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Spis treści:

kierujemy do Was informator ekologiczny, w którym poruszać będziemy najistotniejsze problemy związane z ochroną
środowiska naturalnego. Po dwóch latach
zapowiedzi wchodzimy na rynek jako
rocznik w wersji elektronicznej. Mamy
nadzieję, że poruszane przez nas tematy
zwiększą wiedzę w zakresie problemów
środowiskowych i choć w małym stopniu przyczynią się do zmniejszenia tak
głośnych i coraz częściej spotykanych
katastrof ekologicznych. Zjawiska te nie
pozostają obojętne dla naszego otoczenia
i zdrowia nas samych.

od redakcji

W pierwszym numerze znajdziecie informację o zasadach segregacji odpadów
i ich przetwarzania, by nie były kierowane
na składowiska i nie zanieczyszczały naszego otoczenia. Opiszemy też punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
– po co zostały stworzone i jak znaleźć je w swojej okolicy.
Powiemy także o upcyklingu, czyli działaniu, które pozwala dać kolejne życie odpadom i produktom. Poruszymy również istotne aspekty zrównoważonego trybu życia
osób wkraczających w jesień życia. Opowiemy nieco o zdrowej diecie i profilaktyce.
Szczególnie polecamy cykl artykułów dr Marii Monety-Malewskiej!
Zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją i śledzenia naszego profilu na Facebooku.
Jest wiele do zrobienia, by poprawić stań środowiska, w którym żyjemy – czy możemy liczyć na Waszą pomoc?
Zapraszam do lektury i aktywnego działania.
Z wyrazami szacunku!
redaktor naczelny
dr Katarzyna Michniewska
ekonomista środowiskowy
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Co należy wiedzieć
o segregacji odpadów?
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – czym są? Jak je znaleźć?

P

roblemy w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w dalszym ciągu dają się odczuć mieszkańcom gmin w całym
kraju. Pomimo iż zmiany, które wprowadziła ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2011 nr 152 poz.
897), funkcjonują już od ponad dwóch lat, dalej nie wiemy, gdzie
i jakie odpady wyrzucać. Nawet jeżeli myślimy, że o selektywnej zbiórce wiemy wszystko, zawsze trafi się odpad, który sprawi
nam trudność – i pozbycie się go zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej gminie przysporzy nie lada problemów.

W przypadku segregacji odpadów zawsze należy spojrzeć
przez pryzmat finalnego odbiorcy odpadu, jakim jest zakład
recyklingowy. Nie sortujemy przecież odpadów dla samych
siebie, ale po to, aby ułatwić ich dalsze przetwarzanie. Warto
zapoznać się z definicją selektywnego zbierania odpadów, która
jest opisana w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o
odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).
„Selektywne zbieranie – rozumie się przez to zbieranie, w ramach
którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego
przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się
takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami”.
Selektywne zbieranie odpadów może być prowadzone w różny
sposób w zależności od gminy. Najpopularniejszą metodą jest
system kontenerowy, w którym każdy pojemnik jest oznakowany

charakterystycznym kolorem. Jako że odpady opakowaniowe nie
stanowią dużego problemu przy poprawnym zaklasyfikowaniu, do
którego pojemnika należy je wyrzucić, tak sprzęt elektroniczny
czy meble już tak. Dla odpadów komunalnych, które powstają
w gospodarstwach domowych w niedużych ilościach, także trzeba było
stworzyć miejsce, aby mieszkańcy mogli pozbywać się ich we właściwy
sposób. Dlatego też powstały tak zwane PSZOK-i, czyli Punkty
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które mają za zadanie
uzupełnić system gospodarki odpadami w każdej gminie. PSZOK to
nic innego jak wydzielony teren obszaru w pobliżu miasta, w którym
możemy bezpłatnie przekazać wytworzone odpady komunalne.
Poniżej lista odpadów komunalnych wraz z przykładami,
które można oddać do PSZOK-u:
• metal (np. puszki po ulubionych napojach),
• tworzywa sztuczne (np. butelki po wodzie),
• szkło (np. butelki szklane po mleku),
• opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po sokach),
• odpady biodegradowalne (np. biodegradowalne torebki foliowe),
• przeterminowane leki i chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny (np. stary telewizor),
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlane i rozbiórkowe,
• zużyte opony (np. opony z roweru),
• odpady zielone (np. liście i trawa).
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Rys. 1 Sposoby zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce w 2014
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Raport Ochrona Środowiska 2015,
Warszawa 2015.

Rys. 2 Źródła pochodzenia odpadów komunalnych zebranych w 2014 roku
w Polsce
Źródło: Infrastruktura komunalna w 2014 r.

Poniżej niektóre odpady, których większość punktów nie
będzie chciała przyjąć:
•
odpady komunalne zmieszane (np. odpadki kuchenne
zmieszane z papierem i szkłem),
• odpady w dużych ilościach wskazujących na to, iż pochodzą
z działalności gospodarczej (np. duże ilości identycznych
beczek po oleju),
• odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż
z gospodarstwa domowego (np. odczynniki chemiczne,
chemikalia nietypowe dla prac domowych),
• odpady w opakowaniach cieknących,
• materiały zawierające azbest,
• szyby samochodowe.

Dodatkowo efektywna selektywna zbiórka w znacznym stopniu
ogranicza deponowanie odpadów na składowiska, których
w Polsce i tak jest zbyt dużo – w 2014 roku na składowiskach
zdeponowane zostało 53% odpadów komunalnych. Na
rysunku 1 przedstawiono sposoby zagospodarowania
odpadów komunalnych w naszym kraju w 2014 roku.

Każda gmina ma obowiązek zapewnić czystość i porządek
na swoim terenie. Ma obowiązek zagwarantować warunki
niezbędne do ich utrzymania poprzez konieczność tworzenia
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy. W myśl powyższej reguły PSZOK
powinien być usytuowany w takim miejscu, aby nie
zniechęcać mieszkańców do korzystania z niego poprzez na
przykład dużą odległość od ich mieszkań. Adresy najbliższych
PSZOK-ów znajdują się na stronie internetowej gminy. Można
je również uzyskać poprzez kontakt telefoniczny.
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pobieranej od mieszkańców gmina pokrywa koszty tworzenia
i utrzymania PSZOK-ów. Dlatego też przekazując nasze odpady,
nie ponosimy żadnych dodatkowych opłat. A skoro płacimy za
utrzymanie takich punktów, dlaczego mamy z nich nie korzystać?
Warto zaznaczyć, że szczegółowy sposób świadczenia usług
przez PSZOK-i określa rada gminy w drodze uchwały
stanowiącej akt prawa miejscowego.
Pamiętać należy, że selektywne zbieranie odpadów to nie jest
kolejny wymysł ustawodawczy, który nic nie wnosi i nakłada
kolejne obowiązki na, i tak zapracowanych, mieszkańców.
Dzięki selektywnej zbiórce możemy mówić o odpadzie jako
o surowcu wtórym. A jak każdy wie, surowiec jest materiałem
przeznaczonym do dalszej obróbki – służy więc ponownej
produkcji wyrobów lub co najmniej energii.

Nie sortujemy przecież
odpadów dla samych siebie,
ale dla kolejnych pokoleń.
Dzięki odpowiedniej segregacji
ułatwiamy dalsze przetwarzanie
odpadów, przez co stają się one
surowcem do recyklingu

Warto podkreślić, jak dużą rolę odgrywa edukacja ekologiczna
społeczeństwa. Codzienne czynności są w największym
stopniu odpowiedzialne za jakość wytwarzanych odpadów.
To, w jaki sposób postępujemy ze środowiskiem naturalnym,
ma kolosalny wpływ na jakość życia przyszłych pokoleń.
Jak powiedział Antoine de Saint Exupery: „Ziemi nie
odziedziczyliśmy po naszych przodkach, my ją tylko
pożyczyliśmy od naszych dzieci”. Pewne jest, że człowiek
zawsze będzie wytwarzał odpady. Najważniejsze jest
jednak, aby krążyły one w obiegu jako surowiec, a nie były
zdeponowane na składowisku jako kolejny bezużyteczny
odpad zanieczyszczający środowisko. gw
Źródła:
• Infrastruktura komunalna w 2014 roku, GUS, Warszawa, 2015.
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).
• Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897).
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Upcykling, czyli drugie życie rzeczy
Upcykling jest stosunkowo nowym słowem. Co ono oznacza i jaka jest jego
historia? Kto wie o nim więcej – młodzież czy dojrzała część społeczeństwa?

U

pcykling to forma przekształcania odpadów w produkty o wyższej wartości użytecznej niż pierwotna. Za jego
sprawą stare, niepotrzebne i zepsute przedmioty ukazują
światu zupełnie nowe oblicze. W procesie przetworzenia odpadu możemy zmieniać formę oraz funkcję przedmiotu, którym był on, zanim stał się odpadem. Zmiany niosą podwójne korzyści. Po pierwsze ekologiczne. Dzięki upcyklingowi
zmniejsza się ilość przedmiotów, które trafiają na składowisko odpadów. Oszczędzane są również surowce pierwotne,
woda i energia, które nie zostaną wykorzystane w procesach
produkcji nowych przedmiotów. Zmniejszeniu ulega nasz negatywny wpływ na zmiany klimatu. Po drugie ekonomiczne.
Korzystając ponownie z posiadanych dóbr, oszczędzamy pieniądze, czyli nie obciążamy naszego domowego budżetu.

Czy każdy, słysząc słowo upcykling, wie, co ono oznacza? Niekoniecznie. Obecnie idea powtórnego wykorzystania odpadów
propagowana jest między innymi przez projektantów mebli, artystów czy nauczycieli. Fakt, że społeczeństwo podąża za modą
związaną z ochroną środowiska, napawa optymizmem. Równolegle młode pokolenie może uczyć się dbania o środowisko i domowe finanse od swoich rodziców czy dziadków. Korzystając
z doświadczenia dojrzałej części polskiego społeczeństwa, można uniknąć wygenerowania znacznej ilości odpadów. Tendencja
jest pozytywna – statystycznie w 2014 roku każdy Polak wyprodukował 268 kg odpadów komunalnych, co w porównaniu z rokiem 2013 (293 kg na mieszkańca), oznacza spadek o ponad 9%.
Dawniej ludzie wykorzystywali każdy przedmiot wielokrotnie.
Dawali mu różne zastosowanie. Byli nadzwyczaj kreatywni.
Musiało upłynąć wiele czasu, zanim coś stało się naprawdę
bezużyteczne. Jak jest dzisiaj? Bardzo często przedmioty codziennego użytku produkowane są w Chinach. Niestety, za
niską ich ceną zazwyczaj podąża słaba jakość. Produkty słabej jakości w krótkim czasie ulegają zepsuciu. W konsekwencji
kupujemy kolejny przedmiot. Aby przerwać błędne koło, można spróbować naprawić zepsutą rzecz lub zastąpić ją tym, co
mamy pod ręką. Przykładowo pęknięty wazon na kwiaty można zamienić na własnoręcznie przyozdobioną szklaną butelkę.
Oprócz praktycznego zastosowania będzie ona również posiadała atrakcyjny wygląd oraz stanowiła swego rodzaju unikat.
Czy młodzi ludzie potrafią korzystać z bogatego doświadczenia
rodziców i dziadków? Jak najbardziej tak. Przykładem współpracy dzieci, młodzieży i seniorów jest na przykład „Międzypokoleniowy Poradnik Up-cyclingu”. Pokazuje on nie tylko,
jak krok po kroku wykonać coś nowego z niepotrzebnych materiałów, ale również ukazuje coś jeszcze. Co? Radość z międzypokoleniowej współpracy, podczas której można uczyć się
wzajemnego szacunku dla piękna drugiego człowieka.
Poradnik powstał przy współpracy Stowarzyszenia Centrum
Wsparcia Terapeutycznego, Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej – Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dom Dziennego
Pobytu przy ul. Narutowicza w Łodzi oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111 w Łodzi.
Pamiętajmy o piramidzie prawidłowego postępowania z odpadami!
• Zapobiegajmy powstawaniu odpadów
• Przygotujmy odpady do ponownego użycia
• Przekazujmy odpady do recyklingu lub innych metod odzysku
• Przekazujmy odpady do unieszkodliwienia na składowisku
Który ze sposobów jest najmniej korzystny dla środowiska
i dlaczego? Czekamy na odpowiedzi pod adresem mailowym:
redakcja@mmconsulting.waw.pl. Najciekawsze z nich zostaną nagrodzone ekologicznymi upominkami. jw
Źródła:
• w ww.swietlicapodworkowa.pl
• w ww.seniorlo.org
• Komacka K., Upcykling – drugie życie odpadów, MiniLO&Aniela nr 1/2013.
• Woch J., Upcykling w szkole, czyli nauka poprzez zabawę, MiniLO&Aniela
nr 12/2015.
•
„Międzypokoleniowy Poradnik Up-cyclingu”, Świetlica podwórkowa
(przy Centrum Wsparcia Terapeutycznego), 2015.
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Smog – czy tylko w Krakowie?
Jakość polskiego powietrza jest najgorsza w całej Unii Europejskiej.
Z tego powodu corocznie umiera ponad 40 000 Polaków. Dane te są zatrważające.
Szczególnie narażeni są mieszkańcy mocno uprzemysłowionych regionów i miast,
jak np. Kraków.

C

oraz częściej możemy usłyszeć o zjawisku krakowskiego
smogu. Czym właściwie jest smog? Jakie skutki powoduje? Czy tylko krakowianie narażeni są na negatywny wpływ
smogu?

