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Dzień otwarty notariatu 
Cykl Masz do tego PRAWO! Izba Notarialna we Wrocławiu
Od 13 lat 
Notariat Polski 
– Krajowa Rada 
Notarialna oraz 
rady wszystkich 
izb notarialnych 
w Polsce organizują 
w ostatnią 
sobotę listopada 
ogólnopolską 
akcję edukacyjną. 
Celem akcji jest 
podniesienie 
poziomu wiedzy 
osób, które 
bardzo często nie 
potrafią zadbać 
o swoje sprawy 
związane z ochroną 
majątku rodziny, 

Tegoroczna XIII edycja Dnia Otwartego Notariatu odbywa się pod hasłem: „Porozmawiaj z Notariuszem, jak ochronić majątek rodziny 
i firmy w czasie kryzysu” w dniu 26 listopada 2022 roku w godzinach od 10:00 do 16:00. 
Zapraszam do skorzystania z bezpłatnych porad telefonicznych Anna Szerer – koordynator akcji w Izbie Notarialnej we Wrocławiu.

W ostatnią sobotę li-
stopada notariusze służą 
wsparciem we wszystkich 
sprawach, jakie na co dzień 
można załatwić w kancelarii 
notarialnej. A tych jest na-

prawdę niemało. Notariusz 
pomoże lepiej zabezpieczyć 
majątek oraz uchroni przed 
negatywnymi konsekwencja-
mi podejmowanych decyzji 
prawnych.

Z codziennej praktyki no-
tarialnej wynika, że osobom 
przychodzącym do kancela-
rii notarialnych bardzo czę-
sto brakuje podstawowej 
wiedzy prawnej. Dlatego no-
tariusze za jedno z ważniej-
szych swoich zadań uznają 
edukowanie społeczeństwa 
w zakresie tych obszarów 
prawa, które należą do ich 
kompetencji, jak i szerokie 
informowanie o katalogu 
umów i czynności nota-
rialnych, które będą odpo-
wiednie dla realizacji celów 
zakładanych przez klientów 
kancelarii.

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 częś-
ciej notariusze otrzymują 
również pytania o czynno-
ści, których można dokonać 
w kancelarii notarialnej bez 
konieczności udawania się 
do sądu, a więc takich jak 
sporządzenie aktu poświad-
czenia dziedziczenia, doko-
nanie działu spadku czy też 
odrzucenie spadku.

W ubiegłych latach nota-
riuszy można było zapytać 
o wszelkie sprawy związane 
z prawnym zabezpieczeniem 
majątku rodziny, księgami 
wieczystymi i ochroną włas-
ności,  przekazaniem mająt-
ku i dziedziczeniem – z tej 

okazji skorzystały tysiące 
osób w całym kraju. Nie są 
to jednak jedyne pytania, na 
jakie będzie można uzyskać 
odpowiedź. Tradycją Dnia 
Otwartego Notariatu jest 
możliwość porozmawiania 
z notariuszami o wszystkich 
czynnościach dokonywa-
nych w kancelariach nota-
rialnych i leżących w kompe-
tencjach rejentów.

Ubiegłoroczna akcja DON 
przerosła nasze oczekiwa-
nia. Odebraliśmy niezliczoną 
ilość telefonów i udzieliliśmy 
wielu porad prawnych. Rów-
nocześnie akcja toczyła się 
w mediach społecznościo-
wych. Do KRN wpłynęło tak-
że około 1000 e-maili.

W Izbie Notarialnej we 
Wrocławiu obejmującej te-
ren Dolnego Śląska i Opol-
szczyzny od początku tej ak-
cji zaangażowanych jest co 
roku kilkudziesięciu notariu-
szy. Przez 10 pierwszych lat 
spotykaliśmy się osobiście 
z mieszkańcami Dolnego 
Śląska, a w ostatnich latach 
udzielamy porad telefonicz-
nych, a także w szeroko po-
jętych mediach społecznoś-
ciowych. W tym jednym dniu 
w roku - w ciągu XIII edycji 
DON-u - notariusze naszej 
Izby udzielili około  5 000 
porad prawnych. 

Porozmawiaj z notariuszem

Bezpłatne porady telefoniczne

Numery telefonów, pod którymi 
będą dyżurować notariusze 

85 688 13 11 Białystok i okolice
58 727 35 99 Gdańsk i okolice
32 441 82 45 Katowice i okolice
12 442 95 08 Kraków i okolice
81 475 41 19 Lublin i okolice
42 620 09 05 Łódź i okolice
61 669 87 03 Poznań i okolice
17 283 25 14 Rzeszów i okolice
91 443 55 81 Szczecin i okolice
22 292 66 89 Warszawa i okolice
71 738 12 01 Wrocław i okolice
22 123 43 21 Eksperci z Biura Rzecznika Finansowego
22 100 83 89 Konsultacje w j. ukraińskim

dziedziczeniem 
i uporządkowaniem 
swoich spraw 
majątkowych. 
Dla wielu osób to 
niepowtarzalna 
szansa na 
uzyskanie 
profesjonalnej 
pomocy prawnej 
w dziedzinach, 
którymi zajmują 
się w Polsce 
przede wszystkim 
notariusze. 
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Nigdy nie mów nigdy!
“Sanatorium 
uczuć, czyli sie-
dem światów Igi 
B.” to kobieca 
powieść Moniki 
Zajączkowskiej 
z „Sanatorium 
Miłości”. Rozma-
wiamy o książce, 
życiu piszącej 
seniorki i popu-
larności po 60.

Linda Matus: Wielu senio-
rów skrzętnie skrywa swo-
je niepublikowane dzieła 
w szufladach. Co w Pani 
przypadku stało się moto-
rem do wydania powieści 
drukiem?

Monika Zajączkowska: 
Do wydania mojej powieści 
zachęcały mnie koleżanki 
z pracy, które przeczytały 
maszynopis. Twierdziły, 
że każda kobieta powinna 
przeczytać tę powieść. Z ko-
lei mój przyjaciel, Andrzej 
z programu “Sanatorium 
Miłości”, słysząc te pozy-
tywne opinie, skontaktował 
mnie z odpowiednią osobą, 
która sprawiła, że historia Igi 
B. ujrzała światło dzienne.

Co w pisaniu lubi Pani naj-
bardziej, a czego się Pani 
wystrzega?

W pisaniu najbardziej lubię 
to, że kompletnie nie wiem, 
co wydarzy się na kolejnej 
stronie. Nie robię żadnego 
planu. Po prostu siadam 
i piszę. To bardzo ekscytu-
jące, bo wielokrotnie jestem 
zaskoczona tym, co spotyka 
moich bohaterów.
Wystrzegam się natomiast 
długich, monotonnych opi-
sów, może dlatego, że sama 
nie lubię ich czytać.

Proszę o trzy wskazówki 
dla piszących do szuflady 
seniorów? Co warto zrobić 
ze swoją twórczością?

Przede wszystkim po na-
pisaniu tekstu najlepiej go 
odłożyć i ponownie przeczy-
tać za dzień lub dwa w celu 
skorygowania ewentual-
nych błędów.  Proces tzw. 
czyszczenia tekstu będzie 
tym dłuższy, im obszer-
niejsze jest nasze dzieło. 
W przypadku powieści może 
to zająć nawet kilka tygodni. 
Następnie, jeżeli uznamy, że 
tekst jest już gotowy, dobrze 

jest dać go kilku osobom 
do przeczytania w celu 
oceny. Świetnie by było, 
gdyby jedną z tych osób był 
polonista. Koniecznie trzeba 
zaznaczyć, że zależy nam 
na szczerej opinii. Jeżeli 
tekst spotka się z uznaniem 
ww. polonisty oraz większo-
ści czytających to czas, by 
rozejrzeć się za wydawcą.

Wiele trudnych przeżyć ma 
Pani na swoim życiowym 
koncie m.in. zdrada, roz-
wód. Jak dziś patrzy Pani 
na te trudne doświadcze-
nia? Czy Monika Zającz-
kowska wolałaby dziś, aby 
los ich jej oszczędził? Czy 
może wniosły do życia 
zmianę, która była warta 
tego cierpienia?

Dzisiaj na pewno moje 
wybory byłyby inne. 
Z pewnością wolałabym nie 
przeżywać tego, co przy-
niósł mi los. Młoda, pełna 
nadziei byłam za miękka, 
zbyt naiwna. Czasu się nie 
cofnie, przeżyć też nie. 
Doświadczenia sprawiły, że 
dzisiaj jestem bardzo ostroż-
na w swoich wyborach. 
Zwracam uwagę na wiele 
rzeczy. W naszym wieku 60 
plus już nie mamy różowych 
okularów na nosie. Dokład-
nie wiemy, czego chcemy, 
ale – w moim przypadku – 
nie za wszelką cenę.

Czy upływ lat ciąży, czy 
wręcz przeciwnie? Jak to 
jest w Pani przypadku?

Ja w ogóle nie przejmuję 
się upływem lat. W ogóle 
nie martwią mnie kolejne 
zmarszczki czy nowe bruzdy 
na twarzy. Najważniejsze 
dla mnie jest to, co mam 
w środku. Mój nastrój. 
Zawsze byłam i nadal jestem 
optymistką. Nie muszę być 
najlepsza, najmądrzejsza, 
najładniejsza, ale bardzo 
zależy mi na sprawności 
umysłowej i fizycznej oraz 
na dystansie do otaczające-
go mnie świata.

Widzowie czuli niedosyt 
Moniki po emisji czwartej 
edycji "Sanatorium Miło-
ści". Rozważna czy roman-
tyczna? Jaka jest Monika 
Zajączkowska w relacjach 
z mężczyznami?

Powiem w sekrecie, że ja 
też czułam ten niedosyt, 
oglądając kolejne odcinki. 
Wynikał on między innymi 
z tego, że materiału nakrę-
cono przysłowiowe kilome-
try, a wybierano z tego mały 
procent ze względu na ogra-
niczenia czasowe każdego 
odcinka. Odpadło wiele 
nagranych scen: tańców, 

karaoke, zawodów, gier. 
Zgodnie z formułą programu 
kamery skupiały się przede 
wszystkim na osobach, któ-
re łączyły się w pary. A po-
nieważ ja z nikim w parę się 
nie złączyłam, w pewnym 
momencie stałam się mniej 
widoczna dla widza, choć de 
facto bawiłam się świetnie.

W relacjach z mężczyznami 
jestem przede wszystkim 
rozważna. Romantyzm chy-
ba przeszedł u mnie w stan 
hibernacji. Wiem jednak, że 
to może się w każdej chwili 
zmienić.

Po tym, jak miała Pani 
okazję zakosztować show-
-biznesu. Jak się zmienia 
perspektywa, gdy się 
przechodzi na tzw. drugą 
stronę? Czy coś Panią 
zaskoczyło?

Zaskoczyła mnie popular-
ność. Wiele osób rozpozna-
wało mnie i nadal rozpo-
znaje w sklepach, na ulicy. 
Spotykam się z niesłabną-
cymi wyrazami sympatii. 

Nieznani mi ludzie podcho-
dzą i witają się ze mną jak 
z członkiem rodziny. Nieraz 
nawet proszą o autograf lub 
robią wspólne zdjęcie. Wiele 
osób pyta o moje życie 
prywatne.

Czy serce Pani Moniki 
jest aktualnie wolne, czy 
zajęte?

Moje serce jest od lat zajęte 
przez dzieci i wnuki, również 
moi przyjaciele mają w nim 
swoje miejsce, ale z pew-
nością znajdzie się  w nim 
przestrzeń dla osoby, która 
wzbudzi we mnie głębsze 
uczucia. Jak mawia mój ko-
lega Romek z “Sanatorium 
Miłości”: „nigdy nie mów 
nigdy”, bo wszystko się 
może zdarzyć.

REKLAMA
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Obywatelski Parlament Seniorów [od A do Z]
Obywatelski Par-
lament Seniorów 
to ogólnopol-
skie przedsta-
wicielstwo osób 
starszych, które 
reprezentuje inte-
resy 10 milionów 
polskich senio-
rów. Z założenia 
zgromadzenie jest 
apolityczne, neu-
tralne religijnie 
i światopoglądo-
wo. To unikalna 
forma uczestni-
ctwa seniorów 
w procesie budo-
wy społeczeństwa 
obywatelskiego 
i inspirowania 
kierunków polityki 
senioralnej.

Obywatelski Parlament 
Seniorów – historia 
powstania

ONZ ustanowił dzień 1 paź-
dziernika Międzynarodowym 
Dniem Osób Starszych. To 
właśnie w tak ważny dzień 
w 2015 roku, w Sejmie po 
raz pierwszy zebrał się Oby-
watelski Parlament Seniorów. 
Liczba delegatów była równa 
liczbie posłów i wynosiła 460 
osób. To one utworzyły pierw-
szą ogólnopolską reprezenta-
cję seniorów. Na sali plenar-
nej miała miejsce dyskusja, 
a potem nastąpiło przyjęcie 
deklaracji o najistotniejszych 
problemach osób starszych. 
Co więcej, stworzenie OPS 
stanowiło wypełnienie reko-
mendacji Parlamentu Euro-
pejskiego, wedle której każde 
państwo Unii Europejskiej po-
winno powołać Parlament Se-
niorów mający realny wpływ 
na politykę państwa wobec 
osób starszych.

Historia Parlamentu 
Seniorów

W dniach 24-25 listopada 
1993 roku w Luksemburgu 
obradował Europejski Par-
lament Seniorów, w którym 
udział wzięli przedstawiciele 
seniorskich organizacji po-
chodzących ze wszystkich 
państw członkowskich Unii 
Europejskiej. Z inicjatywy 

Parlamentu Europejskiego 
wypłynęła rekomendacja, 
wedle której każde państwo 
członkowskie powinno posia-
dać Parlament Seniorów sta-
nowiący krajowe forum osób 
starszych oraz reprezentację 
seniorów mającą wpływ na 
politykę państwa w kwestii 
interesów osób starszych. 
Rekomendacje te wdrożyła 
wzorcowo Irlandia. Od 1994 
roku jej Obywatelski Parla-
ment Seniorów jest najwięk-
szą organizacją przedstawi-
cielską osób starszych.

Kto wchodzi w skład 
Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów 
w Polsce?

Inauguracyjny Obywatelski 
Parlament Seniorów został 
zwołany z inicjatywy nastę-
pujących polskich środowisk 
seniorskich:
• Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku, reprezentowanych 
przez Fundację "Ogólno-
polskie Porozumienie UTW" 
i Ogólnopolską Federację 
Stowarzyszeń UTW,

• Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów,

• gminnych rad seniorów.

Podczas kolejnych edycji 
skład był uzupełniany o dele-
gatów z nowo powstających 
gminnych rad seniorów i or-
ganizacji osób starszych.

Delegaci do 
Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów. 
Jak są wybierani?

Skład inauguracyjny OPS 
został ukształtowany we-
dle zasad ustalonych przez 
inicjatorów. Według nich 
gminna rada seniorów może 
wskazać jednego delegata, 
czyli przewodniczącego rady 
bądź inną osobę wyznaczo-
ną przez radę. Uniwersytet 
Trzeciego Wieku ma prawo 
wyznaczyć jednego delega-
ta, czyli prezesa (kierownika) 
UTW bądź inną osobę wyzna-
czoną przez organ statutowy 
lub podmiot prowadzący. Pol-
ski Związek Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów wskazuje 
natomiast statutowych dele-
gatów wybranych na Krajowy 
Zjazd Delegatów PZERiI. Są 
oni zgłaszani przez Zarząd 
Główny PZERiI.

Zadania Parlamentu 
Seniorów

Parlament Seniorów zajmuje 
się szeroko pojętymi działa-
niami na rzecz poprawy sy-
tuacji emerytów. Cele te są 
spójne z ideą Międzynarodo-
wego Dnia Osób Starszych, 
w który odbyło się pierw-
sze posiedzenie Parlamen-
tu Seniorów. Wedle tej idei 
konieczna jest walka z dys-
kryminacją osób starszych, 
zapobieganie niepełnospraw-

ności, zapewnianie właściwej 
opieki zdrowotnej i równego 
udziału w rozwoju kultural-
nym oraz ekonomicznym ca-
łego społeczeństwa.

Priorytety 
Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów to:

• rzecznictwo i reprezento-
wanie osób starszych wo-
bec władz publicznych,

• monitorowanie i ocena rzą-
dowych programów doty-
czących seniorów,

• formułowanie stanowisk 
i opinii oraz inicjowanie 
i wspieranie systemowych 
rozwiązań prawnych, orga-
nizacyjnych i finansowych 
mających na celu poprawę 
sytuacji życiowej osób doj-
rzałych.

Władza torpedowała 
Obywatelski Parlament 
Seniorów

Niestety II Sesja OPS nie od-
bywała się już w Sejmie RP. 
3 października 2016 roku 
przedstawiciele zebrali się 
w Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN. Wcześniej 
zgodę na posiedzenie w Sej-
mie wyraził marszałek Sejmu 
Marek Kuchciński, natomiast 
patronat nad nim objęła sej-
mowa Komisja Polityki Se-
nioralnej, której szefową była 
Małgorzata Zwiercan wyklu-
czona wcześniej z Klubu Ku-
kiz'15.

Posłanka Zwiercan, znana 
jest ze współpracy z partią 
rządzącą, zaczęła podwa-

żać inicjatywę parlamentu. 4 
sierpnia 2016 r. ogłosiła wy-
cofanie patronatu nad OPS, 
uznała wybory do Parlamentu 
Seniorów za niedemokratycz-
ne i zażądała, by delegaci byli 
wybierani według okręgów 
do Sejmu i wskazywani przez 
wojewodów.

Obywatelski Parlament Se-
niorów stwierdził, że schemat 
ten jest sprzeczny z regulami-
nem i likwiduje samorządny 
charakter parlamentu. War-
to dodać, iż za patronatem 
głosowała jednogłośnie cała 
komisja, stąd też poseł PO, 
Michał Szczerba, wiceszef 
Komisji Polityki Senioralnej, 
zarzucił Zwiercan prawdopo-
dobne przestępstwo.

Krystyna Lewkowicz pod-
kreśliła, że sprawy seniorów 
nie mają barw politycznych 
i wyraziła nadzieję, iż zgodę 
na posiedzenie podtrzyma 
Marek Kuchciński. W efekcie 
burzliwej wymiany korespon-
dencji II Sesja OPS odbywa 
się poza sejmem, a obrady na 
wiele lat zostały przeniesione 
do Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN w Warszawie.
W tym roku VIII Sesja Oby-
watelskiego Parlamentu 
Seniorów, dzięki staraniom 
przewodniczącej Krystynie 
Lewkowicz i całego prezy-
dium OPS, miała ponownie 
miejsce w Sejmie RP. Zapo-
wiedziano transmisję z Sejmu 
RP na żywo, jednak ostatecz-
nie do niej nie doszło.

Historia sesji 
Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów

I Sesja OPS odbyła się w Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Sesja II, III, IV i V miały miej-
sce w Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN w Warsza-
wie. Sesja VI i VII odbyły się 
w Senacie Rzeczypospolitej 
Polskiej. 7 listopada 2022 

roku przeprowadzona zosta-
ła VIII Sesja Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów. Miała 
miejsce ponownie miejsce w 
Sejmie Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objęła marsza-
łek Sejmu Elżbieta Witek.

