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Dam szansę kobiecie
Oddajemy na ręce
czytelników marcowe wydanie „Gazety
Senior”, w którym
zawsze sporo miejsca poświęcamy
kobietom. Dlatego
nie mogło zabraknąć
w nim kobiecych
sukcesów i kobiecych bohaterek. To
wszystko znaleźliśmy u autorki kryminałów Hanny Greń,
która trochę kazała
czekać na swoje
powieści. Jednak od
czasu debiutu sumiennie oddaje kolejne, poczytne tomy.
Co przygotowała tym
razem?

REKLAMA

Linda Matus: Właśnie
ukazała się „Północna
zmiana”. Mamy lata 80.,
Inga Piątkowska staje
u progu dorosłego życia.
Kobiety są częstymi bohaterkami w kryminałach
Hanny Greń. Czy jest ku
temu szczególny powód?
Hanna Greń: Zasadniczym
powodem jest to, że sama
jestem kobietą, dlatego
łatwiej jest mi wczuć się
w psychikę osoby tej samej
płci. Poza tym w literaturze
kryminalnej przeważają
bohaterowie – mężczyźni,
postanowiłam więc, że dam
szansę kobiecie. Niech
pokaże, co potrafi i udowodni, że w niczym prócz
siły fizycznej nie ustępuje
mężczyznom. Czy zamysł
się powiódł, niech ocenią
czytelnicy.

W jednym z wywiadów
powiedziała Pani, że
mówienie o uczuciach
sprawia Pani trudność.
Zaskakujące, ponieważ
droga do tego, kto zabił,
zawsze prowadzi przez
uczucia, które targają
bohaterami, a kobiety
nie mają z uczuciami

problemu. Czy to kolejny
stereotyp? Co kobieca
perspektywa wnosi do
zagadki Pani zdaniem?
To prawda, że mówienie
o uczuciach sprawia mi trudność, ale nie wysnuwajmy
od razu zbyt daleko idących
wniosków. To, że o tym nie
mówię, nie oznacza, że nie
odczuwam. Nie uważam za
stereotyp stwierdzenia, że
kobiety są emocjonalne. Te,
które ja znam, są właśnie
takie i chyba tylko ja jestem
jakaś inna. Kobieca perspektywa jest najczęściej zupełnie inna od męskiej, dlatego
przy rozwiązywaniu zagadki
warto by mieć do dyspozycji
śledczych obu płci. Jestem
pewna, że każde z nich
zwróciłoby uwagę na zupełnie inne szczegóły.

Zaczęła Pani pisać swoje
powieści dopiero na
emeryturze. Stała się
Pani poczytną autorką
i kobietą-instytucją. Czy
z perspektywy własnych
doświadczeń poleca Pani
późny sukces?
Nigdy nie jest za późno
na realizację marzeń, ale

nie polecam pójścia moją
drogą. 55 lat to trochę za
późno na debiut, zwłaszcza
w dzisiejszych czasach, gdy
bycie pisarzem to nie tylko
pisanie książek, ale i udział
w akcjach promocyjnych,
nagraniach czy spotkaniach z czytelnikami. A tu
wygląd już nie ten i zdrowie
szwankuje, a najczęściej
zwyczajnie się nie chce. ☺
Ale z drugiej strony absolutnie bym z tego nie zrezygnowała.

Hanna Greń to spora biblioteczka i pasja do czytania. Jaką dobrą książkę
(oprócz swoich pozycji)
poleciłaby Pani naszym
dojrzałym czytelniczkom?
Serdecznie polecam kryminały Małgorzaty Rogali,
Anny Klejzerowicz, Anny
Kańtoch i Izabeli Janiszewskiej. Żeby nie było, że mam
uprzedzenia do mężczyzn,
dorzucę do puli genialne
kryminały autorstwa Ryszarda Ćwirleja, Roberta Małeckiego, Marcina Wrońskiego
i Przemysława Żarskiego.
Z literatury obyczajowej polecam książki Agnieszki Lis,
Edyty Świętek i Agaty Bizuk.

Pisarz pracuje w domu,
przy biurku, więc z tej
perspektywy pandemia niewiele zmieniła,
ale pomysły rodzą się
w normalnym życiu, które
zostało nam odebrane.
Dla zachowania dobrej
kondycji pisarskiej czego
brakuje Pani najbardziej?

fot. Ogniskova

Dlaczego seniorka powinna sięgnąć po „Północną
zmianę”?

W moim zawodowym
życiu pandemia w zasadzie
zmieniła niewiele. Przedtem
również pisałam w domu lub
w ogrodzie. Brakuje mi natomiast spotkań z czytelnikami. Tej cudownej atmosfery,
gdy można porozmawiać
twarzą w twarz, pośmiać się
wspólnie i razem ponarzekać na zachowania bohaterów. ☺ Tego spotkania on-line nigdy nie będą w stanie
zastąpić.

Seniorka powinna przeczytać tę książkę, bo nikt tak
jak ona nie pojmie specyfiki
tamtych czasów. Z jednej
strony brak w sklepach podstawowych artykułów, z drugiej niemal darmowe wczasy
pracownicze i daleko posunięta pomoc socjalna. Z jednej kiepskie płace, z drugiej
pewność, że zawsze będzie
się miało pracę. Niemożność
głośnego głoszenia swoich
poglądów kontra ludzka
życzliwość, która obecnie
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Święto
kobiecości

Ilona Zakowicz: gerontolożka

Bogna Bartosz:

i kulturoznawczyni.
Od ponad 10 lat współpracuje
z osobami starszymi
i na ich rzecz. Jest autorką
i współautorką ponad 30
publikacji naukowych,
członkinią zespołów
projektowych i badawczych.

zajmuje się zawodowo
psychologią od 30
lat. Stara się odkryć
czynniki decydujące
o wysokiej jakości
życia osób 60+. Jest
autorką i współautorką
70 artykułów oraz 6
książek.
fot. Julia Bartosz