Smog jest nienaturalnym (antropogenicznym) zjawiskiem
atmosferycznym polegającym na współwystępowaniu dwóch
czynników: zanieczyszczeń powietrza wywołanych w wyniku
działalności człowieka oraz niesprzyjających zjawisk
meteorologicznych, między innymi silnego nasłonecznienia
oraz dużej wilgotności powietrza. Powstawanie smogu
związane jest nie tylko z szeroko rozumianą działalnością
przemysłową, ale również z sektorem mieszkaniowym
i transportowym. W Polsce w połowie gospodarstw
domowych (49,1%, dane GUS) stosowane są urządzenia
grzewcze na paliwo stałe (m.in. węgiel, drewno). W wielu
przypadkach wykorzystywany do opalania węgiel jest
niskiej jakości, a spalane w piecu odpady są niebezpieczne
dla człowieka i środowiska. Spalanie nawet niewielkiej ilości
starych mebli, odpadów z tworzyw sztucznych lub gumy
uwalnia do atmosfery bardzo toksyczne związki. Istotny
wpływ na opisywane zjawisko ma również transport drogowy,
który jest źródłem wielu zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.
Wyróżnia się dwa rodzaje smogu: typu londyńskiego i typu
Los Angeles. Pierwszy to smog kwaśny, pojawiający się

Skutki przebywania zdrowego
człowieka w środowisku
podatnym na występowanie
smogu są zazwyczaj mało
widoczne, jednak długotrwała
ekspozycja – szczególnie
w przypadku dzieci, kobiet
w ciąży oraz osób starszych
– może mieć poważne skutki
zdrowotne
zimą podczas ujemnych temperatur. Wywołuje duszności,
podrażnienia skóry oraz zaburzenia pracy układu krążenia.
Drugi z kolei występuje w okresie od lipca do października.
Może być przyczyną trudności w oddychaniu, podrażniać
oczy i śluzówki oraz prowadzić do zapalenia gardła. Skutki
przebywania zdrowego człowieka w środowisku podatnym
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Zanieczyszczone powietrze nie
jest domeną tylko dużych miast.
W małych miejscowościach
z silnym ukierunkowaniem
na gospodarkę węglową
również odnotowywane
są przekroczenia poziomu
zanieczyszczeń w powietrzu

Jak chronić się przed smogiem?
1.	Oddychajmy przez nos – to naturalny filtr
powietrza.
2.	Dużo pijmy – część zanieczyszczeń przyklei
się do wilgotnych ścianek gardła, zamiast
trafić do płuc.
3.	Zadbajmy o odpowiednią dietę, która
wspomoże organizm w neutralizacji nadmiaru
wolnych rodników.
4.	Gdy stężenie zanieczyszczeń powietrza
jest wysokie, np. w godzinach szczytu,
pozostańmy w domu, a wyjścia na zewnątrz
ograniczmy do koniecznego minimum.
5.	Gdy tylko możemy – wyjeżdżajmy poza
miasto. Nawet krótka przerwa od wdychania
zanieczyszczonego powietrza pozytywnie
wpłynie na nasze samopoczucie.
6.	Podróżując po mieście, unikajmy ruchliwych
tras i zamknijmy okna w samochodzie.
7.	W godzinach szczytu zamknijmy okna
w domu.

na występowanie smogu są zazwyczaj mało widoczne (mogą
to być np. pieczenie i swędzenie oczu, chrypka, obniżenie
odporności). Jednak długotrwała ekspozycja – szczególnie
w przypadku dzieci, kobiet w ciąży oraz osób starszych – może
mieć poważne skutki zdrowotne. Efektem oddziaływania
smogu na osoby cierpiące na choroby układu oddechowego
mogą być silne duszności, które wymagają hospitalizacji
i potrafią prowadzić do śmierci.
Skutki zdrowotne powstawania smogu dotyczą nie tylko
mieszkańców Krakowa. Europejska Agencja Ochrony Środowiska opracowała ranking najbardziej zanieczyszczonych
europejskich miast. W tym niechlubnym rankingu znajdziemy między innymi Katowice, Sosnowiec, Zabrze, Gliwice,
Nowy Sącz oraz zajmujący trzecie miejsce w Europie – Kraków.
Zanieczyszczone powietrze nie jest jednak domeną tylko
dużych miast. W małych miejscowościach z silnym ukierunkowaniem na gospodarkę węglową również odnotowywane
są przekroczenia poziomu zanieczyszczeń w powietrzu. Warto zatem podczas aktywności na świeżym powietrzu unikać
godzin szczytu komunikacyjnego. Pamiętajmy również, że
nielegalnie spalając odpady, nie tylko łamiemy przepisy
(Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach), ale zanieczyszczamy środowisko i narażamy samych siebie na poważne skutki zdrowotne. ek
Źródła:
• w ww.krowoderska.pl
• w ww.nik.gov.pl
• w ww.powietrze.krakow.pl
• w ww.waznamisjazdrowaemisja.pl
• Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21)
• Zużycie energii w gospodarstwach domowych 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
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Dojrzałość to umiejętność
zatrzymania się i rozpoznania
innego świata
Dla osób, które rozpoczęły pracę nad sobą w odpowiednim wieku, okres po
skończeniu 50 lat może być najlepszym w całym ich życiu.

Maria Moneta-Malewska
lek. med. terapeuta

Jest terapeutką, trenerką, mentorem. Ma ponad 30-letnie
doświadczenie w pomocy ludziom. Prowadzi terapię indywidualną, terapię par i rodzin.

C

o dobrego o starzeniu się powiedzą osoby, które starości
się boją? Na tym lęku chcę się na chwilę zatrzymać…
bo kto się boi? Ten, kto nie zaakceptował życiowej prawdy
o zmianach, które nam towarzyszą i są po prostu nieuniknione.
Ten, kto trzyma się starego, które odchodzi i nie zauważa
nowego, które właśnie do nas przyszło.
Dojrzałość pozwala dokładniej przyjrzeć się nie tylko światu,
ale i sobie. To umiejętność zatrzymania się i rozpoznania
innego świata, który wyłania się z zabiegania, zaślepienia
emocjami i ograniczenia obowiązkami, których zbyt wiele na
siebie nakładamy. Po pięćdziesiątce świat otwiera przed nami
niewidoczne dotąd drzwi.
Mamy więcej czasu, bo odpadła część obowiązków związanych
z wychowywaniem dzieci. Stajemy się bardziej asertywni
i skłonni do spojrzenia w głąb siebie. A tam możemy odnaleźć
niezrealizowane marzenia, zagubione w codzienności
zainteresowania, odkryć nowe pasje i umiejętności, a także
sposoby na uzyskanie życiowej satysfakcji. Z każdym dniem

stajemy się bardziej doświadczeni, dokładniej rozpoznajemy
otaczającą rzeczywistość i coraz bardziej realnie potrafimy
ocenić nasze możliwości. Potrafimy skontaktować się z naszą
wewnętrzną siłą i korzystać z doświadczeń minionych lat.
Daje to potężne zaplecze. Nawet wtedy, kiedy napotykamy
przeszkody lub musimy liczyć się z ograniczeniami, nie
odbiera nam to poczucia własnej wartości. Człowiek
dojrzały lepiej znosi życiowe porażki, zdając sobie sprawę
z konieczności zmian, a tym samym nie zapomina o starym
powiedzeniu: ,,Po każdej nocy przychodzi nowy dzień’’. My
to wiemy i potrafimy czekać w spokoju, zachowując pogodę
ducha. Oczywiście w tym czasie mamy także swoje problemy,
ale możemy przyjmować przeciwności losu bardziej spokojnie,
nie rozdzierając szat i wiedząc, co naprawdę dla każdego
z nas liczy się najbardziej. Wielu już nie uzależnia swojego
szczęścia od drugiej osoby, nie poszukuje go na zewnątrz,
a odnajduje w sobie. Nie doświadcza huśtawki nastrojów
z powodu posiadania lub nieposiadania „życiowych zabawek”.
A nawet więcej – pozbywa się tego, co zbędne, nieistotne, co
zabiera miejsce, czas i energię. I dotyczy to nie tylko świata
zewnętrznego, ale też i wewnętrznego. Zyskujemy wielką
umiejętność zadania sobie bardzo ważnego pytania: ,,A jakie
to tak naprawdę ma znaczenie?”. Ponadto potrafimy na nie
odpowiedzieć. Znakomitą większość tak zwanych „znaczeń”
nadaliśmy wydarzeniom, rzeczom i osobom my sami.
Stworzyliśmy mur, który oddzielał nas od doświadczenia,
od prawdy tu i teraz, zamykając w klatce własnej wyobraźni,
w której rozgrywała się większość dramatów naszego życia.
Warto się zatrzymać. Przyjrzeć sobie i innym, rozpoznać
swoje priorytety. Nie dać się porwać masowemu myśleniu,
masowym wyborom, masowej propagandzie sukcesu.
Wystarczy być tu i teraz, z uwagą i troską o innych, a może
nawet z rozpoznaniem, że patrząc na świat, widzimy tylko
Siebie Samego.
Niedawno obejrzałam krótki film o amerykańskim szamanie.
Stary, siwy, pomarszczony człowiek dotknął w pewnym
momencie skały, trawy, psa, ziemi i powiedział: ,,To jest moje
ciało i to jest moje ciało i to… i to…”.
Obyśmy wszyscy mieli tyle miłości i szczęścia, ile miał w głosie
i oczach stary człowiek, patrzący na te same gwiazdy i grzejący
się w promieniach tego samego słońca co my. I oczywiście
takie jak on rozumienie świata, który jest… jednością.
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II edycja Targów Aktywnego
i Zdrowego Seniora 2016 już za nami

T

argi to wydarzenie dedykowane firmom, instytucjom i organizacjom, które posiadają produkty i usługi dedykowane osobom w wieku 60+ oraz działają na rzecz poprawy jakości
życia seniorów. W bieżącym roku w targach wzięło udział 80
wystawców komercyjnych i społecznych z całej Polski. Były
wśród nich firmy o uznanej pozycji na rynku. W ofercie wystawców znalazło się wszystko to, czego potrzebuje zdrowy
i aktywny senior, w tym produkty do codziennej opieki oraz
nowoczesny sprzęt medyczny poprawiający komfort funkcjonowania osób starszych cierpiących na rożnego rodzaju schorzenia bólowe; sprzęt rehabilitacyjny ułatwiający powrót do
sprawności fizycznej po urazach ortopedycznych i zabiegach
chirurgicznych. Zwiedzający mieli także możliwość dobrania
okularów i soczewek kontaktowych oraz aparatów słuchowych.
Na odwiedzających czekała bogata oferta biur podróży prowadzących wyjazdy pielgrzymkowe do miejsc kultu oraz uzdrowisk, które proponują wypoczynek i leczenie sanatoryjne
w najpiękniejszych kurortach naszego kraju. Wystawcy przedstawili propozycje pobytów leczniczych i odnowy biologicznej, turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
wczasów wypoczynkowych i SPA dla seniorów. Placówki me-

dyczne i opiekuńcze zaprezentowały oferty usług leczniczych,
realizowanych w ramach POZ i opieki specjalistycznej.
Oprócz różnorodnej oferty wystawienniczej targom towarzyszył
także ciekawy program wydarzeń towarzyszących. Przygotowane zostały liczne prezentacje, wykłady i warsztaty poświęcone
sprawom, interesującym zarówno osoby starsze oraz ich rodziny
i opiekunów. Seniorzy mogli korzystać z bezpłatnych konsultacji
medycznych w zakresie prawidłowego dbania o narządy wzroku
i słuchu; farmaceutycznych dotyczących przyjmowania leków
i prowadzenia suplementacji, a także porad prawnych i finansowych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia
komputerowe, prowadzone przez Latarników Polski Cyfrowej.
Program dopełniały występy artystyczne zespołów muzycznych
i kabaretowych, warsztaty taneczne, zajęcia nordic walking i Tai
Chi oraz prezentacje oferty edukacyjnej Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Zwieńczeniem Targów Aktywnego i Zdrowego
Seniorów był koncert Izabeli Trojanowskiej. Piosenkarka znana
również z wielu seriali telewizyjnych wykonała swoje największe przeboje. Koncert doskonale połączył kilka pokoleń miłośników muzyki. Relacja z targów na www.taizs.pl
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Urok tkwiący w Bieszczadach…
o każdej porze roku
Mówią, że trzeba je poczuć całym sobą – nie tylko zobaczyć. Śmiało
możemy podpisać się pod tym stwierdzeniem. Widok tak gwiaździstego nieba,
wschód słońca w drodze na szczyt, ślady niedźwiedzich łap na szlaku, cisza
i ograniczony dostęp do cywilizacji. To tylko kilka z wielu zalet tego obszaru
górskiego znajdującego się na południowo-wschodnim krańcu naszego kraju.
Nie ma znaczenia, kiedy się wybierzemy w te rejony, tam każda pora roku jest
równie piękna.

G

łówne partie Bieszczad znajdują się na terenie Ukrainy.
Część leżąca w Polsce nosi nazwę Bieszczad Zachodnich.
Naturalne granice pasma stanowią od strony zachodniej – doliny rzek Osławy i Osławicy, od strony południowej – grzbiet
Karpat, od strony wschodniej – granica z Ukrainą, a od północnej – San i Jezioro Solińskie.

Góry te zbudowane są ze skał osadowych, piaskowców, a także łupków ilastych i marglistych. W górnych partiach występuje przeważnie piaskowiec, w dolnych łupki. Materiał ten ma
różną odporność na wietrzenie, stąd rusztowy układ budowy.
Pasma górskie poprzecinane są rzekami. Największą z nich
jest górny bieg Sanu. Najdalej wysunięte na południe jest
pasmo graniczne z najwyższym szczytem – Wielka Rawka
(1304 m n.p.m.) oraz Jasłem (1158 m n.p.m.).

To nadal jedne z najmniej zaludnionych i zagospodarowanych gór Polski. Jednak i ich nie omija coraz większy ruch turystyczny. Najwyższym szczytem polskich Bieszczad jest Tarnica (1346 m n.p.m.). Szczyt ten należy do Korony Gór Polski. Widoki, jakie możemy z niego podziwiać, zapierają dech
w piersiach. Przy dobrej widoczności możemy zobaczyć między innymi Tatry. W związku z coraz większą ilością turystów
w wielu miejscach powstawały głębokie rowy erozyjne, woda
wypłukując drobniejsze frakcje, pozostawiała gruz utrudniający chodzenie. Turyści omijali te miejsca, wydeptując inne
ścieżki i niszcząc przy tym chronioną roślinność. Doszło do
tego, iż w zeszłym roku w pewnej części szczytu wybudowane
zostały schody. Na Tarnicę dostaniemy się szlakiem biegnącym od schroniska znajdującego się w Ustrzykach Górnych
(czerwone znaki). Bądź szlakiem nieco bardziej stromym,
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oznaczonym na niebiesko, zaczynającym się od Wołosatego.
Szczyt ma charakterystyczną sylwetkę. Od sąsiedniego masywu oddziela go Przełęcz Goprowska. Od słowa tarnita, oznaczającego w języku rumuńskim siodło, przełęcz – wywodzi
się nazwa tej góry. Na głównym wierzchołku znajduje się żelazny krzyż wraz z tablicą upamiętniającą pobyt księdza Karola
Wojtyły.
Drugim najwyższym i najbardziej skalistym szczytem, znajdującym się w Bieszczadach, jest Krzemień (1335 m n.p.m.).
Jest to dobry punkt widokowy, z którego zobaczyć można
między innymi Bukowe Berdo (1311 m n.p.m.), a spoglądając
w stronę Ukrainy – Kopę Bukowską (1320 m n.p.m.). Wejście
na sam szczyt jest zabronione ze względu na rzadką florę oraz
zniszczenia dokonane przez turystów.

