie z kalendarzem ju-
liańskim 7 stycznia. Podczas 
nabożeństw zarówno kapłani, 
jak i wierni tańczą, śpiewają, 
grają na instrumentach. Po-
trawą, która musi znaleźć się 
w Etiopii na świątecznym sto-

le jest pikantny gulasz z mię-
sa drobiowego podawany ze 
specjalnym rodzajem pieczy-
wa indżera. Pije się wówczas 
tedż – napój alkoholowy na 
bazie miodu.

Ilona: A ja wrócę jeszcze na 
chwilę do tematu prezen-
tów. Nie wiem, czy wiecie, 
ale we Włoszech to nie św. 
Mikołaj je przynosi, ale Be-
fana. Wiedźma, która odwie-
dza dzieci w nocy, z 5 na 6 
stycznia. Zgodnie z ludowy-
mi wierzeniami Befana, jak to 
czarownica, nosi na głowie 
spiczasty kapelusz lub po-
strzępioną chustę, ma brud-
ne i podarte ubrania w ciem-
nym kolorze – ponieważ do 
domów dostaje się przez 
komin. Prezenty natomiast 
wrzuca do skarpet. Dzieci, 
które są grzeczne, nagradza 
drobnymi upominkami, ta-
kimi jak zabawki i słodycze, 
a niegrzecznym ku przestro-
dze wrzuca do skarpety ka-
wałek węgla, popiół lub ce-
bulę. Chcąc przypodobać się 
wiedźmie, warto zostawić jej 
mandarynkę lub pomarań-
czę, Befana nie pogardzi tak-
że kieliszkiem dobrego wina.

Linda: Na zakończenie 
chciałabym zapytać Was, 
jaki wy macie przepis na 
udane Święta?

Bogna: Inspirująco i cie-
kawie jest rozmawiać pod-
czas świątecznych spotkań 
o najbardziej oryginalnych 
i niebanalnych dla nas spo-
sobach świętowania. Może 
wspólnie z naszymi rodzi-
nami zastanówmy się, które 
z nich nas szokują, a które 
możemy przyjąć, jak choćby 
finlandzki zwyczaj obdaro-
wywania bliskich książkami? 
W mojej rodzinie się przyjął. 
Warto pamiętać, że Święta to 
czas radości, a rozmaitość 

celebrowania świąteczne-
go czasu ma nas otwierać 
na bogactwo zwyczajów 
i mnogość tradycji. Niech to 
będzie też czas, w którym 
nasze myśli pobiegną w nie-
zwykłe egzotyczne miejsca, 
a rozmowy i ciepłe myśli 
skierują się także ku tym, któ-
rzy w odległych miejscach 
również świętują, choćby zu-
pełnie inaczej niż my.

Ilona: Jest w roku taki czas, 
na który czekamy z niecierp-
liwością. Czas świąt, który 
kojarzy nam się z ciepłem, 
spokojem i radością. Oby 
tegoroczne Boże Narodze-
nie było dla nas wyjątkowe. 
Oby zgasły wszelkie spory, 
zapominane zostały urazy, 
a miłość i wsparcie ze stro-
ny bliskich płynęło do nas 
obficie, rozwiązując źródła 
wszelkich zmartwień. Niech 
to będzie dla nas moment bli-
skości i przemyśleń, dawania 
i przyjmowania, po to właśnie 
„Jest taki dzień, bardzo cie-
pły, choć grudniowy. Dzień, 
zwykły dzień, w którym gas-
ną wszelkie spory. Jest taki 
dzień, w którym radość wita 
wszystkich. Dzień, który już 
każdy z nas zna od kołyski. 
[...] Jest taki dzień, gdy jeste-
śmy wszyscy razem. Dzień, 
piękny dzień, dziś nam rok 
go składa w darze”. Krzysz-
tof Dzikowski/wyk. Czerwone 
Gitary

Korzystając z okazji, prag-
niemy życzyć wszystkim 
Czytelnikom Gazety Senior 
wyjątkowych, rodzinnych 
Świąt Bożego Narodze-
nia. Niech przyniosą one 
radość i wzruszenie oraz 
wzajemną życzliwość i op-
tymizm w nadchodzącym 
Nowym Roku.

Cudownych świąt,  
Bogna, Ilona, Linda



5www.GazetaSenior.pl  Gazeta Senior nr 12/2021

REKLAMA

V Kongres Gospodarki Senioralnej

24-25 listopada br. 
Odbywa się V Kon-
gres Gospodarki 
Senioralnej. Tematem 
przewodnim tegorocz-
nego spotkania jest 
„Różnorodność wieku 
– dialog pokoleń”. Pod-
czas Kongresu będzie 
miała miejsce premiera 
programu „Pracodaw-
ca Dialogu Pokoleń”. 
Wydarzenie jest 
bezpłatne dla każdego 
uczestnika, wystarczy 
się zgłosić swój udział, 
link do rejestracji na 
końcu artykułu.

24-25 listopada online. Ciekawi goście, bogaty program, bezpłatny udział!

Więcej informacji na temat wydarzenia na  
www.KongresGospodarkiSenioralnej.pl.  

Gazeta Senior objęła  
wydarzenie patronatem medialnym.

Polska – jak podaje Komisja 
Europejska – jest krajem o jed-
nym z najniższych w Europie 
wskaźników aktywnego sta-
rzenia się (Active Ageing Index 
– AAI). Na wynik składają się 
m.in. zatrudnienie osób po 50-
tym r.ż., uczestnictwo w życiu 
społecznym, samodzielność 
i zdrowie oraz możliwości i wa-

runki sprzyjające aktywnemu 
starzeniu się. Wskaźnik ak-
tywnego starzenia się (AAI) to 
narzędzie analityczne zapew-
niające bazę narzędzi do opra-
cowywania i dostosowywania 
polityk aktywnego i zdrowego 
starzenia się.

Dzisiaj cztery pokolenia 
w pracy już nikogo nie dziwią, 
ale zarządzanie wielopokole-
niowymi relacjami wciąż jest 
wyzwaniem dla pracodaw-
ców. Mimo że proces starze-
nia dotyka każdego, zjawisko 
ageizmu, czyli dyskrymina-
cji z uwagi na wiek, jest po-
wszechne zarówno na rynku 
konsumenckim, jak i na rynku 
pracy. Solidarność i odpo-
wiedzialność pokoleń wydaje 
się kołem ratunkowym dla tej 
niełatwej sytuacji społeczno-
-gospodarczej. Szukając 
odpowiedzi na te wyzwania 
Krajowy Instytut Gospodarki 
Senioralnej, zaprosił eksper-
tów z Polski i ze świata, aby 
podczas V Kongresu Go-
spodarki Senioralnej podjąć 
dyskusję wokół tematu „Róż-
norodność wieku – dialog po-
koleń”.

– Kiedy spotykają się dwa 
megatrendy, czyli długo-

wieczność i niski poziom 
dzietności, okazuje się, że 
największym wrogiem no-
wej demograficznej rzeczy-
wistości jest stygmatyzacja 
i wykluczenie z uwagi na wiek. 
Świat wokół staje się wielo-
pokoleniowy, a starość dziś 
nabiera nowego znaczenia. 
Rynki pracy kurczą się, więc 
elastyczność w zatrudnianiu 
ludzi w każdym wieku staje się 
silną przewagą konkurencyjną 
wśród pracodawców. – mówi 
Marzena Rudnicka, Prezes 
Krajowego Instytutu Gospo-
darki Senioralnej.

Kongres Gospodarki Senio-
ralnej to dwa dni debat oraz 
premiera pionierskiego pro-
gramu „Dialog Pokoleń” na 
rynku pracy.

Eksperci z Polski  
i zza granicy

V Kongres Gospodarki Senio-
ralnej to także możliwość dys-
kusji na czacie z ekspertami 
z Polski i zza granicy. Podczas 
Kongresu przeżyjemy niezwy-
kłe spotkania z najlepszymi 
ekspertami ze świata.
• Profesor Hiroshi Kobayashi 

z Japonii opowie o nowo-
czesnych technologiach, 

które pomagają w służbie 
drugiemu człowiekowi;

• Layla Vallias z Brazylii za-
prezentuje po raz pierwszy 
swoje najnowsze badanie 
pod nazwą Latin50+, po-
wstałe w wyniku wywiadów 
z ponad 20 tys. dojrzałych 
osób;

• Stany Zjednoczone mają 
„super wiek”, który zdefi-
niował Bradley Schurman 
i opowie nam, dlaczego 
osoby w wieku 65 lat to dziś 
nie seniorzy.
Ponadto eksperci z Euro-

py podzielą się najnowszymi 
trendami w komunikacji, mar-
ketingu i systemach wsparcia 
ludzi w dojrzałym wieku. Or-
ganizator zapewnił tłumacze-
nie na język polski.

W debatach wystąpią m.in. 
Waldemar Pawlak – Prezes 
Zarządu Głównego Związ-
ku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP, prof. Bolesław 
Samoliński – kierownik Za-
kładu Profilaktyki Zagrożeń 
Środowiskowych, Alergologii 
i Immunologii WUM, Prof. Ro-
bert Gwiazdowski – profesor 
prawa na Uczelni Łazarskie-
go oraz jeden z Fundatorów 
KIGS, a także Cezary Kaźmier-
czak – Prezes Związku Przed-

siębiorców i Pracodawców, 
dr Elżbieta Ostrowska – Prze-
wodnicząca Polskiego Związ-
ku Emerytów Rencistów i In-
walidów oraz przedstawiciele 
takich organizacji jak Adamed 
Pharma, PZU oraz Orange. 

„Dialog” tak potrzebne 
dziś słowo wybrzmi podczas 
kongresu nie tylko w kontek-
ście zauważenia i docenienia 
osób w dojrzałym wieku, ale 
nabierze nowej definicji na 
rynku konsumenckim i na 
rynku pracy. Hasło przewod-
nie Kongresu „Różnorodność 
Wieku – Dialog Pokoleń” 
to wyraz szacunku i zrozu-
mienia wzajemnych potrzeb 

i wartości niezależnie od wie-
ku, ale też szansa na nowe 
kierunki i działania w go-
spodarce i społeczeństwie. 

Jak wziąć udział?

Kongres odbędzie się on-line. 
Wydarzenie jest bezpłatne dla 
każdego uczestnika, wystar-
czy się zarejestrować, klika-
jąc i zgłaszając swój udział, 
do czego gorąco zachęcamy 
seniorów, liderów organizacji 
senioralnych, pracowników 
srebrnej ekonomii, przedsię-
biorców, managerów i head-
hunterów oraz wszystkich za-
interesowanych problematyką 
dialogu pokoleń.

 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

29 lat tradycji SUPER PROMOCJA! 

NA HASŁO  
"GAZETA SENIOR" 

NOCLEG W KRAKOWIE
PRZED WYCIECZKĄ  

GRATIS!
WCZASY NAD MORZEM Z DOJAZDEM AUTOKAREM
ŁEBA    Dom Wczasowy, do plaży 200m
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, wyżywienie 3 x dziennie (w tym 2 x bufet) 
wycieczka do Ustki, ognisko integracyjne, ubezpieczenie.
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, wyżywienie 3 x dziennie (bufet), wieczorek 
taneczny, ognisko integracyjne, ubezpieczenie.
Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice, Wrocław, Poznań

OGRODY KWIATOWE W HOLANDII / 5 dni
ZAANSE SCHANS - OGRODY KWIATOWE KEUKENHOFF  
FLORAHOLLAND - HAGA - SCHEVENINGEN - MADURODAM 

-  ROTTERDAM - AMSTERDAM
Cena: 2080 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 / 7 dni
NICEA - MANTONA - CANNES - KANION  VERDUN - MOUSTIE-
RES SAINT MARIE - MARSYLIA - ARLES - PONT DU GARD  - AVI-
NION– PARK NARODOWY CALANQUES - CASSIS - MEDIOLAN 

Cena: 2340 zł Termin: 26.06 - 02.07.2022
W cenie: przejazd, 6 noclegów z HB, opieka pilota, ubezpiecz.

Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice

KONCERT FILHARMONIKÓW WIEDEŃSKICH / 3 dni
 WIEDEŃ -  KAHLENBERG -  AUSTERLITZ - PAŁAC LEDNICE      

Cena: 830 zł Termin: 16.06 - 18.06.2022
W cenie: przejazd, 2 noclegi z HB, opieka pilota, ubezpiecz.

Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice

UZDROWISKO - KURORT CIECHOCINEK turnusy 15 dni
SANATORIUM  z krytym basenem  

Cena od: 2920 zł  24.07 - 07.08 / 21.08 - 04.09 / 18.09 - 02.10
W cenie: przejazd, 14 noclegów z 3 posiłkami, 

3 zabiegi dziennie, opieka lekarska, ubezpieczenie 
Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Częstochowa, Łódź

POCIĄGIEM BERNINA EXPRESS PRZEZ ALPY / 5 dni
SALZBURG - CHUR - TIRANO – WERONA – SIRMIONE - ZELL am SEE
 10.05 - 14.05.2022  ;  21.06 - 25.06.2022  ;  30.08 - 03.09.2022
 24.05 - 28.05.2022  ;  19.07 - 23.07.2022  ;  06.09 - 10.09.2022
 07.06 - 11.06.2022  ;  09.08 - 13.08.2022  ;  13.09 - 17.09.2022

Cena: 1870 zł + 430 zł  bilet na pociąg Bernina Express
W cenie: przejazd, 4 noclegi z HB, opieka pilota, ubezpiecz.

Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice

TOSKANIA - LIGURIA  / 8 dni
CORTONA - SIENA - SAN GIMIGNANO - REGION CHIANTI   FLO-
RENCJA - LUKKA - PIZA - CINQUE TERRE - RAPALLO- PORTOFINO

Cena: 2130 zł 05.06 - 12.06.2022 / 02.10 - 09.10.2022
W cenie: przejazd, 7 noclegów z HB, opieka pilota, ubezpiecz.

Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice

CHORWACJA - PÓŁWYSEP ISTRIA  / 10 dni
Wypoczynek w RESORCIE  BELVEDERE****

Cena od: 2280 zł 12.05 - 21.05.2022 / 24.09 - 03.10.2022
W cenie: przejazd, 9 noclegów z HB, opieka pilota, ubezpiecz.

Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Bielsko-Biała

CZARNOGÓRA - BUDVA   / 10 dni
Zwiedzanie + wypoczynek w HOTELU POSEJDON****

KANION RZEKI TARY - STARY BAR - BUDVA - BOKA KOTORSKA  KO-
TOR - MONASTYR OSTROG - PODGORICA - JEZIORO SZKODERSKIE

Cena: 2499 zł 14.05 - 23.05.2022 / 19.09 - 28.09.2022
W cenie: przejazd, 9 noclegów z HB, opieka pilota, ubezpiecz.

Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Bielsko-Biała

MAGICZNA GRUZJA / 8 dni
KUTAISI - MTSCHETA - TBILISI - BODBE - SIGHNAGHI - NAPARE-
ULI ANANURI - KAZBEGI - GUDAURI - UPLITSIKHE - TSAKALTU-
BO JASKINIA PROMETEUSZA - BATUMI  z ogrodem botanicznym

17.05 - 28.05.2022 / 14.06 - 25.06.2022 / 27.09 - 08.10.2022 
Cena: 2590 zł + około 990 zł + 1390 zł  bilet lotniczy KRK/KTW

W cenie: transfery, 7 noclegów z HB, bilety wstępu, Wieczór Gruziński 
z występem folklorystycznym, polski przewodnik, degustacja win, warszta-

ty kulinarne, ubezpieczenie
lub  GRUZJA z 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: 3450 zł + około 990 zł + 1390 zł  bilet lotniczy KRK/KTW

W cenie: transfery, 11 noclegów z HB,  bilety wstępu, Wieczór Gruziński 
z występem folklorystycznym, polski przewodnik, degustacja win, warszta-

ty kulinarne, ubezpieczenie
PERŁY  BAWARII / 7 dni

PASAWA - BURGHAUSEN - RATYZBONA - NORYMBERGA - FUSEN 
ROTHENBURG ob.der TAUBER - HOHENSCHWANGAU - ETTAL NE-
USCHWAINSTEIN - LINDERHOF - OBERAMMERGAU - WIES  GAR-
MISCH PARTENKIRCHEN - MONACHIUM - HERRENCHIEMSEE

Cena: 2570 zł   30.05 - 05.06.2022  /  22.08 – 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. GENEW-
SKIE (Chateau de Chillon, Vevey, Montreaux, Evian, Geneva) 
– ZURYCH WODOSPAD RHEIFALL - STEIN n/RENEM - MAINAU 

(Wyspa Kwiatów na jez. Bodeńskim) - DOLINA WACHAU - MELK 
21.05 - 28.05.2022  / 25.07 - 01.08.2022  

Cena: 2990 zł + 430 zł  bilet na pociąg Bernina Express
W cenie: przejazd, 7 noclegów z HB, opieka pilota, ubezpiecz.

Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice 



6 Gazeta Senior nr 12/2021 www.GazetaSenior.pl

Jak zorganizować urodziny seniora, 
jubileusz UTW, dni seniora, by stały się 
niezapomnianym wydarzeniem?

