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Drodzy
Czytelnicy!
Młodość to stan umysłu. Jeśli więc
chcemy go zachować, konieczna jest
dbałość o nieustanne pobudzanie
naszego intelektu. Czy przejście na
emeryturę zwalnia nas z konieczności
dbania o siebie, w tym troski o rozwój
intelektualny? Musimy się nim zająć,
jeśli chcemy pozostać w kontakcie
z ludźmi i światem, który niezwykle
szybko się zmienia – nie tylko w zakresie rozwoju technologii, lecz wszystkich
obszarów życia. Każdego dnia badania
naukowe rzucają nowe światło na wiele
zagadnień i problemów. Starajmy się
na bieżąco interesować otaczającą
nas rzeczywistością oraz korzystać
z różnych źródeł zdobywania informacji.
Sam język, którym się porozumiewamy,
nieustannie się zmienia, nie powinniśmy
więc „zwalniać się” z ciągłego rozwoju. W każdym wieku możemy czuć
satysfakcję, poszerzając horyzonty,
rozwijając swoje pasje, zdobywając
nowe umiejętności. A jeśli dodatkowo
zależy nam na kontaktach z innymi
ludźmi, zajęcia w Akademii Trzeciego
Wieku w TEB Edukacja będą idealnym
rozwiązaniem. O tym, jakie umiejętności
możesz zdobyć na naszych warsztatach,
piszemy na stronach magazynu „Aktywni
50+”. Specjalnym gościem tego wydania
jest Magdalena Kuta – aktorka z wszechstronnym doświadczeniem, która ma
na swoim koncie wiele ról teatralnych,
filmowych i serialowych.
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BIO

MAGDALENA
KUTA

Polska aktorka teatralna
i filmowa. Współpracuje
z Teatrem Rozmaitości.
W dorobku ma bardzo
wiele ról filmowych,
z których największą
popularność i sympatię widzów przyniosła jej postać
Leokadii Paciorek (później
Czerepach), miłej i nieśmiałej księgowej z serialu „Ranczo”. Niedawno
mogliśmy podziwiać jej
kunszt aktorski w zupełnie innej odsłonie – w IV
sezonie serialu „Stulecie
winnych” zagrała bowiem
budzącą lęk prokurator
Hannę Gołębiankę.

„Nie wiem, co to
jest rutyna, i niczego
nie planuję”

Pani najpopularniejsze serialowe role – Leokadii Paciorek
i Hanny Gołębianki – to skrajnie odmienne postaci. Trudno
było przeobrazić się z jednej
w drugą?
Magdalena Kuta: Między rolą
Lodzi a Gołębianki upłynęło
bardzo dużo czasu, więc nie
mogę powiedzieć, żeby była
to dla mnie jakaś nagła zmiana.
Myślę, że dla aktorki to wielkie
szczęście móc zagrać tak różne
postaci. To było dla mnie bardzo
ciekawe wyzwanie zawodowe.
Z Lodzią było trochę inaczej, bo
to była postać pisana pode mnie,
ale w obu przypadkach muszę

powiedzieć, że miałam do czynienia z naprawdę bardzo dobrze
napisanymi scenariuszami, a to
bardzo ułatwia pracę.
Która z tych dwóch natur kobiecych wydaje się Pani bliższa
i dlaczego?
M.K.: Postać Lodzi na pewno jest
bogatsza emocjonalnie, ma poczucie humoru i potrafi pokazywać
cały wachlarz uczuć. Ale z drugiej
strony emocje Gołębianki też były
silne, tylko należało trzymać je na
wodzy, co dla mnie jest trudne,
bo ja jestem bardzo emocjonalną
osobą. Ona miała wszystko przemyślane i zaplanowane, świetnie

nad sobą panowała. Myślę, że
gdyby była prawdziwą kobietą,
żyjącą w tamtych czasach i sytuacji, to musiałaby żyć w wielkim
napięciu i strachu.