Warto wiedzieć
•T
 uryści odwiedzający schroniska
mogą liczyć na wrzątek do własnych
naczyń – bezpłatnie bądź za
niewielką opłatą.
• I dąc w góry, warto mieć ze sobą
latarkę. Przyda się nie tylko
na szlaku, ale również w tych
schroniskach, w których nie ma
prądu.
•W
 ędrując w pobliżu granicy, należy
posiadać przy sobie dokument
stwierdzający tożsamość.
•N
 a terenie Bieszczadzkiego PN
w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym
obowiązują opłaty za wstęp.
•W
 arto zapisać w telefonie
ogólnopolski numer telefonu
alarmowego GOPR: 601 100 300.
Najbardziej charakterystycznym elementem bieszczadzkiego
krajobrazu są połoniny. Jedną z bardziej znanych jest Połonina Caryńska. Jej grzbiet ma około 5 km długości i posiada
4 główne wierzchołki. Okolice połoniny są całkiem dobrze
przygotowane turystycznie. Dobrą bazą wypadową są położone w gminie Lutowiska – Ustrzyki Górne. Najczęściej
uczęszczanym szlakiem jest właśnie ten na Tarnicę, jak również Połoninę Caryńską, a także liczne ścieżki przyrodnicze,
między innymi „Śnieżyca Wiosenna”, „Buk” oraz „Salamandra”.

W górach noclegu się nie odmawia

Wzdłuż czerwonego szlaku biegnącego przez całe Bieszczady
bądź w niewielkiej od niego odległości znajdują się górskie

schroniska turystyczne. Są one dobrą opcją dla osób wędrujących z plecakiem, niewymagających luksusów. Jeśli nie szukamy noclegu, warto je odwiedzić choć na chwilę… posilić
się, wypić herbatę, podziwiając z okien widoki, poznać innych
wędrowców, wczuć się w klimat.
Najwyżej położonym schroniskiem w Bieszczadach jest to
znajdujące się na Połoninie Wetlińskiej (1226 m n.p.m.)
o nietypowej nazwie Chatka Puchatka. Pomimo iż jest małe
i panują tam raczej spartańskie warunki, rekompensowane
są przez wspaniałe widoki. Warto zobaczyć stamtąd wschód
słońca. Połonina Wetlińska jest dobrym miejscem do wędrówek na ski-turach. Ponadto w schronisku znajduje się całoroczna dyżurka GOPR.
Nieco niżej, przy zielonym szlaku na Małą Rawkę, na wysokości 930 m n.p.m. znajduje się Bacówka pod Małą Rawką.
Jest to doskonałe miejsce do wycieczek na szlaki Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz na Słowację. Z Małej oraz
Wielkiej Rawki można podziwiać panoramę Tatr, Bieszczadów, gór Słowacji oraz Ukrainy. W schronisku znajduje się
punkt ratunkowy GOPR.
Na wysokości 668 m n.p.m., w odległości 1 km od Cisnej położona jest Bacówka pod Honem. Dobry punkt wypadowy
do wycieczek w Pasmo Graniczne, masyw Łopiennika oraz
pasmo Chryszczatej. W zimie okolice Cisnej nadają się do wycieczek na nartach turowych oraz śladowych i na rakietach.
Najniżej położonym schroniskiem jest to znajdujące się na
wysokości 605 m n.p.m. przy czarnym szlaku na Połoninę
Wetlińską – Bacówka w Jaworcu. Stąd można wybrać się np.
do Łopienki, Sinych Wirów czy w dolinę Sanu. W pobliskiej
Kalnicy znajduje się wyciąg narciarski.

Co warto zobaczyć

Poza górskimi wędrówkami warto również poznać okoliczne miejscowości, które oferują rozmaite atrakcje. Nie sposób
za jednym razem zwiedzić całej okolicy, dlatego przed wyjazdem dobrze jest sprawdzić dostępność miejsc w terminie,
który nas interesuje.

Bramą Bieszczad nazywany jest Sanok. Od wieków była to
siedziba władz. Warto się tam wybrać, aby zobaczyć utracone
walory kulturowe Bieszczad, Beskidu Niskiego oraz Pogórza
Karpackiego. Znajdujące się tam Muzeum Budownictwa
Ludowego jest jednym z największych skansenów w Polsce.
Umieszczono w nim ponad 100 obiektów drewnianych charakterystycznych dla poszczególnych grup etnograficznych,
tj. Bojkowie, Łemkowie, Pogórzanie i Dolinianie. Prócz budynków mieszkalnych zobaczymy budynki mieszkalno-gospodarcze, gospodarcze, użyteczności publicznej, przemysłowe oraz sakralne. Ponadto znajduje się tam stała ekspozycja
malarstwa ikonowego. Skansen otwarty jest przez cały rok,
więcej informacji na stronie www.skansen.sanok.pl. Będąc
w Sanoku, warto wybrać się na spacer do największego parku
typu górskiego w Polsce. Park miejski w Sanoku, bo o nim
mowa, zajmuje powierzchnię 10 ha. Usytuowany jest na Górze Parkowej (364 m n.p.m.) w centrum miasta.
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W odległości około 30 km od Sanoka znajduje się jedna
z najstarszych bieszczadzkich wsi. Są to założone w 1376 r.
Myczkowce. Znajdują się w pobliżu sztucznego Jeziora Myczkowieckiego. Ze względu na dostęp do wody powstało tam
sporo ośrodków wypoczynkowych, campingów, gospodarstw
agroturystycznych. W krajobrazie wsi dominuje zabytkowa
cerkiew z lat 1910-12, a od roku 1979 rzymskokatolicki kościół Matki Boskiej Częstochowskiej.
Kierując się na północ, w 20 minut jazdy samochodem, znajdą coś dla siebie ci, którzy od górskich wycieczek wolą gwar,
tłok i zgiełk. Chodzi o Solinę. Jedną z jej największych atrakcji turystycznych jest zapora solińska, zwana bieszczadzkimi Krupówkami. Ma ona 664 m długości, po wejściu na nią
można podziwiać widok na zalew. Istnieje również możliwość
zwiedzania jej korpusu. Ponadto latem 2015 r. na ścianach
zapory powstał największy na świecie mural przedstawiający zwierzęta. Ma on około 3600 m2. Został „namalowany”
w ekologiczny sposób, bez użycia farb, a za pomocą… wysokociśnieniowej myjki. Warto sprawdzić prawdziwość powiedzenia „Zobaczyć Solinę i… więcej nie przyjeżdżać”.
Obok Soliny najbardziej znanym kurortem nad Zalewem Solińskim jest Polańczyk. Posiada on status uzdrowiska. Między
innymi napijemy się tam różnego rodzaju wód mineralnych.
W zimie na niewielkim (280 m) wyciągu można pojeździć na
nartach. Znajduje się tam również sanktuarium Matki Bożej
Pięknej Miłości z 1907 r.
W odległości 20 km od Polańczyka, z miejsc, które są cały
czas dostępne, na pewno warto zobaczyć rezerwat krajobrazowy Sine Wiry. Ma on powierzchnię 450 ha i znajduje się
na terenach dawnych wsi Łuh, Zawój oraz Polanki. Dotrzeć
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do nich można z drogi łączącej Bukowiec nad Zalewem Solińskim z Dołżycą koło Cisnej bądź dojść od strony Kalnicy.
Będąc natomiast w okolicy miejscowości Cisna, warto skorzystać z uznanej już kilka razy za największą atrakcję turystyczną Polski kolejki wąskotorowej. Jej główna stacja znajduje się w miejscowości Majdan. Już sama stacja zaskoczy
niejedną osobę swoim zabytkowym wyglądem. Za normalny
bilet, w sezonie zimowym, trzeba zapłacić 25 zł/osobę.

Gdy zgłodniejemy…

Mówi się, że nie istnieje tradycyjna bieszczadzka kuchnia. Jakie
więc smaki są z nią kojarzone? Kuchnia ta, charakterystyczna
dla ludzi zajmujących się hodowlą i rolnictwem, w znacznej części, oparta była na nabiale, ziemniakach oraz kapuście. Maczanka,
zalewajka, kwaśnica, proziaki, langosze, knysze czy gałuszki – to
tylko przykłady różnorakiej kuchni wynikającej z wieloetniczności tego regionu. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.
Patrząc na powyższe przykłady i możliwości tego regionu, nie
dziwi fakt, iż obecnie Bieszczady należą do jednych z najbardziej popularnych pod względem turystycznych regionów
w Polsce. Trudno nie poddać się ich urokowi. Kto raz się wybrał w te rejony, na pewno tu wróci. ak
Źródła:
• w ww.bieszczady.net.pl
• w ww.esanok.pl
• w ww.grupabieszczady.pl
• w ww.kolejka.bieszczady.pl
• w ww.portalgorski.pl
• w ww.twojebieszczady.net
• w ww.5schronisk.bieszczady.pl
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Wspomóż swój organizm naturalnie
Zdrowe odżywianie jest coraz bardziej modne. I z pewnością jest to moda
bardzo korzystna dla naszego organizmu. Jakie nowości, które obecnie dość
licznie pojawiają się na rynku, warto wprowadzić do naszego codziennego menu?
Jakie są pożyteczne właściwości popularnych ostatnio ziół, nasion czy owoców?
Przedstawiamy te, na które warto zwrócić uwagę.
Czystek – pij co dnia

Czystek najbardziej słynie ze swoich właściwości antyoksydacyjnych i poprawiających odporność. Chroni komórki przed
niszczącym działaniem wolnych rodników i oczyszcza organizm z toksyn (usuwa toksyczne metale ciężkie).
Siła czystka tkwi w polifenolach zawartych w jego składzie. Dzięki nim czystek ma właściwości antywirusowe, antybakteryjne,
antygrzybiczne i antyalergiczne. Pomaga w infekcjach zatok
i górnych dróg oddechowych, zapobiega chorobie niedokrwiennej serca, przynosi ulgę przy schorzeniach skóry i infekcjach wywoływanych przez wirusy (np. opryszczka czy półpasiec).
Aby kuracja czystkiem była skuteczna, musi być systematyczna. Jednakże nie należy pić go więcej niż dwie filiżanki dziennie. Doskonale smakuje z dodatkiem miodu lub cytryny.

Jagody goji – codzienna zdrowa przekąska

Wyglądem i smakiem przypominają żurawinę. Można je spożywać na surowo, jako codzienną przekąskę. W sprzedaży
dostępne są w formie suszonej. Nie powinno się jednak spożywać ich więcej niż 5-12 gramów dziennie.

Są bogate w aminokwasy, tłuszcze, wiele witamin i składników mineralnych, a także w kartenoidy i flawonoidy.
Najważniejszym jednak składnikiem jagód goji jest rozpuszczalny w wodzie bioaktywny kompleks polisacharydowy LBP. Dzięki niemu jagody goji mają właściwości
przeciwutleniające, wspomagające układ odpornościowy
i przeciwnowotworowe. Mogą obniżać ciśnienie, poziom
cukru i cholesterolu, wspomagają pracę wątroby oraz dbają
o zdrowe oczy.

Nasiona chia – koktajl na podwieczorek

Nasiona chia daje szałwia hiszpańska. Są bogate w wapń,
kwasy omega-3, żelazo, potas, fosfor i magnez. Dzięki
zawartości kwasów omega-3 poprawiają pamięć i koncentrację oraz pozytywnie działają na układ sercowo-naczyniowy. Działają uspokajająco i wspomagająco przy
depresji. Są także korzystne dla naszych oczu, a dzięki zawartości błonnika regulują działanie układu trawiennego.
Nasiona chia są doskonałym źródłem białka i wpływają
na mocne kości.

SeniorLO 50+ 01b(06)/2016

smacznie i kulturalnie

│ 15

Zaleca się je spożywać regularnie, pamiętając, aby ich dzienne
spożycie nie przekraczało 15 g (ok. 3 łyżeczek). Całe lub
zmielone nasiona można dodawać do musli, jogurtów, sałatek.
Można również przygotować z nich pyszny koktajl owocowy.

Zielony jęczmień –
pomoc w odchudzaniu

Koktajl z nasionami chia:
1 szklanka mleka roślinnego, 2 łyżki
nasion chia, 1 banan, 1 łyżeczka miodu,
szczypta kardamonu
Wszystkie składniki poza nasionami
miksujemy, dodajemy nasiona chia,
mieszamy i pozostawiamy na minimum
10 minut, aby nasiona napęczniały.
Jeśli zależy nam na gęściejszej
konsystencji koktajlu, możemy
zostawić go na noc w lodówce.

To doskonałe źródło błonnika – właśnie dzięki temu
działa wspomagająco przy odchudzaniu. Jest bogaty w witaminy, składniki mineralne,
aminokwasy,
antyoksydanty,
żelazo, wapń, magnez i cynk.
Ma również właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne,
przeciwnowotworowe i przeciwwirusowe. Pomaga w leczeniu problemów skórnych, w bólach żołądka i stawów, zmniejsza
stany zapalne i sprzyja odkwaszeniu organizmu.

Można go kupić w postaci proszku, który rozpuszczamy
w szklance chłodnej wody lub soku. Napój najlepiej wypić 2030 minut przed jedzeniem, dwa razy dziennie. Proszek można również dodać do jogurtu, płatków owsianych, zupy czy
surówki.

Nagietek

Chyba najbardziej znane zastosowanie nagietka to pomoc
w różnych problemach skórnych – od oparzeń, infekcji, skaleczeń aż po trudno gojące się rany, wysypki i użądlenia. Ma
silne właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, ściągające i rozkurczowe. Pomaga w przypadku wrzodów żołądka,
dwunastnicy, w chorobach związanych z pęcherzykiem żółciowym, a także w bólach menstruacyjnych i dolegliwościach
związanych z menopauzą. Wspomaga układ odpornościowy,
dodaje energii, wzmacnia w chorobach.
Z jego płatków można zrobić napar, nalewkę, krem, maść.
Kwiaty nadają się również do sałatek, pieczenia ciast, do kąpieli.

Napar z nagietka:

Zdecydowanie można powiedzieć, że wraz ze wzrastającą świadomością ludzi na temat zdrowego żywienia wzrasta zainteresowanie naturalnym wspomaganiem organizmu w różnych
problemach zdrowotnych. Czy warto uzupełnić swoją dietę
o takie nietypowe składniki? Z pewnością. Stosując je umiejętnie, możemy wspomóc się w leczeniu wielu dolegliwości. jb

2 łyżki płatków nagietka zalać 0,5 litra
wody i gotować na małym ogniu pod
przykryciem przez ok. 15 minut.
Po ostudzeniu należy go przecedzić
i pić 2-3 szklanki w ciągu dnia.