Każdą okazję w życiu 
powinniśmy celebro-
wać. Im człowiek jest 
starszy, tym bardziej 
docenia wagę takich 
uroczystości. Warto 
więc dołożyć wszel-
kich starań, by ważne 
okazje takie jak jubi-
leusz UTW, rocznica 
klubu seniora, dni 
seniora, czy też setne 
urodziny świętować 
w godny zapamiętania 
sposób. Jak uświetnić 
senioralne spotkanie? 
Co zrobić, by uczynić 
imprezę dla seniorów 
atrakcyjną?

REKLAMA

Bo życie zaczyna się … 
na emeryturze

Całą młodość jesteśmy zga-
niani, mamy niewiele czasu 
na drobne przyjemności, 
kiedy więc osiągamy wiek 
emerytalny, możemy oddać 
się ulubionym zajęciom, 
które wcześniej spychali-
śmy na boczny tor. Dlatego, 
kiedy pojawia się okazja do 
świętowania, warto robić to 
jak należy, tak, by jubilat, 
a może goście jubileuszu, 
czy balu karnawałowego 
jeszcze przez długi czas po 
jego zakończeniu wracali 
wspomnieniami do tego wy-
darzenia.

Specjaliści od rozrywki 
dla seniora

Każdy z nas ma nieco od-
mienne zainteresowania, 
najczęściej jednak ludzi 
w podobnym wieku łączą po-
dobne pasje, a każdy z nas 
potrzebuje chwili wytchnie-
nia i rozrywki. Warto, aby 
uroczystość senioralna zo-
stała uświetniona występami 
artystycznymi, prowadzo-
nymi przez profesjonalnych 
konferansjerów takich jak: 
Nina Nocoń, Andrzej Miś, 
czy Kazimierz Mazur. Organi-
zacja takiego wydarzenia nie 
jest prosta, najlepiej więc po-
wierzyć ją profesjonalistom, 
którzy dopną każdy element 
na ostatni guzik.

Dojrzałość muzyczna 
lub operetka dla 
seniora

Wykonanie piosenek z lat 
młodości seniorów przez Jo-
annę Bartel, Metrum, Ze-
spół BAR, Duet Karo, czy 
Gang Marcela wzbudzi ich 
zachwyt i pozwala na chwi-
lę prawdziwego odprężenia, 
ponieważ ci artyści rozumie-
ją muzykę, która tworzona 
była lata temu, jak nikt inny. 
Dlatego właśnie wybór tego 
typu repertuaru jest strza-
łem w dziesiątkę na imprezę 
dla seniorów, którzy nadal 
w sposób, na jaki pozwala 
im zdrowie, chcą się bawić, 
odprężyć i cieszyć życiem.

Komediowe widowisko 
muzyczne, czyli operetka za-
wsze jest dobrym pomysłem. 
Kto z nas nie lubi operetki? 
Jest to ten rodzaj obcowania 
ze sztuką, w którym wystę-
puje lekka muzyka czysty, 
jasny przekaz, czyli to, co 

wszyscy lubimy najbar-
dziej. Tego typu widowisko 
daje możliwość zacieśnia-
nia więzów międzyludzkich 
i spędzenia czasu z osobami 
o podobnym guście muzycz-
nym oraz doświadczeniu 
życiowym. Uświetnienie waż-
nej senioralnej uroczysto-
ści operetką, zawsze wiąże 
się z ogromnym zaintere-
sowaniem i radością osób 
w niej uczestniczących. Jo-
anna Wojtaszewska, Naira 
Ayvazyan, Anna Jakiesz-
-Błasiak, Kamil Roch Karol-
czuk, Michał Musioł to tylko 
kilka ze znaczących nazwisk, 
które są gwiazdami wido-
wisk operetkowych. Uczest-

nictwo w takim koncercie, 
jego oprawa – piękne stroje 
i uroczysty nastrój będzie na 
pewno wielkim przeżyciem 
dla seniorów.

Kabaret  
– chwila wytchnienia  
z uśmiechem  
na ustach

Na urok kabaretu mało kto 
jest odporny. Śmiech z rze-
czywistości pozwala ujrzeć 
ją w zupełnie nowym świet-
le. Możliwość zobaczenia na 
żywo Krzysztofa Respond-
ka, Grzegorza Poloczka, 
Grzegorza Stasiaka, czy 
Jerzego Ciurloka to będzie 

fot . Beata Mańkowska z Kamilem Rochem Karolczukiem i Joanną Wojtaszewską. Program "Gala Życzeń" w TVT.

Fot. Joanna Wojtaszewska i Kamil Roch Karolczuk operetkowy duet

Zapraszamy na Noworoczny Wieczór z Gwiazdami, 
niezapomnianą podróż muzyczną przez 

najpiękniejsze historie miłosne, operetki i musicalu. 
W programie koncertu, który trwa ponad dwie 

godziny, będzie można usłyszeć znane i lubiane arie 
operetkowe, musicalowe i tradycyjne narodowe 

pieśni Ukrainy. Całość wzbogacona pięknymi 
strojami, tańcem baletu oraz niezwykłym kunsztem 

25-osobowej orkiestry.
 

31.12.2021 Cieszyn 
Teatr im. Adama Mickiewicza godz. 20.00

01.01.2022 Lublin 
Centrum Spotkania Kultur godz. 18.00

02.01.2022 Rzeszów 
Filharmonia Podkarpacka godz. 17.00

03.01.2022 Kraków 
Filharmonia Krakowska im. Karola Szymanowskiego godz. 19.00

04.01.2022 Puławy 
Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika  godz. 19.00

05.01.2022 Gdańsk 
Polska Filharmonia Bałtycka godz. 19.00

06.01.2022 Poznań 
Aula UAM godz.19.00

07.01.2022 Piła 
Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji godz. 19.00

08.01.2022 Warszawa 
Teatr Palladium godz. 18.00

09.01.2022 Olsztyn 
Filharmonia Warmińsko Mazurska godz. 17.00

10.01.2022 Skierniewice 
Kinopolonez 19.00

12.01.2022 Kielce 
Filharmonia Świętokrzyska godz. 19.00

13.01.2022 Koszalin 
Filharmonia Koszalińska godz. 19.00

14.01.2022 Pleszew
Hala Widowiskowo-Sportowa godz. 19.00

15.01.2022 Radom
Radomska Orkiestra Kameralna godz. 18.00

16.01.2022 Płock
Teatr Dramatyczny godz.17.00

ORGANIZATOR
tel. 665 277 377, 61 424 28 24, info@agencjabrussa.pl
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wspaniałe oderwanie od sza-
rej codzienności. Oglądanie 
takiego widowiska na żywo, 
uczestniczenie w nim daje 
znacznie inne, silniejsze wra-
żenia, niż oglądanie kabare-
tu w telewizji.

Impreza z rozmachem

Organizacja takiego wyda-
rzenia jak np. setne urodziny, 
jubileusz UTW, dni senio-
ra to duże przedsięwzięcie 
logistyczne, zważając na 
liczbę osób w nim uczest-
niczących. W takiej sytuacji 
warto sięgnąć po wsparcie 
agencji artystycznej. Zapy-
taliśmy właścicielkę agencji 
LUX Art, która w swoim port-
folio ma artystów znanych 
i lubianych przez starsze po-
kolenia, co zyskamy, zapra-
szając do organizacji specja-
listów. – Przede wszystkim 
dostęp do wysokiej klasy 
artystów, których obecność 
zdecydowanie wzbogaci 
i uatrakcyjni przebieg ca-
łego wieczoru. Pracownicy 
agencji artystycznej doradzą 
i zaproponują, bazując na 
swoim doświadczeniu arty-
stę i repertuar, który najlepiej 
sprawdza się na tego typu 
imprezach tak, by goście 
w nich uczestniczący byli 
jak najbardziej zadowoleni. 
Nasza oferta koncertowa za-
czyna się od małych, kame-
ralnych form muzycznych, 
a kończy na wielkich koncer-
tach estradowych. – mówi 
Joanna Wojtaszewska, dy-

rektor artystyczna Lux Art. 
Pani Joanna zna dwie stro-
ny tej artystycznej układan-
ki, ponieważ jest także, lub 
przede wszystkim, śpiewacz-
ką (sopranistką) i prezen-
terką telewizyjną. Wspólnie 
z Kamilem Rochem Karol-
czukiem tworzą operet-
kowy duet oraz prowadzą 
agencje eventową.

Warto więc nawiązać kon-
takt z pracownikiem agencji 
artystycznej, który po wysłu-
chaniu tego, z jakiej okazji or-
ganizowana jest uroczystość 
oraz tego, w jakim przedzia-
le wiekowym goście będą 
w nim uczestniczyć, dopasu-
je program artystyczny, tak, 
by spełnił on oczekiwania ju-
bilata, organizatorów, a także 
wszystkich innych uczestni-
czących w nim gości.

Imprezy senioralne rządzą 
się swoimi prawami, kie-
dy organizujący będzie ich 
przestrzegał, wszyscy będą 
zadowoleni. Przeboje z daw-
nych lat, konferansjer, który 
nawiąże kontakt z dojrzałą 
publicznością to kilka ma-
łych kroków, które zapewnia-
ją sukces nawet dużej pod 
względem liczebności uro-
czystości.

Artykuł powstał  
we współpracy  

z Agencją Lux Art

Sezon 2022
maj-wrzesień

REKLAMA

Cena zawiera:
 ͫ 7 lub 9 noclegów w hotelach ***  

w Cesenatico k/Rimini

 ͫ przejazd komfortowym  

autokarem z cafebar i WC

 ͫ polską obsługę

 ͫ wyżywienie 3x dziennie

 ͫ ubezpieczenie od chorób 

przewlekłych oraz KL i NNW 

 ͫ smaczne i obfite  
pełne wyżywienie

 ͫ swojska, rodzinna atmosfera  
(klienci to Polacy)

 ͫ wyłącznie polska obsługa

Dlaczego 

Buksa Travel?

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

Buksa Travel Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała,
ul. Kamińskiego 19

+48 33 811 77 26
biuro@buksatravel.pl

12 dni od 
1449 zł

10 dni od 
1279 zł

Wyjazd

autokaru

możliwy
z 60 miast 
w Polsce!

dla seniorów!SPecjaLNa ofERTa

Odległość hoteli od morza 80-100 m

WŁOcHY

BLACK FRIDAY
Łap okazje, ale uważaj na pułapki!

Wyprzedaże – okazje 
czy pułapki? Jak 
kupować mądrze? 
Na co zwrócić uwagę 
podczas zakupowego 
szaleństwa? – przypo-
mina Prezes UOKiK 
Tomasz Chróstny. 

Już 26 listopada gorączka 
zakupów sięgnie zenitu pod-
czas Black Friday – dnia wy-
przedaży. Co roku do Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów trafiają skargi doty-
czące promocji, wyprzedaży 
i specjalnych okazji. W zgło-
szeniach najczęściej pojawia 
się problem żonglowania ce-
nami. Przedsiębiorcy podno-
szą je tuż przed wyprzedażą 
po to, żeby po ich obniżce 
rabat wydawał się niezwykle 
atrakcyjny – tego typu dzia-
łania mogą stanowić naru-
szenie zbiorowych interesów 
konsumentów. Aby nie dać 
się nabrać na fikcyjną promo-
cję, warto wcześniej zrobić 
rozeznanie cenowe artykułów, 
które chcemy kupić podczas 
Black Friday. Wówczas mo-
żemy ocenić, czy cena po ra-
bacie jest faktycznie niższa od 

tej przed przeceną.  – W tym 
okresie wyprzedaży i promocji 
przypominamy osobom polu-
jącym na okazje o tym, jakie 
mają prawa. Podpowiadamy 
też, na co szczególnie warto 
zwrócić uwagę podczas zaku-
pów. Konsumentom zalecamy 
ostrożność, zaś przedsiębior-
ców zachęcamy do rzetelno-
ści i uczciwości względem 
klientów – mówi Prezes UOKiK 
Tomasz Chróstny.

Cena promocyjna czy 
regularna – takie same 
prawa

Sprzedawcy oraz konsumen-
ci powinni mieć świadomość, 
że towary przecenione – tak 
jak wszystkie inne –  podle-
gają reklamacji, jeśli okażą 
się wadliwe. Składamy ją w 
ramach rękojmi u sprzedawcy 
– najlepiej na piśmie. Gdy do 
produktu dołączona jest gwa-
rancja, wtedy możemy zgłosić 
reklamację gwarantowi (naj-
częściej jest to producent lub 
dystrybutor towaru). Prawo 
wyboru między obiema możli-
wościami należy do nas. War-
to pamiętać, że jeśli powodem 
obniżenia ceny jest wada 
towaru, o której wiedzieliśmy 
podczas zakupu, nie możemy 
jej reklamować u sprzedaw-

cy. – Niezależnie od tego, czy 
kupujemy towar w cenie pro-
mocyjnej czy regularnej, obo-
wiązują jednolite prawa kon-
sumenckie – tłumaczy Prezes 
Urzędu Tomasz Chróstny. 

Zanim zdecydujemy się 
na skorzystanie z oferty pro-
mocyjnej, sprawdźmy, czy 
rzeczywiście jest ona dla nas 
najkorzystniejsza. Może się 
bowiem okazać, że ten sam 
towar w innym sklepie kosztu-
je mniej. 

Jeśli kupujemy w sklepie 
stacjonarnym, pamiętajmy, 
że zwrot pełnowartościowego 
towaru zależy tylko od dobrej 
woli sprzedawcy. Dlatego 
warto dobrze przemyśleć za-
kup i nie działać pod wpły-
wem chwilowego impulsu 
wywołanego obniżką ceny. 
Przed transakcją zapytajmy 
sprzedawcę, jaka jest polityka 
sklepu w tym zakresie – czy 
zwroty są możliwe, a jeśli tak, 
to w jakim terminie i na jakich 
zasadach. Natomiast przy za-

kupach przez internet mamy 
ustawowe prawo do namysłu 
– w ciągu 14 dni od otrzyma-
nia produktu możemy odstą-
pić od umowy bez podawania 
powodów. Po odesłaniu zaku-
pów otrzymamy zwrot pienię-
dzy, niezależnie od tego, czy 
zrobiliśmy je po promocyjnej 
cenie czy po regularnej.

Zaproszenie na webinar

Pułapki czy okazje? Jak kupo-
wać mądrze? Na co zwrócić 
uwagę podczas wyprzedaży? 
Jak zweryfikować e-sklep? Na 
te i inne pytania odpowiedzą 
eksperci UOKiK i ECK oraz 
Rzeczniczka Konsumentów w 
Białej Podlaskiej podczas we-
binaru „Black Friday – VADE-
MECUM ŁOWCÓW OKAZJI”, 
który odbędzie się w piątek 
26 listopada o godz. 10 na 
kanale UOKiK na YouTube. 
Zapraszamy do udziału i za-
dawania pytań.
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Zagrożeni wypaleniem i depresją
Opiekunowie rodzinni osób starszych
Joanna Szczuka

Opieka nad bliską 
osobą starszą w wielu 
przypadkach wymaga 
reorganizacji własne-
go dotychczasowego 
życia. Wymusza zmia-
nę codzienności osób 
wspierających i mo-
dyfikację praktycznie 
wszystkich planów. 
Najczęściej to żmudna 
praca – obciążająca 
zarówno fizycznie, jak 
i psychicznie. Opie-
kunowie rodzinni są 
szczególnie zagrożeni 
depresją, a ma ona w 
tym przypadku swoją 
specyfikę. Można jed-
nak w tej sytuacji pod-
jąć próbę poszukania 
wsparcia i pomocy.

Opiekunowie doświadczają 
różnorodnych problemów 
w zależności od ich osobistej 
sytuacji. Z innymi wyzwania-
mi będzie zmagał się opie-
kun – współmałżonek se-
niora (który często sam jest 
obciążony chorobami), z in-
nymi opiekun – dorosłe dzie-
cko (który musi łączyć sze-
reg ról związanych z własną 
rodziną, pracą zawodową 
i wspieraniem starzejącego 
się rodzica).

Poczucie obciążenia 
wspieraniem jest różne tak-
że w zależności od stopnia 
samodzielności podopiecz-
nego i od obszarów, w któ-
rych bliski wymaga pomocy, 
a także od liczby osób wspie-
rających seniora (czy opieka 
jest rozłożona na kilku człon-
ków rodziny, czy spoczywa 
na jednej osobie).

Kolejnymi istotnymi czyn-
nikami, obok wielu innych 
wpływającymi na sytuację 
opiekuna, są aspekty finan-
sowe oraz relacja z pod-
opiecznym.

Niezależnie jednak od sy-
tuacji, w jakiej znajdują się 
opiekunowie rodzinni osób 
starszych, doświadczają oni 
podobnych emocji. Oprócz 
troski, miłości i chęci nie-
sienia pomocy, w całym wa-
chlarzu różnorodnych od-
czuć może pojawić się też 
bezsilność, lęk, rozdrażnie-

nie i poczucie winy. Opieka 
nad bliskim oprócz poczucia 
spełnienia bywa też absorbu-
jąca i czasochłonna. Każda 
z osób wspierających do-
świadcza czasem gorszego 
nastroju lub apatii, ma mniej-
szą chęć do wykonywania 
codziennych obowiązków. 
Takie stany są najczęściej 
krótkotrwałe i samoczynnie 
mijają.