NA 2 GŁOSY … A CZASAMI 3. Cykl

Realizacja: Bogna Bartosz, Bianka Lewandowska, Ilona Zakowicz
Bogna: Przed nami święto –
Dzień Kobiet. Dla niektórych
kontrowersyjne, kojarzące
się z goździkami i rajstopami
wręczanymi w zakładach
pracy. Dzisiaj jednak może
być dla wszystkich okazją do spotkań i rozmów
o kobietach i kobiecości. Jak
twierdzą niektórzy historycy,
jego początki sięgają czasów
starożytnych. Skąd wywodzi
się ten dzień?
Ilona: Choć w wielu krajach
Święto Kobiet celebrowane
jest od roku 1910, w Polsce
upowszechniło się w czasach
PRL-u. Pierwsze obchody
Dnia Kobiet odbyły się 28
lutego 1909 r. w Stanach
Zjednoczonych, a zapoczątkowane zostały przez Socjalistyczną Partię Ameryki.
Oficjalnie Międzynarodowy
Dzień Kobiet ustanowiony
został w roku 1910, podczas
drugiego Międzynarodowego
Kongresu Kobiet Socjalistek
w Kopenhadze. Święto to,
jak podają źródła, wywodzi
się z ruchów robotniczych
w Ameryce Północnej i z założenia służyć miało utrwalaniu idei równości, uczczeniu
pamięci sufrażystek walczących o równouprawnienie
kobiet, równemu traktowanie
w pracy, a także zapewnieniu
prawa wyborczego kobietom. Międzynarodowy Dzień
Kobiet obchodzimy w tym
roku po raz 111-ty i choć
kojarzony jest raczej z niezobowiązującymi podarkami,
warto w tym dniu pamiętać
także o promowaniu praw
kobiet.
Bogna: Kobiecość współ-

cześnie jest bardzo mocno
powiązana z sytuacją i prawami kobiet, ich ograniczaniem w różnych krajach.
O tym warto i należy pamiętać. Tym bardziej w marcu.
Międzynarodowy Dzień
Kobiet w większości krajów
obchodzony jest przecież 8
marca, oczywiście są wyjątki
- w Tunezji świętuje się je 13
sierpnia, jednak celebrowanie kobiecości w marcu nie
jest przypadkowe…

Ilona: Zdaniem części histo-

ryków, pierwowzoru Święta

Kobiet należy doszukiwać
się w „Matronaliach”, których
twórcą był podobno legendarny założyciel Rzymu
- Romulus. Obchodzone na
początku marca „Matronalia”
to rzymskie uroczystości,
stanowiące okazję do świętowania początku nowego
roku (rozpoczynającego się
właśnie marcu), celebrowania macierzyństwa, płodność
i pierwiastka żeńskiego
w naturze. Tego dnia, zwyczajowo, kobiety traktowane
były w sposób wyjątkowy,
otrzymywały upominki,
spełniano ich życzenia.
Należy jednak zaznaczyć, że
„Matronalia” były świętem
kobiet zamężnych – matron
(z łac. matrona ‘matka’). Nie
było Świętem Kobiet w dzisiejszym jego rozumieniu,
a raczej wiosennym świętem
matek, kobiet zamężnych,
posiadających dzieci. Pierwszego dnia roku kobiety brały
udział w procesji, a następnie
w gaju, przy świątyni bogini
połogu Junony Luciny na
Eskwilinie (jedno z siedmiu
wzgórz rzymskich), składały
w ofierze kwiaty i modliły się
o szczęście w życiu małżeńskim, opiekę nad rodziną,
potomstwo, a także poród
bez komplikacji.

Bogna: Marzec zatem „od
zawsze” kojarzy się z kobiecością. Jednak nurtuje
mnie pytanie – jak należy
dzisiaj w XXI wieku kojarzyć
prawdziwą kobiecość? Z tą
spotykaną najczęściej - medialną? Epatująca młodością,
atrakcyjną smukłą figurą
i beztroską, karierą i sukcesem zawodowym, rodzinnym, towarzyskim… czy
może nie tylko? Jak definiować dzisiaj kobiecość?
Bianka: Myślę, że py-

tania, które zadałaś, są
bardzo ważne. Czym jest
kobiecość? Jak się czuję
z gotowymi definicjami
i z obrazami kobiecości,
które mnie otaczają? Jak
odczuwam ją w sobie? Jak
mnie to ogranicza, a jak
wspiera i wzmacnia? Już
samo zadawanie sobie tych
pytań w różnych momentach
naszego życia wiele zmienia.

Otwiera nas na przestrzeń
odczuwania i myślenia, którą
określić można jako „świadomą kobiecość”.

Bogna: Może dzisiaj
kobiety nie muszą już tak
bardzo koncentrować się na
„urzeczywistnianiu siebie”,
mówiąc językiem Junga?
Przecież dzisiaj ekspresja
własnej kobiecości jest
zupełnie inna niż kilkadziesiąt lat temu. Wielu współczesnych powie, że dzisiaj
kobietom wolno więcej
i nie mają już jak wcześniej
problemów z ujawnianiem
swoich potrzeb… Świat połowy XX wieku z czasów Carla
Gustawa Junga to zupełnie
inny świat niż nasz - początków XXI wieku.
Bianka: W książce "Podróż
Bohaterki" Maureen Murdock
znaleźć można ciągle jednak
aktualne słowa: „Na obecnym etapie naszej kultury
kobiety mają do spełnienia
swoje zadanie. Jest nim pełna akceptacja kobiecej natury, nauczenie się doceniania
samych siebie jako kobiet
oraz uleczenie głębokiego
zranienia kobiecości” Wciąż
mamy problem z akceptacją
siebie, pogodzeniem się
z sobą, polubieniem siebie
takimi jakimi jesteśmy.
Ilona: Może z wiekiem

łatwiej jest być dla siebie
dobrą? Im jesteśmy starsze,
tym więcej dla siebie wyrozumiałości i ciepła?