Źródła:
• w ww.i-apteka.pl/Modne-ziola-czyli-renesans-czystka-i-nagietka-news-pol-1427106927.html
• w ww.akademiawitalnosci.pl
• w ww.zajadam.pl/koktajle/koktajl-z-nasionami-chia
• w ww.poradnikzdrowie.pl
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Dieta
dla seniora
Wraz z wiekiem w naszym ciele i umyśle zachodzi wiele nieuniknionych oraz
nieodwracalnych zmian. Jednak poprzez odpowiednie postępowanie, a szczególnie
prawidłowe żywienie, możemy znacznie spowolnić procesy starzenia się, a tym
samym dłużej zachować fizyczną i umysłową sprawność. Przyjrzymy się, na co
szczególnie warto zwrócić uwagę, układając swój jadłospis.
Mało, a często

Posiłki powinny być dość małe objętościowo, ale spożywane
4-5 razy w ciągu dnia. Wraz z wiekiem zmniejsza się nasza
wrażliwość na smak i zapach, przez co spada apetyt. Dlatego
posiłki powinny być stosunkowo niskokaloryczne, ale podawane w odstępie od 2 do 3 godzin.

Wyraziście i różnorodnie

W związku ze spadkiem apetytu starajmy się, aby posiłki były
atrakcyjne wizualnie i wyraziste smakowo. Różnorodność
produktów, z których składa się nasz jadłospis, zmniejsza ryzyko niedoborów cennych składników odżywczych. Dodatek
przypraw oraz ziół poprawia smak potraw oraz skutecznie
zastąpi sól, która w nadmiarze prowadzić może do wzrostu
ciśnienia tętniczego.

Lekko

Im jesteśmy starsi, tym nasza dieta powinna być bardziej lekkostrawna. Pozwala to ograniczyć problemy gastryczne. Należy unikać potraw pikantnych oraz dań, które zawierają dużo
tłuszczu. Zaleca się ograniczenie potraw smażonych na rzecz
gotowania, duszenia lub pieczenia w folii.

Obficie w witaminy i minerały

Najlepsze źródła mikroelementów to bez wątpienia warzywa
i owoce. Nie może ich zabraknąć w jadłospisie, nie tylko ze
względu na to, że są kopalnią witamin i minerałów, ale również na błonnik pokarmowy, którego stanowią źródło.

Nawodnienie

Ponieważ wraz z wiekiem zmniejsza się zdolność regulowania
poziomu nawodnienia i sygnalizacji pragnienia, wzrasta ryzyko odwodnienia. Niezbędne minimum płynów to 1,5 litra
na dobę. Oprócz wody mineralnej warto spożywać wyciskane
soki, napary z ziół oraz herbaty.

Suplementacja

Nie ma potrzeby stosowania suplementów diety, jeśli odżywiamy się prawidłowo. Jednak w czasach, gdy ogólnodostępne w supermarkecie produkty są modyfikowane, a ich ekologiczne odpowiedniki kosztują znacznie więcej, niedobory
makro- i mikroskładników zaleca się uzupełniać odpowiednimi suplementami. mp
ŹRÓDŁA:
• w ww.poradnikzdrowie.pl/diety/lecznicze/dieta-dla-seniora-co-powinnyjesc-osoby-starsze_33561.html
• w ww.portal.abczdrowie.pl/dieta-dla-seniora
• w ww.aktywniepozdrowie.pl/racjonalne/93-dieta-dla-seniorow
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Polecamy
Zakupy to poważna sprawa. Świadomy klient wybiera tylko to,
co wartościowe i sprawdzone. Specjalnie dla Naszych Czytelników
testujemy i prezentujemy ciekawe produkty, miejsca warte odwiedzenia
oraz rozwiązania, na które warto zwrócić uwagę.
Kwartalnik edukacji
ekologicznej
MiniLO&Aniela

Kontakt
tel. 44 632 38 91
sklep@kosandkons.pl
www.kosandkons.pl

1% dla Fundacji
Eko Cykl

Czasopismo skierowane do dzieci,
młodzieży oraz rodziców i nauczycieli.
www.minilo.org

14,90 zł

Dzięki Tobie będzie nam łatwiej:
■ edukować w zakresie ochrony
środowiska,
■ dostarczać nauczycielom materiały
do edukacji ekologicznej,
■ chronić środowisko i realizować ideę
zrównoważonego rozwoju.
www.fundacja-ekocykl.pl

III MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA LOGISTYKA
ODZYSKU – ODPADY

19-20.09.2017 | WROCŁAW
Temat Przewodni: Spalanie odpadów komunalnych
– skuteczne rozwiązanie problemów czy ślepa uliczka?

WWW.KONFERENCJA.EKOCYKL.ORG
/ODPADYOPAKOWANIOWE
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Gdy dbamy o naturę,
to dbamy również o nasze życie
Rozmowa z mistrzem wschodnich sztuk walki i aktorem Hai Bui Ngoc,
znanym bliżej jako NAM

Od kilkunastu lat mieszka Pan w Warszawie.
Jak to się stało, że znalazł się Pan w Polsce?
Przyjechałem do Polski w latach siedemdziesiątych, na studia
inżynierskie – budowa okrętów w Gdańsku. Podczas studiów
kilkukrotnie złamałem regulamin dla wietnamskich studentów i chciano mnie odesłać do Wietnamu do obozu pracy, ale
uciekłem. Ożeniłem się z Polką, z którą mam trzy córki. Po
ślubie wyjechaliśmy do Francji na 18 lat, a w 1997 roku wróciliśmy do Polski, gdzie mieszkamy do dzisiaj.

Przedstawia się Pan jako Nam, to popularne
wietnamskie imię. Wiemy jednak, że język polski
ma z tym trochę wspólnego. Skąd się wzięło?
Moje prawdziwe imię to Hai. Polacy wymawiają to Haj, co
dla Wietnamczyków oznacza nieprzyjemny zapach. Francuzi mówią Aj, co oznacza czosnek. Anglojęzyczni – Hair, czyli
włosy. Moje imię jest więc na świecie bardzo zniekształcane.
Pewnego dnia usłyszałem, jak Polacy śpiewają: Sto lat! Sto lat!
Niech żyje, żyje Nam! Nie wiedziałem wtedy, o jakiego Nama
chodzi, ale słowo Nam było bardzo poprawnie wymawiane.

Jest to również bardzo popularne imię w Wietnamie, więc
każdemu powiedziałem, że nazywam się Nam. I codziennie
ktoś w Polsce życzy mi stu lat.

Jest Pan znany w Europie jako nauczyciel Wu-Shu
i Tai-Chi Chuan, jak zaczęła się Pana przygoda ze
sportami walki i co skłoniło Pana do profesjonalnego uprawiania sportu?
Sztuki walki uprawiam profesjonalnie od 9. roku życia. 9 lat
spędziłem w szkole walki, trenując po 8 godzin dziennie. Potem przyjechałem do Polski i musiałem jakoś zarabiać na życie, a to, co robię najlepiej, to Tai-Chi Chuan i Wu-Shu.

Głównym celem Tai-Chi Chuan jest nieśmiertelność, jak można to osiągnąć i co oznacza?
To bardzo trudne pytanie. Pojęcie nieśmiertelności jest rozumiane inaczej przez każdą z religii. W reinkarnację możecie
wierzyć lub nie, ale gdy chcecie w coś wierzyć, to szukacie na
to sposobu. W przypadku witamin – łykacie tabletkę i nie
musicie wierzyć, że jest. My nie musimy wierzyć w reinkar-
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nację. W tym wcieleniu jesteśmy ludźmi, więc należy żyć
zgodnie z naturą – z pokorą, czynić dużo dobra. Dzięki temu
w następnym wcieleniu będziemy wiedli lepsze, łatwiejsze
życie. Trzeba być miłosiernym, ponieważ żyjąc dobrze w aktualnym wcieleniu, możemy poprawić jakość naszego życia
w przyszłym wcieleniu.

Jaka jest Pana recepta na zachowanie zdrowia
i kondycji?
Receptą na zachowanie zdrowia i kondycji są tylko dwie rzeczy. Po pierwsze – zadbanie o ciało i zdrowie poprzez sport,
ruch. Po drugie – każdy powinien znaleźć swoje spokojne, ulubione miejsce i często w nim przebywać. Miejsce, gdzie może
zastanowić się nad sobą – np. spacerując po plaży, lesie albo
górach. Odciąć się od innych ludzi. W domach, mieszkaniach
też powinniśmy zadbać o ład, porządek. To ma duży wpływ na
człowieka. Po wyglądzie mieszkania możemy zaobserwować,
jaki jest właściciel mieszkania. W dzisiejszych czasach ludzie
są bezgranicznie zachłanni i wiele ludzi gromadzi niepotrzebne rzeczy – w mieszkaniu robi się bałagan i wcale nie odpoczywamy. Przesyt urządzeń i rzeczy powoduje, że bałagan mamy
również w głowie. Na przykład w Japonii widać ład i porządek.
Pomimo iż Japonia należy do najbardziej rozwiniętych państw,
zachowuje wewnętrzną kulturę, pokorę. Japończycy szanują
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Dbają o wszystko, nie
żyją z dnia na dzień – dbają o środowiska, aby zostało ono zachowane w jak najlepszej kondycji dla przyszłych pokoleń.

Skąd czerpie Pan radość z życia?
To bardzo proste. W otoczeniu, które ma duży wpływ na moje
samopoczucie, mogę odnaleźć wewnętrzny spokój. Uprawiam
sport, trenuję Wu-Shu. To daje mi uśmiech na co dzień
i zawsze, gdy kładę się spać, niecierpliwie czekam na nowy
dzień. Tylko dlatego, że mam swój azyl. Tu panuje spokój
według estetyki zen. W pracy również uprawiam sport. Cały
czas uczę się nowych rzeczy. Nie ulegam żadnym trendom,
pozorom, wpływom innych kultur. Jestem obcokrajowcem
i nie wyglądam na Polaka, a tym bardziej na Francuza. Muszę
więc być sobą. To moja estetyka. Dlatego codziennie na mojej
twarzy pojawia się uśmiech.

Jaki jest Pana stosunek do przyrody, do środowiska? W jakich kwestiach powinniśmy brać przykład z natury?
To jest bardzo proste. Tak banalnie proste, że ludzie tego nie
widzą. Jesteśmy tylko zwierzętami, częścią natury. Gdy dbamy o naturę, to dbamy również o nasze życie. Skąd pochodzimy? Z kosmosu? Nie! Pochodzimy z ziemi. Niszcząc naturę
niszczymy nasz dom, nasze życie. Co pijemy? Wodę. A woda
pochodzi z głębi ziemi, zatruwając ziemię i wodę, spożywamy
truciznę i szkodzimy zdrowiu. To jest paradoks – człowiek
najpierw niszczy naturę, choruje, a potem wydaje ogromne
pieniądze na poprawę stanu środowiska, i tak w kółko. Bardzo ważne jest, aby społeczeństwo przejrzało na oczy. Dlatego
jestem buddystą. Buddyzm zakłada duży szacunek do natury.

W Japonii widać ład i porządek.
Pomimo iż Japonia należy
do najbardziej rozwiniętych
państw, zachowuje wewnętrzną
kulturę, pokorę

Do każdej istoty żywej, nawet dżdżownicy. Dlatego świetnie,
że jestem buddystą.

W ostatnim czasie miała miejsce premiera Pana
książki pt.: ,,Niech żyje nam. Historia Mistrza’’.
Do kogo jest skierowana? O czym jest ta opowieść?
Książkę pisała Julia Hamera przez 2 lata. Od pierwszego dnia
do jej wydania minęły 4 lata.
Po przeczytaniu książki, ludzie będą mogli nareszcie otworzyć oczy. Szanować i doceniać siebie. Zacząć żyć. Opowiada
o wędrowcu, człowieku, który przedziera się przez życie, walczy z przeciwnościami losu i z ludźmi, w przenośni i dosłownie. O człowieku, który wielokrotnie był zmuszony do przekraczania granic wytrzymałości. Człowieku, który wędrował
po całym świecie, żeby poznawać duszę człowieka. Książka
zawiera wiele życiowych rad, dzięki którym możemy odkryć
siebie na nowo i zacząć żyć bez narzekania i smutków. Jest
skierowana do każdego. Czytelnik odkrywa siebie i bohatera książki. Ostatnio jeden ze znajomych powiedział mi, że po
lekturze książki jego życie zmieniło się o 180⁰.
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Książka jest o człowieku, który urodził się w Wietnamie podczas wojny z USA. Wiele razy ukrywał się na polu ryżowym
przed amerykańskimi bombami. Uczył się w szkole Wu-Shu
i Tai-Chi w Chinach w reżimie Mao. Jako dziecko musiał wytrzymać ciężkie warunki ćwiczeń i codzienny głód, przekraczać granice wytrzymałości. Było to dla niego o wiele za dużo.
Książka jest o dziecku, które odkryło inny, europejski świat,
o którym marzyło od 8. roku życia. Marzenia dały mu siłę,
aby przeżyć i wytrwać w głodzie i bólu. W wieku dorosłości,
dzięki determinacji i silnemu charakterowi, udało mu się
spełnić marzenia. W tamtych czasach Amerykanie bombardowali Wietnam, chcąc doprowadzić go do epoki kamiennej,
a doprowadzili do epoki księżycowej. Wszędzie były kratery
po bombach. Kraj był kompletnie zniszczony.
Książka opowiada o człowieku, który pisał własną historię życia, swój scenariusz. Podczas studiów w Polsce kilkukrotnie
łamał regulamin dla wietnamskich studentów. Ukrywał się
przed służbami pilnującymi wietnamskich studentów. Zakochał się w Polce, córce działaczki Komitetu Obrony Robotników. Szantażowano ją, aby wydała ukochanego swojej córki.
Podczas zimy stulecia został złapany i wywieziony do lasu,
gdzie musiał wytrzymać temperaturę sięgającą -35⁰C. Jadł
tylko to, co znalazł, włącznie z dżdżownicami i larwami. Gdy
przewieziono go do klasztoru koło Konina, a stamtąd do Częstochowy, ukrywał się w celi bez wyjścia i światła. Został dosłownie i w przenośni zakopany żywcem. Ciężko opowiedzieć
całość w kilku zdaniach, trzeba to przeczytać.

Jakie autorytety są dla Pana ważne?
Nie mam autorytetów. Każdy autorytet ma swoją historię,
doświadczenie i światopogląd, którego nie należy powielać.

Hitler, Stalin, Mao, Dalajlama i Matka Teresa też są autorytetami, ale dla mnie autorytet to my sami. To jest właściwy
autorytet, na którym powinniśmy się wzorować. Nie powielać
nikogo, tylko odnaleźć siebie i rozwijać się.