Wypalenie opiekuna: 
czy wymaga leczenia?

Bywa i tak, że u opiekunów 
rodzinnych pojawia się wy-
palenie – rozumiane jako 
przeciążenie opieką. Wypa-
lenie (w przeciwieństwie do 
obniżonego nastroju i apa-
tii) nie jest momentem lub 
krótkotrwałym kryzysem, 
lecz procesem. Na począt-
ku opiekun ma poczucie, że 
zadania, które są przed nim 
postawione, są dla niego 
zbyt trudne. Potem opiekun 
doświadcza wielu różnorod-
nych emocji: rozdrażnienia, 
zdenerwowania, poczucia 
winy.

Przeciążenie opieką 
składa się z trzech 
elementów:

1. Emocjonalnego wyczer-
pania („Czuję się, jakbym 
ciągle był napięty, w sta-
nie alertu. Wszystko mnie 
drażni. Reaguję gwałtow-
nie nawet na sytuacje, któ-
re kiedyś były dla mnie bez 
znaczenia. Nie kontroluję 
swoich emocji”.)

2. Utraty zaangażowania 
(„Czuję się, jakbym nie 
był sobą. Inni mówią, że 
jestem cyniczny i obojętny 
wobec mamy".)

3. Utraty satysfakcji 
z pełnienia roli opieku-
na („Chciałabym już nie 
opiekować się mężem. Nie 
wiem, jak to robić dobrze. 
Wydaje mi się, że się do 
tego nie nadaję".).

Wypalenie nie wymaga le-
czenia medycznego. Ale po-
nieważ ma charakter trwały, 
niezbędna jest pomoc z ze-
wnątrz. Opiekun może otrzy-
mać wsparcie oferowane 
przez psychologa, np. w for-
mie indywidualnych konsul-
tacji lub w ramach grupy 
wsparcia.

Depresja opiekuna:  
po czym ją rozpoznać?

Czymś innym od wypalenia 
jest depresja. To zespół obej-
mujący różnorodne objawy, 

które odnoszą się nie tylko 
do sfery związanej ze spra-
wowaniem opieki (jak ma to 
miejsce w przypadku wypa-
lenia), ale które rzutują na 
inne obszary funkcjonowa-
nia opiekuna (na jego życie 
rodzinne i zawodowe) oraz 
wpływają na postrzeganie 
samego siebie, świata oraz 
przyszłości.

Depresja najczęściej koja-
rzy nam się z obniżonym na-
strojem. Jednakże emocje to 
tylko jedna z kilku sfer, które 
dotyczą tej choroby. Objawy 
depresji możemy podzielić 
na cztery grupy:

Związane z emocjami – 
czyli na przykład: smutek, 
przygnębienie, poczucie 
bezradności, pustki, bezna-
dziejności, drażliwość, utra-
ta zainteresowań, poczucie 
zniechęcenia, odczuwanie 
niewielkiej satysfakcji z ży-
cia.

Związane z myśleniem – 
czyli na przykład: negatywna 
ocena siebie, świata i przy-
szłości, problemy z koncen-
tracją uwagi i podejmowa-
niem decyzji.

Związane z ciałem – czyli 
na przykład: osłabienie, zmę-
czenie, bóle głowy, uczucie 
kołatania serca, przyspie-
szony oddech, duszności, 
brak tchu, suchość w jamie 
ustnej, odczuwanie dolegli-
wości bólowych niemających 
odzwierciedlenia w bada-
niach medycznych, zmniej-
szony lub zwiększony apetyt, 
poczucie nadmiernej senno-
ści lub bezsenność, biegunki 
lub zaparcia.

Obserwowane w zacho-
waniu – to na przykład: wy-
cofanie z kontaktów z innymi 
ludźmi, utrata zainteresowa-
nia światem, niepokój lub 
spowolnienie ruchowe, wol-
niejsza mowa, monotonny 
głos, unikanie kontaktu wzro-
kowego.

Niestety, opiekun rodzinny 
osoby starszej zmagający 
się z depresją najczęściej 
nie szuka pomocy! Oto naj-
częstsze powody, dlaczego 
tak się dzieje:
• ma on poczucie, że jego 

stan nie jest chorobą i nie 
wymaga pomocy ze strony 
specjalisty;

• ma on przekonanie, że de-
presji doświadcza każdy 
opiekun i jest ona natural-
ną konsekwencją sprawo-
wania opieki (powiązana 
ze stresem i zmęczeniem);

• wielu opiekunów jest tak 
silnie skoncentrowanych 
na opiece nad bliskim 

seniorem, że zaniedbuje 
własne zdrowie fizyczne, 
jak i psychiczne;

• opiekunowie mają po-
czucie wstydu i związane 
z nim przekonanie, że ob-
jawy depresji definiują go 
niewystarczająco dobrym 
opiekunem.

Warto wiedzieć, że depre-
sja opiekuna osoby starszej 
nie przebiega typowo. Ma 
ona swoją specyfikę i składa 
się z kilku etapów. Pierwsze 
objawy: związane są one 
z emocjami i reakcjami orga-
nizmu, to na przykład draż-
liwość, zanik odczuwania 
przyjemności, zmiany w ape-
tycie (jego brak lub zajada-
nie stresu), zaburzenia snu 
(np. problemy z zaśnięciem, 
wybudzanie się w nocy, bu-
dzenie się bardzo wcześnie 
rano), poczucie obniżo-
nej aktywności, brak ener-
gii, bóle głowy. Opiekun 
w pierwszej fazie depresji nie 
mówi, że jest mu smutno, nie 
ma typowych objawów de-
presyjnych, dlatego też rzad-
ko kiedy te pierwsze objawy 
utożsamia z chorobą.

Etap drugi: to nasilenie ob-
jawów związanych z emocja-
mi, ale dodatkowo pojawia-
ją się też objawy związane 
z zachowaniem i myśleniem. 
Etap ten charakteryzuje się 
doświadczaniem typowych 
dla depresji odczuć smut-
ku, przygnębienia, bezna-
dziejności i bezradności. To 
także negatywne myślenie 
o osobie i swojej sytuacji 

oraz utrata zainteresowania 
światem. Jest to etap depre-
sji, którego opiekun również 
może jeszcze nie być świa-
domy, ale najczęściej zauwa-
żają go osoby z najbliższego 
otoczenia.

Etap trzeci: tutaj objawy 
depresji widoczne są we 
wszystkich jej czterech sfe-
rach. Problemy opiekuna 
z emocjami to nie tylko roz-
drażnienie czy odczuwanie 
smutku, to poczucie braku 
panowania nad nimi. Ne-
gatywne myślenie dotyczy 
nie tylko siebie i swojego 
podopiecznego, ale także 
całej rzeczywistości, oto-
czenia i przyszłości, może 
mieć także wyraz w myślach 
samobójczych. Inne osoby 
z otoczenia w zachowaniu 
opiekuna zauważają jawne 
wycofanie z kontaktów, obo-
jętność, dystans, a nawet 
wrogość wobec podopiecz-
nego. Jeśli chodzi o zmia-
ny, które zauważa opiekun 
w swoim ciele, mogą obja-
wiać się one ogólnym wy-
czerpaniem fizycznym, po-
gorszeniem stanu zdrowia 
i osłabieniem fizycznym. 
Mogą także wystąpić bóle 
mięśni lub kręgosłupa.

Co warto wiedzieć 
na temat depresji 
opiekuna?

Depresja jest chorobą! Tak 
samo więc jak inne jednostki 
chorobowe, wymaga ona le-
czenia. Nie przyjmuj więc su-
plementów na własną rękę, 

nie myśl, że „samo przej-
dzie”. Depresja będzie sku-
tecznie leczona pod nadzo-
rem specjalisty (najczęściej 
jest to lekarz psychiatra).
Depresja jest uleczalna! 
Najskuteczniejsze leczenie 
depresji to połączenie far-
makoterapii z psychoterapią. 
Psychiatra ma możliwość 
przepisania leków. Psycho-
log prowadzi terapię psycho-
logiczną.

Nie oczekuj jednak natych-
miastowych efektów. Lecze-
nie depresji jest zazwyczaj 
długotrwałe. Skutki farmako-
terapii w przypadku depresji 
zauważalne są po kilku tygo-
dniach. Najpierw zmniejsza 
się poczucie lęku, stabilizuje 
się sen, dopiero potem po-
lepsza się nastrój.

Nie rezygnuj samodzielnie 
z leczenia, gdy na samym 
początku nie widzisz po-
prawy! Nie rezygnuj z niego 
również, gdy odczujesz już 
poprawę nastroju. Przed-
wczesne przerwanie kuracji 
może spowodować nawrót 
choroby. Leki przeciwdepre-
syjne odstawiamy tylko po 
konsultacji z lekarzem.

Opiekun w kryzysie: 
kto może Ci pomóc?

Psycholog – może poprowa-
dzić terapię psychologiczną 
lub konsultacje indywidual-
ne. Lekarz psychiatra – ma 
możliwość przepisania leków 
przeciwdepresyjnych. Grupy 
wsparcia – proponuję szcze-
gólnie te dedykowane opie-
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Dr Joanna Szczuka, psy-
cholog. Pracuje w Klinice 
i Poliklinice Geriatrii w Naro-
dowym Instytucie Geriatrii, 
Reumatologii i Rehabilitacji 
w Warszawie. Udziela wspar-
cia psychologicznego człon-
kom rodzin sprawujących 
opiekę nad osobami starszy-
mi w postaci konsultacji indy-
widualnych, grupowych oraz 
szkoleń. Ma doświadczenie 
w prowadzeniu superwizji 
dla opiekunów zawodowych 
oraz w zakresie przeciwdzia-
łania przemocy domowej. 
Jest współautorką książki 
„Opiekun szyty na miarę. Po-
radnik dla opiekunów osób 
z chorobami otępiennymi”.

REKLAMA

Odporność u osób 60+
Jak wspierać?
Osoby starsze szcze-
gólnie powinny zwra-
cać uwagę na swoją 
odporność. Jej natu-
ralnym wsparciem jest 
aktywność na świe-
żym powietrzu bez 
względu na porę roku. 
Uprawianie ulubio-
nego sportu, trening 
siłowy czy spacer 
z kijkami wpływają na 
wzrost siły, ogólną 
sprawność fizyczną, 
sylwetkę i doskonale 
poprawiają nastrój. 

Oprócz dodatkowej aktyw-
ności należy zadbać również 
o zdrową i zbilansowaną dietę 
oraz probiotyki, które uzupeł-
nią florę jelitową. Ważna dla 
organizmu witamina D, z uwa-
gi na szerokość geograficzną, 
w której przebywamy, powinna 
być suplementowana każdego 
dnia przez osoby powyżej 65 
roku życia.1 Nie zapominajmy, 
że fizjologiczne zmiany zwią-
zane z procesem starzenia 

wpływają na zmniejszenie od-
czuwania pragnienia, dlatego 
łatwo zapomnieć o nawodnie-
niu. W zależności od masy cia-
ła należy przyjmować ok. 2 litry 
wody dziennie.

Dobrym wyborem są do-
stępne na rynku suplementy 
diety marki Plusssz. To tablet-
ki musujące, które pokrywają 
100% dziennego zapotrzebo-
wania na istotne dla naszego 
organizmu witaminy, składniki 
mineralne i substancje aktyw-
ne, bez dodatku cukru! Plusssz 
Odporność Senior 100% Com-
plex to preparat stworzony 
z myślą o seniorach. Zawiera 
specjalny zestaw składników 
wspierających odporność, 
m.in. cynk, witaminę D3, C, 
B6, B12, a także składniki po-
chodzenia naturalnego – dziką 
różę i rutynę. Zalecaną jedną 
musującą tabletkę dziennie 
rozpuszcza się w 200 ml chłod-
nej wody, otrzymując napój 
o smaku malina-dzika róża. 

Pamiętajmy, że suplementy 
diety nie mogą być stosowane 
jako zamiennik zróżnicowanej 
diety. Optymalne dieta i zdro-
wy tryb życia są istotne dla za-
chowania zdrowia.
1. Rusińska A. i wsp. ZASADY SU-

PLEMENTACJI I LECZENIA WITA-

MINĄ D – NOWELIZACJA 2018 r. 
POSTĘPY NEONATOLOGII 2018; 
24(1)
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Kompleks dla seniorów 
w Mosznej 
Starzejące się społeczeń-
stwo wymaga specjali-
stycznej infrastruktury 
i profesjonalnej opieki, 
a demograficzny trend owo-
cuje nowymi inwestycjami. 
Jednym z takich wszech-
stronnych projektów jest 
Dom Seniora Amazonka 
w woj. opolskim. Kompleks 
położony jest wśród zieleni, 
z dala od zgiełku i hałasu, 
w urokliwym sąsiedztwie 
Zamku w Mosznej. 

Ośrodek oferuje pokoje dla 
osób wymagających całodobo-
wej opieki; mieszkania wspo-
magane – dla samodzielnych 
samotnych osób lub par se-
niorów oraz miejsca dziennego 
pobytu, czyli czasową opie-
kę dla osób potrzebujących 
wsparcia i rehabilitacji np. po 
leczeniu, urazie lub na potrzeby 
wytchnieniowe (czas wyjazdu/
odpoczynku opiekuna). 

Na co zwrócić uwagę wybie-
rając dom opieki? Na począ-
tek warto przyjrzeć się właśnie 
architekturze i infrastrukturze, 
sprawdzić, czy jest ona przyja-
zna osobom starszym z ograni-
czonymi możliwościami w po-
ruszaniu się. W Domu Seniora 
Amazonka wszystkie pokoje 
wyposażono we własną łazien-
kę, a całość przystosowano do 

korzystania przez osoby z ogra-
niczeniami w poruszaniu się. 
Mieszkalna część pokoju speł-
nia tzw. standard powierzch-
niowy i wynosi zazwyczaj około 
20-22 m2 w przypadku pokoju 
jednoosobowego oraz około 
32-35 m2 w przypadku pokoju 
dwuosobowego. Na wyposa-
żeniu pokoju znajdujemy łóżko 
z możliwością pełnej regula-
cji pozycji, szafę, stół, krzesła 
z podłokietnikami ułatwiające 
wstawanie oraz szafkę noc-
ną. Każdy pokój i mieszkanie 
wspomagane są objęte syste-
mem przywoławczo-alarmo-
wym zarówno w łazience, jak 
i w części mieszkalnej. 

Oprócz dostosowanych do 
potrzeb seniorów pokoi i miesz-
kań znajdziemy tu mnóstwo 
części wspólnych takich jak 
atrium, kącik kominkowy, ką-
cik kawowy, bibliotekę, salę TV, 
kaplicę i liczne tarasy, które są 
dla podopiecznych gwarancją 
jakości spędzanego tu czasu. 

Dom Seniora Amazonka za-
prasza, ul. Prudnicka 4, 47-370 
Moszna, tel. +48 515 078 004.

REKLAMA

kunom osób starszych. Spot-
kasz tam osoby, które tak jak 
Ty sprawują opiekę nad se-
niorami albo ją do niedawna 
sprawowały. Zobaczysz tam, 
że nie jesteś sam ze swoi-
mi problemami. I wcale nie 
musisz przechodzić przez 
wszystkie trudne emocje 
samotnie. Będziesz zasko-
czony, jak wartościowe przy-
jaźnie mogą być zawiązane 
w takich miejscach. Twoi bli-
scy – nie bój się poprosić ich 
o wsparcie. Nie odmawiaj, 
gdy chcą Cię wesprzeć choć-
by w drobnych rzeczach: na 
przykład pomocy przy Twoim 
podopiecznym, w zakupach. 
Nawet jeśli nie opiekują się 
Twoim bliskim tak dobrze jak 
Ty, mogą ofiarować Ci cenny 
czas: na drzemkę, spacer, 
pójście do lekarza. Twoi zna-
jomi, którzy nie mają pojęcia 
o sprawowaniu opieki nad 
seniorem i nie wiedzą, z jaki-
mi problemami się borykasz. 
I nie chodzi tutaj o to, abyś 
im się zwierzał, być może 
rzeczywiście nie zrozumie-
ją Twojej sytuacji. Ale dzięki 
takim znajomościom zoba-
czysz, że istnieje też świat 
poza sprawowaniem opieki, 
a inni ludzie także mają sze-
reg różnorodnych proble-
mów i radości. Takie kontakty 
pozwalają choć trochę ode-
rwać się od własnej codzien-
ności, pozwolą Ci odświeżyć 
myślenie na temat Twojej 
sytuacji. Ty sam – spróbuj 
zadbać o własny sen i die-
tę. To podstawa regeneracji 

Twojego organizmu. Pamię-
taj o badaniach kontrolnych. 
Przypomnij sobie, co kiedyś 
sprawiało Ci przyjemność. 
Może warto do tego wrócić, 
gdy odzyskasz siły? Ty, jako 
opiekun, masz w rzeczywi-
stości dwie osoby, którymi 
się opiekujesz: swojego pod-
opiecznego oraz… samego 
siebie. Tylko wtedy, gdy bę-
dziesz zdrowy i w dobrym 
samopoczuciu psychicznym, 
będziesz w stanie sprawnie 
i satysfakcjonująco sprawo-
wać opiekę nad swoim bli-
skim.