Bianka: Ten proces bez

względu na wiek wymaga
rozpoznania w obszarze kobiecości i uleczenia również
tego, co „kryje się w cieniu” jest trudne, czasem bolesne.

Ilona: Ta „wewnętrzna
podróż” może być niełatwa,
metaforycznie można wręcz
powiedzieć, że pełna wybojów, niepewności i obaw,
gdzie nas droga zaprowadzi… Lepiej ją odbywać
w samotności czy z innymi?
Bianka: W tej podróży

wspierają nas doświadczenia
innych - wspaniale, kiedy
kobiety w różnym wieku

mogą się słuchać i przeglądać w sobie nawzajem. Ta
wewnętrzna, doświadczana
kobiecość jest przecież
o niebo bogatsza niż usztywnione wzorce, kojarzone
z metrykalnym wiekiem. Na
każdym etapie życia może
przejawiać się jako dziewczęca radość, macierzyńska
opiekuńczość czy dojrzała
mądrość. Jednak szczególną
rolę pełni to, co jest cnotą
późnej dojrzałości, co można
określić jako pełną miłości, akceptującą mądrość.
Każda z nas „aby odnaleźć
swoją drogę, potrzebuje
mocy trzeciej – babki – tej,
która jest jedno pokolenie
wstecz i przeżyła pełen krąg
kobiecego życia. Przewodnictwo babki pomaga jej
powrócić do krainy matek,
nie dlatego, że ją kiedykolwiek opuściła, ale dlatego, że
daje jej perspektywę, która
pomaga kobiecej jaźni odnaleźć własne korzenie”.*

Bogna: Spójrzmy zatem wstecz, sięgnijmy do
opowieści kobiet z naszej
rodziny, tych o codzienności
i o wyjątkowych zdarzeniach.
One pokazują nam, kim były
i są w naszej rodzinie kobiety
– jak babcie potrafiły „ugotować z niczego”, jak mamy,
ciotki czy kuzynki szyły, a raczej czarowały z kawałków
materiału kreacje na bal, jak
te wszystkie kobiety uczyły
nas prawd o świecie. Te
prawdy nie zawsze przecież
jedynie słuszne zmuszały
nas do tego, by szukać swojej. Przekazujemy je zresztą
dalej, nie tylko przez słowa,
ale przez wybory życiowe,
postawy, emocje.
Ilona: Można powiedzieć, że
siły możemy i powinnyśmy
poszukiwać w historii kobiet
z naszej rodziny.
Bogna: Tak - doceniajmy

siebie, akceptujmy, wzmacniajmy swoją siłę, przywołując często obrazy, jak silne
były nasze babcie, jak silne
są nasze córki, jak mocne
mogą być dzięki nam nasze
wnuczki. Chwalmy, doceniajmy siebie i nasze przyjaciółki. A jednocześnie przyjmij-

Kontakt z Redakcją https://www.gazetasenior.pl/kontakt

Gościnnie
Bianka Lewandowska
my też to, co było w naszym
życiu trudne i bolesne,
nie odrzucając niełatwych
doświadczeń kobiecości.
Z prostego powodu – smutek
i trud, obawy i niepewność
nas kształtują, pozwalają poznawać siebie i co niezwykle
ważne dostrzegać swoją siłę.
Celebrujmy kobiecość we
wszystkich jej przejawach
na każdym etapie życia. Nie
tylko 8 marca.
* Cytat pochodzi z artykułu Naomi Ruth Lowinsky
„Mother of Mothers: the
Power of the Grandmother
in the Female Psyche”
w tłumaczeniu Małgorzaty
Kalinowskiej

Bianka Lewandowska:

psycholożka; szczególnie
interesuje się teorią i praktyką
psychoterapii oraz doświadczaniem przez człowieka własnego ciała. Prowadzi terapię
indywidualną osób dorosłych
w obszarze zaburzeń lękowych i psychosomatycznych,
problemów towarzyszących
przewlekłym chorobom somatycznym, kryzysów rozwojowych i egzystencjalnych.
REKLAMA

Snujemy swoje plany,
a wielki architekt
losów swoje.
Nikt jeszcze nie wygrał
z przeznaczeniem.
Powieść Magia przeznaczenia Barbary Rybałtowskiej, autorki poczytnej Sagi Bez pożegnania, to saga
rodzinna zamknięta w jednym tomie.
To historia pewnej rodziny i tworzących ją niezwykłych kobiet, które stają przed wyzwaniami rzucanymi przez los. Młoda Francuzka przyjeżdża do Polski
w poszukiwaniu śladów swoich przodków i wpada
prosto w ramiona przeznaczenia. Opowieść o jej
rodzinie odkrywa przed nią historię Polski z czasu
zaborów, Wielkiej Rewolucji Rosyjskiej, przedwojennej Francji, drugiej wojny światowej, współczesnej
Polski i Paryża ostatnich dziesięcioleci. Poznając
scenerię, w jakiej toczyło się życie jej Prababci,
Babci i Mamy sama czuje, że wedle tylko sobie znanych zasad kieruje nią przeznaczenie.
A wielki reżyser – los – uśmiechał się pobłażliwie i swoje wiedział...

BARBARA RYBAŁTOWSKA – autorka
słynnej Sagi Bez Pożegnania, powieści m.in.
Kuszenie Losu i Romanse w Paryżu, biografii
m.in. Barbara Brylska w najtrudniejszej roli.
Piosenkarka, autorka tekstów piosenek,
aktorka, malarka.

www.axismundi.pl

4

Gazeta Senior nr 03/2021

REKLAMA

JADŁOSPISY INDYWIDUALNE
I FAMILIJNE, EDUKACJA ŻYWIENIOWA
W PROFILAKTYCE I LECZENIU
CHORÓB DIETOZALEŻNYCH
ANALIZA SKŁADU CIAŁA

