Miesięcznik
www.GazetaSenior.pl
www.GazetaSenior.pl

Gazeta Senior Kraj

GazetaISSN
Senior2450
nr 11/2019
- 1883

Wydanie 11/2019
(listopad)

PRENUMERATA GazetaSenior.pl

GazetaSenior.pl
Czytaj
codziennie
w internecie

cena: 5 zł

kolejne
wydanie
27 listopada

NA WNUCZKA

jak polscy seniorzy stracili miliony

Odłóż słuchawkę!

Jak uniknąć wyłudzenia
NA WNUCZKA

Uważajcie
na prezentacje!

Poradnik seniora-konsumenta

Papuasi
na emeryturze

Całe życie
z bandziorami
Michał Fajbusiewicz

Seniorka
na festiwalu
reportażu
111 urodziny
Antoniny Partyki

1

2
Drodzy Czytelnicy,
Bezpieczeństwo, jego brak
i różne oblicza tego zagadnienia to tematy, które znajdziecie
na łamach aktualnego numeru.
Oszustwa na wnuczka to tylko jeden z problemów, który
poruszamy. Bezpieczeństwo
seniora to dziś informacja, otwartość na wiedzę, czasem
trudną, i zdrowie, które pozwala zachować jasność umysłu.
Wierzymy, że nasi czytelnicy
dysponują zasobami, które
pomogą zatroszczyć się o poczucie bezpieczeństwa, ale co
z całą rzeszą seniorów, którzy
nie czytają, nie interesują się,
nie włączają się do dyskusji.
Czy można im pomóc? Pozostawiamy to pytanie, które
stawialiśmy sobie najczęściej,
przygotowując ten numer Gazety Senior, bez odpowiedzi.
Kolejna porcja ciekawych artykułów od redaktorów-seniorów. Krystyna Ziętak odwiedziła festiwal reportażu, prof.
Adam Zych gościł na Ukrainie
w pierwszym polskim UTW,
Kazimierz Nawrocki oddał głos
chorym na SM, a Maria Orwat
dzieli się refleksją z okazji 1 listopada. 111 urodziny Antoniny Partyki opisał Wacław Jan
Kroczek, kronikarz polskich
superstulatków.
Miłej lektury
Linda Matus
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Całe życie
z bandziorami
Człowiek orkiestra, dziecko szczęścia, miłośnik
dobrej zabawy, dziennikarz, wymagający szef,
zdyscyplinowany, choć rozrywkowy. Szczerze
opowiada o sobie, o plusach i minusach sławy,
kulisach pracy dziennikarza i swej przewrotnej
naturze. Nie oszczędza też TVP, do której niedawno
wrócił, lecz na bardzo krótko… Sama prawda
i sama rzeczywistość. Przekonajcie się sami. Michał
Fajbusiewicz, twórca programu „997”, niechętnie
mówi o sobie, o swoich pasjach i osiągnięciach.
Magdzie Omilianowicz opowiedział.

FAJBUS. 997 przypadków z życia
Wyd. Kompania Mediowa
25 zł
284 strony, kilkadziesiąt fotografii, cena ok.

Magda Omilianowicz: Często się w życiu bałeś?
Michał Fajbusiewicz: Zdarzało się, w różnych sytuacjach.
M.O.: „Magazyn Kryminalny
997” to lwia część twojego
zawodowego życia. Przyczyniłeś się do zatrzymania
wielu bezwzględnych przestępców, co jest niezaprzeczalnym sukcesem, ale tym
pozbawionym skrupułów
ludziom kończyły się wyroki, opuszczali więzienia
i mogli szukać zemsty na
redaktorze, przez którego
zostali zapuszkowani. Wiele
razy ci grożono? Bałeś się
o swoje życie?
M.F.: Wielokrotnie dostawałem listy z pogróżkami, niektóre groźby zgłaszałem do
prokuratury, ale tam uważali,
że nie było znamion przestępstwa i umarzali, a ja się
nie odwoływałem. Pamiętam
trzy niebezpieczne historie
związane z moimi programami, kiedy rzeczywiście
miałem pietra.
M.O.: Wszystkie łączyły się
z „997”?

M.F.: Nie, pierwszy raz
to było przy „Ekspresie
Reporterów”. Byłem jednym
z dziennikarzy tworzących
ten program, emitowany
dwa razy w tygodniu, w 1983
roku. Na żywo prowadził go
Andrzej Królikowski, był też
jego szefem. Obaj byliśmy
z Łodzi, więc „Królik” wszystkie listy od widzów, które
przychodziły do programu,
przywoził mi w teczce.
Miałem prawo pierwszego
wyboru, a reszta trafiała do
dziennikarzy z ośrodków
lokalnych. Zrobiłem do
„Ekspresu” program, który
nigdy się nie ukazał, reportaż
„Pałace Ziemi Obiecanej”.
W latach osiemdziesiątych
wokół Łodzi powstał wianuszek takich bizantyjskich
budowli, wielkich pałaców,
które wybudowali Cyganie.
Do tej pory można je zobaczyć w Zgierzu. Chciałem
się dowiedzieć, skąd u nich
potrzeba wznoszenia czegoś tak przedziwnego, bo
przecież Cyganie nigdy nie
stawiali podobnych budowli.
Z dzieciństwa pamiętam,
jak chodziliśmy podglądać
tabory, wozy, ogniska. W tych
wozach były szyby tak wielkie
jak dzisiaj w supermarketach,

a Cyganki – które kradły – jak
ktoś krzyczał: „złodziejki!”, to
podnosiły spódnice, pod którymi nie miały majtek, więc
jako dzieciaki oglądaliśmy
„bobry” tych pań.
I podczas zdjęć w tym Zgierzu, z trzech czy czterech
miejsc, pogonili nas panowie
z nożami. Nie skończyliśmy
kręcić tego, co zaplanowaliśmy, ale stwierdziłem, że
mam wystarczająco dużo
materiału. Rano przyszedłem
do telewizji, zdążyłem zdjąć
kurtkę, dzwonią z portierni:
„Panie redaktorze, goście
do pana”. Schodzę, a tam
stoi ze trzydziestu Cyganów
i taki wielki mówi mi: „Mam
do ciebie jedno zdanie. Jak
kiedykolwiek się w telewizji
ukaże to, co wczoraj nakręciłeś, masz kosę prosto w serce”. Odwrócili się i wyszli,
a ja nawet nie poszedłem do
naczelnego, tylko odłożyłem
materiał na półkę.
„Królik” zapytał mnie po kilku
dniach, jak z tym tematem
o zamkach cygańskich, powiedziałem, że nie wyszło, że
się nie podjąłem.
M.O.: Kolejna groźna sytuacja jest niezwykła z kilku
powodów. I zatrzymania
sprawcy, i tego, co wyda-

rzyło się później.
M.F.: To było głośne morderstwo w Krakowie. Zginął
przedsiębiorca, którego w okrutny sposób zamordował
pracownik, Emil Pasternak.
Zabetonował ofiarę w dwustulitrowej beczce. Wysłano
za nim list gończy, zdjęcia
ukazały się w gazetach.
A tymczasem on zatrudnił się
w Poznaniu. Nowy pracodawca rozpoznał go na zdjęciu
w „Trybunie Ludu”, ale bał się
zadzwonić na policję. Kiedy
zobaczył w naszym programie, jak Pasternak morduje,
jak kryminalni rozcinają tę
beczkę, to nie wytrzymał,
sięgnął po słuchawkę i zawiadomił policję. Gdybym nie
pokazał tej sprawy w programie, a on jej nie zobaczył, to
nie wiadomo, czy nie byłby
kolejną ofiarą. Tak działa na
ludzi przekaz telewizyjny.
M.O.: Emil Pasternak był
podejrzewany też o inne
morderstwa, ale mu ich nie
udowodniono. Jaki dostał
wyrok?
M.F.: Trafił w moratorium
na wyroki śmierci, a nie
było jeszcze dożywocia,
więc dostał 25 lat. Za dobre

sprawowanie miał wyjść po
12,5 roku i przed wyjściem
z więzienia napisał do mnie
list, że kiedy już będzie swobodny, to się ze mną rozliczy
za moje kłamstwa. Uznałem,
że mi grozi i tym razem tak
samo uznała prokuratura,
więc dostał za to półtora
roku, co nie było szczególnie
dotkliwe, ale ponieważ działał
w warunkach recydywy, to
odwiesili mu 12,5 roku i zrobiło się z tego 14 lat. Minęło
sporo czasu i już o tej sprawie zapomniałem, kiedy dwa
lata temu w jednym z programów Crime+Investigation
gościła pani rzecznik więzienia, w którym Pasternak
odsiaduje wyrok. Zapytała
mnie, czy coś mi mówi jego
nazwisko. „To on jeszcze
żyje?” – zdziwiłem się. „Nie
dość, że żyje, to przez ostatnie lata cały czas ćwiczy na
siłowni. Trzy razy dziennie
podnosi ciężary”. Psycholog
zapytał go niedawno, po co
tyle ćwiczy, mając ponad
76 lat. Odpowiedział: „Bo ja
muszę się rozliczyć z panem
Fajbusiewiczem”.
M.O.: Uparty facet. Przypomina to scenę z „Przylądka
strachu”, kiedy Robert de
Niro ćwiczy codziennie
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w celi, żeby po wyjściu
odpłacić adwokatowi, który
nieskutecznie go bronił.
Zgłosiłeś to?
M.F.: Jeszcze nie, ale chyba
powinienem znowu wysłać
notkę do prokuratury.
M.O.: Trzecia ze spraw zawodowych kosztowała cię
najwięcej nerwów.
M.F.: To fakt, i to też był materiał, który nigdy nie ukazał się
w telewizji. Chodziło o wielki
gang znanego gangstera,
którego potem zabito – Nikosia. Działali wtedy głównie
na terenie Niemiec i byli
poszukiwani. Nakręciłem
materiał, emisja miała być za
trzy, cztery tygodnie, ale ode-

brałem telefon z Komendy
Głównej Policji. Poproszono
mnie, żebym nie pokazywał
tego materiału, ponieważ oni,
rozumiesz, Komenda Główna
– nie są w stanie zapewnić
mi bezpieczeństwa, a mają
informację, że albo będę miał
ładunek wybuchowy pod
samochodem, albo zostanę
odstrzelony przez strzelca
wyborowego. Taśma trafiła
na półkę, a ja przez dwa
miesiące wychodziłem albo
wyjeżdżałem z domu czy
z telewizji przez pół godziny.
Patrzyłem przez okna, czy
stoją jakieś nieznane samochody, rozglądałem się po
dachach. A zanim wsiadłem
do auta, kładłem się na

REKLAMA

asfalcie i sprawdzałem, czy
coś jest pod spodem przyczepione. Nie zlekceważyłem
ostrzeżenia, bo w tamtym
czasie samochody wylatywały w powietrze, a na ulicach
odbywały się mafijne egzekucje. Najbardziej przykre było
to, że ci, w których zawsze
wierzyłem – czyli Komenda
Główna – okazali się bezradni, bo nie byli w stanie dać
mi ochrony. To mnie trochę
załamało, bo pracowałem
dla nich, rozwiązywałem im
sprawy, a w takiej sytuacji
zostałem pozostawiony sam
sobie.
Rozmowa to fragment
książki pt. FAJBUS. 997
przypadków z życia.

Seniorałka, czyli seniory głos
w sprawie bezpieczeństwa
Ta łąka ma jakieś dwieście metrów szerokości. Jest użytkiem ekologicznym, dzikim pasem przyrody między dwoma osiedlami. Rzadko chodzę tamtędy. Właściwie dwa razy do roku, bo to skrót do psiego fryzjera. Kiedy skręcamy z moją
psiną, by przejść przez łąkę, na jej krańcu dostrzegam dwoje ludzi i trzy psy. Są
duże i bez smyczy.
Moja świeżo ostrzyżona pieska
staje wylękniona. Ale przed
konfrontacją nie mamy gdzie
się schować. Serce mi zamiera.
Psy już nas dostrzegły i ruszają
w naszym kierunku. Wyglądają
bardzo groźnie, więc wrzeszczę
do właściciela, by reagował. Ale
on nie jest psem i reaguje bardzo powoli. Woła coś i spokojnie rusza w naszym kierunku,
a psy już biegną.
Nie mamy gdzie uciec, więc
przez głowę przelatują mi
okropne obrazki i myśli, jak
pomóc mojej małej suni.
Czy w ogóle mogę jej jakoś
pomóc? Teraz już widzę, że
czworonogi są z rasy morderców i czuję, że obie jesteśmy
w tym podobnym stanie. Belka z podkulonym ogonem,
a ja za chwilę umrę na zawał.
Obie z wrażenia nieruchomiejemy. Dostrzegam, że ich
właściciel, który jest już trochę bliżej, należy do tej samej
rasy. Jest napakowany, łysy
i cały wytatuowany, a w jego
ręce pobłyskują smycze z łańcuchami i metalowe kagańce.
Na szyi błyszczy złoty łańcuch. Bluzga przekleństwami
i wrzeszczy, wydając komendy, na które żadne ze zwierząt
nie reaguje. Idzie powoli, jakby wcale nie chciał iść. Za to
wrzeszczy na całą okolicę.
Staram się zmusić ciało, by iść
w swoim kierunku, uciec od tej
niebezpiecznej sytuacji. Psy
dobiegły do nas, powąchały i stanęły, jakby myślały, co
dalej zrobić. Pyski mają mało
przyjazne, a z bliska są jeszcze
większe i groźniejsze. Nie mam
krwi, nie mam serca, mam tylko wewnętrzny paraliż. Chwilę
patrzymy na siebie, potem
nadludzką siłą ruszam w swoim kierunku na sztywnych nogach. Teraz one idą z nami. My
obie idziemy jak roboty, a obok
trzy potężne groźne bestie.
Właściciel
coraz
bardziej
wściekły, miotający przekleń-

stwami najgorszego sortu,
próbuje je przywołać. On też
idzie za nami. W takim pochodzie pokonujemy wyschnięty strumyczek i wchodzimy
w nasze osiedle. Oddech
krótki, psy ze mną, wściekły
mężczyzna za mną. I jego ordynarny wrzask. Z pobliskiego
bloku wychodzi starsza pani
z małym pieskiem. Kiedy widzi
naszą grupę i słyszy wrzaski,
wraca do budynku, zamyka
drzwi na klatkę schodową
i obserwuje przez szybę. Wcale mnie to nie dziwi. Ja także
chciałabym się odciąć, ale nie
mam jak. Coraz szybciej idę
przez osiedle, psy też, a w tyle
miotający przekleństwami facet, jak kat pobrzękujący łańcuchami. W końcu wrzeszczy
do mnie, czy nie mogłabym
się jednak zatrzymać. Staję
i wtedy on łapie swoje zwierzęta. Wyzywa je od najgorszych.
Bez słowa przepraszam, odchodzi, zabierając bestie, łańcuchy i tatuaże. Jest wściekły.
Nie chcę myśleć, jak je ukarał.
Po przyjściu do domu czułam
się, jakbym wróciła z wojny.
Włączyłam radio i usłyszałam
komunikat na temat kolejnej
próby wyłudzenia pieniędzy
„na wnuczka” i konieczności edukacji osób starszych,
jak mają się zachowywać, by
nie padać ofiarą przestępców. Pewnie nie zwróciłabym
uwagi na tę informację, podobnie, jak nie reagowałam
na poprzednie. Ot, przelatują
gdzieś obok człowieka razem
z tysiącem innych. Ale wtedy
uświadomiłam sobie, iż w powszechnej opinii próba wyłudzenia pieniędzy od osób
starszych jest najpowszechniejszym
niebezpieczeństwem, na jakie narażeni są
seniorzy. Oczywiście oburza
mnie każde przestępstwo,
ale jestem przekonana, że
wiedza o tym, czego boją się
seniorzy, jest niepełna. Opi-

sana przygoda na łące, moja
bezradność, reakcja starszej
pani stojącej za drzwiami na
klatkę schodową, uświadomiły mi różnorodność niebezpieczeństw czyhających na
seniorów. Próbując opanować
skutki stresu, myślałam, co by
się stało, gdyby w opisanej
wyżej konfrontacji brała udział
osoba starsza ode mnie lub
bardziej schorowana. Przecież seniorki i seniorzy mają
swoje psy, z którymi spacerują. Potem przypomniałam sobie reakcję własnej mamy na
zwyczajnych spacerach.
Spacer kojarzymy z czymś
przyjemnym, z odpoczynkiem
i relaksem. Dla osoby z poważnym niedosłuchem i źle
widzącej zwykły spacer jest
wyzwaniem. Tym bardziej, teraz kiedy zmienił się sposób
użytkowania chodnika czy
alejek parkowych. Ostatnio
pewna starsza pani zwierzyła
mi się, że najbardziej nie lubi
rowerzystów i to w każdym
wieku. Dorośli rowerzyści jadący szybko po chodniku
to prawdziwa plaga, siejąca postrach wśród pieszych
w wieku senioralnym. Przeraża szybkość i masa. Małe
dzieci na rowerkach są urocze
tylko, kiedy stoją. Gdy jadą,
stają się tak samo groźne
i wywołują niepokój, głównie
swoją nieprzewidywalnością.
Rozmowa z nią pozwoliła mi
zrozumieć reakcje starszych
ludzi, którzy niechętnie wychodzą na spacer. Pojęłam ich
niepokój, obawy przed upadkiem lub inną bolesną konfrontacją z własną niemocą.
Jednego jestem pewna. To,
co stanowi o poczuciu bezpieczeństwa osób starszych,
wcale nie musi być tożsame
z zapisami prawa.
Życie jest po stokroć bogatsze.
Joanna Ciechanowska-Barnuś
www.senioralki.blogspot.com

Artyści z Odessy przyjeżdżają do Polski z nowym programem. Śpiewacy zawiadamiają "Brunetki, blondynki", że "Gdybym był bogaczem",
to "Be my love". Panie mogą odpowiedzieć wówczas, że "Usta milczą,
dusza śpiewa", choć czasem wychodzi z tego aria ze śmiechem... Kiedy
jednak obiecają "Przetańczyć całą noc", soliści westchną "Ach, kobietki" i "Jaka noc księżycowa", a potem pochłoną ich "Oczy czarne", zaś na
końcu obie strony oświadczą sobie "Time To Say Goodbye". A poza tym
- mnóstwo humoru, wspaniałych głosów, werwa taneczna wzbogacona
cudownymi strojami oraz tańcem baletu i znakomita orkiestra - czyli
czegóż chcieć więcej?
17 listopada godz. 18.00 Filharmonia Lubelska ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin
18 listopada godz. 19.00 Raciborskie Centrum Kultury ul. Fryderyka Chopina 2, Racibórz
19 listopada godz. 19.00 Aula UAM ul. Wieniawskiego 1, Poznań
20 listopada godz. 19.00 Kinoteatr POLONEZ ul. Wita Stwosza 2/4, Skierniewice
21 listopada godz. 19.00 Radomska Orkiestra Kameralna ul. Żeromskiego 53, Radom
22 listopada godz. 19.00 Teatr Palladium, ul. Złota 9, Warszawa
23 listopada godz. 17.00 Teatr Polski, ul. G Zapolskiej 3, Wrocław
24 listopada godz. 19.00 Filharmonia Bałtycka ul. Ołowianka 1, Gdańsk

tel. (+48) 61 424 28 24 tel. kom. (+48) 665 277 377
www.agencjabrussa.pl info@agencjabrussa.pl
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NA WNUCZKA
jak polscy seniorzy
stracili miliony

Hanna
Dobrowolska

3 września 2019 roku Arkadiusz Ł., pseudonim
Hoss, został skazany na 7 lat więzienia za
wyłudzenie milionów złotych od obywateli
Niemczech, Szwajcarii i Luksemburga. Jego
przestępcza działalność w Polsce stała się
tematem dokumentu „Wnuczek. Jak polscy
seniorzy stracili miliony”, który ukazał się
16 października nakładem Wydawnictwa
Harde. Książka jest efektem kilkuletniego
dziennikarskiego śledztwa Hanny Dobrowolskiej:
lektury kilkuset tomów akt sądowych, rozmów
z ofiarami i sprawcami oraz współpracy
z policjantami z wydziału kryminalnego.
Z dziennikarką Hanną Dobrowolską, która karierę
zaczynała od stażu w „Super Expressie”, później
przez lata prowadziła tam kronikę kryminalną,
a dziś pracuje w Polskiej Agencji Prasowej,
rozmawiamy o książce.
Magdalena Niemirowska-Kaczyńska: Pisze Pani
we wstępie do książki, że
równie istotne jak sensacyjna historia Hossa, są ofiary.
Proponuję więc zacząć
naszą rozmowę nie od wątku
kryminalnego, ale samego
procederu. Czy może Pani
powiedzieć, co jest istotą
metody „na wnuczka”?
Hanna Dobrowolska: Oszustwo „na wnuczka” czy „na
policjanta” ma dziś tyle odnóg,
że nie sposób wszystkie wymienić. To, co się nie zmienia,
to sposób wyszukiwania ofiar.
Oszuści korzystają w tym celu
ze starych książek telefonicznych, wybierają z nich imiona,
które mogą wskazywać na
podeszły wiek właściciela
danego numeru. Dzwonią
i wciskają zmyśloną historię.
W podstawowej wersji oszust
podawał się za wnuczka, który
potrzebował pilnie pieniędzy
np. na okazjonalny zakup
mieszkania czy samochodu.
Późniejszą modyfikacją tej
legendy był krewny, który spowodował wypadek samochodowy, a pożyczone od babci
pieniądze miały być przekazane rodzinom ofiar albo „na
łapówki”, żeby nie trafił do
więzienia. Gdy policja zaczęła
przestrzegać przed tego
typu oszustwami, przestępcy
zmienili śpiewkę. Najpierw
dzwonił „wnuczek”, połączenie
urywało się, a następnie dzwonił policjant, informował że ten
„wnuczek” to oszust i prosił,

żeby przekazać mu pieniądze,
bo policja go wtedy złapie na
gorącym uczynku. Dziś rzadko
dzwoni „wnuczek”. Pokrzywdzony najczęściej słyszy od
razu rzekomego funkcjonariusza, który prosi o pomoc
w schwytaniu oszustów działających np. w banku. Seniorzy
są nakłaniani do wypłaty
oszczędności życia, likwidacji lokat, nierzadko brania
kredytów. Pieniądze zostawiają w koszach na śmieci, pod
kołami samochodów, albo wyrzucają je przez okno. Robią
tak, jak zostaną poinstruowani
przez telefon, bo wierzą, że
działają w słusznej sprawie.
M.N-K.: Dlaczego jest ona
tak skuteczna?
H.D.: Z tym samym pytaniem
zwróciłam się do dwójki
świetnych psychologów
z Uniwersytetu Gdańskiego,
którzy problemem bezpieczeństwa seniorów zajmują
się od dawna. Dr Marcin Szulc
tłumaczył mi, że sprawcy tego
typu przestępstw są świetnie przygotowani i stosują
na swoich ofiarach różne
socjotechniczne triki, mają do
perfekcji opanowane owijanie
sobie ofiary wokół palca. I, co
ciekawe, psycholog podkreślał, że nie należy upatrywać
w podeszłym wieku ofiar głównej przyczyny podatności na
„wnuczkowe” oszustwa. Warto
przeczytać tę rozmowę, żeby
zrozumieć problem.

M.N-K.: Przytoczone historie
mogą służyć za ostrzeżenie?
H.D.: Liczę, że jeden przejrzy
na oczy, jak zobaczy bogactwo, którego oszuści dorobili się na ludzkiej krzywdzie.
Drugi pomyśli o swojej babci,
czytając historie pokrzywdzonych i zastanowi się co może
dla niej zrobić, żeby była
bezpieczna. Trzeci, wczytując
się w policyjne opisy sposobu
działania sprawców, będzie
czujniejszy, gdy w jego domu
rozbrzmi telefon, a rozmówca
tajemniczym głosem zapyta
„Zgadnij, kto mówi?”.
M.N-K.: Wspomina Pani
w książce, że oszukani zmagają się nie tylko ze stratą
oszczędności czy rodzinnych kosztowności, ale też
poczuciem winy i wstydem,
co podsycają często najbliżsi...
H.D.: Spotykając się z seniorami oszukanymi metodą „na
wnuczka” czy „na policjanta”
odnoszę wrażenie, że utrata
pieniędzy jest najmniejszym
problemem. Te osoby tracą
poczucie bezpieczeństwa, bo
zostali w okrutny sposób wykorzystani w momencie, gdy
chcieli nieść pomoc. Zdarza
się, że ofiary zamykają się
w sobie, odcinają od rodziny.
Nie są w stanie uwierzyć, że
oszukał ich zupełnie obcy
człowiek. Niektórzy są przekonani, że informację o posiadanych przez nich oszczędnościach musiał przekazać