Źródła: sejm.pl; 
parlamentseniorow.pl

Fot. Anna Strzyżak/Kancelaria Sejmu

Władze 
Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów

Obywatelski Parlament Se-
niorów na pierwszym po-
siedzeniu określił regulamin 
działania, wybrał władze i po-
wołał komisje problemowe. 
Przewodniczącą OPS została 
Krystyna Lewkowicz, pełnią-
ca funkcję prezesa Ogólno-
polskiego Porozumienia Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku 
z siedzibą w Warszawie i bę-
dącą jedną z inicjatorek OPS. 
Poprowadziła ona akt ślubo-
wania. Potem przegłosowana 
została akceptacja regulami-
nu. Dokonano wyboru wice-
przewodniczących, którymi 
zostali Elżbieta Ostrowska, 
przewodnicząca Polskiego 
Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów, Wiesława 
Borczyk, prezes OF UTW, 
Janusz Szymborski, Ewa Ko-
zdroń i Janusz Czyż.

Skład Prezydium OPS do 
dnia 6 listopada br. prezento-
wał się następująco:

• Krystyna Lewkowicz – 
Przewodnicząca,

• Zbigniew Tomczak – I Za-
stępca Przewodniczącej,

• Ludwik Knyba – Zastępca 
Przewodniczącej,

• Ewa Brewczyńska-Flor-
czyk – Zastępca Przewod-
niczącej,

• Irena Frankiewicz – Czło-
nek Prezydium,

• Ewa Kołodziejczak – Czło-
nek Prezydium,

• Krystyna Ozga – Członek 
Prezydium i Pełnomocnik 
ds. kontaktów z Parlamen-
tem.

Natomiast skład Prezydium 
Obywatelskiego Parlamen-
tu Seniorów wybrany na VIII 
sesji plenarnej OPS 7 listopa-
da 2022 r.to: Zdzisław Czar-
necki , Irena Frankiewicz, 
Ewa Kołodziejczak, Krystyna 
Lewkowicz, Krystyna Ozga, 
Zbigniew Tomczak, Ewa 
Woźniak. Po ukonstytuowa-
niu się Prezydium dokona 
spośród siebie wyboru Prze-
wodniczącego, zastępców 
oraz członków.
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DROGA do Parlamentu 
Seniorów [Rozmowa]
Warszawianka, 
seniorka, od 15 
lat zaangażowa-
na w kreowanie 
polityki senioralnej. 
Autorka licznych 
projektów na rzecz 
seniorów, wydaw-
nictw, organizatorka 
wielkich Kongresów 
UTW. Członek Rady 
ds. Polityki Senio-
ralnej, prezes UTW 
SGH, założyciela 
i prezes Ogólnopol-
skiego Porozumie-
nia Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku 
zrzeszającego 200 
UTW.  Współzało-
życielka i od 7 lat 
przewodnicząca 
Obywatelskiego 
Parlamentu Senio-
rów. 

O seniorach, par-
lamencie seniorów 
i nie tylko rozma-
wiamy z Krystyną 
Lewkowicz.

Seniorzy o problemach 
i wyzwaniach starości

Linda Matus: Co w Pani 
przekonaniu jest dziś naj-
bardziej palącą senioralną 
kwestią w naszym kraju? 

Krystyna Lewkowicz: Jest 
tych spraw bardzo wiele, 
trudno je sklasyfikować pod 
względem ważności. Zależy 
to od wieku, stanu zdrowia, 
sytuacji rodzinnej, ekono-
micznej i wielu innych realiów, 
w jakich żyje konkretny 
człowiek. Priorytety senio-
rów są bardzo zróżnicowa-
ne. Można jednak dla nich 
stworzyć wspólny mianownik, 
jakim jest potrzeba poczu-
cia szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa. Składa się 
na nie każdy ważny problem 
dotyczący naszego życia np. 
likwidacji skrajnego ubóstwa, 
dyskryminacji ze względu na 
wiek, lekceważącego trakto-
wania, przemocy w rodzinie 
czy przewlekłości procedur 
sądowych, których stroną 
jest osoba starsza, często 
decydujących o całym życiu. 
Dochodzi do tego zapewnie-
nie dostępu do usług zdro-
wotnych, rehabilitacyjnych. 

Można by wymieniać długo.

W naszych własnych bada-
niach społecznych Obywatel-
skiego Parlamentu Seniorów 
zadawaliśmy seniorom pyta-
nie: czego najbardziej boją 
się  w życiu? Bezapelacyjnie 
pierwsze miejsce zajęła kwe-
stia lęku przed niesamodziel-
nością. Dojmujące poczucia 
zagrożenia dla godnego życia 
i szans na właściwą opiekę 
w wypadku niepełnospraw-
ności. Co ważne, obawy takie 
mają nawet te osoby,  które 
mają dzieci i żyją w rodzi-
nach wielopokoleniowych. 
Wszyscy niemal oczekują 
w takiej sytuacji pomocy 
i opieki ze strony instytucji 
państwowych! Tymczasem 
obserwujemy kiepski poziom 
usług opiekuńczych, a przede 
wszystkim brak dostępno-
ści państwowych domów 
stacjonarnej opieki. A na te 
lepsze, prywatne, większości 
seniorów nie stać. 

Zagadnienie uplasowane na 
drugim miejscu ważności 
w badaniu było już sporym 
zaskoczeniem dla badaczy, 
bowiem tu wymieniono 
różne formy dyskomfortu 
w bezpośrednim otocze-
niu, lokalnej społeczności 
oraz  przejawy przemocy 
w rodzinie. Seniorzy skarżyli 
się na lekceważące traktowa-
nie, podejmowanie ważnych 
decyzji bez konsultacji z nimi, 
dominację młodych w domu, 
przemoc ekonomiczną – dys-
ponowanie ich emeryturami, 
przymusowe zadłużanie się 
w bankach na rzecz rodziny, 
zabór oszczędności zgro-
madzonych na tzw. czarną 
godzinę, dysponowanie ma-
jątkiem itp. aż po akty prze-
mocy fizycznej. Te problemy 
to wierzchołek góry lodowej, 
które poznajemy jedynie 
w anonimowych ankietach.

Żadne statystyki nie odda-
ją prawdziwej ich skali, bo 
seniorzy potwornie się ich 
wstydzą i siebie samych 
obwiniają za złe wychowanie 
swoich dzieci. Mając wobec 
nich nieograniczone zasoby 
wyrozumiałości, cierpią więc 
w samotności. 

Obywatelski parlament 
Seniorów 

Delegatami na sesji ple-
narnej Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów są 
reprezentanci środowisk 
senioralnych m.in. uniwer-
sytetów trzeciego wieku, 
rad seniorów i PZERiI. Jakie 
wymierne korzyści niesie 
parlament seniorów dla 
zwykłego, niezrzeszonego 
seniora? 

Trudno tu mówić o bezpo-
średnich wymiernych korzyś-
ciach lub je obliczyć. Jednak 
tak ogromne środowisko 
osób starszych w Polsce, 
sięgające 10 mln ludzi, chce 
mieć poczucie, że ktoś ich 
reprezentuje, rozmawia z wła-
dzami w ich imieniu, ktoś za-
biega o poprawę ich godne-
go życia. Współdecydowanie 
o sprawach seniorskich jest 
bardzo ważne dla wszystkich 
osób starszych!

Obywatelski Parlamenty Se-
niorów jest m.in. inicjatorem 
zmian legislacyjnych w prze-
pisach dotyczących osób 
starszych. W każdym progra-
mie działania OPS podno-
szona jest kwestia likwidacji 
obszarów biedy, waloryzacji 
emerytur i świadczeń, do-
stępności usług medycznych, 
rehabilitacyjnych, leków, 
programów pomocowych itp. 
zagadnienia.  
Swojego czasu Parlament Se-
niorów mocno zaangażował  
się w poparcie dla projektu 
„emerytury bez podatku”.  
W obecnym znaczącym po-
ziomie waloryzacji rent i eme-
rytur i ustanowieniu innych 
świadczeń dla osób starszych 
także nasza organizacja ma 
swoją cegiełkę.

Proszę w trzech krokach 
wyjaśniać Czytelnikom 
„Gazety Senior”, którzy 
reprezentują organizację se-
nioralną, jak mogą dołączyć 
do Obywatelskiego Parla-
mentu Seniorów? 

Pierwszy krok to rekomen-
dacja organizacji senioralnej 
potwierdzająca kompetencje 
i doświadczenia kandydata 
na delegata Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów i roku-
jące wypełnianie misji OPS 
zarówno w swoim lokalnym 
środowisku, jak i na terenie 
całej Polski.
Drugi krok to uzyskanie akre-
dytacji na listę kandydatów na 
delegata OPS.
Trzeci to obecność na sesji 
sprawozdawczo-wyborczej 
i złożenie ślubowania.

Ponownie otrzymała Pani 
największą liczbę głosów 
w głosowaniu nad składem 
prezydium OPS. Czy będzie 
chciała Pani ubiegać się 
o reelekcję na stanowisko 
przewodniczącej? 

Wynik głosowania jest dla 
mnie istotnie satysfakcjo-
nujący. To dowód zaufania 
i uznania dla tego, co robiłam 
przez 7 lat. Składam wielkie 
podziękowanie wszystkim, 
którzy ze mną w tym czasie 
pracowali i mnie w tym wspie-
rali. Ja jednak uważam, że 
trzy kadencje wystarczą. Moja 

misja, jak również misja stwo-
rzonej przeze mnie Fundacji 
OPS, która wspierała OPS 
przez ostatnie 7 lat, uległa za-
kończeniu. Teraz inni powinni 
mieć szansę zrobienia więcej, 
lepiej i efektywniej. Taki ho-
ryzont czasowy od początku 
był  dla wszystkich oczywisty, 
więc teraz Prezydium i Stowa-
rzyszenie Obywatelski Parla-
ment Seniorów musi przejąć 
odpowiedzialność za swój byt 
organizacyjny, ekonomiczny 
i prawny.  
 
Reasumując, kierując się 
różnymi nakładającymi się 
przesłankami, postanowiłam 
nie kandydować na funkcję 
Przewodniczącej Prezydium 
Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów IV kadencji. Oczy-
wiście jestem nadal fanką 
tego wielkiego dzieła, jakim 
jest pierwsze w historii Polski 
ogólnopolskie przedsta-
wicielstwo seniorów. Mam 
znakomite relacje z członkami 
nowego Prezydium i będą 
im na miarę sił pomagała 
w kontynuacji i rozwoju OPS. 
Pozostawiam tę organizację 
w znakomitej, niespotykanej 
wcześniej kondycji, z osobo-
wością prawną, z deklaracja-
mi i otwartością Pani Marsza-
łek Sejmu na kontynuację 
współpracy, ze wznowioną 
współpracą z Komisją Polityki 
Senioralnej i wieloma innymi 
aktywami i sukcesami na 
koncie.

Patrząc na dotychczasowe 
działania Parlamentu Se-
niorów, czy coś można było 
zrobić inaczej, może lepiej?

Zawsze można coś uspraw-
nić, zrobić więcej, lepiej. 
Przyjmujemy krytykę z na-
leżną uwagą i pochylamy się 
nad każdym pomysłem. To 
bardzo skomplikowany, a za-
razem kontrowersyjny temat, 
bo same krytyczne oceny, 
zgłaszane pomysły, a tym 
bardziej roszczenia i światłe 
rady biernych obserwatorów, 
to trochę za mało dla osiąg-
nięcia sukcesu. Niezbędna 
jest codzienna, żmudna 
praca, dodam, że wyłącznie 
społeczna, wymagająca cza-
su, wielkiego zaangażowania 
i wszechstronnych kwalifikacji 
menedżerskich, prawnych 
i wielu innych.

Wobec każdej koncepcji 
rozwoju czy to merytorycz-
nego, czy instytucjonalnego 
barierą są środki finansowe 
niezbędne do ich realizacji. 
To też ogromne wyzwanie 
dla nowego Prezydium, 
bowiem jak dotychczas poza 
Fundacją OPS nikt nie podjął 
zadania pozyskania pieniędzy 
na pomysły,  które zgłaszane 
są do realizacji innym.  

Pozyskiwanie środków łączy 
się nie tylko z posiadaniem 
określonych kontaktów, 
kompetencji i zaangażowa-
nia czasu, ale też z pełną 
osobistą odpowiedzialnoś-
cią za realizację projektów 
grantowych, nie tylko wobec 
organizacji, ale także cywilną, 
tj. materialną. Nie każdy jest 
też na taką formę zaangażo-
wania gotowy.

Inicjatywa Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów wciąż 
wymaga promocji i infor-
macji. Zaskoczyło nas, 
jak wielu seniorów dowie-
działo się o Obywatelskim 
Parlamencie Seniorów ze 
wzmianki w listopadowym 
wydaniu „Gazety Senior”. 
Jak z perspektywy OPS 
wygląda zainteresowanie 
mediów kwestiami dotyczą-
cymi seniorów? 

To delikatna i dość skompli-
kowana sprawa. Zaintereso-
wanie mediów jest spore, ale 
ostatecznie artykuły na temat 
Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów w prasie w ostatniej 
chwili „wypadają z makiety”, 
nie mieszczą się w progra-
mach itp.

Może nowe otwarcie na 
współpracę z OPS zadeklaro-
wane przez Panią Marszałek 
Sejmu, spektakularny sukces 
VIII sesji i nowe perspektywy 
na współpracę z Sejmem 
zmienią tę sytuację. Oby!  

Krystyna Lewkowicz 
prywatnie

Co pozwala zachować Pani 
formę umysłową i psychicz-
ną? Proszę o trzy proste 
osobiste rady.

Trzy rady? 1. praca, 2. praca, 
3. Praca, dodam, że społecz-
na! Mnie ona inspiruje, mo-
tywuje, utrzymuje w formie. 
Mogę sobie na nią pozwolić, 
bowiem czuję się osobą 
sukcesu, spełnioną osobiście, 
rodzinnie, zawodowo i eko-
nomicznie. Otaczają mnie też 
od zawsze w domu zwierzęta 
(w liczbie mnogiej!). Bliskie 
relacje z nimi są  antidotum 
na każdą złą pogodę.

Mój wielki GURU z młodości, 
wybitny pianista, pedagog, 
kompozytor i wychowaw-
ca młodzieży prof. Lech 

Miklaszewski mawiał, że tacy 
ludzie nie będą mieli czasu 
umrzeć! Jest w tym jakaś 
życiowa prawda. Nie należy 
jednak przyjmować tych 
zasad zbyt dosłownie, a już 
w żadnym przypadku jako 
wzorca doskonałego. Osobi-
ście nie polecam!

Każde zagadnienie ma swo-
je dobre i złe strony, także 
starzenie się. Co lubi Pani 
w upływie czasu? 

Mam poczucie wzrostu 
własnej wartości niczym antyk 
w DESIE. A na poważnie, 
to doświadczenia i  upływ 
czasu powoduje, że człowiek 
nabiera życiowej mądrości, 
dystansu, ale też pokory do 
wielu spraw. Uczy się aser-
tywności, ale też wyrozumia-
łości i empatii dla innych. 

Jeżdżę samochodem 
ostrożniej, podejmuję decyzje 
rozważniej, wypracowałam 
sobie komfort osobistej nieza-
leżności, którą cenię w życiu 
prywatnym ponad wszystko.

Za działalność senioralną 
w 2015 r. została Pani od-
znaczona Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodze-
nia Polski. Czy to z tego, 
a może innego wyróżnienia 
jest Pani najbardziej dum-
na?

Mam za sobą tylko 55 lat 
pracy zawodowej, głównie na 
kierowniczych stanowiskach, 
więc i różnych odznaczeń 
za tę sferę działalności mam 
wiele.

Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski od Prezy-
denta RP za pracę  społeczną 
na rzecz seniorów to jednak 
było coś wyjątkowego. Do tej 
pory czuję ten dreszcz emocji 
towarzyszący mi w czasie 
dekoracji przez Prezydenta 
Bronisława Komorowskiego 
na scenie Opery Narodowej 
w czasie II wielkiego Kongre-
su Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku, był to marzec 2015 r.

Wyjątkową, uwielbianą osobą 
w środowisku senioralnym, 
była też inspiratorka tego 
wydarzenia Pierwsza Dama 
Anna Komorowska.  

Dziękuję za rozmowę.

Fot. Sejm RP, VIII sesja OPS. Fot. Anna Strzyżak/Kancelaria Sejmu  

 Krystyna Lewkowicz 
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Ponownie w sejmowej sali obrad

Jak wiadomo, 
społeczność 
senioralna 
w Polsce rozrasta 
się najprędzej 
w Europie. Obecnie 
osoby powyżej 
65 r.ż stanowią 25 
proc. ludności, 
a kiedy dzisiejsi 
40-latkowie osiągną 
wiek emerytalny, 
seniorzy będą 
stanowili 40 proc. 
mieszkańców 
kraju. Znaczy 
to, że niemal 
co drugi Polak, 
będzie emerytem. 
Złożyło się na taką 
tendencję kilka 
czynników np. 
dawniejsze niże 
demograficzne czy 
kilkumilionowa 
emigracja młodych 
Polaków. Nie bez 
znaczenia jest także 
brak długofalowej 
polityki państwa 
w sferze społecznej, 
co wynika 
z preferencji celów 
krótkoterminowych 
obliczonych na 
jedną kadencję. 
Polski model 
sprawowania 
władzy przez 
wszystkie kolejne 
partie polityczne, 
jak dowodzi 
obserwowany 
w ciągu ostatnich 
25 lat bieg 
wydarzeń, nie 
koncentruje się 
na budowaniu 
perspektywicznego 
rozwoju kraju, 
lecz skupia się na 
osiąganiu celów 
korzystnych dla 
danej partii podczas 

Andrzej Wasilewski

bieżącej kadencji. 
Tym bardziej że 
każda kolejna partia 
po wygranych 
wyborach burzy 
wszystko, 
czego dokonali 
poprzednicy, nawet 
jeśli rozwiązania 
były dobre 
i zaczyna „podnosić 
Polskę z ruiny”, do 
czego zresztą sama 
także doprowadza 
w różny, chaotyczny 
sposób.

Wszystkie te czynniki nie 
zmieniają faktu, że społecz-
ność senioralna rozrasta się 
liczebnie, rozrasta się wieko-
wo (w ciągu ostatnich stu lat 
statystyczna długość życia 
Polaków podniosła się o 30 
lat) – i coraz głośniej formu-
łuje swoje potrzeby oraz nie-
zadowolenia, co do realizacji 
przez władzę państwową 
obowiązków wobec tej gru-
py obywateli. Na przykład: 
władza obecna chlubi się 
13. i 14. emeryturą, a emeryt 
mówi do dziennikarza: pew-
nie, że senior ma niewiele 
pieniędzy w świetle potrzeb, 
ale te dotacje rządowe mają 
charakter doraźnego zastrzy-
ku, który wcale nie podnosi 
trwale mojego standardu ży-
cia. Te dodatkowe pieniądze 
rozpływają się niezauważal-
nie w morzu potrzeb. Wolał-
bym, żeby rząd przeznaczył 
je na poprawę opieki lekar-
skiej, czy na większą refun-
dację leków, bo to jest dla 
mnie, siedemdziesięciolatka, 
ważniejsze. Inna seniorka 
mówi – czemu rozbijają na 
dwie mało istotne transze, 
które są praktycznie nieod-
czuwalne – gdybym jedno-
razowo dostała 1800, a nie 
dwa razy po 900, które roz-
chodzą się na drobiazgi, to 
mogłabym kupić np. nowy 
telewizor zamiast przestarza-
łego grata.

Narodziny nowego 
seniora

Wraz z wydłużaniem się okre-
su życia emerytów, poprawą 
ogólnego stanu sprawno-
ści i energii działania, rosną 
także inne, naturalne oso-
biste i społeczne potrzeby, 
do realizacji których warunki 
aparat państwowy powinien 
obywatelom stworzyć. Wy-
daje się on jednak być coraz 
mniej do tego przygotowany, 
coraz bardziej uwsteczniony. 
Najbardziej rażącym przykła-
dem może tu być sprawność 
organizacyjna i kultura opieki 
zdrowotnej.