Dietoterapia

• nadwagi, otyłości, niedożywienia
• schorzeń metabolicznych:
cukrzycy, dny moczanowej, zaburzeń lipidowych
• w chorobach układu krążenia:
nadciśnieniu, miażdżycy
• w chorobach przewodu pokarmowego:
żołądka, jelit, trzustki, wątroby,
pęcherzyka żółciowego
• w dysfunkcji nerek
• w alergiach i nietolerancjach
pokarmowych
• w celiakii, chorobie
Leśniowskiego-Crohna

Bilansowanie jadłospisów
w żywieniu specjalnym
DLA SENIORÓW
Tel. 693 638 539
E-mail: info@abcdietetyk.pl
www.abc.dietetyk.pl
Izabela Helman
dietetyk
i żywieniowiec

Wizyty we Wrocławiu:
ul. Krzywoustego 21/1D (piątki i soboty)
ul. Krasińskiego 29 Artemed Centrum
Medyczne (poniedziałki)

www.GazetaSenior.pl

Spełniajmy marzenia!
Jadwiga Kwiek ABC Psychologii dla seniorów. Cykl
Przyjaciel życzy mi
zawsze pięknych
marzeń, bo jak mówi,
marzenia są falą,
która niesie nas
po oceanie życia.
Sceptyk powie, że
fale bywają zdradliwe i nie wiadomo
dokąd nas zaniosą.
Pobłażliwie wypowie
słowo „marzyciel”
w charakterze kubła
zimnej wody, mającej
nam uświadomić, że
„bredzimy”, jesteśmy
niepoważnymi, „oderwanymi od życia
fantastami”.
M. Twain przestrzega nas
przed takimi ludźmi, mówiąc:
Trzymaj się z dala od ludzi,
którzy tłamszą twoje marzenia. Mali ludzie zawsze to robią. Jednak naprawdę wielcy
sprawiają, że Ty także możesz stać się wielki”.
Martyna
Wojciechowska
twierdzi, że „jedyne co nas
ogranicza przy spełnianiu
marzeń to nasza własna wyobraźnia. Sukces jest efektem ciężkiej pracy, cierpliwości, pokory i wiary, że
wszystko w życiu jest możliwe”. J.Bissett jest zdania, że
marzenia po to są za duże,
abyśmy mogli do nich dorosnąć. Seniorzy już zapewne dorośli. I komu, jak komu,
ale polskim seniorkom nie
brakuje cierpliwości, pokory i umiejętności ciężkiej
pracy. Ćwiczyły się w tym
przez całe swoje życie. Pora
na uruchomienie wyobraźni
i wiary w sukces.
Jak to zrobić? Lęk przed
marzeniami, zmianą, niewiadomą jest powszechną reakcją. Uruchamia czarne scenariusze. Należy zacząć od
uświadomienia sobie: skąd
się biorą marzenia? Mogą
one być zarówno odzwierciedleniem naszej obecnej
sytuacji, ale i niezrealizowanych tęsknot z dzieciństwa.
Bywają pochodną doznawanych uczuć. Poczucie samot-

ności rodzi marzenie o wielkiej miłości. Treść marzeń
jest pochodną wieku, płci,
statusu, aktualnej sytuacji.
Seniorzy pragną zdrowia
i szczęścia dla siebie oraz
bliskich: dzieci i wnuków.
Chcą również godnie żyć
i cieszyć się każdym dniem.
Ważny jest też kontekst kulturowy. Nasze babki będąc
w naszym wieku, myślały już
o swoim pogrzebie, gromadziły środki na dobrą trumnę i wystawny nagrobek. My
myślimy o kolejnej wycieczce, nauczeniu się obsługi
nowego smartfona, obcego
języka.
Kolejne ważne kwestie to:
po co marzymy i co dają
nam marzenia? Dzięki marzeniom lepiej się poznajemy, bo marzenia pokazują
nasze skryte pragnienia.
Są motorem do działania,
mobilizują, pomagają uporządkować życie, nadać mu
sens. Wytyczają cele. Stymulują nasza kreatywność
i twórcze myślenie. Wymyślanie różnych scenariuszy
życiowych rozbudza wyobraźnię. Pozwala oderwać się
od rzeczywistości, uspokaja,
relaksuje, poprawia nam samopoczucie. Marzenia mogą
być zarówno lekiem na zły
nastrój, jak i na nieśmiałość.
W marzeniach możemy być
kimkolwiek chcemy i robić
to, co chcemy. A nasze mózgi zachowują się wtedy tak,
jakby to się działo naprawdę.
Przechodzą „suchy” trening.
Ale, jak wszystko w życiu,
marzenia mogą mieć też
ciemniejszą stronę. Mogą
nas nadmiernie odrywać
nas od rzeczywistości. Powodować
zapominanie
o obowiązkach, życie ułudą.
Nadmierne poświęcanie się
marzeniom może sprawić, że
nie będziemy się skupiać na
tym, co dzieje się wokół nas
i tym samym możemy przegapić szansę na spełnianie
naszych marzeń. Będziemy
bujać w obłokach, zamiast
zająć się przygotowywaniem
projektu, który przybliżyłby
nas do spełnienia marzeń.
Zatem do spełniania marzeń potrzebna jest nie tylko
silna motywacja, wyobraźnia, ale też odrobina zdrowego rozsądku.

Kilka ważnych pytań

K. Romanowska
radzi
przyjęcie następującej strategii: zanim zaczniesz spełniać
marzenia, usiądź na chwilę
przy kawie i odpowiedz sobie
na następujące pytania:
1. Po co mi to?
2. Co chcę uzyskać?
3. Jak chcę się czuć, osiągnąwszy swój cel i spełniwszy marzenie?
4. W jaki sposób chcę dane
marzenie spełnić?
5. Czy wiedzie do niego tylko
jedna droga? Jeśli jest ich
więcej, którą podążę i z jakiego powodu?
6. Jakie jest ryzyko i czy
o taką proporcję zysków
do kosztów mi w tej sprawie chodzi?
7. O co potrzebuję zadbać,
by mieć to, co chcę – biorąc pod uwagę siebie samego i świat, w którym
żyję?