krewny albo pracownik banku.
Na końcu swojej życiowej
drogi borykają się z ogromnym lękiem, wstydem. Inni
przeżywają tak ogromy stres,
że umierają niedługo po przestępstwie. Policjanci mówią,
że dla seniora taka historia
jest jak przysłowiowy gwóźdź
do trumny. A bliscy często
zamiast wspierać ranią.
Rodzina jednej z ofiar, która
zwierzyła mi się ze swojego
dramatu, wypominała jej, że
jest naiwna i oddała 30 tysięcy
oszustom. Mówili „ale nam
zrobiłaś mikołajki!”. Krewnym,
czy nawet sąsiadom łatwo
przychodzi krytykowanie ofiary
i mądrowanie w stylu „ja bym
nigdy się na to nie nabrał!”.
Nikt z nas nie wie, jak by się
zachował, gdyby zręczny
oszust wziął nas w obroty.
M.N-K.: Uważa nawet Pani,
że młodsze pokolenia są
pośrednio odpowiedzialne
za te dramaty…
H.D.: Nie chciałabym, żeby to
brzmiało jak oskarżenie, ale…
tak właśnie uważam. Wielu seniorów, szczególnie w dużych
miastach, cierpi z powodu
samotności. Ich dzieci dawno
opuściły dom, wnuki studiują
albo pracują, krewni wyjechali
za granicę, być może małżonek już nie żyje. Dla takich
osób kontakty z rodziną często sprowadzają się do wizyt
„od święta”. A starsze osoby,
tak samo jak wszyscy inni,
pragną kontaktu, chcą czuć
się potrzebni i ważni. Dlatego
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gdy dzwoni oszust i radośnie
woła „babciu!/ciociu! to ja!”,
senior sam projektuje w głowie, kogo chciałby usłyszeć.
Gdybyśmy wszyscy dbali
o swoich seniorów, okazywali
im zainteresowanie i troskę na
co dzień, połowy tych dramatów by nie było.
M.N-K.: Czy może Pani
podać kilka statystyk, by
pokazać jak istotny jest to
problem?
H.D.: Tylko przez pierwsze
sześć miesięcy 2019 roku
polscy emeryci stracili przez
mafię wnuczkową blisko 30
milionów złotych. Największe
straty – 700 tysięcy złotych
poniósł emeryt z warszawskiego Ursynowa, którego oszuści
manipulowali przez kilka dni,
nakłaniając do kolejnych wypłat. Słyszałam też od policji,
że latem na Śląsku ktoś stracił
ponad milion złotych. W obu
tych przypadkach sprawcy nie
zostali jeszcze zatrzymani.
Warto podkreślić, że problem
jest także z samą statystyką.
Policja zbiera informacje dotyczące oszustw „na wnuczka”
i „na policjanta” od kilku lat,
chociaż pojawiły się one
w Polsce prawie dwie dekady
temu. W tabelkach znajdziemy
tylko te przestępstwa, w których ktoś zgłosił się na policję
lub została ona wezwana na
miejsce zdarzenia, a następnie
policja odpowiednio opisała to
w systemie. Nie wiemy, ile jest
spraw źle opisanych ani ile
jest przestępstw, których nikt
nie zgłosił.
M.N-K.: Wracając do Hossa.
Dzięki Pani historia mafii
wnuczkowej wykroczyła
poza pojedyncze wzmianki
w lokalnej prasie. Jak to się
stało, że zajęła się Pani tym
tematem?
H.D.: Przyznaję, że wyszło
to zupełnie przypadkiem.
Pracując nad materiałem
podsumowującym roczne
straty w wyniku oszustw
„na wnuczka” w Warszawie
trafiłam na postać Arkadiusza
Ł., znanego jako „Hoss”.
Funkcjonariusze z Komendy
Stołecznej Policji pokazali
mi zdjęcia z jego zatrzymania. Mieszkanie w bloku na
warszawskiej Woli wyglądało
jak komnaty króla. Wszędzie
złoto, marmur, dzieła sztuki,
porcelana miśnieńska, rolexy,
mnóstwo gotówki, a pod blokiem luksusowe samochody.
Potem znalazłam profil jego
syna na Facebooku. Marcin
K. chwalił się bogactwem,
jakie wielu się nawet nie śniło.
Wtedy do mnie dotarło, że
oszustwa „na wnuczka” to nie
są przypadkowe przekręty,
których komuś udało się dokonać, wykręcając spontanicznie wybrany numer z książki
telefonicznej. Zrozumiałam, że
mamy do czynienia z mafią,
która żyje na absurdalnie wysokim poziomie za pieniądze
ukradzione starszym osobom.
Im dłużej zgłębiałam temat,
tym bardziej wydawał mi się
on ważny. To był 2015 rok,
pracowałam wtedy w „Super
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Expressie”. Regularnie publikowaliśmy materiały demaskujące tzw. mafię wnuczkową,
jednocześnie przestrzegając
starsze osoby przed tego typu
przestępstwami. Nikt wcześniej w polskich mediach nie
poruszył tematu od tej strony.
M.N-K.: Nawiązała Pani kontakt z osobą blisko związaną
z wnuczkową mafią. Dlaczego zdecydował się „sypać”?
H.D.: Szczerze przyznam,
że to on nawiązał kontakt ze
mną. Odezwał się do mnie
kilka lat temu, po którymś
większym materiale dotyczącym mafii wnuczkowej,
opublikowanym na łamach
„Super Expressu”. Zadzwonił do sekretariatu, poprosił
o namiar na autorkę tekstu.
Powiedział, że on mi może
zdradzić znacznie więcej, żeby
pokazać, jak wygląda ten biznes od „zaplecza”. Nie wiem
dlaczego to zrobił i dlaczego
robi do tej pory. Widocznie
załatwia w ten sposób jakieś
swoje interesy. Ale jest osobą
bardzo wiarygodną. Zweryfikowałam go, zanim weszłam
z nim we współpracę, którą
uważam zresztą za jedno
z ciekawszych doświadczeń
zawodowych.
M.N-K.: W działalność Hossa
były zaangażowane przede
wszystkim osoby narodowości romskiej, często całe
rodziny. Jak udało się Pani
przeniknąć do tej hermetycznej społeczności?
H.D.: Nie tylko u „Hossa”
pracowała cała jego rodzina. Wszystkie duże grupy
przestępcze, które opisuję
w książce, to grupy złożone
z osób ze sobą spokrewnionych. Niestety, nie udało mi
się przeniknąć do ich świata.
To jest społeczność zamknięta
na takie osoby jak ja, nazywane po romsku „gadzio”, czyli
obcy. Ich życie, zarówno od
strony przestępczej, jak i kulturowej przybliżył mi człowiek
blisko związany z wnuczkową
mafią. Ale nie należy tej książki
czytać jako próby przypięcia
tej grupie etnicznej jakiejś
łatki. To jest książka o mafii,
nie o cyganach.
M.N-K.: Metoda na wnuczka, którą Hoss opracował,
i zasięg działalności jego
grupy przestępczej wymagają znajomości psychologii
i kompetencji, powiedzmy,
logistycznych. Zaskakujące,
biorąc choćby pod uwagę
fakt, że ukończył tylko dwie
klasy podstawówki. Co to za
człowiek?
H.D.: Z podsłuchów, które
stanowiły dowody w sprawie
przeciwko niemu, wiemy, że
„Hoss” to człowiek rodzinny
i rozrywkowy, z przedstawionych mu zarzutów wynika, że
jest sprytny i chciwy, natomiast
z zachowania na sali rozpraw,
że jest to człowiek bardzo
chorowity. „Hoss” urodził się
w 1968 roku w Jaworznie na
Śląsku, później z rodziną wyemigrował do Niemiec, wrócił
do kraju dopiero na początku

lat dwutysięcznych. Faktycznie
nie skończył nawet szkoły
podstawowej, ale umiejętności, o które Pani pyta, nie uczy
się, niestety, dzieci w szkołach. Więc podejrzewam, że
kiedy jego śląscy rówieśnicy
uczyli się ułamków i czytali
„Karolcię”, Arkadiusz Ł. chłonął zupełnie inną wiedzę…
Podejrzewam, że musiał
mieć w rodzinie jakiś wzór do
naśladowania, bo zarzuty za
„wnuczki” mają także jego
brat Adam P. i siostra Soraya
P. Zresztą dzieci „Hossa” także
nie skończyły żadnej szkoły, a sukcesy w wyłudzaniu
ogromnych kwot od seniorów
z Europy Zachodniej mają
wszyscy trzej jego synowie...
Ciężko uwierzyć w przypadek.
M.N-K.: Był też dobrze
przygotowany na wypadek
zatrzymania...
H.D.: Legendą wśród stołecznych policjantów jest moment,
w którym zatrzymali „Hossa”
w 2014 roku. On siedzi na
łóżku, mówi, że jest bardzo
chory, słabo się czuje i trzeba
wezwać pogotowie. Po chwili
wręcza funkcjonariuszom
teczkę z dokumentami poświadczającymi, że jego słabe
serce nie wytrzyma większego
stresu, a już na pewno nie
przeżyje izolacji w areszcie
śledczym.. Widziałam te
dokumenty, czytając akta jego
sprawy. Naprawdę duuuuuża
teczka, ale ostatecznie na
nic się zdała. Wśród Romów
mówi się także, że „Hoss”
był świetnie przygotowany
na przyjście policji także od
strony majątkowej. W jego
mieszkaniu było mnóstwo
bogactwa, dzieł sztuki, biżuterii, gotówki. Ale podobno
była to tylko wystawka, żeby
funkcjonariuszom wydawało
się, że zabezpieczyli wszystko
czego Arkadiusz Ł. dorobił się
na przekrętach. Jednak on co
najcenniejsze, miał świetnie
ukryte. Romowie plotkowali,
że wśród tych zakopanych
skarbów były m.in. kamienie
szlachetne i sztabki złota.
M.N-K.: Czy zamierza Pani
kontynuować dziennikarskie
śledztwo w sprawie mafii
wnuczkowej?
H.D.: „Cygan”, czytając moją
książkę powiedział, że ledwie
„liznęłam temat”. Wcale nie
chciał w ten sposób zarzucić
mi braku zaangażowania, którego sama sobie też nie mogę
odmówić. Problem oszustw
„na wnuczka” i działających
w ten sposób gangów jest
jak hydra. Policja utnie jeden
łeb, na jego miejsce wyrastają
dwa kolejne. Jest kilka grup
przestępczych, których działalności będę się przyglądać.
Są śledztwa, na których finał
czekam, w tym na kolejny akt
oskarżenia przeciwko „Hossowi”, jego żonie i synom.
Są procesy, których finału
będę wypatrywać. Na pewno
nie odpuszczam tematu.
I policjanci, których poznałam,
zbierając materiały do książki,
też nie odpuszczą.

przynoszą miłość do Polski w 2019 r.
Najbardziej ekscytująca
grupa wokalna 10 tenorów
zaśpiewa dosłownie
wszystko – od najlepszych
piosenek, romantyczny
pop, ballad rockowych
po utwory ludowe aż
do arii operowej. Nic
dziwnego, że jest ich aż
dziesięciu. Ale to nie jest
cała prawda o dziesięciu
tenorach z Polski i Ukrainy
– ważnym elementem jest
perfekcja, z jaką wykonują
muzykę oraz skala talentu,
który pozwala im na
sięganie do twórczości
Johanna Straussa
i Leonarda Cohena. Jakie
są rezultaty takiego
spotkania. Oceńcie sami.

tel. 61 424 28 24
tel. 665 277 377
www.agencjabrussa.pl
info@agencjabrussa.pl

5 listopada, godz. 19:00
Centrum Kultury Browar B
ul. Łęgska 28, WŁOCŁAWEK
8 listopada, godz. 19:00
Pałac Kultury Zagłębia
Plac Wolności 1, DĄBROWA GÓRNICZA
11 listopada, godz.18:00
Hala Widowiskowo-Sportowa
ul. Bolesława Krzywoustego 4, PLESZEW
12 listopada, godz. 19:00
Aula PWSZ, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4, KONIN
13 listopada, godz. 19:00
Filharmonia Częstochowska
ul. Wilsona 16, CZĘSTOCHOWA
16 listopada, godz. 17:00
Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury
Pl. Sejmu Śląskiego 2, KATOWICE
17 listopada, godz.19:00
Suwalski Ośrodek Kultury
ul. Papieża Jana Pawła II 5, SUWAŁKI
19 listopada, godz. 19:00
Miejski Dom Kultury
ul. 1 Sierpnia 9, STALOWA WOLA
20 listopada, godz. 19:00
Teatr Ziemi Rybnickiej
Plac Teatralny 1, RYBNIK
27 listopada, godz. 19:00
Aula Comeniana PWSZ
ul. Mickiewicza 5, LESZNO
28 listopada, godz. 19:00
Bolesławiecki Ośrodek Kultury Pl. Marszałka J.
ul. Piłsudskiego 1C, BOLESŁAWIEC
29 listopada, godz. 19:00
Bydgoskie Centrum Targowo - Wystawiennicze
ul. Gdańska 187, BYDGOSZCZ
6 grudnia, godz. 19:00
Hala Sportowo-Widowiskowa im. M. Łopatki
ul. Sportowa 3, GNIEZNO
7 grudnia, godz.18.00
Miejskie Centrum Kultury Giganty Mocy
pl. Gabriela Narutowicza 1A, BEŁCHATÓW
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Odłóż słuchawkę!
Jak uniknąć wyłudzenia NA WNUCZKA

Oszuści nie śpią, wyłudzając różnymi metodami pieniądze
od seniorów. Co zrobić, gdy spotka nas taka sytuacja?
Na jakie techniki oszustów powinniśmy być wyczuleni?
Rozmowa z mł.asp. Michałem Kawalcem z Wydziału Prewencji
i Patrolowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

REKLAMA

Zaproszenie DLA SENIORA
SENIOR 55 plus

od stycznia do marca 6-dniowy pobyt

Niedziela

15:00 przyjazd i zakwaterowanie
17:00 kolacja, szwedzki stół

Poniedziałek - Czwartek
08:00 śniadanie, szwedzki stół
09:00-15.00 zabiegi w Medical Spa
13:00 obiad
17:00 kolacja, szwedzki stół

Piątek

580

08:00 śniadanie, szwedzki stół
11:00 słodkie pożegnanie i wyjazd Gości

W cenie:

·· 5 noclegów i 3 posiłki dziennie
·· 2 zabiegi dziennie w tym joga
i aquaaerobik dla seniora
·· kijki do Nordic Walking

Cena

zł/os

·· internet Wi Fi
·· basen, sala fitness, jacuzzi
·· dyskoteka i wieczorek muzyczny
·· parking

ul. Szczecińska 15 | www.prawdzic.pl
tel. (+48) 91 38 63 563 | e-mail: dworek.prawdzic@wp.pl

Linda Matus: W tym numerze
„Gazety
Senior”
rozmawiamy z Hanną Dobrowolską, autorką książki
„NA WNUCZKA. Jak polscy
seniorzy stracili miliony”,
w której to opisała działania
wnuczkowej mafii na przestrzeni wielu lat. A jakie metody są stosowane dziś? Na
co powinni być wyczuleni
seniorzy tej jesieni?
Michał Kawalec: Oszuści,
którzy za cel obrali sobie
oszczędności zebrane przez
seniorów, cały czas starają
się zmieniać swoje metody
działania. Jednak wciąż przestępstwa opierają na podobnych schematach. Najczęściej dzwoniąc do niczego
niespodziewającej się osoby,
starają się wzbudzić jej zaufanie. Przedstawiają się więc
jako pracownicy instytucji np.
poczty, banku lub policji. Czasem również udają członka
rodziny, wnuka, wnuczkę czy
nawet córkę lub syna.
Ostatnimi czasy do najpopularniejszej metody należy
ta, podczas której oszuści
wykonują dwa telefony. Podczas pierwszego połączenia
do seniora telefonuje osoba
podająca się za pracownika
poczty bądź firmy kurierskiej
i informuje, że jest nadana
przesyłka, jednak trzeba potwierdzić adres zamieszkania.
Najczęściej przyszła ofiara
przestępstwa podaje nieznanemu głosowi w słuchawce
adres. Po chwili telefon dzwo-

ni raz jeszcze. Podczas kolejnego połączenia oszust podaje się za rzekomego policjanta
lub prokuratora i informuje, że
pracownik poczty, który dzwonił przed chwilą, jest członkiem
grupy
przestępczej
i prosi o pomoc w zatrzymaniu
nieuczciwego
pracownika.
Aby uwiarygodnić swoje działania, rzekomy policjant często podaje numer legitymacji
służbowej, a nawet informację, w którym z gabinetów
w komendzie pracuje. Podczas rozmowy prosi, aby bez
przerywania połączenia senior
wybrał numer alarmowy 112
i potwierdził zaistniałą sytuację. Jednak takie wybranie
numeru wcale nie łączy ofiary
z operatorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego bądź
dyżurującym
policjantem!
Najczęściej w tym momencie
oszust przekazuje słuchawkę
swojemu współpracownikowi
udającego prokuratora, który „potwierdza” tożsamość
rzekomego policjanta. Gdy
oszust „uwiarygodni” swoje działania, prosi seniora
o przekazanie pieniędzy na
tzw. „ zasadzkę policyjna”.
L.M.: Proszę o trzy proste
rady dotyczące zachowania
seniora w chwili, gdy dzwoni
podejrzany telefon – wskazówki, które pomogą uniknąć usiłowania wyłudzenia.
M.K.: W przypadku, kiedy
dzwoni do nas osoba, która
chce uzyskać jakiekolwiek
nasze dane, nie powinniśmy
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jej przekazywać żadnych informacji o sobie. Nigdy nie
mamy pewności, kto jest po
drugiej stronie słuchawki.
Nie dotyczy to tylko kontaktów telefonicznych. Strzeżmy
swoich danych osobowych,
takich jak adres zamieszkania,
numer PESEL czy nawet numer telefonu. Nie przekazujmy
ich podczas np. prezentacji
„prozdrowotnych” pościeli lub
garnków.
Jeśli osoba przedstawia się
jako policjant, prokurator,
przedstawiciel innych służb
lub członek rodziny i podczas rozmowy chce uzyskać
od nas informacje dotyczące
naszych oszczędności, kont
bankowych,
posiadanych
w domu oszczędności, powinniśmy natychmiast PRZERWAĆ ROZMOWĘ! Powinniśmy zrobić to jak najszybciej!
Nie możemy dać się wciągnąć
z rozmowę z oszustem. Przestępcy są bardzo dobrze przygotowani. Starają się grać na
emocjach oraz manipulować
swoim rozmówcą. Mimo że
może to nam się wydawać
niekulturalne, po prostu naciśnijmy czerwoną słuchawkę na
aparacie i dopiero wtedy wybierzmy numer alarmowy 112
i poinformujmy o takiej sytuacji operatora.
Nie przekazujmy nikomu
danych dotyczących konta
bankowego, w tym sposobu
logowania do nich. Zdarzają
się sytuacje, że osoba przedstawiająca się jako policjant
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twierdzi, iż w banku dochodzi
do oszustw czy prób kradzieży
oszczędności. Czasem nawet
informuje, że rzekomo dziś
była próba wybrania z konta
ofiary części pieniędzy. W tym
celu każe podać dane do logowania do banku, aby służby
mogły zabezpieczyć zgromadzone na nich środki. NIGDY
nie powinniśmy przekazywać
tych danych komukolwiek!
Czy to przez telefon, czy osobiście. Nie raz dochodzą do
nas informacje, że seniorzy,
którzy stoją przy bankomacie, proszą postronne osoby
o wpisanie numeru pin, np.
z powodu nieznajomości zasad funkcjonowania tego typu
urządzeń. Takie sytuacje nie
powinny mieć miejsca! Jeśli
osoba starsza nie wie lub obawia się obsługi bankomatu,
powinna udać się do placówki
bankowej i poprosić pracownika o zaznajomienie jej ze
sposobem korzystania z tego
urządzenia. Może również
poprosić o to np. zaufanego
członka rodziny. Pamiętajmy,
że przekazanie PIN-u do karty
płatniczej postronnej osobie,
może narazić nas na utratę
zgromadzonych na koncie
funduszy.
L.M.: Strata pieniędzy to
podobno najmniejszy problem. Utrata bezpieczeństwa
i zaufania do otaczającego
świata oraz ludzi potrafi doprowadzić nawet do śmierci oszukanego seniora. Co

radzi policja w takiej trudnej sytuacji, gdy doszło do
oszustwa, ale nikt o tym nie
wie, oprócz skrywającego
prawdę seniora?
M.K.: Radzimy, aby każdą
tego typu sytuację zgłaszać
do odpowiednich organów,
np. dzwoniąc na numer alarmowy 112. Możemy również
udać się do dowolnej jednostki policji celem złożenia
zawiadomienia o popełnionym przestępstwie. Jeśli np.
sytuacja zdrowotna uniemożliwia nam osobiste stawiennictwo w komisariacie czy
komendzie, jest możliwość,
aby do naszego miejsca zamieszkania udał się policjant,
który przyjmie wspomniane
zawiadomienie. Zdajemy sobie sprawę, że często trudno
przyznać nam się do tego, że
popełniliśmy jakiś błąd lub
daliśmy się oszukać. Jednak
sytuacja, w której doszło do
przestępstwa, wymaga swoistego „przełamania” wstydu.
Kiedy policjanci otrzymają
zgłoszenie, wtedy mogą nie
tylko zatrzymać oszusta, ale
również odzyskać utracone
pieniądze lub kosztowności.
Najważniejsze jest, aby o tej
sytuacji komuś powiedzieć
np. osobie najbliższej. Z poważnymi problemami nie powinniśmy zostawać sami.
L.M.: Czy senior ma możliwość uzyskania wsparcia
psychologicznego w takiej
sytuacji?

M.K.: Na miejsce policyjnej
interwencji mogą zostać skierowani funkcjonariusze-psycholodzy, którzy w kryzysowej
sytuacji pomogą ofierze przestępstwa. Jednak długofalową
pomocą w trudnych momentach życiowych zajmują się
odpowiednie instytucje, nie
tylko państwowe lub samorządowe, ale również fundacje,
które nieodpłatnie udzielają
pomocy psychologicznej.
L.M.: Jak wyglądają liczby?
Ile oszuści wyłudzili od seniorów w tym roku? Czy ten
rok będzie rekordowy?
M.K.: Niestety, cały czas dochodzi do przestępstw na
szkodę osób starszych. Na tę
chwilę, z racji prowadzonych
przez policjantów działań, nie
możemy udzielać informacji
dotyczących osób poszkodowanych w wyniku działania
oszustów, jak również kwot
utraconych przez osoby starsze. Seniorzy jednak wielokrotnie przekazują przestępcom nie tylko oszczędności
całego życia, ale również
zgromadzone kosztowności
czy biżuterię. Zdarzają się
sytuacje, kiedy oszuści namawiają chcące pomóc „policjantom” osoby do wzięcia
kredytu, z którego pieniądze
zostaną wykorzystane do rzekomej akcji policyjnej.

APTECZKA

Jesienne spacery i wyprawy
Jesienny powrót na uniwersytety trzeciego wieku to wspólne spacery,
wycieczki i zwiedzanie. Planujemy wyprawy i zawartość bagażu, ale czy
pamiętamy o zabraniu ze sobą apteczki? Spacery po górach, wycieczki
rowerowe, a nawet zwyczajny spacer po dużym mieście są dobre dla zdrowia,
lecz mogą podczas nich mogą przydarzyć się nam mniejsze lub większe urazy.
W związku z tym, obok wygodnych butów, okularów przeciwsłonecznych, bo
pogoda zaskakuje, w plecaku lub torebce powinna się znaleźć apteczka. Jak ją
spakować, aby w potrzebie mieć pod ręką niezbędne środki pierwszej pomocy
radzi Sebastian Szymanek, ratownik GOPR.

Na górską wyprawę

- W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na to, aby
apteczka była wodoszczelna,
jeśli spotka nas deszcz, po
przemoknięciu stanie się nieprzydatna. Ile osób będzie z
niej korzystać? Dostosujmy
ilość wyposażenia. W każdej
apteczce muszą się znaleźć
dwie metrowe gazy, małe gaziki, kilka rodzajów plastrów,
nożyczki, folia NRC (termiczna), najlepiej 2 chusty trójkątne, które pomogą nam
zatamować krwotok czy unieruchomić kończynę. Warto,
aby w apteczce znalazły się
również: maska do sztucznego oddychania oraz rękawiczki – optymalna ilość to 6 par
– mówi Sebastian Szymanek,
ratownik GOPR.

Co ponadto?

Do apteczki powinniśmy spa-

kować leki o możliwie najszerszym spektrum działania.
Przede wszystkim warto zaopatrzyć się w środki przeciwbólowe. Będą one pomocne, niezależnie od tego, czy
rozboli nas głowa, czy ząb.
Aktywny wypoczynek naraża
nas na powstawanie zranień
oraz otarć. Upadek czy otarcie
stóp po marszu może przydarzyć się każdemu z nas. Dlatego warto w apteczce mieć np.
maść z antybiotykiem, która
skutecznie odkazi ranę czy
Alantan, który pomoże przy
niewielkich ranach czy skaleczeniach. Alantan pomocny
będzie również w przypadku
oparzeń słonecznych i termicznych. Dzięki allantoinie,
która ma działanie przeciwzapalne i przyspieszające
gojenie, maść stosowana na
zmienioną chorobowo skórę
redukuje świąd, zaczerwie-

nienie i łuszczenie się skóry
przynosząc ukojenie i ulgę.
Dodatkowo pozostawia "tłusty
plasterek", dzięki czemu pozwala dłużej wnikać substancjom czynnym w głąb skóry.
To pierwsza pomoc dla skóry.

Po mieście

Na spacery po mieście wystarczą podstawowe elementy
apteczki, leki, które stale przyjmujemy, butelka wody oraz
mała, zdrowa przekąska, jeśli
musimy przyjąć lekarstwa.
Apteczka powinna być jednym
z podstawowych akcesoriów,
od którego zaczynamy pakowanie plecaka czy torebki. Im
jesteśmy starsi, tym bardziej
warto być przygotowanym na
różne sytuacje. Zainstalujmy
również w swoich telefonach
aplikację RATUNEK, by w razie potrzeby szybko wezwać
pomoc, która uratuje nam życie.
REKLAMA

Przyśpiesza gojenie ran

Pierwsza pomoc
dla skóry

Działa przeciwzapalnie
Przywraca właściwy poziom nawilżenia
Wskazana w leczeniu skaleczeń,
suchości, podrażnień i otarć
Niweluje świąd, pieczenie,
uczucie ściągnięcia skóry

Alantan 20 mg/g, maść, 1 g maści zawiera 20 mg alantoiny (Allantoinum).
Wskazania do stosowania: leczenie trudno gojących się ran, oparzeń (także słonecznych), leczenie przewlekłych stanów zapalnych skóry przebiegających z nadmiernym złuszczaniem i rogowaceniem (atopowe zapalenie skóry, wyprysk, łuszczyca i inne choroby skóry), leczenie
płytkich owrzodzeń, ubytków skóry i błon śluzowych. Przeciwwskazania: nie stosować produktu leczniczego w: nadwrażliwości na alantoinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą, do oczu, na zmiany skórne w okresie ostrego stanu zapalnego z obecnością zmian sączących.
Numer pozwolenia MZiOS na dopuszczenie do obrotu: R/2401; Kategoria dostępności: LEK OTC;
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy, ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa, tel. 22 620 90 81; www.uniapharm.pl

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

LEK OTC/A/03/2019
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Jak nie dać się oszukać
na pokazach

REKLAMA

Najpierw jest telefoniczne zaproszenie na „bezpłatny” pokaz. Na miejscu okazuje się, że trzeba
kupić – i można to zrobić tylko dziś – wspaniały garnek, magiczny materac czy medyczny
pakiet, który da nam dostęp do lekarzy wszystkich specjalności. O tym, jak się ustrzec przed
manipulacją oszustów oraz co zrobić, gdy już podpisaliśmy umowę, rozmawiamy z Magdaleną
Najborowską-Pacamaj, Miejskim Rzecznikiem Konsumentów we Wrocławiu.

14 dni
od
1350 zł

Turnus REHABILITACYJNY
• Zakwaterowanie w pokojach
z pełnym węzłem sanitarnym
• Pełne wyżywienie
(4 posiłki dziennie)
• Opieka medyczna
i podstawowe leki
(środki opatrunkowe
i przeciwbólowe)

• Zabiegi według wskazań
lekarza (np. masaż leczniczy,
lampa solux, lampa bioptron,
inhalacje, laser, okłady
borowinowe, jonoforeza, prądy
diadynamiczne, prąd Tensa,
krioterapia, prąd galwaniczny)
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek,
Wieczorek taneczny

OW Rybitwa

ul. Wyzwolenia 15, 78-131 Dźwirzyno
tel. (94) 35 85 413, kom. 601 623 315
e-mail: rybitwa@interia.pl

Ośrodek posiada wpis do rejestru nr OD/32/0062/16 i OR/32/0001/15
Turnus rozpoczyna się kolacją (godz. 18.00) i kończy śniadaniem. Podana ceny dotyczy osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności. Koszt pobytu opiekuna wynosi 100 zł mniej niż w/w cena.