Źródło: zdrowie.pap.pl
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Kasia  
Bulicz-Kasprzak
pisarka, która z kobiecą deli-
katnością przedstawia trudne 
sytuacje, a humorem, do-
prawionym nutką cynizmu 
zachęca czytelnika do spoj-
rzenia na opisywane wyda-
rzenia 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 uczestnika-
mi uroki pisania.

Autorka sagi wiejskiej 
„Skrawek pola”, 
„Gosciniec”  
i „Zielone pastwiska”

fot. Aneta Mikulska/Patrzę kadrami.

Za oknem widzę skrawek 
pięknie błękitnego nieba. 
Gdyby nie konary dębów, na 
których wiszą ostatnie, brązo-
we liście, trudno by było orzec, 
jaka to pora roku. Te dębowe 
gałęzie są dla mnie wyznacz-
nikiem czasu, który wolno, 
dzień za dniem, pora roku za 
porą roku, płynie wokół mnie. 
Pomagają wrócić do miejsca, 
w którym rzeczywiście tkwię, 
z najrozmaitszych momentów, 
o których piszę. Gdy myśla-
łam o tym, co chciałam napi-
sać, w głowie brzmiało to tak 
mądrze i ładnie, ale gdy teraz 
patrzę na ten akapit, dostrze-
gam w nim... krótko mówiąc, 
to nie jest dobry akapit. Zo-
stawię go jednak. Dlaczego? 
Dlatego, że mimowolnie zdo-
łałam w nim poruszyć kilka 
spraw, które staną się tema-
tem naszych dzisiejszych 
przemyśleń pisarskich.

Pierwsza sprawa to taka, że 
myśli w głowie na ogół brzmią 
bardzo dobrze, a gdy je zapi-
szemy, brzmią dużo gorzej. 
Z tego powodu wiele osób 
zniechęca się do pisania. Czę-
sto słyszę „Mój pomysł wyda-
wał się taki wspaniały, ale gdy 
zaczęłam pisać, okazał się do 
niczego” albo „Co jest z tymi 
zdaniami? Dlaczego ktoś miał-
by to czytać, skoro ja sama nie 
potrafię już zrozumieć, o co mi 
chodziło”. Jedyna odpowiedź, 
jaką mam na takie pytania, 
brzmi „Jan Matejko nie zaczął 
swojej twórczości od nama-
lowania Bitwy pod Grunwal-
dem”. Potem zwykłam doda-
wać cytat z Patrika Süskinda: 
„W każdym rzemiośle talent 
jest niczym, a wszystkim do-
świadczenie, które zdobywa 
się pracą”. Oznacza to, że jeśli 
chcemy, by nasze myśli były 
jak najbliżej tego, jak brzmią 
w głowach, nie ma innego 
sposobu, jak pisać, pisać i pi-
sać.

Druga kwestia to ocena 
własnego tekstu. „Ten aka-
pit” nie jest dobry. Mnie się 
nie podoba, chcę go zmienić. 
Już natychmiast. A co jeśli nie 
mogę? Nie potrafię? Może 
poprawiałam, a wcale nie 
było lepiej, tylko gorzej, jesz-
cze gorzej. To trochę tak, jak 
z rysunkiem. Jakaś linia wy-
szła krzywo, trzeba to wyma-
zać, zostaje ślad po ołówku,  
gumka zostawia szary maziaj, 
uświadamiamy sobie, że było 
nieźle, teraz jest fatalnie, bo 
tak nieestetycznie, ale powro-
tu już nie ma, to nas zasmuca, 
mniemy obrazek, zaczynamy 
od nowa, ale wspomnienie 
porażki w nas zostało. Czu-
jemy się tak, jakby w naszej 
głowie siedział krasnal, który 
zirytowanym głosem powta-
rza „Tylko tym razem, żeby 

było dobrze, tylko tym razem 
niech ci się uda”. Presja nie 
jest naszym przyjacielem. 
Wiadomo, że w takiej sytuacji 
się nie uda. Kosz się wypełnia, 
porażki potęgują zniechęce-
nie. Nie chcemy już rysować, 
pisać, haftować. Znamy to? 
Jeśli tak, to jedyne, co moż-
na na to powiedzieć to: „Jan 
Matejko nie rozpoczął swojej 
twórczości od namalowania 
Bitwy pod Grunwaldem”. Bez 
względu na to, za co się zabie-
ramy, dajmy sobie czas na na-
ukę, pamiętając przy tym, że 
nie jest ona niczym innym, jak 
ciągiem popełnianych błędów 
i szukaniem sposobów na to, 
by uniknąć ich w przyszłości.

Trzecia kwestia to miejsce. 
Poprzednio pisałam o widoku 
za oknem i teraz też to robię. 
Przez wiele lat moje miejsca 
pracy były zupełnie przypad-
kowe, a ja ignorowałam słowa 
Virginii Wolf o własnym poko-
ju zamykanym na klucz. Za-
nim zrozumiałam, że nie musi 
chodzić o pokój w dosłownym 
znaczeniu, rozkładałam kartki, 
notatniki i laptop tam, gdzie 
akurat było miejsce. Na po-
czątku przygody z pisaniem 
miałam tak wiele entuzjazmu, 
że owo ciągłe składanie i roz-
kładanie warsztatu wcale mi 
nie przeszkadzało. W końcu 
jednak zaczęłam być tym 
zmęczona. Dlatego początku-
jącym radzę, by od razu zor-
ganizowali sobie przestrzeń 
do pisania. Przyznam szcze-
rze, że gdy myślę o owej prze-
strzeni, widzę wielkie biurko 
z wieloma szufladami. Sama 
nie mam takiego i zdaję sobie 
sprawę, że wielu z Was rów-
nież. Co więcej, nie mam na 
nie miejsca. Pokój, w którym 
pracuję, zastawiony jest rega-
łami z książkami i doniczkami 
z roślinami, a gdybym wstawi-
ła tu wielki mebel, to pewnie 
musiałabym przeciskać się 
między nim a ścianą. Mam 
niewielkie biurko z lat siedem-
dziesiątych, takie pół metra na 
metr. Okazuje się, że to zupeł-
nie wystarcza, jeśli trzymam 
na nim porządek.

Tak naprawdę, nie chodzi 
o wielkość biurka, ani nawet 
o to, czy ono jest. Chodzi 
o przestrzeń, którą uczynimy 
swoim miejscem pisarskim, 
naszym mentalnym pokojem 
zamykanym na klucz. Prze-
cież może to być fotel, w któ-
rym siądziemy, z podkładką 
na kolanach, stolik, na którym 
dotychczas stał kwiatek, a od 
teraz będą tam stały leżały na-
sze pisarskie atrybuty. Ważne, 
żeby było to miejsce, które 
z niczym innym nie będzie 
nam się kojarzyło. Nie może 
to być fotel, w którym raz 
oglądamy telewizję, a innym 

razem rozwiązujemy krzyżów-
kę. Musi być to fotel, w którym 
siedząc, wyłącznie piszemy. 
Dlaczego? Do jeśli jesteśmy 
przyzwyczajeni do innych rze-
czy robionych w tym miejscu, 
to nigdy nie uda nam się za-
mknąć drzwi na klucz. A pisa-
nie wymaga skupienia.

Napisałam atrybuty. Lubię 
to słowo, ma w sobie coś ma-
gicznego, a pisanie to jest ma-
gia, nawet wtedy, gdy piszemy 
o rzeczach zupełnie zwykłych. 
Bo choćby to, że choć piszę 
to „dziś”, i wy też „dziś” to 
przeczytacie. To będą zupeł-
nie inne dni. Wiele, zupełnie 
innych dni, bo pisanie to za-
wsze są listy z przeszłości. 
Wróćmy jednak do atrybutów. 
Po pierwsze potrzebny nam 
jest notatnik. Ładny i duży, bo 
w dużych wygodniej się pisze. 
Może to być zwykły zeszyt, 
albo jeden z tych w twardych 
oprawach, albo kołonotatnik. 
Koniecznie podpisany. Jeśli 
ktoś lubi, można w nim coś 
narysować, albo wkleić, tak, 
byśmy poczuli więź, by różnił 
się od setki innych notatni-
ków. Potrzebny będzie nam 
też mały notatniczek, taki, 
który z łatwością zmieści się 
do kieszeni, albo do torebki. 
Po co? By na spacerze, w ko-
lejce, albo tramwaju zapisać 
myśl, która przyjdzie nam do 
głowy. Pamięć ludzka jest 
zawodna, to co zapisane zo-
staje. Ostatnim z atrybutów 
jest pióro. Może być długopis, 
albo ołówek. Ja najchętniej pi-
szę ołówkiem.

Gdy mamy już wyznaczone 
miejsce, a w nim nasze piękne 
atrybuty pisarskie (grudzień to 
miesiąc obdarowywania, za-
szalejmy) możemy siadać do 
pisania. O czym i jak się do 
tego zabrać, napiszę w ko-
lejnym felietonie. A na koniec 
zagadka: jak myślicie, drodzy 
Czytelnicy, czy ten pierwszy 
akapit naprawdę mi nie wy-
szedł?

Lek pochodzenia 

NATURALNEGO
obecnie odnotowujemy 
ogromne zainteresowanie 
roślinami leczniczymi i ich 
właściwościami prozdro-
wotnymi. niestety, często 
jest to związane z bezkry-
tycznym entuzjazmem, 
przypisywaniem niepo-
twierdzonej skuteczności 
czy stawianiem leku roślin-
nego w opozycji do leku 
syntetycznego. W mono-
grafii uwzględniamy naj-
nowsze dane naukowe 
dotyczące składu, mecha-

nizmów działania roślin leczniczych i podajemy infor-
macje na temat badań klinicznych, które potwierdzają 
lub negują skuteczność poszczególnych preparatów 
roślinnych.
książka jest skierowana do szerokiego odbiorcy zain-
teresowanego lekiem roślinnym, ale stanowi przede 
wszystkim źródło najnowszej wiedzy dla studentów 
farmacji realizujących kurs farmakognozji i leku pocho-
dzenia naturalnego, dla studentów medycyny oraz dla 
przedstawicieli zawodów medycznych.
publikacja "Lek pochodzenia naturalnego" została przy-
gotowana pod redakcją prof. dr hab. n. farm. anny kiss.

F I T O T E R A P I A 
i Leki rośLinne W geriatrii

receptura leków ziołowych 
opiera się zwykle na wie-
lowiekowych doświadcze-
niach, także uniwersyte-
ckich. na ogół nie stosuje 
się ich samodzielnie, lecz 
jako leki wspomagające lub 
profilaktyczne. Są one bez-
pieczniejsze dla zdrowia, 
czy nawet życia pacjenta, 
od leków syntetycznych, 
przyjmowanych bez kon-
troli lekarskiej. pozwalają 
też na zmniejszenie poli-
pragmazji w leczeniu, co 

ma istotne znaczenie, zwłaszcza u osób starszych.
W medycynie wobec osób powyżej 65 r.ż. obowiązuje 
bowiem zasada niedoszukiwania się wspólnego mia-
nownika dla stwierdzonych objawów, lecz leczenia 
narządowego. prowadzi to do polipragmazji i działań 
ubocznych. Wspomaganie terapii produktami zioło-
wymi pozwala zaś na zmniejszenie dawek leków syn-
tetycznych, a czasem na zastąpienie ich ziołami, co jest 
szczególnie ważne przy postępowaniu terapeutycz-
nym w chorobach chronicznych.
publikacja „Fitoterapia i leki roślinne w geriatrii” została 
przygotowana pod redakcją prof. dr hab. elizy Lamer-
-zarawskiej.

Publikacji szukaj na www.pzwl.pl

Listopad, czyli listy z przeszłości
"Piszemy" – kurs pisania z Kasią Bulicz-Kasprzak (Odcinek 2)
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Dr Jadwiga Kwiek – psycholog, 
psychoterapeuta. Emerytowany 
pracownik naukowy, dydaktyk, 
wykładowca m.in. psychologii na Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Prezes założyciel UTW w Tarnowie 
Podgórnym, na którym prowadzi popularne zajęcia z psychologii 
dla seniorów. Autorka książki „…jak żyć, jak? PRZEPIS na 
CZŁOWIEKA” dedykowanej słuchaczom UTW.

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

Czy wiesz, na czym polega 
dobry ODPOCZYNEK?
Jadwiga Kwiek
ABC Psychologii dla seniorów. Cykl 

REKLAMA

Odpoczynek? Wydaje 
się, że każdy potrafi od-
poczywać. Czy na pew-
no? Ile razy, gdy próbu-
jemy się zrelaksować, 
myśli o pracy, obowiąz-
kach, niepowodzeniach 
nie mogą opuścić głowy?

Seniorom wpajano niejedno-
krotnie do głów, że na wypo-
czynek trzeba mieć czas, że 
„najpierw obowiązek, a potem 
wypoczynek/przyjemność”. 
Był czas, że utożsamiano wy-
poczynek z fanaberiami „klasy 
próżniaczej”. Na szczególną 
pochwałę i szacunek zasługi-
wał ktoś, kto „zawsze znalazł 
sobie coś do roboty”. Zwłasz-
cza od kobiet oczekiwano, że 
nieustannie będą miały „zajęte 
ręce”.

Tymczasem efektywne od-
poczywanie chroni przed 
kłopotami z zasypianiem, za-
burzeniami łaknienia, spad-
kiem potencji seksualnej 
i generalnym wypaleniem 
energetycznym.

Czyli powinno być priory-
tetem i głównym daniem na-
szego życiowego menu, a nie 
opcjonalnym deserem, który 
może być, jeżeli nas na niego 
stać, ale równie dobrze może-
my się bez niego obejść. Nie 
możemy.

Teoretycznie seniorzy mają 
już czas na to, żeby wypo-
czywać
Ale czy potrafią? Umiejętności 
efektywnego odpoczywania, 
jak każdej innej umiejętności, 
trzeba się po prostu nauczyć. 
Jeżeli nie potrafimy, należy za-
cząć to robić od zaraz.
Żeby odpocząć:
• Co dwie godziny rób sobie 

przerwę w pracy trwającą 10 
minut i wykorzystaj ją na głę-
bokie przeponowe oddechy.

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

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

dzinny spacer.
• Na czerwonym świetle weź 

głęboki oddech.
• Nie objadaj się na noc.

• Chodź spać przed północą.
• W czasie weekendów i świąt 

nie zmuszaj swojego organi-
zmu do niczego.

• Raz na rok weź trzytygodnio-
wy urlop i spędź go w jed-
nym miejscu.

10 sprawdzonych spo-
sobów! Warto skorzy-
stać z gotowych podpo-
wiedzi na dobry i niezbyt 
kosztowny relaks.

1. Dobra książka
Znajdziesz ją w bibliotece pub-
licznej. Książki potrafią przeno-
sić nas w inne, ciekawe świa-
ty. Pozwalają oderwać się od 
doskwierającej rzeczywistości. 
Całkowicie zająć nasz umysł, 
nie pozostawiając miejsca na 
codzienne troski. Wygodny fo-
tel, dobra książka, szklanka her-
baty lub kawy mogą zdziałać 
cuda, bo książka to jeden z naj-
lepszych odstresowywaczy.

Oczywiście należy wybierać 
odpowiednią lekturę. Jeśli je-
steśmy mocno zestresowani, 
darujmy sobie czytanie thrillera 
lub horroru. Postawy na coś 
lżejszego.

2. Muzyka
Dzisiaj jak nigdy, dzięki nowym 
technologiom, można słuchać 
muzyki w każdym miejscu 
i praktycznie w każdej sytua-
cji. Najlepiej relaksuje muzyka 
klasyczna. Ale nie każdy jest jej 
miłośnikiem. Można korzystać 
również ze spokojnej muzyki 
elektronicznej.

3. Magia fotografii
Poszukaj zdjęć, na których zo-
stały uchwycone cenne chwile. 
Podobnie jak książki przeniosą 
nas w lepszy czas i pomogą 
się zrelaksować.

4. Medytacja
Usiądź w ciszy i skup się na 
oddechu. Nie rób nic na siłę. 
Możesz liczyć wdechy lub wy-
dechy od 1 do 10 i tak w kółko. 
Zacznij od kilku minut, każde-
go dnia wydłużaj czas.  

5. Drzemka
Szczególnie polecana jest dla 
tych, którzy nie radzą sobie 
z medytacją. Warto poświęcić 

15-20 minut na drzemkę i po-
zwolić odpłynąć świadomości. 
(idealna drzemka trwa dokład-
nie 26 minut, zbadali to na-
ukowcy z agencji NASA).