Spełniamy
w 5 krokach

marzenia

Dobrze jest odpowiedzieć
na te pytania na piśmie. Powiedzieć to sobie na głos,
nawet patrząc na siebie w lustrze. Zobrazować je sobie.
Zaangażujemy wtedy większe obszary mózgu, większe
obszary psychiki w realizację
marzeń. Zadbać o to, żeby:
1. Marzenia były konkretne,
to pozwala wytyczać jasne
cele, uświadamiać sobie
czego naprawdę chcemy.
Zamiast zakładać, że „poprawię znajomość angielskiego”, powiedzieć sobie,
że „nauczę się stu nowych
słówek do wakacji”. Nazwanie i ukonkretnienie marzenia pozwoli łatwiej dążyć
do zamierzonego celu.
2. Zaplanować
sposób
spełnianie marzenia, nie
czekać aż wszystko zrobi
się „jakoś samo”. Poszukaj
odpowiedniego słownika,
zaloguj się na stronie internetowej, która pomoże ci
kontrolować postępy. Naklej karteczki z aktualnie
poznawanymi
słówkami
w widocznych miejscach.
Odsłuchuj poprawną wymowę, sprawdzaj poprawność
pisowni.
Poproś
kogoś, żeby cię „odpytał”. Zacznij używać tych
słówek w zdaniach i szerszych wypowiedziach.

Dr Jadwiga Kwiek – psycholog, psychoterapeuta. Emerytowany pracownik naukowy, dydaktyk, wykładowca m.in. psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prezes założyciel UTW w Tarnowie Podgórnym,
na którym prowadzi popularne zajęcia z psychologii dla seniorów.

3. Działać małymi krokami,
tak, żeby każdy przybliżał
cię do realizacji celu. Podziel drogę do realizacji
marzenia na etapy, nazwij
je i wytycz im ramy czasowe. Załóżmy, że do wakacji zostały cztery miesiące,
wtedy należy opanowywać
25 słówek miesięcznie,
około sześciu tygodniowo.
A zatem każdego dnia należy się skupić na zaledwie
jednym słówku. Prawda,
że jest to nie tylko do zrobienia, ale wręcz do perfekcyjnego wykonania?
4. Wizualizować swoje cele,
wyobrażaj sobie, jak to będzie, jak marzenie się spełni. Kiedy w czasie najbliższych wakacji swobodnie
porozumiesz się z ludźmi
na ulicy. Łatwiej dogadasz
się w sklepie, hotelu. Przestaniesz się wstydzić swojego dukania i machania
rękami. Poczuj tę przyjemność i satysfakcję. Dodadzą ci siły.
5. Nie zniechęcać się niepowodzeniami i nie rezygnuj
ze swoich pragnień. Nigdy
nie jest tak, że wszystko
układa się gładko i bezkolizyjnie. Któregoś dnia
może nas dopaść paskudny ból głowy. Innego, ktoś
może bardzo potrzebować
naszej pomocy. Nie traktuj
tego jednak jak przysłowiowych kłód po nogi rzucanych przez los. Spójrz
na to jak na kolejne wyzwania, dzięki którym możesz się sprawdzić jeszcze
lepiej. I uzyskać jeszcze
większą satysfakcję.
Czy masz już marzenie
na czas po pandemii? Może
warto się teraz nad tym zastanowić i dobrze przygotować do jego realizacji? Poświęcając mu uwagę, mniej
odczujesz
niedogodności
dnia dzisiejszego. Powodzenia!

Pionowo: 2. elana. 3. nakaz. 4. kwacz. 5. laba. 6. baba. 7. bieda. 8.
imacz. 13. zagadka. 14. rodzina. 15. prasa. 16. stado. 17. chili. 18.
rodak. 19. jajko. 20. Agata. 26. morze. 27. netto. 28. akant. 30. wieko.
31. tryby. 33. Romeo. 34. teraz. 38. robot. 39. mazur. 40. nitki. 42.
zegar. 43. taras. 44. nożyk. 45. nawa. 46. sens.
Poziomo: 1. sernik. 6. babcia. 9. wiata. 10. jaskra. 11. bielak. 12.
czara. 15. paszcza. 18. rajza. 21. godło. 22. analiza. 23. dójka. 24.
dzida. 25. amoniak. 29. kwota. 32. karat. 35. gratka. 36. emeryt. 37.
numer. 38. remont. 41. azotyn. 45. nosze. 47. brzytwa. 48. garaż. 49.
winda. 50. tarcica. 51. rysak.

ROZWIąZANIE KRZYżóWKI: „WIEK TO TYLKO LICZBA”.
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Z radością i z przytupem
Maria Orwat

REKLAMA

Spędź Wielkanoc 2021 nad morzem
W porozumieniu z Zającem Wielkanocnym
stworzyliśmy pakiet który, sprawi,
że świąteczny relaks w Willi Karmazynowa
Przystań będzie beztroski i radosny

cena pakietu 740 zł/os.

Cena obowiązuje od 02.04 do 05.04.2021 r.
W pakiecie:
• 4 dni/ 3 noce
• Noclegi w komfortowych,
przestronnych pokojach
• Pełne wyżywienie: wyśmienite śniadania oraz
obiadokolacje

• Bogata oferta wyrobów
własnych, w tym uroczyste
śniadanie Wielkanocne
• Bezpłatny pobyt dziecka do
3 lat, dziecko od 3 do 12 lat
50% ceny
• Przedłużona doba hotelowa
do godziny 16.00