Linda Matus: Choć UOKiK
i media ostrzegają od początku 2018 r. o sprzedawanych na pokazach drogich
pakietach medycznych,
wciąż zgłaszają się do biura
Rzecznika poszkodowani
seniorzy. Czy te osoby coś
łączy, czy może są to przypadkowe ofiary?
Magdalena Najborowska-Pacamaj: To, co łączy poszkodowanych konsumentów to na
pewno techniki manipulacji,
jakim zostają poddani na różnego rodzaju „bezpłatnych”
pokazach. Trzeba pamiętać,
że bardzo starannie dobierana jest grupa zapraszanych
osób, najczęściej są to osoby
w wieku 50+. Słowem klucz
jest zdrowie, które jest dla
każdego najcenniejsze.
Do udziału w tego typu
spotkaniach dodatkowo mają
seniorów zachęcić gwarantowane, „niezobowiązujące prezenty” – to może być np. tablet
czy sokowirówka. Warunkiem
otrzymania atrakcyjnego przedmiotu jest oczywiście udział
w pokazie. Podczas takiego
pokazu handlowcy wypytują
seniorów o kłopoty zdrowotne, przeprowadzają proste
badania plusoksymetrem, czyli
specjalnym czujnikiem zakładanym na palec, a następnie
„omawiają wyniki”. Strasząc
złym stanem zdrowia, wywierają presję, senior dowiaduje się
o swoich licznych dolegliwościach, o tym, że jego poważny
stan wymaga rozpoczęcia
natychmiastowego leczenia.
W przypadku zaproszeń na
bezpłatne badania senior może
wyjść z nich z umową na pseudo pakiet medyczny nawet za
kilkanaście tysięcy złotych.
L.M.: Co radzi Pani seniorowi, który uległ presji i podpisał umowę?
M.N-P.: Krok pierwszy: konsument, który zawarł umowę
na pokazie (poza lokalem
przedsiębiorstwa) ma prawo
do odstąpienia od niej w terminie 14 dni kalendarzowych
bez podawania przyczyny.
To czas, żeby przemyśleć
zakup i ewentualnie z niego
zrezygnować. Tzw. prawo
do namysłu. Jeżeli senior
z niego skorzysta, umowę
uważa się za niezawartą
i obie strony mają obowiązek
rozliczenia się. Odstąpienie
od umowy wywiera również
skutek wobec umów dodatkowych. Np. kupując towar
konsument zawarł dodatkową
umowę na kredyt – na zakup
tego towaru – odstąpienie
od umowy sprzedaży towaru

skutkuje również odstąpieniem
od umowy kredytu, który miał
sfinansować dokonany zakup.
Należy pamiętać, że odstąpienie od umowy jest możliwe,
jeżeli zakup pakietu o charakterze medycznym miał miejsce
podczas prezentacji.
Odstąpienie od umowy
najlepiej złożyć w formie
pisemnej za potwierdzeniem
dostarczenia. Można w tym
celu przygotować własne
oświadczenie albo skorzystać
z formularza udostępnionego
przez przedsiębiorcę. W chwili
wyrażenia przez seniora zgody
na zawarcie umowy przedsiębiorca ma obowiązek doręczyć
wzór formularza odstąpienia od
umowy.
Uwaga! Jeżeli podpisanie
umowy nastąpiło w lokalu
należącym do danej firmy, to
odstąpienie od umowy nie
będzie możliwe.
Krok drugi: szczególną
uwagę seniorów zwracam na
mylące pouczenie. Seniorzy
w momencie zawierania umów
są informowani, iż w przypadku usług zdrowotnych
nie przysługuje im prawo do
odstąpienia od umowy. Takie
pouczenie wprowadza ich
w błąd. Przepis ten dotyczy
wyłącznie usług medycznych,
a nie sprzedaży pakietów oferujących możliwość dostępu
do nich, czyli pośrednictwa
w świadczeniu usług. W tym
przypadku konsument ma 14
dni, aby przemyśleć zakup
i ewentualnie się z niego
wycofać. Nie ma znaczenia
fakt, że na umowie wykreślone
zostało pouczenie o odstąpieniu od umowy w terminie
14 dni, ani też fakt, że senior
złożył pod takim pouczeniem
swój podpis.
Krok trzeci: w razie jakichkolwiek wątpliwości w związku
z zawartą umową seniorzy
mieszkający we Wrocławiu
mogą uzyskać bezpłatną po-

moc – poradę prawną w Biurze
Miejskiego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu od
poniedziałku do piątku w godz.
od 8:00 do 15:15. Biuro
mieści się w budynku Urzędu
Miejskiego Wrocławia przy ul.
Gabrieli Zapolskiej 4. Tel. 71
777 75 59. Każdy, bez względu
na miejsce zamieszkania,
bezpłatną poradę prawną
może też uzyskać na infolinii
konsumenckiej: 801 440 220,
22 290 89 16.
L.M.: We wrześniu br. UOKiK
nałożył na spółkę CMSE
karę w wysokości 1,1 mln zł
i nakazał, aby przestała stosować nieuczciwe praktyki.
Decyzja dotycząca praktyk
ma rygor natychmiastowej
wykonalności. Ale decyzja
dot. kary finansowej nie była
prawomocna, CMSE mogło
się od niej odwołać. Co wiemy na ten temat dziś?
M.N-P.: Na ten moment spółka
odwołała się od obu decyzji, co
oznacza, że finał w tej sprawie
może mieć miejsce nawet za 3
lata. Sam fakt, że spółka CMSE
odwoła się od decyzji wydanych w zakresie nakładających
przez UOKiK kary finansowe,
w rezultacie prowadzonego
przez wrocławską delegaturę
postępowania, nie zmienia
sytuacji prawnej konsumentów,
jak i prowadzonych w tym zakresie spraw przez Miejskiego
Rzecznika Konsumentów we
Wrocławiu. UOKiK stwierdził
5 praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
W przypadku 4 praktyk decyzja
ma rygor natychmiastowej
wykonalności, co oznacza,
że CMSE musi ich zaniechać,
nawet jeśli zostało złożone
odwołanie do sądu.
L.M.: Obserwując dynamikę
spraw w biurze Rzecznika
Konsumenta, jakie wskazówki ma Pani dla seniorów? Na
co powinni zwrócić szczególną uwagę?

M.N-P.: Konsumenci podczas
zakupów na pokazach powinni
pamiętać, że marże handlowe towarów i usług sięgają
kilkunastu procent, a podczas
pokazów często sprzedawane
są produkty, które nie są warte
swojej ceny. Pamiętajmy też,
że udział w prezentacji nie
zobowiązuje do zakupów.
Ważne jest, żeby nie podejmować decyzji pod presją czasu
czy złudnie wyjątkowej okazji,
żeby coś kupić.
W domu należy szczególnie
uważać na firmy, które proponują niższe rachunki za: prąd,
gaz, telefon. Niektóre nieuczciwie sugerują, że są dotychczasowym dostawcą tych usług.
Zwracam uwagę seniorom
na umowy o dzieło zawierane
ustnie (np. na remont, malowanie), bez spisania istotnych
postanowień. Z ustaleń ustnych, w praktyce, dużo łatwiej
jest się wycofać i jednocześnie
dużo trudniej udowodnić, że
w ogóle miały miejsce. Oczywiście umowa ustna jest ważna,
jednak zawierając ją na piśmie
będziemy mieć dowód, co ułatwi nam ewentualne, późniejsze dochodzenie roszczeń od
firmy, które mogą dotyczyć np.
ceny, na jaką się strony umówiły czy też zakresu wykonanych
prac objętych umową albo
terminu wykonania umowy
itd. Warto też pamiętać, aby
zastrzec w umowie ostatnią
płatność (np. 1/5 ceny), po
protokolarnym odbiorze prac.
Natomiast jeśli okaże się, że
mamy zastrzeżenia do wykonania umowy, koniecznie należy
je spisać i przekazać przedsiębiorcy w momencie odbioru, za
pokwitowaniem, jednocześnie
wyznaczając termin na usunięcie wad np. 7-14 dni. Podpisując umowę, zawsze należy
zadbać o to, aby zachować
jeden egzemplarz dokumentów dla siebie.
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Uważajcie na prezentacje!
Poradnik seniora-konsumenta

Seniorze, uważaj na firmę CMSE sp. z o.o., która zaprasza
na bezpłatne badania, a potem namawia na zakup drogich
pakietów medycznych, które rzekomo mają zapewnić
szybki dostęp do badań i wizyt lekarskich.
Spółka działa w całej Polsce, używając różnych nazw:
Centrum Medyczne Świętego
Franciszka (Warszawa, Wrocław, Łódź), Centrum Medyczne Świętego Jakuba (Poznań),
Dolnośląski Instytut Zdrowia
(Wrocław), Mazowieckie Centrum Medyczne (Warszawa),
Instytut Zdrowia Świętej Barbary (Katowice), Wielkopolskie Centrum Medycyny Zintegrowanej (Poznań).

Nieuczciwa praktyka
krok po kroku

Przedstawiciele CMSE dzwonią z zaproszeniami na spotkania, choć nie mają wcześniejszej zgody konsumentów
na prowadzenie marketingu
przez telefon. Jest to niezgodne z art. 172 prawa telekomunikacyjnego. W rozmowach
tłumaczą, że numer telefonu
mają np. z ośrodka zdrowia.
Następnie zapraszają konsumentów na bezpłatne badania
lub odwiedzenie nowej przychodni. Skarżący twierdzą,
że nikt ich nie informował, że
celem spotkania jest sprzedaż
pakietów medycznych.
W trakcie spotkania pracownicy spółki zakładają badanym
na palec czujnik – jest to prosty pulsoksymetr – w ten sposób rzekomo diagnozują poważne choroby, a następnie
„omawiają wyniki”. Seniorzy
słyszą zalecenie natychmiastowej wizyty u specjalisty,
krytykę państwowej służby
zdrowia i propozycję „rozwiązania” problemu poprzez zakup pakietu medycznego za
kilka lub kilkanaście tysięcy
złotych. „Dowiedziałam się,
że mam bardzo chore serce
i musi być wykonane badanie Holtera, jest również konieczna szybka wizyta u kardiologa”, „Dowiedziałam się,
że grozi mi wózek inwalidzki
(…) i w związku z tym moją
jedyną szansą na zachowanie
zdrowia i znośnej kondycji jest
skorzystanie z ich oferty, czyli
wykupienie pakietu usług medycznych”.
Seniorzy skarżą się, że pracownicy CMSE poddawali
ich manipulacjom, aby jak
najszybciej podpisali umowy
i wpłacili pieniądze. Słyszeli,
że okazyjna cena obowiązuje
tylko w danym dniu i wyłącznie dla nich. Jeśli nie mieli
pieniędzy na zakup pakietu
medycznego, handlowcy czasem zawozili ich do banku,
aby mogli natychmiast wziąć
kredyt. Często dopiero wtedy
dostawali podpisaną umowę,
której wcześniej nie mogli dokładnie przeczytać i przemyśleć.
„W czasie rozmowy zrobiło się
nerwowo, wpadał drugi pra-

cownik, w biegu informował,
że jeden bonus cenowy jest
już wykorzystany i został już
tylko jeden. Czułam się zdopingowana do podjęcia szybkiej decyzji – bo może coś
stracę”.
Konsumenci byli informowani, że w przypadku usług
zdrowotnych nie przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy. Przepis ten dotyczy
wyłącznie usług medycznych,
a nie sprzedaży pakietów oferujących możliwość dostępu
do nich. W tym przypadku –
tak jak przy innych umowach
zawieranych na pokazie odbywającym się poza siedzibą
przedsiębiorcy – konsument
ma 14 dni, aby przemyśleć zakup i ewentualnie się z niego
wycofać. Wiele osób mogło
zrezygnować z tego uprawnienia po przeczytaniu mylnego
pouczenia spółki.
– Ponad 90 proc. umów dotyczy osób po 60 roku życia.
Handlowcy wykorzystują ich
problemy ze zdrowiem, aby
jak najwięcej zarobić. Na podstawie mało wiarygodnych badań diagnozują ciężkie choroby, naciskają na błyskawiczną
decyzję w sprawie zakupu pakietów medycznych, nawet
zawożą do banku po kredyt.
Takie działania są niedopuszczalne. Oprócz kary finansowej nakazaliśmy firmie, aby
natychmiast zaprzestała nieuczciwych praktyk – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Niedozwolone
postanowienia
umowy

UOKiK prowadził przeciw
CMSE dwa postępowania –
o naruszanie zbiorowych interesów konsumentów oraz
o stosowanie klauzul niedozwolonych. Oba zakończyły
się karami finansowymi, które
w sumie wyniosły ponad 1,1

mln zł (1 108 557 zł).
Wątpliwości urzędu wzbudziło
też kilka postanowień umów
zawieranych przez spółkę
z konsumentami. Dotyczą
zmiany warunków, automatycznego przedłużenia umowy, możliwości jej wypowiedzenia oraz kar. Na przykład,
jeśli klient wypowie umowę
przed jej końcem, ma w ciągu
3 dni zapłacić wysoką karę –
nawet 1800 zł. Musi też ponieść koszty świadczeń, z których dotąd skorzystał. Nic nie
uzasadnia pobrania tych kwot,
zwłaszcza jeśli konsument zapłacił za cały pakiet z góry.
Natomiast spółka nie przewiduje dla siebie żadnych kar,
gdyby to ona nie wywiązała
się z umowy.
Po informacje o współpracujących przychodniach odsyła
do nieistniejącej od lutego
2018 r. strony internetowej
i nieaktualnego numeru telefonu. Postanowienia uznane za
niedozwolone są bezskuteczne. Należy je traktować tak,
jakby nie było ich w umowie.

Jak sprawdzał
sprawę UOKiK?

Urząd skorzystał z procedury
„tajemniczego klienta”, aby
sprawdzić, jak przebiegają
spotkania organizowane przez
CMSE. Informacje ze skarg
się potwierdziły. Na spotkanie przyszły osoby w wieku
65-80 lat, które nie wyrażały
zgody na telemarketing. Zostały zaproszone na prelekcję
i badania. Nie przeprowadzał
ich lekarz, tylko osoba, która
przedstawiła się jako wicedyrektor instytutu. Pracownik
UOKiK, który wcielił się w „tajemniczego klienta”, przeszedł
badanie pulsoksymetrem. Na
tej podstawie wicedyrektor
„zdiagnozował” przerost lewej
komory serca badanego.
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Seniorzy do przytulania
Poznańscy seniorzy będą tulić dzieci z oddziału noworodkowego
Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei. „Senior maluszka
tuli” to pierwszy taki projekt w Polsce. Spotkał się z ogromnym
zainteresowaniem wolontariuszy, innych miast, mediów. Nie
mogliśmy i my nie napisać o tak wspaniałej inicjatywie.
Innowacyjny projekt ma pomóc rodzicom, ale też pracownikom szpitala w opiece
nad noworodkiem. Seniorzy,
którzy ukończyli 60 lat, będą
spędzać czas z dzieckiem,
opiekować się nim i tulić –
oczywiście zawsze za zgodą
rodziców i personelu szpitalnego. – To aktywizacja seniorów, wsparcie maluchów
i pracowników szpitala. Każdy
coś zyskuje. Seniorzy wychodzą z domu, spotykają się
z drugim człowiekiem, czują
się potrzebni. Tulenie od maleńkości ma ogromny wpływ
na rozwój dziecka – podkreśla
Alicja Florkowska, jedna z koordynatorek projektu.
Dzieci przebywające na oddziale noworodkowym miejskiego szpitala bywają osamotnione z wielu powodów.
To może być choroba rodziców, brak możliwości codziennego dojeżdżania do malucha
czy nawet porzucenie. Zdarza się też tak, że rodzice nie
mogą zająć się noworodkiem,
bo w domu czekają na nie
inne dzieci. Personel szpitala
jest zajęty i nie jest w stanie
przytulić każdego noworodka,
a dotyk ma ogromny wpływ na
prawidłowy rozwój dziecka.
Daje poczucie bezpieczeństwa, pobudza wydzielanie
hormonów wzrostu i szczęścia. Brak bliskości może wywołać stres i lęk u dziecka,
a tym samym osłabić jego

odporność i odbić się negatywnie na jego psychice. I tu
z pomocą przychodzą szpitalni wolontariusze. – Psychologowie mówią, że bicie serca
drugiego człowieka to rytm,
który jest dziecku najbardziej
potrzebny. Kiedy dziecko jest
go pozbawione, bliskość seniora, który ma ogromne pokłady empatii i miłości, jest
nie do przecenienia. To człowieczeństwo przez duże „C”
– tłumaczy Barbara Grochal,
koordynatorka projektu i wolontariuszka.

Łączenie pokoleń
Miejski projekt „Senior maluszka tuli” to efekt współpracy Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Poznania i pracowników Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei. Realizuje go Polskie Towarzystwo
Opieki Paliatywnej Oddział
w Poznaniu. Poznań jest miastem otwartym i zaspokaja
potrzeby wszystkich mieszkańców, a w tym projekcie łączymy pokolenia. – Wzorowaliśmy się na inicjatywie, która
pojawiła się kilka lat temu
w jednym ze szpitali w Atlancie, gdzie seniorzy tulili dzieci
na oddziale noworodkowym.
Pomyśleliśmy, że mogłoby
to zadziałać i u nas. Centrum Inicjatyw Senioralnych
przedstawiło taką propozycję

Urzędowi Miasta Poznania.
Prezydentowi bardzo spodobał się ten pomysł i zapadła
decyzja, żeby zrealizować
projekt w Poznaniu, a Miasto
przekazało środki na jego realizację. Postanowiliśmy to
zrobić w miejskim szpitalu
– dyrektor szpitala im. Franciszka Raszei i cały personel
okazali się bardzo otwarci
i chętni do realizowania projektu. W końcu szpital to nie
tylko miejsce, gdzie się leczy,
ale też miejsce, gdzie wspiera
się potrzebujących – wyjaśnia
Wojciech Bauer, dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych
w Poznaniu.

Telefony z całej Polski
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej opracowało
wszystkie procedury, a potem
wspólnie ze szpitalem przeprowadziło warsztaty i szkolenia. Nabór wolontariuszy trwał
do maja. Zainteresowanie
było ogromne. Organizatorzy
odebrali mnóstwo telefonów.
Dzwonili seniorzy i młodzi ludzie, nie tylko z Poznania, ale
z całej Polski. Z ponad setki
podań wybrano ostatecznie
30 osób. Zostało 19 wolontariuszy, wśród których jest
jeden mężczyzna. –Przekazano nam informacje, że chodzi o dobro tych dzieci, żeby
czuły się bezpieczne, nie były
samotne i mniej chorowały. To
jest dla nas ogromna radość,

fot. Szkolenie wolontariuszy w ramach projektu Senior maluszka tuli,
archiwum Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu

kiedy możemy przekazać maluchom odrobinę naszej miłości – tłumaczy Grażyna Kwiatkowska, wolontariuszka.
Wolontariusze przeszli długą
drogę. Musieli wziąć udział
w cyklu szkoleń. Poznali organizację pracy na oddziale,
ukończyli kursy BHP. W tajniki opieki nad noworodkami
wprowadziły ich wykwalifikowane położne, które wyjaśniły,
jak bezpiecznie zajmować się
tak małymi dziećmi, jak je karmić i jak przytulać. Wolontariusze nauczyli się też zasad epidemiologicznych związanych
z przebywaniem na oddziale
noworodkowym, poznali psychologiczne aspekty pracy,
a podczas pierwszych praktyk
zapoznali się ze znajdującym
się w szpitalu sprzętem i akcesoriami. Przeszli też badania
lekarskie niezbędne do tego,
by móc pracować z noworodkami. Za chwilę rozpoczną
prawdziwe dyżury. – Miałam

już okazję tulić ślicznego maluszka w ramach praktyk. Akurat mały obudził się głodny,
trzeba go było też przewinąć
i nakarmić, potem został utulony przeze mnie i zasnął. To
była wielka radość dla mnie,
a maluszek też bardzo dobrze
reagował – zwierza się Grażyna Kwiatkowska. – Sens temu
wszystkiemu nadają ludzie.
Też jestem wolontariuszką
w tym projekcie i widzę, jak
bardzo to działa w dwie strony. Komukolwiek mówię o tym
projekcie, wszyscy zawsze się
uśmiechają – podkreśla Barbara Grochal.

Z końca na początek
życia
„Senior maluszka tuli” to
pierwszy tego typu projekt
w polskim szpitalu. Realizowany jest pilotażowo. – Docierają do nas sygnały z innych
miast, że to świetny projekt.

Mamy nadzieję, że zachęcimy
innych do tego typu działań.
Ten pomysł jest prosty, a może
dać wiele dobrego. Chcielibyśmy, żeby był kontynuowany,
możliwe że zostanie rozszerzony o inne grupy – zaznacza
Wojciech Bauer. – Seniorzy
mogliby być wolontariuszami
w żłobkach, przedszkolach
czy pierwszych klasach szkoły. To jest niezwykle inspirujące. Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej działa na rzecz
Hospicjum Palium. Po naszemu myślimy sobie, że jesteśmy na końcu życia, a w tym
projekcie idziemy na początek
życia. Na początku i na końcu
jest potrzebny człowiek. Człowiek czuły, empatyczny, otwarty, pełen miłości. I tu nam
się to właśnie pięknie składa
w całość – dodaje Barbara
Grochal.
Aleksandra Gracjasz
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Ośrodek Wczasowy Komandor w Pogorzelicy
zaprasza na wypoczynek nad morze

WCZASY DLA SENIORÓW
OFERTA SPECJALNA NA 2020 r.
Już od 70 zł/os za dobę z pełnym wyżywieniem!
• 3 posiłki dziennie
• komfortowe pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienką, TV, tarasem
lub trawnikiem
• wieczorki taneczne z muzyką na żywo
• grill i ognisko
• animacje i zajęcia dla Seniorów
• bogaty program artystyczny przygotowany przez animatora
• cisza, spokój i piękne miejsca do spacerów oraz wycieczek
rowerowych
Ośrodek Wczasowy Komandor jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Sprawdź szczegóły na: www.owkomandor.pl
Masz pytania? Zadzwoń lub napisz. Czekamy!
tel. 91 386 30 19    kom. 501 571 830    biuro@owkomandor.pl

tygodniowe
pobyty
w cenie

608 zł

Krokus w Wiśle ZAPRASZA na:
• 14 dniowe turnusy rehabilitacyjne
już od 1299 zł/os. z możliwością
rozliczenia dofinansowania
• 7 dniowe wczasy rekreacyjno
- rehabilitacyjne już od 590 zł/os.
• wypoczynek i relaks
• imprezy integracyjne, zjazdy
szkolne i rodzinne

Pobyt
z wyżywieniem

od 79 zł
za dobę *

Oferujemy:
• komfortowe pokoje
• domową kuchnię, dni
potraw regionalnych
• zabiegi rehabilitacyjne
na miejscu

Rezerwuj już dziś!
tel. 33/855 11 40, kom. 731 731 110
ul.Górnośląska 9, 43-460 Wisła
email: krokus@krokus.pl www.krokus.pl
* dotyczy pobytu trwającego minimum 4 noce,
nie dotyczy świąt i długich weekendów

www.GazetaSenior.pl
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Usuń zaćmę
i odzyskaj wzrok
Zaawansowana technologia
w operacjach usunięcia zaćmy

Dzisiejsze zabiegi usunięcia zaćmy są tak nowoczesne,
że nie tylko pozwalają widzieć wyraźnie, ale także usuwają
współistniejącą wadę wzroku. Wielokrotnie pacjenci
komentując widzenie po zabiegu, używają określenia, że
nie pamiętają by kiedykolwiek tak dobrze widzieli.
Pan Włodzimierz zgłosił się do
Kliniki Optegra z problemem
zaćmy. Długo zwlekał z podjęciem decyzji o zabiegu, bał
się, nie umiał samodzielnie
podjąć decyzji. Zaćma była dla
niego znaczącym problemem,
ograniczała codzienną aktywność, przygotowanie posiłku
było ogromnym wyzwaniem.
Punktem kulminacyjnym i momentem zwrotnym stały się
drugie urodziny wnuka… Po
dwóch tygodniach od zabiegu
pan Włodzimierz zgłosił się na
kolejną wizytę kontrolną. Ze
łzami w oczach opowiedział,
jak wygląda jego dwuletni
wnuczek, że jest pięknym,
zdrowym chłopcem i że tylko
dzięki usunięciu zaćmy mógł
go wreszcie zobaczyć, bo
przez ostatnie dwa lata zaćma
zasłaniała mu cały otaczający
świat.
Pozytywną informacją dla
osób cierpiących z powodu
zaćmy jest to, że KAŻDĄ
zaćmę da się wyleczyć. Zaćma
to odwracalna przyczyna
ślepoty, zawsze można ją
usunąć, ale im wcześniej to
zrobimy, tym większa szansa
na sukces.

Ważna obecność
bliskich

Na wizytę do gabinetu okulistycznego warto wybrać się
z osobą towarzyszącą, która
pomoże zrozumieć uzasadnienie wyboru soczewki do
zabiegu. Bardzo często podczas rozmowy z lekarzem
specjalistą są obecne dzieci
lub opiekunowie pacjentów.
Ma to ogromny i bardzo pozytywny wpływ na przebieg całej diagnostyki okulistycznej.
Obecność najbliższych, ich
wsparcie pomagają pacjentowi zrozumieć nie tylko istotę
zabiegu, ale również pozwalają dokonać właściwego wyboru soczewki wewnątrzgałkowej.
Wybór soczewki to najważniejsza decyzja, która może
uratować wzrok. Bo jedyną
skuteczną metodą usunięcia
zaćmy jest wykonanie zabiegu polegającego na usunięciu
zmętniałej soczewki naturalnej
i wszczepieniu w jej miejsce
soczewki sztucznej. W le-

czeniu chirurgicznym zaćmy
mamy do wyboru soczewki
jedno- lub wieloogniskowe
(multifokalne), a jeśli poza zaćmą występuje też astygmatyzm, możemy zdecydować
się na soczewki toryczne.
Pierwszy typ soczewek poprawia ostrość wzroku na jedną
odległość (dal lub bliż), co
powoduje, że pacjent nadal
wspomaga się okularami. Natomiast drugi rodzaj przywraca pełen zakres widzenia.

Wzrok jak przed laty

Obecnie soczewki zaawansowane (multifokalne) to rozwiązanie, które nie ma sobie
równych na rynku. Jako jedyne umożliwiają jednoczesne
usunięcie zaćmy oraz korekcję wady wzroku skutecznie
i trwale (do końca życia).
Dzięki nim w trakcie jednego
zabiegu możemy pozbyć się
schorzenia i odzyskać wzrok,
jakim cieszyliśmy się przed
laty. To zaawansowane soczewki zapewniające widzenie do 3 odległości: bliży, dali
oraz na odległości pośrednie.
Aktualnie soczewka zaawansowana jest najlepszym rodzajem soczewki dla osób
po 60 roku życia, które chcą

odzyskać ostrość widzenia,
a tym samym samodzielność
i radość z życia codziennego.
Operacje zaćmy wykonujemy
tylko raz, wyboru soczewki
wewnątrzgałkowej dokonujemy raz na całe życie, dlatego
wybór ten jest tak szalenie
ważny.

Szybko i bez bólu

Wiele osób zwleka z podjęciem decyzji o zabiegu usunięcia zaćmy, bojąc się bólu, powikłań, rezultatów po zabiegu.
Niepotrzebnie – nowoczesna
chirurgia zaćmy to chirurgia
bezpieczna, szybka i bezbolesna. Aby jednak podjąć decyzję o zabiegu, rozwiać swoje obawy i wątpliwości warto
wiedzieć, jak on przebiega. By
przywrócić ostrość widzenia,
usuwa się naturalną zmętniałą soczewkę, na jej miejsce
wszczepia nową, sztuczną,
która ma działać jak przezierny, szlachetny kamień. Sam
zabieg trwa niespełna 15 min,
odbywa się w trybie ambulatoryjnym, w znieczuleniu kropelkowym. Takie rozwiązanie nie
obciąża naszego organizmu,
a po kilku godzinach możemy
bezpiecznie opuścić klinikę
i odpoczywać w domu.
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111 urodziny Antonina Partyka

REKLAMA

Drugą najstarszą współcześnie żyjącą Polką w kraju, za 113-letnią Teklą
Juniewicz z Gliwic, jest pani Antonina Partyka z miejscowości Bojadła na
zachodzie kraju. 19 lipca 2019 r. miałem zaszczyt odwiedzić panią Antoninę
w jej domu rodzinnym, gdzie pozostaje pod troskliwą opieką otoczona
miłością najbliższych, syna Jerzego, wnuczki Wiesławy i jej męża.

fot. Archiwum prywatne: Antonina Partyka, niedługo przed swoimi
111. urodzinami i Wacław Jan Kroczek

Urodziła się jako Antonina Bogatek, córka Marcina Bogatek
i Zofii Bogatek z domu Dworak, 22 września 1908 roku
w miejscowości Komaszyce,
gmina Gowarczów, powiat
Końskie, województwo świętokrzyskie. Wówczas był to
zabór rosyjski, pani Antonina
urodziła się zatem jako poddana cara Mikołaja II. Sześć
lat później wybuchła pierwsza
wojna światowa, a ponad 10
lat później Polska odzyskała
niepodległość. W Komaszycach pani Antonina spędziła
dzieciństwo i młodość. W tym
czasie przyszła polska superstulatka często chorowała.
Miała dwójkę starszego rodzeństwa, Franciszkę i Jana.
W 1926 roku, mając 18 lat,
poślubiła Antoniego Partykę,
który był kochającym i troskliwym mężem. Z ich związku
urodziło się sześcioro dzieci:
Zdzisław, Teresa, Jerzy, Czesława, Halina i Meruta. Wspólnie prowadzili gospodarstwo.
Szczęśliwe lata przerwał wybuch drugiej wojny światowej.
Antonina miała wówczas 31
lat. W latach okupacji Antoni
Partyka cudem uniknął łapanki w pobliskich Końskich.
Do domu wrócił pieszo. Pani
Antonina, która zdążyła usłyszeć wieści o jego prawdopodobnym porwaniu, spotkała
wracającego męża w czasie
pracy na gospodarstwie. Można tylko próbować sobie wyobrazić, jak wielkie musiały
być szczęście i ulga ponownie
połączonych małżonków.