6. Gorąca kąpiel
Napuść wody do wanny, mo-
żesz dodać jakieś sole do ką-
pieli, zapalić świecę. Zostaw 
telefon w pokoju. Spędź nieco 
czasu sam na sam z ciszą. 
Twoje ciało odpręży się i po-
może odpocząć umysłowi.

7. Energetyzujące ćwiczenia
Aktywność fizyczna jest do-
skonałym sposobem na odpo-
czynek. Oczywiście nie chodzi 
o intensywny trening siłowy ze 
sztangą. Wystarczy zwyczajna 
gimnastyka, joga albo spacer 
po najbliższej okolicy dla zak-
tywizowania mięśni. Najlepsze 
efekty można osiągnąć, jeśli 
mieszka się na obrzeżach mia-
sta i do lasu jest zaledwie kilka 
kroków. Warto też w czasie spa-
ceru obserwować piękno drzew, 
kwiatów, chmur. Wsłuchiwać się 
w ptasie koncerty. Chłonąć to 
całym swoim ciałem.

8. Spotkania z przyjaciółmi
Tak często jak możesz, spotykaj 
się z przyjaciółmi. Zaproś ich do 
siebie albo ich odwiedź. Nie mu-
szą być to spotkania połączone 
z jedzeniem. Ważne jest to, żeby 
spędzić miło czas na "poga-
duszkach". Życzliwa rozmowa, 
wymiana dowcipów z pewnoś-
cią pozwoli się odprężyć.

9. Gry
Może masz jakąś ulubioną 
grę? Gry planszowe przeży-
wają obecnie swój renesans. 
Na rynku pojawiło się sporo 
nowych, ciekawych, ładnie 
wydanych gier. Warto skorzy-
stać z dobrodziejstwa tej roz-
rywki. Może jest to planszowy 
Monopol, a może stary, po-
czciwy Chińczyk? Ale może to 
być również, wykorzystywana 
z umiarem, gra komputerowa. 
Gry planszowe mają tę prze-
wagę, że można w nie grać 
w miłym towarzystwie. Wtedy 
zabawa jest jeszcze lepsza. 
Wszyscy mamy szansę zapo-
mnieć na chwilę o problemach 
dnia codziennego.

10. Marzenia na jawie
Pozwól swojemu umysłowi 
na podejmowanie wędrówek. 
W marzeniach możesz pozwo-
lić sobie na ucieczkę w dowol-
ne miejsce na świecie. Możesz 
porozmyślać o przyszłości. 
Wyobraź sobie swoje życie za 
5, 10 lub 15 lat. Jak będzie ono 
wyglądać? Jak chcesz, by wy-
glądało?

Czas poświęcany na do-
jazdy, kolejka w urzędzie czy 
u lekarza idealnie się nadaje 
do tego typu mentalnej ak-
tywności. W marzeniach mo-
żesz bowiem robić absolutnie 
wszystko.

Wartością marzeń na jawie 
jest nie tylko możliwość ode-
rwania się od problemów dnia 
codziennego i zrelaksowanie 
się. Mogą one pełnić rolę po-
dobną do tej, jaką pełni „burza 
mózgów”. Mogą być źródłem 
twórczych, pożytecznych po-
mysłów do realnego wykorzy-
stania w życiu codziennym.

Istnieją ciekawe sposoby 
na skuteczny relaks. Jest ich 
oczywiście znacznie więcej 
niż te, wymienione powyżej. 
Jedno jest najważniejsze: każ-
dy z nas musi umieć dobrze 
wypoczywać. Znajdź więc 
metodę dla siebie i potraktuj 
odpoczynek jak priorytet, bo 
od niego w dużej mierze zależy 
to, jak sobie poradzisz z tym, 
co dla ciebie w życiu najważ-
niejsze.

Każdy potrafi to zrobić. Prak-
tycznie bezkosztowo. Trzeba 
też pamiętać o tym, że wypo-
czynek nie jest równoznaczny 
z „nic nierobieniem”. Dobry 
wypoczynek działa trochę 
na zasadzie psychicznego 
„płodozmianu”. Pozwalamy 
„odłogować” jednym partiom 
naszego mózgu, a aktywizu-
jemy inne. Tym samym uela-
styczniamy i stymulujemy cały 
mózg. Podczas „nic nierobie-
nia” nasz mózg zaczyna się 
nudzić, rozleniwia się i staje się 
coraz mniej efektywny. A cho-
dzi o to, żeby nam się „chciało 
chcieć”.

Jasność czy ciemność  
Ty wybierasz

Ksiądz Piotr Pawlukiewicz mówił tak, że jego słowa rozjaśnia-
ły mroki duszy. Zawsze trafiał w sedno problemu i tłumaczył 
w prosty sposób nawet najbardziej zawiłe sprawy, z jakimi 
się borykamy. Nie bał się poruszać trudnych tematów i za-
wsze wskazywał na Tego, który jest Światłem. Teraz, w nigdy 
wcześniej nie publikowanych konferencjach, mówi o oczeki-
waniu i walce z ciemnością, która za wszelką cenę próbuje 
zwyciężyć w naszym życiu jasność. To, czy jej się uda zależy 
tylko od tego, czy jej na to pozwolimy.

Chyba każdy z nas 
miał kiedyś taką chwi-
lę zwątpienia, w któ-
rej wydawało mu się, 
że gorzej już być nie 
może. Taką, w której 
wszystko widział 
w czarnych barwach. 
Taką, w której czekał, 
aż to wszystko się 
skończy. Czy jednak 
po niej, w tym tunelu 
zwątpienia nie rozbły-
sło światło? A może 
dopiero przyjdzie na 
to pora?

Poruszająca, głęboko emocjonalna podróż  
do sedna tego, co oznacza bycie rodziną.

Książka "Rzeczy, które czynimy z miłości" to sugestywna i wzru-
szająca opowieść o magii i sile macierzyństwa. Mówi o radości 
z powrotu do domu i wyborze pomiędzy własnym dobrem 
a miłością.
Historia Angeli, jednej z trzech sióstr Malone, przekonuje, że 
nawet jeśli nie zawsze można zapobiec trudnym doświadcze-
niom, to warto się z nimi zmierzyć w godny sposób, a życie nie-
sie nie tylko trudy, ale i nagrody za ich pokonywanie.

Kristin Hannah, ulubiona powieściopisarka 
polskich czytelniczek, trafia do najgłębszych 
i najwrażliwszych zakamarków naszych serc.
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Pokazy handlowe 
Zmiany w prawie!

Uwaga,  
nieuczciwe praktyki!

Pomimo starań wielu insty-
tucji, na rynku wciąż dzia-
łają podmioty, które zacho-
wują się nieetycznie wobec 
seniorów w celu uzyskania 
korzyści finansowych. Do 
takich praktyk zaliczamy np. 
przekonywanie do wyboru 
towaru za cenę wielokrot-
nie przewyższającą jego 
wartość rynkową, zapra-
szanie seniora na pokazy 
pod pretekstem bezpłatnych 
badań czy odbioru nagrody 
kiedy rzeczywistym celem 
jest nakłonienie do zakupu 
np. drogiej pościeli czy garn-
ków, ukrywanie wad towa-
ru lub podawanie w opisie 
produktu nieistniejących 
funkcji. Ponadto w interne-
cie można trafić na fałszywe 
sprzedaże czy aukcje, które 
adresowane są do osób star-
szych. Ich twórcy zwracają 
się bezpośrednio do senio-

rów po to, żeby jeszcze bar-
dziej przykuć ich uwagę.

– Aby ograniczyć nie-
uczciwe praktyki, przygoto-
waliśmy zmiany przepisów 
dotyczących pokazów han-
dlowych. Podczas takich 
pokazów często narusza-
ne są prawa konsumentów. 
Nasze propozycje zakazują 
m.in. przyjmowania płatno-
ści przed upływem terminu 
na odstąpienie od umowy 
czy sprzedaży artykułów 
medycznych poza lokalem 
firmy – mówi Prezes UOKiK 
Tomasz Chróstny. – Projekt 
jest już po etapie uzgod-
nień międzyresortowych, 
opiniowania i konsultacji 
społecznych. W listopadzie 
planujemy skierować go do 
kolejnych etapów procedury 
legislacyjnej – dodaje Prezes 
UOKiK.

Zachęcamy do korzystania 
z bezpłatnej pomocy konsu-
menckiej. Jeśli zostałeś wpro-
wadzony w błąd przez sprze-

dawcę lub nie wiesz, jak złożyć 
reklamację, napisz na adres   
porady@dlakonsumentow.
pl lub zadzwoń pod numer  
801 440 220 lub 22 290 89 16.  
Możesz również zgłosić się 
do rzecznika konsumentów 
w twoim mieście lub powiecie.

– Stale poszukujemy roz-

wiązań, które w systemowy 
sposób przyczynią się do 
ochrony praw konsumentów, 
w tym szczególnie narażo-
nych na oszustwa osób star-
szych. Oferujemy darmowe 
porady konsumenckie oraz 
prowadzimy działania eduka-
cyjne. Wiemy, że im większa 

będzie świadomość konsu-
mentów na temat ich praw, 
tym mniejsza szansa na po-
wodzenie dla nieuczciwych 
przedsiębiorców – mówi 
Tomasz Chróstny, Prezes 
UOKiK.

Do UOKiK co roku 
trafia kilkaset skarg na 
nieuczciwe praktyki 
nie tylko podczas 
pokazów handlowych, 
ale również podczas 
telezakupów czy 
sprzedaży interne-
towej. Adresatami 
zaproszeń na pokazy 
czy ofert telemarkete-
rów najczęściej są se-
niorzy. Osoby starsze 
stanowią liczącą się 
grupę konsumentów, 
ale bardzo wrażliwą. 
Ich ufność i brak 
wiedzy o przysługują-
cych im prawach staje 
się często polem do 
manipulacji i wymu-
szeń dla nieuczciwych 
przedsiębiorców.

Rezerwacje, informacje, kontakt:
Biuro Turystyczne Belferek od 1996 r.
Kraków, Al. Słowackiego 52, k/ Nowego Kleparza  
pn-pt: 11.00-17.00

tel. 12 634 23 17
tel. 575 550 302
www.belferek.pl

W cenie:
• Transport Kraków-Truskawiec-Kraków
• Zakwaterowanie kameralna  

2 piętrowa Willa Kamelia
• Pokoje 2-os. z łazienkami, TV, czajnik,  

lodówka, ręczniki (2 szt), suszarka
• Wyżywienie: 3x dziennie, serwowane 

• Konsultacje z lekarzem, 3 zabiegi lecznicze 
dziennie (wykonywane na miejscu)

• Kuracja wodami leczniczymi NAFTUSIA, MARYSIA
• Wycieczka po Truskawcu z przewodnikiem
• Ubezpieczenie covid-owe
Dopłata do jedynki 100 euro
Opłata klimatyczna ok. 35 zł /turnus.

W cenie:
• Transport Kraków-Katowice-Niechorze
• Zakwaterowanie: pokoje 2 os.z łazienką, balkon, TV, czajnik, ręczniki
• Wyżywienie serwowane lub all inclusive (23.06-04.07)

01.06 - 12.06 1449 zł
11.06 - 22.06 1499 zł
21.06 - 02.07 1599 zł
23.06 - 04.07 1799 zł ALL INCLUSIVE
01.07 - 12.07 1599 zł
11.07 - 22.07 1599 zł

Niechorze k. Rewala 2022
Wczasy nad Bałtykiem z dojazdem

21.04 - 30.04
30.04 - 09.05
09.05 - 18.05
18.05 - 27.05
27.05 - 05.06

05.06 - 14.06
14.06 - 23.06
23.06 - 02.07
02.07 - 11.07
11.07 - 20.07

20.07 - 29.07
29.07 - 07.08
07.08 - 16.08
16.08 - 25.08
25.08 - 03.09

03.09 - 12.09
12.09 - 21.09
21.09 - 30.09
30.09 - 09.10
09.10 - 18.10

TRUSKAWIEC 2022
Turnusy rehabilitacyjne  
na Ukrainie z zabiegami  
i dojazdem z Krakowa

od 1399 zł

21.07 - 30.07 1399 zł
29.07 - 09.08 1599 zł
08.08 - 19.08 1599 zł
18.08 - 29.08 1599 zł
28.08 - 08.09 1499 zł

S U P E R  O F E R T Y  D L A  S E N I O R A ! ! !

1490 zł Potrz
eb

ny

PASZPORT!

REKLAMA

Bezpłatna pomoc dla konsumentów 
email: porady@dlakonsumentow.pl , tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16
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Hasła i rozwiązanie krzyżówki na stronie 15

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. forma zaliczki. 
6. pozostałość po zębie. 9. 
rozmokła ziemia. 10. pre-
zent od malucha. 11. drze-
wo iglaste. 12. nowina. 15. 
część robocza koparki. 18. 
pieniek. 21. imię Orzeszko-
wej. 22. kuzyn derkacza. 23. 
naród. 24. jedwabna tkani-
na. 25. ikonoskop obrazowy. 
29. napomnienie. 32. słodki 
ziemniak. 35. nieduże bagno. 
36. biegnie w upale. 37. pła-
ski rondelek. 38. łąka leśna. 

41. inwentarz w chlewie. 45. 
dyktat. 47. żona Dionizosa. 
48. izraelski Sopot. 49. wśród 
psów. 50. rzeka i stan w USA. 
51. jałmużna Araba.

Pionowo: upadek firmy. 3. 
ski. 4. strach, lęk. 5. sypialnia-
ny mebel. 6. ze szpikiem. 7. 
stan zniszczenia. 8. kowalny 
metal. 13. bukieciarstwo. 14. 
podłoże w borze. 15. obca 
własność. 16. dzieci syna. 
17. odmiana tuńczyka. 18. 

prowincja w Chinach. 19. 
rzymska prowincja po pod-
boju retów. 20. bekaśnica. 
26. nazwa. 27. Ilion. 28. lo-
kum dla krów. 30. jar. 31. ryj 
dzika. 33. listwa oddzielająca 
architraw od fryzu. 34. rodzaj 
weksla. 38. robota. 39. postać 
z „Giaura”. 40. skrajna bieda. 
42. przedmiot. 43. osłomuł. 
44. mało zbadany chlorowiec. 
45. bada kosmos. 46. francu-
ska czapka wojskowa.

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych 
od 1 do 40 dadzą rozwiązanie krzyżówki.

KRZYŻÓWKA

Dzień Otwarty Notariatu

12. Dzień Otwarty Notariatu
„Porozmawiaj z notariuszem, jak zadbać o swój majątek.  

Bo warto zaufać profesjonaliście”
sobota 27 listopada 2021 w godz. 10-16 

Szczegółowe informacje: www.porozmawiajznotariuszem.pl

W sobotę 27 listopa-
da w godz. 10-16 już 
po raz 12. notariusze 
będą udzielać bez-
płatnych informacji 
prawnych telefonicz-
nie oraz za pośredni-
ctwem mediów spo-
łecznościowych – na 
czacie i podczas 
streamingu.

Temat tegorocznej edycji 
brzmi „Porozmawiaj z nota-
riuszem, jak zadbać o swój 
majątek. Bo warto zaufać 
profesjonaliście”. Nie ograni-
cza on wachlarza pytań, jakie 
można zadać notariuszom. 
W ostatnią sobotę listopada 
będą oni służyć wsparciem 
we wszystkich sprawach, ja-
kie na co dzień można zała-
twić w kancelarii notarialnej. 
A tych jest naprawdę niema-
ło.

O co możemy zapytać 
w czasie Dnia 
Otwartego Notariatu?  

– Notariusza kojarzymy za-
zwyczaj z czynnościami, 
które wymagają formy aktu 
notarialnego, jak np.  kupno 
i sprzedaż nieruchomości. 
Tymczasem dla wielu spraw 
nawet jeśli nie trzeba, to zde-
cydowanie warto rozważyć 
konsultację z notariuszem 
i formę aktu notarialnego 
– np. dla testamentu, umo-
wy pożyczki, umowy działu 
spadku czy umowy podziału 
majątku wspólnego po roz-
wodzie. Notariusz pomoże 
nam lepiej zabezpieczyć 
nasz majątek oraz uchroni 
przed negatywnymi konse-
kwencjami podejmowanych 
decyzji prawnych – podsu-

mowała not. Małgorzata Mu-
szalska, ogólnopolski koor-
dynator DON.

Najczęściej zadawane py-
tania dotyczą niezmiennie 
szeroko pojętych spraw ma-
jątkowych, umów sprzedaży, 
darowizny oraz problematyki 
związanej z dziedziczeniem. 
W ostatnich latach rośnie 
jednak liczba zapytań do-
tyczących tworzenia i dzia-
łania spółek, zarządu suk-
cesyjnego, pełnomocnictw 
oraz umów majątkowych 
małżeńskich. Coraz częściej 
notariusze otrzymują również 
pytania o czynności, których 
można dokonać w kancelarii 
notarialnej bez konieczności 
udawania się do sądu, a więc 
takich jak sporządzenie aktu 
poświadczenia dziedzicze-
nia, dokonanie działu spadku 
czy też odrzucenie spadku.
Już po raz drugi notariuszom 
w czasie Dnia Otwartego 
Notariatu towarzyszyć będą 
eksperci z Biura Rzecznika 
Finansowego, którzy odpo-
wiedzą na pytania z zakresu 
finansów osobistych i ubez-
pieczeń. Nowością będzie 
dyżur ekspertów Wydziału 
Pozasądowego Rozwiązy-
wania Sporów Rzecznika 
Finansowego, którzy przed-
stawią zalety i możliwości 
polubownych rozstrzygnięć 
w sporach z instytucjami fi-
nansowymi.