Posiada Pan jakieś motto lub hasło, jakim kieruje się w życiu?
Mam takie motto, które powtarzam na co dzień jak mantrę:
Wczoraj to już historia.
Jutro to tajemnica.
Dzisiaj to dar losu.

Co chciałby Pan przekazać osobom szukającym
spokoju i ukojenia? Od czego zacząć?
Trzeba zacząć od znalezienia siebie. Bądź i czuj się sobą. Każda osoba powinna znaleźć swój sposób. Nie ma recepty dla
każdego, bo każdy jest inny. Jedni preferują spacery po lesie,
inni biegają po plaży. Dla mnie najważniejsze to odnaleźć
spokój duszy i zdrowie ciała. To nam daje pełnię szczęścia. Jak
to znaleźć? Każdy sam musi odpowiedzieć sobie na to pytanie.
Nie możemy nikogo zmusić do medytacji, uprawiania sportu
czy zadbania o zdrowie, ale każdy wewnątrz czuje, czego potrzebuje, i powinien do tego dążyć.

Czego możemy Panu życzyć?
Teraz jestem zdrowy, ale można mi życzyć tylko zdrowia.

Życzymy zdrowia i bardzo dziękujemy za rozmowę.
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Nie ukrywam żadnych tajemnic
na długowieczność
Rozmowa z Panem Romanem Janickim – 100-latkiem

Jaka jest Pana recepta na długie życie? Jak to jest
być 100-latkiem?

Jakie ma pan hobby, zainteresowania? Skąd Pan
czerpie radość z życia?

Nie miałem i nie korzystałem z żadnych środków ani recept
na długie życie. Ponieważ miałem niełatwe dzieciństwo (posiadałem siedmioro rodzeństwa) i trudne dorosłe życie (wojna,
niewola), potem trudne czasy powojenne – uważam, że trudy
życia, potrzeba podejmowania trudnych decyzji, konieczność
radzenia sobie w każdej sytuacji mobilizują, dodają sił i być
może prowadzą do długowieczności. Cieszę się, że mając
100 lat, zachowałem zdrowy umysł i pełny kontakt z rzeczywistością.

Moje hobby to myślistwo i wędkarstwo (uprawiałem jeszcze
10 lat temu) oraz kontakt z przyrodą. Teraz z powodu trudności w chodzeniu ćwiczę umysł, rozwiązując krzyżówki, czytam gazety, i od czasu do czasu napiszę jakiś wiersz. Telewizję
oglądam wybiórczo, ograniczając się do oglądania serwisów
informacyjnych i pogody. Seriali nie oglądam, z filmów tylko
te historyczne.

Jaki jest Pana sekret na zachowanie zdrowia
i kondycji?
Nie ukrywam żadnych tajemnic na długowieczność. To chyba
dziedziczenie pewnych genów, chociaż nikt w mojej rodzinie
nie dożył takiego wieku. Jednak dwóch braci miało ponad 90
lat, a bratowa nawet 96 lat. Ważne na pewno jest unikanie
używek – a przede wszystkim papierosów, nigdy ich nie paliłem. Alkohol w symbolicznych ilościach (okazjonalnie), ale
przede wszystkim aktywny tryb życia. Ruch i jeszcze raz ruch.

Które z wydarzeń w historii Polski zapamiętał
Pan najbardziej? Dlaczego akurat te?
Największe wydarzenie mojego życia to II wojna światowa,
kiedy to krótko walczyłem na froncie, zostałem ranny, byłem
w niewoli. Drugim, już powojennym wydarzeniem, jest stan
wojenny – wielki niepokój i obawa, co będzie jutro. Trzecie
wydarzenie to Solidarność i Okrągły Stół. Interesując się na
bieżąco problemami kraju uważam, że tak podzielonego społeczeństwa w całym moim długim życiu nie widziałem. Osłabia to nas jako naród i naszą pozycję na arenie międzynarodowej.
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Na grubą żyłkę
Płynie ryba płynie Wartą po dolinie
Napotkała fenol już go nie ominie
Napotkała fenol i nie pokonała
W dal do góry brzuchem z prądem iść musiała
Idzie sobie wędkarz nad brzegiem tej rzeki
Patrzy na płynące leszcze i szczupaki
Bierze więc kasorek i łowi z łatwością
Nie potrzeba wędką ni siecią ni ością
Nałapał tak dużo że w torbę nie zmieścił
Resztę do kieszeni co będzie się pieścił
Następny raz weźmie z sobą większy worek
No i oczywiście mocniejszy kasorek

Roman Janicki
urodził się 8 lutego 1916 r. w miejscowości
Osiecza, gm. Rzgów. Żołnierz Wojska
Polskiego i uczestnik Wojny Obronnej
1939 r. – ppor. Roman Janicki jest
kombatantem Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych Koła nr 1 w Koninie

Czy w dzisiejszych czasach łatwiej jest dbać o otaczające nas środowisko?
Z jednej strony łatwiej. Dzięki różnym technicznym rozwiązaniom i technologiom. Z drugiej trudniej z powodu coraz
większej liczby zagrożeń chemicznych (przemysł), biologicznych (zanieczyszczenie atmosfery) oraz ogromnych ilości
odpadów i surowców wtórnych. Jedynie mądra polityka państwa oraz właściwa edukacja w tym zakresie może rozwiązać
ten problem. Skuteczne kary za zaśmiecanie środowiska byłyby ważnym elementem tej polityki.

Jak na przestrzeni lat zmienił się stosunek społeczeństwa do ochrony środowiska?
Za moich czasów ludzie szanowali środowisko, w którym żyli.
Mieliśmy czyste lasy, jeziora, rzeki. Nie do pomyślenia było
wylewanie czegoś do rzeki czy jeziora, wywożenie śmieci
do lasu lub poza miasto, a nawet wyrzucanie śmieci na ulice,
mimo tylu koszy przy drogach. Musi się zmienić mentalność
społeczeństwa w tym zakresie poprzez większą edukację (filmy, czasopisma, pogadanki) i większe nakłady finansowe na
ten cel.

Gdy wrócił do domu bardzo ucieszony
Połów dziś się udał chwali się do żony
Wyładował ryby i mówi kochanie
Bierzmy się oboje zaraz za skrobanie
Żona rybę skrobie lecz coś nosem kręci
Wiesz co na te ryby to ja nie mam chęci
One śmierdzą naftą i to bez wątpienia
Nie będą na pewno zdatne do jedzenia
Przyznał więc się żonie że to ryby śnięte
Zatrute ściekami jak szły na przynętę
Faktem oczywistym bardzo się zasmucił
Zaklął kilka razy i ryby wyrzucił
Wiadomo od dawna że trujące ścieki
Od wielu zakładów płyną wprost do rzeki
Zatruwają wodę to się często zdarza
Trują organizmy ryby i wędkarza
Koledzy wędkarze wciąż ubolewają
Gdzie wolne godziny z wędką spędzać mają
Czy nie lepiej będzie pójść może na grzyby
Nie patrzeć jak płyną z prądem martwe ryby
A może na spacer iść gdzieś lasem polem
Gdzie pachnie zielenią nie śmierdzi fenolem
Na skargi wędkarzy reakcja władz żadna
Ryba jest bezwładna a władza bezradna
Już wiele dyskusji na ten temat było
Jednak jak dotychczas nic się nie zmieniło
Zmieniły się tylko składki to nie przesąd
Gdy powiem z czterdziestu na sto i pięćdziesiąt
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Czy posiada Pan motto, którym kieruje się w życiu?
Jak najdłużej uprawiać aktywność fizyczną. Dopóty człowiek
żyje, dopóki jest „w pionie” czyli może się ruszać. Jak powiedział jeden z ortopedów „Ruch zastąpi wszystkie lekarstwa,
ale żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu”.

Co chciałby Pan przekazać osobom w kwiecie
wieku?
Żyjcie spokojnie (bez nerwów), higienicznie (regularnie się
odżywiajcie, nie przemęczajcie się i proporcjonalnie do wysiłku wypoczywajcie). Wyeliminujcie używki i nałogi.

KWARTALNIK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
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EDUKUJE
ROZWIJA
BAWI

Kwartalnik skierowany do dzieci, młodzieży, rodziców
i nauczycieli, wydawany od kwietnia 2013 roku.
Tematyka czasopisma związana jest ze środowiskiem
naturalnym, jego ochroną, procesami w nim zachodzącymi
oraz wpływem działalności człowieka na otoczenie.

Czego możemy Panu życzyć?
Tak jak wszystkim „starcom” więcej szacunku, poważania
i życzliwości. Mam tu na myśli przede wszystkim stosunek
ludzi młodych do osób starszych.

Dziękujemy bardzo za rozmowę.

www.minilo.org
/minilo.org
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W sieci Internetu – dane osobowe
Rosnąca tendencja przepływu informacji przez sieć Internetu pociąga za sobą
również konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
podejmowanych w Internecie działań. Surfowanie po sieci jest nie tylko świetną
rozrywką, lecz w dzisiejszych czasach służy również do załatwiania wielu różnych
spraw, jak na przykład wykonywanie przelewów czy robienie zakupów. Bardzo
ważne jest więc, aby odpowiednio zadbać o bezpieczeństwo naszych danych.

T

o niełatwe. Ślady pozostawiane w sieci – świadomie w postaci na przykład komentarzy czy wpisów oraz nieświadomie, jak odwiedzane witryny, to cenne dane. Udostępnianie ich powinno być kwestią świadomej decyzji. Często jednak może być traktowane jako transakcja wymiany danych
za darmowy dostęp do informacji lub usługi. Zdarza się, że
informacje dotyczące wykorzystania danych zamieszczone są
małymi literami w trudnych do zauważenia miejscach strony
internetowej. Dlatego szczególnie narażone na nieświadome
udostępnienie danych są osoby starsze, mające problemy ze
wzrokiem.
Używając darmowych narzędzi internetowych, często nieświadomie wyrażamy zgodę na wykorzystanie naszych danych, które zostają sprzedane na przykład reklamodawcom.
Dostawcy usług internetowych, administratorzy i programiści, aby efektywniej wykonywać swoją pracę, gromadzą
o użytkownikach pewne dane.
Przybywa również przykładów wykorzystania danych w sposób niewłaściwy i niezgodny z prawem. Coraz częściej sły-

szymy o tragicznie kończących się znajomościach zawartych
przez Internet, kradzieżach i wyłudzeniach pieniędzy czy
namierzaniu czyjejś lokalizacji. Najczęściej jednak narażeni
jesteśmy na złośliwe oprogramowanie.
W sieci, tak samo jak w rzeczywistości, należy przestrzegać
zasad bezpieczeństwa. Poniżej prezentujemy kilka wskazówek, których wszyscy internauci powinni przestrzegać:
1.	Mówi się, że to, co zostanie raz udostępnione w Internecie,
pozostaje w nim na zawsze. Warto więc kilkukrotnie zastanowić się przed dodaniem treści do Internetu.
2.	
Czytajmy regulaminy serwisów, z których korzystamy
– zwracajmy uwagę na to, co właściciel serwisu będzie mógł
zrobić ze zgromadzonymi przez siebie informacjami.
3.	Zadbajmy o prywatność – szczególnie na portalach społecznościowych. Warto ograniczyć widoczność informacji
na swój temat i udostępniać je wyłącznie bliższym znajomym.

SeniorLO 50+ 01b(06)/2016

senior w sieci

│ 25

Używając darmowych
narzędzi internetowych,
często nieświadomie
wyrażamy zgodę na
wykorzystanie naszych
danych, które zostają
sprzedane na przykład
reklamodawcom

4.	Anonimowość w Internecie to fikcja. Warto jednak spróbować zminimalizować ilość informacji na nasz temat. Im
mniej informacji o nas w sieci, tym jesteśmy bezpieczniejsi.
5.	Ustawiajmy ,,silne’’ hasła do kont, które zakładamy. Warto
też mieć kilka haseł i od czasu do czasu je zmieniać.
6.	Nie korzystajmy z możliwości automatycznego ,,oznaczania
się’’ w miejscu pobytu. Może to umożliwić śledzenie przez
osoby niepowołane, co niekiedy może być nawet niebezpieczne.
7.	Uważajmy na wirusy! Nie odpowiadajmy na podejrzane
e-maile czy wiadomości z komunikatora. Mogą one zawierać złowrogie oprogramowanie.
8.	Po zakończeniu korzystania z komputera – wylogujmy się.
Nie można o tym zapomnieć!
mp
Źródła:
• w ww.nina.gov.pl/baza-wiedzy/bezpiecze%C5%84stwo-w-internecie-og%C3%B3lne-zasady/
• w ww.edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/twoje-bezpieczenstwo-w-internecie/
• w ww.cyfrowa-wyprawka.org/lekcja/abc-bezpieczenstwa-w-sieci

Jesteśmy na

/seniorlo
Dla fanów specjalne oferty! Polub nas!
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Polityka senioralna
Współczesne społeczeństwa europejskie, w tym również polskie, charakteryzują
się dynamicznymi zmianami w strukturze demograficznej ludności. Są one
nieodwracalnym następstwem wielkich osiągnieć i postępów cywilizacyjnych.
Niski wskaźnik dzietności oraz wzrastający wskaźnik długości życia przyczyniły się
do wzrostu udziału osób starszych w populacji. W odpowiedzi na to zjawisko
rozwija się również polityka senioralna, której celem jest wsparcie i zapewnienie
godziwego starzenia się w dobrym zdrowiu i niezależności.
Pakiet senioralny

35%

24 grudnia 2013 roku Rada Ministrów przyjęła pakiet rozwiązań dla osób starszych, tzw. pakiet senioralny. Są to dokumenty poświęcone polityce senioralnej. W skład pakietu
wchodzą następujące decyzje:
• Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020
(ZDPS), przedłożona przez ministra pracy i polityki społecznej;
•U
 chwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020 (ASOS), przedłożona przez ministra pracy
i polityki społecznej;
• Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia „Programu Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”, przedłożona przez ministra pracy i polityki społecznej.