Współczesny świat eme-
rytów nie jest już czasem 
dziadków tkwiących ze znu-
dzeniem, bezczynnie w ok-
nach z łokciami opartymi na 
poduszkach. Współczesny 
emeryt działa, uczestniczy, 
jeździ, organizuje, edukuje 
się, dyskutuje, odbiera na-
grody za osiągnięcia, two-
rzy… Jest  człowiekiem czyn-
nym w swoim środowisku.

Uniwersytety Trzeciego 
Wieku, kluby seniora, koła 
gospodyń wiejskich (coraz 
częściej należą mężczyźni, 
bowiem formuła działania 
tych kół się zmodyfikowa-
ła), branżowe koła emery-
tów, uczelniane koła byłych 
pracowników, koła Związku 
Emerytów, Rencistów i In-
walidów, centra aktywizacji 
seniora, gminne, powiatowe 
i miejskie rady seniorów – to 
organizacje pełne aktywne-
go życia, organizacje har-
monizujące aktywność ludzi 
starszych. Jest nadto wiele 
hobbystycznych organizacji, 
gdzie pokolenia przeplatają 
się; chóry, kluby cyklistów, 
kluby kajakowe, PTTK, klu-
by żeglarskie, modelarskie, 
wędkarskie, ochotnicze stra-
że pożarne, amatorskie or-
kiestry, koła zainteresowań 
przy domach kultury czy bi-
bliotekach itd. Życie współ-
czesnego emeryta, jeżeli 
tylko on sam tego chce, tętni 
aktywnością dopóty, dopóki 
stan zdrowia nie umniejszy 
tej aktywności.

Obywatelskość seniora

Wszyscy ci seniorzy mają 
podobne powody do uty-
skiwań na linii: osoba – wła-
dza lokalna – państwo, lecz 
głosy niezadowolenia oraz 
postulaty są rozproszone, ci-
cho brzmiące, płytko nośne, 
są jedynie odosobnionym 
„kwękaniem”, nie brzmią siłą 
słyszalną przez rządzących. 

Inną jest sprawą, że w pań-
stwie naszym nie ma tradycji 
demokratycznych w posta-
ci wsłuchiwania się władzy 
w głos społeczeństwa, które 
tę władzę wybrało. W Pol-
sce nadal „partia wie lepiej, 
towarzysze, kiedy naród bę-
dzie szczęśliwy”, a dialog 
władzy z ludem nadal odby-
wa się w rytmie wybijanym 
przez pałki policyjne, czego 
wspierać przykładami nie ma 
potrzeby.

Budowa społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce 
kształtuje się tak powoli, jak 
powoli władza państwowa 
dojrzewa do wyższego po-
ziomu cywilizacyjnego. Mó-
wimy o takim poziomie życia 
państwowego, gdzie różne 
kręgi społeczeństwa poprzez 
swoje organizacje formułują 
pod adresem władzy na róż-
nych jej poziomach, swoje 
oczekiwania, a władza liczy 
się z głosem społeczeństwa 
i uwzględnia go w swoich 
działaniach. Na podstawo-
wym szczeblu administracji 
rolę taką mają spełniać rady 
seniorów, których obec-
nie jest 440 na ponad 2500 
jednostek samorządowych. 
Władza państwowa wsłuchu-
jąc się w głos społeczeństwa 
seniorów, dała ustawowo 
możliwość tworzenia takich 
rad, wyposażyła ustawo-
wo w kompetencje organu 
doradczego i opiniodaw-
czego rady gminy i… przy-
cięła skrzydła zarazem. Nie 
zezwoliła gminom na ich 
choćby drobne wsparcie 
finansowe czy materialno-
-organizacyjne dające owym 
radom możliwość samodziel-
nego funkcjonowania. Jakby 
drocząc się ironicznie i dzie-
cięcym radom gminy dała 
W TEJ SAMEJ USTAWIE 
gwarancję lokalową, obsłu-

gę administracyjną, środki 
finansowe i zwrot kosztów 
przejazdu dla rodziców do-
wożących dzieci na obrady 
młodzieżowej rady gminy. 
Seniorom ma wystarczyć 
wsparcie fasadowe. Niby 
jest to wsparcie – ale go nie 
ma. Udokumentowane sta-
rania posłów mniejszościo-
wych o zmianę usytuowania 
prawno-finansowego i obsłu-
gowo-administracyjnego rad 
seniorów na poziomie po-
równywalnym do młodzieżo-
wych rad gminy, większość 
parlamentarna zignorowała.

A czy na wyższych pozio-
mach organizacji państwo-
wej ktoś formułuje zbiorczo 
głos 10-milionowej rzeszy 
seniorów w naszym kraju? 
Wszak 10 milionów podatni-
ków to nie jakaś tam lokalna 
garstka bez większego zna-
czenia społecznego.

W roku 2015 Parlament 
Europejski zalecił, aby 
w każdym państwie człon-
kowskim Unii Europejskiej 
utworzono Parlament Senio-
rów jako społeczny organ 
inicjatywno-doradczy władzy 
państwowej, mający realny 
wpływ na kształtowanie poli-

tyki państwowej wobec osób 
starszych. W oparciu o to 
zalecenie w Polsce organa 
Sejmu RP powołały Obywa-
telski Parlament Seniorów 
jako formę „apolitycznego, 
neutralnego religijnie i świa-
topoglądowo, ogólnopol-
skiego przedstawicielstwa 
osób starszych inspirujące-
go kierunki polityki senioral-
nej oraz konstruktywnego 
dialogu z podmiotami życia 
publicznego w kształtowa-
niu sytuacji i godnego ży-
cia seniorów”. W skład OPS 
wchodzą „parlamentarzyści” 
ze wszystkich terenowych 
organizacji senioralnych 
w Polsce tzn. rad senio-
rów, uniwersytetów trzecie-
go wieku, klubów seniora, 
branżowych organizacji se-
nioralnych, Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów 
i wielu innych, w sumie 460 
osób. Słowem – ciało re-
prezentatywne, godnością 
równorzędny partner władzy 
państwowej, poważny repre-
zentant czwartej części spo-
łeczeństwa, 10-milionowej 
rzeszy wyborców i ludzi, któ-
rzy w okresie pracy zawodo-
wej budowali dorobek eko-
nomiczny i siłę gospodarczą 
obecnego państwa? Czy 

[VIII Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów]

Fot. Anna Strzyżak/Kancelaria Sejmu
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REKLAMA

 RENOMOWANE BIURO PODRÓŻY 

tel. 12 632 01 50, kom. 781 892 523,    pon - pt  09:30 - 16:30   email:  arion@arion.pl
Kraków, ul. Karmelicka 32       Klientom spoza Krakowa oferujemy noclegi w hotelu w Krakowie - przed i po wycieczce

30 lat tradycji

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

FRANCJA - PROWANSJA / wycieczka  7 dni 
LAZUROWE WYBRZEŻE

NICEA - MANTONA - CANNES - KANION  VERDUN  
MOUSTIERES SAINT MARIE - MARSYLIA - ARLES  AVINION 

- PARK NARODOWY CALANQUES - MEDIOLAN 
Cena: 2.780 zł  Termin:  25.06 - 01.07

W cenie: przejazd, 6 noclegów, 2 posiłki dziennie,  
opieka pilota, ubezpiecznie 

Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice

SUPER PROMOCJA! 
NA HASŁO  

„GAZETA SENIOR” 
NOCLEG W KRAKOWIE

PRZED WYCIECZKĄ za 1 zł !

OGRODY KWIATOWE w HOLANDII  / wycieczka  5 dni
ZAANSE SCHANS - OGRODY KWIATOWE KEUKENHOFF 
- HAGA - FLORAHOLLAND - SCHEVENINGEN  

- MADURODAM - ROTTERDAM  - AMSTERDAM
Cena: 2.470 zł  Termin:  23.04 - 27.04

W cenie: przejazd, 4 noclegi  z HB, opieka pilota, ubezpiecz.
Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice, Wrocław, Legnica.

CZECHY - AUSTRIA - SZWAJCARIA - WŁOCHY  
+ pociąg przez ALPY  / wycieczka 5 dni

Turnusy do wyboru: od maja do września 2023
Cena: 2.230 zł + 460 zł za bilet na pociąg.

SŁOWENIA - WŁOCHY / wycieczka  6 dni
JEZIORO i ZAMEK BLED - WĄWÓZ VINTGAR - DOLINA 
BOHINJ - VOGEL - SKOFJA LOKA - LUBLANA - JASKINIA 

POSTOJNA - ZAMEK PREDJAMA - TRIEST - PIRAN
Cena: 2.160 zł  Terminy:  16.05 - 21.05 / 04.10 - 09.10

W cenie: przejazd, 5 noclegów, 2 posiłki dziennie,  
opieka pilota, ubezpieczenie

Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice.

TOSKANIA - LIGURIA / wycieczka  8 dni
CORTONA - SIENA - SAN GIMIGNANO - REGION CHIANTI 
- FLORENCJA - LUKKA - PIZA - LA SPEZIA - CINQUE TERRE 

- RAPALLO - PORTOFINO 
Cena: 2.880 zł Terminy:  17.06 - 24.06 / 30.09 - 07.10

W cenie: przejazd, 7 noclegów, 2 posiłki dziennie, 
opieka pilota, ubezpieczenie

Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice.

FIORDY  NORWEGII / wycieczka  7 dni
OSLO - SOGNEFJORD - DOLINA AURLANDSDALEN - FLÅM - 

rejs statkiem po fiordzie  NÆRØYFJORD 
 LAERDAL - BORGUND - GEIRANGER - GEIRANGERFJORD 

DROGA ORŁÓW - DROGA TROLLI - KARSKRONA - GDAŃSK
Cena od 5.380 zł  Terminy:  26.06 - 02.07

W cenie: przejazd, 6 nocy, 2 posiłki dziennie, opieka pilota, ubezp.
Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Częstochowa. 

SZWAJCARIA / wycieczka  8 dni

+ pociąg „BERNINA EXPRESS” przez ALPY   
CZ. KRUMLOV - SALZBURG - POCIĄG „BERNINA EXP.” - JEZ. GE-
NEWSKIE - GENEWA - ZURYCH - WODOSPAD RHEIFALL - STEIN 

n/RENEM  WYSPA KWIATÓW MAINAU na Jez. BODEŃSKIM
Cena:  3.580 zł  Terminy:  29.05 – 05.06 / 22.07 – 29.07
W cenie: przejazd autoakrem i pociągiem, 7 noclegów,  

2 posiłki dziennie, opieka pilota, ubezpieczenie
Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice.

WYPOCZYNEK  I  ZWIEDZANIE       

CHORWACJA - PŁW.  ISTRIA 
Luxusowe Kurorty nad Adriatykiem: ROVINJ  i VRSAR 

Resort AMARIN 4* w Rovinj / wczasy  9 dni
Cena:  3.270 zł  Termin:  28.05 - 05.06.2023 

Resort BELVEDERE 4*  w Vrsar/ wczasy  10 dni  
 Cena:  2.880 zł Termin: 23.09 - 02.10.2023   

W cenie: przejazd autokarem, 8 lub 9 noclegów,  
2 posiłki dziennie - bufet, opieka pilota, ubezpieczenie

Wycieczki fakultatywne: po ISTRII oraz do Włoch i do Słowenii
Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice.

WCZASY NAD BAŁTYKIEM  

MIELNO    OW Bałtyk 50  m do morza, kryty basen
              Cena: 2.595zł Turnus: 08.05. - 20.05., 

DARŁÓWKO  OW Baltic Resort 200  m do morza
                                  Cena: 2.720 zł Turnusy: 01.06. - 14.06., 

ŁEBA    200  m do morza, wycieczka do Ustki
Cena od: 2.990 zł Turnusy: 03.06. - 15.06.  / 15.08. - 

27.08. / 28.08. - 04.09. / 08.09. - 18.09.2023.
W cenie: przejazd autokarem, noclegi, 3 posiłki dziennie  

bufet, pokoje z łaz. i balkonami, ubezpieczenie 
Wyjazdy do Łeby:  Kraków, Katowice, Częstochowa, Łódź,

Wyjazdy do Mielna i Darłówka: Kraków, Katowice, 
Gliwice, Wrocław, Poznań.

WCZASY LECZNICZE
UZDROWISKO - KURORT CIECHOCINEK
 Turnusy 15 dniowe - z dojazdem autokarem!

SANATORIUM ZNP z krytym basenem i rehabilitacją
Cena 3.640 zł przejazd autokarem

Turnusy: 28.05 - 11.06. / 11.06 - 25.06 / 25.06 - 09.07
W cenie: 14 noclegów w pokojach 2 os. z łaz. TV,

3 posiłki codziennie: śniadania, obiady, kolacje,
3 zabiegi dziennie, opieka lekarska, ubezpieczenie

Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Częstochowa, Łódź.

HITWYCIECZKI OBJAZDOWE

W pierwszej linii brzegowej  
i z dojazdem autokarem!!!

PARYŻ - WERSAL - ZAMKI LOARY / wycieczka 7 dni
Zwiedzanie: REIMS - PARYŻ - LUWR - WERSAL - CHAMBORD 

- CHENONCEAUX - MONTRESOR CLOS LUCE - BLOIS
Cena od 3.230 zł Terminy: 06.05 - 12.05 // 07.10 - 13.10

W cenie: przejazd autokarem, 6 noclegów,  
2 posiłki dziennie, uroczysta kolacja, opieka pilota, ubezp.

Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice, Wrocław, Legnica.

SZWECJA - DANIA /  wycieczka 5 dni
Promem STENA Line przez Bałtyk do Szwecji  

i mostem ORESUND ze Szwecji do Danii
Zwiedzanie: MALMÖ - KOPENHAGA - ZAMEK KRONBORG 

- KALMAR - OLANDIA - KARLSKRONA 
Cena od  2.250 zł 

Terminy:  18.05 - 22.05 / 13.07 - 17.07 /  24.08 - 28.08
W cenie: przejazd autokarem, przeprawy promowe,  
4 noclegi (2 noce w kabinach na statku, 2 x hotel),  

2 posiłki dziennie, opieka pilota, ubezpieczenie
Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Częstochowa, Łódź, Gdynia.

KONCERT  FILHARMONIKÓW  WIEDEŃSKICH 
Summer  Night  Concert  w ogrodach Pałacu Schonbrunn   

WIEDEŃ / wycieczka 3 dni
Zwiedzanie: WIEDEŃ - HOFBURG i HUNDERTWASSERHAUSS 

- SCHONBRUNN - ZAMEK MIKULOV   
Cena: 1.080 zł  Termin: 08.06 - 10.06.2023    

W cenie: przejazd autok., 2 noce, 2 posiłki dziennie, opieka pilota, ubezp.
Wyjazdy z miast: Kraków, Katowice, Gliwice.

CZARNOGÓRA z noclegami tranzytowymi / wczasy 10 dni
Hotel POSEJDON 4* przy samej plaży

Zwiedzanie: Kanion rzaki Tary, Stary Bar, Budva,  
Boka Kotorska, Kotor, Monastyr Ostrog.

 Cena od 2.860 zł Terminy: 17.05 - 26.05 / 18.09 - 27.09.2023
W cenie: przejazd autokarem, 9 noclegów,  

2 posiłki dziennie - bufet, opieka pilota, ubezpieczenie
Wyjazdy z miast: Katowice, Kraków.

www.arionsenior.pl 
WYCIECZKI i WCZASY 2023  - BEZ  NOCNYCH  PRZEJAZDÓW!

w demokratycznym państwie 
prawa można taką masę 
społeczną lekceważyć?

Inauguracyjne posiedzenie 
OPS odbyło się 1 październi-
ka 2015 roku w Sali Posie-
dzeń Sejmu RP. W miejscu 
właściwym dla nazwy, rangi 
i powagi Parlamentu, z nazwy 
godnego partnera Parlamen-
tu Narodowego. Demokracja 
została okazana – i wystar-
czy. Władze sejmowe partii 
rządzącej postawiły twarde 
warunki personalnego, po-
litycznego podporządkowa-
nia parlamentarzystów OPS 
partii rządzącej (parlamen-
tarzystów mieli wyznaczać 
wojewodowie, czyli terenowi 

przedstawiciele rządu). Oka-
zany przez władze OPS brak 
podporządkowania się poli-
tycznym dyspozycjom partii 
sprawującej władzę spowo-
dował  decyzję ówczesnego 
Marszałka Sejmu o usunięciu 
Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów z terenu Sejmu RP, 
zerwanie wszelkiej współpra-
cy oraz ignorowanie istnienia 
OPS. W przestrzeni infor-
macji publicznej zapadła ci-
sza o istnieniu Parlamentów 
Seniorów. Albo my mamy 
monopol na przedstawiciel-
stwo ludu – albo was nie ma. 
Praca jednak parlamenta-
rzystów społecznych, mimo 
tych szykan nie ustała. Wy-
trwale odbywały się prace 

w komisjach, rozwijały struk-
tury terenowe w kraju, a po-
siedzenia plenarne odbywały 
się w gościnnie użyczanych 
salach różnych instytucji 
podległych prezydentowi 
Warszawy.  Wypracowane 
dokumenty z sugestiami 
i ocenami poczynań rzą-
dowych na rzecz seniorów 
przesyłane do kancelarii Sej-
mu RP, zapadały w nicość. 
Dla Sejmu RP, Obywatelski 
Parlament Seniorów przestał 
istnieć. Społecznicy-seniorzy 
jednak wytrwale, nadal „robi-
li swoje”.

Ponownie w sejmowej 
sali obrad

I oto nagle, niespodziewanie, 
wśród absorbującego uwagę 
społeczną natłoku informa-
cji w przestrzeni publicznej 
o przebiegu kampanii wybor-
czej dwóch głównych opcji 
politycznych, przecisnęła się 
informacja: w dniu 7 listopa-
da 2022 w Sali Posiedzeń 
Sejmu RP, po wielu latach 
przerwy i spychania w niebyt, 
odbędzie się za zgodą Pani 
Marszałek Elżbiety Witek ple-
narne posiedzenie Obywatel-
skiego Parlamentu Seniorów. 
Pani Marszałek osobiście 
wzięła udział w otwarciu ob-

rad, wygłaszając wiele bar-
dzo ciepłych i optymistycz-
nych słów pod adresem 
seniorów jako grupy wieko-
wej. Podkreśliła zrozumienie 
dla problemów tego środowi-
ska, wielce pożytecznej roli 
Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów i jego działaczy, 
których wymieniła z nazwi-
ska, co ma sugerować, jak 
bliska jest z nimi współpra-
ca. Nadto po raz pierwszy 
przybyli na posiedzenie mini-
strowie resortów związanych 
z polityką senioralną pań-
stwa, okazując w przemówie-
niach, jak ważny dla aparatu 
państwowego jest Obywa-
telski Parlament Seniorów. 
W przemówieniach swoich 

bardzo ciepło obrazowali 
troskę rządu o rozumienie 
problemów środowiska se-
niorów i udzielane wsparcie 
przez owe resorty, a także 
przekonanie, że emeryci są 
z miesiąca na miesiąc coraz 
bardziej szczęśliwi z powodu 
coraz lepszego zaopiekowa-
nia przez obecny rząd spra-
wiedliwości społecznej. I to 
było bardzo miłe, dające po-
czucie bezpieczeństwa oraz 
przekonywające, że tylko 
chorobliwy malkontent może 
w wewnętrznej polityce tego 
kraju widzieć jakieś manka-
menty.
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Specjaliści infor-
mują, że na sub-
kontach ZUS zo-
stały zgromadzone 
środki o wysokości 
ponad 500 mld zł. 
Te pieniądze nale-
żą do wszystkich, 
którzy dołączyli do 
Otwartych Fundu-
szy Emerytalnych 
(OFE). Niestety, 
większość Polaków 
nie pamięta, że 
te środki zgodnie 
z prawem podlega-
ją dziedziczeniu. 
Według danych 
ZUS od począt-
ku roku 2022 do 
końca sierpnia 
wypłacono tylko 
516 mln zł spadko-
biercom zmarłych. 
Co zrobić, by od-
zyskać pieniądze 
z OFE po zmarłym 
i jak wygląda cały 
proces?