Telefonicznie,  
na czacie,  
podczas streamingu

Ubiegłoroczna formuła Dnia 
Otwartego Notariatu bar-
dzo dobrze się sprawdziła, 
dlatego również w tym roku 
ponad 300 notariuszy z całej 
Polski będzie odpowiadać na 
pytania:
- na czacie i w trakcie stre-
amingu: na facebookowym 
profilu Porozmawiaj z Nota-
riuszem

- telefonicznie:
Białystok i okolice:  
85 688 11 54
Gdańsk i okolice:   
58 727 01 00
Katowice i okolice:  
32 441 86 84
Kraków i okolice:   
12 442 99 99
Lublin i okolice:   
81 475 47 54
Łódź i okolice:   
42 233 41 10
Poznań i okolice: 
61 669 81 89
Rzeszów i okolice:  
17 283 25 23
Szczecin i okolice:  
91 443 51 12
Warszawa i okolice:  
22 100 83 00 
Wrocław i okolice:  
71 716 22 29
Kontakt z ekspertami z Biura 
Rzecznika Finansowego:  
22 102 10 09

Dzień Otwarty Notariatu

Celem Dnia Otwartego Nota-
riatu, który jest organizowa-
ny od 2010 r. przez Krajową 
Radę Notarialną we współ-
pracy z izbami notarialnymi, 
jest edukacja prawna. – Z co-
dziennej praktyki notarialnej 
wynika, że osobom przy-
chodzącym do kancelarii 
notarialnych bardzo często 
brakuje podstawowej wiedzy 
prawnej. Dlatego notariu-
sze za jedno z ważniejszych 
swoich zadań uznają eduko-
wanie społeczeństwa w za-
kresie tych obszarów prawa, 
które należą do ich kompe-
tencji, jak i szerokie infor-
mowanie o katalogu umów 
i czynności notarialnych, 
które będą odpowiednie dla 
realizacji celów zakładanych 
przez klientów kancelarii – 
poinformował not. Szymon 
Kołodziej, rzecznik prasowy 
Krajowej Rady Notarialnej. 

Edukacja prawna jest również celem akcji:  
„Bezpłatny wykład notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku”. 

Więcej informacji pod linkiem:  
https://www.porozmawiajznotariuszem.pl/wyklad-notariusza-na-utw/
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W kolejnym odcinku:
Zapraszamy na podsumowanie dotychczas omawianych zagadnień związanych ze sporządzeniem 
testamentu w postaci przystępnych pytań i odpowiedzi.

W dzisiejszym odcin-
ku odpowiadamy na 
pytania: jak dokonać 
zapisów w testamen-
cie, w jaki sposób 
nałożyć na spadko-
biercę polecenia, 
jaką rolę pełni wy-
kanawca testamentu 
i jak go skutecznie 
ustanowić.

Masz do tego PRAWO! Cykl pod patronatem 
notariuszy Izby Notarialnej we Wrocławiu

Rozrządzenia testamentowe (część II)Czternastka  
tylko dla żyjącego 
emeryta czy rencisty

Testator (osoba sporzą-
dzająca testament) ma pra-
wo nałożyć na swoich spad-
kobierców zarówno tych, 
których powołał do dziedzi-
czenia w testamencie, jak 
również na osoby dziedzi-
czące po nim z mocy pra-
wa, obowiązek określonego 
świadczenia majątkowego 
wobec osoby trzeciej (tzw. 
zapis zwykły). Osoba, na 
rzecz której uczyniony został 
zapis jest nazywana zapiso-
biercą. Zapisobierca, podob-
nie jak spadkobierca, musi 
być precyzyjnie określony, 
a jego identyfikacja nie może 
budzić wątpliwości, przy 
czym zapisobiercą może być 
zarówno osoba fizyczna, jak 
i osoba prawna. Zapis taki 
może polegać np. na zobo-
wiązaniu spadkobiercy do 
wypłacenia zapisobiercy 
oznaczonej sumy pieniędzy 
zgromadzonej na rachunku 
bankowym lub przeniesienie 
prawa własności określo-
nych przedmiotów np. lokalu 
mieszkalnego czy kolekcji 
znaczków pocztowych. Ter-
min wykonania zapisu okre-
śla testator w testamencie, 
jeżeli zaś tego nie uczyni to 
niezwłocznie po ogłosze-
niu testamentu zapisobierca 
może żądać od spadko-
biercy wykonania zapisu. 
Wykonanie zapisu wymaga 
więc podjęcia dodatkowych 
działań przez spadkobiercę 
i zapisobiercę (np. zawarcie 
umowy przeniesienia prawa 
własności lokalu mieszkal-
nego). Jeżeli spadkobierca 
nie podejmie czynności pro-
wadzących do wykonania 
zapisu, zapisobierca może 
dochodzić jego wykonania 
na drodze sądowej. Zapisu 
zwykłego można dokonać 
zarówno w testamencie włas-
noręcznym, notarialnym,  jak 
i testamentach szczegól-
nych.

W testamencie sporzą-
dzonym przez notariusza 
testator może dokonać tak-
że tzw. zapisu windykacyj-
nego. Przedmiotem zapisu 
windykacyjnego może być: 
1) rzecz oznaczona co do 
tożsamości, 2) zbywalne pra-
wo majątkowe, 3) przedsię-
biorstwo lub gospodarstwo 
rolne, 4) ustanowienie użyt-
kowania lub służebności, 
a także 5) ogół praw i obo-
wiązków wspólnika spółki 
cywilnej. Pomimo częściowej 
zbieżności co do nazwy za-
pisu windykacyjnego z „za-
pisem zwykłym”, jego skutki 
są dalej idące, w przypadku 
bowiem zapisu windykacyj-
nego zapisobierca windy-
kacyjny nabywa przedmiot 
zapisu już z chwilą otwar-
cia spadku, a więc z chwilą 
śmierci testatora. Jeżeli np. 
Pan Kowalski, będąc jedy-
nym właścicielem lokalu 
mieszkalnego, jako spad-
kobiercę w testamencie po-
wołał wnuka i jednocześnie 
poprzez zapis windykacyjny 
ustanowił dożywotnią, oso-
bistą służebność mieszkania 
na przedmiotowym lokalu na 
rzecz swojej małżonki Pani 
Kowalskiej, to z chwilą jego 
śmierci Pani Kowalska, nie 
będąc właścicielem lokalu 
(będzie nim wnuk Pana Ko-
walskiego), ma prawo w nim 
zamieszkiwać aż do swojej 
śmierci. Aby zapis windyka-
cyjny mógł być skuteczny, 
przedmiot zapisu musi nale-
żeć do spadku po testatorze. 
Podobnie, jak przy zapisie 
zwykłym zapisobierca windy-
kacyjny musi być precyzyjnie 
określony. Zapis windykacyj-
ny może być dokonany wy-

łącznie w testamencie nota-
rialnym.

Kolejnym rozrządzeniem 
testamentowym, które może 
być dokonane zarówno w te-
stamencie własnoręcznym, 
notarialnym jak i w testamen-
tach szczególnych jest po-
lecenie, czyli zobowiązanie 
spadkobiercy lub zapisobier-
cy (w tym zapisobiercy win-
dykacyjnego) do oznaczone-
go działania lub zaniechania 
oznaczonego działania. Po-
lecenie może być uczynione 
na rzecz skonkretyzowanej 
osoby fizycznej lub praw-
nej, ale może mieć także na 
względzie interes społeczny 
(np. polecenie poddania się 
leczeniu, wykonywania pra-
cy w ramach wolontariatu na 
rzecz schroniska dla zwie-
rząt). Jego wykonania mogą 
żądać spadkobiercy, wyko-
nawca testamentu, a w przy-
padku interesu społecznego 
także właściwy organ pań-
stwowy.

Celem zapewnienia rea-
lizacji zapisów testamentu 
testator może powołać w te-
stamencie wykonawcę lub 
wykonawców testamen-
tu. Wykonawca testamentu 
może sprawować zarząd ca-
łym majątkiem spadkowym, 
jego częścią lub konkretnym 
przedmiotem wchodzącym 
w skład spadku. Zadaniem 
wykonawcy testamentu jest 
spłacenie długów spadko-
wych, zapewnienie wyko-
nania zapisów zwykłych 
i windykacyjnych, poleceń 
testamentowych oraz wy-
danie spadkobiercom po-
zostałego majątku spad-
kowego. Na wykonawcy 
testamentu ciąży obowiązek 

zapewnienia prawidłowe-
go wykonania woli testato-
ra. W przypadku powołania 
kilku wykonawców przez 
testatora, w testamencie po-
winno się doprecyzować za-
kres obowiązków każdego 
z nich. Należy pamiętać, że 
wykonawca testamentu ma 
wybór i nie chcąc przyjąć na 
siebie obowiązków nałożo-
nych przez testatora, może 
złożyć odpowiednie oświad-
czenie przed sądem lub no-
tariuszem, pomocnym może 
okazać się wtedy powołanie 
w testamencie wykonawcy 
zastępczego (osoby, która 
pełnić będzie funkcję wyko-
nawcy testamentu, gdyby 
osoba powołana w pierwszej 
kolejności nie mogła lub nie 
chciała pełnić tej funkcji). 
Na wykonawcę testamentu 
testator powinien powołać 
podmiot zaufany, posiadają-
cy pełną zdolność do czyn-
ności prawnej. Wykonawcą 
testamentu może być zarów-
no osoba fizyczna (np. jeden 
ze spadkobierców, wieloletni 
przyjaciel domu) jak i praw-
na, określona w testamencie 
w sposób niebudzący wątpli-
wości co do jej tożsamości. 
Wykonawcy testamentu nale-
ży się wynagrodzenie, które 
to obciąża majątek spadko-
wy. Jego wysokość powinna 
odpowiadać wykonywanej 
pracy lub zostać określona 
w testamencie. Wykonawcę 
testamentu można powo-
łać zarówno w testamencie 
własnoręcznym, notarialnym 
jak i w testamentach szcze-
gólnych.

W listopadzie ZUS 
wypłacał seniorom 
czternastą emerytu-
rę. Ta dodatkowa 14. 
przysługuje jednak 
tylko tym emerytom 
i rencistom, którzy 
żyją w chwili odbioru 
pieniędzy. Po śmierci 
osoby uprawnionej – 
rodzina nie dostanie 
14 emerytury w po-
staci świadczenia 
niezrealizowanego. 
Niezrealizowane 
świadczenie to takie, 
do którego zmarła 
osoba była upraw-
niona przed śmier-
cią, ale go nie po-
brała lub nie zostało 
ono jej wypłacone.

– Jeżeli np. członek naszej 
rodziny zmarł w listopadzie, 
a ZUS nie wypłacił przysłu-
gującego mu za ten miesiąc  
świadczenia np. emerytury 
lub renty, ponieważ otrzy-
mał informację o zgonie tej 
osoby, to niezrealizowaną 
wypłatę za listopad może-
my przekazać uprawnionym 
członkom rodziny tej osoby 
– na ich wniosek – informuje 
Iwona Kowalska-Matis regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS 
na Dolnym Śląsku. Wypłata 
świadczenia niezrealizowa-
nego odnosi się wyłącznie 
do świadczenia podstawo-
wego, takiego jak emerytura 
czy renta.

– Inaczej jest w przypad-
ku dodatkowych świadczeń, 
które wypłacane są w posta-
ci trzynastej czy czternastej 
emerytury. Te  wypłaty nie 
należą się najbliższej ro-
dzinie zmarłego – wyjaśnia 
rzeczniczka.

14. emerytura

Łączny koszt wypłaty czter-
nastych emerytur to jest po-
nad 11 mld zł. To dodatkowe 
świadczenie otrzyma w su-
mie ponad 9 mln osób, w tym 
prawie 8 mln w pełnej wyso-
kości. Czternasta emerytura 
jest przyznawana z urzędu, 
nie trzeba składać żadnego 
wniosku. Trafi ona do upra-
wionych wraz z wypłatą 
świadczenia za listopad.

Tzw. czternastka w 2021 r. 
to kwota najniższej emery-
tury, czyli 1250,88 zł brutto. 
Przysługuje osobom, które 
na dzień 31 października 
2021 r. będą miały prawo do 
jednego ze świadczeń długo-
terminowych wymienionych 
w ustawie, m.in. emerytury, 
renty, renty socjalnej, świad-
czenia przedemerytalnego. 
Czternastki nie otrzymają 
osoby, których prawo do tych 
świadczeń jest zawieszone. 
Pełną kwotę, czyli 1250,88 
zł brutto, otrzymają te osoby, 
których świadczenie podsta-
wowe nie przekracza 2900 zł 
brutto. Pozostali otrzymają 
czternastkę pomniejszoną o 
kwotę przekroczenia. Ustala 
się wówczas różnicę między 
kwotą 1250,88 zł, a kwotą, 
o jaką świadczenie przekra-
cza 2900 zł. Świadczenie jest 
opodatkowane i oskładko-
wane na ogólnych zasadach, 
a także nie będą z niego do-
konywane potrącenia i egze-
kucje.

Źródło: Zakład  
Ubezpieczeń Społecznych

ROZWIąZANIE KRZYŻÓWKI:
„ŻYCIE BEZ MARZEń JEST JAK ŚWIęTA BEZ 
PRZYJACIÓŁ”.

Poziomo:1. akonto. 6. korzeń. 9. błoto. 10. laurka. 11. świerk. 12. 
wieść. 15. chwytak. 18. karpa. 21. Eliza. 22. dwuczub. 23. nacja. 
24. atłas. 25. emitron. 29. uwaga. 32. batat. 35. bajoro. 36. rów-
nik. 37. rynka. 38. polana. 41. trzoda. 45. nakaz. 47. Ariadna. 48. 
Ejlat. 49. szpic. 50. Alabama. 51. zakat. 

Pionowo: 2. krach. 3. narty. 4. obawa. 5. łoże. 6. kość. 7. ruina. 
8. europ. 13. ikebana. 14. ściółka. 15. cudze. 16. wnuki. 17. tazar. 
18. Kansu. 19. Recja. 20. arama. 26. miano. 27. Troja. 28. obora. 
30. wąwóz. 31. gwizd. 33. tenia. 34. trata. 38. praca. 39. Leila. 40. 
nędza. 42. rzecz. 43. oślik. 44. astat. 45. NASA. 46. kepi.
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REKLAMA

Prenumeratorzy  
Gazety Senior
To optymalne rozwiązanie dla grupy 
znajomych, organizacji senioralnej, 
klubu seniora, uniwersytetu trzeciego 
wieku lub sklepu, ośrodka zdrowia, ap-
teki, fundacji, gminy, świetlicy i każdego 
miejsca, które odwiedzają seniorzy.

Jak zamówić  
Prenumeratę? 
Zamówienia można składać przez 
formularz na stronie interneto-
wej https://www.gazetasenior.pl/
prenumerata-grupowa lub poprzez 
serwis Allegro. Aby znaleźć ofertę, 
wystarczy w wyszukiwarce Allegro 
wpisać hasło: „Gazeta Senior Pre-
numerata”. 
Gazety przesyłane są pocztą ku-
rierską i dostarczane bezpośrednio 
pod wskazany adres. W zamówie-
niu, oprócz adresu, należy podać 
numer telefonu do kontaktu dla 
kuriera. Przyjmujemy zamówienia 
na prenumeraty grupowe wyłącznie 
na terenie Polski. Prenumerata roz-
poczyna się od numeru następują-
cego po dacie wpłynięcia zamówie-
nia, 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
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

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.

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

miesięcznika dostępnych w trzech wygodnych pakietach: brązowym, 
srebrnym i złotym, które różnią się ilością zamawianych egzemplarzy. 

Wybierz ten, który najlepiej odpowiada twoim potrzebom.

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

oszczędzasz, ponieważ kupujesz w dużo niższej cenie.

Prenumerata Grupowa  
Gazety Senior

Dziel się tym, co dobre!

Prenumeratę Gazety Senior zamówisz  
także w serwisie Allegro

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

AUTOPROMOCJA

Regularne badania 
są kluczowe dla 
utrzymania dobrej 
formy na długie lata 
i umożliwiają szybkie 
wdrożenie leczenia 
w przypadku wykry-
cia choroby.

Badanie moczu 
Testy domowe

Badania diagnostyczne 
kojarzą się z laboratorium, 
koniecznością otrzymywania 
skierowań, pobraniem próbek 
i oczekiwaniem na wyniki. Dzię-
ki postępowi medycyny wiele 
badań wykonamy dziś w zaci-
szu domowym, bez skierowań, 
a na wyniki wystarczy zaczekać 
kilkadziesiąt sekund. Domowe 
testy diagnostyczne możemy 
kupić między innymi stronie  
domowelaboratorium.pl, w wy-
branych aptekach. Ich dodat-
kową zaletą jest przystępna 
cena.