Na Ziemiach
Odzyskanych
Po wojnie, w 1953 roku, państwo Partykowie przeprowadzili się wraz z dziećmi na
Ziemie Odzyskane do Bojadeł na Ziemi Lubuskiej. Tam
powiększała się ich rodzina,
pojawiały się kolejne pokolenia. W starszym wieku pani
Antonina cieszyła się bardzo
dobrym zdrowiem, mimo że
sama zwykła mówić, że nie
minęło jej wiele dolegliwości.

Jej bliscy wspominają, że
cechowała ją wyjątkowo staranna dbałość o zdrowie. Jedyną hospitalizację przeszła
w latach 70-tych w związku
z operacją dróg żółciowych.
Mąż Antoni dożył sędziwego
wieku 92 lat. Całe swoje życie
spędzili pracując na gospodarstwie. Praca była ciężka,
a rodzina liczna. W 2008 roku
swoje 100-lecie Antonina Partyka świętowała w Gminnym
Ośrodku Kultury. Była też
obecna na mszy dziękczynnej
za przeżyty wiek. Jest osobą
głęboko wierzącą. Na bieżąco
interesuje się wydarzeniami
ze świata. Dużo słucha radia.
Ma bardzo dobry apetyt. Lubi
bigos, gołąbki, skrzydełka
z kurczaka, placki ziemniaczane, pieczywo, płatki na
mleku, kaszę gotowaną. Unika tłustych potraw i alkoholu.
Nigdy nie paliła papierosów.
Już podczas pierwszych odwiedzin dziennikarza w 2015
roku wyznała, że długie życie
całkowicie zawdzięcza Bogu.
Na jej sekret długowieczności
składają się „zalewajka kielecka”, tj. zupa na zakwasie
z dodatkiem śmietany, herbata z dzikiej róży i warzywa,
a także nawyk rozpoczynania każdego dnia od szklanki
wody, a kończenia filiżanką
cappuccino, zawsze o stałych
porach. Troje jej dzieci nadal
żyje. Doczekała się 8 wnucząt,
19 prawnucząt i 13 praprawnucząt.

Długowieczność
We wrześniu 2018 roku Antonina Partyka ukończyła 110
lat jako druga superstulatka
w historii województwa lubuskiego po Rozalii Milczarek
(1869-1981), która tak zacny
jubileusz obchodziła 39 lat
wcześniej. W świetle obecnej
wiedzy we współczesnej historii Polski jedynie 18 osób
osiągnęło ponad wszelką
wątpliwość status superstulatki i były to same kobiety. 22
września 2019 roku ukończyła
111 lat, wg badań jako dzie-

siąta osoba we współczesnej
historii Polski. Z rocznika 1908
status superstulatki osiągnęły
również Maria Roszak (siostra
Cecylia, 1908-2018) i Irena
Śmiałowska (1908-2019). Drugą najstarszą osobą w kraju została pani Antonina po
śmierci tej ostatniej w marcu
2019 roku. Rok 1908 wydaje
się być pierwszym, z którego
110 lat w Polsce osiągnęły aż
trzy osoby. Razem ze 113-letnią Teklą Juniewicz z Gliwic
i niecały rok młodszą 110-letnią Marianną Błaziak z Dobryniowa-Kolonii (województwo
lubelskie) Antonina Partyka
jest jedną z trzech obecnie żyjących superstulatek w Polsce.
Tak długie i szczęśliwe życie
nie byłoby możliwe, gdyby nie
lata opieki i miłości jej kochających najbliższych, w tym syna
Jerzego, wnuczki Wiesławy
i jej męża, którym składam słowa najwyższego uznania oraz
serdecznie podziękowania za
wizytę i możliwość rozmowy
z Seniorką Rodu.
Wacław Jan Kroczek

Witamina D
Konieczna
w diecie
seniora

Z badań wynika, że aż 90
proc. Polaków ma niedobór
witaminy D. Skutecznym
rozwiązaniem jest suplementacja. Aktualne rekomendacje specjalistów zalecają
przyjmowanie tej witaminy
we wszystkich grupach wiekowych. Zalecane dawki
witaminy słońca u osób dorosłych to 800 do 2000 jednostek międzynarodowych
na dobę. Wyższe dawki zalecane są u osób otyłych,
ciemnoskórych i pracujących na zmianach nocnych.
Eksperci podkreślają, że
jej działanie jest bardzo
szerokie, m.in. wpływa na
funkcjonowanie układu odpornościowego. Objawami
niedoboru witaminy D są
często bóle mięśniowe, bóle
stawowe, ogólne złe samopoczucie i częste infekcje,
zwłaszcza u kobiet w okresie
menopauzalnym, kiedy to
ochronne działanie estrogenów przestaje funkcjonować.
Pamiętajmy, że witamina D
nie działa doraźnie, dlatego
nie ma sensu przyjmować jej
dużych dawek np. w okresie
infekcji, ale regularnie w zalecanych ilościach.
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Otyłość Polaków,

czyli problem wagi ciężkiej
Obecnie z nadmierną masą ciała zmaga się co
drugi dorosły Polak. Mimo rosnącej skali zjawiska,
problem nadwagi lub otyłości w swoim otoczeniu
dostrzega zaledwie 39 proc. mieszkańców kraju –
dowiadujemy się z badania MultiSport Index 2019.

Z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że podwyższoną masę ciała ma blisko
dwa miliardy ludzi na świecie.
W ciągu ostatnich 40 lat populacja osób otyłych zwiększyła
się prawie trzykrotnie.
- Na podstawie prowadzonych
w Polsce badań nadwagę i otyłość ma obecnie 40 proc. osób
w wieku 25-29 lat, 55 proc.
osób w wieku 35-39 lat i ponad
65 proc. dla osób powyżej 50.
roku życia. Uśredniając, z problemem nadwagi zmaga się
w naszym kraju co drugi Polak,
a co czwarty jest otyły – mówi
dr Janusz Dobosz z Narodowego Centrum Kondycji Fizycznej
AWF Warszawa.
Najnowsze dane CBOS pokazują, że w ciągu ostatnich 5 lat
odsetek Polaków z nadmierną masą ciała zwiększył się
o 8 proc. Tymczasem badanie
MultiSport Index 2019 wskazuje, że jedynie 39 proc. badanych osób, czyli tylko dwóch
na pięciu Polaków, dostrzega
we własnym otoczeniu problem nadwagi czy otyłości.
- Jeśli tak wszechobecny
zjawisko umyka naszej uwadze, może to oznaczać, że
nie utożsamiamy nadmiernej
masy ciała z poważnym zagrożeniem dla zdrowia lub po
prostu nie potrafimy prawidłowo rozpoznać nadwagi czy
otyłości – komentuje dr Janusz Dobosz.

Waga odbija się na zdrowiu
Wpływ nadwagi na zdrowie
wyraźnie dostrzegają za to
osoby borykające się z nadprogramowymi kilogramami.
Tylko połowa ankietowanych
z otyłością dobrze ocenia
swoje zdrowie, 16 proc. jasno
deklaruje, że ich stan zdrowia jest zły. Wśród Polaków
z prawidłową masą ciała aż
77 proc. dobrze ocenia swoje
samopoczucie (CBOS 2019).
- Nadwaga i otyłość w znaczący sposób sprzyjają rozwojowi innych chorób cywilizacyjnych: cukrzycy typu II,
nadciśnienia tętniczego i innych chorób naczyniowo-sercowych, takich jak np. miażdżyca, udar mózgu czy zawał
mięśnia sercowego. Podwyż-

szona masa ciała zwiększa
także prawdopodobieństwo
wystąpienia niektórych nowotworów jak na przykład raka
jelita grubego. Warto zauważyć, że są to choroby, które
w znaczącym stopniu wpływają na długość życia Polaków
– zaznacza dr Ernest Kuchar
specjalista medycyny sportowej, Warszawski Uniwersytet
Medyczny.
Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że nadmierna
masa ciała odpowiada w ciągu roku za blisko 3 miliony
zgonów na całym świecie.

Gdzie leży przyczyna
dużej wagi?
- Główną przyczyną nadwagi
i otyłości, poza powikłaniami
innych chorób i uwarunkowaniami genetycznymi, jest
dostarczanie zbyt dużej ilości
kalorii, w stosunku do podejmowanego w ciągu dnia wysiłku fizycznego. Najlepszą
metodą prewencji jest w tym
zakresie zbilansowana i zdrowa dieta połączona z odpowiednio dużą dawką aktywności fizycznej – zaznacza dr
Ernest Kuchar.
WHO za minimum aktywności fizycznej, która pomaga
osiągnąć istotne korzyści
zdrowotne, uznała 150 minut umiarkowanego wysiłku
fizycznego tygodniowo. Na
taką aktywność składać się
może np. szybki marsz lub
inny wysiłek wytrzymałościowy o intensywności powodującej uczucie ciepła i przyspieszenie oddechu.
- Dane zgromadzone w ramach badania MultiSport Index
2019 pokazują, że zaledwie
1/3 aktywnych fizycznie Polaków powyżej 15. roku życia,
czyli około 7 milionów osób,
może spełniać podstawowe
zalecenia dotyczące aktywności fizycznej. Co więcej, blisko
połowa z nas spędza w pozycji siedzącej ponad 5 godzin
każdego dnia, a 36 proc. nie
korzysta z żadnej formy aktywności fizycznej, włączając w to
spacery. Tymczasem gdyby co
druga nieaktywna osoba w Polsce zaczęła ćwiczyć, o 190
tys. zmniejszyłaby się liczba
osób z nadwagą, a o 634 tys.
z otyłością – podkreśla Adam
Radzki, Członek Zarządu Benefit Systems, spółki będącej
twórcą programu MultiSport.
Najmniej aktywną fizycznie
grupą społeczną, która jednocześnie w największym stopniu boryka się z problemem
nadmiernej masy ciała, są seniorzy. Wśród nich poziom aktywności fizycznej wynosi zaledwie 53 proc., podczas gdy
średnia dla ogółu Polaków powyżej 15. roku życia to 64 proc.
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Bilard w rękach seniorów
Sport to zdrowie, a aktywność fizyczna łączy się z uprawianiem
różnego rodzaju sportów. Bule, kręgle, szachy, bilard znajdują się
wśród najchętniej wymienianych przez seniorów gier zespołowych.
Między innymi właśnie dlatego, że ćwiczy się je w grupie.
Zachęcaliśmy seniorów do
nabywania lub doskonalenia umiejętności gry w bilard
w klubie TCF HUB. Dziś postanowiliśmy dowiedzieć się,
dlaczego pośród wielu dyscyplin grę w bilard promują wśród seniorów. – Gram
w bilard, od tego zaczęła się
cała działalność przedsiębiorstwa społecznego, ale
jak pytam seniorów, to słyszę, że jest to sport właśnie
dla nich – mówi organizator
ligi bilarda dla seniorów Tomasz Żybula.
W klubie od lat rozwijane
są bilard, tenis stołowy, dart
i piłkarzyki. – Choć nasz klub
jest otwarty od godz. 9.00,
to w porannych godzinach
nie za wiele się dzieje. Gdy
dowiedziałem się o Centrach
Aktywności Seniorów działających w Krakowie, postanowiłem zaprosić seniorów do
naszego klubu – wspomina
początki przygody z seniorami Tomasz Żybula z klubu
TCF HUB. – Skontaktowałem się z panią Pełnomocnik
Prezydenta Miasta Krakowa
ds. Polityki Senioralnej, Panią Anną Okońską-Walkowicz. Pomysł się spodobał
i tak zaczęliśmy budować
ligę seniora. Bo taki jest dziś
cel – dodaje.
Dlaczego bilard?
To sport dla wszystkich i dyscyplina, która w żaden spo-

sób nie wyklucza seniorów,
pozwala popracować nad
koncentracją, jest także bardzo towarzyska.
Jednak osoby starsze często
mają obawy, że nie podołają. – Niepotrzebnie. Naszym
zadaniem jest przekonać seniorów, aby zrobili ten pierwszy krok, bo naprawdę nie
ma się czego bać – kontynuuje pan Tomasz.
Jak się dowiedzieliśmy,
w bilard można grać na różne sposoby, samemu, jak
i w cztery osoby. Są różne
odmiany tej gry. Nie potrzeba tu wyśrubowanej kondycji i dużej wytrzymałości.
Jednocześnie grając ćwiczymy koncentrację. Zmagamy
się z samym sobą i doskonalimy swoje umiejętności.
Bilard ma jeszcze jedną wielką zaletę – to sport towarzyski – w międzyczasie można
swobodnie
porozmawiać.
I nie jest to gra tylko dla
mężczyzn. Klub regularnie
gości 75-letnią fankę bilarda, która przyjeżdża z Nowej
Huty. Mocnym argumentem
„za” jest także fakt, że seniorzy mogą grać w klubie TCF
HUB bezpłatnie do godz.
16.00.
Kolejny turniej
26 sierpnia odbyły się I Bilardowe Mistrzostwa Seniorów
i Mistrzostwa w Tenisie Stołowym organizowane przez

przedsiębiorstwo społeczne
w Krakowie. Pierwszy, wakacyjny turniej był połączeniem
turnieju bilarda i tenisa stołowego. W trakcie przygotowywań jest turniej mikołajkowy,
który odbędzie się 28 listopada i będzie dedykowany
bilardowi.
Klub udostępnia sale i sprzęt.
Można także skorzystać tu
z bezpłatnych szkoleń. –
Seniorzy grają. Codzienne
zbiera się grupa, czasem
większa, czasem mniejsza,
ale zawsze są – podkreśla
Tomasz Żybula.
Każdy może dołączyć, formuła jest otwarta. Pierwszy
turniej skierowany był do
początkujących i amatorów
i taka też formuła będzie
obowiązywała w listopadzie. – Amator jest pojęciem
względnym, bo tu kwalifikują
się także osoby, które kiedyś
grały, stąd grupa początkujących – wyjaśnia organizator. Reguły są dobrane do
umiejętności seniorów. Nie
ma obaw, że któryś z uczestników nie podoła, ale można
również przyjść i zobaczyć,
jak inni grają. Będą upominki i poczęstunek dla wszystkich, którzy tego dnia odwiedzą klub.
– Serdecznie zapraszamy
do nas każdego, szczególne osoby, które nie potrafią
grać w bilard. Jesteśmy tu

po to, aby pokazać, wytłumaczyć i nauczyć. Można
przyjść, zapoznać się z tą
dyscypliną i stwierdzić, czy
to jest dla mnie. A ponieważ
prowadzimy także inne dyscypliny, każdy ma szansę
znaleźć coś dla siebie – zachęca Tomasz Żybula.
Kontakt
Organizatorem zajęć i turnieju jest Przedsiębiorstwo
Społeczne non profit TCF
HUB Centrum Sportu i Integracji Klubu TCF HUB, al.
29 listopada 94, Kraków,
tel. 510 206 606.

Targi Seniora w Krakowie – podsumowanie
Kilkaset przebadanych osób, kilkadziesiąt wykładów, debat i występów oraz blisko pięć
tysięcy gości – to podsumowanie tegorocznych Targów Seniora w Krakowie. Wydarzenie
ponownie połączyło pokolenia, przynosząc mnóstwo entuzjazmu i uśmiechu.
– Z licznych rozmów, które
przeprowadziliśmy z uczestnikami targów, wiemy, że
organizowane przez nas
wydarzenie jest dla nich bardzo ważne. Gdy człowiek
jest młody, to nieustannie
się spieszy. Po przejściu na
emeryturę nagle jest więcej czasu i niektórzy mają
problem z jego zagospodarowaniem. To idealny moment, aby przypomnieć sobie pasje i zainteresowania
z młodości. Program Targów
Seniora został tak skonstruowany, aby każdy znalazł coś
dla siebie – mówi Grażyna
Grabowska, Prezes Targów
w Krakowie.
W zdrowym ciele
zdrowy duch
W tym roku nie zabrakło:
warsztatów, koncertów, pokazów artystycznych, spotkań teatralnych, wykładów
naukowych i wystaw. Na
ponad 100 stoiskach pre-

zentowana była oferta biur
podróży, ośrodków wypoczynkowych, placówek zdrowia, producentów kosmetyków, suplementów diety oraz
uzdrowisk i sanatoriów.
Długie kolejki ustawiały się
do stoisk, na których wykonywane były badania kontrolne (wzroku, słuchu, ortopedyczne, ciśnienia, USG).
Odwiedzający chętnie brali
udział w wykładach i prelekcjach o tematyce zdrowotnej. Dyskutowano na temat
szczepień, pracy nad poprawą pamięci oraz sposobami
radzenia sobie z dolegliwościami układu kostnego.
Już od wejścia ciekawość
wzbudzał mobilny samochód, w którym przez dwa
dni przeprowadzane były
badania słuchu.
Recepta na
długowieczność
Targi Seniora udowadniają,
że czasem wystarczy podjąć

minimalny wysiłek, zrobić
jeden niewielki krok, aby odmienić swoje życie. – Mam
takie powiedzenie: Póki ruszają się zawiasy, trzeba się
ruszać! Wyjdźmy z domu,
nie siedźmy, wtedy te nasze
kolana i ręce będą lepiej pracowały. Będziemy zdrowsi
i szczęśliwsi – tymi słowami
Andrzej Piętowski, podróżnik, kajakarz i odkrywca zachęcał seniorów do aktywnego trybu życia.
Seniorzy tak samo, jak młodsi ludzie chcą się bawić i cieszyć życiem. Wie o tym doskonale silver influencerka
Beata Borucka, znana w sieci jako „Mądra Babcia”, która
w trakcie targów w mediach
społecznościowych napisała: „10 rano, a zabawa jak
w środku nocy na weselu”.
Pozytywną energią zarażali
również uczestnicy popularnego programu telewizyjnego „Sanatorium Miłości”,

którzy na każdym kroku
udowadniają, że wiek nie ma
znaczenia. Na zakończenie
targów na Scenie Głównej
odbyło się spotkanie z wybitnym muzykiem kompozytorem i wokalistą – Tadeuszem
Woźniakiem. Towarzyszyła
mu żona, Jolanta Majchrzak-Woźniak – pianistka, piosenkarka i aktorka.
Jaki jest przepis na długowieczność? Z pewnością
wiele osób chciałoby go poznać. – Dla organizatorów
Targów Seniora bardzo ważny jest uśmiech gości. To on
powoduje, że czujemy się
młodsi, zdrowsi i szczęśliwsi.
Naszym celem było sprawić,
aby każdy, kto odwiedzi nasze wydarzenie, opuszczał
EXPO Kraków z poczuciem
spełnienia i energią do realizacji marzeń i pasji – podsumowuje Józef Stachów,
kierownik zespołu.

fot. Archiwum Przedsiębiorstwo Społeczne non profit TCF HUB

Seniorzy z pasją

Kraków gościł grupę osób działających na
rzecz aktywizacji i integracji seniorów na ponadnarodowym poziomie. Uczestnicy z Francji, Rumunii i Polski mogli poznać ciekawe
i popularne w tych krajach formy spędzania
wolnego czasu, rozwijania pasji i zainteresowań seniorów. Była to także okazja do przybliżenia dziedzictwa kulturowego i poszerzenia wiedzy z zakresu historii i tradycji.
Skąd pomysł na gości zagranicznych? – Jestem stuprocentową
Obywatelką
Europy. Chcę wiedzieć, co
się dzieje u naszych sąsiadów – mówi nam Barbara
Szafraniec, przewodnicząca
Ogólnopolskiego
Porozumienia o Współpracy Rad
Seniorów. 16 października
w Krakowie goście spotkali
się m.in. z Przewodniczącą
i Pełnomocnik Prezydenta
Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, Panią Anną
Okońską-Walkowicz. Rozmawiali o radach seniorów
jako ambasadorach interesów osób starszych ludzi.
– Goście nie mieli wiele czasu, więc tempo spotkania
było oszałamiające. Spotkanie to przede wszystkim
kontakt z ludźmi. Zaprosiłam
grupy na środek, aby opowiedziały, co robią u siebie.
Usłyszeliśmy, co dzieje się
w dwóch francuskich miastach i w Rumunii. Na swoją
prezentację już nie znalazłam czasu – kontynuuje
Barbara Szafraniec.
Uczestnicy projektu „Seniorzy z pasją” to przedstawiciele miast partnerskich
Sosnowca: seniorzy, pracownicy urzędów, radni odpowiedzialni za współpracę
z seniorami. Więc co robili

w Krakowie? Jak ustaliliśmy,
w Sosnowcu działa prężnie reprezentantka Ogólnopolskiego Porozumienia
o Współpracy Rad Seniorów, której zależało na spotkaniu z Porozumieniem, a to
swoją siedzibę ma w Krakowie. Oczywiście był to świetny pretekst do zwiedzania
miasta. – Pierwotnie zakładałam, że spotkanie odbędzie się w nowej, pięknej
siedzibie Rady Krakowskich
Seniorów na al. Daszyńskiego, ale gdy okazało się, jak
wielu będzie gości, zamarłam i udałam się po pomoc
do Pani Pełnomocnik, która
mnie nie zawiodła – tłumaczy Pani Barbara.
Wizyta trwała od 14 do
18 października. Goście
mieli okazję wziąć udział
w debacie na temat standardów współpracy seniorów z władzami miast oraz
uczestniczyć w warsztatach
fotograficznych, aktorskich
i kulinarnych. Zwiedzali Sosnowiec i Kraków.
– Jestem pod tego wrażeniem spotkania. Nawiązaliśmy przyjaźnie, obiecaliśmy
sobie to powtórzyć, bo na
pogłębioną dyskusję zabrakło nam czasu – dodaje Barbara Szafraniec.
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ODKRYCIA MEDYCZNE 2018:

Aparat słuchowy przeżytkiem?
Przełomowe odkrycie naukowców
z Wielkiej Brytanii rewolucją w walce
ze wszelkimi wadami słuchu!

TYL
27 KO do

Wystarcz

y nakleić

listop
ada

72%

tanie

j!

Przywracają 100% sprawności słuchowej, a ich technologia jest 88 razy
tańsza, niż kupno większości aparatów słuchowych.W 28-dni – bez operacji:
ü wzmocnisz najważniejsze dźwiękii mowę ludzką,
ü wyeliminujesz niechciany hałas i szumy uszne!
Czy to naprawdę tak działa,
czy jest skuteczne?

Aparat to istne dziadostwo!
Wciąż wypadał mi z uszu, w
dodatku te wszystkie trzaski
i piski doprowadzały mnie
do szału! Zaryzykowałam
z plastrami i szczerze...
Wygoda w noszeniu niesamowita, działają nawet
gdy śpię, w tłumie znów słyszę wyraźnie,
radio w kuchni też. To dopiero trzeci tydzień odkąd je noszę, a już jestem ciekawa,
Halina C. (62 l.) z Mrozów
co będzie dalej.

-7

wysiłku zaczniesz słyszeć wyraźnie, a niepożądane szumy i trzaski w tle znikną bezpowrotnie! Inteligentne nanopolaryzatory wzmocnią bowiem dźwięki ważne, a wyeliminują
zbędne, takie jak zgiełk uliczny, stukot obcasów
sąsiadki za drzwiami mieszkania, szczęk sztućców
w restauracji czy gwar ludzkich rozmów.
1 W odróżnieniu od doraźnych metod walki z ubytkami słuchu, takich jak wzmacniacze
i drogie aparaty słuchowe, gdzie poprawiana
jakość słyszanych dźwięków ma miejsce tylko
w trakcie ich noszenia, ta innowacyjna metoda stanowi ogromny przełom. Przede wszystkim regeneracja uszkodzonych komórek słuchu odbywa się nawet kilkanaście godzin po
zakończeniu aplikacji pojedynczego plastra,
w tym także podczas snu.
Będziesz doskonale rozumieć tych, którzy mó2 Jest odpowiednia dla osób z każdą
wią cicho i niewyraźnie. Usłyszysz wszystko wadą, niezależnie od wieku czy płci. Zoi wszystkich wokół siebie, nawet z dalszej odle- stała stworzona zarówno dla lekko, jak
głości. Masz dość tego, że nie słyszysz, co mówią i mocno niedosłyszących, noszących aparaty i
do Ciebie inni?
wzmacniacze słuchu, a także osób od dawna traDzięki specjalnej formule plastrów – pionych szumami usznymi.
w sposób automatyczny i pozbawiony Twojego
3 Biomagnetyczne plastry potrafią usunąć
nawet wieloletnie i bardzo poważne ubytki słuchu. Aktywizują system odnowy układu
słuchowego, zmuszając organizm do rozpoczęcia procesu
automatycznej regeneracji komórek. Odczuwalna poprawa
zauważalna jest już nawet po
kilkudziesięciu godzinach od
ich pierwszej aplikacji. Po upływie około 30 dni możliwe jest
całkowite odzyskanie dawnej
PRZED kuracją
PO kuracji
sprawności słuchu oraz przywrócenie mu ostrości i dokładNa zdjęciu po lewej stronie widzimy znajdujące się w przewodzie śliności, porównywalnej do tej w
makowym uszkodzone komórki rzęsate skierowane w dół, powstałe
wieku 25 lat. Następuje zwiękna skutek zniszczenia komórek słuchowych. Tego typu uszkodzenie
szenie komfortu słyszenia nawet
blokuje swobodny przepływ sygnałów dźwiękowych, powodując
o 53%, zregenerowanie koich nieczytelny odbiór. Słyszymy słabo i niewyraźnie. Po kuracji
mórek słuchowych oraz blisko
struktura rzęs się odbudowała (zdjęcie po prawej), odzyskała swoje
prawidłowe, pionowe ułożenie. Odbiór i rejestracja dźwięków prze14-krotna poprawa wyłapywabiega w sposób prawidłowy, dźwięk jest mocny i czysty.
nych szeptów i głosów w tłumie.”

Siostra od lat mieszka w Anglii, plastry wysłała mi
w prezencie. Mówi „Basiu weź
ich spróbuj, tutaj większość
moich znajomych już dawno
odstawiła aparaty, wzmacniacze i inne cuda, korzystają
tylko z nich. Jak nie zadziałają, to biorę to na
siebie.” Od aparatu miałam już rany na uszach,
więc spróbowałam. Minęły 3-tyg. odkąd naklejam te dyskretne plastry. Zauważyłam, że
stojąc tyłem do TV, słyszę wszystko głośno,
a dźwięk jest czysty, jak nigdy wcześniej. Nigdy
bym nie pomyślała, że technologia tak poszła
Barbara W. (73 l.) z Dąbrowy
do przodu.