Możliwość przedłużenia
pobytu wraz ze śniadaniem
w cenie 75 zł/os./doba
AkcEptujEmy bony turystycznE
Bezpłatny parking
Bezpłatny Internet

tel.: 91 38 13 903
www.karmazyn.eu

E-mail: wkarmazyn@gmail.com

DW Koral w Niechorzu zaprasza

Chyba wszyscy seniorzy pamiętają Dzień
Kobiet obchodzony
w czasach słusznie minionych. Do uroczystości związanych z tym
dniem przygotowywano się dużo wcześniej.
Przy kawie i ciastku
dostawałyśmy prezenty, najczęściej rajtuzy
i oczywiście goździk.
Były też tańce zorganizowane i prywatki.
Kto z nas wtedy myślał
o przemijaniu, o tym,
że życie się zmienia
i będziemy seniorami...
Eilleen Kramer - najstarsza tancerka świata – mawiała, że do starości trzeba się
przygotować przez kreatywną
pracę. Czy można tańcząco
przejść przez życie, zatańczyć
je w dosłownym tego słowa
znaczeniu? Danuta Szaflarska
tańczyła stale, do końca swego długiego i twórczego życia.
Ruch, rytm i dźwięk miała we
krwi i kościach. Tańczyła, jak
tylko miała okazję, nawet gdy
gotowała.
Taniec jest jedną z najbardziej wszechstronną form ruchu. Był świętowaniem życia.
Teraz odkrywamy go na nowo,
staje się powszechny, nie czekamy na specjalne okazje.
Zupełnie obcy ludzie, tańcząc
razem, nagle stają się sobie
bliscy, uśmiechają się, tworzą

wspólnotę. Widać to było na
protestach. W Poznaniu na ulicy św. Marcin, ludzie przechodzili koło Akademii Muzycznej,
z której studenci wystawili głośniki i puścili poloneza. Tłum
oszalał. Spontanicznie zaczęły
tworzyć się pary i zatańczono
korowody, kółeczka, przeplatanki, tunele, mijanki. Nagle
więcej osób dołączyło i tańczyli,
tańczyli. Wytańczyli zmęczenie,
izolację. Cieszyli się sobą. Radość wypełniła ulicę. Po jakimś
czasie inna grupa zatańczyła
popularną Belgijkę – jeden
z tańców w kręgu. Zupełnie
spontanicznie. Pięknie.

Mistrzostwo

To jest sztuka – Taniec. Zawiera
wiedzę, która ma ścisły związek między ciałem i umysłem.
A ruch, rytm i dźwięk umożliwia
wyrażanie emocji, które przez
lata zatrzaśnięte w mięśniach.
Teraz mogą się bezpiecznie
ujawnić, przetańczyć i przetransformować na spokój.
Od lat prowadzę tę formę
zajęć, teraz z seniorami, którzy
nie muszą mieć wspaniałej kondycji. Każdy tańczy najlepiej,
jak potrafi, na miarę własnego
mistrzostwa. I osiąga niekoniecznie idealną, ale doskonałą
formę fizyczną.

Dla zdrowia i dobrego
samopoczucia

Taniec usprawnia i przywraca
ruchomość stawów, poprawia
gęstość kości, koordynację
ruchów, równowagę, dzięki
czemu wzmacnia się zaufanie
do siebie. Odzyskujemy umiejętność szybkiej decyzji w momentach krytycznych np. przy
potknięciu się. Pięknie chodzi-

Tańczące Seniorki

Przy głównej alei spacerowej kurortu czeka na Państwa nowoczesny ośrodek. Komfortowe pokoje z bogatym wyposażeniem. Wysoki standard obsługi.

Kazimierz Nawrocki

Wielkanoc 02.04 – 06.04.2021

Taniec stał się ulubioną
rozrywką seniorów,
w której entuzjaści
tańca rozwijają się
i spełniają marzenia.
To cieszy, ponieważ
taniec to doskonała
forma aktywności. Wyzwala energię i radość
życia. Ma ogromną siłę
integracji, która dla
starszych jest ważna.

• nocleg w 1-,2-, 3-,4- os.
pokojach z łazienkami
• czajnik, lodówka, WiFi
i balkon w każdym pokoju
• drink powitalny
• 3 posiłki dziennie (bogate
śniadania i kolacje w formie

bufetu, obiady serwowane
do stolika)
• w pierwszy i drugi dzień
Świąt Słodkie popołudnia
z ciastem, kawą i herbatą
• w pierwszy i drugi dzień
świąt uroczyste śniadanie

Pobyt ze śniadaniem od 85 zł/os
Pobyt z pełnym wyżywieniem
(śniadanie, obiad, kolacja)
od 115 zł/os.
RezeRWacje:
tel.: 602 431 913
Al. Bursztynowa 8, Niechorze

e-mail: dwkoral@dwkoral.pl
www.dwkoral.pl

Właśnie z myślą o entuzjastach tańca UTW w Ostrowie
Wlkp. stworzył przed dziesięcioma laty projekt, w ramach
którego powołano do życia
zespół Tańczące Seniorki. Od
początku kieruje nim Maria
Wojtaszek, pedagog i animator

kultury. To przebojowa, charyzmatyczna kobieta, porywająca
za sobą tłumy. Można to było
nieraz zaobserwować, patrząc
na żywiołowy odbiór występów
Tańczących Seniorek. Członkiniami zespołu są słuchaczki
sekcji kształtowania sylwetki.
Wspólnie tworzą i ćwiczą układy taneczne m.in. joga - dan-

my z wysoko uniesioną głową,
lekko i płynnie.
Poprawia się wydolność serca, dzięki czemu zwiększa się
dotlenienie komórek. Pogłębia
i reguluje oddech, który z wiekiem trochę słabnie.
Reguluje pracę układu trawiennego, przez co maleje ryzyko wzdęć, uczucia pełności,
czy niestrawności.
Wzmacnia
odporność.
Układ odpornościowy jest ściśle powiązany z aktywnością
fizyczną, szczególnie wśród
seniorów, kiedy odporność
w naturalny sposób słabnie.
Tańczący rzadziej zapadają na
przeziębienie, grypę.
Taniec stymuluje nasz mózg,
wzmacnia i buduje nowe połączenia neuronalne, dzięki czemu
poprawia się pamięć. Zmusza
tańczących do szybkości w podejmowaniu decyzji np. obrócić
się w prawo, lewo, stanąć, klasnąć, powtórzyć nowe kroki itp.
W przypadku tańców w kręgu każdy ma swoje miejsce,
sąsiada z prawej i lewej strony, a wspólny ruch tańczony
w tym samym rytmie i melodii powoduje, że czujemy się
bezpiecznie, wspieramy się,
współodczuwamy, czujemy się
odpowiedzialnie.
Budujemy
wspólnotę.