Oczywiście nie jestem
ani Lodzią,
ani Gołębianką.
Mam wiele cech każdej
z nich, a jednocześnie
jestem zupełnie inna,
jestem sobą.
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Rozmawiała:
Magdalena Sprenger

Magdalena Kuta
żyje intensywnie.
Praca na planach
filmowych oraz
występy w teatrze
zapełniają jej
kalendarz po
brzegi. Skąd czerpie
energię do tych
wyzwań i co lubi
robić w wolnym
czasie?

Jak wygląda Pani przeciętny
dzień? Czy jest w Pani życiu
pewna systematyczność, czy też
dni bardzo różnią się od siebie?
M.K.: Nie wiem, co to rutyna. Są
oczywiście w życiu aktora okresy
intensywnej pracy i okresy spokojne, gdy akurat nie gra, ale
trudno mówić o rutynie. Pacierz,
śniadanie, obiad, kolacja – to są
jedyne elementy powtarzalne.
Mam też psa, więc muszę mu
zapewnić trzy spacery dziennie.
Poza tym spędzam czas z dziećmi,
wnukami. Jest jeszcze teatr. Nie
mam telewizora, nie przeglądam
prasy, ale codziennie sięgam po
książkę. Bardzo lubię czytać i chętnie gram w różne gry językowe.
Natomiast ciężko mi się sprząta
i nie chce mi się już gotować.
Nawet jak mam gości, kupuję
gotowe rzeczy.
Skąd czerpie Pani siły do tak
intensywnego trybu życia?
M.K.: Gdy lata są zawodowo
wymagające, zdobywa się swoistą
kondycję. Jeśli np. gramy przez
rok trzy spektakle w tygodniu, to
nabieramy odpowiedniej energii
na taki wysiłek. Natomiast jeśli
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zaczniemy grać więcej, to cała
ekipa jest zmęczona, obojętnie, czy ktoś regularnie ćwiczy
na siłowni, czy też nie. To jest
inny rodzaj kondycji – zależy od
tego, ile pracuje się na planie, czy
trzeba łączyć tę pracę z teatrem
i innymi propozycjami zawodowymi – tego się nie zdobędzie
żadnymi ćwiczeniami.

sję. Nie wiem, jak z niej wyszłam,
ale na szczęście ponure rozważania nie zajmują mi już głowy,
bo to zabiera życie i energię.
Trzeba przyjąć to, że pewnych
rzeczy nie pokonamy i wszyscy
dążymy w jednym kierunku, od
narodzin ku śmierci. Obojętnie,
czy o tym rozmyślamy, czy nie,
to i tak się wydarzy.

Aktor musi być cały
czas sprawny fizycznie
i umysłowo – to musi
się łączyć.

Zawód aktorki wymaga
ciągłej gotowości na nowe,
otwartości na nieustanną
naukę. A co, jeśli nie jest się
aktorem? Czy Pani zdaniem
uczęszczanie na kursy i rozwijanie umiejętności przez
całe życie ma sens?
M.K.: Chodzę do kościoła Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu i tam spotkałam uczestników Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Poznałam prawie stuletniego malarza i oglądałam jego
prace. Oni spotykają się w tym
kościele co tydzień, a co miesiąc
organizują śniadania tematyczne,
związane z jakąś postacią, popularną albo historyczną. Dowiadują
się jak najwięcej o jej kraju, czasach, w których żyła, i następnie
aranżują śniadanie w stylu meksykańskim czy chopinowskim.
Wszyscy są zaangażowani w to
zadanie. Uważam, że to wspaniałe!

Czy ma Pani jakieś swoje
sposoby na to, by pozostawać w dobrej formie?
M.K.: Staram się dbać o zdrowie,
wcześnie zauważać problemy,
często się badam. Warto myśleć
o takich rzeczach, ale bez przesady – gdy człowiek zaczyna za
bardzo skupiać się na tym, że
jest chory i się starzeje, to wpada
w dziurę. Uważam, że dojrzałe
kobiety są piękne, tak jak i młode
są piękne, ale to jest zupełnie
coś innego i nie można tego
porównywać. Mam 65 lat, ale gdy
skończyłam 60, wpadłam w depre-
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Myślę, że ludzie są
bardziej aktywni,
bo dużo się teraz mówi
o konieczności rozwoju
w każdym wieku.
Teraz jest tak wiele
możliwości!