Dzięki szeregowi badań udało się dowieść ponad wszelką wątpliwość skuteczność tej metody.
Została opatentowana i do dziś jest wykorzystywana głównie przez prywatne ośrodki laryngologiczne dla zawodowych muzyków, na co dzień
pracujących słuchem.
W przeprowadzonych testach klinicznych
potwierdzono, że nowo odkryta biostymulująca aktywna formuła plastrów, ma blisko 97%
skuteczności. Osoby między 39-94 rokiem
życia, biorące udział w badaniach, potwierdziły redukcję szumienia (głównie spowodowanego wieloletnią pracą w hałasie) aż o 82%
w porównaniu ze stanem sprzed rozpoczęcia badania, 14-krotną różnicę w wyłapywaniu szeptów i głosów w tłumie oraz bezsporną
i radykalną poprawę słyszalności mowy ludzkiej,
grającego radia i TV. Zapytani, kiedy ostatni raz
słyszeli tak dobrze, w 95% przypadków odpowiadali – „między 24, a 35 rokiem życia”.
Geniusz skuteczności nowej, biomedycznej formuły opisuje dyrektor ośrodka badawczego Christopher Washington:
Odkryliśmy, że spolaryzowanie siły elektromagnetycznej pozwala odbudować i zmusić do
właściwego działania komórki rzęsate, odpowiedzialne za rejestrowanie i odbieranie docierających do nas dźwięków. Wyniki przeprowadzonych badań zszokowały nas samych, ale
i jednoznacznie pokazały, że regularne noszenie
„Neodymium2000” w zdecydowanej większości
przypadków pozwala odzyskać nawet do 100%
sprawności słuchowej w zaledwie kilka tygodni.
To oznacza, że aż 98,2% przypadków zadeklarowało ich 14-krotnie wyższą skuteczność, niż
w przypadku 88 razy droższego aparatu słuchowego, wzmacniacza słuchu, niewygodnych
i trudnych w aplikacji olejków czy groźnych zastrzyków w bębenki.
Wystarczy, że nakleisz dyskretne plastry za
uchem i będziesz je regularnie nosić. Fale rozpocz-

2%

G

rupa brytyjskich naukowców poszła
„na wojnę” z producentami aparatów słuchowych. Już ponad 300 tys.
Europejczyków porzuciło drogie i nieskuteczne metody walki z niedosłuchem, korzystając
tylko z tej metody. Badania kliniczne dowodzą,
że w ciągu 4-tygodni przywraca ona słyszenie
pełnego zakresu dźwięków – od szeptów po wysokie tony.
„Nie mamy najmniejszych wątpliwości – dzięki biomedycznym plastrom, znów usłyszysz wyraźną mowę ludzką, śpiew ptaków za oknem,
dźwięki radia i TV, kwotę do zapłaty w sklepie
i każde wypowiedziane przez księdza słowo.
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bezpieczne, nie wywo
ną proces intensywnej regeneracji kanału słuchowego oraz komórek rzęsatych. Zazwyczaj już po zaledwie kilku dniach następuje poprawa. Zaczniesz
wyłapywać coraz więcej dźwięków, słyszeć ostrzej
i wyraźniej. Nanotechnologia wykorzystywana
m.in. do produkcji statków kosmicznych najnowszej
generacji to dokładnie ta sama technologia, z której skorzystano przy produkcji „Neodymium2000”.
Dzięki temu problem niedosłyszenia nawet
w najcięższych przypadkach przestaje istnieć. Pani Barbara z Dąbrowy, kierowniczka firmy zajmującej się produkcją części do
samochodów oraz Pani Halina z Mrozów,
kiedyś
nauczycielka
muzyki
opowiadają
o tym, jak biomedyczne plastry odmieniły ich życie
(patrz ramki).

Odzyskaj słuch nawet o 88
razy taniej niż z aparatem
słuchowym!
Biomedyczne plastry podbijają zagraniczne rynki.
Zyskały ogromne uznanie aż 21 krajów, skradły
serca m.in.: Brytyjczyków, Norwegów, Japończyków, Czechów, Finów, Szwedów i najbardziej wymagających Niemców! Długo oczekiwane są już
dostępne również w Polsce. Małe, dyskretne, wygodne i przystępne cenowo dla wszystkich! Dzięki specjalnej refundacji możesz z nich skorzystać
aż 72% taniej. „Neodymium2000” są dostępne
tylko w sprzedaży tel. Klubu Seniora. Nie kupisz
ich w sklepach czy aptece. Ilość zestawów jest
ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
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Pierwszym 150 osobom, które zadzwonią do 27 LISTOPADA 2019 r.,
ych,
przysługuje refundacja! Otrzymasz wówczas 20 plastrów biomagnetyczn
k
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wspomagających eliminowanie proces
słuchowych zamiast za 317zł tylko za 87zł (przesyłka GRATIS)!
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zwierzęta na drodze!

Poczucie bezpieczeństwa, zło, niebezpieczeństwo to
subiektywne uczucia. Wszyscy je znamy. Są jednak niebezpieczeństwa, które zagrażają ludzkości i całej Ziemi.
Naukowcy różnych dziedzin od lat alarmują – ZIEMIA GINIE! Na całym świecie ludzie protestują przeciwko porażającym decyzjom polityków. Klimat Ziemi jest nieustannie niszczony, ale nie wszyscy to rozumieją.

To był dla niej szczęśliwy
dzień. Ponad dwieście dni ciąży i mały jelonek ujrzał świat.
Jest zdrowy, piękny, dba
o niego bardzo. Jelonek rośnie, jest ciekawy lasu, biega,
ale na razie nie odchodzi zbyt
daleko od mamy.
Jednak pewnego dnia uznał,
że musi zobaczyć, co tak hałasuje w lesie, to były obce
odgłosy, których jeszcze nie
znał. Letni deszcz przestał
padać. Mały jelonek idzie, rozgląda się, biegnie… Zobaczył
coś dziwnego, oświetlonego
– słońce odbijało się, raziło
w oczy. Biegnie, a za nim jego
mama-łania. Nie zauważyła,
kiedy nagle oddalił się. Teraz
wszystko zrobi, aby go zatrzymać. Wyczuwa niebezpieczeństwo.
Pisk opon i huk! Łania w ostatniej chwili ratuje jelonka, ale
sama leży na jezdni. Potrącona, nie może się ruszyć. Wyje
z bólu. Próbuje wstać, próbuje… po dłuższej chwili, z wielkim trudem podnosi się i na
trzech nogach usiłuje wrócić do
lasu. Przerażony jelonek biega
wokół, płacze, nie rozumie, co
się dzieje z jego mamą…
Wypadek nagrała samochodowa kamerka. Oglądam, pytam: jak to się stało?!
Wybrali się na weekend do
wsi koło Białowieży. Prowadził
tata, dobry kierowca, jeździ od
ponad dwudziestu lat. Jechali dobrym, sprawnym autem,
dwoje dorosłych i dwoje ośmiolatków. Śpiewali piosenki,
świetnie się bawili, podróż
szybko mijała. Jechali z War-

szawy do przyjaciół, cieszyli
się na spotkanie, na bycie razem, wędrówkę po Puszczy
Białowieskiej, na słuchanie
lasu, ciszy i „złapanie” dobrego, czystego powietrza.
Kiedy byli kilkanaście kilometrów od Białowieży zaczął
padać deszcz – letni, ciepły
kapuśniaczek. Wjechali na
lokalną, wąską, asfaltową drogę. Co kilkaset metrów mijali
ostrzegawczy znak drogowy:
A-18B, zwierzęta dzikie. Wszyscy kierowcy doskonale znają
ten znak – skaczący jeleń.
Na Podlasiu i wszędzie tam,
gdzie są lasy i dzikie zwierzęta,
ten znak często stoi przy drogach. Puszcza Białowieska,
jej okolice są pełne zwierząt.
Trzeba wtedy jechać wolniej,
czujnie, uważać, bo w każdej
chwili na drogę może nagle
wyskoczyć zwierzę. Spotkanie
z jeleniem, łanią, z wielkim żubrem, czy z dzikiem może być
bardzo groźne dla obu stron.
Tutaj na szczęście ucierpiało
tylko auto. Ludziom fizycznie
nic się nie stało, jednak przeżyli strach i, jak mówią, zapamiętają to na zawsze. Ostre,
gwałtowne hamowanie było
niebezpieczne na mokrej po
deszczu szosie. Łania ratowała swoje dziecko, wpadła na
samochód.
Czy łania przeżyje? Trudno
powiedzieć, ale na pewno złamana noga to ból i niebezpieczeństwo. Mama-łania może
stać się łatwym łupem np. wilków. Jelonek bez jej opieki nie
przeżyje. Mój kolega przyznał,
że jechał za szybko, deszcz

już przestał padać, ale było
mokro i wobec tego wydłużona droga hamowania.
Zderzak pęknięty, lakier porysowany, lekko uszkodzony reflektor, ale można było jechać.
Wszyscy zobaczyli kuśtykającą łanię i jej jelonka. Uratowała go kosztem swego zdrowia,
a może i życia.
Dzieci płakały, chciały pomóc
zwierzętom, ale przecież nie
mogły. Później wiele razy rysowały to zdarzenie, oglądały
nagranie filmu. Mocno przeżyły wypadek. Pytały, dlaczego zwierzęta wyszły na szosę
i co się z nimi stanie. Rodzice
zgłosili wypadek do miejscowego leśnika.
Ta szosa niestety przecięła
las w najmniej odpowiednim
miejscu, jeszcze do niedawna
jej nie było i zwierzęta mogły
chodzić tamtędy swobodnie.
Była zwykła piaszczysta, leśna
droga, skrót do innej wsi – jeździli mieszkańcy okolic.
Takie i wiele innych, nieprzemyślanych decyzji to arogancja
w stosunku do przyrody i do
ludzi. Zabierają zwierzętom ich
dom, burzą spokój. Ludziom
stwarzają wielkie niebezpieczeństwo nagłego spotkania
z dzikimi zwierzętami. W Polsce było już wiele podobnych
wypadków na drogach, zginęli
i ludzie i zwierzęta.
Prawda jest straszna – niszczymy przyrodę, zabieramy
życie sobie i zwierzętom.
Bezpieczeństwo, przetrwanie
ludzkości zależy od kondycji
całej naszej Ziemi i wszystkich
jej mieszkańców!
Czyste powietrze, dostęp do
dobrej wody, nieskażona Ziemia, możliwość współistnienia
z piękną przyrodą to podstawy
życia. Co stanie się z życiem
na Ziemi, jeśli natychmiast nie
zaprzestaniemy wycinania lasów, niszczenia parków, betonowania łąk i pól, asfaltowania
każdej ścieżki w lesie – stracimy nie tylko poczucie bezpieczeństwa. Stracimy wszystko.
Dlatego trzeba i warto odkrywać zło i głupotę, szukać
zmian, wyrywać się z niemocy, pesymizmu, pokonywać
zobojętnienie, i… BYĆ!
Alicja Pionkowska
www.mozgo-jazda.
wordpress.com
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Podaruj sobie solidn¹ porcjê
zdrowia, energii i wigoru
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Edukacja na
Lwowskim UTW

RENOMOWANE BIURO PODRÓŻY

WYCIECZKI dla Seniorów

28 lat DOŚWIADCZENIA

Uniwersytet w kwiecie wieku…
Rozmowa z doc. dr hab. Eweliną Hrycaj-Małanicz
– prezes polskiego UTW we Lwowie

doc. dr hab.
Ewelina Hrycaj-Małanicz

Jest stosunkowo młodym UTW, ale jego formuła różni się od tej znanej w Polsce.
O Lwowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku i jego słuchaczach w rozmowie
z prof. Adamem A. Zychem opowiada doc. dr hab. Ewelina Hrycaj-Małanicz.
Z wykształcenia jest lekarzem kardiologiem, współzałożycielką i prezesem
Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie, jak również aktywnym członkiem
Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, a od 2010 r. kieruje polskim
Uniwersytetem Trzeciego Wieku we Lwowie.
Adam A. Zych: Podczas obchodów jubileuszu ćwierćwiecza Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pani
Katarzyna Sołek, konsul RP,
powiedziała, że jesteście
Uniwersytetem w kwiecie
wieku… Kiedy i jak to się
wszystko zaczęło?
Ewelina Hrycaj-Małanicz: 7
czerwca 1994 roku powstał
we Lwowie pierwszy polski
uniwersytet dla seniorów,
a zarazem był to pierwszy
UTW na Ukrainie. Zainicjowała go pani dr inż. Zofia
Wacek-Iwanicka, lwowianka
z urodzenia, która miłość do
naszego miasta zachowała
na całe życie… Prowadziła
wówczas Mokotowski UTW,
przyjechała do nas z inicjatywą, by założyć we Lwowie,
ale nie tylko tutaj, również na
Litwie i Białorusi, polski UTW.
Jestem głęboko przekonana,
że założenie ćwierć wieku
temu Lwowskiego UTW było
bardzo potrzebne. Z jednej
strony był to okres, kiedy na
Ukrainie nastąpiła polityczna
odwilż, sprzyjająca zakładaniu polskich organizacji
społecznych, w tym Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi
Lwowskiej. Z drugiej strony
starsze pokolenie Polaków żyjących we Lwowie odczuwało
ogromną potrzebę konsolidacji, wsparcia w ich potrzebach
wiekowych, opiekuńczych,
narodowych, językowych,
w zachowaniu narodowej
tożsamości i mowy polskiej.
Właśnie takie zadania realizuje Lwowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku, włączając
osoby starsze do systemu
edukacyjnego i sprzyjając
aktywizacji intelektualnej, psychicznej i fizycznej. Dodam,
że ważnym zadaniem jest
podnoszenie jakości życia
seniorów oraz umożliwienie
Polakom starszego pokolenia
częstych, wzajemnych kontaktów międzygeneracyjnych
z zachowaniem języka ojczystego oraz polskich tradycji
i obyczajów.

A.A.Z: Dewizą Lwowskiego
UTW są słowa: Super omnia
veritas – Prawda nade
wszystko… Jakie są zalety
– zdaniem Pani Prezes – tej
formy edukacji osób późno
dojrzałych? Czy tylko dążenie do prawdy?
E.H.M.: W Polsce jest to
masowa forma kształcenia,
istnieje bowiem wraz z filiami
ponad 700 uniwersytetów
bądź akademii trzeciego wieku. Lwowski UTW spełnia nieco inną funkcję, bo poza ustawiczną edukacją ważna jest
integracja Polaków starszego
pokolenia mieszkających we
Lwowie, i, jak wspomniałam,
nasza działalność ma na
celu zachowanie tożsamości
polskiej oraz narodowych
tradycji i obyczajów, a przede
wszystkim mowy polskiej,
nie zapominając o dialogu międzypokoleniowym.
Mamy bardzo złe warunki
do działania, ponieważ nie
mamy siedziby, nie dysponujemy własnym lokalem,
korzystamy z gościny polskiej
szkoły średniej we Lwowie
przy parafii św. Magdaleny. Oczywiście dążenie do
prawdy jest obecne w formie
gościnnych wykładów, np.
prowadził u nas wykłady profesor Jerzy Adam Vetulani, ale
również wykładają w LUTW
nasi słuchacze, specjaliści
rozmaitych dziedzin. Mamy
cztery podstawowe sekcje –
literacko-poetycką, malarską,
turystyczno-krajoznawczą
i języka angielskiego. Myślimy
również o założeniu sekcji
komputerowej, na bieżąco
prowadzimy kronikę LUTW.
Ze smutkiem muszę stwierdzić, że członkowie naszego
uniwersytetu bardzo się
starzeją, przez te ostatnie
25 lat przewinęło się przez
naszą placówkę ponad 300
osób, obecnie mamy ok. 140
słuchaczy LUTW. Dodam, że
od początku istnienia uniwersytetu działa chór „Lutnia”
wielokrotnie nagradzany,
który występuje podczas in-

auguracji roku akademickiego
i innych uroczystości.
A.A.Z: Jak wygląda współpraca LUTW z Konsulatem
Rzeczypospolitej Polskiej
we Lwowie?
E.H.M.: Wyznam szczerze,
że jest ogromna życzliwość
i duża pomoc, również ze
strony Senatu Rzeczypospolitej, to umożliwia podejmowanie pewnych wyzwań, jak np.
zorganizowanie we Lwowie
międzynarodowej konferencji
naukowej na temat współczesnej polityki senioralnej,
z udziałem m.in. prof. prof.
Katarzyny Dormus, Stanisławy
Golinowskiej, Marka Krawczyka, Elliny Łunarskiej-Borowieckiej, Witolda Wilczyńskiego,
a także Pana Profesora.
Konferencja ta była wspaniałym dopełnieniem jubileuszu

25-lecia naszego LUTW, jaki
miał miejsce w dniach 19-20
IX 2019 r. Współpraca z Konsulatem RP trwa przez cały
czas, na ważne uroczystości
czy wykłady zapraszamy
przedstawicieli konsulatu,
którzy zawsze są obecni
i życzliwie nam pomagają,
wspiera nas również Fundacja
Wolność i Demokracja oraz
wspomniany Senat RP, który
od lat opiekuje się Polonią
poza granicami kraju. Poza
tym mamy kontakty z wieloma
placówkami edukacji senioralnej w Polsce, np. w Bydgoszczy, Krakowie, Olsztynie,
Warszawie czy we Wrocławiu,
a także z polskimi UTW na
Litwie, Łotwie i Białorusi.
A.A.Z: Pięknie dziękuję za
rozmowę i życzę następnych tak owocnych 25 lat.

Kraków, ul. Karmelicka 32
pon. - pt. od g. 9:30 - 17:00
tel./fax 12 632 01 50
kom. 601 511 897

Bez podróżowania nocą!
WPŁATY w RATACH 0 %

NOWOŚCI 2020!
NORWEGIA-FIORDY!
SŁOWENIA * MALTA *
PROWANSJA …

Wycieczka na KONCERT FILHARMONIKÓW WIEDEŃSKICH
w ogrodach Pałacu Schonbrunn w WIEDNIU - 3 dni
21.05 - 23.05.2020 cena 720 zł (Wiedeń i płd. Morawy)
HOLANDIA: OGRODY KWIATOWE KEUKENHOFF
AMSTERDAM-HAGA-ROTTERDAM-BRUKSELA - 5 dni
15.04 - 19.04.2020 cena 1.690 zł/os.
HIT !!! POCIĄGIEM BERNINA EXPRESS przez ALPY
SALZBURG-TIRANO-SIRMIONE-WERONA - 5 dni
maj - wrzesień 2020 cena 1.640 zł + bilet 360 zł/os.
TOSKANIA: AREZZO-CORTONA-SIENA-CHIANTI
PIZA-FLORENCJA-PORTOFINO-GENUA - 7 dni
18-24.05 i 14-20.09.2020 cena 1.740 zł/os.
CHORWACJA - Czar ADRIATYKU: PLITVICKIE JEZIORA
- ZADAR – SZYBENIK – TROGIR - SPLIT- PARK KRKA
26.04-02.05 i 07-13.10.2020 - 7 dni cena 1.620 zł/os.
GRECJA-WŁOCHY: SALONIKI-METEORY-DELFY-ATENY
-KORYNT-PARTAS - PROM - WENECJA - 11 dni
08-18.05 i 24.09-04.10.2020 cena 2.680 zł/os.
GRUZJA: TBILISI-KAUKAZ-ANANURI-GORI-TSAKALTUBO
5 dni w 2020 cena od 1.930 zł/os. + bilet lot Wizz Air od 700 zł
8 dni z Batumi cena od 2.630 zł/os. + bilet lot Wizz Air od 700 zł
PETERSBURG Carskie Sioło + Peterhof + Ermitaż - bez wizy!
Wilno-Ryga-Tallin - Autokar + promy Białe noce! - 9 dni
maj - lipiec 2020 cena od: 3.030 zł
TRUSKAWIEC! - wczasy lecznicze - zabiegi w cenie
Sanatorium KARPATY 4* dojazd autokarem
turnusy: 8 lub 13 dni od 1.390 zł
WCZASY n/Bałtykiem z dojazdem autokarem
maj-wrzesień 2020 z wycieczkami i bardzo blisko morza:
ŁEBA, MIELNO, POGORZELICA, SIANOŻĘTY + KOŁOBRZEG!
7 nocy 1.350 zł/os., 10 nocy 1.690 zł/os. Zniżki dla wnuków
W cenach: przejazd, noclegi, posiłki, ubezp., przewodnik
Noclegi w Krakowie przed i po wycieczce: 65 zł

www.arionsenior.pl e-mail: arion@arion.pl

tel: 601 511 897 ZAPRASZAMY!

REKLAMA

Dom Opieki Senior

Stworzyliśmy miejsce, które zapewnia specjalistyczną opiekę medyczną, ale nie przypomina szpitalnych
sal. Jasne, przestronne pokoje, wygodne łazienki, wspólne pomieszczenia: jadalnia i pokój dziennego
pobytu, ciepła kolorystyka oraz
domowe detale wystroju wnętrz,
czynią obiekt przytulnym. Domowa
atmosfera sprawi, że każdy Pensjonariusz poczuje się jak u siebie.
Dysponujemy także salą rehabilitacyjną, nowoczesnym zapleczem kuchennym, gabinetem zabiegowym
oraz świetlicą z wyjściem na taras.
W ogrodzie wokół Domu ścieżki
oraz ławki ułatwiają poruszanie
się osobom na wózkach i nie tyl-

ko. Dom położony jest w spokojnej
i malowniczej wsi Mórkowo, niedaleko Leszna. Lokalizacja umożliwia
szybki dojazd, a z drugiej strony oferuje bliskość lasów i obszarów wiejskich. Bezpośrednio sąsiadujemy
z Domem nowicjackim Towarzystwa
Chrystusowego.
Wysokie standardy opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, fachowa opieka medyczna oraz
rehabilitacja to podstawa dobrej
opieki. Zajmujemy się chorymi i niepełnosprawnymi już od 2002 r.
Szczegółowych informacji udzielimy telefonicznie lub po umówieniu
się w naszym Domu Opieki. Zapraszamy.

Tel. 691 115 136, 609 283 907
Email: kontakt@domsenior.leszno.pl
www.domsenior.leszno.pl
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Asertywność

REKLAMA

wyznaczanie psychologicznych granic
Dom Seniora i Centrum Rehabilitacji
Słoneczne Wzgórze to Dom Seniora i Centrum Rehabilitacji
położone w cichym i spokojnym miejscu w Łaznowskiej Woli
zlokalizowanej 30 km od Łodzi.
W ofercie:
• pobyty stałe, dzienne, czasowe, świąteczne, weekendowe
• pakiety dla aktywnego seniora
• wysokiej jakości baza rehabilitacyjna
• wykwalifikowana kadra rehabilitantów i terapeutów zajęciowych
• przestronne pokoje z łazienką i tarasem
• całodobowa opieka lekarsko – pielęgniarska w oparciu
o nowoczesny sprzęt
• bogaty program zajęć rekreacyjnych – terapia zajęciowa
i organizacja czasu wolnego
• obiekt bez barier architektonicznych spełniający maksimum
wymogów bezpieczeństwa
• bezprzewodowy system przywoławczy
• własna kuchnia i profesjonalny nadzór dietetyka
• zakład fryzjersko – kosmetyczny
• biblioteka
• możliwość skorzystania z pokoju dla osób odwiedzających
Czas dojazdu do Łaznowskiej Woli:
Łódź - 20 minut, Warszawa - 60 minut,
Tomaszów Mazowiecki - 25 minut,
Piotrków Trybunalski - 30 minut,
11 km od węzła nr 23 autostrady A1

ul. Słoneczna 14, 97-221 Łaznowska Wola

+48 535 409 137

Oferujemy promocyjne ceny, szczegóły na stronie

www.slonecznewzgorze.net

TURNUS REHABILITACYJNY
10.2019 – 04.2020 od 639 zł/pobyt!

·· nocleg zgodnie z rezerwacją
·· 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje
w formie bufetu, obiady serwowane)
·· wizyta lekarska
·· 2 zabiegi dziennie
(od poniedziałku do soboty, bez niedziel i świąt)

Polecamy również
TURNUS REKREACYJNY
w cenie 99 zł/doba
ul. M. Konopnickiej 37, Ciechocinek
tel. 54 283 32 34, 513 107 663
www.domzdrowialila.pl

ABC Psychologii dla seniorów. Cykl
Pisze wdowa w wieku 66 lat: „W tej chwili jestem w X – najpierw przygotowywałam dom
do zamieszkania – przeprowadzam totalny remont, a teraz goszczę synową z trójką dzieci
ledwo żywą z powodu noszenia pod sercem córeczki. Idę spać ostatnia, wstaję pierwsza
i tylko biegam między piwnicą a strychem, zakupami, gotowaniem na elektrycznych
maszynkach, spacerami, wycieczkami itd. – ciągle ktoś ryczy, ktoś kogoś zaczepia,
w nocy każdy szuka lepszego miejsca do spania, ale chyba przeżyję. Wakacje dla mnie to
najtrudniejszy czas. To tyle w biegu, bo towarzystwo już siedzi mi na głowie”.
W pierwszym odruchu chce
się życzyć przetrwania. Nieco
później pojawia się pytanie
o asertywność. Ile znamy takich babć, dziadków padających na twarz, byle tylko pomóc dzieciom, wnukom, choć
oni całkiem spokojnie daliby
sobie radę w inny sposób.
Ukrywających kupno nowej
sukienki czy płyty, bo dzieci
przecież potrzebują wsparcia. Bojących się przyznać do
wyjazdu na wczasy, pójścia
do kina. Materialna sytuacja
opisywanej rodziny jest taka,
że spokojnie można by było
zatrudnić opiekunkę do opieki nad dziećmi. Nawet bez
świadczenia 500+.
Dlaczego, po co, osoby starsze godzą się na takie sytuacje? Indywidualne motywy
mogą być oczywiście bardzo
różne. Ale jest w tym wszystkim jeden wspólny mianownik,
a jest nim brak asertywności.
Asertywność, czyli…
Asertywność to umiejętność
wyrażania
swoich
uczuć
w jasny sposób, bronienie
swoich praw bez czucia przy
tym dyskomfortu, przy jednoczesnym respektowaniu praw
i potrzeb innych ludzi. Nauka
asertywności w dużej mierze
polega na ustaleniu wyraźnych, osobistych granic, których nie wolno przekroczyć
ludziom, z którymi się komunikujemy na co dzień. Psycholodzy proponują taką oto
psychologiczno-geograficzną
metaforę: asertywność to styl
podróżowania przez życie
z dużą świadomością własnego kierunku, własnego celu,
własnych potrzeb. Niezbędnikiem dla takiego podróżowania jest dobra mapa swych
potrzeb i rozeznanych możliwości (wiem, czego chcę, co
mogę) oraz wartości (co jest
dla mnie ważne).
Asertywność
wyraża
się
w umiejętności spokojnego,

bez skrępowania, tremy, wstydu, zażenowania, unikania,
zwodzenia,
fantazjowania,
odraczania w czasie, lęku czy
przerażenia mówienia o sobie
dobrze, mówienia o swoich
wadach, przyznawania się
do błędów i przepraszania,
wyrażania uczuć oraz czasowych stanów emocjonalnych, jakie żywimy do innych.
A także proszenia o coś, co
chcemy lub nam się należy
i odmawiania czegoś komuś.
Przyjmowania komplementów
i przyjmowania krytyki, negatywnych ocen. Oraz kończenia trudnych spraw, rozmów
czy reagowania na trudne
sprawy innych.
„Żeby bardziej się lubić”
Zachowaniem
asertywnym
będzie takie postępowanie,
które:
sprzyja
zwiększeniu poczucia komfortu, jest
w zgodzie z naszymi przekonaniami, uczuciami, wartościami, potrzebami, nie stoi
w sprzeczności z normami/
konwenansami danej grupy
społecznej, do której należy
nasz rozmówca. Osoby, którym zadano pytanie: dlaczego
warto być asertywnym, udzielały następujących odpowiedzi: „Aby nikt nie właził człowiekowi na głowę i także, aby
samemu nie włazić nikomu na
głowę”, „Mniej się stresować,
umieć bronić swoich granic
i nie dać się wykorzystywać”,
„Żeby żyło nam się lepiej z innymi, a innym lepiej z nami”,
„Żeby lepiej komunikować
się z innymi ludźmi”, „Aby
mieć spokój ducha i dobre
samopoczucie”, Aby umieć
podejmować decyzje własne,
na własną rękę”, „Żeby mieć
więcej czasu dla siebie”,
„Żeby robić rzeczy, na które
ma się naprawdę ochotę”,
„Żeby umieć stawiać czoło
problemom i odważnie je rozwiązywać”, „Żeby być bliżej
siebie samego”, „Żeby być

pewnym siebie w sposób dojrzały”, „Żeby się nie oszukiwać i bardziej się lubić”, „Żeby
żyć w prawdziwych relacjach
z innymi ludźmi”, „Żeby mieć
szacunek dla samego siebie”,
„Żeby nasze życie miało wyższą jakość”.
Czy jestem asertywny?
W świetle wiedzy psychologicznej są to niezwykle trafne
odpowiedzi.
Konsekwencją
rezygnacji z bycia sobą i braku uczciwości wobec siebie,
występujących zarówno w postawie agresywnej, jak i biernej, będącymi zaprzeczeniem
postawy asertywnej, mogą
być zaburzenia zdrowotne:
zmęczenie, bóle głowy, pleców, rozdrażnienie, a nawet
depresja. Zachowania asertywne jako realizacja przez
człowieka jego osobistych
praw w kontakcie z drugim
człowiekiem mogą być więc
traktowane jako element i warunek zdrowego życia zawodowego i prywatnego.
Przyjęcie postawy asertywnej
jest sposobem na życie, którego efektem jest osiągnięcie
przez człowieka większego
szacunku do siebie i poczucia własnej godności. A zarazem łatwiejszego wchodzenia
w satysfakcjonujące relacje
z innymi.
Dlatego warto zadać sobie
pytanie: czy jestem osobą

W następnym odcinku ABC Psychologii o tym, jak być asertywnym.

dr Jadwiga Kwiek

Dr Jadwiga Kwiek – psycholog, psychoterapeuta. Emerytowany pracownik naukowy,
dydaktyk, wykładowca m.in. psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Prezes założyciel UTW w Tarnowie Podgórnym, na którym prowadzi popularne zajęcia
z psychologii dla seniorów. Autorka książki „Przepis na człowieka” dedykowanej słuchaczom
UTW. Dr Kwiek przyjmuje zaproszenia na wykłady i spotkania autorskie od UTW, bibliotek,
klubów seniora i sanatoriów (kontakt: jkwiek@amu.edu.pl, tel. 61/896 36 17)

asertywną? Jak rozpoznać
czy dane zachowanie będzie
asertywne, czy też nie?
Jeżeli masz dylemat jak się
zachować, znajdujesz się
w sytuacji trudnej, gdy nie
wiesz co zrobić, jak postąpić,
przeanalizuj swoje przypuszczalne zachowanie pod kątem
szacunku do samego siebie.
Jeżeli okaże się, że dane zachowanie nie wywołuje u ciebie straty szacunku do siebie
– przypuszczalnie chcesz
zachować się asertywnie. Jeżeli dojdziesz do wniosku, że
stracisz chociażby odrobinę
wewnętrznego szacunku – to
prawdopodobnie to zachowanie nie będzie zachowaniem
asertywnym.
W różnych sytuacjach, w różnych sprawach i wobec różnych osób inaczej możesz
rozwiązywać ten dylemat. Odmawiać może być ci łatwiej
lub trudniej. Ale mimo odmiennego przebiegu konkretnych
sytuacji życiowych można
zauważyć pewne dominujące tendencje. I właśnie na te
dominujące tendencje należy
zwrócić uwagę i je ocenić.
Zachowań asertywnych możesz uczyć się w ciągu całego
Twojego życia. Z asertywnością nikt się nie rodzi. Mylne
jest też twierdzenie, że asertywność lub jej brak wynika
z twojego charakteru.

www.GazetaSenior.pl
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DNI SENIORA
WROCŁAW 2019

WYDARZENIA WE WROCŁAWSKIM CENTRUM SENIORA

LISTOPAD 2019

Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Dominikański 6.
Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy: 71 772 49 40
lub mailowo: karta.seniora@wcrs.wroclaw.pl

PODSUMOWANIE

Zakończyły się wrocławskie Dni Seniora, ale
bogata oferta działań dedykowanych seniorom
nadal przyciąga osoby w wieku 60+ do siedziby
Wrocławskiego Centrum Seniora.