Nie dla mnie?

Czasem słyszę „Nie będą tańczyć, bo boli kręgosłup, ale
przyszłam chociaż popatrzeć”.
Dobrze – odpowiadam – ale nie
siedź, patrz i chociaż kołysz się,
ruszaj się. Po jakimś czasie dołącza do grupy i tańczy. Po zajęciach pytam: jak kręgosłup?
Przez moment nie rozumie pytania, później odpowiada – nic
ce, zumba dla seniorów, tańce
z rekwizytami oraz tańce regionalne i narodowe. Sumiennie
przygotowują się do występów
dla szerokiej publiczności.
„Nasz Jubileusz - mówi Maria
Wojtaszek, to okazja, aby pokazać, co przez minione lata wypracowałyśmy, wytańczyłyśmy
i przeżyłyśmy. Mamy ogromną
satysfakcję, że poprzez występy na wielu scenach miast, miasteczek i wsi dawałyśmy innym
radość i nadzieję, udowodniłyśmy, że dojrzały wiek może być
barwny i ciekawy, pełen pozytywnych emocji”.
W ciągu minionych dziesięciu lat w zajęciach koła tanecznego uczestniczyły 33 seniorki
i Zbyszek - występujący gościnnie. Od początku istnienia
zespołu wierne mu pozostały
do dzisiaj: Zofia Kempa, Barbara Łebska i Irena Szczembara.
Chęć do pracy w tym zespole
zgłosiło ostatnio 15 osób.

Jubileusz - jak zespół
spędził te 10 lat?

Pierwszy występ grupy tanecznej, która nie była jeszcze
Tańczącymi Seniorkami, odbył

nie boli, zapomniałam. Ciało ma
taką mądrość w sobie, że zatańczy tak delikatnie, że uwolni
wszystkie zatrzaśnięte emocje.
Tylko trzeba zaufać sobie. Ta
ufność pomaga odkryć w sobie
cechy zapomniane, wyparte,
zawstydzające: siłę i wdzięk,
moc i delikatność, odwagę
i otwartość na zmiany, których
życie nam nie oszczędza. Te
zmiany w dzisiejszej rzeczywistości zniewalają, osłabiają, ale
seniorzy mówią do zobaczenia
za tydzień, mamy naładowane
akumulatory. Jesteśmy mocni.
Nie czują się samotnie w tłumie,
wracając do domów.

Po prostu tańcz

Ze zdziwieniem zauważają
w sobie życzliwość w stosunku
do siebie, chęć opiekowania się
sobą, nigdy wcześniej nie pomyśleli, że tak można. Tę odkrytą
uśmiechniętą życzliwość przenoszą na inne, często nieznane
osoby. Odkrywają w sobie zmianę, jakiś wewnętrzny uśmiech,
który rozświetla oczy i całe ciało.
Jeśli nie ma możliwości spotykania się w tańcu z grupą,
tańcz sam/a, nie tylko w Dniu
Kobiet. W marcu. Często. Włącz
ulubioną muzykę i tańcz, tak
jak chcesz. Spontanicznie.
Żadnych wyuczonych kroków,
figur. Zaufaj sobie. Jesteś jedyną wyjątkową, niepowtarzalną
istotą na ziemi. Zatańcz siebie,
ciesz się sobą. Zatańcz swoją osobistą nową pocovidową drogę w życiu. Z radością
i przytupem.
Maria Orwat jest instruktorką improwizacji tańca i symboliki ciała oraz nauczycielką
tańców w kręgu.
się w styczniu 2012 r. na zabawie karnawałowej OUTW,
drugi z okazji Dnia Dziecka na
lotnisku w Michałkowie, gdzie
pierwszy raz seniorki zatańczyły
walca. Pozostał on ulubionym
układem tanecznym zespołu.
Po raz pierwszy jako Tańczące
Seniorki wystąpiły w listopadzie
2012 r. w Ostrowskim Centrum
Kultury podczas gali kabaretu Przyjaciele Benny Hilla. Od
tego czasu zespół odwiedził
wszystkie gminy powiatu ostrowskiego. Widziano go na
lokalnych imprezach z okazji
Dnia Kobiet, Dnia Nauczyciela,
Dni Seniora, Majostaszkach
i Senioraliach. Ponadto brał
udział w obchodach Dnia Babci i Dziadka w Galerii Ostrovia
i w ludowych, regionalnych
świętach: Dyni, Pyry, Kaczora,
Świniobiciu i obrzędach dożynkowych. Tańczące Seniorki
bawiły swoimi występami dzieci
w Szkole Szpitalnej. Z Mikołajem bywały często na oddziale
chirurgii dziecięcej w Szpitalu
Miejskim. Program Tańczących
Seniorek z zachwytem i podziwem oglądali pensjonariusze
DPS-ów powiatu ostrowskiego.
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Z inspiracji Tańczących Seniorek podobny zespół powstał
w Odolanowie.

Nie tylko tańczą

„Dzielimy się naszym dobrem
- mówią członkowie zespołu
- z dziećmi i osobami z niepełnosprawnościami, dotkniętymi
przez los nie tylko w Polsce,
ale też poza jego granicami”.
Zespół przygotował Paczkę
Pomocy dla rodziny z Białorusi na Boże Narodzenie 2019
r. Występował w Truskawcu
na Ukrainie - na zaproszenie
Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa "Zgoda"
w Borysławcu, gdzie przy tej
zorganizował zbiórkę pieniędzy na kolonie dla polskich
dzieci. Podziękowaniom nie
było końca.
Idąc za głosem serca, Tańczące Seniorki zorganizowały
koncert charytatywny na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy połączony ze zbiórką
do puszek. To było niezapomniane przeżycie tuż przed
wybuchem epidemii.
„Tańczące Seniorki są zawsze gotowe do udziału w tej
największej na świecie orkiestrze. Dlatego tęsknimy za
powrotem do normalności”. mówi liderka grupy Pani Maria.
Zespół, nie mogąc zorganizować ze względy na pandemię
koncertu
charytatywnego,
nagrał program dla orkiestry,
który został zaprezentowany
w podczas koncertu transmitowanego przez Telewizje PROART, zaś wolontariuszki Regina
Banaszak i Stefania Frencel
zebrały do puszek na WOŚP
kwotę 2148,56 złotych. Gratulujemy!