Profilaktyka  
i diagnostyka

Lekarze zalecają wykonywa-
nie testów diagnostycznych 
regularnie. Wiele z nich nale-
ży robić minimum raz w roku 
lub częściej, jeśli dotyczy nas 
zwiększone ryzyko niektórych 
schorzeń. Zawsze wykonu-
jemy je wtedy, kiedy coś nas 
w naszym zdrowiu niepokoi, 
gdy pojawiają się dolegliwości 
i objawy chorobowe. Nie za-
wsze jednak jest możliwość, 
aby zrobić test laboratoryjny. 
Ma na to wpływ nie tylko pan-
demia, ale również dugi czas 
oczekiwania na wizyty. Testy 
domowe umożliwiają wyko-
nanie badań w każdym mo-
mencie i miejscu. Są proste 
i szybkie w obsłudze. Każdy 
opakowanie zawiera szczegó-
łowe instrukcje, w jaki sposób 

przygotować się do badania, 
kiedy i jak je wykonać, jak dłu-
go czekać na wyniki, a także 
na temat ich interpretacji.

Badanie moczu.  
TESTY DOMOWE

Badanie moczu jest jednym 
z podstawowych badań diag-
nostycznych. Wykrywa nie 
tylko stany zapalne, ale rów-
nież choroby nerek i wątroby. 
Mamy do wyboru dwa rodzaje 
testu:

Test ogólny moczu, URS 
10 TEST, pozwala zbadać aż 
10 parametrów: pH, ciężar 
właściwy, bilirubinę, glukozę, 
ciała ketonowe, urobilinogen, 
azotyny, leukocyty, obecność 
białka i krwi. Wykonujmy go 
regularnie, gdy cierpimy na 
przewlekłe choroby układu 
moczowego, ale również, gdy 
korzystamy z publicznych ba-
senów lub jesteśmy na diecie 
odchudzającej. Wystarczy po-
brać próbkę porannego mo-
czu do czystego, suchego po-
jemnika, następnie zanurzyć 
w nim pasek. Wynik pojawia 
się już po 30 sekundach.

Test na infekcje dróg mo-
czowych bada obecność azo-
tynów i leukocytów, co wykry-
wa stany zapalne i zakażenia. 
W prawidłowym wyniku azoty-
ny nie występują, a leukocyty 
najwyżej w ilościach ślado-
wych. Badanie wykonujemy 
w przypadku bólu i pieczenia 
przy oddawaniu moczu, pie-
czenia pęcherza, złego samo-
poczucia lub gorączki. Podob-
nie jak URS 10 TEST, jest to 
test paskowy. Pasek można za-
nurzyć w pojemniku z moczem 
lub umieścić pod strumieniem 
moczu na 1-2 sekundy. Po 60 
sekundach odczytamy wyniki 
azotynów, po 120 sekundach 
leukocytów. W przypadku ich 
wykrycia jak najszybciej zgło-
śmy się do lekarza.
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Kobieca seksualność
MITY I STEREOTYPY

Według raportu 
Zbigniewa Izdebskie-
go „Zdrowie i życie 
seksualne Polek i Po-
laków” ok. 45 proc. 
badanych uważa, 
że „kobiety często 
podczas współży-
cia udają orgazm”. 
Jakie jeszcze inny 
stwierdzenia, stereo-
typy i przekonania nt. 
kobiecej seksualności 
utarły się w naszym 
społeczeństwie?     

Klaudia Latosik i Olga Żukowicz 
Edukacja psychoseksualna dorosłych. Cykl

Klaudia Latosik  
i Olga Żukowicz
Absolwentki seksuolo-
gii klinicznej na UAM 
w Poznaniu, edukator-
ki seksualne osób do-
rosłych. Klaudia i Olga 
prowadzą Srebrny War-
kocz, gdzie wspierają, 
pomagają i edukują osoby 
dorosłe w rozwoju pozy-
tywnej seksualności. Za-
praszają na swojego bloga  
www.srebrnywarkocz.pl, 
a także na profil na Fa-
cebooku: Srebrny War-
kocz. Edukacja psycho-
seksualna dorosłych.

Klaudia i Olga udzielają 
konsultacji seksuolo-
gicznych, które najczęś-
ciej obejmują kilka, kil-
kanaście sesji, podczas 
których realizowany wy-
znaczony przez klienta 
cel. Tworzą przestrzeń, 
gdzie każdy, niezależnie 
od preferencji i orienta-
cji seksualnej, może we 
wspierającej atmosferze 
rozmawiać i dyskutować. 
Jesteś zainteresowana/
zainteresowany konsul-
tacją. Napisz do nich:  
srebrnywarkocz@gmail.
com. 

REKLAMA

 

Ośrodek wypoczynkowy 
w Kołobrzegu 80m od morza.

 Atrakcyjne pakiety z zabiegami  
w terminie 02.01 – 31.03.2022 r.

ZimOwy relAKs nAd mOrZem 2022
 ͫ 5 noclegów
 ͫ 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja  

w formie bufetu, obiad serwowany
 ͫ 3 x w masaże częściowe 1-odcinkowe

Cena od 615 zł/os. w pok. 2 os.

ZimA 2022 nAd mOrZem 
pAKiet 3-dniOwy

 ͫ 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 395 zł/os. w pok. 2 os. ZimA 2022 nAd mOrZem  
– OdnOwA BiOlOgiCZnA

 ͫ 5 noclegów
 ͫ 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja  

w formie bufetu, obiad serwowany
 ͫ 3 x w ciągu pobytu pakiet zabiegów 

(inhalacja, krioterapia, rower treningowy  
20 min., okład borowiny, mata masująca)

Cena od 655 zł/os. w pok. 2 os.

ZimA 2022 nAd mOrZem AquA
 ͫ 5 noclegów
 ͫ 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja  

w formie bufetu, obiad serwowany
 ͫ 3 x 1-godzinne bilety na basen  

„Morska Odyseja”
Cena od 585 zł/os. w pok. 2 os.

+48 691 216 218    gryf2@gryf2.info.pl
Ośrodek wypoczynkowy gryf ii 

ul. Konopnickiej 5, 78-100 Kołobrzeg

To tylko jeden ze stereoty-
pów nt. kobiecej seksualno-
ści, które utrzymują się wśród 
Polek i Polaków. Jest ich wię-
cej:
• Kobiety nie mają takich po-

trzeb seksualnych jak męż-
czyźni.

• Prawdziwy orgazm to tylko 
orgazm pochwowy.

• Seks bez orgazmu nie może 
być przyjemny.

• Kobiety mogą tylko czuć 
silne pożądanie, kiedy są 
w miłosnej relacji.

• Seks to obowiązek wobec 
partnera.

• Kobiety są odpowiedzialne 
za męską seksualność i za 
problemy seksualne part-
nera.

• Odczuwanie przyjemno-
ści z seksu zależne jest od 
atrakcyjności fizycznej ko-
biety.

Te mity i stereotypy są silnie 
zakorzenione i wynikają z bra-
ku znajomości tego, co kobie-
ty podnieca, kiedy odczuwają 
satysfakcję seksualną, czego 
pragną w seksie. Kobieca 
seksualność nierzadko jest 
postrzegana jak męska sek-
sualność, ale w wersji light. 
W rzeczywistości jest ona bar-
dziej zróżnicowana i nieprze-
widywalna.

Prawdziwy orgazm 
to tylko orgazm 
pochwowy. MIT

Wielu z nas dalej wierzy w to, 
co Zygmunt Freud napisał 
116 lat temu w swoich esejach 
o seksualności. Twierdził on 
w nich, że tylko dojrzałe kobie-
ty potrafią osiągnąć orgazm 
pochwowy, a niedojrzałe łech-
taczkowy. Dla naszego mózgu 
orgazm jest jeden i kropka. Są 
różne drogi pobudzania ko-
biety, ale i tak wszystkie zwią-
zane są ze stymulacją łech-
taczki. Łechtaczka jest o wiele 
większym narządem, niż się 
powszechnie uważa, a to, co 
widzimy, to jedynie główka 
łechtaczki, jej żołądź. Łech-
taczka otacza całą pochwę 
i każda stymulacja dotyczy jej 
– dlatego orgazm jest zawsze 
jeden. Kobiety, które orgazmy 
odczuwają jako pochwowe, 
prawdopodobnie mają nieco 
większą łechtaczkę, w dodat-
ku bliżej zlokalizowaną wej-
ścia do pochwy i dlatego ła-
twiej o jej stymulację w czasie 
zbliżenia. Podczas zbliżenia 
dodatkowo jest pocierana 
o podbrzusze mężczyzny, co 
skutkuje orgazmem. Wynika 
to z budowy fizjologicznej da-
nej kobiety. Mężczyźni często 
nie doceniają tego, że kobiety 
o wiele częściej doświadczają 
przyjemności na skutek piesz-
czenia, głaskania, lizania, mu-
skania żołędzia łechtaczki, niż 
na skutek penetracji. Często 
jest to spowodowane tym, 
że to w penetracji mężczyźni 
upatrują jedynej drogi do ko-
biecego orgazmu. A kobiety, 
zamiast cieszyć się seksem 
i przyjemnością płynącą właś-
nie z pieszczenia łechtaczki, 
czują się winne i uważają za 
niewystarczająco dobre ko-
chanki.  

Seks bez orgazmu nie 
może być przyjemny. 
MIT

Amerykańskie badania mó-
wią, że dla tylko 30 proc. ko-
biet to orgazm jest głównym 
wyznacznikiem satysfakcji 
seksualnej, a dla:
• 85 proc. poczucie emocjo-

nalnej bliskości z partne-
rem,

• 74 proc. zadowolenie sek-
sualne partnera,

• 62 proc. komfortowa roz-
mowa o seksie z partnerem. 

Zamiast skupiać się na or-
gazmie, warto czerpać radość 
i przyjemność z bliskości, in-
tymności. To nie on decyduje 
o tym, czy kobiety uważają 
zbliżenie za udane i satysfak-
cjonujące.

Seks to obowiązek 
wobec partnera. MIT

„Partner ode mnie odejdzie, 
jeżeli będę odmawiała mu 
seksu”, „Godzę się na seks, 
bo to mój obowiązek jako 
kobiety wobec mężczyzny”, 
„Nie potrafię odmówić”. Wiele 
kobiet przyznaje, że godzi się 
na seks dla „dobra” związku, 
a poświęcenie jest wpisane 
w naturę relacji. Mężczyznom 
seks się należy – z takim błęd-
nym przekonaniem można 
się spotkać w naszym społe-
czeństwie. Dorastaliśmy z po-
czuciem, że taki jest kobiecy 
los, tak wygląda związek/
małżeństwo. Niejednokrotnie 
takie przekonania czerpiemy 
z domu rodzinnego, od lokal-
nej społeczności, w której do-
rastamy, z przekazów kulturo-
wych. W okresie dojrzewania 
często otrzymujemy dwa ko-
munikaty, które wpływają na 
taką postawę wobec własnej 
seksualności: seks jest czymś 
nieczystym i grzesznym oraz 
miłość wymaga poświęcenia. 
Dlatego poświęcamy swoje 
ciała, aby zaspokajać part-
nera/męża, pomijając własne 
potrzeby i pragnienia. Wywie-
ranie presji i zmuszanie się 
do współżycia destrukcyjnie 
wpływa na relacje, oddala nas 
emocjonalnie i seksualnie od 
siebie.

Odczuwanie 
przyjemności 
z seksu zależne jest od 
atrakcyjności fizycznej 
kobiety. MIT

Według sondażu TNS OBOP 
84 proc. Polek poddałoby się 
operacji plastycznej, gdyby 
miało na to finanse. Tylko 4 na 
100 uważa się za atrakcyjne. 
Mamy najwięcej kompleksów 
w całej Europie. Tak bardzo 
wstydzimy się swoich ciał, że 
gasimy światła podczas seksu 
lub w ogóle z niego rezygnu-
jemy, bo uważamy, że seks 
jest tylko dla ludzi o idealnych 
ciałach. Dlaczego tak bardzo 
jesteśmy niezadowolone, 
z tego jak wyglądamy? Po-
czucie własnej wartości wy-

nosimy z domu rodzinnego. 
Usłyszane w fazie dojrzewania 
raniące określenia m.in. takie 
jak „za grube masz nogi na 
noszenie sukienek” albo „z ta-
kimi uszami to lepiej zapuść 
włosy” wyzwalają kompleksy. 
Otrzymujemy wówczas prze-
kaz podważający poczucie 
własnej wartości, niepozwala-
jący cieszyć się własną kobie-
cością w wieku dorosłym. Nie 
mówmy dziewczynom i dziew-
czynkom, że źle w czymś 
wyglądają. Wspierajmy je, 
nie oceniajmy i doradzajmy. 
Jedno zdanie usłyszane od 
bliskiej osoby potrafi wpędzić 
w kompleksy na długie lata.  
Odczuwanie braku akcepta-
cji i pewnego niezadowolenia 
stało się także pewną normą 
społeczną. Ze zdziwieniem 
patrzymy na kobiety, które są 
zadowolone z siebie – szcze-
gólnie kiedy nie wpisują się 
w obowiązujące kanony pięk-
na. A bycie w dobrej relacji ze 
swoim ciałem daje energię, 
zdrowie, a także wpływa na 
większą satysfakcję z życia 
seksualnego.

Ciało to coś więcej niż nasz 
wygląd. Zamiast skupiać się 
na tym, jak to ciało wygląda, 
zachęcamy do skupienia się 
na tym, co ono potrafi i za co 
jesteśmy mu wdzięczne. Po-
niżej przykładowa lista inspi-
racji:
• Jestem wdzięczna za moje 

silne ręce, które pozwalają 
mi dbać o rośliny w moim 
ogrodzie.

• Jestem wdzięczna za silne 
nogi, które pozwalają cho-
dzić mi po górach.

• Jestem wdzięczna za dobry 
słuch, który pozwala mi na 
słuchanie mojej ulubionej 
muzyki.

Kiedy tylko pojawią się nega-
tywne myśli o tym, że jestem 
za mało piękna/atrakcyjna/
seksowna, zapisz sobie, co 
zawdzięczasz swojemu ciału. 
Wspieraj je, zamiast je kryty-
kować i oceniać.
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Zielone Światło
Maria Orwat
Ludzie z krajów bliskie-
go wschodu zaprasza-
ni do Białorusi na „eks-
kluzywne wycieczki”, 
trafiają do lasów i na 
bagna. Aygrin – mała 
dziewczynka z Iraku 
w karetce pogotowia, 
która wiezie ją do 
szpitala, tuli misia, 
całuje go, potem daje 
do pocałowania kame-
rzyście. Dostała go od 
pograniczników, którzy 
później wywieźli ją za 
druty.
W 1942 r. wraz z gene-
rałem Władysławem 
Andersem przybyło 
do Iranu 116 000 ludzi 
w tym 18 000 dzieci. 
Zaopiekowano się 
nimi i do końca wojny 
miały tam bezpieczne 
miejsce pobytu.
Od dwustu lat Polacy 
emigrowali i wciąż 
emigrują szukając 
lepszego życia. W la-
tach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku 
wyemigrowalo 1 300 
000 osób. Dla nas jest 
to normalne, ale nie 
chcemy zrozumieć lu-
dzi, którzy uciekają ze 
swoich krajów przed 
głodem, wojnami. Lu-
dzi, którzy wyprzedają 
majątki, zadłużają się 
i jadą w nieznane. 
Często całe rodziny 
składają się na ich 
wyjazd, żeby później 
do nich dołączyć.

Gdzie są dzieci  
z Michałowa?

To pytanie do tej pory przewi-
ja się w gazetach. Pamiętam 
obrazki, jak rośli mężczyźni 
w mundurach  z pistoletami 
maszynowymi i w kominiar-
kach, rozłączają na siłę trzy-
mającą się razem grupę ture-
ckich Kurdów i Irakijczyków, 
rodziców i dzieci, wsadzają 
ich do autobusów i wywożą 
do lasu na Białoruś.

Straż graniczna zawsze 
miała ogromne poważanie 
i zaufanie wśród mieszkań-
ców pogranicza. Ludzie, gdy 

spotykali uchodźców dzwo-
nili po mundurowych, żeby 
ich zabrali. Teraz jest inaczej. 
Po tych wszystkich wypycha-
niach ludzi, którzy już byli 
w Polsce, sami, nie zawiada-
miając nikogo, pomagają na 
tyle, na ile mogą. Mimo kar, ja-
kie zafundowało im państwo. 
– Mieszkańcy pogranicza wie-
szają na krzyżach paczki z je-
dzeniem, niektórzy palą w ok-
nach zielone światła na znak, 
że tu jest miejsce, gdzie moż-
na zjeść, ogrzać się – mówi 
Mateusz Wodziński, tłumacz 
i fotograf przyrody. Trzyosobo-
wa Grupa Granica szuka ludzi 
w lasach, żeby dać im pakiet 
z żywnością, ciepłe skarpetki, 
buty, kurtki i zostawiają ich. 
Nie mogą nic więcej zrobić. 
Gdy Białorusini spotykają te 
osoby, to zabierają im ciepłą 
odzież, buty i przepychają 
znowu do Polski.