W trakcie 4 tygodni kampanii
odbyło się blisko 200 różnorodnych wydarzeń, których
organizatorem było nie tylko Wrocławskie Centrum
Seniora, ale przede wszystkim Partnerzy Wrocławskiej
Karty Seniora, reprezentanci Miejsc Przyjaznych Seniorom oraz sami seniorzy
– wolontariusze, którzy na
co dzień uczestniczą w realizacji powyższych działań.
To dzięki tym wszystkim
instytucjom,
organizacjom
i osobom wrocławskie Święto Seniorów co roku obfituje w tak dużą liczbę atrakcji
i niespodzianek. – Ogromnie
się cieszymy, że w trakcie tegorocznej edycji Dni Seniora
wzięło udział ponad 2500
osób, a ponad 2000 tys. wyrobiło Wrocławską Kartę Seniora (1500 Srebrną, prawie
500 Złotą i ponad 100 osób
Szmaragdową), która umoż-

liwi im korzystanie z promocyjnych i bezpłatnych usług,
konsultacji, porad, warsztatów – mówi Kamila Polańska,
koordynator Dni Seniora.
W harmonogramie tegorocznych wydarzeń nie zabrakło
Przeglądu Twórczości Senioralnej. Swoje umiejętności
i zdolności wokalne prezentowało ok. 300 członków zespołów pieśni i tańca z całego Dolnego Śląska, których
występy koordynował Jerzy
Kulka, redaktor naczelny Dolnośląskie Folkowo i Ludowo.
Wysoki i wyrównany poziom
zespołów śpiewaczych i chórów (w sumie ok. 250 osób)
widoczny był w trakcie przeglądu na Podwórku Teatru
Muzycznego Capitol. Z kolei teatry pantomimy zajęły
pierwsze miejsca w prezentacjach teatralnych w Centrum Kultury Agora. – Po raz
pierwszy Targi Senioralne

Bezpłatne
porady
prawne

Spotkania z Jerzym Skoczylasem

– Do korzystania z porad
prawnych w sposób szczególny zachęcam osoby, które
potrzebują wsparcia w zakresie konsumenckiego poradnictwa prawnego – zaprasza
Ilona Zakowicz, Rzecznik Seniora i Opiekuna.
Najbliższe
konsultacje
prawne odbędą się 6 listopada 2019 r. w godz. 11.0016.0, w Przestrzeni Trzeciego Wieku, pl. Solidarności
1/3/5, sala 403. Zapisy, tel.
739 190 564.

Zajęcia artystyczne adresowane są do osób interesujących się sztuką kabaretową.
Prowadzi je wyjątkowy, znany i lubiany Jerzy Skoczylas
– polski satyryk, członek Kabaretu Elita.
Celem zajęć jest zapoznanie
seniorów z podstawami twórczości literacko-satyrycznej,
a także zainspirowanie ich do
tworzenia własnych tekstów.
Owocem wykładów i zajęć
praktycznych będzie w przyszłości własny spektakl kabaretowy stworzony i zagrany
przez uczestników spotkań.
Uczestnicy zajęć dowiedzą
się także, jak pisać teksty
satyryczne, tworzyć piosenki i widowiska kabare-

odbyły się w pięknych przestrzeniach Teatru Polskiego. Podsumowaniem dnia
wystawienniczego był przepiękny koncert w wykonaniu
Sceny Kamienica, w trakcie
którego mogliśmy wysłuchać
największych
przebojów
operetki – wspomina Kamila Polańska. Należy dodać,
że wrocławskie Dni Seniora
skierowane są nie tylko do
osób starszych, ale także ich
rodzin i obejmują działania
międzypokoleniowe. W Marszu Kapeluszy wzięło udział
ponad 200 dzieci z wrocławskich przedszkoli i szkół.
Serdecznie zapraszamy do
uczestnictwa w Dniach Seniora-Wrocław 2020! Zgłoszenia propozycji pod nr.
71 772 49 13 lub mailowo:
kamila.polanska@wcrs.
wroclaw.pl

towe. Spotkają się także
z ludźmi sceny i radia. Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 13.00-14.00
w Przestrzeni Trzeciego Wieku - Wrocławskiego Centrum
Rozwoju Społecznego, sala
403, IV piętro. Wstęp wolny!

Nauka Flamenco
Prowadzenie Veritas Group,
sala 210 (II piętro)
4 listopada, godz. 14:00-16:00
Ćwiczenie umysłu na wesoło
Spotkanie prowadzi grupy
O-CAL-eni, sala 27
4 listopada,
godz. 16:00-18:00
Trening pracy z ciałem
i umiejętności relaksowania
się z elementami karate
i samoobrony
Prowadzenie: Paweł Bator,
sala 210
5 listopada, godz. 9:00-10:00
12 listopada, godz. 9:00-10:00
19 listopada, godz. 9:00-10:00
26 listopada, godz. 9:00-10:00
Obowiązuje obuwie zmienne,
wygodny strój. Prosimy o zabranie ze sobą butelki wody.
Sprawność ciała i umysłu
Prowadzenie: Zofia Zelman,
sala 210
5 listopada, godz. 10:30-11:30
12 listopada, godz. 10:30-11:30
19 listopada, godz. 10:30-11:30
26 listopada, godz. 10:30-11:30
Obowiązuje obuwie zmienne,
wygodny strój. Prosimy o zabranie ze sobą butelki wody.
O wskaźnikach
demograficznych i o tym,
co z nich wynika
Sala 210
Wykład dr. Stanisława Kamińskiego. W dalszej części
spotkania eksperci z Urzędu
Statystycznego we Wrocławiu (Małgorzata Wysoczańska i Aneta Madajczak)
przedstawią informacje na
temat badań ankietowych
gospodarstw domowych prowadzonych przez Urząd oraz
prezentację multimedialną
o historii spisów w Polsce.
6 listopada, godz. 12:00-14:00
Relaks Tai Chi
sala 210, 7 listopada
godz. 10:00-11:30
Przedstawienie
z okazji Dnia Niepodległości
Prowadzenie grupa
O-Cal-eni, sala 210
7 listopada, godz. 14:0015:00
Warsztaty dziennikarskie
Prowadzenie:
Magda Wieteska, sala 27
11 listopada, godz. 10:00-11:30
25 listopada, godz. 10:00-11:30
Bezpieczeństwo osobiste
seniorów z elementami
samoobrony
Prowadzenie: Michał Kawalec (Komenda Miejska Policji
we Wrocławiu), sala 210 (II
piętro)
13 listopada, godz. 9:30-10:30
20 listopada, godz. 9:30-10:30
27 listopada, godz. 9:30-10:30
Taniec użytkowy dla
seniorów – zajęcia pokazowe
Prowadzenie: Zapart Dance
Studio, sala 210. Obowią-

zuje: wygodny strój, buty
zmienne i butelka wody.
13 listopada, godz. 12:00-14:00
Śmiechoterapia, warsztaty
Prowadzenie: dr Maria Kmita,
humorolog, sala 27.
13 listopada, godz. 14:00-16:00
27 listopada, godz. 14:00-16:00
Warsztaty ZERO WASTE
Alternatywa dla plastiku
Prowadzenie: Fundacja Ekopotencjał, sala 210
Warsztaty składać się będą
z części teoretycznej i praktycznej. W części praktycznej uczestnicy będą mogli
samodzielnie wykonać torby
na zakupy ze starej koszulki.
Dowiedzą się, co to takiego
woskowijka oraz będą mogli
ją samodzielnie wykonać.
Materiały zapewnia organizator.
14 listopada, godz. 9:30-11:30
Adaptacja miast do zmian
klimatu
Prowadzenie: dr inż. Aureliusz
Mikłaszewski (Dolnośląski
Klub Ekologiczny), sala 210
14 listopada, godz. 12:00-14:00
Zadbaj o swoje kości
– prelekcja na temat
profilaktyki i diagnostyki
osteoporozy
Prowadzenie: Przemysław
Woroniak (Pracownia
densytometrii Zdrowe Kości),
sala 27 lub 210 (w zależności
od liczby osób, które zapiszą
się spotkanie)
15 listopada, godz. 12:00-14:00
Ochrona danych oraz
danych osobowych w
codziennym życiu (MEDIPE)
sala 27 lub 210 (w zależności
od liczby osób, które zapiszą
się spotkanie)
15 listopada, godz. 13:00-15:00
Podstawy dietetyki – białko
w żywieniu
Spotkanie w ramach cyklu
„Zdrowie od kuchni”.
Prowadzenie: dietetyczka
Małgorzata Szyszka-Barycka,
sala 27
18 listopada, godz. 10:00-12:00
Policja przeciwko przemocy
w rodzinie. Bezpieczeństwo
seniorów
Prowadzenie: Agnieszka
Olejniczak (Komenda Miejska
Policji we Wrocławiu), sala 27
21 listopada, godz. 13:00-14:30
Jak naturalnie zadbać
o odporność
Prowadzenie: dietetyczka
Angelika Kruszyńska, sala 27
21 listopada, godz. 15:00-16:00
Power fitness – ćwiczenia
ogólnorozwojowe dla
seniorów
Prowadzenie: Veritas Group,
sala 210
22 listopada, godz. 15:00-16:00
Cykl „Zdrowe starzenie”:
gimnastyka mózgu z
elementami ćwiczeń

ogólnorozwojowych
Prowadzenie: Anna Dusza,
s. 210
25 listopada, godz. 10:30-11:30
Porady notariusza dotyczące
dziedziczenia, testamentu,
darowizn
Prowadzenie: Anna Szerer,
sala 21
26 listopada, godz. 12:00-14:00
Prelekcja na temat oszczędności na prądzie
Prowadzenie: Piotr Smyrak,
sala 27 lub 210
27 listopada, godz. 11:00-13:00
Warsztaty ZERO WASTE.
Domowy Kompostownik.
Prowadzenie: Fundacja Ekopotencjał, sala 210
Warsztaty będą składały się
z części teoretycznej i praktycznej. W części praktycznej
będą mogli samodzielnie wykonać funkcjonalny i estetyczny domowy kompostownik.
Materiały zapewnia organizator.
28 listopada, godz. 10:00-12:00
WYDARZENIA
ZEWNĘTRZNE
Edukacja samorządowa dla
seniorów
Miejsce: zbiórka przed wejściem głównym do Starego
Ratusza (od strony pomnika
A. Fredry)
Termin: 8.10.2019, godz. 12:00
Spotkanie, w trakcie którego
seniorzy w asyście przewodnika zwiedzą Stary Ratusz,
a następnie w Sukiennicach,
w sali sesyjnej z udziałem
radnych Rady Miejskiej
Wrocławia będą mogli
odbyć rozmowę o roli Rady
Miejskiej w życiu miasta oraz
bieżących sprawach Wrocławia. Przewidywany czas
trwania spotkania to około
1,5 godziny
Wstęp bezpłatny: obowiązują zapisy (do 50 osób), 71
772 49 40 lub mailowo karta.
seniora@wcrs.wroclaw.pl
Praca strażnika miejskiego
i historia Rady Miejskiej
Wrocławia. Spotkanie
ze strażnikiem miejskim
połączone z oprowadzaniem
Miejsce: zbiórka przy fontannie w Rynku
Zwiedzanie nowo otwartego
posterunku Straży Miejskiej
w Rynku, sali sesyjnej Rady
Miejskiej Wrocławia, sali
recepcyjnej klubu radnego
Rady Miejskiej. Zapoznanie
z historią działań Rady Miejskiej Wrocławia. Spotkanie
poprowadzi starszy inspektor
Straży Miejskiej Wrocławia
Paweł Grąbczewski
Termin: 25.11.2019, godz. 9:00
Wstęp bezpłatny: obowiązują zapisy (do 50 osób), 71
772 49 40 lub mailowo karta.
seniora@wcrs.wroclaw.pl
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Gazeta Senior
Prenumerata 2020 r.
z dostawą do skrzynki pocztowej

Przedpłaty na prenumeratę „Gazety Senior”
są przyjmowane we wszystkich urzędach
pocztowych oraz u listonoszy do 25 listopada br.
Dostępne są prenumeraty na 2020 r.
(roczna, półroczna, kwartalna).
Cena pojedynczego egzemplarza
w prenumeracie to 4 zł.
Poczta Polska przyjmuje przedpłaty na
prenumeratę pocztową również za pośrednictwem
Internetu pod adresem:

www.prenumerata.poczta-polska.pl
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Papuasi na emeryturze
O seniorach w Indonezji – kraju bardzo zróżnicowanym, gdzie
jednego dnia można siedzieć w niemal europejskiej restauracji,
a dwa dni później stanąć oko w oko z orangutanami, opowiada
Tadeusz Biedzki. Jego „Sen pod baobabem” (obecnie czytany
w codziennych odcinkach w Polskim Radiu) został Podróżniczą
Książką 2012 roku, a „W piekle eboli” uhonorowano nagrodą
Bursztynowego Motyla im. A. Fiedlera. Indonezyjskie „Wyspy
niepoliczone” to najlepsza książka pisarza.
Linda Matus: Indonezja to
miejsce niezwykle, z jednej
strony kanibalizm, walki
plemienne, a z drugiej
nowoczesne technologie
na najwyższym poziomie.
Życie seniorów w takim
miejscu musi bardzo się
różnić od tego w krajach
zachodnich. Czy starszyzna
wciąż ma się dobrze w plemionach i młode pokolenie
jej nie zagraża?
Tadeusz Biedzki: Mimo
ogromnego zróżnicowania
modelu i poziomu życia Indonezyjczyków ich stosunek do
ludzi starszych jest podobny.
Zarówno w prymitywnych plemionach Papuasów żyjących
jak trzy lub cztery tysiące lat
temu, jak i w nowoczesnej
Dżakarcie seniorzy cieszą
się szacunkiem. U Papuasów
czy Mentowajów z Sumatry to
oni są wodzami, tworzą radę
starszych i decydują o życiu
codziennym wiosek. Mają
posłuch, autorytet i poważanie. Kiedy stają się niesprawni, rodzina, a nawet całe
plemię dba o nich, opiekuje
się nimi. Niektórzy cieszą się
tak ogromnym szacunkiem,
że po śmierci zjada się ich,
by przejąć ich siłę i mądrość
lub mumifikuje się ich zwłoki,
choć jedno i drugie jest surowo zabronione, ale w głębi
papuaskiej dżungli żadne
władze nie są w stanie temu
zapobiec. Nam takie obyczaje wydają się odrażające, ale
dla nich to wyraz uszanowania i miłości.
L.M.: Jaki stosunek do
starości i seniorów mają
mieszkańcy zurbanizowanych, nowoczesnych
terenów? Czy rozwój
technologiczny wpływa na
postrzeganie osób starszych?
T.B.: Jak wspomniałem,
postęp i nowe technologie
niewiele zmieniły. Rodziny są
tam wciąż wielopokoleniowe,
starsi mieszkają z dziećmi
i wnukami, mogą liczyć na ich
pomoc i opiekę. A wszyscy
domownicy bardzo liczą się
z ich zdaniem. Życie toczy
się z pełnym uczestnictwem
seniorów. Kiedy przyjmuje
się gości, zawsze są obecni,
chociaż to goście ich dzieci lub
dorosłych wnuków. Wielokrotnie w restauracji widziałem całe
rodziny, od najmłodszych po
dziadków, a nawet pradziadków. To standard w tamtejszym
życiu społecznym.		

fot. Autor Tadeusz Biedzki

L.M.: Zdrowie to temat
dyżurny dla osób starszych.
Utyskujemy na polską
służbę zdrowia, a co można
powiedzieć o pomocy medycznej w Indonezji? Na co
może liczyć mieszkaniec,
turysta?			
T.B.: Widziałem indonezyjskie
szpitale. Są takie, które nie
odstają od europejskiego
poziomu, ale te są nieliczne. Znajdują się w dużych
miastach i miejscowościach
turystycznych, gdzie leczą
się też turyści. W większości
pozostałych żaden Polak
nie chciałby się znaleźć,
a niektóre mogą wręcz
przerażać. Mówiąc krótko:
przeciętny polski szpital to
pałac w porównaniu z indonezyjską placówką. Zresztą
w krajach Trzeciego Świata,
w którym żyje większość
ludzkości, szpitale z reguły są
w katastrofalnym stanie. Podczas epidemii eboli byłem
w Afryce, widziałem szpitale
z dziurawymi dachami, bez
klimatyzacji, z chodzącymi po
ścianach i łóżkach insektami,
z odciętymi podczas operacji
fragmentami ciała ludzkiego
w wiadrach na korytarzach,
z których wyjadały je psy.
Naprawdę, strach znaleźć się
w takim szpitalu, choć w Indonezji aż tak tragicznych
obiektów nie spotkałem. Ale
moja żona, która rozchorowała się na wyspie Flores,
znalazła się w szpitalu,
o którym lepiej nie mówić. Na
szczęście trafiła na dobrego
lekarza, a dzięki pieniądzom
i życzliwości ludzi udało się
dostać niezbędne lekarstwa.
Indonezyjczycy mają jednak

gorzej. Do 2015 roku nie było
tam ubezpieczenia zdrowotnego. Teraz jest, ale tylko
dla tych, którzy je wykupią.
Bardzo wielu na to nie stać.
Większość tych, którzy kupują ubezpieczenie, wybiera
najtańszy z trzech wariantów,
który umożliwia leczenie
w gorszych szpitalach, w salach dziesięcio- lub kilkunastoosobowych, gorszymi
i tańszymi lekarstwami.
L.M.: Czy indonezyjscy
seniorzy mogą liczyć na
emeryturę? W jakim wieku
i na co emeryt może sobie
pozwolić?
T.B.: Tylko ci, którzy pracują
w tzw. budżetówce, czyli
nauczyciele, wojskowi i policjanci, urzędnicy. Oni otrzymują emeryturę, mężczyźni
w wieku 60 lat, kobiety po
ukończeniu 55 lat. Dlatego
każdy Indonezyjczyk marzy,
by dostać taką pracę. Na
jedno miejsce są setki chętnych. O wyborze decydują
łapówki i rodzinne koneksje.
Łapówki są bardzo wysokie,
bo praca taka jest w zasadzie
gwarantowana na całe życie.
Emerytury są także dla tych,
którzy pracują w zagranicznych koncernach. Wszyscy
pozostali muszą zarobić na
starość, co jest niezwykle
trudne, bo zarobki są niskie
bądź liczyć na rodzinę, która,
na szczęście, jak wspomniałem, dba o swoich dziadków.
Ale i ci, którzy otrzymują
emeryturę, nie mają kokosów. Tylko na Bali emerytury
osiągają w przeliczeniu na
dolary amerykańskie 200
USD, na pozostałych wy-

spach znacznie mniej, np. na
Floresie zaledwie 100 USD.
Żeby skromnie żyć kilkuosobowa rodzina potrzebuje na
miesiąc około 250 USD.
L.M.: Co pysznego zjadł
Pan podczas podróży?
T.B.: Oj, długo by wymieniać. Indonezyjska kuchnia,
jak zresztą w całej Azji, jest
znakomita. Może nie aż tak
pyszna jak w Indochinach,
ale naprawdę świetna.
Tamtejsze zupy, którymi za
2-3 złote można się najeść na
pół dnia, to niebo w gębie.
Taka jest np. soto ayam, niby
zwykły rosół z kurczaka, ale
z dodatkiem warzyw, mięsa
i przypraw, które czynią jego
smak boskim. Równie smaczna jest zupa bakso z klopsikami z mielonego mięsa
przyprawionego fantastycznie
przyprawami. Rewelacyjnie
smakują ryby prosto z morza
rzucone na grill, posypane
przyprawami i polane pikantnymi sosami. Na wyspie
Timor zaserwowano mi rybę
w towarzystwie szczurów i karaluchów biegających wokół
talerza, ale to była najlepsza
ryba, jaką w życiu jadłem. To
właśnie przyprawy, z których
najważniejszy jest sambal,
czyli rodzaj sosu z chili,
którego smak jest niepowtarzalny, sprawiają, że potrawy
są tak smaczne. Sambal jest
w każdej restauracji, w każdym warungu, czyli ulicznej
garkuchni, gdzie z reguły
jadaliśmy, bo tam jest najsmaczniej i tanio, w każdym
domu, i trudno znaleźć dwa
sambale o identycznym smaku. Ale zawsze jest znakomity
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i każdej potrawie dodaje
smaku. W Indonezji można
też wypić najdroższą kawę
świata – filiżanka kosztuje nawet 100 USD. To kawa luwak,
której ziarna wcześniej zostały zjedzone przez niewielkie
zwierzątka zwane luwakami.
Lekko sfermentowane ziarna
kawy, które luwaki wydalają,
są zbierane, czyszczone,
suszone i palone. Kawa ma
specyficzny smak.

zaatakowanymi przez dzikich
Papuasów, zaprzyjaźnić się
z nimi i uczestniczyć w ich
życiu. We wszystkich takich
wydarzeniach moja żona
uczestniczyła i była zachwycona. Koloryt, niezwykłość
i egzotyka takiego świata jest
nieporównywalna z naszym,
gdzie wieżowce są podobne,
jeżdżą takie same samochody, na ulicach spacerują tak
samo ubrani ludzie, którzy
kupili swoje stroje w identycznych sklepach.

L.M.: Podróżował Pan
z żoną. Czy kobieca ocena
Indonezji różni się od męskiej opinii?

L.M.: Jest Pan podróżnikiem, pisarzem, to naturalne, że odwiedza Pan
odległe, nieznane i niebezpieczne miejsca. A co
poleciłby Pan turyście i lai-

T.B.: Najlepiej byłoby zapytać
moją żonę, która uczestniczyła we wszystkich wyprawach.
Wiem jednak, że ona też
zakochała się w Indonezji. Bo
nie sposób nie zachwycić się
krajem o tak niewiarygodnej
egzotyce, gdzie jednego dnia
można siedzieć w niemal
europejskiej restauracji, dwa
dni później stanąć oko w oko
z orangutanami, które występują już tylko na Borneo
i Sumatrze albo dotrzeć do
kraju Toradżów na Sulawesi,
by podczas święta Ma Nene
spotkać nieboszczyków
wyciągniętych z grobu i spacerujących po wsi w towarzystwie krewnych, zaś kilka
dni później uczestniczyć
w jedynym już na świecie
polowaniu na wieloryby
z harpunami, które harpunnicy wbijają w ciało wieloryba,
skacząc na niego z maleńkich łódek, a potem być

kowi 60+? Gdzie warto się
wybrać np. na 2 tygodnie?
Aby odpocząć, aby pozwiedzać?
T.B.: Przede wszystkim
zachęcałbym, by nie leżeć 2
tygodnie na plaży. Naprawdę lepiej wykupić w biurze
podróży wycieczkę niż tylko
wypoczynek. Zawsze coś
zobaczymy, czegoś się
nauczymy, poznamy ludzi,
lepiej zrozumiemy kraj, który
odwiedzamy. A już, broń
Boże, nie wyjeżdżajmy na
drugi koniec świata, po to, by
siedzieć w hotelu. Naprawdę
szkoda czasu, pieniędzy
i mordęgi długim lotem.
A jeśli już jesteśmy na takim
hotelowym wypoczynku,

fot. Życie wielu Indonezyjczyków toczy się na wodzie

to kupmy od miejscowych
chłopaków kręcących się
wokół hotelu lokalną wycieczkę. Nie ma czego się
bać, a jest taniej. Jeśli kilka
razy skorzystamy z takich
wycieczkowych wyjazdów, to
z czasem przestaniemy się
obawiać i może zdecydujemy
się na samodzielną podróż.
I dopiero wtedy odczujemy radość i smaki świata.
A gdzie warto jechać? Wszędzie! Bo wszędzie jest coś do
odkrycia. Poszperajmy więc
choćby w Internecie i to, co

nas zainteresuje, wybierzmy
za cel podróży.

cie, gdzie chętnie spędziłbym
więcej czasu. Im starszy
jestem, tym częściej myślę
o tym, by jesienne i wczesnowiosenne słoty spędzać poza
Polską. Pewnie kiedyś tak się
stanie. Wybrałem już nawet
takie miejsce: to dawna
stolica Laosu, czyli Luang
Prabang, jedno z najbardziej
fantastycznych miast świata.
Mógłbym godzinami o nim
opowiadać, ale to rozmowa
na inną okazję.

L.M.: Czy wolałby Pan
zestarzeć się w Polsce, czy
w Indonezji? 		
T.B.: Uwielbiam podróżować
po świecie, spotykać ludzi,
rozmawiać z nimi. Zawsze
jednak czuję się Polakiem
i moje miejsce jest w Polsce.
Kiedy po długiej podróży wracam do kraju mam
odruch papieża – z radości
pocałowałbym ziemię. Są
jednak takie miejsca na świe-

fot. Żona Tadeusza Biedzkiego wśród Papuasów
REKLAMA

Cena zawiera:
***

ͫͫ 9 noclegów w hotelach
na Riwierze Adriatyckiej
ͫͫ przejazd komfortowym autokarem z cafebar i WC
ͫͫ polską obsługę
ͫͫ wyżywienie 3x dziennie
ͫͫ ubezpieczenie od chorób przewlekłych oraz KL
i NNW
ͫͫ odległość hoteli od morza 100-200 m

aru
Wyjazd autok
0
6
możliwy z
e!
miast w Polsc

Dlaczego

Buksa Travel?
ͫͫ smaczne i obfite
pełne wyżywienie
ͫͫ swojska, rodzinna
atmosfera
(klienci to Polacy)
ͫͫ wyłącznie
polska
obsługa

10 d

1049ni od
zł
12 dni od

1249 zł

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

Zapraszamy do kontaktu
Buksa Travel
ul. Orkana 5, Bielsko-Biała
Infolinia: +48 33 811 77 26
E-mail: biuro@buksatravel.pl
Możliwość rezerwacji wczasów w lokalnym oddziale
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
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Seniorka na festiwalu reportażu
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MiedziankaFest 2019

50 m
od plaży!
ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY
TURNUS REHABILITACYJNY
20.12.2019-02.01.2020

koszt pobytu od 1750 zł

30 zabiegów zdrowotnych
Rezerwując pobyt do 15.11.2019 wigilia
oraz bal sylwestrowy gratis!

POBYT ŚWIĄTECZNY
20.12.2019-27.12.2020

koszt pobytu 970 zł

12 zabiegów zdrowotnych

Rezerwując pobyt do 15.11.2019 kolacja wigilijna
i 12 zabiegów zdrowotnych gratis!

POBYT SYLWESTROWY
28.12.2019-02.01.2020

koszt pobytu 970 ZŁ

Rezerwując pobyt do 15.11.2019 bal sylwestrowy
i 12 zabiegów zdrowotnych gratis!

w ramach turnusu i pobytów oferujemy:

• Zakwaterowanie w pokojach • Korzystanie z basenu
2 lub 3 os. z pełnym węzłem
w wyznaczonych godzinach
sanitarnym, TV Sat, telefonem • Uroczystą kolację wigilijną
i Internetem
z jasełkami i Świąteczne Menu
• Całodzienne wyżywienie
• Bogaty program KO /występy,
(3 posiłki dziennie podane
koncerty, biesiada przy
do stołu)
kiełbasce z grilla, wieczorki
• Udostępnienie sprzętu
taneczne, karaoke, bal
rekreacyjnego-sala fittnes bez
przebierańców, konkursy
ograniczeń
z nagrodami

BAL SYLWESTROWY

• Powitanie gości gorącym
posiłkiem podanym do stołu,
godz 20.00
• Stół szwedzki
• Stół wiejski
• Zimne napoje, kawa, herbata
nielimitowane
• 1/2 l alkoholu na parę oraz
szampan

• Ciasta i owoce
• Gorące posiłki na stole
szwedzkim
• Powitanie Nowego Roku
lampką szampana na sali lub
nad brzegiem morza
• Zabawa sylwestrowa przy
zespole muzycznym do
białego rana

To fantastyczne, że granica starości przesuwa się wraz
z przybywaniem lat. Gdy miałam ich 27, to dziwiłam się, że
czterdziestolatki chcą jeszcze czegoś od życia. Jak osiągnęłam
40, to zapomniałam, co myślałam wcześniej. Około 65 zwątpiłam
trochę w swoje możliwości, ale po siedemdziesiątce świat znowu
stanął przede mną otworem. Co więcej, okazało się, że granice
między młodymi i starymi zacierają się. To odczułam szczególnie
w Miedziance, uczestnicząc w festiwalu reportażu MiedziankaFest.
W tym roku zdarzenia festiwalu MiedziankaFest odbywały
się w sześciu miejscach, były
to: kościół, hala fabryczna,
nowy browar, szkoła, przystanek autobusowy i łąka. Do
tego trzeba doliczyć stację
kolejową w Janowicach Wielkich, na której każdego dnia
o 8:30 zaczynał się spacer do
Miedzianki (3 km pod górę)
z Filipem Springerem w roli
przewodnika i lektora. Miał on
dużą tubę, przez którą czytał
po drodze fragmenty swojej
książki: „Miedzianka. Historia znikania”. To z jej powodu
powstał festiwal, którego Filip
Springer jest współtwórcą.
Na festiwalu albo było za mało
„ucywilizowanych”
miejsc
do siedzenia, albo uczestników festiwalu było za dużo.
Nie myślicie chyba, że siedziałam „po turecku” na łące
lub na betonie przed halą,
albo na podłodze w kościele
w Miedziance. Nic z tych rzeczy! Te miejsca zostawiałam
młodszym. Sama wybierałam
ławki, najchętniej na świeżym
powietrzu obok głośników
przy hali, w której odbywały
się wykłady, w tym „Czy prawa
człowieka stają się zielone?”
wygłoszony przez Rzecznika
Praw Obywatelskich, Adama
Bodnara. Wybór miejsca do
siedzenia to jedyna rzecz, któ-

ra być może dzieliła uczestników festiwalu na młodszych
i starszych. Inne sprawy i zdarzenia – nie.
W kościele nagłośnienie miało
zasięg tylko lokalny – w przedsionku słabo było słychać.
Dlatego w trakcie festiwalu
zbierano do puszek pieniądze
na nowe głośniki. Rok temu
zebrano je na nowe drzwi,
a na pierwszym festiwalu na
okna.
Przystanek prawdy
Festiwal trwał od piątku do
niedzieli, od 23 do 25 sierpnia
2019. Każdego dnia odbywała
się wędrówka ludu – z kościoła do hali fabrycznej i z powrotem, czasami do browaru.
To poprawiało krążenie krwi,
bardzo ważne dla osób, jak ja,
w „trzecim wieku”. Spotkania
autorskie odbywały w kościele i na łące, warsztaty w szkole
i plenerze. Przystanek Prawda, na którym Mariusz Szczygieł czekał na prawdy uczestników festiwalu, oczywiście
znajdował się na zadaszonym
prawdziwym przystanku autobusowym, który chronił przed
udarem słonecznym. Za to
kolejki po autografy ciągnęły
się w słońcu, mimo to nikt nie
narzekał.
W Miedziance osiągnęłam
wszystkie cele. Zdobyłam autografy w dwóch książkach.

Pogadałam sobie z Mariuszem Szczygłem na Przystanku Prawda. Na stoisku
Fundacji Przekrój kupiłam koszulkę z wizerunkiem profesora Filutka – niektóre koleżanki
zazdroszczą mi jej, bo mile go
wspominają. Zrobiłam zdjęcia
z przyjaciółmi. Powiedziałam
komplement Juliannie Jonek-Springer, jednej z dwojga
redaktorów książki: „Nie ma”,
za którą Mariusza Szczygieł
otrzymał w tym roku Literacką
Nagrodę NIKE. Podziwiałam
przepiękne plenery i cieszyłam się, że znowu jestem
w Miedziance.
Było czy nie było tak?
Na spotkaniu autorskim: Pamiętam czy „pamiętam”, które
Julianna Jonek-Springer prowadziła z Mariuszem Szczygłem, dowiedziałam się o różnych odmianach prawd i tego,
że wartością książki jest to,
co z niej w nas zostaje, żeby
z czasem zakiełkować.
Kiedy się słucha opowieści
Mariusza Szczygła i innych
pisarzy-reportażystów o pracy nad książkami, to można
dojść do wniosku, że prawda nie istnieje. Każdy z nas
inaczej widzi i co innego zapamiętuje. Dla mnie, przedstawiciela nauk ścisłych, jest
to zaskoczenie. Twierdzenie
matematyczne jest albo praw-

Krystyna Ziętak
dziwe, albo nie. W życiu już
tak nie jest. Mogą istnieć różne wersje opisu tego samego
zdarzenia i wszystkie są prawdziwe.
Pisarz-reporter, zbierając materiały do książki, stale musi
rozstrzygać: było czy nie było
tak? Nie może zaufać swoim rozmówcom, którzy mają
„swoją prawdę” i głęboko
w nią wierzą. A co może zrobić czytelnik (słuchacz)? Czy
przyszło Wam na myśl, że
Mariusz Szczygieł czasami
myśli, iż nie zasługuje na to
„miłe”, czego doświadcza na
spotkaniach z czytelnikami:
„Boże, ja na to nie zasługuję
– nie jestem taki mądry”? Czy
on naprawdę tak myśli? Może
jest to kokieteria z jego strony? Tego nie da się zweryfikować. Lepiej uwierzyć, że myśli
to, co mówi. Ja wierzę.
Czarny Piotruś w Holandii
Zdaniem Kamila Bałuka, w Holandii obowiązuje wiele narracji i różnych punktów widzenia. Holendrzy mają we krwi
debatowanie i dogadywanie
się. Ilustrował to w Miedziance ciekawymi przykładami na
wykładzie: „Gdzie w Holandii
leży prawda i jak o niej pisać”.
Jeden z problemów dotyczył
„czarnego Piotrusia”, a dokładnie mówiąc, pytania: czy
Piotruś może być czarny? Ta

REKLAMA

WCZASY DLA SENIORÓW zima 2020
FERIE ZIMOWE 2020
WCZASY DLA RODZIN Z DZIEĆMI

ŚWINOUJŚCIE
760 zł/os. 7 dni
W cenie:

• zakwaterowanie w pokoju 2-4 os.
z łazienką, TV, Internet Wifi
• wyżywienie 3x dziennie, od kolacji w dniu
przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu
• pyszna domowa kuchnia
• 80 m od plaży
ZNIŻKI DLA DZIECI! Dziecko do lat 10
przy 2 os. dorosłych RABAT 50%

KUDOWA ZDRÓJ
795 zł/os. 7 dni
W cenie:

• zakwaterowanie w pokoju 2-4 os.
z łazienką, TV LCD, Internet Wifi
• wyżywienie 2x dziennie, od
obiadokolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu wyjazdu
• pyszna domowa kuchnia
• 1x seans w saunie fińskiej
lub łaźni parowej
(dla osób dorosłych)
• 18 km od ZIELEŃCA!
ZNIŻKI DLA DZIECI! Dziecko do lat
10 przy 2 os. dorosłych RABAT 50%

DOSTĘPNE TERMINY: wybrane 7 dni między 10.01 - 23.02.2020 r.

ul. Grażyny 3, 76-032 Mielno

tel. 94 318 92 18, kom. 501 188 298
www.anastazja.ta.pl

Opłata uzdrowiskowa 4 zł/os./dzień, dojazd we własnym zakresie

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ WCZASÓW 2020 r.
BIURO TURYSTYCZNE BRATNIAK Wrocław 50-116, ul. Rynek 56/57/3
Tel. 71 346 -04 -18, kom. 697-09-45-00, www.bratniak.turystyka.pl, Info@bratniak.turystyka.pl

www.GazetaSenior.pl
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fot. Julianna Jonek-Springer
(żona Filipa Springera)
i Mariusz Szczygieł

kwestia wzbudza w Holandii
sporo emocji. Czy określenie
„czarny” jest rasistowskie?
Czy kolor Piotrusia powinien
być zmieniony? Zapytano
o to nawet dzieci. Dzieciom
Piotruś kojarzy się z klownem,
który rozdaje słodycze, a nie
z kimś czarnoskórym. Mnie
kojarzy się z grą w karty.
W Holandii pod koniec listopada odbywają się pochody
świętego Mikołaja, któremu
w orszaku towarzyszy Czarny
Piotruś, czyli osoba w dawnym stroju i z twarzą pomalowaną sadzami na czarno. Ta
tradycja ma wielu zwolenników, ale są też jej przeciwnicy – nie podoba im się kolor
czarny. Spór jest zacięty. Co
w tej sytuacji można Holendrom poradzić?
Prawo Jante
Ostatnim punktem programu festiwalu MiedziankaFest
2019 było spotkanie autorskie
z Filipem Springerem: „Prawda jest zazwyczaj najlepszym
blefem” o poszukiwaniu na
Północy miasteczka Jante, co
opisał w książce: „Dwunaste:
Nie myśl, że uciekniesz”. Nie
mogłam na nim być.
Miasteczko Jante nie istnieje
w rzeczywistości, ale każdy

fot. Filip Springer

w Skandynawii wie, co to jest
prawo Jante, które pojawiło się w 1933 roku w powieści Aksela Sandemosego:
„Uciekinier przecina swój
ślad”. Zasady prawa Jante to
opresyjny system określający miejsce jednostki w społeczeństwie. Jedna z nich
brzmi: „Nie sądź, że nam dorównujesz”. Jeszcze bardziej
bezwzględna jest zasada:
„Nie sądź, że komuś na tobie
zależy”. Czy można uciec od
takiego systemu? Filip Springer stawia to pytanie w książce. Ja, zgodnie z sugestiami
innych, zapytałabym: Czy
prawo Jante mogło powstać
na ziemi duńskiej, czy może
jest to prowokacja lub zemsta
Aksela Sandemosego?
Gonzo
Gonzo
było
dla
mnie
w Miedziance największym
odkryciem. Mariusz Szczygieł świetnie porusza się
w gąszczu gonzo, ale sam nie
uprawia tego gatunku dziennikarstwa. Koncepcja wykładu o gonzo była porywająca.
Jednak w tym stylu można
pisać w Ameryce, gdzie gon-

zo powstało, a nie w Polsce.
Za ojca gonzo jest uznawany
Hunter S. Thompson (19372005), amerykański pisarz-reporter, który napisał słynną
relację z derby w Kentucky.
Zamiast opisać wyścigi konne
bardzo dosadnie przedstawił,
co działo się po wyścigach
w szatni – samo życie.
W Ameryce reportaż może
być subiektywny – w gonzo
ważne jest „ja”. W Polsce jest
to wykluczone – reporter musi
być biernym obserwatorem.
Z tego nie wynika, że ten felieton (bardzo subiektywny)
jest napisany w stylu gonzo,
chociaż może szkoda… Cytowane przez Mariusza Szczygła fragmenty tekstów gonzo
znakomitych amerykańskich
pisarzy-reporterów
budziły
wśród słuchaczy powszechny
aplauz i śmiech. Może Amerykanie mają rację, akceptując
dziennikarstwo gonzo, które
nie jest „literaturą piękną”, ale
którego język przecież otacza
nas na każdym kroku?
Krystyna Ziętak
www.60virtualculturepl.
blogspot.com

GazetaSenior.pl
Czytaj
codziennie
w internecie

Wypocznij w Polsce w dobrej cenie.

Zapraszamy!
8. OSW OLIMP
1. OW W DZIWNOWIE
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
ul. Kaprala Koniecznego 13
ul. 1-go Maja 62
+48 91 381 36 07
+48 75 717 20 26
2. OSW KAPER W JURACIE
+48 504 315 743
ul. Mestwina 45
9. OSW WILLA RETRO
+48 58 675 23 24
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
+48 504 315 850
ul. 1-go Maja 64
3. OSW W MIĘDZYZDROJACH
+48 75 717 23 42
ul. Krótka 1
+48 504 315 743
+48 91 328 02 81
10. OSW RZEMIEŚLNIK
+48 504 315 723
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
4. OSW JAWOR
ul. Górna 21
W POLAŃCZYKU
+48 75 717 20 88
ul. Zdrojowa 21
+48 504 315 742
+48 13 469 20 31(2)
11. OSW W ŚWINOUJŚCIU
5. OLIMPIA W POZNANIU
ul. Słowackiego 4/6
ul. Taborowa 8
+48 91 321 24 48
+48 61 841 52 30
+48 504 315 782
+48 504 315 933
12. OW MORSKIE
6. JOWISZ W POZNANIU
USTCA-UROCZYSKO
ul. Dojazd 34
+48 59 815 27 19
+48 61 843 54 88
+48 512 105 242
+48 504 315 863

13. HOTEL*** ŁAZIENKOWSKI
W WARSZAWIE
ul. 29 Listopada 3B
+48 22 851 02 32
+48 512 105 146
14. HOTEL** KARAT
W WARSZAWIE
ul. Słoneczna 37
+48 22 601 06 20 (21)
+48 22 601 44 11
15. SAVOY WE WROCŁAWIU
pl. Kościuszki 19
+48 71 344 30 71
16. OSW DAFNE
W ZAKOPANEM
ul. Jagiellońska 30
+48 18 202 43 43
+48 504 315 776
17. OSW POD KOZIŃCEM
W ZAKOPANEM
ul. Broniewskiego 10A
+48 18 202 32 03
+48 504 315 776

7. HOTELIK SŁOWIAŃSKI
W SZCZECINIE
ul. Potulicka 1
+48 91 812 54 61

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty:
www.noclegiwcenie.pl
www.bizneswcenie.pl
www.cul.com.pl
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ABY OCALIĆ
NIENARODZONE
DZIECKO,
ZAUFA OBCEJ.
ABY OCHRONIĆ
SWÓJ SEKRET,
ZARYZYKUJE
ŻYCIE.

1612, WZGÓRZE PENDLE, LANCASTER, ANGLIA
Fleetwood Shuttleworth, pani na Gawthorpe Hall, spodziewa się dziecka. Niczego nie pragnie bardziej, niż dać
mężowi dziedzica. Pewnego dnia znajduje list, w którym
jej medyk ostrzega, że nie przeżyje ona ciąży. Zrozpaczona Fleetwood spotyka Alice, miejscową akuszerkę.
Dziewczyna zapewnia, że pani na Gawthorpe Hall może
urodzić zdrowe dziecko, lecz wkrótce zostaje posądzona o uprawianie czarnej magii. Czy Fleetwood może zaufać Alice? Czy jest ona osobą, za którą się podaje? Los
dwóch kobiet splata się nierozerwanie, Fleetwood musi
dowieść niewinności Alice. Czas ucieka. Za chwilę rozpoczną się procesy czarownic. Życie jednej i drugiej kobiety
jest zagrożone. Tylko one znają prawdę. Tylko one mogą
wzajemnie się ocalić. Bohaterowie osadzonej w czasach
procesu wiedźm ze wzgórza Pendle, mocnej, angażującej
powieści, nawiązują do postaci historycznych. Wiodą nas
przez świat siedemnastowiecznych obyczajów i praw, na
końcu stawiając niepokojące pytanie:
CZY POLOWANIA NA CZAROWNICE TO TAK
NAPRAWDĘ POLOWANIA NA KOBIETY?

Niezwykła saga o kobietach,
magii i starciu z potężnymi siłami.
Jessie Burton, autorka bestsellera Miniaturzystka

Frapująca opowieść o fascynujących
czasach, pełna znakomitych postaci
kobiecych.
Libby Page, autorka Kąpieliska

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

HALNY
zaprasza na wypoczynek

www.GazetaSenior.pl

Człowiek jest tyle wart,
ile może dać drugiemu
Spotkanie z grupą chorych na stwardnienie rozsiane (SM - łac. sclerosis multiplex), będących
członkami Ostrowskiego Stowarzyszenia, było dla mnie ciekawym przeżyciem. Z podziwem
patrzyłem na ludzi ciężko poszkodowanych przez los, jak potrafią się radować i uśmiechać,
wspierać nawzajem, cieszyć swoją obecnością, patrzeć z optymizmem w przyszłość, dbać
o poczucie swojej wartości i twórczej integracji, o poprawę zdrowia i samopoczucia.

fot. Gołuchów 2019

Przy szerzącej się pogardzie dla drugiego człowieka
są przykładem wartym upowszechniania i naśladowania.
Pokazują bowiem szczere,
otwarte serce, życzliwość,
ogromną chęć do życia, umiejętność pokonywania barier
i przeszkód, jakie stają na ich
drodze, jak również konsekwencje i zdecydowanie w dążeniu do celu. Niejeden z nas,
nie mający większych kłopotów ze zdrowiem mógłby się
od nich wiele nauczyć.

Chciałbym
więc
pokazać
sylwetki takich wyjątkowych
osób, z których większość ma
za sobą długi, trudny i skomplikowany bagaż życiowy a część
z nich spędza codzienne życie
na wózku inwalidzkim.

Kazimiera

Pani Kazimiera przebywa od
pięciu lat na emeryturze. Po
ukończeniu Technikum Rachunkowości z dyplomem
Akademii Ekonomicznej całe
życie pracowała jako księgo-

Nowy obiekt z basenem solankowym
w centrum Ciechocinka
Skuteczna rehabilitacja i tylko dobre wspomnienia

do Karpacza

W cenie: noclegi, wyżywienie: obiadokolacje serwowane, śniadania

w formie bufetu szwedzkiego, ubezpieczenie NNW. GRATIS: parking, sauna

wa. Wychowała dwóch synów
i doczekała się pięcioro wnucząt. O chorobie SM dowiedziała się 30 lat temu od lekarza
rodzinnego z uprawnieniami
medycyny pracy podczas badań związanych ze zmianą
zatrudnienia. Wcześniej nie
zdawała sobie z tego sprawy,
nawet wtedy, kiedy pojawiało
się osłabienie i niedowład kończyn, zaczęła gorzej chodzić,
jakby po kolana w wodzie i powoli tracić kondycję fizyczną.
Wiadomość o nieuleczalnej

chorobie ją zszokowała, bowiem dotąd była osobą bardzo
aktywną, radosną i uśmiechniętą. – Musiałam trochę zwolnić – mówi – nie przekraczać
możliwości organizmu. Niewiele wtedy wiedziała o stwardnieniu rozsianym, ale jako kobieta
wykształcona, o nieprzeciętnej
inteligencji szybko uświadomiła sobie, że jej życie wywraca
się do góry nogami i będzie
musiała sobie z tym poradzić.
– Zastanawiałam się, gdzie
i u kogo znajdę wsparcie.

Augustów medical spa
POBYTY LECZNICZE:
ZDROWY KRĘGOSŁUP
INTENSYWNA REHABILITACJA
ORTOPEDYCZNA
CHOROBA RAYNAUDA

Pakiet Seniora:

• 5 dniowy - 352 zł/os. *
• 7 dniowy - 495 zł/os. *
• Weekend z naturą - 198 zł/os.
* Podane ceny dotyczą noclegu
i wyżywienia 2x dziennie.
Możliwość zakupu przednoclegu
w cenie 50 zł/os. + śniadanie 15,5 zł

BOŻE NARODZENIE 2019

obiekt
kameralny
pobyty
indywidualne
i grupowe

23-27.12.19 w cenie od 640 zł/os
z wyżywieniem

FERIE ZIMOWE 2020

Pobyty tygodniowe od soboty
do soboty w cenie od 890 zł/os
z wyżywieniem 2x dziennie
Rabaty dla dzieci do 15 r.ż.

recepcja: 75 76 19 185
e-mail:halny@naturatour.pl

www.naturatour.pl

Jesienne pobyty sanatoryjne w Willi Rustykalna z RABATEM!

7 dni –15%

14 dni –20%

Jesień w Sanatorium Łączność
Pobyty hotelowe już od 110 zł

cena za 1 osobodobę w pokoju 2-os.

10%

RABAT na
wszystkie pobyty
lecznicze od
10.2019 do
30.03.2020 r.

Pobyty z zabiegami i opieką medyczną już od 140 zł
cena za 1 osobodobę w pokoju 2-os.

Sanatorium Łączność

ul. Warzelniana 4, 87-720 Ciechocinek

tel. 54 283 60 74

rezerwacje@sanatorium-lacznosc.pl
www.sanatorium-lacznosc.pl

tel. 87 643 28 71, kom. 606 795 542
recepcja.sanatorium@biavita.pl
www.sanatoriu.augustow.pl

www.GazetaSenior.pl
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W tamtych czasach nie było
stowarzyszenia ani organizacji
specjalizujących się w pomocy
dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Musiałam
radzić sobie sama, głównie
przy wsparciu rodziny. Byłam
szczęśliwa, kiedy 20 lat temu
powstało ostrowskie stowarzyszenie. Znalazłam się nagle
w otoczeniu ludzi przeżywających, tak jak ja, trudne chwile
i rozterki związane z tą okrutną
chorobą, a więc rozumiejących moje potrzeby i oczekiwania. Zobaczyłam światełko
w tunelu. To była szansa na
poszukiwanie konkretnej pomocy. Dzięki temu mam możliwość regularnego korzystania
z rehabilitacji dostosowanej do
swoich możliwości i potrzeb
pod kierunkiem doświadczonego fizjoterapeuty. Wierzę,
że Stowarzyszenie pomoże
mi również w tym, abym mogła być objęta programem dla
osób przewlekle chorych. Wyjście do ludzi i zadbanie o siebie spowodowało, że pomimo
kłopotów i cierpień mogę cieszyć się życiem i przeżywać
wiele dobrych chwil.

Łukasz

Pan Łukasz, kończąc ekonomię na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, pracuje
w domu. W dzieciństwie pomagał rodzicom w gospodarstwie rolnym, gdy zauważył,
że z dnia na dzień zaczyna
mieć problem ze wzrokiem. Na
początku objawy ustępowały,

z czasem było jednak coraz
gorzej. Badania rezonansu
magnetycznego głowy dawały
nadzieje na wyleczenie. Podczas coraz częstszego pobytu
w szpitalu otrzymywał sterydy.
Po skierowaniu do szpitala zakonnego im. Św. Jana Bożego
w Piaskach k. Gostynia uświadomiono mu konieczność
połączenia leczenia z rehabilitacją. Dzięki temu jego stan
zdrowia poprawił się. – Odważyłem się – podkreśla z dumą
– skoczyć ze spadochronem,
co jako inwalidzie sprawiło
mi wielką radość i satysfakcję. Trudno jednak połączyć
leczenie z rehabilitacją neurologiczną – dodaje – kiedy
czas oczekiwania na dostanie
się do szpitala specjalistycznego jest bardzo długi, często
sięgający dwóch lat. Dopiero
powstanie Ostrowskiego Stowarzyszenia zagwarantowało
mu stałą rehabilitację. To był
przełom w jego życiu. Radość
tym większa, że poznał tutaj
dziewczynę, z którą od dwóch
lat tworzy szczęśliwą rodzinę.
– Razem możemy uczestniczyć w wielu formach relaksu
i wypoczynku organizowanego przez Stowarzyszenie. Jest
moim marzeniem, aby takie
organizacje były bardziej doceniane i wspierane finansowo
przez państwo – mówi.

Monika

U Moniki niepracującej zawodowo, osiągającej wiek senioralny, pierwsze objawy ze

wzrokiem wystąpiły w szkole
podstawowej. Z czasem przestała widzieć na jedno oko.
Zmiany w mózgu i zachorowanie na stwardnienie rozsiane
rozpoznano u niej dziesięć lat
temu w Szpitalu Klinicznym
w Poznaniu. – To był dla mnie
ogromny szok – mówi. – Chodziłam jak po wypiciu alkoholu, nogi odmawiały posłuszeństwa, musiałam coraz częściej
wypoczywać. Zmęczenie przychodziło nagle i niespodziewanie. Długo nie mogłam się
z tym pogodzić. Jestem pod
stałą opieką neurologiczną, ale
dopiero powstanie Stowarzyszenia pomogło mi przywrócić
równowagę. To tutaj znalazłam
przyjazne dusze, których towarzystwo wzmocniło moją
psychikę i mam zapewnioną
regularną rehabilitację pod
okiem doświadczonego fizjoterapeuty. Czas pokazał, że
rehabilitacja jest bardziej skuteczna niż leki.

Urszula

Pani Urszula jest kolejnym
przykładem osoby, u której
stwardnienie rozsiane miało
swoje początki w kłopotach
z widzeniem. Kiedy radykalnie
pogarszał się jej wzrok, dostała
skierowanie do szpitala, gdzie
w 2008 roku dowiedziała się
od ordynatora o zachorowaniu
na tę straszną chorobę. – Psychika mi siadła – wspomina –
byłam strasznie podłamana,
wyłączona z życia. Pojawiające
się osłabienie, brak koordyna-

cji ruchów, drętwienie i zaburzenia czucia mnie przerażały.
Nagle nic nie miało dla mnie
znaczenia. Mój dotychczasowy świat runął w przepaść. Nie
chciało mi się nic robić. Gdyby
nie wsparcie rodziny, nie wiem,
co by się ze mną stało. Mówiąc
o swoim ówczesnym stanie
psychicznym podkreśliła, że jej
nastawienie do życia zmieniło
się z chwilą powstania Stowarzyszenia i poznania ludzi z powodzeniem radzących sobie
z tą chorobą. – Wśród kolegów
i koleżanek patrzę z nadzieją
w przyszłość, czuję się zadowolona i doceniona. Dodała,
że wielkim dobrem dla niej jest
stała rehabilitacja gwarantowana przez Stowarzyszenie, która
odgrywa istotną rolę w procesie zachowania sprawności
u chorych na SM. Gdyby nie
to, musiałaby w długiej kolejce oczekiwać na rehabilitację
finansową przez NFZ.

Bo razem raźniej

Nagłaśnianie roli i szczególnych osiągnięć Ostrowskiego
Stowarzyszenia, pokazywanie
w social mediach informacji
o ludziach chorujących na
stwardnienie rozsiane i ich
życiu jest, zdaniem Beaty Kołodziej, prezes Stowarzyszenia, niezwykle ważne. Można
bowiem z jednej strony pomóc osobom pokrzywdzonym przez los, borykającym
się z ogromnym cierpieniem,
a z drugiej strony uświadomić
innym, że warto takim ludziom

fot. Integracja w Gołuchowie

pomagać w codziennym trudzie i udowadniać, że się lubimy, cenimy i wspieramy nawzajem.
Pani prezes z zadowoleniem
przyjęła wiadomość, że decyzją prezydenta Miasta przedstawiciel Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na
Stwardnienie Rozsiane wszedł
w skład Rady Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie
będzie mógł prezentować
problemy tej grupy społecznej
i zabiegać o wsparcie władz.
Kierując się opiniami osób
walczących z podstępną, nieobliczalną chorobą należy
wyrazić szacunek i uznanie
wszystkim, którzy na przestrzeni minionych lat uczynili
wiele, aby chorzy na SM mogli
prowadzić normalne życie, by

mieli poczucie, że nie są sami
i nie są społecznie wykluczeni.
To przede wszystkim zasługa
inicjatorów powołania ostrowskiego stowarzyszenia: Józefa Kozana, m.in. autora Pieśni
Stowarzyszenia „Razem raźniej”, Janiny Rzeźnik i Bogumiła Kędzierskiego oraz Beaty
Kołodziej, pełniącej od sześciu
lat z wielkim zaangażowaniem
obowiązki prezesa Zarządu.
Kierując się przesłaniem zawartym w motto stowarzyszenia (cytuję: „Człowiek jest tyle
wart, ile może dać drugiemu”)
warto wspierać chorych borykających się z tą ciężką chorobą. Przekonywać ich, że mogą
liczyć na wiele życzliwych serc.
Kazimierz Nawrocki

REKLAMA

Sztuczna szczęka
to nie rozwiązanie
Ośrodek wypoczynkowy
w Kołobrzegu 80 m od morza
Atrakcyjne pakiety pobytowe
w terminie 12.10.2019 – 22.12.2019
Jesień nad morzem

Jesienny relaks nad morzem

3 noclegi
3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja
w formie bufetu, obiad serwowany
1 x masaż częściowy 1-odcinkowy
2 x częściowe okłady borowinowe
Cena od 350 zł/os. w pok. 2 os.

5 noclegów
3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja
w formie bufetu, obiad serwowany
3 x w masaże częściowe 1-odcinkowe
Cena od 540 zł/os. w pok. 2 os.

Jesień nad morzem - Aqua
5 noclegów
3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja
w formie bufetu, obiad serwowany
3 x 1-godzinne bilety na basen „Morska
Odyseja”
Cena od 510 zł/os. w pok. 2 os.

Skuteczna metoda leczenia bezzębia
przy pomocy rozwiązań Nobel Biocare
Leczenie metodą All-on-4 ® to zastąpienie brakujących zębów przy użyciu
mostu obejmującego cały łuk zębowy, oparty na zaledwie czterech implantach
stomatologicznych. Dzięki minimalnej liczbie implantów zmniejszamy koszt leczenia.

Sprawdzone i udokumentowane naukowo
Pochylone implanty stosuje się w praktyce klinicznej od ponad 10 lat, uzyskując
korzystne wyniki. Metoda All-on-4 ® opiera się na sprawdzonych efektach badań
klinicznych, w których wszczepiono cztery implanty i na nich oparto uzupełnienie
całego łuku zębowego.

Różne możliwości protetyczne

Jesień nad morzem
– Odnowa Biologiczna
5 noclegów
3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja
w formie bufetu, obiad serwowany
3 x w ciągu pobytu pakiet zabiegów
(inhalacja, krioterapia, rower treningowy
20 min., okład borowiny, mata masująca)
Cena od 580 zł/os. w pok. 2 os.

+48 691 216 218, email: gryf2@gryf2.info.pl

Ośrodek Wypoczynkowy Gryf II, ul. Konopnickiej 5, 78-100 Kołobrzeg

Dobra stabilizacja przy użyciu jedynie
czterech implantów

www.dental-med.com.pl

Zapraszamy do rekomendowanej
kliniki stosującej metodę All-on-4
ul. Kamieńskiego 142, Wrocław
tel. 71 327 63 13, 604 609 012

Więcej informacji na stronie internetowej
www.pacjenci.nobelbiocare.pl www.implantywroclaw.com.pl
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Twoja obecność
pomaga mi żyć

Kraków, Al. Słowackiego 52

tel. 12 634 23 17
kom. 575 550 302

pn-pt od 11.00 do 17.00
www.belferek.pl

TRUSKAWIEC
szport!

To program dla seniorów, który powstał jako lek na
samotność. Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
prowadzi go nieprzerwanie od 2003 r.
Wiele osób po 80. czy 90. roku
życia nie ma już ani rodziny, ani
przyjaciół. Bywa, że skazani na
samotność tracą sens życia.
Według badania zrealizowanego przez agencję ARC Rynek
i Opinia na zlecenie Stowarzyszenia mali bracia Ubogich
osoby starsze czują się samotne: nawet 3/10 badanych
seniorów (80+) doświadcza
samotności i izolacji, a 1/20 nigdy nie wychodzi z domu. Stała
obecność drugiego człowieka
jest tym, czego samotni seniorzy potrzebują najbardziej. Gdy
w życiu starszego człowieka
pojawia się życzliwa osoba,
która z szacunkiem i uwagą
wysłucha, regularnie raz w tygodniu odwiedzi oraz systematycznie zadzwoni, aby zapytać

o samopoczucie – senior znowu nabiera chęci do życia, bo
czuje, że jest dla kogoś ważny.
Program Twoja obecność pomaga mi żyć przede wszystkim
umożliwia osobom samotnym
utrzymywanie relacji z drugim
człowiekiem.
– Obecnie pod naszą stałą opieką jest ponad 350 podopiecznych z Warszawy, Lublina, Poznania i Pruszkowa. Pomagają
im nasi wolontariusze. Każdy
wolontariusz odwiedza regularnie jednego seniora. W ten
sposób tworzą się więzi i bliskie
relacje. Wolontariuszom, a jest
ich w tym Programie ponad
350, zapewniamy szkolenia,
ubezpieczenie oraz wsparcie
merytoryczne
koordynatora
wolontariatu – Elżbieta Ślązek,

Potrzebny pa

Koordynator ds. Fundraisingu
i Komunikacji.
Program Twoja obecność pomaga mi żyć może docierać
z pomocą do samotnych osób,
dzięki wsparciu ludzi dobrej
woli. Każdy z nas może pomóc,
do czego serdecznie zachęca-

my. Aby ułatwić wpłaty darczyńcom Stowarzyszenia mali bracia
Ubogich uruchomiło możliwość
płatności cyklicznych, tym samym ułatwiając niesienie regularnej pomocy. Więcej informacji
na stronie: www.malibracia.org.
pl/obecnosc.

Powstała pierwsza Karta Praw Opiekuna, czyli skondensowany zbiór najważniejszych praw
przysługujących opiekunom osób chorych. To praktyczne narzędzie, które wspiera opiekunów.
w egzekwowaniu swoich praw
i odciążeniu w codziennych
obowiązkach.
Kim jest opiekun?
Choć pytanie o to, kim jest
opiekun, z pozoru wydaje się
banalne, w świetle prawa precyzyjna definicja i rozróżnienie
rodzajów opiekunów są kluczowe. Karta Praw Opiekuna
przede wszystkim porządkuje
wiedzę na temat tego, jakie statusy opieki istnieją w Polsce. Od
tego bowiem zależą przysługujące mu prawa, takie jak prawo
do informacji. Bez świadomości
tego, do jakich informacji ma
się dostęp jako opiekun, można mieć problem z ich pozyskaniem. Przekonała się o tym
Katarzyna Krzymuska, która
od pięciu lat opiekuje się tatą
w stanie apalicznym, czyli wegetatywnym. – Podczas sprawowania opieki nad tatą wielokrotnie spotkałam się z brakiem
wystarczającej wiedzy ze strony urzędników różnych instytucji czy personelu medycznego.
Na przykład w przychodniach
czy innych placówkach pytano
mnie, co to znaczy, że tata jest
w stanie apalicznym i dlaczego
to ja chcę pozyskać informacje
w jego imieniu. Gdybym nie
była pewna, że mam pełne prawo np. pobrać dokumentację
taty czy wyniki zabiegów, mogłabym skapitulować wobec
autorytetu personelu medycznego i pewnie otrzymanie niezbędnych informacji zajęłoby
mi znacznie więcej czasu – komentuje Katarzyna Krzymuska.
Kiedy opiekę sprawujemy
w domu
Jednym z większych wyzwań
dla opiekuna jest powrót i zajmowanie się chorym w domu.

z zabiegami i dojazdem z Krakowa
od kwietnia do października 2020

Super Promocja 1199 zł
za turnus 10-dniowy

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ w formie internetowego lub
tradycyjnego przelewu albo przekazu pocztowego
Ile można przekazać? np. 32 zł, 64 zł, 100 zł lub dowolną
mniejszą lub większą kwotę
Dane do przelewy:
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
organizacja pożytku publicznego
KRS: 0000160750
Konto Programu OBECNOŚĆ:
29 1600 1462 1818 9539 9000 0004
Kontakt: obecnosc@malibracia.org.pl
tel: 22 635 13 64, www.malibracia.org.pl

Karta Praw Opiekuna zapewni potrzebne wsparcie
Wiedza na temat przysługujących opiekunom praw to pierwszy krok do efektywnego korzystania z dostępnego wsparcia.
Karta Praw Opiekuna umożliwia
szybkie sprawdzenie, z jakiej
pomocy można skorzystać. –
Choć wydaje się, że dostęp do
wiedzy w dzisiejszych czasach
nie stanowi problemu, to paradoksalnie w natłoku informacji
ciężko wybrać to, co jest istotne. Opiekunowie zwyczajnie
mogą też nie mieć czasu ani
siły, aby przekopywać się przez
dokumenty ustawowe i przepisy dotyczące poszczególnych
procedur. Jestem przekonana,
że taki dokument, zbierający
część bardzo istotnych dla wielu opiekunów informacji, będzie
praktycznym narzędziem, które
pozwoli realnie poprawić ich sytuację i ułatwić codzienne obowiązki – mówi prof. dr hab. Dorota Karkowska, autorka Karty
Praw Opiekuna.
Na podstawie badania, przeprowadzonego w 2018 roku
w ramach kampanii „Żywienie medyczne – Twoje posiłki
w walce z chorobą”, wytyczono obszary, w których opiekunowie szczególnie wymagają
wsparcia. Główne trudności,
z jakimi się mierzą, to poczucie bezradności, frustracja, wyczerpanie fizyczne i psychiczne
oraz brak czasu dla siebie. Wobec sytuacji pacjenta potrzeby
opiekuna często są odsuwane
na dalszy plan. Psychologowie
nie bez przyczyny nazywają ich
ukrytymi pacjentami. Sytuacja
osób opiekujących się bliskimi
chorymi w Polsce i dążenie do
jej poprawy stały się motywacją do stworzenia dokumentu,
który ma pomóc opiekunom

Turnusy Rehabilitacyjne

Warto jednak wiedzieć, że z tym
rodzajem opieki wiąże się wiele
świadczeń, które wspierają nie
tylko pacjenta, ale także opiekuna. Wśród nich jest przede
wszystkim wsparcie w zakresie
edukacji, przygotowania do
sprawowania konkretnych zadań i opieki psychologicznej.
Nowa rola jest bowiem bardzo
poważnym obciążeniem psychicznym, które wiąże się z zupełnie nowymi obowiązkami.
Dobrze więc mieć świadomość,
że możliwość pozyskania odpowiedniej wiedzy leży w zakresie
świadczeń gwarantowanych,
finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
Opiekun ma prawo domagać
się odpowiedniego przygotowania do obsługi sprzętu medycznego. Także on, nie tylko
pacjent, ma prawo do wsparcia
psychologicznego.
Tak jest w przypadku refundowanej w warunkach domowych
procedury żywienia dojelitowego. Świadczenie to dotyczy pacjentów, którzy z powodu braku
możliwości podaży substancji
odżywczych w ilości wystarczającej do utrzymania przy życiu
drogą naturalną, wymagają
długotrwałego podawania substancji odżywczych (diet przemysłowych) w sposób inny niż
drogą doustną. Świadczenie
obejmuje nie tylko dostarczanie diet i sprzętu medycznego,
ale także przygotowanie opiekuna do stosowania takiego
żywienia. Możliwe jest również
zapewnienie ciągłego kontaktu
telefonicznego z personelem
medycznym w celu uzyskania
porady.
Wsparcie finansowe
Wśród potrzeb wymienianych

przez opiekunów w zeszłorocznym badaniu znalazło się
wsparcie finansowe – dodatkowe środki w budżecie wymieniano na trzecim miejscu jako
element, który ułatwiłby sprawowanie codziennej opieki.
Stąd w dokumencie nie mogło
zabraknąć punktu dotyczącego
praw opiekuna do przysługujących mu świadczeń pieniężnych w związku z opieką nad
pacjentem. Opiekun prawny
może pobierać emeryturę lub
rentę za pacjenta. Ma także prawo do zasiłku opiekuńczego.
Następny krok na drodze do
zmian na lepsze
Karta Praw Opiekuna powstała w ramach czwartej edycji
kampanii Nutricii Medycznej
„Żywienie medyczne – Twoje
posiłki w walce z chorobą”,
która ma na celu budowanie
świadomości na temat żywienia
medycznego jako integralnego
elementu opieki zdrowotnej.
Ważnym obszarem aktywności
kampanii są działania na rzecz
wsparcia opiekunów osób
przewlekle chorych.
– Kiedy w ubiegłym roku wraz
z organizatorami kampanii „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą” wspólnie
zaangażowaliśmy się w działania skierowane do opiekunów,
wiedzieliśmy, że nie będzie to
jednorazowa akcja. To długofalowy projekt, który będzie się
zdecydowanie rozwijał, a stworzenie Karty Praw Opiekuna
to kolejny krok na drodze do
zmian dla dobra chorych i ich
opiekunów – mówi Igor Grzesiak z Instytutu Praw Pacjenta
i Edukacji Zdrowotnej, współpomysłodawcy projektu.

Kamelia

Promocja 1399 zł
za turnus 10-dniowy

Sanatorium
Truskawiecki
W cenie:

• Przejazd na trasie Kraków-Truskawiec-Kraków
• Zakwaterowanie: pokoje 2 os. z łazienką,
TV, ręczniki, czajnik, suszarka, lodówka
• Konsultacje z lekarzem
• 3 lub 4 zabiegi lecznicze od pn do soboty
(oprócz dni świątecznych)
• Wyżywienie 3x dziennie - serwowane
• Kuracja wodami leczniczymi
„Naftusia” i „Marysia”
• Ubezpieczenie

www.facebook.com/GazetaSenior
Czytaj codziennie w internecie
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Oswoić śmierć

REKLAMA

Spotkałam niedawno znajomą siedmiolatkę
w piaskownicy. Powiedziała mi, że za parę
dni idzie do szkoły. – To jest wielka zmiana –
stwierdziłam. Mała zamyśliła się. – Całe życie
jest jedną wielką zmianą – dodałam. Jej oczy
znieruchomiały, po chwili powiedziała w zamyśleniu: – Taak.

Od 280 zł
/os/doba **

SENIORZY NAD
JEZIOREM W LUBUSKIEM

**przy min.
4 dobach

ZDROWIE, RELAKS, INTEGRACJA

I w tym momencie przypomniałam sobie, jak koleżanka
opowiadała wnuczce o śmierci
dziadka. Cała rodzina zebrała
się przy łóżku odchodzącego
i dziewczynka zapytała babcię,
co jest dziadkowi. – To jest
przemijanie, wszyscy umrą, ja
umrę i twoja mama i tata wejdą
na moje miejsce. Rodzice wychowają ciebie, później kiedyś
umrą i ty wejdziesz na ich miejsce, będziesz miała swoje dzieci i tak to życie mija. – Aha – odpowiedziała i poszła się bawić.
Dzieci biorą życie takim, jakim
jest. To dorośli swoimi lękami
i schematami burzą normalną
kolej losu.
Pierwsze listopadowe dni, nastrajają do refleksji. Zastanawiam się nieraz, jak pogodzić
chcenie osób, żeby ci, których
odprowadzają na cmentarz,
jeszcze zostali, ze zmęczeniem życiem tych, którzy chcą
odejść i odchodzą.
Jak można pisać o śmierci, która
jest wypierana z życia, w którym
króluje kult młodości i o której
niektórzy boją się nawet rozmawiać. Jakby nie istniała.
A istnieje, jest tak pewna, jak
narodziny dziecka.
Gdy przemyśliwałam, w jaki
sposób napiszę o śmierci, to
czułam się spokojna. Jak zaczęłam pisać, poczułam niepokój w sobie, jakiś zadawniony.
Mam respekt przed śmiercią,
ale nie boję się jej, raczej ciekawość, jak to się zadzieje, takie przejście na drugą stronę.
W nieznane. To nieznane jest
najtrudniejsze. I nie chcę płaczu ani smutku, tylko radosne
wspominanie chwil, w których
byliśmy razem.

Opowiadał mi kiedyś znajomy restaurator o stypie: – Tak
radosnej uroczystości pogrzebowej jeszcze nie przeżyłem,
wszyscy opowiadali, jakie kawały robił zmarły. Pokładali się
ze śmiechu.
Słyszałam też kiedyś o podobnej sytuacji: nieboszczyk, jak
żył, wiele razy podkreślał, że
jak umrze, to wszyscy żałobnicy mają się upić. I upili się. Było
bardzo radośnie, jeszcze trochę, to zaśpiewaliby mu sto lat.
Odprowadzaliśmy niedawno
naszą koleżankę seniorkę.
Przy kaplicy stało Jej duże
zdjęcie na tle kwiatów w swoim
ogrodzie. I tak Ją zapamiętam:
radosną ze swoimi ukochanymi kwiatami, wśród których
królowała.
Nieraz zastanawiam się, jeśli
śmierć jest nieodzowna, a my
jesteśmy wobec niej bezradni,
to czy nie lepiej jest odważnie,
radośnie i twórczo żyć, być
życzliwym dla siebie i innych,
niż bać się rozmawiać o tym,
co jest nieuniknione. I jeszcze
chciałabym, żeby moi najbliżsi
– gdy odejdę – żyli pełnią życia
i byli szczęśliwi. Przecież kiedyś się spotkamy.
Słuchałam niedawno wywiadu
z księdzem Bonieckim, opowiadał o swojej znajomej, której
Niemcy zabili syna. Modliła się
za niego codziennie... wieczny odpoczynek racz mu dać
Panie... I przyśnił jej się z prośbą, żeby się modliła inaczej...
Radosny odpoczynek racz
mu dać Panie... Jaka zmiana,
jedno słowo, a ile radości jest
w modlitwie i wsparcia dla osoby modlącej się. Chociaż sytuacja się nie zmieniła.

Oferujemy kilkudniowe pobyty w przepięknym Dworze Kolesin, położonym z dala od zgiełku miasta w samym sercu województwa
lubuskiego, nad urokliwym Jeziorem Wojnowskim. Dopasowujemy
pakiety pobytowe tak, aby nie zabrakło w nich: zdrowego jedzenia,
sporej dawki ruchu, relaksu, zabaw i warsztatów integracyjnych.

GazetaSenior.pl
• noclegi w komfortowych,
dwuosobowych pokojach
• pełne wyżywienie
(śniadania, obiady, kolacje)
• zajęcia ruchowe (Pilates,
joga, Nordic Walking)*
• godzinny seans w saunie

•
•
•
•

w EKO SPA na świeżym powietrzu z widokiem na jezioro
masaż relaksacyjny
warsztaty wypieku chleba*
wieczorki zapoznawcze
przy min. 25 osobach)
koncert relaksacyjny*

* oferta ważna dla grup minimum 10 osobowych

Dwór Kolesin

Kolesin 14, 66-110 Babimost, woj. Lubuskie

tel. +48 571 245 145 recepcja@dworkolesin.pl

Czytaj codziennie
w internecie

Kiedyś oglądałam film. Jeden
fragment szczególnie zapadł
mi w pamięci. Ksiądz na plebanii je śniadanie, nagle wpada
chłopak i krzyczy: – Dziadek
prosi, żeby ksiądz przyjechał,
bo umiera! – A nie mógł poczekać, aż zjem śniadanie? Ale od
razu wsiadł na bryczkę i pojechał popędzając konia, żeby
zdążyć z posługą. Bardzo zdziwił się, jak przyjechał. Umierający... reperował dach. Ksiądz
zgorszony nakrzyczał na niego, a on spokojnie zszedł na
dół i długo rozmawiał z kapłanem. Później była stypa, przy
stole siedziała cała rodzina
i umierający. Rozmawiali, żartowali, śmiali się. Nagle główny
bohater wstał mówiąc: – No,
na mnie już czas. Porozmawiał jeszcze chwilę z wnukiem,
pożegnał się ze wszystkimi,
położył się w drugim pokoju
i umarł.
Byłam przy odchodzeniu mojej
Mamy. Wiedziałam o Jej decyzji
na ponad rok wcześniej. Informacje o tym, a później wsparcie przychodziły w snach.
Gdy patrzyłam w Jej oczy widziałam granatową przestrzeń,
a w Jej świetlistej twarzy piękne, trudne życie. To było Misterium. Śpiewałyśmy często stare piosenki i byłyśmy. Ze sobą.
Po prostu.
Kiedyś ta Chudzinka wstała
z łóżka i spadły z Niej spodnie
od piżamy. Spojrzała na nie,
na podłogę i ze śmiechem za-

śpiewała: – Idźcie, chłopcy, do
diabła, bo mi kiecka opadła,
jak se kiecki poprawię, to się
z wami zabawię, jak se kiecki
poprawię, to się z wami zabawię. Zgłupiałam, myślałam,
z krzesła spadnę, nie wiedziałam, czy mam płakać, czy
śmiać się.
I zastanawiam się nieraz, dlaczego po śmierci bliskiej osoby płaczemy (też płakałam),
chodzimy w żałobie, a nie cieszymy się z tego, że tak długo
była z nami. Może bardziej płaczemy nad sobą, nad żalem,
tęsknotą, bezradnością?
W moim dzieciństwie śmierć
była nieodzowną częścią naszego życia, braliśmy udział
w pogrzebach, nieboszczycy
leżeli w trumnach, w domach,
wokół paliły się świece, stały kwiaty, modlono się. Niektóre dzieci sprawdzały, czy
nieboszczyk rzeczywiście nie
żyje, tarmosząc go za nogę.
Sprawialiśmy pogrzeby wróblom, pszczołom, myszom. Byliśmy przygotowywani do dorosłego życia. Normalnie.
Zastanawiam się nieraz, czy to
jest możliwe, że życie kończy
się wraz ze śmiercią. Jesteśmy cząstką przyrody, a ona
ma swój rytm. Wiosna, lato,
jesień, zima. Zawsze następują po sobie. Od wieków. Może
też odrodzimy się po śmierci?
W innym ciele, innym czasie,
innym miejscu?
Maria Orwat

www.GazetaSenior.pl
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Boże Narodzenie i Nowy Rok w Ciechocinku

20.12 – 03.01.2020

ABY NIKT
NIE BYŁ SAM
Różne okoliczności losu sprawiają, że czasami pozostajemy
sami. Na co dzień łatwiej radzimy sobie z taką sytuacją.
Bywają jednak takie chwile, kiedy samotność doskwiera ze
wzmożoną siłą.
Chcielibyśmy, aby nasza propozycja spędzenia Bożego
Narodzenia i Nowego Roku w Ciechocinku była interesującą
alternatywą dla osób samotnych, starszych oraz dla tych,
którym przygotowania świąteczne sprawiają kłopot.
Oprócz tradycyjnych Świąt z Uroczystą Kolacją Wigilijną
oferujemy Państwu także udział w specjalnym wieczorku
na powitanie Nowego Roku oraz wiele innych atrakcji
o charakterze rozrywkowym.
Podczas 14-dniowego pobytu będzie także czas na
podreperowanie zdrowia, ponieważ przewidujemy dla
Państwa udział w zabiegach leczniczych.

turnus 14-dniowy

20.12 – 03.01.2020

CENA ZA 1 OSOBĘ
1-osobowy
studio

1-osobowy
bez balkonu

1-osobowy
z balkonem

2618 zł

2772 zł

2926 zł

2-osobowy
standardowy

2-osobowy standardowy

oferta ekonomiczna*

1820 zł

2464 zł

2-osobowy
podwyższony
standard

2-osobowy
apartament

2618 zł 3542 zł

W cenę wliczono: całodzienne wyżywienie, zakwaterowanie, minimum 3 zabiegi lecznicze dziennie oraz wstęp na
wieczorek sylwestrowy.
* W cenę wliczono: całodzienne wyżywienie, zakwaterowanie, 2 zabiegi lecznicze dziennie oraz wstęp na wieczorek sylwestrowy. Klienci, którzy wybrali ofertę ekonomiczną, nie mogą korzystać z upustów wynikających
z posiadania karty VIP oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora.

turnus 7-dniowy

20.12 – 27.12.2019

lub

27.12 – 03.01.2020

CENA ZA 1 OSOBĘ
1-osobowy
studio

1-osobowy
bez balkonu

1-osobowy
z balkonem

2-osobowy
standardowy

2-osobowy
podwyższony
standard

2-osobowy
apartament

1372 zł

1456 zł

1533 zł

1295 zł

1372 zł

2660 zł

W cenę wliczono: całodzienne wyżywienie, zakwaterowanie oraz minimum 3 zabiegi dziennie.
Wieczorek na powitanie Nowego Roku płatny dodatkowo ok. 100 zł od osoby.
Klienci, którzy wybrali ofertę 7-dniową mogą korzystać z upustów wynikających z posiadania Karty VIP
oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej.

www.sanatorium-wrzos.ciechocinek.pl
Zapraszamy do kontaktu z nami pod numerami telefonów:

Tel. kom. 600 902 044
Tel. Stacjonarny. 54 283 32 21
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ZDROWOTNE
POŃCZOCHY
UCISKOWE
2 klasa kompresji
(23 - 32 mmHg)

MICRO

COTTON

FINE

WYKONANIE:
koronką
lamówką
czubek otwarty
czubek zamknięty

WIĘCEJ INFORMACJI NA: avicenum.eu

avicenum.eu

www.GazetaSenior.pl