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020

Polityka senioralna definiowana jest jako ogół celowych działań organów administracji publicznej wszystkich szczebli
oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania
i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się. Do jej głównych celów należy wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz
prowadzenie samodzielnego, niezależnego i zadowalającego
życia, mimo pewnych ograniczeń.
Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej posiadają charakter ogólny, ale jednocześnie stanowią określony zestaw
działań w obszarze polityki osób starszych. Skierowane są
one do społeczeństwa, którego kompetencje i potencjał stanowią kluczowe elementy w procesie budowania oraz rozwoju
polityki zdrowego i aktywnego starzenia się. Ponadto zestaw
działań dotyczy też władz publicznych, których działania pozwolą zagospodarować aktywa wynikające z wydłużania życia. Dotarcie do obu tych grup będzie stanowić o skuteczności
realizacji głównego celu polityki senioralnej – poprawy sytuacji osób starszych.
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Rys 1. Procentowy udział ludności w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie
ludności [%] w latach 2013–2050
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014–2020

Program na lata 2014–2020 został zaprojektowany na podstawie poprzedniego Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013. Dodatkowo,
dzięki współpracy z organizacjami, które realizowały elementy konkursowe poprzedniego programu oraz przedstawicielami sektora pozarządowego, samorządów, administracji
centralnej, organizacji związkowych i środowisk naukowych,
wprowadzono moduły mające na celu poprawę poprzedniego
Programu.
Program jest przedsięwzięciem kompleksowym, uwzględniającym obszary i kierunki, które umożliwią osiągnięcie priorytetowego celu, jakim jest poprawa jakości i poziomu życia
osób starszych dla godnego starzenia się poprzez społeczną
aktywność. Priorytety Programu ASOS 2014–2020 uwzględniają te, które zakładał komponent konkursowy poprzedniego Programu. Są to:
Priorytet I. Edukacja osób starszych
Działania na rzecz poprawy aktywności społecznej osób starszych poprzez różne formy edukacji formalnej i pozaformalnej,
które pozwalają na aktywne włączenie się w życie społeczności
lokalnych. Działania te zwiększają integrację wewnątrzpokoleniową osób starszych.
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Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację
wewnątrz- i międzypokoleniową
Zakłada rozwój różnych form aktywności dla osób starszych
przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej,
w tym instytucji kultury (takich jak m.in. biblioteki publiczne,
domy kultury, świetlice, teatry, muzea).
Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych
Działania na rzecz zwiększenia udziału osób starszych w życiu społecznym, które będą sprzyjały rozwojowi społeczeństwa
obywatelskiego, takie jak wspieranie uczestnictwa integracji
w życiu społecznym/publicznym, włączanie osób starszych
w proces tworzenia i funkcjonowania grup obywatelskich oraz
organizacji pozarządowych, tworzenie sieci pomocowo-informacyjnej. Ważna jest tu rola organizacji reprezentujących interesy i potrzeby osób starszych, zwłaszcza takich, które sprzyjają zaangażowaniu seniorów w życie społeczności lokalnych.
Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi
zewnętrzne)
Działania służące rozwojowi różnych form wsparcia (w formule partnerstwa publiczno-społecznego, w tym realizowane
przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego), poprzez zwiększanie dostępności oraz podniesienie
jakości usług społecznych dla osób starszych, poprzez zwiększenie zaangażowania opiekunów-wolontariuszy, tworzenie
środowiska samopomocy oraz zwiększenie sieci wyszkolonych
wolontariuszy.
W latach 2014–2020 planuje się finansowanie programu ASOS
ze środków budżetu państwa w wysokości 40 mln zł rocznie.
Środki finansowe pochodzić będą z budżetu państwa ujętych
w ustawie budżetowej na kolejne lata.

Solidarność pokoleń

Program „Solidarność pokoleń” ma na celu podniesienie
wskaźnika aktywności zawodowej osób w wieku od 55 do
64 lat do poziomu co najmniej 50% w 2020 roku. Głównymi
adresatami programu są osoby powyżej 50. roku życia. Poszczególne działania kierowane są jednak również do innych
grup, np. najstarszych pracowników (60+), czy osób, które
wiek emerytalny osiągną dopiero za kilkanaście lat (45+), ale
też do przedsiębiorców, związków zawodowych, organizacji
pozarządowych czy jednostek samorządu terytorialnego. Do
prawidłowego funkcjonowania programu niezbędne są chęci
poszczególnych osób do wydłużania swojej aktywności oraz
w szczególności przedłużenie aktywności zawodowej osób
w wieku 50+.
Głównym celem programu „Solidarność pokoleń” jest osiągnięcie do 2020 roku wskaźnika zatrudnienia osób w wieku
55–64 lat na poziomie 50%. Do działań, które mają przyczynić się do realizacji celu, należą:
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• przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek;
• pomoc niepełnosprawnym, w szczególności powyżej 50.
roku życia;
• promocja szkoleń w celu zwiększenia zatrudnienia i produktywności pracowników po 45. roku życia;
• poprawa atrakcyjności i warunków pracy;
• promowanie aktywnego starzenia się i równouprawnienia
płci.
Realizacja programu powinna skutkować wzrostem konkurencyjności gospodarki, dzięki zwiększeniu wskaźnika zatrudnienia i lepszym wykorzystaniu zasobów pracy. Wdrożenie programu pozwoli również na utrzymanie bardziej zrównoważonego rozwoju z aktywnym udziałem większej grupy
podmiotów zaangażowanych w rozwój przedsiębiorstw, regionów i całego kraju.
Program „Solidarność pokoleń” składa się z sześciu celów
głównych:
Cel I. Dostosowanie kompetencji oraz podniesienie kwalifikacji osób 45+ z perspektywy potrzeb rynku pracy.
Cel II. Rozwój kultury organizacji i środowiska pracy bardziej przyjaznych pracownikom 50+.
Cel III. Zwiększenie skuteczności i efektywności działań promujących zatrudnienie i aktywność zawodową.
Cel IV. Wspieranie idei aktywnego i zdrowego starzenia się.
Cel V. Rozwój współpracy na rzecz wzrostu zatrudnienia
osób 50+.

,,Mało kto umie być starym’’

Te słowa francuskiego pisarza François de La Rochefoucauld
mówią o tym, że dojrzewanie i starzenie się nie należą do zadań łatwych. Pakiet senioralny ma za zadanie wesprzeć osoby starsze w tym właśnie zadaniu, co finalnie wpłynąć ma na
konsolidację społeczeństwa i wspólny rozwój każdej z grup
wiekowych. Przyczyniając się teraz do poprawy warunków
życia i aktywizacji osób starszych, możemy zagwarantować
również sobie i naszym rówieśnikom ciekawą, pełną wyzwań
i możliwości przyszłość. mp
Źródła:
• Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
• Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata
2014–2020, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014.
• Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014.
• Program „Solidarność pokoleń” Działania dla zwiększenia aktywności
zawodowej osób w wieku 50+, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Warszawa 2014.
• w ww.polityka.zaczyn.org/pakiet-senioralny-co-sie-w-nim-kryje

•p
 oprawa równowagi w systemie zachęt finansowych do zatrudniania osób po 50. roku życia i wydłużenie okresu pracy
przez te osoby;
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Żywe srebro
seniorzy dla gospodarki i ekologii XXI wieku

N

a przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat doszło do wielu rewolucji społecznych, gospodarczych czy technologicznych. Zmieniało się nasze otoczenie oraz to, w jaki sposób
możemy i chcemy w nim funkcjonować. Metamorfoza objęła
wiele płaszczyzn – od tak podstawowych jak ustrój państwa,
po bardziej delikatne i osobiste, jak formy komunikowania
się ze znajomymi (choćby poprzez portale społecznościowe).
Równolegle do tych mniej lub bardziej spektakularnych rewolucji, które można wyodrębniać w krótszych okresach,
cały czas ma miejsce swoista ewolucja. Ewolucja demograficzna naszego i podobnych nam społeczeństw. Mimo że jest
to proces stopniowy, w ostatnich latach został mocniej zaakcentowany i zauważony, do tego stopnia, że pojawiły się hasła
mówiące o srebrnej ekonomii, gospodarce, ekologii, a wręcz
srebrnym tsunami.
Wspomniana srebrna rewolucja staje się faktem, którego wszyscy jesteśmy świadkami. Prognozy demograficzne, o których
piszemy w artykule Polska się starzeje, jednoznacznie wskazują na to, że XXI wiek będzie wiekiem seniora.

Senior, czyli właściwie kto?

Kim właściwie jest senior, kiedy zaczyna się starość (a może
nie starość, tylko późna dorosłość) – na te pytania jeszcze
nikt nie udzielił jednoznacznej, prawidłowej odpowiedzi, ponieważ takiej odpowiedzi po prostu nie ma. Rozważań nie
ułatwia fakt stosowania podziałów na etapy starości oraz nazywania jej w różny sposób. Co najważniejsze, na to, czy możemy mówić o wieku senioralnym, duży wpływ mają czyn-

niki indywidualne, takie jak: miejsce zamieszkania, poziom
rozwoju gospodarczego kraju, aktywność zawodowa, styl życia i odżywiania oraz przede wszystkim nasze samopoczucie.
Jak zatem definiować seniora? Po przeanalizowaniu różnych
opracowań, definicji czy programów kierowanych właśnie do
seniorów można pokusić się o wyodrębnienie wieku senioralnego i jego podział na:
• Przedpole starości: wiek 50+,
• Wczesna starość: lata 60-74,
• Późna starość: lata 75-89,
• Starość sędziwa, długowieczność: wiek 90+.
Oczywiście zakresy lat przytoczone powyżej również mogą
wzbudzać polemikę. W szczególności przez niektórych podważany jest pierwszy okres, rozpoczynający się po pięćdziesiątym roku życia. Po części spowodowane jest to niesprawiedliwym i nieco infantylnym podejściem do osób starszych.
Wciąż istnieje grupa ludzi, którzy określenie, „senior” kojarzą
przede wszystkim z niedomaganiem. Tymczasem senior jest
dziś osobą o ogromnym doświadczeniu, z dużą znajomością
życia i umiejętnościami radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
która jeszcze przez wiele lat (często kilkadziesiąt) potrafi być
aktywna zawodowo i społecznie. Wzrost liczby takich osób,
połączony z ich entuzjazmem, zapałem i werwą jest niezbitym
dowodem na srebrną rewolucję.

Srebrna gospodarka

Duże zmiany demograficzne połączone z coraz większą aktywnością i chęcią realizowania się przez seniorów spowo-
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dowały wyodrębnienie pojęcia „srebrnej gospodarki”. Srebrną gospodarkę (nazywaną inaczej gospodarką senioralną)
można definiować jako system ekonomiczny, nastawiony na
wykorzystanie potencjału osób starszych i uwzględniający
ich potrzeby. Żeby wpisać srebrną gospodarkę w całościowy
system społeczno-ekonomiczny, starość powinno się traktować nie jako obciążenie, ale jako naturalny, nieunikniony
i nieodwracalny proces. Gospodarka senioralna odpowiada
za przygotowanie produktów z myślą o specyficznych potrzebach seniorów, jak również za dostosowanie rynku pracy
i szerzej pojętej możliwości podjęcia aktywności społecznej
do charakterystyki osób starszych z uwzględnianiem ich niezaprzeczalnych atutów.
Seniorzy przez długi czas byli postrzegani jako nieatrakcyjna
grupa konsumencka i społeczna. Z jednej strony przedsiębiorcy, sprzedając produkty i usługi, skupiali się na młodszych
nabywcach, z założenia bardziej zamożnych. Z drugiej strony często nie doceniano umiejętności osób starszych, podkreślając ich słabości, a zapominając o atutach. Na szczęście
wygląda na to, że ten okres powoli odchodzi w zapomnienie.
Powstaje wiele organizacji i instytucji aktywizujących seniorów – chociażby uniwersytety trzeciego wieku, których działa
już w Polsce ponad 500. Również przedsiębiorstwa handlowe
i usługowe coraz mocniej dostrzegają potrzeby różnych grup
osób starszych. Oczywiście bardzo mocno rozwija się w tym
zakresie rynek usług opiekuńczych i zdrowotnych. Jednocześnie pojawia się coraz więcej ofert skierowanych do seniorów
w zakresie turnusów wypoczynkowych, spędzania wolnego
czasu, dóbr kultury czy nawet usług i serwisów internetowych.
Seniorzy są doceniani jako konsumenci, może nie zawsze najbardziej zamożni, ale dysponujący stałymi dochodami (stosunkowo często również oszczędnościami). Ciekawe wyniki
przedstawiają badania konsumenckie przeprowadzane wśród
seniorów: 63% deklaruje, że nie boi się zmian i chętnie korzysta z nowych rzeczy, 48% stara się wybierać oferty za możliwie
najniższą cenę, jednak aż 38% uważa, że zwykle wyższa cena
idzie w parze z wyższą jakością. Sondaże pokazują również,
że nie zawsze seniorzy są właściwie obsługiwani: aż 60% osób
starszych nie lubi, gdy osoba obsługująca używa zdrobnień,
np. pieniążki, 35% często spotyka się z obsługą nieumiejącą
odpowiedzieć na pytania, a 19% seniorów czasami jest traktowanych tak, jakby nie rozumieli, co się do nich mówi. Wyniki
tych badań bardzo dobrze obrazują potencjał do rozwoju tzw.
srebrnej gospodarki – z jednej strony coraz większe zapotrzebowanie na nowe, dobre jakościowo produkty i usługi, z drugiej konieczność polepszenia poziomu obsługi, do takiego
stopnia, żeby również seniorzy czuli się docenianymi konsumentami. Gospodarka senioralna będzie więc odgrywała coraz większą rolę w najbliższych latach i z pewnością przyczyni
się do powstawania nowych miejsc pracy.

Srebrna gospodarka a srebrna ekologia

Gdyby prowadzono badania na ten temat, niemal pewne jest,
że seniorzy okazaliby się grupą wiekową najbardziej dbającą
o środowisko. Człowiek często dopiero po latach docenia piękno i bogactwo przyrody. Srebrna rewolucja i jej część – srebrna
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gospodarka powinny więc przyczynić się do powstania i rozwoju srebrnej ekologii. Seniorzy już teraz podejmują ciekawe
inicjatywy ekologiczne i należy spodziewać się, że ich liczba
w najbliższym czasie będzie rosła. Wiele gmin z inicjatywy samych seniorów przeprowadza dla nich spotkania i szkolenia
związane m.in. z właściwą segregacją odpadów. Osoby starsze
chcą wiedzieć, jak prawidłowo postępować z odpadami, w jaki
sposób zyskuje na tym środowisko oraz co nowego może powstać z dobrze selekcjonowanych odpadów. Co ważne i godne
pochwały, seniorzy wiedzę zdobytą w ten sposób często przekazują w praktycznej formie dalej, np. swoim wnuczkom. To
nieoceniona pomoc w edukacji ekologicznej najmłodszego
pokolenia. Dodatkowo odpowiedzialni ekologicznie seniorzy dbają o właściwą segregację odpadów w swoich wspólnotach mieszkaniowych, wywieszając stosowne informacje,
czy wprost upominając zapominalskich lub nieświadomych
ekologicznie sąsiadów o ich błędach w segregacji. O tych inicjatywach rzadko mówi się głośno, ale z całą pewnością są to
bardzo wartościowe i zasługujące na wyróżnienie postawy!

Wciąż istnieje grupa ludzi, którzy określenie
„senior” kojarzą przede wszystkim z niedomaganiem. Tymczasem senior jest dziś osobą
o ogromnym doświadczeniu z dużą znajomością życia i umiejętnościami radzenia sobie
w trudnych sytuacjach, która jeszcze przez wiele lat (często kilkadziesiąt) potrafi być aktywna
zawodowo i społecznie
Jak widać seniorzy są i przez lata będą żywym srebrem dla
naszej gospodarki, społeczeństwa i przyrody. Srebrne tsunami nadciąga, ale wszystko wskazuje na to, że dzięki aktywności i entuzjazmowi seniorów nie zatoniemy, a z powodzeniem
utrzymamy się na fali!
Jeśli Ty też chciałbyś pomóc w rozwoju srebrnej ekologii,
a brakuje Ci wiedzy i materiałów, skorzystaj z przygotowanej
przez Eko Cykl Organizację Odzysku Opakowań S.A. broszury na temat segregacji odpadów. Jeśli chciałbyś rozdać wersję
drukowaną w swojej wspólnocie mieszkaniowej – skontaktuj
się z nami, a prześlemy Ci bezpłatne egzemplarze. pg
KONTAKT: Joanna Woch
Specjalista ds. recyklingu i edukacji ekologicznej
tel. 509 794 988, edukacja@ekocykl.org
Źródła:
• Długofalowa Polityka Senioralna w Polsce na lata 2014-2020 w zarysie
www.das.mpips.gov.pl/source/Dlugofalowa%20Polityka%20Senioralna%20w%20Polsce%20na%20lata%202014-2020%20w%20zarysie.pdf
• Srebrne tsunami – nowe szanse dla rynków usługowych www.kongresbadaczy.pl/2015/images/prezentacje/Rzadca_Flacht.pdf
• Wiśniewski P., Perspektywy dla srebrnej gospodarki w Polsce, Polityka Senioralna nr 1 (1), 2015.
• w ww.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/
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Polska się starzeje
W połowie XXI wieku ponad 30% Polaków będzie miało powyżej 65 lat.
W konsekwencji będziemy jednym z najstarszych społeczeństw w Europie.

W

Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Słyszymy o tym
w telewizji czy radiu, obserwujemy otoczenie. Badania
GUS (Dzieci w Polsce w 2014 r., GUS, Departament badań
demograficznych i rynku pracy) wykazują, że większą grupę
stanowią osoby w tzw. wieku poprodukcyjnym (w przypadku
kobiet od 60. roku życia, mężczyzn od 65.) niż dzieci i młodzież, które nie ukończyły 17. roku życia. Bez wątpienia postępujący niż demograficzny sprawia, że nasze społeczeństwo
jest coraz starsze.
Polska jest krajem, który starzeje się w podwójny sposób.
Wzrasta liczba i odsetek Polaków, którzy skończyli 65 lat,
a wśród nich tych, którzy ukończyli 80. rok życia. Szacuje się
(Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 20142050, GUS, Departament badań demograficznych i rynku
pracy, Warszawa, listopad 2014), że w 2050 roku zmniejszy się
liczba dzieci oraz osób dorosłych, w przeciwieństwie do liczby osób starszych. Ta z kolei wzrośnie. Rokowania podają, że
w 2050 roku ponad 30% naszego społeczeństwa będzie miało więcej niż 65 lat. Będziemy jednym z najstarszych społeczeństw w Europie. Sytuacja nie zmierza w dobrym kierunku.
Jeśli nic się nie zmieni, w przyszłości zabraknie osób, które
będą pracowały na emerytury wypłacane seniorom. Jakie
działania można podjąć, aby przeciwstawić się prezentowanej
wizji przyszłości? Wydaje się, że najprostszym rozwiązaniem
jest stworzenie lepszych warunków ku temu, aby Polacy decydowali się na potomstwo. Dodatkowo pozostaje kwestia mentalna. Model rodziny, która posiada trójkę potomstwa, nie jest
popularny. Równocześnie należy dołożyć wszelkich starań,

aby cel polskiej polityki senioralnej, jakim jest wspieranie
i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu
oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych został osiągnięty.
Projekt badawczy SHARE (Badanie Zdrowia, Starzenia się
i Przechodzenia na Emeryturę w Europie) prowadzony w latach 2004-2012 wykazał, że polscy seniorzy są mniej aktywni
w odniesieniu do osób z innych badanych krajów. Ponadto respondenci źle ocenili swoje zdrowie oraz sytuację finansową.
Dlatego na ww. problemy należy zwrócić szczególną uwagę.
Przed naszym krajem stoi wiele wyzwań, z którymi trzeba
będzie się zmierzyć. Zapewnienie seniorom szansy na przeżywanie godnej jesieni życia powinno być traktowane priorytetowo. Przecież każdy będzie w przyszłości seniorem. jw
Źródła:
• Dzieci w Polsce w 2014 roku, GUS, Departament badań demograficznych
i rynku pracy, Warszawa, czerwiec 2015.
• Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, GUS, Departament badań
demograficznych i rynku pracy, Warszawa, listopad 2014.
• Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020,
„Monitor Polski” poz. 118, Warszawa 2014.
• Projekt Badawczy SHARE - Survey on Health, Ageing, and Retirement in
Europe) – Badanie Zdrowia, Starzenia się i Przechodzenia na Emeryturę
w Europie, ma pomóc zrozumieć wyzwania związane ze starzeniem się
ludności. Został przygotowany przez interdyscyplinarny zespół ekonomistów, socjologów, lekarzy i psychologów, www.ibe.edu.pl.
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Kudłate lekarstwo
Zwierzęta towarzyszą człowiekowi od ponad 14 000 lat. Początkowo
najprawdopodobniej były one hodowane jedynie w celach pozyskania pożywienia.
Jednak już w starożytności odnotowywano przypadki szczególnego przywiązywania
się ludzi do czworonogów. Z czasem zwierzęta zyskały szacunek, były traktowane jako
towarzysze, a w życiu ludzi odgrywały ważniejsze lub mniej ważne role. Przykładowo
psy pilnowały stada owiec, a koty tępiły gryzonie. W starożytnym Egipcie oba te
gatunki cieszyły się dużym uznaniem. Wierzono również, że psy nawet po śmierci
były nadal przewodnikami dla ich żyjących właścicieli.

W

dzisiejszych czasach stosunek do zwierząt uległ
zmianie, ich znaczenie w życiu człowieka jednak się nie
zmniejszyło. Ludzie w dużej mierze darzą je sympatią i traktują
jak członków rodziny. Obecnie w ponad połowie gospodarstw
domowych, w tym ponad 75% gospodarstw z dziećmi, występuje
przynajmniej jedno zwierzę. Sytuacja ta nie miałaby zapewne
miejsca, gdyby nie widoczny gołym okiem pozytywny wpływ
tej relacji. Ludzie z łatwością przywiązują się do zwierząt ze
względu na ich ruchliwość i zdolność okazywania uczuć (w czym
przypominają ich samych), a także wierność i bezwarunkowe
oddanie, przez co więź ta jest stabilniejsza niż np. z partnerem.
Człowiek odnajduje w zwierzęciu bezpieczeństwo, ponieważ
nie obawia się on porzucenia z jego strony, a to prowadzi do
poprawy nastroju i zmniejszenia poziomu stresu. Wieloletnie
badania wykazały, że zwierzęta stanowią wsparcie społeczne
i pomagają w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich.
Większy komfort psychiczny właścicieli czworonogów łączy
się z szeregiem dalszych zalet. Obserwuje się między innymi
ogólną poprawę zdrowia, rzadsze występowanie chorób serca

czy łagodniejsze przechodzenie chorób nowotworowych.
Lepsze zdrowie psychiczne, wynikające z obecności
naszych pupili, przyczynia się także do poprawy kondycji
fizycznej. Nawet przy braku bezpośredniego kontaktu ludzie
podświadomie traktują zwierzę jako czynnik rozluźniający –
nie bez powodu w wielu poczekalniach gabinetów lekarskich
znajdziemy akwarium z rybkami. Zwierzęta mogą mieć także
bezpośredni wpływ na poprawę zdrowia fizycznego. Zwłaszcza
u właścicieli psów odnotowano znacznie większą aktywność
fizyczną ze względu na konieczność odbywania spacerów.
Sporo nadprogramowego ruchu dostarcza także standardowa
„domowa” opieka: karmienie, szczotkowanie, a nawet
głaskanie i zabawa. Właściciele zwierząt mogą dodatkowo
poszczycić się wyższym poczuciem wartości, a codzienne
czynności są dla nich bardziej atrakcyjne – łatwiej jest czerpać
przyjemność z rzeczy wykonywanych dla kogoś innego niż
dla siebie, dlatego też czworonogi są świetnymi towarzyszami
dla osób samotnych. Bez wątpienia zwierzę nie jest w stanie
zastąpić właścicielowi rodziny, jednak z pewnością wprowadzi
ono trochę energii do jego życia.
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W samych Stanach Zjednoczonych wprowadzono aż 2500
programów terapeutycznych wykorzystujących zwierzęta.
Prawda jest taka, że pozytywny wpływ na ludzi został
potwierdzony dla wszystkich, bez względu na płeć, wiek
i inne czynniki. Wprowadzono dwa rodzaje leczenia: Animal
Assisted Therapy (AAT, ang. Terapia z pomocą zwierząt) oraz
Animal Assisted Activities (AAA, ang. Aktywność z pomocą
zwierząt). AAA jest metodą poprawiającą ogólną jakość życia
poprzez czynniki edukacyjne, motywacyjne i rekreacyjne,
natomiast AAT jest szczegółowo ukierunkowane na konkretny
cel leczenia. Badania wykazują wysoką skuteczność AAT
w zmaganiach z depresją, agresją, długotrwałym stresem,
a także demencją, której postępowanie spowalnia. Wieloletnie
badania wykazały, że osoby obcujące ze zwierzętami znacznie
rzadziej odwiedzają lekarza oraz przyjmują mniej leków:
przykładowo przy wykorzystaniu zooterapii w domach starości
możliwe jest zredukowanie kosztów leczenia aż o 50%.
Bracia mniejsi pomagają także w zmaganiach z chorobą
Alzheimera. W terapii najczęściej wykorzystywane są psy, które
są znacznie bardziej wyrozumiałe niż ludzie, dobrze „dogadują
się” z chorymi. Psu nie przeszkadza, że jego pan pomyli fakty
lub zrobi coś nie tak jak powinien, natomiast na każde spotkanie
tak samo będzie się cieszyć, co stawia chorego w zupełnie nowej
sytuacji. Właściciel czuje się akceptowany, jego odczucia lęku
i smutku znacznie się zmniejszają, skutkiem czego nastrój
ulega ogólnej poprawie. Dodatkowo pamięć pacjenta jest
stale ćwiczona: człowiek musi przecież pamiętać o opiece
nad zwierzęciem, zaczyna się interesować jego potrzebami,
rozmawiać z innymi właścicielami. Jest to dla niego znacznie
przyjemniejszy sposób terapii niż rozwiązywanie z pozoru
prostych zadań, które mogą działać wręcz upokarzająco, kiedy
chory nie potrafi ich wykonać.
Oprócz dogoterapii nową metodą leczenia różnych dolegliwości
jest felinoterapia, czyli terapia z wykorzystaniem kotów.
Podobnie jak psy, są one w stanie w pełni zaakceptować swoich
właścicieli-pacjentów, nie przeszkadza im wysłuchiwanie

po raz n-ty tej samej historii, a dodatkowo nie potrzebują
wyprowadzania na spacer. W związku z tym kot wydaje się
być lepszą opcją dla osoby, która ma problemy z poruszaniem
się. Dodatkowo zwierzęta te chętnie przebywają na kolanach,
ogrzewając nasze ciało, co jest korzystne podczas dolegliwości
związanych z ukrwieniem. Natomiast dla reumatyków
głaskanie zwierzęcia może być dobrym treningiem mięśni.
Czworonogi coraz częściej są traktowane jako nauczyciele,
terapeuci oraz przyjaciele, a przebywanie z nimi dostarcza
dużej satysfakcji i wymiernych korzyści zdrowotnych. Opieka
nad zwierzęciem jest wartościowa zarówno w przypadku dzieci
i młodzieży (także trudnej, niedostosowanej społecznie), jak
i osób dorosłych i starszych, ponieważ każdy etap życia przynosi
nam liczne trudności i sytuacje stresujące. W Polsce zooterapia
nie jest jeszcze rozpowszechniona jako metoda leczenia,
jednak zawsze można stosować ją samodzielnie (jakkolwiek
amatorsko) poprzez standardowe zajmowanie się zwierzęciem.
Najbardziej polecanymi towarzyszami są psy i koty, które są
stosunkowo łatwe w opiece, a ich duża kontaktowość wspomaga
adaptację do wszelkich trudnych sytuacji. Pamiętajmy, że
najwięcej miłości są nam w stanie dać zwierzęta ze schroniska,
które w ten sposób okazują nam wdzięczność za podarowany
im dom. Z całego serca polecamy wszystkim przygarnięcie
zwierzaka, ponieważ w efekcie pomagamy nie tylko sobie, ale
także nieszczęśliwemu stworzeniu. jż
ŹRÓDŁO:
• Ornacka K., Żuraw K., Miś L., Zooterapia jako innowacyjna metoda pracy
socjalnej wspierająca jakość życia seniorów, Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013,
nr 3 (18)., s. 175-186.
• Durka K., Szymańska J., Dukowicz A., Zięba K., Psychologiczne konsekwencje
więzi człowiek-zwierzę, Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych
naukowców 2, tom I. Creativetime, Kraków 2015., s. 62-67.
• w ww.zwierzetaludziom.pl/index.php/projekty/nasze-projekty/50-aktualneprojekty/196-dogoterapia-dla-seniorow
• w ww.kocidom.waw.pl/zwierzeta-towarzyszace/154-starsi-ludzie-i-koty
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Zagrożenia środowiskowe
Każdy z nas, mieszkańców planety Ziemi, jest nierozerwalnie związany
ze środowiskiem naturalnym. Jego jakość jest wprost proporcjonalna do jakości
naszego życia. Zmiany w środowisku wpływają na wszystkie elementy ludzkiej
egzystencji, w tym na najważniejszy, czyli zdrowie.

O

becnie, w obliczu prężnego rozwoju przemysłu i gospodarki, narażenie populacji na szereg czynników środowiskowych jest niestety powszechne. XX wiek przyniósł wiele
zdrowotnych następstw, spowodowanych czynnikami środowiskowymi. Najbardziej dramatyczne z nich to katastrofy
ekologiczne w Bhopalu i Soveso. Obecnie jednak znacznie
groźniejsze jest długotrwałe narażenie na niskie, często podprogowe stężenia lub natężenia czynników szkodliwych.

Tempo zmian zachodzących w naszym
otoczeniu powoduje, że żyjemy
w nieustającym napięciu i coraz trudniej jest
nam się wyciszyć. Istotnym zagrożeniem jest
więc nadmierny stres, bardzo negatywnie
wpływający na zdrowie. Im jesteśmy starsi,
tym staje się on dla nas bardziej
odczuwalny, a tym samym niebezpieczny

Kolejnym zagrożeniem jest
niewłaściwe odżywianie.
Żywność jest znacznie
przetworzona i zawiera
niezdrowe substancje,
które mają konserwować,
wzmacniać smak lub
zabarwiać produkt.
Dodatkowo żywność
w supermarketach
posiada mniejszą wartość
odżywczą w porównaniu
z produktami ekologicznymi,
przez co możemy być narażeni
na niedobory wielu mikroi makroelementów w diecie.
W miejskim zgiełku podczas godzin
szczytu uniknięcie hałasu
drogowego jest praktycznie
niemożliwe. Hałas drogowy
wywiera negatywne skutki
na zdrowie niemal 30%
Europejczyków (badanie
Światowej Organizacji
Zdrowia). Należą do nich:
uszkodzenia narządów
słuchu, niewłaściwe ciśnienie,
mdłości, stany lękowe oraz
zaburzenia wzroku. Szczególnie
niebezpieczna jest adaptacja słuchu
do zbyt dużego natężenia hałasu.
Powoduje to niewłaściwe reagowanie
naszego organizmu, przez co nie możemy ,,obiektywnie’’
odbierać bodźców słuchowych.
Promieniowanie jonizujące występuje w środowisku jako
efekt występowania naturalnych minerałów promieniotwórczych i promieniowania kosmicznego. Dodatkowo
działalność człowieka w medycynie, przemyśle i energetyce
może powodować wzrost jego natężenia w środowisku.
Skutkiem narażenia na działanie promieniowania jonizującego jest produkcja wolnych rodników, uszkodzenia
tkanek ciała i zwiększone ryzyko chorób nowotworowych.
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Wzrost liczby ludności oraz rozwój przemysłu
zwiększył liczbę zanieczyszczeń w środowisku.
Aktualnie to zanieczyszczenia sztuczne, czyli
te spowodowane działalnością człowieka,
stanowią poważniejszy problem niż
zanieczyszczenia naturalne. Zanieczyszczone
powietrze, woda i gleba znacząco oddziałują
na zdrowie i życie ludzi. Szacuje się, że rocznie
z powodu zanieczyszczeń powietrza
umiera około 2 milionów osób na świecie.
Choroby biegunkowe, które są prawie
w 90% spowodowane zanieczyszczoną wodą,
są odpowiedzialne za śmierć około 1,8 miliona
ludzi rocznie.

Przedstawione przykłady to tylko niektóre z zagrożeń
środowiskowych, z którymi musimy borykać się każdego
dnia. Warto czasem zastanowić się nad skutkami, jakie one
powodują oraz nad tym, jak podczas codziennych czynności
możemy ograniczać zagrożenia, na które mamy wpływ. mp

ŹRÓDŁA:
• w ww.izp.wroclaw.pl
• w ww.klimatazdrowie.pl
•
Jarosińska D., Zdrowie Środowiskowe – definicje, zakres, priorytety,
Sosnowiec 2009.

22.05.2017 | Warszawa
Temat Przewodni:
Ekologia w CSR – praktyczne działania i ustawowe obowiązki
W harmonogramie m.in.:
• Ustawowe obowiązki w zakresie odpowiedzialności ekologicznej przedsiębiorstw
• Wsparcie jednostek publicznych w dążeniu do zrównoważonej produkcji biznesu
• Najlepsze praktyki

WWW.KLUB-CSR.PL
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Człowiek uczy się przez całe życie…

W

dobie demograficznych zmian i postępującego
procesu starzenia się społeczeństwa wzrasta potrzeba
nasilenia działań mających na celu aktywizację i integrację
osób starszych. W Polsce działają uniwersytety trzeciego
wieku (UTW), kluby seniora, rejonowe oddziały Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów czy dzienne domy
pomocy. Dynamiczny rozwój uniwersytetów trzeciego wieku
pokazuje, że w polityce edukacyjnej kraju nie faworyzuje się
wyłącznie ludzi młodych. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Geneza UTW

Uniwersytet trzeciego wieku to placówka dydaktyczna dla osób
dojrzałych, której celem jest poprawa jakości życia osób starszych.
Uniwersytet ma służyć rozwijaniu u osób starszych sprawności
intelektualnych, kulturalnych i fizycznych oraz pomagać
w integracji seniorów. Oferta programowa UTW obejmuje
zazwyczaj między innymi: wykłady, seminaria, warsztaty, kursy
komputerowe, aktywność ruchową czy udział w imprezach
kulturalnych, takich jak koncerty czy pokazy teatralne.
Historia uniwersytetów trzeciego wieku sięga roku 1971, kiedy
to profesor prawa na Uniwersytecie w Tuluzie, Pierre Vallas,
powołał pierwszą placówkę dydaktyczną dla osób starszych.
W Polsce pierwszy uniwersytet trzeciego wieku powstał w 1975
roku w Warszawie, w ramach Podyplomowego Centrum
Kształcenia Kadr Medycznych. Jego założycielką była prof.
Halina Szwarc – propagatorka idei uniwersytetów trzeciego
wieku na terenie kraju. Początkowo UTW funkcjonowały
głównie w dużych miastach, przy uczelniach wyższych.
Obecnie w Polsce działa ponad 500 uniwersytetów
trzeciego wieku. Analizując rysunek 1, łatwo zauważyć
dynamikę rozwoju tego sektora. Pozwala to na założenie, że
również w kolejnych latach liczba placówek dydaktycznych
aktywizujących ludzi starszych będzie stale rosła.

Cele uniwersytetu trzeciego wieku

Podstawowym celem UTW było umożliwienie osobom
starszym zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz poprawienie
jakości życia starszego pokolenia. Wraz z biegiem lat UTW
zaczęły pełnić dodatkowe funkcje, a ich cel stale się poszerzał,
nie tylko o strefę edukacyjną, ale również kulturalną, sportową
i edukacyjną. Aktualnie działalność uniwersytetów trzeciego
wieku zmierza do włączenia seniorów w wielowymiarowy
proces edukacji, aktywizacji i integracji, mający na celu
poprawę jakości ich życia. Aktywizacja osób starszych ma
również za zadanie przeciwdziałać społecznemu wykluczeniu
i przejawom dyskryminacji wobec seniorów, zapewniając im
godne miejsce w społeczeństwie obywatelskim.

Dlaczego warto być studentem dojrzałym?

Według panującej opinii wiek dojrzały to dla wielu osób okres
utraty radości z życia, zobojętnienia i spadku aktywności
życiowej. Szczególnie wtedy, gdy dzieci lub wnuki opuściły
rodzinne gniazdo i dziadków odwiedzają sporadycznie.
Uniwersytety trzeciego wieku pomagają uniknąć seniorom
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Rys 1. Liczba uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce w latach 1975 – 2015
Źródła: Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Warszawa 19-20 marca
2012 r., www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/1410188,Wieslawa-Borczyk-w
-Polsce-dziala-520-Uniwersytetow-Trzeciego-Wieku
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Rys 2. Cele przyświecające działalności UTW*
*Udzielając odpowiedzi na pytanie dot. celów przyświecających działalności UTW, badani proszeni byli o zaznaczenie maksymalnie 3 wskazań
z podanej kategorii, jednak 4 UTW zaznaczyły więcej niż 3 odpowiedzi.
Ogółem na ww. pytanie było 67 wskazań.
Źródło: www.ropstorun.home.pl/pliki/opracowania/raport_uczenie.pdf

marazmu w codziennym życiu i pokazują, że również po
okresie aktywności zawodowej można ciągle czerpać z życia
pełnymi garściami. Przemiany ekonomiczne, gospodarcze,
postęp technologiczny i cywilizacyjny sprawiły, że właśnie
ta grupa polskiego społeczeństwa najbardziej ucierpiała na
przeobrażeniach, jakie dokonywały się na świecie i w Polsce
na przestrzeni ostatnich lat. Uniwersytet trzeciego wieku to
doskonały pomysł na urzeczywistnienie niezrealizowanych
młodzieńczych planów. To szansa na zaspokojenie potrzeb
samokształcenia, poszerzenie horyzontów oraz nabycia
wiedzy, na co nigdy nie jest za późno. Henryk Estienne,
założyciel najsłynniejszej francuskiej drukarni mawiał: ,,Gdy
by młodość wiedziała, gdyby starość mogła’’. W dzisiejszych
czasach starość może. W dobie, gdy uniwersytety trzeciego
wieku stały się tak popularne, seniorzy mają możliwość
dokształcania się i tym samym zaspokajania swoich
niespełnionych w młodości potrzeb. mp
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Trening dla seniora
W zdrowym ciele zdrowy duch – słowa te przypominają,
że nieważne jest, ile mamy lat, ale na ile się czujemy.

D

ostosowany do wieku trening pozwala dłużej zachować
młodość i opóźnić procesy starzenia, w tym zmniejszyć
ryzyko chorób i usprawnić pracę całego ciała. Jak wskazują
badania z 2014 roku (Bóle stawów a życie codzienne ludzi
w wieku 55 i więcej lat, zrealizowane przez TNS Polska)
60% seniorów skarży się na bóle kostno-stawowe, które
w większości spowodowane są brakiem aktywności
i siedzącym trybem życia. Specjalnie dla naszych dojrzałych
Czytelników przygotowaliśmy krótki poradnik, dzięki
któremu już po kilku dniach zauważalna będzie poprawa
samopoczucia.

Do podstawowych celów, do których powinien dążyć trening
dla seniora, zalicza się z pewnością poprawę wytrzymałości.
W tym przypadku najkorzystniejszą formą ruchu są marsze,
jazda na rowerze, pływanie lub nordic walking. Ćwiczenia
powinny być wykonywane trzy razy w tygodniu, przez około
30 minut. Ta forma treningu z powodzeniem może być
połączona z relaksem (np. słuchaniem ulubionej muzyki)
i przyjemnością (rozmową z partnerem treningowym lub
spacerem z wnukiem).
W treningu dla seniora nie może zabraknąć ćwiczeń
stymulujących mięśnie, mających na celu wzrost siły. Są to,
wykonywane z obciążeniem, ćwiczenia wielostawowe, które
powinno się wykonywać dwa razy w tygodniu, po około 2030 minut. Do zalet treningu siłowego należą między innymi:

przyspieszenie metabolizmu, obniżenie spoczynkowego
ciśnienia tętniczego oraz poprawa gęstości i struktury kości,
co zapobiega osteoporozie.
Bardzo ważny jest również trening koordynacji ruchowej
i gibkości, który powinien być wykonywany codziennie
przez około 10 minut. Trening ten składa się z ćwiczeń
rozciągających i gimnastycznych.
Jak w każdym elemencie życia również w treningu bardzo
ważne jest, aby zachować zdrowy rozsądek i umiar.
W szczególności seniorzy powinni odpowiednio dozować
intensywność treningu, w zależności do zaawansowania
i stanu zdrowia. Warto zauważyć, że lekarze często zalecają
ćwiczenia rehabilitacyjne dopiero po przebytej kontuzji czy
chorobie, a jak wiadomo od lat – lepiej zapobiegać niż leczyć.
A więc, Seniorzy – do ćwiczeń! mp
ŹRÓDŁA:
• w ww.senior.fit.pl/aktywni/w-domu/4-najlepsze-cwiczenia-dla-osobstarszych,567,1,0.html
• w ww.aniamatusik.pl/oferta-treningowa/trening-seniora/
• w ww.martafit.pl/aktywny-senior/
• w ww.wformie24.poradnikzdrowie.pl
• Badanie: Bóle stawów a życie codzienne ludzi w wieku 55 i więcej lat, TNS
Polska, 2014.

SeniorLO 50+ 01b(06)/2016

aktywny senior

Michał Derlicki – trener personalny, instruktor
wushu sportowego, gimnastyki i akrobatyki sportowej.
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Justyna Wojciechowska – fizjoterapeutka, nauczycielka jogi, właścicielka warszawskiej szkoły jogi.

Kontakt: Michał Derlicki
tel. 692 801 388
trener@michalderlicki.com
www.michalderlicki.com

Kontakt: Joga Sztuka Życia
tel. 500 300 333
biuro@jogasztukazycia.pl
www.jogasztukazycia.pl

fot. 7sensesphoto

Trening rekreacyjny zalecany jest osobom w każdym
wieku. Aktywni seniorzy są mniej narażeni na starczą
demencję. Odpowiednio dobrany wysiłek i ćwiczenia
wpływają pozytywnie na ogólną ruchomość i stabilizację ciała osób starszych. Siła mięśni, ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia równowagi i wytrzymałości, to chyba
najbardziej zalecane formy treningów dla seniorów pozwalające zachować zdrowie. Liczba oraz czas trwania
treningów to kwestia indywidualna. Zdrowiej i bezpieczniej jest robić treningi częściej, a mniej intensywne.
Pamiętajmy, że okres leczenia kontuzji u seniorów jest
znacznie dłuższy, co wiąże się z zaprzestaniem niektórych form ruchu a koniec końców do zaprzestania systematycznej aktywności fizycznej.

Joga, która w ostatnich
latach stała się bardzo popularną formą aktywności
fizycznej, jest doskonałą
propozycją treningu dla
seniorów. Regularna praktyka jogi poprawia kondycję fizyczną: wzmacnia
mięśnie oraz kości, uelastycznia mięśnie i stawy,
stymuluje układ odpornościowy do działania,
stymuluje przemianę materii i reguluje gospodarkę
hormonalną. Odpowiednio dobrany zestaw asan (pozycji
jogi) może też pomóc w wielu dolegliwościach wieku starczego, tj. chorobach zwyrodnieniowych stawów, problemach z równowagą, z nietrzymaniem moczu czy z prostatą. Jeden z wielkich nauczycieli jogi – Iyengar, podkreślał
że kluczowymi asanami dla osób w podeszłym wieku są
pozycje otwierające klatkę piersiową, ponieważ dzięki
nim płuca i serce mogą pracować optymalnie, zaopatrując w tlen i składniki odżywcze wszystkie komórki ciała.
Oprócz aspektów fizjologicznych joga ma również pozytywny wpływ na naszą psychikę. Uczy koncentracji oraz
uważności na siebie i otaczające nas środowisko. Poprzez
lepszy kontakt ze sobą stajemy się też bardziej otwarci na
społeczeństwo i tworzymy lepsze relacje z innymi.
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