W Michałowie Rada Miejska 
utworzyła w Remizie Straża-
ckiej punkt pomocy dla potrze-
bujących ludzi znajdujących 
się w potrzasku na granicy. 
Z całego kraju przesyłane jest 
wszystko, co potrzebne, żeby 
przetrwać chłody i głód. Ta-
kie wysyłanie nie rozwiązuje 
problemu. Aktywiści mówią 
wprost, musi pomóc państwo. 
I „pomaga”! Z „pomocą hu-
manitarną” jeżdżą ciężarówki 
na Białoruś, chociaż dosko-
nale wiadomo, że tej pomocy 
Białoruś nie przyjmie!

W pasie przygranicznym 
działa grupa Medycy na Gra-
nicy. To lekarze, ratownicy 
medyczni, pielęgniarki, którzy 
w czasie wolnym od pracy 
jeżdżą na patrole tam, gdzie 
mogą, żeby ratować osoby, 
które są w stanie zagraża-
jącym życiu. Mimo apeli do 
rządu o zgodę na dotarcie do 

strefy zamkniętej MSWiA nie 
udzieliło jej. Organizacje po-
zarządowe, zostały ukarane 
mandatami za pomoc potrze-
bującym. Na szczęście (!) jest 
coraz chłodniej, są przymroz-
ki, można pomagać ludziom, 
ponieważ w Polsce odmowa 
udzielenia pomocy w przy-
padku zagrożenia życia jest 
karalna. Koniecznie trzeba do-
puścić na granice organizacje 
humanitarne, PCK, Caritas, 
Fundacje Ocalenie, Lekarzy 
bez Granic.

Matki na Granicę

Byłe pierwsze damy wzięły 
udział w proteście Matki na 
Granicę, który odbył się m.in. 
przed siedzibą Straży Gra-
nicznej w Michałowie. Anna 
Komorowska i Danuta Wałęsa 
mówią – miejsce dzieci nie jest 
w lesie. – Ludzie, którzy przy-
jeżdżają po lepsze życie, nie 
wiedzą, że aby dostać się na 
zachód, trzeba się przedzie-
rać przez zasieki i las, często 
płacą gigantyczne pieniądze 
za swoją śmierć – mówi pani 
Jolanta Kwaśniewska. Pani 
prezydentowa Maria Kaczyń-
ska odwiedziła w 2007 r., 
w szpitalu Czeczenkę Kamisę, 
której trzy córki po kolei umie-
rały z wyziębienia na granicy. 
Powiedziała jej, że w Polsce 
jest jej dom i może liczyć na 
pomoc w uzyskaniu statusu 
uchodźcy. Gdzie jest Jej córka 
Marta Kaczyńska, a pierwsza 
dama Agata Duda?!

Protest Matki na Granicę 
odbył w wieku miastach, także 
przed biurem PIS-u w Krako-
wie. Kobiety z dziećmi zebra-
ły się, żeby wyrazić sprzeciw 
wobec ciężkich warunków 
migrantów i ich dzieci. Polskie 
dzieci rysowały na chodniku 

smutne buzie ich rówieśni-
ków i pisały: gdzie są dzieci 
z Michałowa? Nagle zjawili 
się policjanci, zarekwirowali 
maluchom kredę, a matki wy-
legitymowali. Wezwano nawet 
techników z kryminalistyki, 
żeby zabezpieczyć uszkodze-
nia na chodniku (napisy i ry-
sunki kredą!) Jedno z dzieci 
powiedziało – pzeciez desc 
to zmyje. Po drwinach miesz-
kańców i  internautów sprawę 
umorzono.

Wywózka znowu żywa

Prezydent Andrzej Duda gra-
tulując zwycięstwa w konkur-
sie szopenowskim młode-
mu pianiście z Chin, Bruce 
(Xiaoyu) Liu, podkreślił, że 
jego rodzice wyemigrowali do 
Europy, a potem do Kanady 
za lepszym i spokojniejszym 
życiem. Trochę później dr 
prawa Andrzej Duda podpi-
sał tzw. ustawę wywózkową, 
pozwalającą wywozić uchodź-
ców na granicę bez możli-
wości ubiegania się o azyl. 
Większość rządowa odrzuciła 
nawet poprawkę opozycji, aby 
zostawić w Polsce chociaż 
matki z dziećmi, które niele-
galnie przekroczyły polską 
granicę. Ustawa wywózkowa 
jest sprzeczna z prawem mię-
dzynarodowym i polską Kon-
stytucją.

Trzeba chronić nasze gra-
nice, nie ma co do tego wąt-
pliwości. Ale tam są ludzie. 
Za wszelką cenę trzeba chro-
nić również życie tych ludzi. 
Każdy z nich ma matkę, ojca, 
siostrę, brata, jakieś imię 
i nazwisko. To są potrzebujące 
osoby, które nie miały pojęcia, 
przez co będą przechodzić. 
To są indywidualne ludzkie 
dramaty, nie terroryści. Oni 
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Czytaj codziennie 
w Internecie 
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Gazeta Senior w Internecie 
codzienne źródło wiadomości i propozycji 

dedykowanych seniorom - zdrowie, turystyka, 
finanse, kultura, wydarzenia, oferty dla seniorów.  
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https://www.facebook.com/GazetaSenior
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e-mailowy zbiór najciekawszych 

artykułów publikowanych  
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e-mail: recepcja@alfakudowa.pl
ul. Słoneczna 12A, 57-350 Kudowa-Zdrój

Do dyspozycji gości: Pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe 
z łazienkami (suszarka, ręczniki). Na wyposażeniu 
każdego pokoju: lodówka, czajnik, szklanki, TV, dostęp 
do bezprzewodowego Internetu Wi-Fi. 

Willa Alfa to kameralny obiekt w sercu Kudowy-Zdro-

ju i sąsiedztwie Parku Zdrojowego. Spełnia oczekiwa-

nia amatorów rozrywek, jak i miłośników aktywności 
poszukujących idealnej bazy wypadowej.

WIllA 
AlFA

tel. +48 510 150 966

REKLAMA

Pyszne śniadanie wliczone  

w cenę wszystkich pakietów!  

Weekend  
Trzech Króli 2022
• 6 – 9.01.2022  

399 zł/os 
• zakwaterowanie  

w pokoju standard
• masaż częściowy

Ferie 2022
• Weekend  

229 zł/os pokój standard  
299 zł/os pokój Delux

• Tygodniówka  
729 zł/os pokój standard  
919 zł/os pokój Delux

Walentynki  
• 18 – 20.02.2022 
• 3 dni /2 noce 399 zł/os.  

zamiast 620 zł

Dzień Kobiet 
• 11 – 13.03.2022
• 3 dni/2 noce 399 zł/os.  

zamiast 620 zł

Majówka 
• 29.04 – 3.05.2022  
• 480 zł/os pok. standard
• 560 zł/os. pokój Delux                            

Majówka z wyjazdem do Pragi 
lub Skalnego Miasta
• 29.04 – 3.05.2022 
• 569 zł/os pok. standard
• 659 zł/os pokój Delux

14 dniowy turnus rehabilitacyjny
20.03.2022-02.04.2022

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

Rezerwacje:
tel. 33 855 11 40
kom. 731 371 110

Obyś żył w ciekawych czasach
Kazimierz Nawrocki

Żyjemy w trudnych 
czasach. Otaczająca 
nas szalejąca infla-
cja i drożyzna, rozwi-
jająca się korupcja, 
zdziczenie i wan-
dalizm, kłamstwo 
i manipulacja, brak 
szacunku dla prawa, 
niszczenie auto-
rytetów, wytrwale 
szerzona nienawiść 
zataczająca coraz 
szersze kręgi, czy 
szukanie wrogów 
wśród przyjaciół, nie 
służą seniorom. Wi-
dząc ponadto wokół 
siebie stale wzra-
stające zadłużenie 
kraju, próby zmiany 
historii, zarządzanie 
strachem, czy bu-
dowanie atmosfery 
osamotnionej Polski 
seniorzy zaczynają 
obawiać się o bez-
pieczną przyszłość.

Mówią więc otwarcie, że 
pragną żyć w kraju, w którym 
dominuje otwartość, praw-
da, serdeczność; z dala od 

chamstwa, obłudy i kosz-
maru bezprawia. Bazując na 
długim życiowym doświad-
czeniu, uważają, iż nie może 
być tak, że w tym podzielo-
nym kraju już niczego wspól-
nego nie ma. 

W swoim otoczeniu 
i w środkach masowego 
przekazu seniorzy z niepoko-
jem obserwują upadek par-
lamentaryzmu, znieczulicę 
na krzywdę ludzką, antyspo-
łeczne zachowania, często 
pełne cynizmu, fanatyzmu 
i bezduszności. Po odzyska-
niu wolności w 1989 roku 
w najśmielszych myślach nie 
przewidywali, że przyjdzie im 
powrócić do czasów minio-
nych – do szarości, poniże-
nia, cenzury, buntu i represji.

Ze smutkiem stwierdzają, 
że nie widzą zdecydowane-
go postępu w pogłębiającym 
się kryzysie ekologicznym, 
w walce o czyste powietrze, 
w rozwijaniu opieki geria-
trycznej podnoszącej jakość 
życia starszych. Z goryczą 
obserwują małą efektywność 
szczepień, brak szacunku 
dla ludzkiego życia, zbyt 
dużą liczbę zgonów związa-
nych z pandemią koronawi-
rusa, trudności z dostępem 
do lekarzy specjalistów, czy 
wstrzymywanie przyjęć pa-
cjentów na zabiegi wykony-
wane planowo, zwłaszcza 
onkologiczne, ortopedyczne  
i  kardiologiczne.

Nie mogą pogodzić się 
z nieprzestrzeganiem w ży-
ciu gospodarczym i społecz-

nym od lat wypracowanych 
standardów, brakiem rzetel-
nej informacji o tym, co się 
dzieje, z wojenną retoryką 
w mediach, z nieuczciwymi 
transakcjami chowanymi pod 
stołem, z wielką ilością afer, 
nad którymi spuszczoną za-
słonę milczenia, z pazernoś-
cią na posady, z brakiem ele-
mentarnej przyzwoitości czy 
rozsądku przy przyznawaniu 
nagród, premii, grantów, 
dotacji i medali.  Niepokój 
i poczucie zagrożenia wy-
wołuje brak bezpieczeństwa 
politycznego, społecznego, 
militarnego, energetycznego 
i informatycznego.

Generalnie wygląda to 
ponuro. Napływ informacji 
o tym, jak Polska jest sa-
motną wyspą skłócona ze 
wszystkimi i bez dyploma-
cji, nie mającą prawdziwych 
przyjaciół, tolerującą agresję 
i odradzanie się faszyzmu 
rodzi niepokój. Stresy z tym 
związane pogłębiają zły stan 
psychiczny starszych, do-
świadczonych przez wojny 
i kataklizmy.

Taka niesprawiedliwość 
przygnębia, drażni i oburza 
starszych, dla których uczci-
wość, solidarność i spra-
wiedliwość, zawsze były 
priorytetem. Towarzyszy im 
poczucie bezradności, wzra-
stają emocje i rozpacz, kiedy 
widzą, że nie mają wpływu 
na zmianę bezdusznej rze-
czywistości, w której jest 
więcej smutku niż radości. 
Skoro nie wiadomo, co z tym 

zrobić, poszukują życzliwych 
kontaktów oraz wsparcia 
najbliższych i przyjaciół. 
W takim gronie próbują uzy-
skać odpowiedzi na pytania, 
jak w tych dla nich trudnych 
chwilach odzyskać energię 
i nabrać wiary w lepszą przy-
szłość. Licząc na umacnianie 
więzi rodzinnych i przyjaciel-
skich relacji, chcieliby, aby 
na wszystkich szczeblach 
zarządzania w naszym kraju 
zwrócono szczególną uwagę 
na sytuację społeczną i ży-
ciową osób starszych i pod-
jęto skuteczniejsze działania 
dla poprawy jakości ich ży-
cia.

Światowy Dzień Seniora 
to okazja do refleksji, aby 
nie marnować potencjału 
seniorów, którzy udowodnili 
już niejeden raz, jak leży im 
na sercu dobro Polski i Po-
laków. Dlatego w takim dniu 
powinniśmy podziękować im 
za mądrość życiową, radość 
i wsparcie dla młodszych 
pokoleń, za kultywowanie 
tradycji, za bycie rozsądnymi 
i rozważnymi, gdy wymaga 
tego sytuacja, za wyważo-
ny osąd i bycie obok, gdy 
bardzo tego potrzeba. Życz-
my im szacunku, wsparcia 
i zdrowia, siły do korzystania 
z życia garściami, zwłasz-
cza tym, dla których dojrzały 
etap życia jest pełen bólu, 
chorób, braku samodzielno-
ści i cierpienia.

Bądźmy zdrowi!     

nie są zagrożeniem i nie mogą 
być eksterminowani. W każ-
dej chwili mogą zachorować 
i umrzeć, jest coraz zimniej. 
Nie można używać siły wobec 
kobiet, dzieci i wypychać ich 
z powrotem do lasu, przerzu-
cać przez druty do Białorusi. 
Tak jak młodą Kongijkę w cią-
ży, którą przerzucano jak wo-
rek kartofli z jednej strony gra-
nicy na drugą. Poroniła.

Jeśli nie wiesz, jak się 
zachować, to na wszelki 
wypadek zachowaj się 
przyzwoicie

Tak mówił prof. Bartoszewski 
za Słonimskim. Należy przyjąć 
tych uchodźców, którzy nie-
legalnie przekroczyli granice 
i już są w Polsce. Należy przy-
jąć wnioski azylowe, pospraw-
dzać i deportować z powro-
tem tych, którzy nie zasługują 
na azyl polityczny.

– Rząd chce, żeby postrze-
gać uchodźców, jako niebez-
piecznych – mówi zastępca 
rzecznika Praw Obywatelskich 
dr Hanna Machińska – i doko-
nuje się masowego wydalania 
osób w sposób niehumanitar-
ny. – Ludzie wyrzucani są do 
lasu bez żadnych procedur. 
Uratowaliśmy dziewczyn-
kę z ojcem z Iraku w lesie, 
w nocy. Zgubili po stronie bia-
łoruskiej mamę i rodzeństwo. 
Wezwana straż graniczna od-
nalazła ich prawie w tym sa-
mym miejscu. Rodzina płakała 
ze szczęścia, wszyscy płakali, 
żołnierze obok też.

Dlaczego rząd nie dopusz-
cza dziennikarzy do strefy za-
mkniętej. W świat idą obrazki 
z Białorusi, na których karmią 
ludzi, dają śpiwory namioty, 
wodę. A polską straż granicz-
ną pokazują z karabinami, 
w kominiarkach, jak przepy-
chają ludzi do lasu. Koniecz-

nie trzeba pokazać inny obraz 
Polski. Polscy dziennikarze 
nie mają wstępu do strefy 
zamkniętej, nie mogą prosto-
wać informacji z Białorusi i nie 
mogą relacjonować wydarzeń 
takimi jakie są. Nasz wiceszef 
MSZ Piotr Wawrzyk, mówi – je-
żeli wam (dziennikarzom) nie 
odpowiada zamknięcie grani-
cy...możecie pojechać na Bia-
łoruś i stamtąd relacjonować 
wydarzenia.

Pani Hanna Machińska 
mówi – tych ludzi, którzy strze-
gą naszych granic, rząd wy-
korzystuje do politycznej gry. 
Jesteśmy jako społeczeństwo 
straszeni. Jak ludzie się boją, 
to łatwiej nimi rządzić, mani-
pulować, odwrócić uwagę.

Sami żołnierze nie byli przy-
gotowani na taką sytuację, 
mówią, że nigdy nie zgodzili-
by się na taką służbę. Gdzieś 
w Polsce mają rodziny, dzieci. 
Nie potrafią zmierzyć się z sy-
tuacją, w którą zostali wrzu-
ceni. Nie chcą wykonywać 
rozkazów, które nigdy nie po-
winny być wydane. Kupują dla 
siebie wódkę, a batony, wodę, 
żywność dają potrzebującym. 
Niejednokrotnie też odzież 
i buty, a sami wracają w klap-
kach. Udają, że nie widzą lu-
dzi, którzy już są w Polsce.

Uchodźcy, którzy znaleź-
li się w naszym kraju, mają 
w oczach bezradność, przera-
żenie i lęk. Niektórzy w apatii 
siadają na ulicy, nic nie mó-
wią, o nic nie proszą. Jest im 
wszystko jedno. Mieszkańcy 
mówią, po co ich zatrzymy-
wać. Nakarmić, ogrzać, niech 
idą dalej do Niemiec.

Niedawno przeszła przeszła 
przez Polskę fala demonstracji 
„Ani Jednej Więcej”. Jeśli rząd 
nie szanuje współobywateli, 
dlaczego miałby się przejmo-
wać życiem innych?

REKLAMA
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