Jak odzyskać pieniądze z OFE po zmarłym
Pieniądze do wzięcia w ZUS czekają. Niewiele osób o tym wie.

Kto ma pieniądze 
w OFE?

Osoby, które są członkami 
Otwartych Funduszy Eme-
rytalnych (OFE), posiada-
ją swoje subkonta w ZUS, 
na których gromadzone są 
składki emerytalne. Pienią-
dze te podlegają dziedzicze-
niu. Jednak niewiele osób 
o tym wie. Ani OFE, ani ZUS 
nie szukają i nie informują 
spadkobierców o czekają-
cych na nich pieniądzach po 
zmarłym, ponieważ nie mają 
takiego obowiązku.

Kto dziedziczy 
pieniądze z OFE po 
zmarłym?

By otrzymać pieniądze 
z OFE po zmarłym, musimy 
być współmałżonkiem (lub 
byłym małżonkiem), osobą 
wskazaną przez zmarłego 
(tzw. osobą uposażoną) lub 
spadkobiercą.

Musimy pamiętać również 
o tym, że ZUS zweryfikuje 
tożsamość osoby/osób dzie-
dziczących pieniądze.

Co w przypadku, 
gdy zmarły nie miał 
spadkobierców?

Jeśli zmarły nie wyznaczyć 
w testamencie żadnej oso-
by lub instytucji i nie miał 
spadkobierców ustawowych, 
środki z OFE odziedziczy 
gmina, w której mieszkał 
zmarły przed śmiercią.

W jakich przypadkach 
można starać się 
o zwrot pieniędzy 
z OFE?

By starać się o zwrot pie-
niędzy z OFE, zmarła osoba 
musiała posiadać subkonto 
w ZUS, na którym groma-
dzone były pieniądze. Do-
datkowo my musimy być 
pełnoprawnym spadkobiercą 
tych środków i posiadać do-
kument, który to poświadczy.

O odzyskanie pieniędzy 
możemy starać się zaraz po 
śmierci zmarłego lub póź-
niej. Choć termin składania 
wniosków nie został ogra-
niczony przez prawo, lepiej 
zrobić to jak najszybciej. 
W innym przypadku może 
okazać się, że z czasem ZUS 
zacznie powoływać się na 
zasadę przedawnienia rosz-
czeń i odzyskanie pieniędzy 
będzie utrudnione.

Kto mógł korzystać 
z Otwartych Funduszy 
Emerytalnych?

Według informacji na stronie 
internetowej ZUS do OFE 
może należeć każda osoba, 
która została objęta ubezpie-
czeniami społecznymi, np. 
z tytułu podjętej pracy na 
podstawie umowy o pracę. 
Taka osoba może podpisać 
umowę z dowolnym otwartym 
funduszem emerytalnym.

Osoby, które nie są zatrud-
nione, ale posiadają mał-
żeńską wspólnotę majątko-
wą, subkonto może założyć 

współmałżonek, który należy 
do wybranego OFE.

W praktyce oznacza to, że 
do OFE może należeć tak na-
prawdę każdy i w przypadku, 
gdy korzystający z Otwar-
tego Funduszu Emerytalne-
go umrze przedwcześnie, 
czyli przed przyznaniem 
emerytury, możemy starać 
się o odzyskanie pieniędzy 
z jego subkonta. By to zro-
bić, należy złożyć wniosek.

Jak złożyć wniosek 
o odzyskanie 
pieniędzy z OFE po 
zmarłym?

By otrzymać pieniądze po 
zmarłym, należy w pierwszej 
kolejności odwiedzić placów-
kę ZUS. Urzędnik sprawdzi, 
czy i jakim Funduszu osoba 
zmarła posiadała rachunek 
OFE. Jeśli okaże się, że mia-
ła rachunek w OFE, należy 
złożyć wniosek do funduszu 
emerytalnego, z którego 
korzystał zmarły. W ciągu 
14 dni powiadomi on ZUS 
o wpłynięciu wniosku.

Musimy dostarczyć także 
kilka ważnych dokumentów. 
Jednym z nich jest skróco-
ny odpis aktu zgonu ubez-
pieczonego. Oprócz tego 
należy dostarczyć oryginał 
lub kopię dokumentu, któ-
ry potwierdzi, że jesteśmy 
spadkobiercami. Może być 
to prawomocne postano-
wienie sądu, który stwierdził 
nabycie spadku lub akt po-
świadczenia dziedziczenia. 
ZUS ma trzy miesiące na po-
dzielenie środków zgroma-
dzonych w ramach OFE i ich 
wypłatę.

Czy wniosek jest 
płatny?

Złożenie wniosku o odzy-
skanie pieniędzy z OFE po 
zmarłym jest bezpłatne. Wy-
starczy udać się do wybrane-
go przez zmarłego Otwarte-
go Funduszu Emerytalnego 
i zgłosić śmierć bliskiej oso-
by oraz wniosek o odzyska-
nie zgromadzonych przez 
niego pieniędzy.

Czy musimy korzystać 
z pomocy prawnika?

By odzyskać pieniądze 
z OFE po zmarłym, nie mu-
simy korzystać z pomocy 
prawnika ani kancelarii praw-
nej. Możemy złożyć wniosek 

samodzielnie. W tym celu na-
leży skontaktować się z OFE, 
do którego należał zmarły. 
W razie jakichkolwiek wątpli-
wości pracownicy Funduszu 
lub ZUS poinformują nas, 
co dokładnie powinniśmy 
zrobić, by odzyskać należne 
nam pieniądze.

Czy pieniądze z OFE 
po zmarłym podlegają 
opodatkowaniu?

Tak, pieniądze z OFE po 
zmarłym podlegają opodat-
kowaniu.

Jednym z podatków, które-
mu podlegają zgromadzone 
środki, jest podatek od spad-
ków i darowizn. By go nie 
płacić, musimy dopełnić for-
malności w ciągu 6 miesię-
cy od otrzymania informacji 
o nabyciu spadku. W takiej 
sytuacji musimy złożyć ze-
znanie podatkowe. Jeśli tego 
nie zrobimy, od otrzymanych 
pieniędzy będziemy musieli 
zapłacić podatek od spad-
ków i darowizn.

Warto jednak wiedzieć, 
że wypłata środków z OFE 
po zmarłym podlega także 
zryczałtowanemu podatkowi 
dochodowemu. Oznacza to, 
że nawet jeśli zgodnie z pra-
wem unikniemy zapłacenia 
podatku od spadków i daro-
wizn, musimy opłacić poda-
tek dochodowy w wysokości 
19 proc. W praktyce ZUS do-
pełni tego obowiązku, ponie-
waż spadkobierca otrzyma 
z Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych kwotę pomniejszo-
ną o wartość podatku.

REKLAMA

GINJAL urit 
suplement diety

Na kłopoty  
z nerkami  
i układem  
moczowym

REUMPAPAI 
suplement diety

Zadbaj o swój  
układ kostny

GINJAL urit:
• wspomaga naturalne funkcje nerek
• tonizuje i wspiera fukcje dróg moczowych
• zwiększa ilość wydalanego moczu
• dezynfekuje i oczyszcza nerki i drogi moczowe
• zwiększa odporność na zakażenia
• stworzony na bazie naturalnych składników 

roślinnych

Producent: HERBALMED Polska, tel. 506 286 070, www.herbalmed.com.pl
Zamówienia można kierować: www.prostoznatury.pl lub pod nr tel. 33 861 60 18, 883 319 000

Produkty roślinne dostępne w aptekach i sklepach zielarskich. 

W jego skład wchodzą ekstrakty roślinne stosowa-
ne we wschodniej medycynie naturalnej w łago-
dzeniu bólu i stanów zapalnych m.in w zwyrodnie-
niach stawów, mięśni, rwie kulszowej, ramiennej  
i tzw. zapaleniu korzonków.

Wspomaga 
naturalne funkcje 
narządu ruchu, 
stawów i mięśni
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Będzie 15. emerytura w 2023?

Pomysł 15. eme-
rytury powraca po 
tym, jak pojawił 
się dwa lata temu 
podczas wybor-
czego wyścigu po 
fotel prezydenta RP. 
Czy seniorzy mogą 
liczyć na kolejne 
dodatkowe świad-
czenie w 2023 r.?
Według informacji 
serwisu Wyborcza.
biz została wydana 
na to zgoda Jaro-
sława Kaczyńskie-
go. Ale sekretarz 
generalny Prawa 
i Sprawiedliwości 
Krzysztof Sobolew-
ski zdementował 
te doniesienia 17 
listopada br.

Wszystko, co wiemy na temat dodatkowego świadczenia

15. emerytura  
– historia pomysłu 
dodatkowego 
świadczenia

Pierwsza obietnica wypłaty 
15., a nawet 16. emerytury 
dla seniorów pojawiła się 
w 2020 roku. Wtedy Andrzej 
Duda walczył o reelekcję. 
Zapewniał, że wypłata do-
datkowych świadczeń dla 
seniorów jest bardzo ważna. 
Mówił także, że wypłata 15. 
emerytury jest prosta. Pojawił 
się nawet pomysł wypłaty aż 
12 dodatkowych świadczeń, 
które miałyby być ogromną 
pomocą dla seniorów.

Na 24 emerytury rocznie 
państwa nie stać. Jednak 
dało się słyszeć głosy, że 
wypłata piętnastek jest moż-
liwa. Pomysł ten pojawiał się 
w partii, do której należał 
prezydent. Jednak nie padły 
żadne konkrety.

Po zakończeniu wyborów 
prezydenckich do tematu 15. 
emerytur już nie wracano. 
W 2021 roku dziennikarze 
sprawdzili, czy jest szansa 
na wypłatę dodatkowych 
świadczeń i okazało się, że 
wypłata piętnastek nie jest 
możliwa.

Prezydent ponownie pod-
jął temat piętnastek w sierp-
niu 2022 roku. Znów twierdzi, 
że trzeba rozważyć wypłatę 
dodatkowych świadczeń.

Według informacji serwi-

su Wyborcza.biz listopad 
przyniósł polityczną zgodę 
Jarosława Kaczyńskiego na 
jednorazową wypłatę 15. 
emerytury przed wyborami 
w 2023 r. Co następnie zo-
stało zdementowane przez 
Prawo i Sprawiedliwość 17 
listopada br.

15. emerytura  
– zmieniające się 
stanowisko rządzących

– Będę razem z rządem pra-
cował nad tymi kwestiami 
i będę mobilizował rząd – 
mówił Andrzej Duda w roz-
mowie z Radiem ZET. Tyle 
zapewnienia, bo Kancelaria 
Prezydenta podała, że pre-
zydent nie podjął działań 
formalnych, które miałyby na 
celu wypłaty 15. emerytur.

Marlena Maląg, przedsta-
wicielka rządu i Minister Ro-
dziny i Polityki Społecznej 
nie udzielała jasnych infor-
macji na temat 15. emerytury. 
Podkreśla na każdym kroku, 
że rząd zaoferował dużo po-
mocy seniorom w formie 13. 
emerytury oraz 14. emerytu-
ry, oraz waloryzacji. Według 
wypowiedzi minister Maląg 
z 2 września tego roku było 
za wcześnie by mówić o wy-
płacie piętnastej emerytury.

Według posła PiS – Tadeu-
sza Cymańskiego – pomysłu 
nie można było jeszcze skre-
ślać. Ale Jarosław Kaczyń-
ski, który udał się w objazd 
po kraju, ani razu nie poru-
szył tematu 15. emerytury. 
Stwierdził za to, że emery-
tury są coraz wyższe, a 13. 
i 14. emerytury są ogromną 
pomocą dla seniorów. Chce 
także, by czternastka została 
wprowadzona na stałe, po-
nieważ to wciąż tylko jedno-
razowe świadczenie. Za tym 
pomysłem był także premier 
Mateusz Morawiecki, który 
jak sam mówi, jak dumny 

jest z polityki, która wspiera 
seniorów.

Najnowsze informacje zda-
wały się potwierdzać powrót 
pomysłu wypłaty 15. emery-
tury. Jednak partia rządząca 
zdementowała te doniesie-
nia.

15. emerytura  
– kiedy wypłata?

Projekt Ustawy Budżetowej 
na 2023 rok nie przewidział 
15. emerytur. Co więcej, nie 
ma w nim zagwarantowa-
nych nawet 14. emerytur. 
Najwyraźniej rząd będzie 
musiał najpierw zadbać o wy-
płatę czternastek, a następ-
nie ewentualnych piętnastek 
w 2023 r. – roku wyborczym.

Termin 15. emerytury miał-
by teoretycznie wypaść tuż 
przed wyborami parlamen-
tarnymi, które odbędą się 
jesienią 2023 r.

15. emerytura  
– kryterium 
dochodowe?

15. emerytura – jak dono-
szono – miałaby zostać wy-
płacona na zasadach zbli-
żonych do 13. emerytury, 
czyli bez obowiązującego 
kryterium dochodowego. 
W takiej sytuacji otrzymaliby 
ją wszyscy emeryci i renciści 
bez względu na wysokość 
podstawowego świadczenia.

15. emerytura okiem 
ekspertów

Według ekonomistów i eks-
pertów ds. emerytur wypłata 
15. emerytur nie jest dobrym 
pomysłem, a dodatkowe 
świadczenia w ogóle nie po-
winny być wypłacane. Za-
miast tych dodatków powin-
na mieć miejsce waloryzacja 
świadczeń emerytalnych na 
odpowiednio wysokim pozio-

mie, aby emerytury zacho-
wywały swoją realną wartość 
nawet przy wysokiej inflacji.
Dlaczego pomoc w formie 
dodatkowych emerytur nie 
jest dobrym pomysłem?

Po pierwsze: nie są to do-
datki, których emeryci mogą 
być pewni, ponieważ dodat-
kowe emerytury nie są częś-
cią systemu emerytalnego. 
Oprócz 13. emerytury, któ-
ra została zagwarantowana 
w ustawie, ich wypłata zależy 
od woli politycznej.

Po drugie: podkopują one 
założenia systemu emery-
talnego opartego na zdefi-
niowanej składce, czyli za-
sadzie: ile wpłacisz składek, 
tyle wypłacisz z systemu, co 
ma zachęcać do dłuższej 
pracy i opłacania składek 
emerytalnych.

Po trzecie nie zachęcają 
osób w wielu okołoemerytal-
nym do pozostania na ryn-
ku pracy, a wiek emerytalny 
w Polsce i tak mamy najniż-
szy w Europie.

15. emerytura  
– podsumowanie

Decyzja jest trudna, a sy-
tuacja skomplikowana. Nie 
ulega wątpliwości, że wobec 
niskich emerytur – mniej-
sza o powody takiego stanu 
rzeczy – i w obliczu dosłow-
nie szalejących cen, każde 
wsparcie finansowe osób 
starszych jest na wagę zło-
ta. Szczególnie jeśli dotyczy 
najbiedniejszych emerytów, 
a do tej grupy świadcze-
niobiorców kierowana jest 
np. 14. emerytura. Jednak 
sposób, w jaki dodatkowe 
emerytury są wprowadzane 
– brak przejrzystości i prze-
widywalności świadczenia, 
uzależnienie wypłaty od woli 
politycznej czy kalendarza 
wyborczego – pozostawia 
wiele do życzenia.

Więcej informacji o Robercie Kochanku i jego działalności   
www.theonesbyrobertkochanek.pl

Zadzwoń  i sprawdź ofertę  
ROZTAŃCZONYCH WCZASÓW
Nie czekaj! Ilość miejsc jest ograniczona!

789 329 261
info@theonesbyrobertkochanek.pl

ROZTAŃCZONE WCZASY to codzienne zajęcia 
taneczne prowadzone przez samego Roberta 
Kochanka. Robert prowadzi uczestniczki przez 
proces modelowania ciałem i uwalniania 
emocji. Ruch wyzwala w kobietach emocje, 
o których czasem nie mają pojęcia. Przekonaj 
się, jak przełoży się to na twoje życie.

Nieodłącznym elementem ROZTAŃCZONYCH 
WCZASÓW jest joga, stretching, zajęcia 
relaksacyjne, wieczory integracyjno-taneczne 
oraz inne niezapomniane atrakcje. Na 
ROZTAŃCZONYCH WCZASACH nie może 
zabraknąć słońca i plaży oraz wycieczek 
fakultatywnych do urokliwych zakątków 
zachwycających celów naszej podróży.

ROZTAŃCZONE WCZASY to europejskie, jak 
i dalsze tropikalne kierunki.
Zapraszamy kobiety w każdym wieku, jak 
i pary chcące zerwać z rutyną codzienności. 
Taniec połączony z zabawą jest najlepszą 
terapią nie tylko dla kobiet.

ROZTAŃCZONE 
WCZASY

z Robertem 

Kochankiem

Robert Kochanek,  
tancerz znany m.in.  
z „Tańca z Gwiazdami”, 
od kilku lat prowadzi 
ROZTAŃCZONE WCZASY 
dla kobiet w każdym 
wieku.

Kiedy mamy już na to czas, chcemy pomyśleć 
o swoich potrzebach i skrywanych pasjach. 
Czasem potrzebujemy wsparcia i motywacji, 
aby zdecydować się na  zmianę naszego życia.
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Oszczędzamy CIEPŁO

Jak oszczędzać 
energię, korzy-
stając z tego, co 
mamy? Ile realnie 
tracimy pieniędzy, 
nie przestrzegając 
podstawowych 
zasad? Sprawdź, 
co jeszcze mo-
żesz zrobić, aby 
obniżyć rachunek 
za ogrzewanie w 
tym roku. 20 kon-
kretnych wskazó-
wek, które można 
zastosować już 
dziś.

20 prostych i skutecznych wskazówek,
jak zmniejszyć rachunek za ogrzewanie

1. Zamykaj drzwi, by szyb-
ciej nagrzać pomieszcze-
nie. Najprostsze rozwiązania 
są najlepsze. Pokój, w którym 
przebywasz, szybciej nagrze-
je się, jeśli zamkniesz drzwi. 
Wówczas temperatura w po-
koju podniesie się, osiągając 
komfortową temperaturę, 
a kaloryfer będzie pracować 
efektywniej.

2. Nie przegrzewaj, wy-
starczy 20 stopni. Zdaniem 
lekarzy 20°C to optymalna 
temperatura pomieszczeń na 
co dzień. To właśnie w tej tem-
peraturze z reguły czujemy się 
najlepiej, jesteśmy najbardziej 
skupieni, pełni wigoru. Wyż-
sza temperatura jest wręcz 
niezdrowa. Obniża poziom wil-
gotności powietrza, co sprzyja 
stanom zapalnym i chorobom 
dróg oddechowych. Ponad-
to powoduje obrzęk śluzów-
ki, utrudniający oddychanie 
– tłumaczy prof. Bolesław 
Samoliński, alergolog z War-
szawskiej Akademii Medycz-
nej. Co ważne – 20 stopni jest 
nam potrzebne, gdy jesteśmy 
w mieszkaniu. W przeciwnym 
razie temperatura może być 
niższa do naszego powrotu. 
W ten sposób nie zmarnujemy 
ciepła i zaoszczędzimy na ra-
chunkach.