Wizytówka Ostrowa
Wlkp.

Zespół Tańczące Seniorki stał
się wizytówką Ostrowskie-

go Uniwersytetu Trzeciego
i miasta. W tym miejscu warto
wspomnieć o Festiwalu Twórczości Seniorów dla Wielkopolski i województwa lubuskiego, w którym to Tańczące
Seniorki zdobywały w latach
2013, 2018 i 2019 odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie
miejsce w kategorii taneczno-ruchowej. W 2015 r. na zaproszenie niemieckiego miasta
partnerskiego
Nordhausen
zespół uczestniczył w obchodach ich Święta Miasta - Święta Rolanda, gdzie z zachwytem
przyjęto program "Z tańcem po
Europie". Program ten zespół
prezentował później w DPSach, w instytucjach kultury,
a także podczas uroczystości
w Ostrowie Wlkp., Kaliszu i Poznaniu, za każdym razem entuzjastycznie przyjmowany przez
publiczność w różnym wieku.
Wielkim przeżyciem dla
członków zespołu było spotkanie ze znaną aktorką Emilią
Krakowską, która podczas
odbywającego się FORUM
KOBIET w Ostrowie Wlkp.
z aplauzem przyjęła występ
Tańczących Seniorek i wyraziła
uznanie dla ich talentu.

Same o sobie

Swoimi refleksjami podzieliły
się ze mną członkinie zespołu Tańczące Seniorki- Danuta,

ZDROWOTNE
POŃCZOCHY
UCISKOWE

Irena, Basia i Jola, które podkreślały, jak są zadowolone
z faktu, że zdecydowały się na
udział w zespole tanecznym.
Dla nich to było spełnienie
młodzieńczych marzeń, na
które dotąd brakowało czasu
albo odwagi. Decydując się na
pokonywanie swoich słabości
w dojrzałym wieku, odnalazły radość. Przekonały się, że
w jesieni życia stać je jeszcze
na wiele, mogą wzmocnić poczucie własnej wartości, ale
też usłyszeć pochwały z ust
najbliższych - dzieci i wnuków.
„Mając na uwadze te korzyści
- dodają - warto podarować sobie czas, by cieszyć się życiem
i dzielić radością z innymi”.
Rozmiłowane w tańcu seniorki z Ostrowa Wlkp. dowiodły, że
taniec uwalnia w ludziach to, co
najpiękniejsze. Z osiągnięć zespołu jest dumny także prezes
ostrowskiego UTW Józef Kozan, który stwierdził, że: „Udział
w tym zespole całkowicie odmienił życie wielu kobiet. Z godną podziwu pasją uczestniczą
w zajęciach wymagających wytrwałości i wysiłki. Dzięki temu poznały swoją wartość i zaczęły
z większym optymizmem patrzeć w przyszłość”.

2 klasa kompresji
(23 - 32 mmHg)

MICRO

COTTON

Fot. Irena Szczembara,
Barbara Peukert

Zadbaj o zdrowie swoich nóg
Wiele z nas, kobiet,
marzy o zgrabnych
nogach aż do „samej
szyi”. Ale jeszcze więcej
chciałoby mieć po prostu sprawne nogi, które
nie bolą od żylaków. Bo
schorzenie to aż w 60%
dotyka właśnie panie.
Czym są żylaki i jak
z nimi sobie poradzić?
Żylaki to widoczny objaw
przewlekłej niewydolności żylnej (PNŻ) kończyn dolnych.
Uszkodzenia zastawek żylnych
pojawiają się często również
w wyniku przebytych stanów zapalnych, co prowadzi do zastoju
krwi w żyłach i poszerzenia ich
ścian. Żylaki mogą być schorzeniem dziedzicznym, choć
nie tylko, bo za ich powstawanie odpowiedzialne są również:
siedzący tryb życia, wiek, brak
aktywności fizycznej, otyłość,
przebyte ciąże, praca w pozycji

stojącej lub siedzącej.
Podstawą kuracji jest terapia
kompresyjna, w początkowym
stadium PNŻ wykorzystująca
wyroby profilaktyczne w pierwszej klasie ucisku, a w poważniejszym stadium wyroby kompresyjne w drugiej i wyższej
klasie kompresji.
Ochrona żył przy pomocy wyrobów pończoszniczych polega na tym, że w okolicy kostki
pończocha wywiera określony
ucisk, który stopniowo zmniejsza się ku górze nogi. Udowodniono, że wzmacnianie w taki
sposób ścian żył w dolnej części
nóg skutecznie wpływa na poprawę krążenia krwi i wspomaga jej powrót do serca. Przed
zastosowaniem odpowiedniego
wyrobu należy wykonać badanie USG Dopplera w gabinecie
lekarskim.

Jak dobrać rozmiar?

Najważniejszy wymiar to obwód
podudzia tuż nad kostką stawu
skokowego. Pomiaru dokonujemy na nodze możliwie najmniej
dotkniętej obrzękiem, np. po
nocnym odpoczynku lub leżeniu

z nogami uniesionymi do góry.
W Avicenum znajdziemy szeroki
asortyment wyrobów pończoszniczych, wykonanych z różnorodnych materiałów (lycra,
bawełna, microwłókno), kolorów, z wykończeniem z koronki
lub lamówki. Większość z nich
występuje w wersji z czubkiem
otwartym lub zamkniętym, co
pozwala cieszyć się komfortem
podczas ich noszenia.

FINE

WYKOