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Znów Paradują!

Ciągle w ruchu.
Przedstawiamy historie osób 60, 70 i 80+, dla których
podróżowanie stało się sensem życia. Zapraszamy na
strony 6-11.

Skaldowie grają od 51 lat!
Skaldowie to klasycy polskiej muzyki rozrywkowej,
których energia nigdy nie opuszcza. O historii zespołu,
a także o planach na przyszłość, na stronie 12.
www.zdaniemseniora.pl

III Ogólnopolska Parada Seniorów
i Piknik Pokoleń już 25 czerwca.
O programie i celach największego senioralnego
wydarzenia w Polsce przeczytasz na stronie 2.

Foto: Magdalena Starowieyska

Ważne sprawy
okiem seniorów

O wydawcy:
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Fundacja Zaczyn (www.zaczyn.org) zajmuje się wspieraniem aktywności publicznej osób starszych. Najnowszy numer pisma sfinansowaliśmy z udziałem środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej ze środków programu ASOS 2016.
Redakcja pisma: Hanna Bagińska, Barbara Dziubińska, Maria
Hałas, Barbara Izydorczyk, Karolina Kwiecińska, Barbara Moroz,
Anna Pielińska, Przemysław Wiśniewski. Skład: Joanna Reniger.
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PIKNIK
POKOLEŃ

PARADA
SENIORÓW

Imprezę prowadzi najstarsza polka DJ-ka, słynna DJ Wika!

W 2015 roku było nas 7 tysięcy!

Idziemy w Paradzie
żeby pokazać, że:

Trasa Parady
i miejsce Pikniku:

• Społeczność osób starszych jest bardzo zróżnicowana. Mamy rozmaite talenty i ambicje, ale również problemy i potrzeby. Nie można nas traktować tak samo i po macoszemu;
• Osoby dojrzałe wiekiem mają swoją godność
i wrażliwość. Należy im się szacunek, dostatek,
troska;
• Osoby w Trzecim Wieku to dobro narodowe, o które powinno się dbać. Dziesiątki lat pracy na rzecz
pomyślności przyszłych pokoleń jest ich wielką zasługą, a wynikające z wieku wiedza i doświadczenia to wciąż niewykorzystany kapitał;
• Konieczne są głębokie zmiany polityk społecznych
obejmujących osoby starsze oraz wszystkie te,
które w przyszłości wejdą w trzeci wiek. Seniorzy
zabiegają o wspólnotowe sprawy, chcą lepszego
świata dla swoich dzieci czy wnucząt.
Organizator:

www.zaczyn.org

www.parada.zaczyn.org
www.polityka.zaczyn.org

Współorganizatorzy:

Partnerzy:

Patroni medialni:

PROGRAM WYDARZENIA
PROGRAM RAMOWY PIKNIKU POKOLEŃ

Po dynamicznym, ale nie forsującym, przemarszu zapraszamy do udziału w licznych aktywnościach, które przygotowaliśmy dla Was na Pikniku Pokoleń. Pamiętajcie, że Piknik to wydarzenie odbywające się na terenie Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Wejście na teren zielonego parku znajduje się od Placu na Rozdrożu. Wydarzenie jest międzypokoleniowe i są na nim atrakcje dla osób w każdym wieku. Zapraszamy z przyjaciółmi, sąsiadami, dziećmi i wnukami. Dla każdego przygotowaliśmy bezpłatne atrakcje!

GŁÓWNA SCENA
MUZYCZNA
Przed budynkiem Centrum Sztuki Współczesnej stanie
wielka scena muzyczna, pod którą przygotujemy zarówno
miejsca siedzące jak i stojące.
Godz. 13.00 – Dancing Międzypokoleniowy pod wodzą
DJ Wiki + pokazy zawodowych tancerzy.
Godz. 14.00 – Koncert SKALDÓW. Legenda polskiej muzyki rozrywkowej jest na scenie już 51 lat. Zespół wystąpi w pełnym składzie koncertowym. Więcej o Skaldach
w dalszej części numeru.

SCENA DZIEDZINIEC –
STREFA SŁOWA
Na zadaszonym i klimatyzowanym dziedzińcu budynku
Centrum Sztuki Współczesnej ustawimy scenę i widownię
na 300 osób. Na tej scenie odbędą się spotkania, debaty
i występ kabaretowy.
Godz. 13.30 – Jak radośnie przejść przez życie?? To pytanie zada
dziennikarz i reportażysta Mariusz Szczygieł,ł a odpowie na nie
legendarna aktorka teatralna i filmowa Zofia Czerwińska.

demik i sportowiec prof. Jan Ślężyński. Patronem warsztatów jest SeniorApartments (www.SeniorApartments.pl).
Godz. 16.30 - Stylowo w każdym wieku. Jak wyglądać modnie i czuć się ze sobą dobrze
w każdym wieku, opowiedzą prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, znana projektantka Joanna
Klimas oraz inni goście.

Godz. 14.30 – Pasja przede wszystkim. Dziennikarz i performer Rafał Betlejewski (telewizja TTV) porozmawia z seniorami i seniorkami, których charakteryzują wyjątkowe
pasje. Wystąpią aktorka i modelka Helena Norowicz, podróżnik Włodzimierz Ziółkowski, joginka śmiechu Joanna
Barciszewska oraz biegająca półmaratony Barbara Tukendorf.

Godz. 17.30 – Kabaret Filip z Konopi Filipa Borowskiego
z gościnnym udziałem Danuty Stankiewicz oraz Krystyny
Sienkiewicz.

Godz. 16.00 – Widowisko muzyczne „Kobieta do Zjedzenia” z udziałem aktorki Magdaleny Skalary oraz zespołu
instrumentalnego. Wspaniałe piosenki i elementy kabaretowe – wszystko z jedzeniem w tle.

Kabaret Filip z Konopi

Godz. 15.30 - Co z tymi facetami? Lekka dyskusja, w czasie której zastanowimy się czemu panowie 60+ tak często
ograniczają swoją aktywność społeczną. Rozmowę poprowadzi pisarka, laureatka Paszportu Polityki, Sylwia Chutnik, z którą rozmawiać będą aktorka Krystyna Sienkiewicz,
psycholog prof. Ewa Woydyłło-Osiatyńska i aktywny aka-

Godz. 17.00-19.00 – Dancing Międzypokoleniowy pod
wodzą DJ Wiki + DJ-e młodszego pokolenia.

OPROWADZANIE PO
WYSTAWACH CSW

Sztuka nowoczesna wydaje się Wam niezrozumiała? Zapraszamy więc na oprowadzanie po wystawach z ich
kuratorami. Jedno oprowadzanie potrwa pół godziny
i dostarczy Wam niezapomnianych wrażeń z kontaktu
z twórczością współczesnych artystów. Oprowadzania
zaczynają się o godz. 15.00 i 16.00; zbiórka przy Punkcie
Informacji w hallu CSW.

WARSZTATY
W PRZESTRZENI PARKU
Na terenie Parku znajdziecie kilkadziesiąt stoisk z ciekawymi atrakcjami, a także strefy licznych warsztatów.
W każdym momencie będziecie mogli wybrać jeden z kilku równolegle odbywających się warsztatów przygotowanych przez naszych partnerów i sponsorów. Nie będą
potrzebne żadne zapisy. Wybrane warsztaty:
TVN Uwaga zaprasza na gimnastykę umysłu
Zbigniew Łuczyński z TVN Uwaga zaprosi do specjalnego namiotu na sesje krótkich ćwiczeń poprawiających
codzienne funkcjonowanie w każdym wieku. W programie
między innymi ćwiczenia językowe, z których korzystają
zawodowi dziennikarze.
Warsztaty taneczne z Akademią Isadory
Tango? Samba? A może dance-hall? Dla każdego coś miłego w trakcie kolejnych sesji tanecznych przygotowanych przez tancerzy
z warszawskiej Akademii Izadora.
Warsztaty gliniarskie
Na Piknik przyjedzie specjalny piec do wypalania gliny,
a każdy uczestnik będzie mógł zrobić pod okiem instruktora ozdobę lub kubek. Po wysuszeniu będziecie mieli niepowtarzalne pamiątki do zabrania do domu.
Joga Śmiechu
Śmiech to zdrowie? Udowodni to joginka Joanna Barciszewska, która zaprosi na specjalne sesje ze śmiechem
w tle. Czy to profilaktyka czy już terapia? Na pewno
sprawdzimy!
Nordic Walking
Zielony park to znakomite miejsce na ćwiczenia z kijkami.
Ma je wielu, ale niewielu z nich poprawnie korzysta. Stowarzyszenie Trzy Kroku pokaże jak dobrze używać kijków
i urozmaicić swoje spacery.
Strefa Juniora i nie tylko
Parada i Piknik są także dla przyszłych seniorów. Zapraszamy dzieci do specjalnej strefy na której czekać będą na
nie zabawki, trampolina, materiały plastyczne i wykwalifikowani animatorzy. Wszyscy juniorzy stworzą razem
pamiątkowy obraz, przy którego tworzeniu mogą pomóc
babcie i dziadkowie.
ABC Rehabilitacji
Fizjoterapeutka Joanna Palmowska zaprasza do udziału
w bezpłatnym treningu „Zdrowe stawy”. Ćwiczyć będziemy na stojąco, bez konieczności posiadania stroju sportowego.
… oraz wiele innych warsztatów.

ZIELONA POLANA

Na terenie CSW znajduje się wyjątkowy park, a w jego centralnym miejscu zielona polana. Stanie tam plenerowa restauracja, strefa wypoczynku z leżakami i kocami, a także
strefa warsztatów kulinarnych i ruchowych.

Warsztaty Akademii Kulinarnej Whirlpool prowadzone
przez włoskiego mistrza kuchni Marco Ghię
Zapraszamy na
cztery czterdziestominutowe
warsztaty, które
odbędą się przy
długim
stole
mieszczącym
aż pięćdziesiąt
osób.
Wirtuoz
kulinarny Marco
Ghia będzie nie
tylko przygotowywał
pyszne
makarony i pizze,
ale podzieli się z uczestnikami Pikniku również barwnymi
opowieściami i anegdotami związanymi z włoską kuchnią
i włoskim stylem życia.

Bądź fit w każdym wieku. Warsztaty ruchowe z Ewą Chodakowską
Ewa Chodakowska, mistrzyni fitnessu, od której
uczą się miliony
Polek zaprasza na
międzypokoleniową sesję ćwiczeń
dostosowaną do
osób w każdym
wieku. Ćwiczmy
razem niezależnie
od tego czy mamy
lat 10, 40 czy 70.

W zdrowym ciele duch też zdrowy. Warsztaty ruchowe Erwiny Ryś-Ferens.
Warsztaty ruchowe dla Dojrzałych
Wspaniałych prowadzone
przez
panczenistkę, olimpijkę, mistrzynię
Europy i Świata
Erwinę Ryś-Ferens.
Sponsorem warsztatów jest Fundacja Generis.

STREFA POCZĘSTUNKU

STREFA ZDROWIA
CENTRUM MEDYCZNEGO
SYNEXUS
W strefie zdrowia będą Państwo mogli skorzystać licznych bezpłatnych badań: min. pomiar ciśnienia, bmi,
tkanki tłuszczowej, cukru. Przy stoisku na uczestników
będzie czekał wykwalifikowany personel który z przyjemnością opowie uczestnikom o prowadzonych w naszych
placówkach badaniach kontrolnych, a każdy senior, który
odwiedzi stoisko Centrum Medycznego Synexus, otrzyma od nas drobny upominek. Dodatkowo, dla wszystkich uczestników Parady Seniora przygotowaliśmy czapki
z daszkiem, które ochronią Państwa przed słońcem oraz
zielone balony które symbolizują siłę, witalność i pogodę
ducha uczestników parady seniorów!

W CENIE do 3 zł za porcja przygotujemy:
Ciepłe dania piknikowe, czyli porcję kiełbaski białej z pieczywem, fasolkę po bretońsku itp.
ZUPEŁNIE BEZPŁATNIE oferujemy:
słodkie wypieki, owoce cytrusowe, polskie jabłka, wodę
mineralną i napoje owocowe.
Do tego można będzie kupić:
- zimne piwo w bardzo dobrej cenie
- pajdę zdrowego chleba na zakwasie z hummusami i pastami ręcznie robionymi przez członków spółdzielni socjalnej Projekt Spółdzielnia
- większe zestawy obiadowe, kawy i herbaty, chłodniki,
ciasta, alkohole
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Akcja ZAUWAŻENI

Co trzeba wiedzieć
o Paradzie i Pikniku?
O której i gdzie zaczyna się Parada?
Startujemy o godz. 12.00 z placu Konstytucji.
Jaką trasą przejdzie Parada?
Z placu Konstytucji skręcamy w ul. Piękną, Aleje Ujazdowskie, mijamy Plac na Rozdrożu
i wchodzimy na terem Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski.
Jakim tempem przejdzie Parada? Czy wolniejsze osoby nie zmęczą się?
Idziemy powoli, nigdzie się nie śpieszymy, cieszymy się swoją obecnością, a osoby z problemami ruchowymi będą mogły pojechać autobusem z odkrytym dachem.
Czy można dołączyć na trasie Parady?
Parada Seniorów jest dla wszystkich seniorów i seniorek, a dołączyć do niej można w dowolnym punkcie trasy przemarszu.
Czy można się kolorowo przebrać na Paradę lub przygotować transparent?
Oczywiście! Mile widziani są wszyscy, którzy chcą zaprezentować się na Paradzie radośnie,
kolorowo, głośno. Dopuszczamy wszelkie formy ekspresji!
Jakie obuwie będzie najbardziej odpowiednie? Czy zabierać parasolkę?
Zarówno na przemarsz jak i Piknik polecamy niższe, wygodne obuwie. Odradzamy buty
na wysokim obcasie - będzie Państwu znacznie wygodnie. Zachęcamy również do zabrania parasolki – przyda się zarówno w wypadku deszczu jak i ochroni przed czerwcowym
słońcem.

Redakcja programu TVN “UWAGA! znana ze społecznego zaangażowania i inicjatyw
obywatelskich; rozpoczyna akcję “ZAUWAŻENI”. Jej celem jest zwrócenie szczególnej
uwagi na polskich seniorów, ich potencjał oraz potrzebę wzmacniania więzi międzypokoleniowych. Będziemy obecni podczas “Pikniku Pokoleń” z wieloma atrakcjami,
które przedstawią Państwu dziennikarze i gwiazdy: Zbigniew Łuczyński, Dorota Williams, Ewa Chodakowska.
Zbigniew Łuczyński – prezenter i dziennikarz telewizyjny, poprowadzi warsztaty
pt. “JOGA UMYSŁU” czyli łatwe sposoby na podniesie sprawności naszego mózgu.
Dorota Williams – stylistka gwiazd, dziennikarzy, prezenterów i aktorów. Opowie
o modzie i zaproponuje metamorfozę seniorki i seniora.
Ewa Chodakowska – poprowadzi “Ćwiczenia dla seniorów i juniorów”

Casting: podczas pikniku będziemy poszukiwać
seniora/seniorki, który poprowadzi specjalne
wydanie programu “UWAGA”.

O której godzinie zaczyna się Piknik Pokoleń?
Piknik Zaczyna się o godzinie 13.00 i potrwa do około 19.00
Czy można wyjść z Pikniku i wrócić później?
Oczywiście. CSW Zamek Ujazdowski położone jest w znakomitym punkcie miasta. Zaledwie sto metrów od pięknej trasy spacerowej wzdłuż Alej Ujazdowskich, kilkaset kroków od
zielonych terenów parku Agrykola, tuż obok wejścia do Łazienek Królewskich. Zachęcamy
do spacerów w te miejsca.

Na stoisku Vita buerlecithin będzie można zdobyć materiały edukacyjne, porozmawiać na temat wzmocnienia organizmu oraz
poprawy pamięci i koncentracji. Producent przygotuje również
upominki, które na pewno umilą czas zainteresowanym osobom.

Czy można będzie znaleźć miejsce siedzące na Pikniku?
Tak. Krzesła ustawimy w strefach gastronomicznych jak również przed scenami oraz w innych punktach parku. Będą na Państwa czekać również koce i leżaki.
Gdzie na Pikniku Pokoleń będą znajdowały się toalety?
W podziemiach CSW znajduje się kilkanaście kabin WC. Toalety przenośne zostaną również ustawione w oznaczonych miejscach w parku. Toalet na pewno nie zabraknie.

PARADA
SENIORÓW

PIKNIK
POKOLEŃ

www.Parada.Zaczyn.org

Wszystkie zdjęcia z podróży Pani Teresy Bancewicz

Seniorzy pasjonaci.
Ciągle w ruchu.
Dosłownie.

Tekst: Karolina Kwiecińska
Najważniejsza jest sama podróż –
poznawanie nowych ludzi, wyjątkowe
spotkania, miejsca, emocje. To są
sprawy niedające się opisać; trzeba je
przeżyć – moi rozmówcy są co do tego
zgodni. Nie wybierają się w podróż
prywatnym, wygodnym samochodem,
samolotem czy pociągiem – decydują
się m.in. na kampera czy autostop…

Można zarezerwować pobyt w komfortowym hotelu na
drugim końcu świata, wybrać się samolotem na słoneczną i modną wyspę albo wyjechać do cichego pensjonatu
lub sanatorium. Niektórzy jednak wolą podróżować inaczej, z różnych powodów – np. ekonomicznych. Inni zaś po
prostu mają żyłkę podróżnika i pragną, aby każdy dzień
ich zaskakiwał. Podróż to dla nich coś znacznie więcej niż
wakacje. Najstarsza polska autostopowiczka, Teresa Bancewicz, zauważa: Istotę podróżowania stanowi oczekiwanie, każdego dnia przeżywam coś innego, zawsze intensywnie. To niespodzianka i wolność – nie mam wtedy żadnych
obowiązków; czuję się w pełni wolna. Wtedy też spotykam
drugiego człowieka – a pod wszelkimi szerokościami geograficznymi można spotkać naprawdę pięknych ludzi.
ALTERNATYWNE ŚRODKI TRANSPORTU
Liczni emeryci podróżują kamperami, co jednak wymaga
przygotowania. Postanawiają nie odkładać pieniędzy na
tzw. „czarną godzinę”, kredytu nie planują, a ich dzieci rozpoczęły już samodzielne życie. Nadchodzi taki dzień, kiedy
czują nieodpartą chęć zmiany – zwykle oznacza to wyruszenie w podróż.
Jednak nie na wakacje, wczasy czy urlop – właśnie w podróż. Bez wygód i luksusów, za niskie emerytury, które pozwalają zwykle na skromne życie. Jak zauważa podróżnikamator, Tadeusz Kuranowski: – Można podróżować nawet
z emerytury, choć nie wszędzie, najważniejsze jednak to
bardzo tego pragnąć. Bez wysiłku nie ma podróży, takiej
prawdziwej. Często, niestety lub właśnie stety, nie przemieszczamy się komfortowym samochodem i nie zatrzy-

mujemy w drogich hotelach. Podobnego zdania jest Teresa
Bancewicz, która przyznaje: – Mam najniższą emeryturę,
poza tym nic nie mogłam z niej uszczknąć, nawet złotówki,
bo miałam dziecko; to ono było najważniejsze. Tak zrodził
się pomysł podróżowania autostopem. Podczas pierwszej
podróży sprzedałam moje kompozycje kwiatowe do wpisania życzeń – około 250 kart wyklejonych suszonymi kwiatami – w różnych galeriach, w bogatych krajach. Te pieniądze
wystarczyły mi na prom czy wstęp do muzeów.
Wiele osób decyduje się na autostop, inni na przyczepę
kempingową, kolejni zaś kupują kampera. W pełni zastępuje dom, gdyż jest wyposażony w aneks kuchenny z lodówką,
łazienkę z kabiną prysznicową, sypialnię, maleńką jadalnię
połączoną z salonem. W pierwszą wyprawę najlepiej wybrać się w Polskę, później do krajów sąsiadujących, aby
nabrać doświadczenia, przyzwyczaić się do innej jazdy, ale
i specyficznego trybu życia. Anna Kuranowska dodaje: –
Mamy do pokonania zwykle długie kilometry, ale w swoim
tempie – nic nas nie goni.
KAMPEREM PRZEZ POLSKĘ
Podobnie twierdzi Włodzimierz Ziółkowski od lat podróżujący kamperem: - Zwiedzić kamperem oddaloną o tysiące
kilometrów Australię czy Amerykę? To raczej niemożliwe,
myślą ludzie. Zapewniam, że są w błędzie. Na świecie ten
rodzaj turystyki cieszy się wielką popularnością, a kampery można nawet wypożyczyć poprzez Internet, np. w kraju,
w którym chcemy spędzić wakacje. Dodaje: – Można zarezerwować tanie bilety lotnicze, a na miejscu wynająć kampera i ruszać w drogę. Trzeba jednak wiedzieć, dokąd, jaką
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trasą, które campingi są godne polecenia, ile to kosztuje, co
ze sobą zabrać na taką wyprawę?
Włodzimierz Ziółkowski realizuje projekt Świat Campera,
aby przede wszystkim propagować turystykę kamperową.
W tym oryginalnym domu wakacyjnym prowadzi także Mobilne Studio Telewizyjne, aby promowa
turystykę w ogóle, głównie jednak regiony turystyczne
Polski. Na stronie internetowej zamieścił m.in. vademecum
kamperowicza, liczne wskazówki i porady dotyczące bagażu, wyposażenia, ale też relacje z licznych podróży, informacje o targach oraz zlotach, mapy, adresy serwisów czy
wypożyczalni. Sam najchętniej przemierza kamperem Polskę – w czasie naszej rozmowy jest akurat w Ciechocinku.
AUTOSTOPEM NA EMERYTURZE
Z kolei wspomniana p. Teresa Bancewicz od 55. roku życia przez ponad 20 lat podróżowała autostopem. Prowadzi
dzienniki z podróży, a następnie przekazuje swoje zapiski
do publikacji w Internecie na Blogu pod Egidą. Chwytanie
chwil zachwytu. Jednak początki jej podróżowania były bardzo bolesne, jak przyznaje: - Mój wyjazd to była ucieczka
od choroby, decyzja zrodzona z dramatu, a nie ciekawość
świata. Lata ‘85-’90, czas transformacji w Polsce, były dla
mnie bardzo trudne i bolesne. Byłam projektantką, nagle
straciłam pracę, podobnie jak moi znajomi oraz członkowie
rodziny. Popadłam w depresję, a lekarz doradził mi zmianę
otoczenia. Syn był akurat na obozie, mogłam sobie na to
pozwolić – miałam 62 lata i wyjechałam autostopem do
Finlandii, a stamtąd do Szwecji. Przeziębiłam się, ale to nie
było ważne.

Pani Teresa mogła często podróżować – mąż był malarzem i wyjeżdżał w plener na maj, czerwiec, a często także
lipiec, z kolei galerię wspólnie otwierali w maju. Jesień była
idealną porą na 3- lub 4-miesięczną wyprawę. Wspomina:
– Nie zawsze podróżowałam tylko autostopem. Na Bliski
oraz Daleki Wschód jechałam koleją transkontynentalną –
do Harbina, Pekinu, Szanghaju, promem płynęłam do Japonii… to była wspaniała podróż!
Tak dalekie wyprawy wymagają jednak przygotowania –
nie tylko psychicznego czy fizycznego, ale także odpowiedniego ekwipunku. W czasie pierwszej wyprawy p. Teresa nie
miała nawet odpowiednich butów – te pożyczyła od syna.
W podróż trzeba spakować wiele przydatnych przedmiotów, których nie zabieramy nigdy do hotelu czy nawet pensjonatu: – Mój bagaż ważył zwykle ponad 30 kg – zabierałam kilka kilogramów żywności (około 10 kg), głównie płatki
owsiane oraz mleko w proszku, kuchenkę turystyczną, garnuszek, łyżkę oraz widelec, paliwo suche, apteczkę, śpiwór,
namiot, sweter, kostium plażowy, kosmetyki do higieny oraz
ubrania. Spodnie musiały wystarczyć mi jedne, ale często je
prałam. Kuchenkę na początku zrobiłam z puszki, później
syn zdobył dla mnie taką wojskową, jakiej używają żołnierze.
Jest to sposób podróżowania nie dla każdego – dla odważnych i nieobawiających się niewygody. Noclegi w schronisku czy na kempingu to standard, ale bywa też inaczej:
- Jeśli te miejsca okazują są nieosiągalne, wybieram niecki,
skalne koryta, nawet groty lub jaskinie.
82-letnia autostopowiczka zwiedziła nie tylko liczne kraje
i wyspy w Europie, ale dotarła też m.in. do Ameryki Północnej, Azji, Japonii, Afryki Północnej (m.in. Tunezji, Egiptu
czy Maroka), na Kubę. Z każdej wyprawy wróciła bogatsza
o przeżycia, doświadczenia, spotkania, emocje, gdyż każda z nich, choć inna, była wspaniała i obfitująca w przeżycia oraz spotkania z ludźmi. Mimo to niedawno przestała
podróżować, zmuszona przez życie: – Nie wyczerpały się
miejsca, które chciałabym jeszcze zobaczyć, ale moje możliwości się wyczerpały. Zmarł mój mąż, mieszkam w domu
na wsi, który kocham i muszę się nim zajmować. Poza tym
pracuję – teraz, w wieku 83 lat – mimo że w wieku 55 uznano mnie za zbyt starą i zwolniono pracy.

PODRÓŻ CELEM SAMYM W SOBIE
Dlaczego podróżują, mimo że ryzykują zdrowie i bezpieczeństwo? Podróż może okazać się skuteczniejsza niż terapia, jak zauważa Teresa Bancewicz: - Kiedy chorujemy
na depresję, cierpimy nie tylko psychicznie – choruje także
ciało. Miałam problemy, których wcześniej nie znałam, zażywałam więc różne tabletki, m.in. na wrzody. A w trakcie
wyprawy, niech mi Pani wierzy, nic mi nie dolegało, wszystkie te dolegliwości zniknęły, nie musiałam nic zażywać; nic
mnie nie bolało.
Podróżowanie wciąga i sprawia, że nie potrafimy i nie
chcemy wrócić do normalnego życia. Co prawda ekstremalne wyjazdy nie są dla każdego, ale czy one na pewno
są ekstremalne? Włodzimierz Ziółkowski dziwi się: – Każdy
może spróbować i albo to polubi, albo nie – turystyka kamperowa nie jest dla wszystkich, a zakup kampera musi być
świadomą i przemyślaną decyzją.
Najważniejsze, aby każdy odnalazł swój sposób na świat
i spełniał swoją pasję. Przeszkodą może być zdrowie, pieniądze, kondycja, strach czy bariera językowa, ale warto
przełamać lęk. Na niesłychanie ważne pytanie o to, co
daje podróżowanie, Teresa Bancewicz odpowiada niemal
bez namysłu: – Spotkanie z ludźmi, wyjątkowymi ludźmi,
którzy podobnie jak ja szukają spokoju, pragną uciec od
chaosu, wiadomości, świata polityki. Uśmiech podarowany
drugiemu człowiekowi jest rzeczą niemal najważniejszą. Te
podróże i te spotkania leczą – są niemal terapią. Taka daleka podróż nabiera smaku z każdym kilometrem, pozostaje
w emocjach na zawsze.

8/

Kamper to wolność

Wywiad z Włodzimierzem Ziółkowskim

W dorosłym życiu, zanim zdecydował się Pan na zakup kampera, podróżował Pan maluchem. W Polsce zmienił się ustrój, można było wyrobić paszport i nikt nie zabraniał wyjazdów…
Tak, wtedy wszystko się zaczęło – zachwyt i zachłyśnięcie
się tym innym światem są nie do opisania! Zaczęliśmy podróżować po Europie samochodem, autokarami, samolotami. Wydawało nam się, że za każdym razem udajemy się
do tego lepszego świata. Największą wyprawą był wyjazd
z żoną i zaprzyjaźnionym małżeństwem samochodem osobowym, aby zwiedzić Francję i Hiszpanię. Trasę i noclegi
ustalaliśmy z dnia na dzień, zwykle zatrzymywaliśmy się
w niedrogich hotelach.
Zaczęliśmy od zamków nad Loarą, Carcassonne, byliśmy
też w Sisteron, żeby poczuć się jak orły z filmu Nie tylko dla
orłów. Potem zwiedzanie Hiszpanii, gdzie bazę wypadową
mieliśmy na Costa Brava – połączyliśmy zwiedzanie z wypoczynkiem na plaży.
A potem powrót przez przepiękną kwitnącą kolorowymi
dywanami ziół Prowansję, przeprawa przez jezioro Bodeńskie rozświetlone kolorowymi światłami nabrzeżnych miasteczek tętniących turystycznym życiem, następnie przez
Bawarię. Cała wyprawa trwała miesiąc, a kosztowała nas
6000 zł na parę.
Piękna wyprawa… Skąd więc pomysł na podróżowanie po Polsce?
Piękna, ale im więcej jeździliśmy, tym bardziej ten piękny świat stawał się powszedni – podobni ludzie, podobne
miasteczka i atrakcje turystyczne. Zaczęliśmy porównywać
te cuda zachodniego świata z naszymi, polskimi, które już
znaliśmy, a zachodni turyści nie. Stwierdziliśmy wreszcie,
że wycieczki po zamkach nad Loarą to chwyt marketingowy, wymyślony przez olbrzymi przemysł turystyczny. Są to
ładne zamki, ale daleko im do niektórych naszych warowni.
W Polsce takich tras mamy dziesiątki.
Dlaczego jako środek transportu wybrał Pan akurat kamper?
Wtedy już wiedziałem, że kamper to jest ten dom na kółkach, który da nam więcej swobody w takich podróżach, że
najchętniej będziemy podróżowali po Polsce.
Przede wszystkim kamper to wolność. Nikt nie mówi mi,
o której powinienem wstać, co będę robił, gdzie mogę pójść
czy pojechać. Kamper to moja część domu, gdzie mam
w szafkach swoje ubrania, garnki i talerze, swoją filiżankę,
w której rano mogę wypić ulubioną kawę. Mam kołdrę i poduszkę, łazienkę z moimi ręcznikami. Nikt nie wejdzie do
pokoju nagle i nie oświadczy, że teraz będzie sprzątać, bo
taki ma harmonogram pracy. Jak miejsce mnie znudzi, jadę
dalej, czasem w ciemno, a czasem zgodnie z planem.

Włodzimierz Ziółkowski. Wyjątkowo bez kampera.

Od jak dawna pasjonuje się Pan podróżowaniem,
a jak długo realizuje Pan tę pasję?
Już jako młody chłopak wolałem czynny wypoczynek od
wczasów z rodzicami. Przeważnie jeździliśmy przyjacielską
grupą na obozy żeglarskie latem, a w zimie na narciarskie.
Zbudowaliśmy dość duży jacht motorowy – tak zaczęła się
życiowa przygoda, jaką jest podróżowanie.

Kiedy zrealizował Pan swoje marzenie o podróżowaniu kamperem po Polsce?
Dopiero po przejściu na emeryturę. Kupiłem używanego
kampera, takiego do remontu. Pracowałem nad nim prawie rok, ale w końcu ruszyliśmy nim w pierwszą trasę. To
prawda, że marzenia spełniają się tylko ludziom uparcie
dążącym do celu…
Czy taki sposób podróżowania wymaga specjalnego przygotowania? Na pewno w trakcie wyprawy
pojawiają się problemy, np. techniczne…
Oprócz tego, że jest to dom na kółkach, jest to też samochód. Trzeba o niego dbać, czyli na bieżąco sprawdzać
stan techniczny. Samochodami osobowymi też jeździmy na
wakacje, a nikt nie martwi się, czy dojedzie do hotelu.
Kampery są wręcz lepiej eksploatowane przez swoich
użytkowników – nie jeżdżą w zimie, nie są narażone na
szkodliwe działanie soli, a w trasie są znacznie wolniejsze
niż auta osobowe czy dostawcze, więc ich silniki nie są nadwerężane i mogą dłużej służyć. Specjalny system kontroluje
ładowanie akumulatorów w czasie jazdy – zarówno tego
samochodowego, jak i tego w części turystycznej.
Ale taka jazda chyba jest męcząca?
Niekoniecznie, uważam, że jest wygodniejsza niż samochodem osobowym. Mamy swoje łóżka, pościel i poduszki, łazienkę z prysznicem. Możemy zatrzymać się w hotelu
lub na parkingach przy stacjach benzynowych i odpocząć,
a nawet położyć się spać.
A jak wygląda kwestia gotowania?
Gotowanie też nie jestem problemem – to jest dom na
kółkach z kuchnią, lodówką i szafkami na garnki oraz naczynia. Kamperem można w każdej chwili zatrzymać się
na parkingu, przygotować kanapki i herbatę czy ugotować
obiad, zjeść i pojechać dalej. Trzeba jednak dbać o insta-

lację gazową – to ważne, gdyż kamper jest 3-systemowy.
Zasilanie ma na 12v, 230v i gaz – nie tylko ogrzewanie jest
elektryczne i gazowe, ale nawet lodówka. W razie potrzeby
można ją zasilać gazem.
Ile kosztuje przykładowa wyprawa? Jak wiemy,
polskie emerytury nie wystarczą na życie, a co dopiero na podróże...
Ceny są porównywalne do średniej jakości ośrodków
wczasowych. Płacimy za postój na kempingu, choć ceny są
różne w zależności od miejsca. W kurortach będzie drożej,
ale pobyt w ośrodkach czy hotelach też jest w takich miejscach droższy. W sezonie za jeden dzień pobytu średnio
zapłacimy 30 zł za kampera, za osobę dorosłą 10 zł, a za
dziecko 8 zł. Na niektórych kempingach dochodzi jeszcze
opłata za zużyty prąd. Możemy pojechać do popularnego
kurortu, gdzie za wydamy trzykrotnie więcej, np. w Juracie,
ale… czy musimy tam jechać? Można spędzić wakacje niemal za przysłowiową złotówkę! Bractwo kamperowe przypomina środowisko żeglarskie – w trasie ludzie się pozdrawiają i zawsze jeden drugiemu pomoże, także w sprawie
wypoczynku. Na forach internetowych klubów carawaningowych przekazujemy sobie miejsca, gdzie można stanąć
za przysłowiową złotówkę. Jest jeden warunek – trzeba należeć do któregoś z klubów, stać się członkiem bractwa.
Kto może wybrać się w taką podróż? Czy organizuje Pan wspólne wyjazdy? Wiele osób obawia się
wyruszyć w pojedynkę...
Kto już złapie bakcyla i pokocha taką turystykę, na pewno nie będzie bał się samotnych podróży. Są jednak kluby,
które organizują zloty i wspólne wyjazdy. Na polu kamperowym nikt nie jest sam, chyba że bardzo tego chce, wtedy
nikt nie będzie mu przeszkadzał. Jednak po pewnym czasie
zorientuje się, że znajduje się niczym pośród wielkiej rodziny. Ja nie organizuję wspólnych wyjazdów, bo nie lubię się
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nikomu narzucać ze swoimi pomysłami. Mogę jednak polecić kluby carawaningowe.

mem, aby patrzeć, jak odjeżdżam. Jakby żegnali swoje dziecko, które już na dobre opuszcza rodzinny dom…

Czy według Pana inni seniorzy mogą sobie pozwolić na takie... szaleństwa? Nazwałam to w ten sposób, gdyż wielu seniorów chciałoby wyjechać, coś
jeszcze przeżyć, ale obawiają się – np. o zdrowie
i o bezpieczeństwo takiej podróży.
Też jestem już emerytem, choć młodym, gdyż przeszedłem
na emeryturę w wieku 60 lat. Znam wielu emerytów w gronie kamperowiczów, którzy nie wyobrażają sobie innego
wypoczynku. Są też tacy, którzy pozbyli się majątku, kupili
kampera i ruszyli ze swoimi emeryturami w świat. Czasami
słyszę, że kamper to turystyka dla bogaczy – to wielki mit.

Jest Pan chyba najbardziej znanym seniorem-kamperowcem promującym Polskę i podróże w każdym
wieku. W jaki sposób zachęca Pan innych do wyjazdów, przełamuje ich lęk, obawy?
Do sposobu spędzania wolnego czasu nikogo nie powinno się zmuszać ani namawiać. Każdy musi spróbować
i albo to polubi, albo nie. Jedynie można starać się zarazić
tym, co się kocha. Przedstawić piękno takiej turystyki i możliwości, jakie za tym idą. Odbieram sporo telefonów od ludzi młodych i starszych, którzy czytali artykuły na stronie,
a następnie zdecydowali się kupić kampera.
Wtedy jednak dostają kubeł zimnej wody na głowę. Zawsze
tłumaczę im, że taką turystykę trzeba polubić, zrozumieć, pokochać. To nie voucher na wakacje, który wykupimy, a jak nam się
nie spodoba, to w przyszłym roku wybierzemy inny. Kamper to
poważna decyzja i inwestycja, jak nam się nie spodoba, zacznie
się problem. Lepiej najpierw wypożyczyć kampera, aby zobaczyć, czy tak sobie wyobrażaliśmy tę formę wypoczynku. Jeśli
ktoś wejdzie całym sercem w taką turystykę, nie ma obaw ani
problemów z decyzją. Chyba że przy rodzinnym układaniu trasy
planowanego wypoczynku, gdyż jest tyle ciekawych miejsc…

Ile trzeba przeznaczyć na zakup kampera?
Kampera można kupić już za 25 tysięcy, gotowego ruszyć
w podróż. Ja kupiłem za 15 tysięcy do remontu, który mnie
kosztował 10 tysięcy. Ktoś powie, że przepłaciłem, bo kupiłbym już takiego gotowego do drogi. Zrobiłem to z pełną premedytacją, gdyż właściciel zawsze będzie mówił w samych
superlatywach o sprzedawanym samochodzie i dyskretnie
obserwował, czy kupiec odkryje jego mankamenty. Ja chciałem kampera takiego, jakiego sobie wyobraziłem, a w trakcie remontu mogłem dokonywać zmian. Mieliśmy w rodzinie
drewniany jacht pełnomorski, a przed sezonem wujek zwoływał rodzinnych żeglarzy, aby wspólnie przygotować go do
pływania. W ten sposób nauczyłem się podstaw szkutnictwa,
co przydało mi się podczas remontu kampera. Ma on drewnianą zabudowę pokrytą aluminiową blachą, takie same
sklejki na listwach jak wręgi w jachcie, zbliżony system juków,
szafek i jaskółek (półek), podobne laminaty. Za nieduże pieniądze mam takiego kampera, jakiego sam sobie uszyłem.
Opowiada Pan jak o ukochanym samochodzie, do
którego można się przyzwyczaić…
Bo tak jest. Kupiłem go od emerytowanego leśnika, który
sprzedawał go właśnie z powodu konieczności przeprowadzenia remontu, na co już nie miał siły. Właściciel miał już
grubo po siedemdziesiątce, ale do tej pory jeździł nim na wakacje. Jak mi powiedział, gdyby nie choroba żony, jeszcze by
się nim wybrali na urlop. Dokąd tylko pozwalało im zdrowie,
jeździli kamperem. Z przykrością stwierdził, że nie wyobraża
sobie, jak teraz będą spędzali wakacje. Czułem, że odbieram
im ich ukochany domek na kółkach. Oboje stali przed do-

No właśnie – jak wybrać?
W tym powinny właśnie pomagać takie strony, jak moja –
Świat Campera, gdzie opisanych jest wiele najciekawszych
miejsc. Jest ogromny wybór, ale to dobrze, gdyż przecież
każdemu coś innego się podoba, każdy ma inne spojrzenie na wypoczynek i podróże. Ma to jednak zalety – gdyby
wszystkim podobało się to samo, byłoby nudno, a w odwiedzanych miejscach tłoczno.
Jak często wybiera się Pan w podróż? Czy jedynie
w sezonie wiosenno-letnim, czy może niezależnie
od pogody?
Różnie, choć na pewno najczęściej w okresie letnim, żeby
nie tylko zwiedzać, ale i wypoczywać. Jednak tak piękna
jest nasza jesień na Dolnym Śląsku, że jak tam nie jechać
właśnie wtedy? Jak w tych pejzażach i jesiennych kolorach
się nie zakochać? Poza tym jest i co zwiedzać…
Z kolei teraz wybrałem się, tuż przed sezonem, do sanatorium do Ciechocinka, aby leczyć kręgosłup, a przy okazji
pokazać, że kamperem można też pojechać po zdrowie.

Czy ma Pan jakichś ulubionych podróżników, wyjątkowo cenionych, którzy Pana inspirują?
Tak, na pewno Tony Halik i Elżbieta Dzikowska, prekursorzy
programów podróżniczych. Uwielbiałem ich filmy i opowieści
oglądane na ekranie telewizora i słuchane osobiście. Miałem
to szczęście, że z racji wykonywanego zawodu operatora kamery uczestniczyłem w tworzeniu wielu programów. To cudowni
ludzie, a przede wszystkim wielcy podróżnicy potrafiący z pasją opowiadać o swoich podróżach i przeżyciach. W podobny
sposób potrafią też opowiadać Wojciech Cejrowski i Beata
Pawlikowska. Muszę też wymienić podróżnika uprawiającego
turystykę podwodną, Andrzeja Misiuka. Z ogromną przyjemnością oglądam jego filmy, gdyż jest wielkim pasjonatem tego,
co robi. Gwarantuję, że jeszcze będzie o nim głośno.
Jaka wyprawa jest dla Pana podróżą marzeń?
Może jest to miejsce (są to miejsca), gdzie nie da
się dojechać kamperem, a np. jedynie samolotem?
Każda wyprawa po Polsce jest moją podróżą marzeń, bo
naprawdę jest tyle pięknych miejsc, które chciałbym jeszcze
odwiedzić i zobaczyć, że boję się tylko, że czasu mi zabraknie. Moim marzeniem jest zobaczyć wszystkie zamki i pałace
w Polsce, odwiedzić miasteczka, w których czas się zatrzymał
– jak Tykocin czy Paczków nazywany Polskim Carcassonne.
Ale osoba, która wybiera się na wakacje autostradami i szybkim samochodem, nie zrozumie tego, nie zobaczy pięknej
Polski leżącej na bocznych drogach od autostrady.
A podróż samolotem już mnie nie pociąga… Zwiedziłem
naprawdę kawał tego świata – i prywatnie, i zawodowo –
dzięki czemu wiem, że Polska jest równie piękna. Chciałbym
jak najwięcej jej zwiedzić i zobaczyć.
Dziękuję za rozmowę.
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Spróbuję
p
ję zdobyć
y Koronę
Maratonów Świata

rozmowa z Barbara Prymakowską, Najszybszą
Babcią Świata
Jak rozpoczęła się Pani przygoda ze sportem?
W pierwszym maratonie wzięła Pani udział dopiero w wieku 58 lat…
Tak, to prawda, ale moja przygoda ze sportem rozpoczęła się znacznie wcześniej. Ruch lubiłam od zawsze, już
jako dziecko, a później postanowiłam, że pójdę na studia
zgodne z moją pasją i ukończyłam AWF. Biegać zaczęłam
znacznie później – dla relaksu wzięłam udział w I edycji krakowskiego maratonu Cracovia Maraton. W tym miesiącu
minęło 15 lat odkąd uprawiam tę dyscyplinę – uczciłam ten
jubileusz na kolejnym maratonie, wprawdzie rolkowym…
Jeszcze później zaczęła Pani uprawiać także biegi
w stylu alpejskim…
Od 60. roku życia zaczęłam uprawiać także biegi tego
typu – byłam m.in. najstarszą uczestniczką biegu na Kasprowy Wierch. Ogromnie ważne było dla mnie też zdobycie najwyższego szczytu Europy, Mont Blanc – udało mi się
tego dokonać w 2011 roku, kiedy miałam 68 lat. W dodatku
okazało się, że uzyskałam bardzo dobry wynik – 48,44 s.
Dlaczego nazywana jest Pani Najszybszą Babcią
Świata – proszę przypomnieć naszym czytelnikom
swoje sukcesy. Wzięła Pani udział już w prawie 50
maratonach…
Tak, jeśli liczymy maratony na podestach, ale startuję także na łyżworolkach oraz biegówkach – klasycznych i łyżwowych. Zdobyłam tytuł mistrzyni Polski Master na dystansie
10 km w półmaratonie, maratonie oraz biegu górskim na
dystansie 10 km. Jestem też jedyną kobietą w Polsce, która
startuje łyżwowym stylem klasycznym na 30 km.
Pobiegłam w maratonach niemal na całym świecie – m.in.
w Berlinie, Wiedniu, Londynie, Nowym Yorku, we Frankfurcie, a ostatnio w Atenach, gdzie zdobyłam także I miejsce
w kategorii wiekowej K70. To było trudne, ale wspaniałe
przeżycie i zarazem jedno z moich największych osiągnięć.
Przeważnie zajmuję miejsca w pierwszej piątce. Mimo że
startuję w kategorii wiekowej K70, rywalizuję z kobietami
50- czy 60-letnimi.
Czy te wyniki są wynikiem tylko ciężkich treningów,
czy używa Pani jakichś gadżetów elektronicznych,
zażywa suplementy?
Nie, biegam bez elektroniki, śmieję się, że już z niej wyrosłam – w trakcie biegu nie mam nawet zegarka. Ludzie
często się dziwią, a ja się śmieję, że po co mi zegarek? Biegnę tak, jak mi na to pozwala mój organizm – znam go
i nauczyłam się go słuchać. Nigdy nie szłam na dystansach
maratońskich; zawsze biegnę.
Z suplementów zaś piłam Alveo, czyli napój zawierający
dwadzieścia ziół kanadyjskich, gdyż oczyszcza organizm
z toksyn. Teraz jednak zaczyna się sezon na świeże warzy-

Najszybsza Babcia Świata przełamuje stereotypy – nie tylko biega w maratonach,
ale zdobywa w nich tytuły mistrzyni, ponadto publikuje w Internecie i prowadzi
zajęcia dla seniorów. Mimo że bierze udział w maratonach dopiero od 15 lat,
sport zawsze był jej pasją – jeździ też na rolkach, nartach, biega po górach!
Jest m.in. najstarszą Polką, która zdobyła szczyt Mont Blanc. 73-latka marzy
o maratonie w Bostonie, aby zdobyć Koronę Maratonów Świata…
wa i owoce, które stanowią najlepsze z możliwych suplementów.
Jest Pani mistrzynią Polski Masters na dystansie
10 km w maratonie, półmaratonie i w biegu górskim na dystansie 10 km stylem alpejskim. Jak wygląda Pani plan treningowy? Czy ma Pani trenera
personalnego?
Tak, to mój mąż, który także ukończył AWF. To właśnie
on ułożył moje pierwsze treningi, jeszcze przed krakowskim
maratonem. Przygotowanie jest niezwykle ważnym etapem,
w maratonie nie można wystartowa pod wpływem impulsu,
gdyż przebiegło się kiedyś 10 kilometrów. Każdy z osobna
wymaga przygotowania i odpowiedniego wytrenowania.
Biegam co najmniej cztery razy w tygodniu ok. 12-15 km,
przed maratonem – 35 km. Jednak plan treningu zależy od

najbliższych startów – inaczej przygotowuję się do biegu
górskiego, choć na szczęście w Tarnowie są odpowiednie
tereny. Nie są to wprawdzie Tatry, gdzie biega się wspaniale! Zdobyłam Kasprowy Wierch w czasie 35-letniego TOPowca. Każdy dzień to trening, praca nad wydolnością oraz
techniką.
Jedak regularny trening się opłaca, gdyż wygrywa
Pani najważniejsze maratony…
Wśród płaskich maratonów jednym z najtrudniejszych
był Boston, gdyż trasa składa się z licznych zbiegów i podbiegów, z ostatnim mocnym podbiegiem przed metą. To
jedna z najcięższych tras na świecie.
Czy któryś z biegów wspomina Pani szczególnie
z powodu stopnia jego trudności i konieczności
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stoczenia prawdziwej walki ze swoim organizmem,
aby jednak dobiec?
Tak – bieg w Atenach był dla mnie bardzo ważny, ale
i niezmiernie trudny. Tym bardziej że to właśnie tam narodził się maraton, kiedy to 2500 lat temu wysłannik Feidipides przebiegł ok. 40 km, aby obwieścić o odniesionym
zwycięstwie nad Persami w bitwie pod Maratonem.
Gdy brałam udział w tym biegu, miałam już 70 lat, a jest
to jeden z najtrudniejszych maratonów na świecie. Było to
10 listopada i choć wiedziałam, że panują tam inne warunki atmosferyczne, nie spodziewałam się, że aż tak bardzo.
Było gorąco – temperatura przekroczyła 28 stopni C, a trasa prowadziła 32 km pod górę, dopiero pod koniec w dół.
Myślałam, że nie dam rady, czułam potworne zmęczenie.
Na tym 32. kilometrze nagle zobaczyłam transparent „Biegnij, Barbara, jeszcze Polska nie zginęła!”, co dodało mi
otuchy oraz energii. Przypomnę, że biegliśmy w przeddzień
Święta Niepodległości. Ten przejaw patriotyzmu dodał mi
siły, a potem okazało się, że wygrałam w swojej kategorii
wiekowej – byłam zdziwiona, ale i bardzo szczęśliwa. To
było piękne i wzruszające ukoronowanie moich wysiłków,
łzy same ciekły po policzkach…
Jednak bieganie to nie wszystko – uprawia Pani
także inne dyscypliny…
Tak, poza bieganiem płaskim uprawiam też bieg górski
stylem alpejskim, narciarstwo zjazdowe, jeżdżę na nartach, uwielbiam pływanie. Ni wyobrażam sobie także życia
bez gimnastyki… Jeżdżę też na rolkach oraz nartorolkach
po asfalcie – stylem klasycznym i łyżwowym. Staram się też
dużo spacerować, żyć aktywnie, gimnastykować.
Prowadzi Pani takie ćwiczenia z seniorkami. To
chyba nie tylko zajęcia z aerobiku, ale troszkę też
warsztaty z psychologiem...
Tak, mimo że jestem na emeryturze od ponad 10 lat,
prowadzę zajęcia z aerobiku – ja to nazywam gimnastyką
wyszczuplającą – od ponad 30. Wprawdzie mam 73 lata,
lecz mimo wszystko uważam, że w każdym wieku ruch jest
niezmiernie istotny. Najważniejsze, aby nie zardzewieć. Jak
słyszę słowa „Dziękuję, Baśka”, jestem bardzo, ale to bardzo szczęśliwa. Dlatego chętnie opowiadam o sobie i o bieganiu, pracy nad formą, po to też zamieszczamy ćwiczenia
w Internecie – aby zainspirować innych, pokazać im, że
można, nawet w naszym – ludzi starych, bo 73 lata to przecież starość tylko ładnie nazywana jesienią życia – wieku.

Trzeba mieć cel – naprawdę najważniejsze to właśnie mieć
cel i nie poddawać się wegetacji.
Stała się Pani dla seniorek niemal ich Chodakowską! Powstał swoisty wideo-podręcznik z ćwiczeniami dla babć. Skąd wziął się pomysł, aby ćwiczenia prezentować w Internecie?
Kanał na YouTube był propozycją mojego sponsora. Przyznam, że byłam temu przeciwna, gdyż jest tak wiele młodszych trenerek, które wydają płyty z ćwiczeniami, prowadzą
blogi… Pomyślałam, że gdzie i po co ja się będę tam pchała?
Bez sensu. Wiem jednak, że wiele kobiet w wieku dojrzałym
obawia się przyjść osobiście na zajęcia – mogą obejrzeć
taki filmik i ćwiczyć w domu, w parku, w przerwie podczas
podróży samochodem. Wystarczy kilka prostych technik,
aby rozluźnić lub wzmocnić ciało. Często goszczę na UTW
i opowiadam o zdrowym stylu życia w ramach akcji „Rusz
się człowieku”. Jeśli ten kanał na YouTube komuś pomoże,
kogoś zainspiruje, bardzo się cieszę, że jednak powstał.
A w jaki inny sposób się Pani relaksuje?
Po każdym starcie wychodzę na spacer z psem, z moją
goldenką, którą kocham jak członka rodziny. Czasami wspólnie biegamy, ale wtedy wolniejszym tempem, relaksacyjnie,
gdyż trudno jej nadążyć. Ona ma wtedy raj, ja zresztą tak
samo. Do pełnej formy pozwalają mi też wrócić ćwiczenia
rozciągające, które prowadzę dla kobiet. Dwa razy w roku
decyduję się też na kriokomorę – to mnie regeneruje, po
dziesięciu seansach czuję się świetnie, niemal gotowa do
następnego startu.
Wzięła Pani udział w licznych imprezach sportowych, m.in. maratonie w Tokio czy Bostonie. Jeśli
mogę spytać o fundusze, gdyż z pewnością wiążą
się z tym spore wydatki. Czy może Pani liczyć na
wsparcie sponsorów?
Tak, mam sponsora, choć nigdy żadnego nie szukałam –
to oni znaleźli mnie. Nie mogłabym pozwolić sobie na takie
wyjazdy sama, z emerytury – mowy nie ma. To są bardzo
drogie podróże – np. Tokio, Boston czy Chicago. Sama rejestracja wiąże się z wydatkiem 1500 dolarów! Jest to opłata
tylko za pobranie numeru startowego. Mnie kosztował on
800 złotych, gdyż startowałam z limitu czasowego. Ponadto należy doliczyć bardzo drogie bilety lotnicze oraz pobyt
w obcym mieście – ok. 4-5 dni, aby się zaaklimatyzować.
Budzi Pani podziw i szacunek, ale na pewno spotkała się Pani także ze zdziwieniem i pytaniem o sens
takiego trybu życia..?
Tak, ludzie często pytają, po co ja biegam? Za czym, jak
długo zamierzam, co jeszcze chcę osiągnąć? A ja po prostu
robię swoje – najlepiej jak mogę i dopóki mogę. Teraz jest
już łatwiej, gdyż bieganie stało się modne – biegają tysiące
ludzi. W maratonach zagranicznych staruje aż 30-40 tysięcy uczestników, np. w Bostonie.
W jaki sposób zachęca Pani seniorów do prowadzenia aktywnego trybu życia?
Uważam, że ruch jest ogromnie ważny, gdyż oznacza
zdrowie – zaręczam, że to nie jest slogan. Dzięki niemu
poprawia się nasze samopoczucie, wydolność, stajemy się
odporniejsi, szczęśliwsi. Seniorzy często myślą, że wszystko
mają już za sobą, że nic się już nie wydarzy – są w błędzie. Prowadzę zajęcia z gimnastyki dla kobiet, jestem
częstym gościem na UTW. Czuję się naprawdę szczęśliwa,
jak słyszę, że komuś to pomogło, że chociaż wypchnęło gp
z domu, że zaczął biegać. Ludzi trzeba zachęcać choćby
przykładem…

Tym bardziej że taki przykład daje zawodowiec…
Nie jestem wyczynowcem – jestem amatorem, ale porządnym. To, co robię, staram się robić na tyle, na ile mogę,
na ile zdrowie mi pozwala. Oczywiście każdego w pewnym
momencie dopada kryzys – zdarza się, że biegnę do 35.
kilometra jako tako, a później muszę ze sobą walczyć. Nie
wierzę, że ktokolwiek pobiegnie ot tak, że lekko frunie. Nie,
tak nie jest, ale kryzysy są nieuniknione, właściwie to one
nas napędzają, dają później tę satysfakcję z ukończenia
biegu i radość z pokonania słabości.
Ale czy ćwiczenia w wieku senioralnym nie są niebezpieczne? Wiem, że wielu seniorów obawia się
właśnie tego, że tylko sobie zaszkodzą…
Wiem, że ludziom starym trudno się zmusić do wysiłku fizycznego, że łatwiej jest im usiąść, bo coś boli, gdzieś strzyka, wysiadł staw kolanowy itd. Trudno jest zmienić nagle
swój tryb życia, jeśli nigdy nie uprawiało się sportu. Nikt nie
zacznie nagle biegać w maratonach, jeśli do tej pory tylko
siedział w fotelu. Zresztą wysiłek nie może być ponad nasze
siły. Trzeba się jednak zmusić i żyć aktywniej, ale na miarę
swoich możliwości. Na przykład wyjść na spacer na te 20
minut dziennie, niezależnie od pogody czy pory roku. Choćby tylko po to, aby policzyć liście w parku… Trzeba mieć cel,
tak samo jak w ogóle w życiu – niekoniecznie musi to być
sport, ale m.in. też wędkowanie, fotografia, modelarstwo.
Jakie są Pani plany na sportową przyszłość?
W ubiegłym roku wzięłam udział w 36 startach, ale i moje
tegoroczne plany są bardzo bogate. Nieustannie trenuję,
obecnie przygotowuję się do Mistrzostw Świata w Biegach
Górskich, w sobotę i w niedzielę jadę na kolejne zawody
z tej dziedziny. Ponadto ścigałam się tydzień temu z kobietami młodszymi nawet o 13 lat!
Z kolei 9 października odbędzie się Bank of America Chicago Marathon, niezwykle dla mnie ważny, gdyż będzie to
dla mnie szansa na zdobycie prestiżowego tytułu World
Marathon Majors, czyli Korony Maratonów Świata (Berlin,
Londyn, Nowy Jork, Tokio, Boston, Chicago). Obecnie tylko
dwie kobiety na całym świecie mogą się poszczycić tym tytułem.

Skaldowie.

50 Lat minęło jak jeden dzień…
Tekst: Karolina Kwiecińska
Na tegorocznej Paradzie Seniorów wystąpi legenda polskiego rocka – Skaldowie,
autorzy przebojów znanych całym pokoleniom. Wystarczy wspomnieć m.in.
Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, Wierniejsza od marzeń, Cała jesteś
w skowronkach czy Nie widzę Ciebie w swych marzeniach. Będzie okazja, aby
wysłuchać fantastycznych wykonań na żywo, a także przekonać się, że nawet
z 50-letnim stażem można wciąż grać nawet rock’n’rolla!
Skaldowie grają już od 50 lat – zadebiutowali w 1965
roku, powołani przez braci Andrzeja i Jacka Zielińskich.
Odnieśli zwycięstwo na wielu festiwalach, w tym także
w Opolu, co znacznie przyspieszyło możliwość nagrań radiowych. Na przełomie lat 60 i 70 XX wieku byli jednym
z najpopularniejszych polskich zespołów. Ich muzyka zmieniała się niezwykle dynamicznie, wraz z ich wiekiem, jak
i modami – od popu, poprzez folk, blues czy nawet jazz,
aż po rock progresywny. Wybrane albumy stanowią kanon
polskiej muzyki – czy to rozrywkowej, czy rockowej. Jacek
Zieliński wspomina: – Graliśmy różną muzykę, ale wszystkie
te gatunki zawsze nam się podobały – inaczej byśmy ich
nie grali. Nie wyobrażam sobie grać muzyki, której bym nie
czuł, nie lubił.
Wszystko zaczęło się od tzw. muzyki beatowej, niezwykle
popularnej w latach 60, choć pierwsze znane piosenki zespołu nawiązują też do rodzimego folkloru liderów, m.in.
Z kopyta kulig rwie czy Prześliczna wiolonczelistka. Skaldo-

wie zasłynęli też z piosenek, a nawet utworów świątecznych
(„Po śniegu, po kolędzie” czy „Moje Betlejem”). Pod koniec
lat 60. zarejestrowali też prawdziwe szlagiery na czele
z Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał:
Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo
ktoś mnie pokochał na dobre i na złe,
bezchmurne niebo znów mam nad głową,
bo ktoś pokochał mnie (…)
[tekst: W. Młynarski].
Zmiana stylu muzycznego przypadła na początek
lat 70, kiedy to Skaldowie wrócili z trasy po USA, zainspirowani mieszanką rock’n’rolla, bluesa oraz jazzu: – Wraz
z wiekiem zmieniał się nasz stosunek do muzyki, fascynacje
i inspiracje. Człowiek młody słucha młodzieżowych dźwięków – tego, co modne. Jednak wraz z wiekiem gust muzyczny dynamicznie się kształtuje. Nadal podoba nam się to, co
kiedyś – np. Jimi Hendrix, The Beatles, Miles Davis, Rolling

Stones – ale także inne gatunki. Ja bardzo lubię także muzykę poważną, klasyczną. Chętnie wracam do Bacha czy
Mozarta, którego właśnie przed chwilą grałem.
W tym też czasie wydali pierwszy album koncepcyjny, „Od
wschodu do zachodu słońca”. W tworzeniu takich kompozycji oraz w improwizowaniu pomogło braciom gruntowne
klasyczne wykształcenie muzyczne: – Na tę różnorodność
wpływały podróże, zagraniczne koncerty, wspólne sesje,
ale i artystyczna atmosfera Krakowa – na czele z Piwnicą
pod Baranami, gdzie występowała m.in. Ewa Demarczyk,
tu modny był jazz – poza tym muzyczne wykształcenie, gdyż
uczęszczaliśmy na studia muzyczne.
Równolegle nagrywali miłe dla ucha piosenki, które zarejestrowali na albumie „Ty”. Podobnie uczynili dwa lata
później, wydając lekkie przeboje „Wszystkim zakochanym”,
a wymagającym słuchaczom proponując „Krywań, Krywań”. Rozbudowane aranżacje – tytułowa suita trwa około
18 minut – powstały z fascynacji rockiem progresywnym,
a album wpisał się w kanon polskiego rocka: – Był to bardzo ważny album, z rozbudowanymi kompozycjami. Nie
graliśmy jednak tylko rocka, choć oczywiście w danym momencie życia jedne gatunki podobają się bardziej od drugich, ale to się często zmieniało.
Nagrywanie dwóch albumów praktycznie równolegle,
dla dwóch grup odbiorców, stało się niemal standardem
– w 1976 roku zarejestrowali kolejny zbiór przebojowych
piosenek („Szanujmy wspomnienia”), a dla wymagających
– „Stworzenie świata część druga”. W 1977 roku do grupy

dołączył wokalista Stanisław Wenglorz i wspólnie wyruszyli
w trasę, wykonując m.in. utwory grupy Deep Purple, a także nowe kompozycje napisane specjalnie dla Wenglorza,
m.in. słynne „Nie widzę Ciebie w swych marzeniach”:
Nie widzę ciebie w swych marzeniach
Dokąd odeszłaś w dzień ten nie wiem
Szaloną chmurą płyną ludzie
Dzień się zaczyna, dzień bez ciebie (…)
[tekst: J. Moczulski]
W 1981 roku, kiedy w Polsce wprowadzono stan wojenny, zespół był w trasie po Stanach – Andrzej Zieliński pozostał w USA, tym samym zawieszając działalność Skaldów.
Reaktywacji dokonał dopiero w 1987 roku Jacek Zieliński,
a wydana dwa lata później płyta „Nie domykajmy drzwi”
odniosła duży sukces. Na koncertach zaczął też występować Andrzej Zieliński, mimo że wciąż mieszkał w USA.
W połowie lat 90. wydali „Podróż magiczną”.

Dopiero w 2000 roku zorganizowali wielki koncert z okazji 35-lecia. Po pięciu latach, w 2005 roku, ponownie zaczęli
istnieć jako zespół, a rok później wydali album „Harmonia
świata”. Skaldowie występują w tym samym składzie od
1969 roku: – Mieliśmy chyba sporo szczęścia, gdyż skład
się szybko ustabilizował. Gramy ze sobą bardzo długo,
a niektórzy w ogóle grają tę muzykę rockową czy big-beat
dłużej, np. Szwagry. Po drodze nastąpiła przerwa – wybuchł
stan wojenny, brat został w Stanach – ale mogę śmiało
stwierdzić, że panuje między nami jakaś chemia, chęć gry,
dogadujemy się, nikt się nie obraża.
Ostatnią płytą studyjną Skaldów jest „Oddychać i kochać”
z 2009 roku. Dziewiętnasty album, z piosenkami nagranymi w latach 1972–1980, wydano rok później. W 2015 roku
zespół obchodził 50-lecie działalności i zorganizował jubileuszową trasę. Gościli wtedy m.in. w Warszawie, Krakowie,
Krakowie, Poznaniu czy Wrocławiu. Ukazał się też kolekcjonerski boks liczący aż dwanaście albumów oraz płyta DVD
z filmem krótkometrażowym przedstawiającym historię
Skaldów: – To 50 lat minęło nam bardzo szybko, choć wiele
się w tym czasie wydarzyło. A czy czuję się wciąż rock’n’
rollowcem, mimo że po siedemdziesiątce? Ja jestem jeszcze
przed ’70, ale już mi do niej niedaleko – mam 69 lat. Wydaje mi się, że rock’n’ rollowcem jest się przez całe życie, choć
my nigdy nie graliśmy tylko rocka, ale też piosenki romantyczne jak „Cała jesteś w skowronkach, zahaczaliśmy o folk,
muzykę klasyczną, big beat. Mimo to rock’n’rollowcem jest
się przede wszystkim w sercu, więc jest się nim przez całe
życie, niezależnie od wieku, bo to oznacza sposób patrzenia
na świat. Ta najważniejsza perspektywa się nie zmienia.
Obecnie, kiedy minęło ponad 50 lat na scenie, zespół
wciąż działa. Trwają prace nad albumem z m.in. z nowymi

Na zdjęciu Jacek Zieliński.
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nagraniami, ale i z początków działalności zespołu: –Prawdopodobnie ukaże się album, nad którym pracuję z okazji
70. roku życia. Znajdą się na nim nowe utwory, skomponowane przeze mnie, ale także kilka niepublikowanych wcześniej. Wiem też, że brat również szykuje coś specjalnego na
tę okazję…
Podsumować ponad 50 lat komponowania i koncertowania najlepiej można też poprzez muzykę. Skaldów czekają
teraz intensywne próby, na których będzie sporo improwizowania, długich, rozbudowanych kompozycji z lat ’70.
Z kolei już 25 czerwca zagoszczą na Paradzie Seniorów
i Pikniku Międzypokoleniowym: – Zapraszam na koncert,
gdyż dopóki są siły i chęci, trzeba grać i komponować. Wiek
to nieubłagana zmiana, niosąca ze sobą kolejne. Wraz
z nim zmienia się podejście do życia i muzyki, lecz jedno
się nie zmienia – umiłowanie do samej muzyki. Dopóki są
siły i chęci, trzeba komponować i grać. A ludzie posłuchają
i ocenią, czy im się to podoba, czy nadal jest coś warte…

SOCZEWKI PROGRESYWNE JZO
14 /

Komfortowe widzenie na każdą odległość, w każdej sytuacji
Okulary z soczewkami progresywnymi to najbardziej zaawansowane, a tym samym najlepsze rozwiązanie, które umożliwia
prezbiopowi wyraźne widzenie przedmiotów, niezależnie od tego, w jakiej odległości się znajdują.
JAK TO JEST MOŻLIWE?
Wady wzroku zazwyczaj są korygowane soczewkami jednoogniskowymi, które charakteryzują się
niezmienną mocą optyczną na całej powierzchni soczewki. Inaczej jest w przypadku soczewek progresywnych, w których moc optyczna zmienia się w sposób płynny - najmniejsza jest na górze a największa na dole soczewki.
Dzięki temu możliwe jest wyraźne widzenie zarówno dali, bliży, jak i odległości pośrednich, co
gwarantuje komfort użytkowania okularów bez konieczności ciągłego ich zmieniania. Dla przykładu,
w okularach progresywnych nauczyciel będzie jednakowo dobrze widział dziennik, tablicę i całość
klasy, a osoby pracujące przy komputerze będą doskonale widziały zarówno klawiaturę, ekran, jak
i całą przestrzeń pokoju w którym pracują. Soczewki progresywne, przy bocznych krawędziach posiadają obszary obarczone niepożądanymi aberracjami. Są one mniejsze w soczewkach o bardziej
zaawansowanych konstrukcjach.

CO TO JEST PREZBIOPIA?
Prezbiopia jest efektem naturalnej ewolucji wzroku, która dotyczy każdego po około 40. roku życia
i objawia się trudnościami z wyraźnym widzeniem
z bliska, szczególnie przy słabym oświetleniu.
Z upływem lat oko traci zdolność do akomodacji, czyli dostosowywania się do dobrego widzenia
na każdą odległość. Zjawisko to można porównać
do działania obiektywu aparatu fotograficznego
z funkcją autofocus, który nie nastawia prawidłowej
ostrości obrazu.

widzenie dali
widzenie pośrrednie
widzenie bliży
y

OPRÓCZ TE GO, ŻE UMOŻLIWIAJĄ WIDZENIE NA WSZYSTKIE
ODLEGŁOŚCI,

okulary progresywne mogą oferować wiele innych korzyści dla Twojego wzroku, np.:
• Mogą być wykonane z materiału fotochromowego, dzięki czemu automatycznie zaciemniają się, kiedy są używane w słoneczny dzień gwarantując ochronę przeciwsłoneczną
wzroku.
• Mogą być wykonane z tzw. materiałów wysokoindeksowych. Wówczas są cienkie i lekkie
nawet jeśli mają dużą moc korekcyjną.
• Są polecane z powłokami antyrefleksyjnymi, które eliminują odbicia światła od powierzchni soczewek, a dodatkowo mogą zwiększać ochronę wzroku przed szkodliwym
promieniowaniem ultrafioletowym, ułatwiać utrzymanie soczewek w czystości, chronić
je przed zarysowaniami, czy zaparowywaniem.

KOMFORT I ESTETYKA
Soczewki progresywne to również wygoda użytkowania okularów. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba nosić dwóch
par okularów - jednych do czytania i innych do chodzenia.
Poza tym ich wygląd jest identyczny jak zwykłych okularów
używanych do czytania. W żaden sposób nie zdradzają więc
wieku…
Zakup okularów z soczewkami progresywnymi to też oszczędność i bezpieczeństwo. Okulary cały czas są na nosie więc na
pewno nie zostaną zgubione, zapomniane, itp. A w dodatku
są oferowane z pakietem Komfortowa Adaptacja, co oznacza, że w razie jakichkolwiek problemów z przyzwyczajeniem
się do nich, można je wymienić na inne soczewki okularowe
- jednoogniskowe, dwuogniskowe lub progresywne o bardziej
zaawansowanej konstrukcji.

JZO jest firmą produkującą najwyższej jakości soczewki okularowe. Dzięki połączeniu ponad 70-letniego doświadczenia w produkcji
artykułów z branży optycznej, polskiej solidności i korzystaniu z projektów francuskich specjalistów, JZO oferuje soczewki okularowe
najnowszej generacji, zapewniające doskonałą korekcję i ochronę wzroku, w tym wysokiej klasy soczewki progresywne.
www.jzo.com.pl
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KOMFORTOWE WIDZENIE
NA KAŻDĄ ODLEGŁOŚĆ,
W KAŻDEJ SYTUACJI

KORZYSTAJ Z SOCZEWEK PROGRESYWNYCH JZO,
ABY CIESZYĆ SIĘ
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Prywatne pakiety medyczne także dla seniorów?
Coraz większą popularność zdobywają usługi medyczne świadczone przez
prywatne przychodnie. Musimy samodzielnie je sobie sfinansować, ale za
to możemy wymagać wysokiej jakości.
Wśród pakietów są m.in. abonamenty
dla rodzin, singli, na konkretne schorzenie, ale także dla seniorów. Warto
przyjrzeć im się bliżej, a także zapytać
przedstawicieli konkretnych firm, jak
to wygląda w praktyce.
Prywatna Opieka Medyczna kontra NFZ
Placówki medyczne kierują swoją ofertę w zasadzie do każdego z nas, nieustannie dostosowując ją pod dynamicznie
rozwijający się rynek. Badania wykazują, że co druga polska
rodzina korzysta ze świadczonych odpłatnie usług, co więcej
– coraz częściej czyni to regularnie. Powód jest
est prosty – zbyt
długie kolejki do specjalistów na NFZ, a także nieprofesjonalne
podejście do pacjenta oraz brak poczucia bezzpieczeństwa.
Jak zauważa Łukasz Majewski, dyrektor ds. roozwoju Ogólnopolskiego Centrum Medycznego: Obecnie czas occzekiwania w NFZ
na wizytę u specjalistów, wykonanie badaniaa czy rehabilitację
oznacza nawet kilka lub kilkanaście miesięcy. Pacjenci korzystający z prywatnej opieki medycznej nie spotykają
ą się z problemem
kolejki, od razu trafiają pod opiekę specjalisty. Szybciej wykryta
choroba jest tańsza w leczeniu, ponadto daje większe szanse na
wyleczenie. Ważny jest także komfort psychicznyy pacjenta.
Podobnie twierdzi Aneta Sulenta z grrupy Medicover:
Długie kolejki oczekiwania na wizytę w ra
amachh NFZ oraz
niezadowolenie ze standardów oferowanychh w syystemie publicznym skłaniają pacjentów do podjęcia decyz
yzji o leczeniu w prywatnej placówce (…). Polacy decyydują się na nie
przede wszystkim dlatego, że są one coraaz barrdziej przystępne cenowo i pozwalają efektywniej dbać o zd
drowie. Kluczowa jest także dostępność. Pacjenci chcą
ą miećć pewność,
że w razie potrzeby szybko dostaną się do lekarza.
za
Wielu z nas dochodzi w końcu do wniosku, że bardziej opłacalne będzie wykupienie abonamentu w placcówce prywatnej.
Liczne firmy przygotowały bogatą ofertę pakieetów, dostosowując je do potrzeb różnych grup. Często dodaatkowo przyznają
stałe zniżki na pełen zakres innych świadczonnych usług.
Jak zauważa 58-letnia Mirosława: Korzyystamy z mężem
z prywatnych usług medycznych, gdyż to dobra alternatywa dla NFZ, które w praktyce nic nam nie gwarantuje. Poza
kolejkami i zmęczonym życiem lekarzem…
… Nie mamy na
to wpływu, a na zmiany – te lepsze – się niie zanosi. W pakiecie otrzymują zaś szybko dostęp i raczeej nielimitowaną
liczbę wizyt u internisty, ale też możliwość zapisania się do
różnych specjalistów. Jeżeli nie spełni on moich oczekiwać,
mogę udać się do innego. Zwykle też nie ma kłopotu z uzyskaniem skierowania na badania...
PAKIETY DLA SENIORÓW – CO I ZA ILE?
Obecnie wybór spośród płatnych pakietów medycznych
może jednak być trudny, gdyż pojawia się ich coraz więcej.

Ma to jednak swoją zaletę – możemy spersonalizować go
zgodnie z naszymi potrzebami. Wybrane placówki medyczne przygotowały wyjątkowe pakiety specjalnie dla seniorów
po 65. roku życia. Spośród nich wybór nie jest aż tak szeroki,
gdyż leczenie osób starszych wymaga większych nakładów
finansowych – z pewnością nie jest tanie. W końcu seniorzy
powinni regularnie się badać, a często także uczęszczać
na rehabilitację. Należy dobrać pakiet zgodnie ze swym
stanem zdrowia i potrzebami – np. jedni wymagają opieki
konkretnego specjalisty, a inni pragną zrobić kompleksowe
badania. Warto porównać ofertę kilku placówek medycznych, w których można wykupić wspomniane pakiety.
LuxMed
LuxMed oferuje kilka abonamentów:
- Plan Opieki Medycznej Sosna to podstawowy abonament
skierowany do osób w wieku od 65 do 80 lat. Jego cena wynosi 760 zł za rok, ponadto płatne są konsultacje specjalistyczne oraz badania diagnostyki obrazowej – każde 20 zł.
Obejmuje on nielimitowany dostęp do podstawowych badań
diagnostycznych (m.in. poziom cholesterolu czy stężenia gluk
kozy
we krwi)
k i) oraz konsultacji
k
lt ji u lekarzy
l k
16 specjalizacji
j li ji bez
b
skierowania (m.in. kardiologa,
g okulisty,
y laryngologa, reumatologa, endokrynologa),
ologa), szereg zabiegów ambulatoryjnych
wykonywanych w trakcie lub po konsultacji
konsultacj specjalistycznej.
- Plan Opieki Meedycznej Jodła to rozszeerzony abonament
skierowany do osób
sób w wieku od 65 do 80 lat. Jego cena
wynosi 1010 zł za
a roczny abonament, po
ponadto płatna jest
konsultacja lekarzy
zy podstawowej opieki medycznej
m
oraz konsultacja specjalistyczna
yczna – 20 zł oraz badan
badanie diagnostyki obrazowej – 20 zł. Obejmuje on dostęp do lekarzy
l
pierwszego
kontaktu (internisty,
ty, lekarza medycyny rodzinnej
ro
oraz lekarza dyżurnego),
y
g ), rozszerzony
ozszerzonyy zakres badań diagnostycznych,
g
y y ,
w tym badań laboratoryjnych
oratoryjnych (m.in. krwi, moczu
m
i wymazów,
a badań rentgenowskich,
owskich, USG i EKG), konsultacji
ko
u lekarzy
18 specjalizacji bez skierowania (np. aler
alergologa czy diabetologa), szeroki zakres zabiegów ambulatoryjnych
ambu
(m.in.
zszycie rany, nastawienie
tawienie zwichnięcia lub złamania, założenie gipsu, pomoc w usunięciu kleszcza it
itp.) wykonywanych
w trakcie lub poo konsultacji specjalistycznej,
specjalisty
profilaktyki
w postaci
t i szczepienia
iienia
i ochronnego
h
przeciw
przecii grypie
i (za
( kwak
lifikację podczas konsultacji lekarskiej należy
nale dopłacić 20 zł).
- Plan Opieki Med
dycznej Cyprys to kompleeksowy abonament
skierowany do osób
sób w wieku od 65 do 80 lat. Jego cena
wynosi 2536 zł za
a roczny abonament – brak dodatkowych
opłat. Obejmuje on dostęp do lekarzy pierwszego
pie
kontaktu
oraz konsultacji u lekarzy 34 specjalizacji (do 19 bez skierowania, do 15 ze skierowaniem),
kierowaniem), komplekso
kompleksowej diagnostyki laboratoryjnej (np. badań endoskopowych cczy okulistycznych)
i obrazowej, kompleksowych
pleksowych zabiegów am
ambulatoryjnych (np.
podanie kroplówki),
ki) profilaktyki
fil k ki (m.in.
( i szczepienia przeciwko
grypie i tężcowi czy przegląd stomatologiczny), skórne testy
alergiczne oraz rabaty na inne usługi
usługi.
Ponadto pacjenci wybierający pakiet Sosna lub Jodła
otrzymują rabat w wysokości 10% na inne usługi wykonywane w Szpitalu Lux Med oraz pozostałe usługi ambulatoryjne świadczone w placówkach grupy (70 własnych oraz
ponad 500 współpracujących), możliwość korzystania ze
zniżek w ramach programu „Zdrowie, Piękno, Harmonia”
(np. w wybranych instytucjach kultury, gabinetach kosme-

tycznych czy hotelach). Abonamenci Cyprysa dodatkowo
otrzymają 10% zniżki na stomatologiczne badania rentgenowskie (RTG zęba, Pantomogram) oraz na konsultacje i leczenie stomatologiczne. Ponadto w ramach przystąpienia
do programu pacjent może korzystać z wielu pomocnych
udogodnień (jak Portal Pacjenta, 24-godzinna Telefoniczna
Informacja Medyczna, SMS-owe przypominanie o terminach wizyt, sprawdzanie wyników badań przez Internet).
W ofercie jest także Plan Opieki Medycznej Platan dla
dzieci oraz osób dorosłych do 70. roku życia. Roczny abonament kosztuje 6735 zł. Obejmuje on opiekę Indywidualnego Opiekuna Pacjenta, nielimitowane badania diagnostyczne, szczepienia profilaktyczne chroniące m.in. przed
wirusowym zapaleniem wątroby, rehabilitację, możliwość
wizyt domowych czy interwencję karetki oraz wiele zniżek.
Medicover
Medicover obecnie oferuje aż 20 różnych pakietów –
od opieki podstawowej i profilaktyki, poprzez konsultacje
specjalistyczne, zaawansowaną diagnostykę, stomatologię i rehabilitację, aż po pełnoprofilową opiekę szpitalną
– z których mogą korzystać również osoby starsze. Nie ma
osobnego pakietu stworzonego dla seniorów, lecz mogą
oni kupić każdy z oferowanych pakietów. Ceny pakietów są
zróżnicowane i zaależne od wieku klienta. Dodatkowo w tym
produkcie jest teżż ocena ryzyka medycznego, na podstawie
której cena może ulec zmianie. Produkt Elite dla osoby dorosłej można kup
pić już od 200 zł miesięcznie (ta cena nie
uwzględnia ocenyy ryzyka medycznego).
Oferta jest najjszersza na rynku, ponadto wciąż dostosowywana do ichh potrzeb. Prywatna opieka medyczna nie
musi być droga – najprostszy pakiet medyczny Basic można kupić
p jjuż za 1 zł dziennie (366 zł rocznie). W ramach
takiego paakietu p
pacjenci mogą skorzystać z ośmiu wizyt
u lekarzy podstaw
p
wowej opieki zdrowotnej w ciągu roku i wizyty u pozzostałych specjalistów, a także porad medycznych
poprzez całodoboowy HotLine i szczepienia przeciwko grypie. Badannia zaś są dostępne z 20% zniżką.
Duże jesst też za
ainteresowanie pakietem Prestige, co wynikać może z unikatoowości tej oferty na rynku – Medicover oferujje pakiet
ki t z dostępem do kompleksowej opieki ambulatoryjnej
i szpitalnej. Pakiet ten jest jednak dostępny jedynie dla firm.
Ceny pakietów mogą być nieco wyższe wraz z wiekiem
pacjenta, gdyż seeniorzy wymagają szerszej opieki medycznej. Medicover prroponuje kilka rozwiązań zróżnicowanych
pod względem za
akresu opieki i ceny, aby ułatwić pacjentom
wybór zgodnie z ich potrzebami i możliwościami finansowymi. Pacjenci znajddą informacje o produktach i placówkach
na stronie interneetowej, a także uzyskają je telefonicznie.
Ogólnopolskie Centrum Medyczne
Abonamenty m
medyczne Ogólnopolskiego Centrum Medycznego obejmują
obejmu nielimitowane konsultacje do lekarzy
specjalistów – od 24 do 28 specjalizacji, a także badania
laboratoryjne (ok. 100 pozycji), badania diagnostyczne obrazowe RTG, USG, okulistyczne, kardiologiczne oraz inne.
Ponadto pacjent ma zagwarantowany dostęp do rehabilitacji z zakresu fizykoterapii oraz kinezyterapii. Liczba wizyt
w miesiącu do lekarzy specjalistów nie jest ograniczona, ale
to lekarz decyduje, ile konsultacji czy badań będzie potrzeb-
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nych do postawienia diagnozy czy poprowadzenia leczenia.
Ceny oferowanych abonamentów OCM nie są zależne od
wieku czy stanu zdrowia pacjenta. Przedłużając umowę,
można skorzystać z dokładnie takiej propozycji, jaka jest
dostępna na stronie internetowej.
Abonament Zdrowy Senior Plus obejmuje nielimitowany
dostęp do 24 lekarzy specjalistów (w tym geriatry), prawie
100 badań laboratoryjnych z krwi i moczu (na zlecenie lekarza), panel 24 profilaktycznych badań laboratoryjnych
wykonywanych bez zlecenia lekarza (na życzenie pacjenta)
– m.in. markery nowotworowe, badania diagnostyczne (pełen zakres badań USG (np. jamy brzusznej, piersi, ginekologiczne, układu moczowego, układu moczowego + TRUS, tarczycy, stawów, ścięgien, palca, węzłów chłonnych), doppler
tętnic i żył kończyn górnych oraz dolnych, tętnic nerkowych,

tętnic naczyń jamy brzusznej, tętnic szyjnych i kręgowych,
echo serca, EKG, EKG holter 24, EKG holter ciśnieniowy,
EKG test wysiłkowy, pełen zakres badań RTG, spirometria,
densytometria, badania okulistyczne), zajęcia z zakresu
rehabilitacji (zabiegi fizykoterapii: elektrostymulacja, galwanizacja, krioterapia miejscowa, laser, jonoforeza, prądy
diadynamiczne, prądy Tens, prądy Kotz, pole magnetyczne, ultradźwięki), a także zabiegi kinezyterapii (ćwiczenia
bierne, ćwiczenia w obciążeniu, ćwiczenia z oporem, ćwiczenia usprawniające, masaż częściowy) oraz limitowane
konsultacje wspomagające (np. dietetyka, fizjoterapeuty,
psychologa, stomatologa czy psychiatry). Roczny abonament kosztuje 3000 złotych.
Abonament Zdrowy Senior Premium wzbogacony jest
m.in. o nielimitowane konsultacje lekarza podstawowej opie-

ki zdrowotnej oraz 4 dodatkowych specjalizacji, podstawowe
konsultacje i zabiegi pielęgniarskie, badania okulistyczne
(dna oka, ciśnienia wewnątrzgałkowego), badania tomografii komputerowej (np. głowy, brzucha, klatki piersiowej),
konsultacje profesorskie, dietetyczne, fizjoterapeutyczne, logopedyczne, psychiatryczne oraz szczepienie przeciw grypie.
Roczny abonament wiąże się z wydatkiem 4000 złotych.
Wykaz placówek partnerskich znajduje się m.in. na
stronie internetowej. Takie informacje można też uzyskać,
dzwoniąc do Biura Obsługi Pacjenta. Na miejscu zaś można otrzymać wydrukowany wykaz placówek medycznych,
gdyż nie każdy korzysta z Internetu. W Warszawie Ogólnopolskie Centrum Medyczne współpracuje z ponad 100
punktami medycznymi – w tym szpitalami, renomowanymi
przychodniami i punktami diagnostyki laboratoryjnej.

Pierwsze w Polsce apartamenty
senioralne
W podwarszawskiej gminie Wiązowna
powstają apartamenty senioralne, zrealizowane zgodnie z ideą „assisted living”.
To wyjątkowe połączenie zalet samodzielnego mieszkania i niezależności z bezpieczeństwem i komfortem zapewnianymi
dzięki stałej i dyskretnej opiece personelu, wspomaganego najnowocześniejszymi
rozwiązaniami technologicznymi i telemedycznymi.

Niezależność, prywatność, komfort
Pierwszy etap inwestycji spółki Senior Apartments
to osiedle kilkunastu domów zaprojektowanych i wybudowanych od podstaw z myślą seniorach, których potrzeby
stają się coraz ważniejszym zagadnieniem społecznym.
Polscy seniorzy coraz częściej szukają alternatywy dla
tradycyjnych form opieki. Nie chcą bowiem poświęcać niezależności i autonomii tylko dlatego, że z powodu wieku
i zdrowia potrzebują pomocy osób trzecich. Czują naturalny sprzeciw wobec ograniczania swobody w imię bezpieczeństwa. Chcą realizować swoje pasje, nawiązywać
znajomości i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.
Nie chcą tylko przeżyć starości, chcą ŻYĆ!
Koncepcja apartamentów senioralnych polega na zapewnieniu prywatności oraz swobody, wspieraniu niezależności i samodzielności w imię wartościowego życia ze
stałą i dyskretną opieką dostępną na żądanie. W Senior
Apartments pomagamy seniorom stawić czoła starzeniu
się, zachować sens i radość życia, indywidualność oraz
pielęgnować cenne więzi.

Alternatywa dla tradycyjnych form
opieki
Przeprowadzka do Senior Apartments to realna alternatywa dla innych form opieki. To właściwy wybór dla osób

Pokój dzienny (wizualizacja)

nadal życiowo aktywnych, posiadających silne poczucie
niezależności, które jednak stale lub okresowo wymagają już pomocy osób trzecich, a skorzystanie z placówki
typu „domu opieki” jest przez nich, lub przez ich bliskich,
absolutnie nieakceptowane. Apartamenty senioralne to
także rozwiązanie dla osób z chorobami przewlekłymi,
wymagającymi monitorowania stanu zdrowia, u których
mogą pojawiać się kłopoty z pamięcią, mają ograniczoną
sprawność poruszania się, trudności z zakupami i przygotowywaniem posiłków, ubieraniem, myciem, przyjmowaniem leków czy dbaniem o swoje otoczenie.

Osiedle Senior Apartments w podwarszawskiej gminie
Wiązowna. Zaprojektowane od podstaw z myślą
o potrzebach seniorów (wizualizacja)

www.seniorapartments.pl
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Wspierać z troską
Dla naszego pisma mówi Łukasz Puciłowski, Prezes Grupy Kapitałowej Promedica24,
europejskiego lidera rynku usług opiekuńczych
Panie Prezesie, o profesjonalnym rynku usług opieki domowej mówi się coraz więcej. Jak Pan ocenia
rozwój takich usług w Europie?
Dla nikogo nie jest tajemnicą, że społeczeństwo Europy
starzeje się, w samych tylko Niemczech żyje ponad 22 mln.
osób w wieku powyżej 60 roku życia, w tym aż 4,5 mln
osób powyżej 75 roku życia, tj. w wielu przypadkach wymagających stałej opieki. Zainteresowanie naszymi usługami
widzimy także w Polsce.
Panie Prezesie, no właśnie, każdy z nas będzie kiedyś seniorem, czy możemy liczyć na profesjonalną
opiekę również w Polsce?
Tak, w Polsce także prowadzimy działalność, która dynamicznie się rozwija. Nasz rynek jest w pełni przygotowany
do świadczenia tego typu usług w przyszłości, w związku
z dużą popularnością zawodu opiekunki seniorów. Tylko
z nami współpracowało do tej pory 24 000 osób. Osobiście
mam duży szacunek do naszych opiekunek i opiekunów,
to osoby empatyczne, zaangażowane w pomoc drugiemu
człowiekowi, profesjonalne i znające język.
Panie Prezesie, jaki jest klucz do sukcesu Pana firmy?
Od powstania firmy w Polsce, czyli już od ponad 12 lat
naszym priorytetem było prowadzenie jej w sposób odpo-

wiedzialny. Dla nas sukces biznesowy, to nie tylko zyski finansowe. To coś więcej, to ludzie: kreowanie nowych miejsc
pracy, zadowoleni pracownicy, współpracownicy oraz partnerzy biznesowi, chcący podejmować z nami współpracę.
To jest właśnie klucz do sukcesu. Jestem dumny, że w tym
czasie zorganizowaliśmy legalną pracę w Polsce i za granicą dla ponad 24 000 naszych opiekunek i opiekunów.
Na czym dokładnie polega Wasz biznes?
Jako firma łączymy osoby zainteresowane pracą jako
opiekun/-ka osób starszych z potrzebującymi tej opieki seniorami. Wygląda to tak, że w rodzinie naszego klienta jest
osoba, która z różnych względów potrzebuje, a wręcz wymaga stałej opieki, lub po prostu ludzkiego towarzystwa.
Klient, kontaktując się z nami i określając swoje potrzeby,
otrzymuje od nas propozycję konkretnego opiekuna, bądź
opiekunki.
Jak zatem wygląda to u Państwa w praktyce, co robicie dla swoich pracowników oraz dla opiekunów
i opiekunek?
Jeśli spojrzymy na profil naszego opiekuna czy opiekunki,
to zobaczymy, że jest to osoba jeszcze w sile wieku, ale już,
bardzo często, dotknięta wykluczeniem zawodowym. Nie
może znaleźć pracy odpowiadającej kwalifikacjom, słyszy,
że są młodsi na jej miejsce, itp. Mówimy o osobach w wie-

ku powyżej pięćdziesiątego roku życia. Dla nich często nie
ma szans na jakąkolwiek pracę. Tymczasem my w Promedica24 uparliśmy się, aby te właśnie osoby zaktywizować
zawodowo. Tym bardziej, że bardzo często mają one duży
potencjał i umiejętności pozwalające im płynnie rozpocząć
pracę w nowym zawodzie. To szansa, dla nich i dla nas Jako
firma odpowiedzialna społecznie nie możemy pozwolić, aby
potencjał i zaangażowanie osób po 50-tym roku życia został zmarnowany tylko ze względu na wiek. Te osoby są dla
nas bardzo cenne, przez co dokładamy wszelkich starań,
aby aktywizować je zawodowo.

Im starsza, tym młodsza
Tekst: Barbara Dziubińska
To nie sprzeczność. To samo życie.
Osoby starsze nie chcą pogodzić się ze
swoim wiekiem, najczęściej odejmują
sobie lat, zwłaszcza kobiety
Rzut oka w lustro. Całkiem nieźle wyglądam, jak na sześćdziesiąt lat. Dżinsy, modna kurtka, podkoszulek nie są, jak
zdarte z dwudziestolatki i nie urągają mojemu wiekowi, jak
szorty na grubym sześćdziesięcioletnim tyłku. Nie powiem,
żebym nie wiedziała, że rzadko, która kobieta czuje się na
tyle, na ile wygląda. Zawsze młodziej. Przynajmniej ja się
tak czuję i nie wiem, czy to dobrze. Na wszelki wypadek, to
przekonanie traktuję jak element dobrego samopoczucia,
a nie jak fakt. Dzięki temu jestem odporna na ocenę mojego wyglądu, dokonywaną bezustannie przez innych.
Pewnie, dlatego w sklepie dla młodzieży nie zdenerwowało mnie zdziwienie ekspedientki, że staram się w nim
kupić spodnie dla siebie. „ Nie ma”, w jej ustach brzmiało
trochę nieprzyjemnie. To mnie nie sprowokowało do zrobienia panience awantury, ważniejsze były spodnie, niż ona.
Przejęła się tym starsza pani, która podeszła do mnie
i szeptem poinformowała, że ekspedientka traktuje mnie

z góry „takie, jak my nie powinny kupować w sklepie dla
młodzieży, to nie jest sklep dla pań w naszym wieku”,
powtórzyła ponownie. O tym, jak bardzo to” w naszym
wieku” jest względne świadczył jej wygląd. Miała około
pięćdziesięciu lat. Odeszła, a wtedy do akcji włączyła się.
inna pani w moim wieku, chociaż trudno to było stwierdzić
z całą pewnością, bo wymalowana była, jak dwudziestoletnia panienka pracująca przy drodze. Widząc, że oglądam szorty skomentowała, to z jadowitym uśmiechem.” te
spodenki będą dobre dla pani wnuczki, a nie dla pani”.
Była przy tym serdecznie ucieszona własną złośliwością.
Dlatego z tym większą przyjemnością i wdziękiem zapytałam „ a pani dla swojej wnuczki już kupiła” Myślałam, że
udławi się z wściekłości. Przez sekundę poczuła się pewnie
tak samo, jak ja. Poczuła się staro.
Moja filozofia dobrego samopoczucia, które może zastąpić fakty, nie zdała się na nic. To właśnie różne fakty spowodowały, że wygląd sześćdziesięciolatki stał się dla mnie
problemem filozoficzno- społecznym i światopoglądowym.
Bo ostatnio, co bym nie zrobiła, wszyscy wytykali mi mój
wiek, jakby stał się on sprawą publiczną. I okazało się, że
wcale nie jestem na to odporna.
W czwartek byłam w Tchibo po bluzeczki dla mojej małej
kuzynki. Ekspedientka z zachwytem oceniła wybór bluzek
„dla mojej wnuczki”. Następnie na tai kobieta, która ma
ponad osiemdziesiąt lat stwierdziła podczas naszej rozmo-

wy, że „ ja wiem, że ty masz trochę mniej lat niż ja”. Oczywiście nienawidzę tej kobiety do dzisiaj.
Te wydarzenia zbiły mnie z nóg. Pomyślałam, wyglądam
na babcię, emerytkę i starszą panią w pretensjach. Ale to
właśnie ta nienawiść i to oburzenie na wszystkie kobiety
wytykające mi ilość lat, spowodowały, że musiałam w swoich uczuciach się zatrzymać, bo jeszcze chwila, a zacznę
faktami starości i przemijania wypełniać całą swoją psychikę. To grozi wyłącznie przeczuleniem, depresją, a w najlepszym razie ciągłym okłamywaniu się.
Zaczęłam od rozprawienia się z poczuciem, a raczej przekonaniem, że wyglądam, jak ja trzydzieści lat temu. Jak się
okazuje nie warto stosować metody „kobieta wygląda na
tyle lat na ile się czuje. Gdybym wyglądała na tyle na ile się
czuję, nikt by mnie nie traktował, jak babcię.
Uświadamianie sobie, że się wygląda się na więcej lat,
niż nam się wydaje bywa niezmiernie bolesne. Wywołuje
coś w rodzaju poczucia klęski. Trzeba próbować z tym walczyć. Po pierwsze, jak się to teraz mówi, można je olać.
Nie rozwiązuje to oczywiście problemu, a z czasem takie
odkładanie w psychice na zasadzie olewania, może się skumulować w nieprzyjemny stan psychiczny. Można zacząć
się użalać, że tak się staramy, a tu nasze zabiegi są nic nie
warte, bo byle stara baba uważa, że mamy więcej lat niż
ona. Można wreszcie z tego, jak nas oglądają i oceniają
inni nie robić problemu. Przecież fakt, że ktoś nas porównał do babci nie oznacza, że mamy sto lat i wystarczy, że
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Ubezpieczenie dla seniora?
Podstawą MetLife START55 jest ubezpieczenie na dożycie, do którego można dokupić dodatkowe umowy. Eksperci
MetLife zwracają uwagę na to, że polisa może być dobrą
opcją nie tylko dla osób powyżej 55 r.ż., ale też dla ich dorosłych dzieci, które chcą zapewnić bezpieczeństwo finansowe i ciągłość ochrony ubezpieczeniowej swoim rodzicom.
– Z naszych badań wynika, że osoby w wieku powyżej 55
lat najbardziej cenią zdrowie, ale też niezależność finansową. Obawiają się, że w razie pojawienia się problemów
zdrowotnych będą zdani na innych. – wyjaśnia Marta Maliszewska, Kierownik ds. Rozwoju Programów Ubezpieczeniowych w MetLife.
Dobrany model ubezpieczenia
W MetLife START55 możemy dobrać taki zakres ubezpieczenia, który będzie odpowiadał naszym potrzebom. Do
wyboru mamy cztery umowy dodatkowe. Pierwsza to „Długoterminowa Opieka” - zapewnia nam wypłatę miesięcznego świadczenia maksymalnie do 10 lat. Świadczenia
otrzymane z tytułu tej umowy pomogą pokryć dodatkowe
wydatki związane z koniecznością zorganizowania opieki
na wypadek braku możliwości wykonania co najmniej 4 z 6

będziemy pamiętać, że przecież teraz kobiety czterdziestoletnie zostają babciami.
Przypomniałam sobie coś miłego. Kilka dni temu, kupując przecudnej urody ubranka dla mojego ciotecznego
wnuka, ich urodę skomentowała ładna i miła, młoda kobieta „Piękne są te ubranka. Kupuje je pani dla wnuka. Uwielbiam kupować takie dla swoich wnucząt”. Nie wyglądała
na babcię. Może to spowodowało, że zrobiło mi się całkiem
miło. A może fakt, że babcią nazwała mnie młoda jeszcze
kobieta spowodował, że poczułam z nią coś w rodzaju babcinego braterstwa. Poczułam też ulgę, bo nie ma, co się
obrażać na innych i od innych wymagać akceptacji tego,
co sobie o sobie wyobrażamy. Zacznijmy szanować nasze

podstawowych czynności życiowych, takich jak: korzystanie
z toalety, mycie się, spożywanie przygotowanych posiłków,
przechodzenie z łóżka na wózek lub krzesło i z powrotem,
przemieszczanie się, ubieranie i rozbieranie się.
Druga umowa dodatkowa to „Diagnoza Nowotworu”
– ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu
złośliwego lub innej zmiany nowotworowej, zapewniające
wsparcie finansowe ubezpieczonemu w formie jednorazowej wypłaty. Wysokość świadczenia uzależniona jest od
typu nowotworu.
Marta Maliszewska podkreśla, że wobec prognoz Światowej Organizacji Zdrowia (World Cancer Report, 2014)
dotyczących zachorowań na nowotwory i ich wzrostu do
19 mln rocznie w 2025 r. , nie mogło zabraknąć takiej propozycji ubezpieczeniowej.
Trzecia umowa dodatkowa obejmuje „Hospitalizację
i Operację”. Ubezpieczeni otrzymają świadczenie w razie
pobytu w szpitalu z tytułu nieszczęśliwego wypadku lub
choroby. Jeżeli w trakcie hospitalizacji ubezpieczony został
poddany operacji otrzyma on dodatkowo świadczenie operacyjne za operacje, wymienionej w Tabeli operacji załączonej do umowy dodatkowej, Świadczenia mogą stanowić
finansowe wsparcie w trakcie ewentualnego, dalszego leczenia.
Czwarta możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej dotyczy umowy dodatkowej „Nieszczęśliwy Wypadek” –
chroni ona od finansowych skutków uszczerbku na zdrowiu
wskutek nieszczęśliwego wypadku, pomagając na przykład
sfinansować proces rehabilitacji.
– W ramach umowy dodatkowej „Nieszczęśliwy Wypadek”,
ubezpieczony otrzyma jednorazowe świadczenie na wypadek
trwałego inwalidztwa wskutek
NW lub miesięczne świadczenie
z tytułu min. 50% inwalidztwa
wskutek NW, wypłacane przez
okres do 10 lat. Dokładna tabela
uszczerbków na zdrowiu znajduje się w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia. – wyjaśnia Marta Maliszewska. –
Wszelkie szczegóły związane
z umową podstawową MetLife
START55 i dedykowanymi umo-

lustra. Nasze lustro ma być naszym sprzymierzeńcem,
a nie oszustem.
Nie musimy być piękne ani młode, wystarczy, że będziemy atrakcyjne. Przecież bycie atrakcyjnym to wcale nie
oznacza posiadania młodego ciała i twarzy. Wiek w tym
wypadku nie ma już, żadnego znaczenia. Można być atrakcyjnym na wiele sposobów na przykład można postawić na
elegancję i intelekt. W końcu wygląd to jest też stan ducha.
Nie bez powodu twierdzi się, że człowiek jest taki, jak o sobie myśli. Skończmy z tym tragizowaniem 60- tych urodzin
i dalej, bo niekiedy brzmi to, jak Hamletowskie „być albo
nie być”. Dla większości kobiet pytanie, czy się wygląda
staro, czy młodo, jest tym szekspirowskim pytaniem. Trzeba się takich przekonań pozbyć, najlepiej natychmiast.

Marta Maliszewska

MetLife START55 – kompleksowe ubezpieczenie na życie dla osób pomiędzy 55
a 75 r.ż. – to nowa oferta na rynku. Warto
przekonać się, na czym polega innowacyjność tego produktu.

wami dodatkowymi, m.in. dotyczące przedmiotu i zakresu
ochrony ubezpieczeniowej, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa, wypłaty i naliczania świadczenia
ubezpieczeniowego znajdują się w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia, dlatego zawsze zachęcamy do dokładnej
lektury tych zapisów – dodaje.
Dodatkowo pakiet assistance
W przypadku wyboru umów dodatkowych takich jak Długoterminowa Opieka, Diagnoza Nowotworu, Hospitalizacja i Operacje lub Nieszczęśliwy Wypadek, ubezpieczony
ma możliwość skorzystania z pakietów assistance dedykowanych do poszczególnych umów dodatkowych, realizowanych przez współpracującą z MetLife firmę.
Ponadto, w przypadku wybrania umowy dodatkowej
Gwarancja opłacania, ubezpieczyciel zapewnia kontynuację udzielanej ochrony ubezpieczeniowej dla ubezpieczonego i przejmuje opłacanie składek w przypadku śmierci
lub całkowitego i trwałego inwalidztwa Ubezpieczającego.
Ubezpieczenie MetLife START55 dostępne jest w sieci
agencji MetLife i u wybranych partnerów MetLife na terenie całego kraju.

Źródło: Magazyn „Integracja”

Nie polecam metody, którą zastosowała jedna znana celebrytka. Pytana o wiek odpowiadała z wdziękiem „mam
osiemdziesiąt lat”, a słysząc zachwyty, że tak znakomicie
i młodo wygląda myślała, że warto dodać sobie dziesięć
lat, żeby się tak fantastycznie bawić.
Zamiast ukrywać wstydliwie swój wiek, polecam więcej
dystansu do samej siebie i zrobienie wszystkiego, co tylko
jest możliwe, żeby nie wyglądać jak fircykowata podstarzała lalusia, ani smutna kobiecina w rozklekotanych butach
z żalem na twarzy za tym, co minęło. I pamiętać, że stare
może i powinno być estetyczne, a wtedy wiek staje się atutem. Atutem, nie na zasadzie, ale się kobieta trzyma. A na
zasadzie, że też chciałoby się tak wyglądać w jej wieku.
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Więcej wapnia!
Podobno
Goethe
umierając
miał
wykrzyknąć: Więcej Światla! Natomiast
lekarze może nie wykrzykują, ale zalecają:
więcej wapnia! Tak uczynił ostatnio mój
endokrynolog, mimo że biorę od paru
lat 1000 mg wapnia dziennie. - Ale panie
doktorze - zaprotestowałam - ja się boję
miażdżycy! - Miażdżyca pani nie grozi powiedział lekarz - przecież ma pani niski
cholesterol.
Brać? Nie brać? Zaczęłam się zastanawiać. Swoimi wątpliwościami podzieliłam się ze znajomą. A ona poleciła mi lekturę
książki Jerzego Zięby „Ukryte terapie”. Kto to jest Jerzy Zięba?zapytałam. - To taki naturoterapeuta z 20 letnim doświadczeniem wyedukowany w Australii, niezwykle kompetentny, ale
i kontrowersyjny. Ten facet tradycyjną medycynę wywraca do
góry nogami. Na jego wykłady ludzie walą drzwiami i oknami.
Zajrzyj do internetu, na You Tube wiele tych wykładów tam jest
i można je odsłuchać.
Zajrzałam, posłuchałam, przeczytałam. Zaczęło się od witaminy D, którą Jerzy Zięba wychwala pod niebiosa cytując na
przykład opinię znanego epidemiologa amerykańskiego doktora Cedrica Garlanda, który w jednej z prac napisał : „Gdyby
poziom witaminy D był właściwy, wtedy(...) liczba przypadków
nowotworów nerki, piersi, jelita grubego, czy też zachorowania
na stwardnienie rozsiane zmniejszyłaby się aż o 50 % do 80
%”. Jerzy Zięba dorzuca do tego wyliczenia astmę, łuszczycę,
reumatoidalne zapalenie stawów i cukrzycę typu 1 i 2.Może

tak, może nie, ja do tych stwierdzeń podchodzę z rezerwą, bo
przecież musiałyby one być poparte solidnymi badaniami, a takich chyba nigdzie nie przeprowadzono. No ale dobrze, witaminę D warto przyjmować, dotyczy to szczególnie dzieci i osób
starszych, a co jakiś czas trzeba badać jej poziom we krwi, co
niestety nie jest refundowane i kosztuje 50 zł. Pięknie. Biorę witaminę D od dwóch lat, 6 kropelek na wodę i oto co czytam
u Jerzego Zięby: „Należy zwrócić uwagę ,że ponieważ witamina
D jest rozpuszczalna w tłuszczach, musi być przyjmowana z posiłkiem zawierającym tłuszcz. Inaczej niewiele jej się wchłonie”.
Ani lekarz rodzinny, ani endokrynolog nie powiedział mi o tym,
nie znalazłam też takiego zalecenia w ulotce załączonej do opakowania popularnej witaminy. Zapytałam kilka kumpelek, im
także nie zalecono przyjmowania witaminy D z olejem lub masłem. W końcu „ pociągnęłam za język” kolegę medyka, który zalecenie pana Zięby potwierdził. Podejrzewam, że wielu seniorów,
podobnie jak ja i moje znajome nie zostało poinformowanych
o sposobie przyjmowania witaminy D. Niech więc przynajmniej
dowiedzą się o tym z tego tekstu. A ponieważ zbliża się lato
i będzie można zaczerpnąć witaminy D z promieni słonecznych,
przytoczę radę Jerzego Zięby dotyczącą opalania. Rada jest
krótka i oczywiście kontrowersyjna: 15 minut na słońcu w samo
południe bez kremu chroniącego przed szkodliwym promieniowaniem UVA ( bo UVB jest dla organizmu korzystne). Kto chce,
niech korzysta na własną odpowiedzialność. Kto chce, może też
według Zięby skorzystać z solarium. 3 minuty naświetlania tylko
promieniami UVB ma dać podobne efekty jak 15 minut przebywania na słońcu.
No dobrze, powie ktoś, ale co z tym wapniem ? Brać? Nie
brać? Pomaga, czy nie pomaga? W książce „ Ukryte terapie”
Zięba, powołując się na 137 badań naukowców amerykańskich
pisze, że nie ma dowodów mówiących o tym, że wapń zapobiega złamaniom. I tu największa rewelacja. Według Zięby wapń

jaki przyjmujemy nie odkłada się w kościach, ale w tętnicach
i tkankach miękkich. Dowodem na to miałoby być badanie
przeprowadzone w 1994 roku przez naukowców niemieckich
i opublikowane w wiarygodnym piśmie medycznym „Lancet”.
Naukowcy zajęli się tak zwaną blaszką miażdżycową usuniętą
operacyjnie z tętnicy chorego. Okazało się, że blaszka, niezwykle groźna, gdyż mogąca doprowadzić do zawału jest niezwykle twarda i ma strukturę podobną do kości. Znaleziono w niej
wapń i tłuszcze. Jeżeli wapń rzeczywiście zamiast w kościach
osadza się w tętnicach i tkankach miękkich, to czy w ogóle powinno się go przyjmować? Co na to lekarze? Co na to oficjalna
medycyna?
Według Jerzego Zięby ratunkiem jest witamina K-2. Do niedawna znaliśmy jedną witaminę K stosowaną przy krwawieniach. Okazuje się, że obok niej istnieje witamina K-2, która
ma rewelacyjne działanie, powoduje mianowicie, że wapń po
pierwsze jest kierowany tam, gdzie powinien, a więc do kości
i zębów, a po drugie ten, który już osadził się w tkankach miękkich i tętnicach jest stamtąd usuwany. Teraz pytanie skąd brać
ową witaminę K-2? W naturze, w odpowiedniej ilości występuje
ona w specjalnie fermentowanej soi o nazwie „natto”. Jednak
farmacja jak zwykle jest szybka i niezawodna. W aptekach K-2
już się pojawiła i można kupić tabletki za około 30 zł za kurację
miesięczną. Podobno K-2 oddziałuje korzystnie na cały organizm, podobno ma działanie przeciwnowotworowe. Kto chce,
niech wypróbuje. Nie sądzę natomiast, aby autorytet charyzmatycznego, być może naturoterapeuty był tak silny, aby powstrzymać seniorów przed przyjmowaniem preparatów wapniowych.
Poczekajmy na stanowisko oficjalnych środowisk medycznych.
Ich wypowiedź na temat rewelacji Jerzego Zięby byłaby jak najbardziej wskazana.

Barbara Moroz