Dzięki pracy aktorskiej stale
poznaje Pani nowych ludzi. Czy
zdarza się, że zostają w Pani
życiu na dłużej? Czy przyjaźnie
zawierane w dojrzałym wieku
są równie wartościowe, co te
z naszej młodości?
M.K.: Oczywiście. Są pewnie
osoby, które rezygnują z nowych
wyzwań i kontaktów, po prostu
czekają na emeryturę i gasną,
ale ja nie znam zbyt wielu takich
ludzi. Zapadanie się, wyłączanie
z życia zawsze jest złe. Jesteśmy stworzeni do tego, by żyć
w relacjach. Jak wiele znajomo-
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ści zawiera się choćby podczas
spacerów z psami!
Ma Pani swoje pasje? Jak najchętniej spędza Pani wolny
czas?
M.K.: Jak już wspomniałam, dużo
czytam. Mam jeszcze kotka.
Książka, łóżko, kotek grzejący
mi bok – nie da się opisać, co to
za przyjemność, zwłaszcza, gdy
jestem bardzo zmęczona. Relaksuje mnie też kąpiel w wannie
z pachnącymi olejkami. W ciągu
ostatniego półrocza miałam
może dwa, trzy dni wolne, wiec
to były jedyne chwile, które mnie
rozluźniały.
Czy może Pani uchylić nam
rąbka tajemnicy i zdradzić
swoje najbliższe plany zawodowe?
M.K.: Nie mogę mówić o wszystkich swoich projektach, część jest
objęta tajemnicą. Na pewno mam
plany wyjazdowe związane ze
spektaklem „Cząstki kobiety” –
został on bardzo dobrze przyjęty
w Europie i mamy bardzo dużo
zaproszeń. Ja sama niczego nie

planuję. Nauczyłam się już, że gdy
coś zaplanuję, to potem zwykle
spotyka mnie rozczarowanie,
że to się jednak nie wydarzyło.
Dlatego staram się żyć tu i teraz.

Zapadanie się,
wyłączanie
z życia zawsze
jest złe.

Czego możemy Pani życzyć?
M.K.: Nie mam specjalnych
marzeń, jestem człowiekiem
bardzo zadowolonym. Miałam
burzliwe życie, wiele się działo.
Teraz chcę mieć coraz więcej
spokoju. Widzę, że z czasem
coraz więcej rzeczy mnie cieszy, więcej doceniam, kiedyś
nie miałam na to czasu, a teraz
codziennie widzę piękno dookoła.
Na pewno można mi życzyć
spokoju wewnętrznego, bo tego
zawsze mi za mało – jak tylko
poczuję go w sercu, to zaraz dzieje
się coś, co go burzy. ■
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Sposoby
na jędrną skórę
Katarzyna Chromińska

Skóra dojrzała wymaga szczególnej
pielęgnacji. Wyjaśniamy, jak zadbać o jej
nawilżenie i kondycję, oraz dlaczego
warto zdecydować się na kurację
retinolem.
Jednym z objawów menopauzy, która przeważnie występuje u kobiet pomiędzy 44.
a 56. rokiem życia, jest mniej
jędrna i znacznie bardziej sucha
skóra. Na kondycję cery mają
wpływ czynniki zewnętrzne, m.in.
promieniowanie ultrafioletowe
(UV), oraz wewnętrzne – głównie
zmiany hormonalne. Zmniejszenie
produkcji kolagenu i estrogenów,
czyli żeńskich hormonów płciowych, stanowi główną przyczynę
powstawania zmarszczek i bruzd.
Co więcej, u ponad 50 proc. kobiet
zmniejsza się wydzielanie łoju
i potu. W efekcie skórna bariera
ochronna staje się znacznie słabsza. Jak zatem pielęgnować cerę
dojrzałą?
Niezastąpiony retinol
Retinol, organiczny związek
chemiczny z grupy retinoidów,
czyli pochodnych witaminy A,
nie tylko wykazuje silne działanie przeciwzmarszczkowe, ale
również redukuje przebarwienia
i stymuluje produkcję kolagenu.
Jego stosowanie wymaga używania na co dzień kremu z wysokim filtrem przeciwsłonecznym.
Kuracja retinolem wymaga
specjalistycznej wiedzy, dlatego

przed jej rozpoczęciem należy
zasięgnąć rady u specjalisty.
Uwaga na słońce
Ekspozycja na promieniowanie
słoneczne sprawia, że skóra staje
się szorstka, a zmarszczki i bruzdy
– głębsze. Zostaje również spowolniony proces regeneracji. Jeśli
zależy nam na poprawie jędrności
i lepszej kondycji cery, koniecznie
stosujmy regularnie krem z wysokim filtrem przeciwsłonecznym. To
podstawa dbania o skórę!
Codzienna pielęgnacja
Na co dzień warto postawić na
nawilżanie i ujędrnianie. Wybierajmy kosmetyki, które zawierają:
• witaminy A, C i E,
• kwas hialuronowy,
• olejki, np. masło shea,
• beta-karoten,

• koenzym Q10,
• kolagen,
• naturalny czynnik nawilżający
NMF (Natural Moisturizing
Factor).
2w1
Szczotkując ciało na sucho,
wykonujemy zarówno masaż,
jak i peeling. Ten prosty zabieg
pielęgnacyjny pobudza krążenie
krwi, redukuje obrzęk, a także
ujędrnia skórę.
Nawadnianie od środka
Z biegiem czasu zawartość
wody w organizmie spada nawet
o ponad 50 proc., dlatego nie
zapominajmy o piciu ok. 2–2,5
litrów płynów dziennie. W ten
sposób nawadniamy skórę od
wewnątrz. ■

KOSMETYKA 50+
CZESNE: 0 zł
Podczas zajęć będziesz wykonywać zabiegi pielęgnacyjne,
relaksacyjne i upiększające twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, stóp
i ciała. Grupy są jednolite wiekowo, co pozwala na wymia
nę wiedzy i dotychczasowych doświadczeń. Podczas spot
kań zapewniamy dostęp do profesjonalnych kosmetyków.
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Czas na nowe
znajomości
Kasia Lewińska

W rozmaite akcje
charytatywne
angażowałam się
na długo przed założeniem
własnej fundacji.

Internet
zrewolucjonizował
świat. W znaczący
sposób wpłynął na
nasze codzienne
życie. W wirtualnej
przestrzeni możemy
zrobić zakupy,
odbierać e-pocztę,
czytać wiadomości,
słuchać muzyki,
oglądać filmy,
a także nawiązywać
nowe znajomości
oraz odkrywać
i rozwijać
zainteresowania.
Co oferuje
nam sieć?
Pasja chroni nas przed nudą.
Na portalach społecznościowych
można znaleźć wiele grup zainteresowań – od tych poświęconych
książkom, ogrodnictwu czy haftowaniu po nordic walking i pilates.
Znajdziemy tam nie tylko porady
i tutoriale, ale również informacje
o spotkaniach i warsztatach, na
których możemy nawiązać nowe
znajomości.

Twoje miasto
Portale społecznościowe są
również cennym źródłem wiedzy
o interesujących wydarzeniach
w różnych miejscowościach.
Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę
określoną frazę, np. „wydarzenia
Leszno” bądź „seniorzy Kraków”.
Następnie możemy przejrzeć
wyniki wyszukiwania i sprawdzić
te, które przykują naszą uwagę.
Może będzie to bezpłatny koncert
lub spotkanie z kimś znanym?

Korzystanie z mediów
społecznościowych
stanowi nie tylko
świetny pomysł na
spędzanie wolnego
czasu, ale także
okazję do poznania
bratniej duszy.
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Pomocna dłoń
W mediach społecznościowych
nie brakuje też grup wsparcia,
które służą wymianie doświadczeń i – jak wskazuje ich nazwa
– wspieraniu się w trudnych
momentach. Jeśli zmagamy
się z chorobą przewlekłą, np.
cukrzycą czy astmą, poszukajmy
grupy zrzeszającej diabetyków
bądź astmatyków. Jest także wiele
grup sąsiedzkich, integrujących
mieszkańców np. jednej dzielnicy, którzy chętnie rozmawiają,
oferują sobie pomoc bądź z niej
korzystają, wymieniają się sprzętami, lekami, a nawet produktami
spożywczymi.

W mediach
społecznościowych
nie brakuje też grup
wsparcia, które
służą wymianie
doświadczeń.

W poszukiwaniu inspiracji
Na portalach możemy publikować i przeglądać materiały
wizualne, np. fotografie i krótkie

wideo, tworzyć albumy, dzielić
się wspomnieniami, zapisywać swoje ulubione piosenki
i filmy. Oprócz tego znajdziemy
tam wiele inspirujących treści,
np. przepisy z całego świata,
ciekawe miejsca, idealne na krótkie i długie wycieczki, porady
z zakresu psychoedukacji, wskazówki, jak dbać o zdrowie i urodę
czy minilekcje języków obcych.
Mamy również możliwość wejścia w interakcje z internetowymi
twórcami. Co ważne, korzystanie
z tych serwisów jest zupełnie
bezpłatne.
Działaj z rozwagą
Internet to świetne narzędzie
zarówno do nawiązywania, jak
i podtrzymywania znajomości.
Dzięki portalom społecznościowym możemy również odnaleźć
dawnych znajomych, z którymi
straciliśmy kontakt. Pamiętajmy

jednak o naszym bezpieczeństwie,
dlatego nie podawajmy nikomu
loginów i haseł do swojego konta
bankowego ani poczty elektronicznej, zainstalujmy program antywirusowy, nie klikajmy automatycznie
w każdy link nadesłany przez nieznanego nadawcę oraz uważajmy
na komunikaty o konieczności
zapłacenia rachunku za prąd czy
gaz. W rzeczywistości wirtualnej,
tak jak w życiu codziennym, nie
brakuje oszustów i innych ludzi
o złych intencjach. ■

Internet to świetne
narzędzie zarówno
do nawiązywania,
jak i podtrzymywania
znajomości.

Warsztaty komputerowe 50+
Podczas zajęć nauczysz się biegle posługiwać kompu
terem oraz poruszać się w internecie. Dowiesz się, jak
korzystać z poczty elektronicznej i komunikatorów, jakie
serwisy internetowe mogą być przydatne i w jaki sposób
poruszać się po forach. Założysz swój profil zaufany
(ePUAP), dzięki któremu wszystkie sprawy urzędowe za
łatwisz sprawnie, bez konieczności wychodzenia z domu.
Dowiesz się również, jak rezerwować bilety komunikacyj
ne i na wydarzenia kulturalne. Nauczysz się bezpiecznie
korzystać z bankowości elektronicznej i robić zakupy
przez internet. Zdobędziesz też umiejętność wyznaczania
trasy różnymi środkami komunikacji (tramwajem, samo
chodem, samolotem).
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Scrapbooking –
co to takiego?
Katarzyna Chromińska

Album ze zdjęciami
i rodzinnymi
pamiątkami – listami
czy pocztówkami
sprzed lat – to
świetny sposób
na uwiecznienie
rodzinnej historii.
Scrapbooking
nada naszym
wspomnieniom
piękną oprawę
i niepowtarzalny
charakter. Co kryje
się pod tą nazwą?

Według raportu „Zoom na Polaków”, opracowanego przez serwis empikfoto.pl, najchętniej
fotografujemy rodzinę (70 proc.),
życie codzienne (52 proc.) i własne dzieci (49 proc.). Ponad 65
proc. respondentów wykonuje
ok. 30 zdjęć w miesiącu. Co ciekawe, blisko 86 proc. badanych
przyznało, że wywołuje zdjęcia
kilka razy do roku. Powodów,
dla których warto to robić, jest
wiele. Zdjęcia w papierowej
formie pozwalają nam wrócić do

miłych wspomnień bez konieczności przeglądania kilkunastu,
a nawet kilkudziesięciu fotografii zapisanych w telefonie lub
na dysku komputera. Odbitki
wyróżnia też trwałość. Smartfon
znacznie łatwiej uszkodzić bądź
zgubić. Laptopy także bywają
zawodne. Jeśli lubimy wracać
do wspomnień i uwieczniać
historie zarówno z naszego
życia, jak i bliskich nam osób,
warto zainteresować się scrapbookingiem.

WARSZTATY TERAPII MANUALNEJ 50+
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Scrapbooking, czyli…

Scrapbooking polega na dekorowaniu albumów z fotografiami.
Ozdabiać można też pamiątki, np.
ważne listy, oraz wszystko to, co
ma dla nas wartość sentymentalną.
Tworzenie oryginalnych albumów,
a także kartek okolicznościowych
to nie tylko świetny pomysł na
prezent, ale również sposób na
rozwijanie kreatywności i odstresowanie się.

Pasja z XVI wieku

Historia scrapbookingu sięga XVI
wieku, ale według niektórych
źródeł hobby to istniało już w XV
stuleciu. Wówczas w księgach gromadzono wiersze, cytaty, przepisy,
a także listy i pamiątkowe wpisy
od przyjaciół. Popularne było też
dokumentowanie europejskich
podróży, a strony zapełniano
kolorowymi rycinami. W 1775
roku angielski duchowny James
Granger wydał książkę o historii
Anglii z kilkoma pustymi stronami
na końcu. Dzięki temu czytelnik

mógł spersonalizować publikację, dodając własne pamiątki lub
ilustracje.

Na dobry początek

Aby rozpocząć przygodę ze scrapbookingiem, potrzebne będą:
biały papier o gramaturze od 250
do 350 g/m2, zestaw papierów
do scrapbookingu (cena waha się
od kilkunastu do kilkudziesięciu
złotych), małe nożyczki i nożyk
do tapet, linijka, klej – najlepiej

introligatorski, dwustronne taśmy
oraz ozdoby, np. cekiny, koraliki,
papierowe kwiaty, tasiemki czy
naklejki. Pracę ułatwi nam też
samoregenerująca mata do cięcia.
Z czasem przydadzą się także
narzędzia do bigowania, gilotyna
lub trymer do precyzyjnego cięcia
papieru oraz pistolet do kleju na
gorąco. Na te akcesoria warto
jednak zdecydować się dopiero
po sprawdzeniu, czy scrapbooking
to nasza prawdziwa pasja. ■

Warsztaty terapii manualnej 50+
CZESNE: 0 zł
W trakcie zajęć poznasz wiele technik rozwijających
umiejętności nie tylko plastyczne, ale również teatralne
i językowe. Nabytą wiedzę wykorzystasz podczas opieki
nad podopiecznymi, np. wnukami. W ramach warsztatów
odbywają się również zajęcia komputerowe, na których
przedstawiane są podstawowe informacje dotyczące obsługi
komputerów oraz internetu. Dodatkowo nauczysz się języka
migowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
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Symbolika kwiatów
Karolina Kucharska

Jakie znaczenie przypisujemy bieli róży
i błękitowi niezapominajek? Dlaczego
podarowanie bliskiej osobie żonkili nie
jest najlepszym pomysłem? Komu wręczyć
wiązankę w kolorze różowym? Poznajmy
nie zawsze oczywistą symbolikę kwiatów.

Kwiaty odgrywały istotną rolę
w życiu kulturalnym już u starożytnych Rzymian. 28 kwietnia
zaczynały się Floralia, święto ku
czci Flory, bogini wiosny. Uroczystości trwały do 3 maja. W ich
trakcie pleciono wianki i wieńce.
Największą popularnością cieszyły się wówczas róże, które
sprowadzono z Egiptu i Kartaginy.
Czerwone róże, podobnie jak dziś,
symbolizowały namiętność, a później, w kulturze chrześcijańskiej

– rozwiązłość. Wraz z początkiem
kultu maryjnego odmiany o białych
płatkach oraz lilie zaczęto uważać za symbol czystości i miłości
mistycznej. Narcyzy łączono ze
śmiercią i zmartwychwstaniem,
a irysy z pokojem i wewnętrznym
wyciszeniem. W kulturze Wschodu,
przede wszystkim w buddyzmie
i hinduizmie, emanacją piękna,
harmonii i czystości jest kwiat
lotosu. Natomiast w Chinach
i Japonii piwonie oraz chryzantemy symbolizują długowieczność.
Czystość bieli
Kwiaty wciąż stanowią istotny
element naszego życia. Wręczając bukiet, wyrażamy uczucia.
Białe kwiaty, np. lilie, frezje czy
konwalie, kojarzą się z niewinnością i czystością. Wiązanki w tym
kolorze można wręczać z okazji
pierwszej komunii, a także ślubu.

Biel płatków świetnie
łączy się z innymi
barwami, zwłaszcza
z różem – zarówno tym
jaśniejszym,
jak i intensywniejszym
odcieniem.

Róż i czerwień
Różowe kwiaty, np. goździki,
lilie czy gerbery, symbolizują
delikatność i kobiecość. Uchodzą
za neutralne, dlatego możemy
je ofiarować przyjaciółce bądź
krewnemu. Jeśli chcemy wyrazić
namiętność i fascynację drugą
osobą, zdecydujmy się na czerwone róże.

FLORYSTYKA I BUKIECIARSTWO 50+
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Florystyka i bukieciarstwo 50+
CZESNE: 0 zł
Podczas zajęć poznasz techniki kreatywnego tworzenia
kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych. Dowiesz się,
jak aranżować wnętrza, tarasy i balkony z wykorzystaniem
kwiatów. W trakcie naszych spotkań, w miłej i przyjaznej
atmosferze, odkryjesz tajniki florystyki i bukieciarstwa oraz
wymienisz się dotychczasową wiedzą i doświadczeniami.

że niezapominajki przyspieszają
zamążpójście, dlatego wkładano
je pannom pod poduszki.
Uwaga na żółty!
Żółte kwiaty, zwłaszcza żonkile
i tulipany, symbolizują zazdrość
oraz nieszczere intencje. Z drugiej strony kojarzą się z wiosną,
a więc ciepłem i beztroską. Jeśli
chcemy uniknąć faux pas, na
wszelki wypadek postawmy na
pomarańczową gerberę, lilię czy
kalię.

Dla kogo błękit?
Niebieskie kwiaty najlepiej podarować osobie, z którą się przyjaźnimy. W przeszłości wierzono,

Dwuznaczny fiolet
Fioletowe kwiaty najczęściej
pojawiają się w wiązankach
pogrzebowych. Dzięki nim można
wyrazić smutek, żal i tęsknotę.
Oczywiście podłużne i eleganckie irysy sprawdzą się też jako
ozdoba wnętrz. Nie zapominajmy
też o oszałamiającym zapachu
fioletowego lilaku, potocznie
nazywanego bzem, który dawniej
symbolizował pierwszą miłość. ■

Właściwie dobrane
kwiaty to nie tylko
wspaniały upominek,
ale także wyznanie
uczuć.
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Pomocna
dłoń seniora
Kasia Lewińska

Dane opublikowane w „Raporcie
o samotności. Pierwszy rok pandemii” przytłaczają. Według badania
opracowanego przez Szlachetną
Paczkę co trzeci Polak powyżej
75. roku życia mieszka sam.
W 2018 roku 10 proc. seniorów
doświadczyło izolacji społecznej.
Poczucie to wzrasta wraz z wiekiem. Ponad 40 proc. badanych
powyżej 85. roku życia zmaga
się z objawami depresyjnymi.
Jak zapobiec poczuciu samotności?

Samotność, izolacja, przekonanie o byciu
niepotrzebnym, apatia, a nawet
depresja to codzienność, w której żyje
wielu seniorów. Jak zmienić tę sytuację?
Odpowiedź jest prosta – przez
kontakt z drugim człowiekiem
i zaangażowanie się w pomaganie.

OPIEKA MEDYCZNA 50+
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Po co nam wolontariat?
Kontakt z drugim człowiekiem
oraz aktywność poza domem
obniżają poczucie wyobcowania.
Seniorzy mogą odnaleźć satysfakcję i sens życia w wolontariacie,
czyli bezinteresownym działaniu na rzecz innych. Pomaganie
sprawia, że seniorzy cieszą się
lepszym zdrowiem fizycznym
i psychicznym – ryzyko zachorowania na depresję spada.
Oczywiście działalność wolontariacka przynosi wiele korzyści,
przede wszystkim lokalnej społeczności. Życiowe doświadczenie starszego pokolenia stanowi
cenne źródło wiedzy, z którego po
prostu warto czerpać inspirację.

Pomaganie sprawia,
że seniorzy cieszą
się lepszym
zdrowiem fizycznym
i psychicznym.
Każdy znajdzie coś dla siebie
Seniorzy, którym zależy na byciu
aktywnym, powinni zapoznać
się z ofertą Akademii III Wieku.
Warto również sprawdzić, jakie
organizacje działają w najbliższym
otoczeniu, np. koła gospodyń
wiejskich, towarzystwa przyrodniczo-krajoznawcze bądź
kluby seniora. Informacje o wielu
akcjach, np. „Seniorzy czytają
dzieciom”, bardzo często można

znaleźć też w bibliotekach i domach kultury.
Warto zajrzeć
Więcej informacji można znaleźć
na stronach:
• Centrum Inicjatyw
Senioralnych, centrumis.pl
• Ogólnopolska Sieć
Centrów Wolontariackich,
wolontariat.org.pl
• senior.gov.pl.
Seniorzy i ich rodziny mogą uzyskać wsparcie psychologiczne,
dzwoniąc pod bezpłatny numer
800 171 800 (Telefon Zaufania
dla Seniorów „Nie jesteś sam”).

Sposób na samotność
Badanie „Sytuacja społeczna
osób w wieku 65+”, zlecone przez
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, pokazało, że z samotnością
w codziennym życiu zmaga się
co piąta osoba po 65. roku życia.
Wolontariat, np. udział w akcjach
charytatywnych, organizowaniu
uroczystości bądź wycieczek,
pomoc sąsiedzka, jest świetną
okazją do poznania nowych
osób, które nie tylko mierzą się
z podobnymi problemami, ale
również mają zbliżone zainteresowania. ■

Opieka medyczna 50+
CZESNE: 0 zł
Podczas zajęć nauczysz się wykonywać czynności pielęgna
cyjne i opiekuńcze. Dowiesz się, w jaki sposób aktywizować
osoby chore do zwiększenia samodzielności życiowej.
Zdobyte umiejętności będą bardzo przydatne w codziennym
życiu i pomogą w opiece nad najbliższymi, którzy są w po
trzebie. W trakcie zajęć, prowadzonych w miłej atmosferze,
poznasz ludzi w podobnym wieku, z którymi będziesz mógł
wymienić się doświadczeniami i nawiązać przyjaźnie.
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