3. Zadbaj o szczelne okna 
Nawet najbardziej ekologicz-
ne i nowoczesne technologie 
grzewcze mogą okazać się 
niedostatecznie efektywne, 
jeżeli ciepło będzie nam no-
torycznie uciekać z miesz-
kania lub domu. Sprawdźmy 

stan uszczelek w oknach 
i drzwiach. Zamknijmy wszyst-
kie okna i drzwi w pomieszcze-
niu, a następnie sprawdźmy 
dłonią, czy nie wieje. Pomoc-
nicza rada: mokrą dłonią zde-
cydowanie lepiej wyczujemy 
przewiew. Jeśli odnajdziemy 
nieszczelność, jak najszybciej 
wymieńmy uszczelkę

4. Pamiętaj o odpowietrze-
niu kaloryferów. Gdy kalory-
fer nie grzeje w ogóle lub tyl-
ko częściowo, słychać w nim 
bulgotanie i gwizdy, to znak, 
że trzeba go odpowietrzyć. 
Odpowietrzenie kaloryfera 
to dość prosta praca, jednak 
mimo wszystko warto oddać 
ją w ręce fachowca z polece-
nia dostawcy ciepła systemo-
wego. Nieumiejętna napra-
wa zapowietrzonej instalacji 
może ją trwale uszkodzić lub 
rozregulować instalację w ca-
łym budynku i narazić wszyst-
kich mieszkańców na koszty.

5. Nie zasłaniaj kaloryfera 
zasłonami, meblam. Dla niż-
szych rachunków zadbajmy 
o prawidłowy przepływ ciepła 
w mieszkaniu. Każdy mebel 
lub osłona utrudnia rozcho-
dzenie się powietrza ogrza-
nego przez kaloryfer. Ciepło 
zostaje wówczas „uwięzione”, 
co skutkuje podniesieniem 
temperatury na termostacie, 
a tym samym zwiększeniem 
wydatków na ogrzewanie. 
Dlatego chcąc zachować 
efektywność grzania, a tym 
samym zmniejszyć rachun-
ki za ciepło, nie zakrywajmy 
grzejników. Kanapa oraz inne 
elementy wyposażenia wnętrz 
powinny stać w odległości co 
najmniej 10 centymetrów od 
kaloryfera. Jeśli grzejnik znaj-
duje się pod oknem, zrezyg-
nujmy również z sięgających 
do ziemi zasłon i firan

6. Stosuj ekrany zagrzejni-
ków. Ekran zagrzejnikowy to 
niedrogi sposób na wydajne 
ograniczanie strat cieplnych 
w domach i mieszkaniach. 
Występuje on w postaci maty, 
którą przytwierdza się bezpo-
średnio za grzejnikiem. Dzięki 
temu, ciepło dotychczas po-
chłaniane przez chłodniejszą 
powierzchnię, odbija się i wra-
ca do wnętrza pomieszczenia. 
W ten sposób możemy za-
oszczędzić do 5% ciepła!

7. Obniżenie temperatury 
o 1 stopień. Zmniejszenie 
temperatury o jeden stopień 
może przełożyć się nawet na 
5–8% mniejsze zużycie ciepła 
i oszczędności na rachunkach 
za ogrzewanie. Mało tego! 
Zdaniem ekspertów Politech-
niki Warszawskiej, gdybyśmy 

we wszystkich mieszkaniach 
w Polsce obniżyli temperaturę 
do 21 stopni, zmniejszyliby-
śmy emisję CO2 z produkcji 
ciepła o 1 mln ton rocznie, 
a zużycie węgla o 450 tys. 
ton! A co, gdybyśmy poszli 
jeszcze o jeden krok dalej? 
W przypadku obniżenia tem-
peratury do 20 stopni, zużycie 
węgla spadłoby o 900 tys. ton 
rocznie, a zmniejszenie emisji 
CO2 aż do 2 mln ton rocznie. 
Do pochłonięcia takiej ilości 
dwutlenku węgla potrzeba 30 
mln drzew!

8. Zatrzymaj ciepło w po-
mieszczeniach wspólnych. 
Wspólne nie znaczy niczy-
je. Zwracajmy uwagę, czy 
w częściach wspólnych bu-
dynku drzwi i okna są dobrze 
zamknięte. Przez nieszczelno-
ści na klatce schodowej, w su-
szarniach i piwnicach, ucieka 
ciepło. W ten sposób tracimy 
dodatkową energię potrzeb-
ną na ich ogrzanie. Za taką 
nieostrożność płacą wszyscy 
lokatorzy budynku. Dbajmy 
o zamykanie drzwi i okien 
w pomieszczeniach wspól-
nych. Nie marnujmy ciepła.

9. Wychodzisz z domu, 
zmniejsz temperaturę. Jed-
nym z najprostszych sposo-
bów na oszczędzanie ciepła 
jest przykręcenie temperatury 
do 17–18°C, gdy wychodzimy 
z domu. Pamiętajmy jednak, 
aby nie zakręcać kaloryferów 
całkowicie. Nagrzanie wychło-
dzonego mieszkania z 10°C 
do komfortowych 20°C po-
chłonie dużo więcej energii niż 
utrzymanie niższej temperatu-
ry. Ponadto zbyt niskie tempe-
ratury utrzymywane przez zbyt 
długi czas, doprowadzają do 
powstawania grzybów i pleś-
ni. W zarządzaniu ciepłem 
w domu przydatne są regu-
latory temperatury, które po-
zwalają (często zdalnie) kon-
trolować temperaturę. Dzięki 
urządzeniu można ustawiać 
żądaną temperaturę w każ-
dym pomieszczeniu z osobna 
oraz zależnie od pory dnia.

10. Unikaj suszenia ubrań 
na kaloryferach. Suszenie 
ubrań na kaloryferze także 
prowadzi do marnowania cie-
pła. Postępując w ten sposób, 
zasłaniamy część grzejnika 
i tym samym odbieramy mu 
powierzchnię grzewczą, za-
kłócając obieg ciepła w po-
mieszczeniu. Finalnie zwięk-
szamy wskazania podzielnika 
nawet o 10%. Nie narażajmy 
się na większe rachunki. Ko-
lejnym argumentem przeciw 
takiej praktyce jest fakt, że 
kiedy na rozgrzany, stalowy 
grzejnik powiesimy zimne pra-

nie, to na powierzchni lakieru 
powstaną mikropęknięcia, co 
w późniejszym czasie może 
spowodować korozję. Jeśli 
musimy, suszmy rzeczy w po-
bliżu grzejnika, a nie bezpo-
średnio na nim.

11. Zadbaj o właściwą tem-
peraturę w łazience. W za-
leżności od pomieszczenia, 
w którym przebywamy, tem-
peratura do naszego komfor-
towego funkcjonowania może 
się nieco różnić. Najcieplej po-
winno być w łazience (22–24 
stopnie), aby nie gromadziła 
się w niej wilgoć. Nie chcemy 
też marznąć pod prysznicem 
lub w wannie. Zatem tempera-
turę w tym pomieszczeniu naj-
lepiej podwyższyć na godzinę 
lub dwie przed kąpielą. Przez 
pozostałą część dnia może 
być niższa.

12. Wpuszczaj natural-
ne ciepło do mieszkania. 
W słoneczne dni wpuszczaj-
my naturalne ciepło do miesz-
kania – odsłaniajmy całkowi-
cie okna. Naturalne światło 
pozytywnie wpłynie na nasz 
nastrój, a przy okazji ogrzeje 
pomieszczenie.

13. Oszczędzaj ciepłą 
wodę. Niemarnowanie ciepła 
wiąże się także z rozsądnym 
korzystaniem z ciepłej wody. 
Jest na to wiele sposobów. 
Można np. używać jedno-
uchwytowych kranów z mie-
szaczem. W ten sposób nie 
zmarnujemy wody na usta-
wianie temperatury i ciśnienia. 
Kolejną opcją jest zamonto-
wanie perlatorów lub po pro-
stu zmiana nawyków. Warto 
wybierać prysznic zamiast ką-
pieli w wannie, a także zakrę-
cać wodę podczas mycia zę-
bów lub golenia. Oczywiście, 
w miarę możliwości najlepiej 
wprowadzić w życie wszystkie 
powyższe wskazówki.

14. Stosuj regulatory tem-
peratury. Regulator tempe-
ratury pozwala w mądry spo-
sób zarządzać ogrzewaniem 
w domu. To sprytne urządze-
nie pozwala ustawić żądaną 
temperaturę w każdym po-
mieszczeniu z osobna oraz za-
leżnie od pory dnia. Możemy 
np. podwyższyć temperaturę 
w łazience rano i wieczorem, 
kiedy domownicy z niej ko-
rzystają, a zmniejszyć w nocy. 
Dzięki temu zmniejszymy zu-
życie energii, co pozytywnie 
przełoży się na stan środowi-
ska i domowego budżetu.

15. Zmniejsz temperatu-
rę przed snem. Spokojny 
sen jest podstawą dobrego 
samopoczucia, zdrowia i wy-

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

Lider rynku sprzętu medycznego  
- Timago i lider teleopieki w Polsce  
- SiDLY łączą siły dla seniorów

Opaska bezpieczeństwa 
dla seniora od SiDLY

Poczucie bezpieczeństwa jest podstawową po-
trzebą życiową każdego człowieka. Niestety co-
raz częściej rodzina nie jest w stanie zapewnić 
seniorowi odpowiedniej opieki przez całą dobę. 
Z pomocą przychodzi tutaj nowoczesne rozwią-
zanie, czyli opaska SiDLY. Powstała ona z troski 
o bezpieczne życie i zdrowie seniorów.

Historia powstania SiDLY
Opaska SiDLY, którą zakłada się na nadgarstek, została stwo-
rzona w Polsce przez Panią Edytę Kocyk. Pomysł na to urządze-
nie wziął się z wdzięczności i miłości do chorującej na demencję 
babci Pani Edyty. 

W jaki sposób działa opaska SiDLY?
Posiada ona przycisk SOS, którego naciśnięcie powoduje łącze-
nie się opaski z ratownikiem medycznym. Co w sytuacji, kiedy 
osoba nie jest w stanie sama wcisnąć SOS, ponieważ upadła 
i straciła  przytomność? W takiej sytuacji SiDLY automatycznie 
wykonuje połączenie z placówką medyczną. Telecentrum me-
dyczne dzięki opasce otrzymuje szereg informacji dotyczących 
stanu zdrowia pacjenta i może odpowiedzieć stosowną inter-
wencją. Opaska SiDLY posiada dwustronną komunikację gło-
sową, służącą do rozmowy z dyspozytorem telecentrum. Co 
ważne, dzwonić można również w przypadku braku zasięgu. 
Bardzo ważne jest, że opaska posiada wbudowany GPS, dzięki 
niemu ratownicy przyjadą w odpowiednie miejsce nawet wte-
dy, gdy senior stracił przytomność lub nie jest w stanie powie-
dzieć, gdzie się znajduje. Dzięki aplikacji mobilnej na telefo-
nach osób z rodziny zostaną one poinformowane o zdarzeniu.
Dużym plusem opieki medycznej jest to, że centrum medycz-
ne zna swojego podopiecznego, noszącego SiDLY. Pozwala to 
zdecydowanie w lepszej ocenie sytuacji zagrożenia zdrowia czy 
życia. Udar, zawał i upadek to najczęstsze przyczyny interwencji 
telecentrum medycznego SiDLY. Stosowanie tego innowacyj-
nego rozwiązania umożliwia starszym, samotnie mieszkającym 
osobom stałą opiekę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 
przez 365 dni w roku.

Gdzie można będzie kupić opaskę SIDLY? 
Timago to dystrybutor sprzętu medycznego współpracujący 
z niemalże wszystkimi sklepami medycznymi w kraju i to właś-
nie tam będzie można zakupić opaskę i przestać się martwić 
o zdrowie i życie naszych najbliższych.
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Nie oszczędzaj na zdrowiu! 

Cukrzyca – choroba 
XXI wieku

Według Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO) w 2030 
roku cukrzyca będzie jedną 
z najczęstszych przyczyn 
zgonów na świecie. Niele-
czona cukrzyca może pro-
wadzić do wielu groźnych 
powikłań, zwłaszcza takich 
jak niewydolność oczu, ne-
rek, nerwów, serca i naczyń 
krwionośnych. Cukrzyca to 
przewlekła choroba, któ-
ra wiąże się z zaburzeniem 
procesu wydzielania lub 
działania insuliny w organi-
zmie. Może na nią zachoro-
wać każdy. Spotykamy się z 
cukrzycą typu 1 lub typu 2. 
Na cukrzycę typu 1 chorują 
najczęściej dzieci i młodzież. 
Za to typ 2 cukrzycy dotyczy 
osób starszych i otyłych. By 
jej zapobiec, warto zadbać o 
odpowiednią dietę, zreduko-
wać ilość stresu oraz zapew-
nić sobie codzienną dawkę 
ruchu. Osoby otyłe powinny 
dążyć do zrzucenia wagi.

Oszczędności, których 
szukamy na każdym 
kroku – nie oszczędzaj 
na igłach

Niska emerytura sprawia, że 
brakuje pieniędzy na wszyst-
kie wydatki. Nie powinieneś 
jednak oszczędzać na zdro-
wiu. Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków przeprowadziło 
badanie, które wykazało, że 
pacjenci nie stosują się pra-
widłowej techniki podania in-
suliny, używając igły jednora-
zowej wielokrotnie. Okazuje 
się, że z jednorazowych igieł 
do penów 90 proc. cukrzy-
ków korzysta wielokrotnie. 
28 proc. z nich wykorzystuje 
igłę ponad 15 razy!

Złote zasady przy 
podawaniu insuliny

Nową igłę zakładaj zawsze 
przed wykonaniem iniek-
cji. Przed podaniem insu-
liny sprawdź, czy igła jest 
drożna. Po podaniu insuliny 
zabezpiecz igłę nasadką, 

odkręć ją i zutylizuj. Jednora-
zowe korzystanie z igieł jest 
tak samo ważne, jak każdo-
razowa zmiana miejsca in-
iekcji. Prawidłowe podanie 
insuliny ma miejsce 1 cm 
dalej niż poprzednie wstrzyk-
nięcie. Maksymalnie po 4 ty-
godniach powinieneś także 
zmienić obszar ciała, na któ-
rym dokonujesz iniekcji.

Aspekty prozdrowotne 
i ryzyka

Korzystając z igły tylko raz, 
zmniejszysz ryzyko powikłań 
miejscowych. Podczas iniek-
cji będziesz odczuwać mniej-
szy ból, jeśli użyjesz nowej 
igły. Regularna wymiana igły 
pozwoli ci także na lepszą 
kontrolę cukrzycy oraz rzad-
sze epizody glikemii. Dodat-
kowo zmniejszysz zużycie 
insuliny.

Dlaczego regularna wymiana igieł  
jest taka ważna?

dajności. Ważna jest nie tylko 
długość snu, ale również wa-
runki, w jakich śpimy. Idealna 
temperatura do regeneracji 
mieści się w zakresie 17–18 
stopni Celsjusza. Należy do-
dać, że wraz z wiekiem nasze 
wymagania cieplne mogą ulec 
zmianie. W sypialni seniora 
najlepiej utrzymywać tempe-
raturę do 20 stopni Celsjusza. 
Warto również zadbać o od-
powiednią wilgotność powie-
trza w sypialni. Najlepiej śpi 
się, gdy wilgotność względna 
powietrza wynosi 40–60%

16. Oszczędzaj ciepło nie 
tylko w domu. W wielu fir-
mach, instytucjach, urzędach, 
lokalach i innych obiektach 
świadczących usługi, rzeczy-
wisty czas pracy i obecność 
pracowników zajmują określo-
ną część doby. W pozostałych 
godzinach pomieszczenia są 
puste. W związku z tym warto 
nie marnować ciepła i dosto-
sować jego zużycie do fak-
tycznych potrzeb. Pamiętaj-
my, że ilość zasobów zużyta 
do ogrzania miejsc, w których 
m robimy zakupy czy zała-
twiamy sprawy oraz wielkość 
emisji z tym związana – także 
przekładają się negatywnie na 
cenę ogrzewania w naszym 
domu. Warto nie podcho-
dzić do tego tematu na zasa-
dzie „wspólne, czyli niczyje”, 
a „wspólne, a więc też moje”.

17. Zasłoń wieczorem 
okna, by ciepło nie ucieka-

ło. Jeżeli chcemy ograniczać 
straty ciepła w naszym domu, 
warto zastanowić się nad za-
montowaniem w pokojach 
żaluzji lub rolet. Zimą pomogą 
utrzymać wyższą temperaturę 
w pomieszczeniu, natomiast 
latem zapobiegną przedosta-
waniu się ciepła do środka. 
Najefektywniejsze są żaluzje 
zewnętrzne. Natomiast jeśli 
szukamy tańszego i łatwiej-
szego rozwiązania, dobrym 
wyborem są rolety pokojowe. 
Dodatkowo pamiętajmy, by 
zasłaniać okna na wieczór. 
Doskonale sprawdzą się za-
słony wykonane z grubych 
materiałów, które sięgają aż 
do kaloryfera.

18. Przykręć ogrzewa-
nie w kuchni. Temperatura 
w kuchni powinna być niższa 
niż w pozostałych częściach 
mieszkania. Wystarczy 18–
20°C. W kuchni zwykle jest 
dość ciepło i bez ogrzewania. 
Dlaczego? Urządzenia, takie 
jak piekarnik czy kuchenka, 
wydzielają własne ciepło, a to 
z kolei zwiększa temperaturę 
całego pomieszczenia.

19. Wyjeżdżasz na kilka dni, 
przykręć temperaturę na 
16°C. Kiedy wyjeżdżamy na 
urlop w okresie grzewczym, 
warto ustawić w domu odpo-
wiednią temperaturą. Podczas 
dłuższej nieobecności średnia 
temperatura w domu powinna 
oscylować w granicach 15–16 

stopni Celsjusza. Pamiętajmy, 
że nadmierne wychłodzenie 
sprawi, że po powrocie trudno 
będzie nam z powrotem do-
grzać mieszkanie. Przesadne 
obniżanie temperatury może 
również skutkować zawilgo-
ceniem i zagrzybieniem ścian.

20. Wietrz prawidłowo 
mieszkanie w sezonie 
grzewczym. Regularne wie-
trzenie ułatwia utrzymanie 
właściwej wilgotności powie-
trza oraz zapobiega rozwo-
jowi chorobotwórczych pato-
genów. Jednak na 10 minut 
przed wietrzeniem, przykręć-
my kaloryfer, aby nie marno-
wać ciepła. Następnie wietrz-
my pomieszczenie krótko, 
lecz intensywnie, przez kilka-
naście minut. Po zamknięciu 
okien odkręćmy kaloryfer po-
nownie.

Więcej porad na temat 
oszczędzania ciepła w budyn-
ku znaleźć można na stronie 
20stopni.pl.

Izba Gospodarcza Ciepłow-
nictwo Polskie w akcji edu-
kacyjnej „20 stopni” zachęca 
Polaków do niemarnowania 
ciepła systemowego i oszczę-
dzania zasobów. W obliczu 
kryzysu paliwowego racjonal-
ne korzystanie z ogrzewania 
staje się nie tylko stylem życia 
i mądrym wyborem dla nasze-
go zdrowia, ale także koniecz-
nością ekonomiczną.

Wątroba odpowiada za 
wiele ważnych funkcji w orga-
nizmie m.in. produkuje żółć, 
która wspiera proces trawie-
nia tłuszczy, magazynuje 
wiele witamin, metabolizuje 
węglowodany, oczyszcza 
organizm z toksyn. Zdrowa 
wątroba to brak zmęczenia 
i towarzyszącej mu aparii, 
dobra pamięć i umiejętność 
koncentracji, oraz brak do-
legliwości ze strony układu 
trawiennego, czyli tzw. nie-
strawności.

Zbliżający się okres świą-
teczny nie jest łaskawy dla 
wątroby. Zbyt tłusta i ciężka 
dieta jest przyczyną jej złe-
go funkcjonowania. Uczucie 
ciężkości i wzdęty brzuch to 
sygnał, że ilość żółci potrzeb-
na do trawienia jest za mała. 
Nadmiar tłuszczu odkłada się 
w komórkach wątroby, powo-
dując jej stłuszczenie. Leki, 
których seniorzy przyjmują 
wiele, słodycze i alkohol do-
datkowo obciążają wątrobę.

Jak pomóc sobie i swo-
jej wątrobie. Sięgnij po zbi-
lansowaną dietę, regularne 
i mniejsze posiłki oraz aktyw-
ność fizyczną.

Oszczędzaj 
wątrobę
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UPRZEJMOŚĆ, która leczy
Jadwiga Kwiek
ABC Psychologii dla seniorów. Cykl 

Grudniowe krótkie, 
ciemne dni, wzmożo-
na aktywność zwią-
zana z przygotowy-
waniem tradycyjnych 
świąt. Żeby mimo 
wszystko na stole 
pojawiło się to, co od 
zawsze się na nim 
pojawiało. Poszuki-
wanie prezentów, któ-
re wywołają uśmiech 
na twarzach obdaro-
wywanych, sprawią 
im radość. Staranie 
się o to, żeby było 
świątecznie i radoś-
nie kosztuje nas 
sporo czasu, wysiłku. 
Często puszczają 
nam nerwy. Odrea-
gowujemy swoje na-
pięcia, zmęczenie na 
innych. Na ludziach 
przypadkowych albo 
na swoich bliskich. 
A potem często tego 
żałujemy, jest nam 
wstyd. Dobrze jest 
w takich i w każdych 
innych, sytuacjach 
sięgnąć po spraw-
dzoną metodę, jaką 
jest uprzejmość.

Dr Jadwiga Kwiek psycholog, psychoterapeuta, emerytowany pracownik naukowy i wykła-
dowca psychologii na UAM. Prezes założyciel UTW w Tarnowie Podgórnym. Autorka książki „…
jak żyć, jak? PRZEPIS na CZŁOWIEKA” dedykowanej słuchaczom UTW.

Polecamy jednodniowe warsztaty pt. „Pokonać stres!” i „Odnaleźć w sobie 
optymistę!”. Dla sanatoriów, UTW, bibliotek i klubów seniora. 

Kontakt: e-mail: jkwiek@amu.edu.pl, tel. 61/896-36-17
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Czasami jeden dzień może 
zmienić komuś życie  
A co dopiero trzy miesiące
Dzień był słoneczny. 
W powietrzu czuć 
było jeszcze lato, 
ale mieniące się 
czerwienią i żółcią 
liście zdradzały, 
że to już wrzesień. 
Alina wstała bardzo 
wcześnie. Miała za 
sobą nieprzespaną 
noc, pełną lęku 
i stresu. Ostatni 
raz czuła się 
tak pięćdziesiąt 
lat temu, gdy 
rozpoczynała naukę 
w liceum. Podobnie 
jak wtedy, biła się 
z myślami, czy da 
sobie radę. Nawet 
układając przed 
lustrem fryzurę, 
mówiła do siebie: 
„Wszystko się 
zmienia. Czas, abym 
i ja się zmieniła”.

Tak rozpoczął się pierwszy 
dzień, w którym Alina przy-
stąpiła do kursu komputero-
wego w ramach projektu pn. 
„Akademi@60PLUS”. Do tej 
pory nie korzystała z Interne-
tu, a komputer był niechcia-
nym prezentem od syna, ale 
czuła, że czas to zmienić.

Ostatni rok był dla niej 
trudny. Została wdową, 
ukochana córka na stałe 
zamieszkała w Norwegii, 
syn przeniósł się z rodziną 
do Jeleniej Góry, a jedyna 
przyjaciółka przeniosła się 
na wieś. Alina została sama.  
Dni mijały jej na wizytach na 
placu targowym i oglądaniu 
telewizji.  Każdy był taki sam. 
Smutny i bez celu.

Pewnego dnia spotkała 
Ewę, sąsiadkę z bloku obok. 
Ona również była samotna, 
ale w niczym nie przypo-
minała Aliny. Była radosna 
i pełna energii. Ewa opowie-
działa jej,  jak u progu zała-
mania nerwowego poszła na 
kurs komputerowy, żeby nie 
siedzieć samotnie w domu 
i to całkowicie odmieniło jej 
życie. Na szkoleniu spotkała 
ciekawych ludzi z okolicy, 
a dzięki nabyciu kompetencji 

cyfrowych przystąpiła do in-
ternetowej  nieformalnej gru-
py pasjonatów życia i wresz-
cie cieszy się każdą chwilą. 
W Internecie wyszukuje cie-
kawe oferty spędzania cza-
su wolnego i dzieli się nimi 
z pozostałymi członkami 
grupy. W zamian dostaje za-
proszenia na wspólne goto-
wanie egzotycznych potraw, 
zdjęcia i filmiki ze wspólnych 
spotkań. Grupa jest w cią-
głym kontakcie i cały czas 
się rozrasta i wspiera. Gdy 
ktoś jest w potrzebie, wy-
mieniają się informacjami, 
jak można komuś pomóc. 
Wszystko dzięki komunika-
torom i informacjom dostęp-
nym w Internecie. W pierw-
szej chwili Alina uznała, że 
kurs komputerowy nie jest 
dla niej, bo jest za stara. Póź-
niej przypomniała sobie, że 
Ewa jest przecież starsza o 5 
lat i wcale nie jest mądrzej-
sza. Skoro ona dała sobie 
radę, to ona też powinna.

Znalazła więc kurs dedy-
kowany dla seniorów i ru-
szyła na podbój cyfrowego 
świata. Początkowo nie było 
łatwo, ale z każdymi zajęcia-
mi komputer był coraz bar-
dziej przyjazny. Pod koniec 
listopada odbyły się ostatnie 
zajęcia. Alina przekonała się, 
że doskonale radzi sobie 
w obsłudze komputera. Po-
trafi wysyłać maile, zdjęcia, 
robić zakupy on-line, ma 
profil w mediach społecz-
nościowych, obsługuje ko-
munikatory  i nawet potrafiła 
zamówić samodzielnie po-
przez EPUAP kartę EKUZ. 
Będzie jej potrzebna, bo na 
Boże Narodzenie wybiera się 
do Oslo, odwiedzić córkę. 
Bilety na samolot też kupiła 
on-line, korzystając z wyszu-
kiwarki Google Loty, a dzięki 
nowym znajomym z kursu 
coraz więcej czasu spędza 
poza domem. Jej córka żar-
tuje, że jak tak dalej pójdzie 
to nową miłość też znajdzie 
w Internecie. 

Artykuł sponsorowany powstał w ramach projektu  
pn. „Akademi@ 60 Plus” realizowanego przez Fundację 

Aktywności i Edukacji Społecznej FAES.

Uprzejmość to czułość 
bez pustki, to delikatny hu-
mor i umiejętność godnego 
wyjścia z każdej sytuacji, 
twierdzi hiszpański filozof 
i pisarz F. Savater. Na tle ta-
kich społeczeństw jak skan-
dynawskie, australijskie czy 
nowozelandzkie, nasze spo-
łeczeństwo nie grzeszy nad-
miarem uprzejmości. Częste 
są postawy agresywno–na-
pastliwe typu „pan nie wiem 
kim ja jestem”. Zdarza się, że 
uprzejmość wzbudza w nas 
niepokój, a nawet nieufność. 
„Dlaczego on jest dla mnie 
tak miły?” „Czy ona mnie 

kokietuje?” „A może czegoś 
ode mnie chce?” Spowodo-
wane jest to w dużej mierze 
bardzo traumatyczną histo-
rią, zaburzonym poczuciem 
bezpieczeństwa. 

Ostatnie lata nie tylko nie 
sprzyjają poczuciu bezpie-
czeństwa, ale je w istotny 
sposób zaburzyły. Ale na 
przekór złym warunkom na-
leży uprzejmość praktyko-
wać, bo uprzejmość leczy.

Zdaniem neuroekonomisy 
Paula Zaka aby polepszać 
atmosferę w pracy oraz po-
prawić stosunki między-
ludzkie, należy okazywać 
uprzejmość, być przyjaznym 
i traktować drugich z szacun-
kiem. Ponieważ nasz mózg 
reaguje w sposób pozytyw-
ny w obliczu niespodziewa-
nego czynu świadczącego 
o uprzejmości. Wytwarza 
się wtedy oksytocyna, która 
oprócz tego, że jest hormo-
nem powiązanym z macie-
rzyństwem, znana jest także 
jako “hormon moralności”.
• Aby stwarzać wokół siebie 

przyjemną atmosferę, nie 
wystarczy tylko być przyja-
cielskim. Jeżeli w naszym 
codziennym życiu zacho-
wujemy się nieuprzejmie, 
warto zatrzymać się na 
chwilę i przyjrzeć temu, 
jak tak naprawdę się czu-
jemy. Okazuje się bowiem, 
że wyrządzamy szkodę sa-
mym sobie.

• Nieuprzejmość, brak taktu, 
brak szacunku w stosun-
ku do innych to zachowa-
nie niedopuszczalne. Nie 
można na to pozwalać 
sobie ani innym. Należy 
stawiać wyraźne granice, 
mówić: “nie”, ostrzegać.

• Eksperci w dziedzinie 
psychologii pracy mówią 
o tym, że warto ustano-
wić swego rodzaju pakt 
psychologiczny. Chodzi 
w nim mniej więcej o to, by 
umieć powiedzieć: “jeżeli 
bierzesz pod uwagę moje 
stanowisko i okazujesz mi 
szacunek, dam z siebie 
to, co najlepsze i sam bę-
dziesz w stanie być pro-
duktywniejszy. Oboje na 
tym zyskamy. Jeżeli jed-
nak nie będziesz mnie do-

ceniać, przerwie się krąg 
harmonii i oboje stracimy.”

Uprzejmość to sposób 
życia, poprzez który daje-
my przykład i sprawiamy, że 
świat wokół nas jest coraz 
lepszy. Nie wystarczy uczyć 
dzieci dobrych manier, mó-
wić: “dziękuję”, “dzień do-
bry”, czy “przepraszam” 
w zależności od sytuacji. 
Dzieci uczą się obserwując 
nasz przykład. Należy być 
bardzo ostrożnym w kwestii 
tego, co robimy i co mówi-
my przy naszych dzieciach. 
Są one bowiem doskonałymi 
obserwatorami, słuchaczami 
i nigdy nie przestają chłonąć 
tego, co robimy.
• Na nic się nie przyda uczyć 

dzieci mówić: “proszę” lub 
“dziękuję”, jeżeli widzą, jak 
na przykład ojciec narzuca 
innym swoją wolę, wyraża 
się arbitralnie i podejmu-
je decyzje nie biorąc pod 
uwagę mamy lub dziecka.

• Na nic się nie przyda mó-
wić dziecku, że powinno 
szanować drugich, jeżeli 
mama, tato lub dziadkowie 
obmawiają drugich za ich 
plecami.

• Na nic nie zda się również 
mówić dziecku, że trze-
ba traktować drugich tak, 
jak sami chcielibyśmy być 
traktowani, podczas gdy 
w rodzinie okazuje się brak 
zrozumienia i dzieci muszą 
się zmagać z samotnością 
i głębokim smutkiem.

Nikt nie jest w stanie wy-
pielęgnować życzliwości ani 
okazywać jej autentycznie, 
o ile na swojej skórze nie 
przekonał się, jak ona wyglą-
da. Jeżeli sam nie odczuł, jak 
to jest być potraktowanym 
przez kogoś z prawdziwą 
życzliwością i szacunkiem. 
W momencie, gdy ktoś nas 
szanuje, zaczynamy rozu-
mieć, jak ważne jest okazy-
wanie tego samego drugim. 
Rozumiemy, jak to cenne 
i wartościowe. Dlaczego? 
Ponieważ życzliwość nie 
kosztuje nic. Potrafi jednak 
zdziałać naprawdę wiele. 

Żyjemy w społeczeństwie, 
w którym coraz częściej, gdy 
chcemy poprosić o pomoc 

lub potrzebne informacje, 
w rozmaitych urzędach i or-
ganizacjach nasze telefony 
odbierają maszyny i zapro-
gramowane po to komputery. 
I to będzie się nasilać. Tym 
bardziej w bezpośrednich 
kontaktach, które będą 
coraz rzadsze, powinniśmy 
praktykować uprzejmość.

Nawet wtedy, gdy nie 
mamy na to nastroju. Wtedy, 
kiedy zdarzyło się nam być 
nieuprzejmymi. Po prostu 
postarajmy się i następnym 
razem bądźmy uprzejmi. Bo 
uprzejmością można zara-
żać innych i zarażać się nią 
od innych.

Przed nami czas, który 
może się okazać bardzo 
trudny. Tym bardziej bądźmy 
dla siebie uprzejmi. I nie zga-
dzajmy się na to, żeby inni 
byli wobec nas nieuprzejmi. 
W sposób asertywny upo-
minajmy się o uprzejmość. 
Bycie uprzejmym wymaga 
jednak dobrej woli. Uprzej-
mość jest synonimem uzna-
nia oraz życzliwości wobec 
innych. To uniwersalna for-
ma szacunku. Ważne, żeby 
był to autentyczny szacunek 
a nie udawany w celu uzy-
skania zamierzonej korzyści.

Okres świąteczny może 
być szczególnie dobrym cza-
sem na uczenie się prakty-
kowania uprzejmości. Nawet 
dla tych osób, które dotych-
czas cechowało ponuractwo, 
podejrzliwość, nieufność. 
Bardzo możliwe, że te za-
chowania były uzasadnione 
nienajlepszymi doświadcze-
niami życiowymi. Były czymś 
w rodzaju „dmuchania na 
zimne”. Ale przecież jest to 
czas oczekiwania na nowe 
życie. Może też na nowe 
nasze życie. Nowe w sensie 
zdecydowania się na nowe, 
uprzejme nawyki. Nowe ży-
cie jest zawsze na początku 
słabe i bezbronne, ale pie-
lęgnowane czule i starannie, 
rozkwita, rośnie w siłę.

Może uprzejmość, którą 
będziemy okazywać innym, 
okaże się najpiękniejszym, 
najwartościowszym, leczą-
cym prezentem, jaki podaru-
jemy sami sobie?
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Tradycyjne, czyli... samotne
Jak wyglądają Święta seniorów?
Najważniejszą 
świąteczną tradycją 
jest możliwość 
celebracji tego 
czasu z bliskimi. To 
często jedyny czas 
w roku, kiedy spo-
tykamy się w tak 
dużym gronie. Dla 
tysięcy żyjących 
samotnie seniorów 
w Polsce to nato-
miast najtrudniej-
szy okres, przez 
który pomagają 
im przejść jedynie 
wspomnienia. W ra-
mach akcji „Poda-
ruj Wigilię” Sto-
warzyszenia mali 
bracia Ubogich 
można przekazać 
dowolną kwotę na 
organizację Wigilii 
dla starszych osób.

Seniorzy to skarbnica wie-
dzy i tradycji. Babcie pokazują 
wnuczkom jak lepić pierogi, 
a dziadkowie opowiadają hi-
storie i dekorują choinki. Nie-
stety nie każda starsza osoba 
ma możliwość dzielenia się 
tym ze swoimi bliskimi. W Pol-
sce żyje samotnie ok. 280 000 
osób powyżej 65 roku życia 
. Tylko do części z nich przy-
jedzie rodzina, a niewielu 
odwiedzi swoich bliskich. — 
Zjawisko samotności wśród 
osób starszych niepokojąco 
przybiera na sile. Seniorzy 
żyją wspomnieniami, bo teraź-
niejszość bywa zbyt bolesna 
– nie mają z kim podzielić się 
opłatkiem i celebrować pięk-
nych chwil. Puste nakrycie nie 
jest  już symbolem radosnego 
oczekiwania na niezapowie-
dzianych gości — tłumaczy 
Joanna Mielczarek, Dyrektor 
Stowarzyszenia mali bracia 
Ubogich.

Tym, którzy na co dzień 
i od święta zostają sami, po-
maga Stowarzyszenia mali 
bracia Ubogich. Zimą stowa-
rzyszenie przygotowuje akcję 
„Podaruj Wigilię”, która, choć 
na chwilę pozwala stworzyć 
magię Świąt, którą seniorzy 
pamiętają z dzieciństwa.

Spotkanie z drugim 
człowiekiem najlepszym 
prezentem

Starsze osoby chętnie wspo-
minają, że kiedyś okazji do 
celebracji i spotkań z rodziną 
nie było wiele, prezenty były 
skromne, a suto zastawione-
go stołu nie widywało się na 
co dzień, więc na makowca 
i choinkę czekało się miesią-
cami. — Nie mieliśmy wiele, 
ale nasze Święta zawsze były 
pełne bliskości. Do teraz pa-
miętam wszystko, czego na-
uczyła mnie mama – na przy-
kład jak elegancko nakryć stół 
i żeby zostawić jedno wolne 
miejsce. Cieszyliśmy się każ-
dą wspólną chwilą. A teraz? 
Przy pustym miejscu zasiada 
jedynie samotność — wspo-
mina jedna z podopiecznych 
Stowarzyszenia mali bracia 
Ubogich.

Czego możemy uczyć się 
od starszych osób w podej-
ściu do celebrowania wyjąt-
kowych chwil? Współpra-
cujący ze Stowarzyszeniem 
wolontariusze podkreślają, że 
wspomnienia seniorów nie 
koncentrują się na wielkości 
prezentów czy przysmakach, 
natomiast z największą no-

stalgią opowiadają o tym, że 
przy wspólnym stole zbierała 
się cała rodzina.

Jak wesprzeć akcję 
„Podaruj Wigilię”?

Co roku przed Bożym Na-
rodzeniem, Stowarzyszenie 
przygotowuje akcję „Podaruj 
Wigilię”. Dzięki niej organi-
zowane są wspólne Wigilie 
w wielu miastach w Polsce, 

podczas których podopieczni 
mogą się spotkać, wspólnie 
kolędować, spróbować świą-
tecznych potraw, ale przede 
wszystkim – przypomnieć so-
bie radość wynikającą z bli-
skości drugiego człowieka.

Stowarzyszenie mali bra-
cia Ubogich zapewnia kola-
cję, drobny prezent, dojazd 
i opiekę. Ci, którzy nie mogą 
osobiście zjawić się na Wigi-
lii, są odwiedzani w domach 

przez wolontariuszy. Dzięki 
temu nikt z podopiecznych 
nie jest sam w tak ważnym 
czasie. Szacowany koszt 
takiego przedsięwzięcia to 
w przybliżeniu 100 zł na oso-
bę. Finansowane jest ono 
dzięki wpłatom darczyńców. 
Każdy, kto chciałby wesprzeć 
akcję „Podaruj Wigilię” nawet 
najmniejszą kwotą znajdzie 
numer konta powyżej.

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich organizacja pożytku publicznego
KRS: 0000160750

Konto kampanii wigilijnej: 83 1600 1462 1818 9539 9000 0002
Kontakt: info@malibracia.org.pl, tel. 600 615 110
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„Gazeta Senior”

„Gazeta Senior” to drukowany ogólnopolski miesięcz-
nik skierowany do seniorów. Czasopismo inspiruje 
i podpowiada, jak korzystać z życia na emeryturze, 
edukuje i w razie potrzeby przestrzega seniorów przed 
czyhającymi zagrożeniami. „Gazeta Senior” tworzona 
jest przez redaktorów seniorów i w całości poświęco-
na sprawom osób starszych. Czasopismo wydawane 
jest nieprzerwanie od 2011 r., a hasło „Gazeta Senior” 
znajdziesz nawet w internetowej encyklopedii, czyli Wi-
kipedii.

Gdzie kupię „Gazetę Senior”?

„Gazety Senior” nie kupisz w kiosku, saloniku praso-
wym, czy sklepie. Miesięcznik dostępny jest wyłącznie 
w prenumeracie. Dzięki temu „Gazeta Senior” dociera 
do czytelników bez względu na ich miejsce zamieszka-
nia, zarówno do dużych miast, jak i wsi.

Dlaczego warto zamówić prenumeratę 
„Gazety Senior”?

Prasa dla seniorów to często pierwsze, a czasem je-
dyne źródło informacji. Warto o tym pamiętać i zapew-
nić sobie lub bliskim dostęp do aktualnych i dedyko-
wanych seniorom wiadomości, wiedzy oraz rozrywki. 
Drastycznie spada liczba kiosków i punktów z prasą, 
a te które działają, oferują ograniczoną liczbę tytułów. 
Tradycyjna prasa jest coraz trudniej dostępna, co jest 
szczególnie dotkliwe dla wykluczonych cyfrowo i ko-
munikacyjnie najstarszych seniorów. Ulubiona gazeta 
to drobny, ale ważny gest dla seniora.

Jak zamówić prenumeratę „Gazety 
Senior”?

Prenumeratę „Gazety Senior” zamówisz na Poczcie 
Polskiej. Zamówienie złożysz stacjonarnie w okienku w 
każdym urzędzie pocztowym i agencji pocztowej oraz 
u listonosza. Przedpłaty na prenumeraty przyjmowane 
są na druku 220. Prenumeratorowi wydawane jest „Po-
twierdzenie przyjęcia prenumeraty”. Zamówienia moż-
na składać także online na stronie internetowej Poczty 

Polskiej. Przygotowaliśmy graficzną instrukcję krok po 
kroku jak to zrobić pod linkiem:
https://www.gazetasenior.pl/prenumerata-gazeta-
-senior-zamowienie-online

Apteki, UTW i Kluby Seniora, firmy oraz instytucje za-
interesowane prenumeratą grupową (powyżej 10 egz.) 
zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z wydawnictwem 
tel. 533-301-661 oraz biuro@mediasenior.pl

Ile kosztuje egzemplarz „Gazety Senior” 
w prenumeracie?

Cena egzemplarza „Gazety Senior” w prenumeracie 
indywidualnej to 6 zł. Minimalny okres prenumeraty to 
kwartał, czyli okres 3 miesięcy.
• Prenumerata kwartalna – 18 zł
• Prenumerata półroczna – 36 zł
• Prenumerata na 3 kwartały – 54 zł
• Prenumerata roczna – 72 zł

Podane ceny zawierają koszt egzemplarzy oraz ich 
dostawy do skrzynki pocztowej. Prenumerator nie po-
nosi żadnych dodatkowych kosztów.

Jak dostarczana jest „Gazeta Senior” 
do prenumeratorów?

„Gazeta Senior” dostarczana jest do prenumeratorów 
przez listonoszy Poczty Polskiej pod wskazany adres.

Kiedy można zamówić prenumeratę  
„Gazety Senior”?

Prenumeratę „Gazety Senior” zamawiamy z wyprze-
dzeniem.

Przykład: Prenumeratę roczną (numery od 1 do 12) 
na 2023 r. można zamówić wyłącznie w okresie od 16 
października do 25 listopada 2022 r. Atutem jest m.in. 
gwarancja ceny na cały przyszły rok. Jeśli przeoczysz 
ten termin, przyjmowanie kolejnych zamówień ruszy 
po 16 stycznia 2023 r. Przyjmowane będę zamówie-
nia na prenumeratę rozpoczynającą się od II kwartału 
obejmującą numery od 4 do 12.2023.

Kalendarz składania zamówień na 
prenumeratę „Gazety Senior”

Od 16 października do 25 listopada 2022 r. Poczta 
Polska przyjmuje zamówienia na prenumeratę roczną, 
półroczną i kwartalną na rok 2023 r. To ważny okres, 
ponieważ tylko w tym czasie można zamówić prenu-
meratę na cały następny rok.

Od 16 stycznia do 25 lutego 2023 r. przyjmowane będą 
zamówienia na prenumeratę rozpoczynającą się od II 
kwartału i obejmującą numery od 4 do 12 w 2023 r.  

Zamówienia są przyjmowane według kalendarza 
Poczty Polskiej. We wskazanych okresach Poczta Pol-
ska przyjmuje przedpłaty na prenumeratę. Między tymi 
okresami nie ma możliwości złożenia zamówienia, na-
leży poczekać na kolejny cykl przyjmowania przedpłat.

Uwaga! Tylko do 25 listopada br. zamówisz roczną prenumeratę 
miesięcznika „Gazeta Senior” na 2023 r. z dostawą do domu. 
Prenumerata obejmuje numery od 1 do 12 na 2023 r.

Prenumerata
„Gazety Senior” 
Dostawa do domu
Tylko 72 zł za cały rok

Prenumeratę „Gazety Senior” zamówisz:
• w każdym urzędzie pocztowym i agencji pocztowej
• u listonoszy
• online na stronie internetowej Poczty Polskiej

Nr Wydanie Data ukazania się numeru

1/2023 styczniowe ‘23 14 grudnia

2/2023 lutowe 01 lutego

3/2023 marcowe 01 marca

4/2023 kwietniowe 29 marca

5/2023 majowe 26 kwietnia

6/2023 czerwcowe 31 maja

7/2023 lipcowe 21 czerwca

8/2023 sierpniowe 02 sierpnia

9/2023 wrześniowe 30 sierpnia

10/2023 październikowe 27 września

11/2023 listopadowe 25 października

12/2023 grudniowe 22 listopada

Harmonogram wydań „Gazety Senior” 
na 2023 r.

AUTOPROMOCJA
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ŚWIĄTECZNE PODARUNKI 
NA 2 GŁOSY … A CZASAMI 3. Cykl 
Realizacja: Bogna Bartosz, Linda Matus, Ilona Zakowicz

Grudzień, w cyklu 
kalendarzowym, 
zamyka pewien 
okres i otwiera 
nowy. To czas przy-
gotowań do no-
wego roku, snucia 
planów i marzeń. 
W ostatnim tego 
roku wydaniu „Ga-
zety Senior” zachę-
camy do zasta-
nowienia się nad 
podarunkami, tymi 
drobnymi, symbo-
licznymi lub szcze-
gólnymi i wyjątko-
wymi. Tymi, które 
chcemy ofiarować 
innym, by wyrazić 
nasze uczucia lub 
okazać wdzięcz-
ność. Oraz tymi dla 
siebie, by sprawić 
sobie przyjem-
ność, wynagrodzić 
siebie za to, co 
dobrego, ale i trud-
nego wydarzyło się 
w mijającym roku. 
Zachęcamy zatem 
do wspólnego 
poszukiwania pre-
zentów, zwłaszcza 
tych od serca!

Linda: Koniec roku to 
szczególny czas, w którym 
robimy podsumowania 
i snujemy plany na nowy 
rok. Plany te często przyj-
mują formę noworocznych 
postanowień, czy Waszym 
zdaniem warto je robić?

Bogna: Badania psycho-
logiczne potwierdzają, 
że nasze tzw. myślenie 
życzeniowe o tym, że nowy 
rok przyniesie nam dobry 
czas, spełnienie marzeń – 
no może nie wszystkich, 
ale tych, na których nam 
najbardziej  zależy – jest 
niejako wpisane w  ludzką 
psychikę. Potrzebujemy 
nadziei, wyobrażenia, że 

czas przed nami będzie 
lepszy niż ten za nami. 
Warto pielęgnować w sobie 
takie myślenie, że czas 
przyniesie szereg dobrych 
rozwiązań, że idzie nowe, 
lepsze… Taki sposób myśle-
nia działa w pewien sposób 
jak samospełniająca się 
przepowiednia, pozwalając 
łatwiej dostrzec pozytywne 
strony, natomiast myślenie 
odwrotne nie przynosi nic 
dobrego. Zdrowiej po prostu 
jest myśleć o nadchodzą-
cym lepszym, sprzyjającym 
nam czasie. Potrzebujemy 
takich myśli i wyobrażeń, 
bo inaczej stąpalibyśmy po 
omacku. Dlatego tak ważne 
jest odkrycie, uświadomie-
nie sobie, co teraz – na tym 
etapie życia, w tej konkretnej 
sytuacji jest dla nas ważne, 
potrzebne, wartościowe, 
bo „jeśli nie wiesz dokąd 
zmierzasz, każda droga 
zaprowadzi Cię donikąd”, 
Henry Kissinger.

Ilona: Koniec roku i począ-
tek nowego to dla wielu 
z nas moment wyjątkowy 
– czas refleksji i planów. To 
wtedy najczęściej zastana-
wiamy się nad tym, co w na-
szym życiu warto zmienić, 
pomimo tego, że wiemy, 
iż zmiany, które chcemy 
wprowadzić, możemy za-
cząć w każdym momencie, 
nie czekając na nowy rok. 
Zanim jednak zdecyduje-
my się na sformułowanie 
postanowień noworocznych, 
warto podsumować rok 
miniony i wyciągnąć wnioski 
na przyszłość. Przełom 
grudnia i stycznia w sposób 
szczególny motywuje nas 
do takich działań, stwarza 
okazję do tego, by się za-
trzymać, spojrzeć na to, co 
się wydarzyło z dystansem, 
dając nadzieję na to, co 

przed nami. Podsumowanie 
mijającego roku pozwala 
nam także zauważyć czy 
zmierzamy we właściwym 
kierunku, podpowiada, na 
co warto zwrócić uwagę 
w przyszłości, a w rezul-
tacie wyznaczyć plany na 
nowy rok. Czy warto robić 
postanowienia noworoczne? 
Uważam, że jest to sprawa 
indywidualna, która powinna 
wynikać z naszej osobistej 
decyzji. Nie każdy czuje taką 
potrzebę, dlatego, jeśli nie 
chcemy się rozczarować, 
zniechęcić lub czuć przyto-
czeni zwyczajem robienia 
postanowień na nowy rok, 
warto najpierw wsłuchać 
się w siebie i swoje potrze-
by i wtedy zdecydować. 
W końcu „ten pięknie 
żyje i umiera, kto według 
własnych żyje praw”, Philip 
José Farmer.

Linda: Plany noworoczne 
mogą być różne i dotyczyć 
między innymi samorozwo-
ju. Nie ukrywam, że kiedy 
myślę o planach na rok 
2023 i trudnych wydarze-
niach, których doświad-
czamy zarówno w skali 
mikro, jak i makro, nie-
zwykle istotne wydaje mi 
się uwzględnienie w nich 
troski o swój dobrostan 
psychiczny. Zgadzacie się 
ze mną?

Bogna: Czas za nami 
trudny, a i przed nami 
nieprzewidywalny i cią-
gle pełen niepokoju. Jak 
sobie z tym poradzić, mimo 
wcześniejszego pozytywne-
go nastawienia? Jak mieć 
nadzieję? Jak z optymizmem 
patrzeć w przyszłość, nawet 
tą najbliższą? Jak będzie 
wyglądał następny rok? 
Warto podjąć wysiłek i po-
święcić czas na to, zastano-

wić się, jak zadbać o dobre 
lub jeszcze lepsze relacje 
z tymi, którzy są dla nas 
ważni, jak je pielęgnować 
i wzmacniać? Jak oddalać 
od siebie krytyczne myśli 
i częściej doceniać siebie. 
W niedawno napisanej przez 
nas książce pt. “Narzędziow-
nik. Poradnik dla eduka-
torów osób starszych” (B. 
Bartosz, I. Zakowicz, 2022) 
zamieściliśmy ćwiczenia 
i inspiracje, które, mamy 
nadzieję,  zachęcą Państwa 
do chwili refleksji i pracy nad 
wzmocnieniem dobrostanu 
psychicznego, tak ważnego 
i sprzyjającego naszemu 
zdrowiu.  

Ilona: Obietnicę  troski 
o swój dobrostan psychicz-
ny, u progu nowego roku, 
warto potraktować jako pre-
zent dla siebie, podarunek, 
z którego obficie będziemy 
czerpać przez cały 2023 
rok. Oczywiście prezenty 
najczęściej postrzegane są 
jako przedmioty materialne, 
nie oznacza to jednak, że 
podarunkiem nie może być 
także czas, który poświęca-
my na odpoczynek, relaks 
czy samorozwój. Dbanie 
o siebie, a zatem korzysta-
nie z praktyk, które dotyczą 
m.in. naszego spokoju 
wewnętrznego, dobrego 
samopoczucia i ogólnie 
pojętego dobrostanu we-
wnętrznego i zewnętrznego 
wpływają na jakość naszego 
życia i sprawiają, że jeste-
śmy szczęśliwsi. Dlatego 
zachęcam, aby zarówno 
w grudniu, jak i każdym dniu 
nowego roku znaleźć czas 
na troskę o swój psychiczny 
dobrostan.

Linda: A czy możecie 
podpowiedzieć, jakieś ćwi-
czenia, nad którymi warto 
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W  grudniu w naszych gabinetach  
„Drzwi otwarte z najnowszą  
szwajcarską technologią”
Zapraszamy do sprawdzenia Hybrid 
Technology TM w aparatach słuchowych 
firmy Bernafon.  Technologii, która oferuje:

• Większe możliwości rozumienia mowy 
w dużej grupie

• Czysty dźwięk
• Doskonale brzmiącą muzykę
• Naturalny własny głos

Nowe, zminiaturyzowane, ładowalne, 
wodoodporne, z możliwością 
bezprzewodowego połączenia ze 
smartfonem, telewizorem, komputerem 
aparaty już w naszych gabinetach.

Zapraszam  
do testu
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Dr Bogna Bartosz 
zajmuje się zawodowo psycholo-
gią. Stara się odkryć czynniki de-
cydujące o wysokiej jakości życia 
osób w różnym wieku, w tym 60+. 
Autorka, współautorka dziesiątek 
artykułów oraz sześciu książek.

Linda Matus: 
redaktor naczelna 
„Gazety Senior”

Ilona Zakowicz  
gerontolożka i kulturoznawczyni. 
Pracuje z osobami starszymi i na 
ich rzecz. Autorka, współautorka 
dziesiątek publikacji naukowych, 
członkini krajowych i międzynarodo-
wych zespołów projektowych oraz 
badawczych.
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się pochylić mogą być in-
spiracją albo świątecznym 
podarunkiem dla siebie?

Bogna: Ja proponuje jedno 
z ćwiczeń opublikowanych 
w przygotowanym przez 
nas “Narzędziowniku”, 
a zatem odpowiedź na 
pytanie: jak dbasz o swój 
dobry nastrój. Jakie książki, 
spektakle, muzyka wpro-
wadza Cię w dobry nastrój, 
uspokaja Cię? Z jakimi 
osobami kontakt i rozmowy 
sprzyjają Twojemu dobremu 
samopoczuciu? Warto sobie 
to uświadomić. Niech te 
drobne przyjemności zajmą 
trwałe, szczególne miejsce 
w naszym tzw. katalogu  za-
sobów, bo bywają niezauwa-
żone i niedoceniane na co 
dzień, a przecież wprowa-
dzają dobry nastrój.

Ilona: U progu nowego roku 
warto także odpowiedzieć 
sobie na pytania: za co lubię 
siebie? Za co jestem sobie 
wdzięczny/a? Co uważam za 
swoje największe osiągnię-

cie w 2022 roku? Podobne 
ćwiczenia odnajdą czytel-
nicy w opracowanym przez 
nas “Narzędziowniku”, który 
dostępny jest bezpłatnie na 
stronie internetowej (www.
inicjatywypsychologiczne.
pl) oraz fanpage wydawcy 
– Fundacji Inicjatyw Psycho-
logicznych (Facebook).

Linda:  Wiemy już, że warto 
zatroszczyć się o poda-
runek dla siebie, a czy 
zdradzicie jakieś sugestia 
prezentu świątecznego dla 
bliskich?

Ilona: Nie ukrywam, że 
wśród prezentów, którymi 
najbardziej lubię obdaro-
wywać bliskich, najwyżej 
cenię książki. Dlatego też 
w temacie samorozwoju 
chciałabym zaproponować 
publikacje podróżnika i psy-
chologa – Piotra Łąckiego 
(www.psychologdlaseniora.
pl), zwłaszcza najnowszą 
pt. “Ćwiczenia umysłowe 
dla młodych duchem na 
cały rok” – czyli ćwiczenia 

umysłowe dla osób w wieku 
60+. W książce tej Autor 
namawiam, aby zadbać 
o siebie kompleksowo, a za-
tem o aktywność fizyczną, 
świadome odżywianie, do-
bry sen, nazywanie emocji, 
odpoczynek, uczenie się 
i doświadczanie nowych 
rzeczy. Zawarty w książce 
trening, a zatem ćwiczenia 
umysłowe i łamigłówki, po-
dzielony jest na 52 tygodnie, 
a jego celem jest zachęcenie 
czytelników do regularnego 
stawiania wyzwań swojemu 
umysłowi przez cały rok.

Bogna: Dodam do książki 
może jeszcze dobrą herbatę, 
bo książka czytana w towa-
rzystwie ulubionej herbaty 
tworzy związek kojący duszę 
i ciało.

Ilona: “Książki są lekar-
stwem dla umysłu” (De-
mokryt z Abdery), dlatego 
na długie zimowe wieczory 
proponuję także chwilę 
z poezją. Dobrym prezentem 
może się okazać np. tomik 

poezji Wisławy Szymborskiej 
– rok 2023 został bowiem 
decyzją Senatu RP usta-
nowiony Rokiem Wisławy 
Szymborskiej.

Linda: Bogno, Ilono jest 
to ostatni numer „Gazety 
Senior” na rok 2022, jaką 
myślą chciałybyście się 
podzielić u progu nowego 
roku?

Bogna: Może warto przy-
wołać w tym miejscu postać 
i historię życia Victora Fran-
kla. Doświadczonego w spo-
sób wyjątkowo tragiczny, po-
nieważ sam będąc więźniem 
obozów koncentracyjnych 
m.in. w Dachau i Auschwitz 
podczas II wojny światowej, 
stracił żonę, rodziców, brata, 
mierząc się z niewyobrażal-
ną tragedią, przeżywając 
ekstremalny ból, świadcząc 
sobą, że w tej sytuacji nie 
wolno się poddawać w opar-
ciu o własne doświadczenia 
i praktykę  psychologiczną 
– ostrzegał przed dwiema 
przesadami: „przesadnym 

rozpamiętywaniem  wszyst-
kiego, co się nam zdarzyło” 
oraz „przesadnym chce-
niem, żeby nam się zdarzyło 
w życiu tak, a nie inaczej”. 
Niech te dwie prawdy staną 
się dla nas inspiracją na 
ten nowy czas – rok 2023. 
Z tego powodu może warto 
zajrzeć, a nawet wczytać się 
w myśli V. Franka “Człowiek 
w poszukiwaniu sensu”. 
O wartości książki niech 
świadczy fakt,  że została 
przetłumaczona prawie na 
40 języków.

Ilona: Przed nami rok 2023, 
nowa karta z kalendarza, 
a także szanse, możliwości 
i nadzieje. Warto spojrzeć 
na nowy rok, jak na nowy 
początek, jednocześnie jed-
nak doceniając ten mijający. 
Nawet jeśli nie był udany, 
z pewnością mamy za co 
być wdzięczni. Skoncen-
trujmy się zatem na tym, co 
dobre, pielęgnujmy relacje, 
troszczmy się o siebie i swo-
ich bliskich, bądźmy dla 
siebie nawzajem życzliwi.  

Bogna, Ilona, Linda: Życz-
my sobie zatem wyjątko-
wych Świąt Bożego Naro-
dzenia, pojednania z sobą 
i światem, wielu cudownych 
spotkań i powodów do 
uśmiechu. Życzymy ogromu 
życzliwości – zarówno tej 
ofiarowanej innym jak i tej, 
którą otrzymujemy, to ona 
określa to, co w ludzkich 
relacjach najważniejsze 
– zrozumienie, bliskość, 
otwartość na drugiego 
człowieka. Nowy rok niech 
będzie dla nas łaskawy. Oby 
nie zabrakło nam w nim 
zdrowia, pokoju i miłości. 
Oby zgiełk tego świata choć 
przez Święta nie przekraczał 
progu naszego domu, by 
pokój wokół nas i w naszych 
sercach dawał nadzieję na 
dobry czas w nowym, 2023 
roku.

Z serdecznymi życzeniami 
na grudniowy świąteczny 
czas Bogna, Ilona, Linda
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fot. Aneta Mikulska/Patrzę kadrami.

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

„Piszemy” – kurs pisania z Kasią Bulicz-Kasprzak. Odcinek 13

Pisanie dla seniorów [NaNoWriMo]

Czytelnicy, którzy 
regularnie czytają 
tę rubrykę, pewnie 
pamiętają, że 
zdarza mi się 
odwoływać do 
widoku, który mam 
za oknem. Pisząc te 
słowa, spoglądam 
na gałęzie starych 
dębów. Liście są 
już wspomnieniem, 
tak, jak 
wspomnieniem 
niedługo będzie 
listopad, tak, jak 
wspomnieniem 
będzie dziś i ta 
chwila. Życie, jak 
rzeka, płynie, 
przynosząc nam 
każdego dnia 
coś nowego 
i zabierając coś 
starego. Jedynym 
sposobem, by 
zatrzymać to, co 
dla nas ważne, 
jest utrwalanie. 
Moim ulubionym 
sposobem 
utrwalania jest 
zapisywanie 
wspomnień. 
Listopad zaś, 
z tym swoim 
nostalgicznym 
charakterem, 
bardzo się do tego 
nadaje.

Autorka sagi wiejskiej „Skrawek pola”, „Gościniec”, 
„Zielone pastwiska” i „Przeorane miedze”.
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Listopad w ogóle jawi się 
jako dobry miesiąc do pisa-
nia. Sprawdziłam swoje zapi-
ski i okazało się, że od jede-
nastu lat ani razu nie miałam 
wolnego listopada. Zawsze 
byłam w trakcie pracy nad 
powieścią. Zdarzało mi się 
mieć wolne w grudniu, kwiet-
niu, maju i lipcu, ale nigdy 
w listopadzie.

 
Nie tylko ja uważam, że to 

dobry czas na pisanie. Od 
roku dwutysięcznego pisarze 
na całym świecie biorą udział 
w wyzwaniu NaNoWriMo 
– Narodowy Miesiąc Pisa-
nia Powieści (skrót z języka 
angielskiego). Okazuje się, 
że magia dyscypliny dzia-
ła – w roku dwa tysiące sie-
demnastym ponad dziesięć 
procent zarejestrowanych 
uczestników wypełniło limit 
pięćdziesięciu tysięcy słów.

Dlaczego piszę o tym wy-
zwaniu teraz, a nie w paź-
dzierniku? Prawdopodobnie 
dlatego, że wiele spraw po-
strzegam przez pryzmat sa-
mej siebie, a ja jestem oso-
bą, która potrzebuje czasu, 
by się przygotować. I dla-
tego daję go również Wam, 
drodzy czytelnicy. Wierzę, że 
w przyszłym roku wielu z Was 
będzie gotowych, by podjąć 
takie wyzwanie i zamienić je 
w swój osobisty sukces.

Żeby wziąć udział 
w NaNoWriMo, trzeba za-
rejestrować się na stronie 
internetowej o tej nazwie  
(https://nanowrimo.org/) i od 
pierwszego do trzydzieste-
go listopada pisać codzien-
nie. Wyzwanie uznaje się za 
ukończone, gdy na liczniku 
pojawia się pięćdziesiąt ty-
sięcy słów.

Dlaczego słowa, zapyta-
cie, a nie strony? Dlatego, że 
pomysł pochodzi ze Stanów 
Zjednoczonych, a tam miarą 
są właśnie wyrazy. My wciąż 
pamiętamy nauczyciela pol-
skiego, który mówił „Wy-
pracowanie ma mieć cztery 

strony” i własne „rozwlekłe” 
pisanie. Mali Amerykanie 
(polscy uczniowie już czę-
sto też), słyszą, że „Esej ma 
mieć dwieście słów”.

Jeśli mam być szczera 
ani jedna, ani druga metoda 
nie uczą dobrego pisania. 
Ponieważ dobre pisanie to 
takie, gdzie myśl autora wy-
rażona jest optymalną liczbą 
słów. Nic tak nie zaciemnia 
przekazu jak nadmiar wyra-
zów (rym przypadkowy, ale 
go zostawiam, bo rymowane 
przesłanie łatwiej zapamię-
tać).

Dlaczego słów ma być 
pięćdziesiąt tysięcy? Dlate-
go, że według anglojęzycz-
nych kryteriów mniej więcej 
tylu trzeba, by stworzyć po-
wieść, to znaczy utwór nar-
racyjny, który zawiera pewną 
fabułę, czyli ciąg zdarzeń, 
gdzie każde kolejne wynika 
z poprzedniego, a dotyczą 
one głównego bohatera. 
Innymi słowy, powieść to 
historia życia kogoś, kogo 
stworzył pisarz, by na jego 
przykładzie pokazać czy-
telnikom to, co jego zda-
niem, wiedzieć powinni. Tak 
z grubsza to wygląda, bo ilu 
pisarzy, tyle podejść i choć-
byśmy w nieskończoność 
rozszerzali definicję, to ni-
gdy nie obejmie wszystkich 
aspektów. Przyjmijmy za-
tem, że powieść to spójna 
opowieść o tym, co spotka-
ło bohatera, jak to na niego 
wpłynęło i jak go zmieniło. 
I tak, taką opowieść można 
wysnuć w jeden miesiąc, 
a w najkrótszej swojej for-
mie będzie miała owe pięć-
dziesiąt tysięcy słów, co 
odpowiada mniej więcej stu 
siedemdziesięciu stronom, 
albo też, jak wolą niektórzy 
(w tym ja), trzystu tysiącom 
znaków.

Słowa, strony a teraz 
jeszcze znaki? Czy nie za 
dużo tego? Moim zdaniem 
tak, dlatego posługuję się 
tylko tą ostatnią miarą. Zna-

kiem jest wszystko to, co 
pojawia się na papierze, nie 
tylko litery, ale też kropki, 
myślniki, przerwy między 
wyrazami i przecinki. Gdy pi-
szemy na komputerze, infor-
mację o znakach znajdziemy 
w menu (plik – właściwości 
– znaki ze spacjami), gdy 
piszemy ręcznie, możemy to 
albo policzyć, albo uznać, że 
strona w zeszycie zapisana 
bez „rozwlekania” odpowia-
da stronie w książce.

Przez te słowa, znaki, stro-
ny zrobiło się tu dziś bardzo 
formalnie. Nie taki był mój 
początkowy zamysł, ale to 
dobrze. Przekazałam Wam, 
drodzy Czytelnicy, wiedzę, 
która pozwala sprowadzić 
zadanie do prostych obli-
czeń. Sto siedemdziesiąt 
stron to około sześciu dzien-
nie. Sto pięćdziesiąt wyra-
zów to niecałe dwa tysiące 
dziennie. Trzysta tysięcy zna-
ków to równo dziesięć tysię-
cy dziennie. Dziesięć tysięcy 
to właśnie tyle, ile zalecają 
pisać poradniki kreatywnego 
pisania i wielu popularnych 
autorów w Stephanem Kin-
giem włącznie. To około od 
trzech do czterech godzin 
ciągłego pisania. Wydaje 
się dużo, ale gdy pomyślimy 
o tych niekończących się li-
stopadowych wieczorach, 
z którymi czasem nie wiado-
mo, co zrobić...

Myślę, że dla niektórych 
z Was ten moment jest do-
brym, by rozpocząć przygo-
towania do przyszłoroczne-
go listopadowego wyzwania 
pisania powieści.

Mam jednak nadzieję, że 
wielu z nas nie musi czekać 
na listopad. Piszmy zawsze 
i wszędzie.

Ścigając wiatr
MARGOTA KOTT

Pani Zofia przez całe swoje życie rozmawia z duchami. 
Czując, że jej Dar stanowi ważne przesłanie dla innych, 
decyduje się opowiedzieć o swoich doświadczeniach pi-

sarce, aby ta wydała je w postaci książki. Kobiety odbywają szereg 
spotkań w przytulnej kawiarence o nazwie Literacka. Ich rozmowy 
składają się na pełną wzruszeń i zaskakujących wątków powieść, 
która zatrzymuje czytelnika, skłaniając do refleksji nad najważniej-
szymi pytaniami o sens ludzkiego życia i śmierci.
Są duchy, które nie straszą. One tylko przekazują wiadomość 
żywym. Dopomóc w tej niezwykłej komunikacji może jedynie 
Medium, pośredniczka w rozmowach z zaświatów, informatorka 
z Tamtej Strony. To, co ukryte we mgle niedomówień, nabiera głę-
bokiego sensu.
Wierzyć? Nie wierzyć? Autorka pozostawia uchylone furtki do za-
czarowanych ogrodów. Najważniejszy jest bowiem otwarty umysł.
Powieść uświetniają batiki poetki i malarki Joanny T. Wrzesińskiej, 
dzięki którym nabrała ona dodatkowych znaczeń i głębi.

Najlepsze życzenia
100-latkowie 

12 listopada 1922 
w Mrocznie (obecnie woje-
wództwo warmińsko-mazur-
skie) na świat przyszła Marta 
Jarzynka.

Od czasów młodości zwią-
zana była z Grudziądzem. 
Pracowała w tamtejszej 
fabryce zabawek, ręcznie 
malując figurki. To osoba 
uzdolniona plastycznie, lubi-
ła prace manualne - tworzyła 
piękne obrazy, wiele czasu 

wypełniało jej szycie i robót-
ki krawieckie. Radość spra-
wiał jej kontakt z naturą, lu-
biła spędzać czas na działce 
w otoczeniu roślin i kwiatów. 
Jest pogodna i uśmiechnię-
ta, do dziś zachowała po-
czucie humoru.

Doczekała trojga wnucząt 
i dwojga prawnucząt. Pani 
Marta jest obecnie pensjo-
nariuszką Domu Pomocy 
Społecznej w Grudziądzu.
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Przenieś się do 
Metropolitan Ope-
ra w Nowym Jorku 
bez wyjeżdżania 
z Wrocławia. Zo-
bacz przedstawie-
nia z brytyjskiego 
National Theatre 
w wygodnym, 
kinowym fotelu. 
Odkryj arcydzie-
ła światowego 
malarstwa dzięki 
pasjonującym do-
kumentom i ekra-
nowym podróżom 
po najważniej-
szych światowych 
muzeach. Jak to 
możliwe? Kino 
Nowe Horyzonty 
zaprasza na nowy, 
jesienno-zimowy 
sezon filmowych 
spotkań ze sztuką 
na wielkim ekra-
nie.

W ramach transmisji ope-
rowych na wielkim ekranie 
w niedzielę, 10 grudnia, 
zagoszczą „Godziny” – ad-
aptacja uznanej powieści 
Michaela Cunninghama. 
Repertuar uzupełni również 
„Fedora”: porywający dramat 
Giordana z Sonyą Yonchevą 
w tytułowej roli dziewiętna-

stowiecznej księżniczki, która 
zakochuje się w mordercy 
swojego narzeczonego.  Wi-
dowisko będzie można zo-
baczyć w sobotę, 14 stycz-
nia. Z kolei 4 lutego sezon 
zimowych transmisji oper 
domknie „Medea”, w której 
Sondra Radvanovsky, mająca 
w swoim dorobku najbardziej 
wymagające partie soprano-
we, powraca na scenę Met 
w roli pragnącej zemsty, mito-
logicznej czarodziejki.

W ramach cyklu nie zabraknie 
również projekcji skrojonych 
dla miłośników teatru - w so-
botę, 3 grudnia, na wielkim 
ekranie Kino Nowe Horyzonty 
zaprezentuje „Straight Line 
Crazy” - porywającą sztukę 
Davida Hare’a w reżyserii Ni-
cholasa Hytner. W roli głów-
nej wystąpi Ralph Fiennes, 
wcielający się we wpływowe-
go człowieka w Nowym Jor-
ku, mistrza manipulacji, który 
na zawsze zmienił oblicze 
tego miasta.

Moc fascynujących odkryć 
dostarczą seanse dokumen-
tów o sztuce i twórczości 
wybitnych artystów. W nie-
dzielę, 4 grudnia, kino zabie-
rze swoich widzów w podróż 
w czasie. „Pompeje - miasto 
grzechu” poprowadzi nas 
brukowanymi uliczkami gło-
sem narratorki, Isabelli Ros-
sellini. Po włoskiej wypra-
wie, w sobotę, 17 grudnia, 
na wrocławską publiczność 
czeka historia o Edwardzie 
Hopperze. Kim był walczący 
o sławę młody nowojorski 
ilustrator, jednen z najbar-
dziej rozpoznawalnych twór-
ców sztuki w USA. Sezon 
zimowy zwieńczy dokument 
„Leonardo. Dzieła wszystkie” 
prezentujący obrazy i rysun-
ki Leonarda da Vinci (w tym 
krakowską Damę z łasiczką), 
zrealizowany z okazji 500. 
rocznicy śmierci wielkiego 
twórcy włoskiego renesansu.

Sztuka na wielkim ekranie
W Kinie Nowe Horyzonty

The Metropolitan  
Opera Live 2022/2023  
Cena biletu: 65 zł

10 grudnia, sobota, 18:55
Godziny, reż. Phelim McDermont

14 stycznia, sobota, 18:55
Fedora, reż. David McVicar

4 lutego, sobota, 18:55
Medea, reż. David McVicar

Wystawy. Ceny biletów:  
35 zł (normalny) 30 zł (klubowy)

4 grudnia, niedziela, 12:00
Pompeje - miasto grzechu, reż. Pappi Corsicato

18 grudnia, niedziela, 12:00
Edward Hopper. Amerykańska love story,  
reż. Phil Grabsky

26 grudnia, niedziela, 12:00
Leonardo. Dzieła wszystkie, reż. Phil Grabsky

National Theatre Live 2022 | retransmisje 
Ceny biletów: 39 zł (normalny),  
33 zł (klubowy);  
33 zł (bilet ulgowy, dostępny dla osób 
powyżej 60 roku życia i studentów)

3 grudnia, sobota, 18:00
Straight Line Crazy, reż. Nicholas Hytner

PROGRAM

Z wnukami do filharmonii?
Andrzej Wiśniewski

Czy jest możliwe, 
aby babcie 
i dziadkowie 
zasiedli razem 
z wnukami 
w filharmonii 
i wspólnie 
wysłuchali 
koncertu? Dla 
wielu jest to prawie 
nie możliwe, 
a inni głęboko by 
się zastanowili, 
czy na taki krok 
się zdecydować. 
Filharmonia im. 
Mieczysława 
Karłowicza 
w Szczecinie 
postanowi podjąć 
wyzwanie. 

Od kilku lat Filharmonia 
w Szczecinie organizu-
je muzyczne audycje dla 
dzieci pt. „Donuta”, które 
są formą umuzykalniania 
najmłodszych. Podczas 
spotkań z muzyką dzieci 
poznają utwory muzyczne, 
instrumenty, ich budowę 
i brzmienie. Aby zmienić nie-
co formułę tych spotkań, in-
stytucja zdecydowała się na 
zaproszenie seniorów.

Mówi Dorota Serwa, 
Dyrektor Filharmonii im. 
Mieczysława Karłowicza 
w Szczecinie. – Naszym za-
łożeniem była inspiracja se-
niorów i dzieci. W rezultacie 
doszliśmy do wniosku, że 
stworzymy przestrzeń do 
inspiracji dwóch grup wie-
kowych, które przez wieki 
były ze sobą silnie związane, 
a które to w wyniku zmian 
kulturowych, obyczajowych 
i ze względu na mobilność 
świata – oddaliły się od sie-
bie. Tym działaniem chcemy 
zacieśniać wieź pomiędzy 
dziadkiem, babcią i wnucz-
kiem. Chcemy, aby dzieci 
poczuły ciepło seniorów, by 
zrozumiały kim dla nich są.

Pomimo obaw czy takie 
spotkanie się uda, muzycy 
i organizatorzy dali radę. 
Szum, hałas oraz biega-
nie po sali ucichły natych-

miast, kiedy tylko zabrzmiały 
pierwsze dźwięki utworów. 
Seniorzy i dzieci - a były to 
przedszkolaki i dzieci klas 
młodszych szkół podstawo-
wych, wspólnie wysłuchali 
koncertu kwartetu złożone-
go z muzyków filharmonii, 
którzy grali na: skrzypcach, 
altówce i wiolonczeli. Na 
program koncertu złożyły 
się utwory muzyki klasycz-
nej, piosenki dla dzieci oraz 
utwór o charakterze jazzo-
wym – ragtime Scotta Jopli-
na.

Podczas koncertu „Donuta 
zaprasza” 7 listopada, zna-
komicie zadziałała interakcja 
pomiędzy seniorami i dzieć-
mi. Seniorzy pomagali dzie-
ciom odpowiadać na pytania 
zadawane przez prowadzą-
cego związane z muzyką, 
wykonywanymi utworami, 
budową oraz nazwą instru-
mentów. Ponieważ koncert 
podzielony był na bloki te-
matyczne – instrumenty, 
muzyka, anegdoty muzycz-
ne, repertuar – seniorzy tłu-
maczyli  i wyjaśniali, o czym 
mówi prowadzący, sami 
zadając pytania na temat 
muzyki. Pomagali również 
dzieciom w formułowaniu 
pytań związanych z budową 
i brzmieniem instrumentów 
oraz wykonywanymi utwora-
mi.

– Bardzo często podczas 
rozmów z seniorami i pra-
cownikami DPS nad formułą 
współpracy filharmonii z tymi 
placówkami podkreślano 
element samotności senio-
rów – dodaje Dorota Serwa 
– Wspólne koncerty, pozwa-
lają na integrację, rozmowy 
i „zarażenie się” dobrą ener-
gią od maluchów. Koncerty 
z dziećmi są dla nas bardzo 
ważne, pozwalają na rozwój 
intelektualny zarówno se-
niorów, jak i dzieci. Podczas 
wspólnych spotkań z muzy-
ką seniorzy mają okazję za-
uroczyć się muzyką klasycz-
ną, stając się słuchaczami 
koncertów, które proponuje 
Filharmonia. Podobnie jest 
z dziećmi. Po latach wrócą 
do nas jako muzycy lub słu-
chacze.

Nie jest to pierwsze spot-
kanie maluchów z seniorami 
na wspólnych koncertach 
w Filharmonii w Szczecinie. 
„Donuta zaprasza” to stały 
cykl edukacyjny instytucji, 
który w tym sezonie arty-
stycznym realizowany jest 
wraz z młodszymi i star-
szymi melomanami, i który 
z powodzeniem wpisuje się 
w światowy trend zbliżania 
pokoleń.
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Uwaga! Tylko do 25 listopada br.  
zamówisz roczną prenumeratę miesięcznika „Gazeta 
Senior” na 2023 r. z dostawą do domu. Prenumerata 
obejmuje numery od 1 do 12 na 2023 r.

Dostawa do domu
Tylko 72 zł za cały rok

Prenumeratę „Gazety Senior” zamówisz:
• w każdym urzędzie pocztowym  

i agencji pocztowej
• u listonoszy
• online na stronie internetowej Poczty Polskiej

Prezent, który cieszy przez cały rok!


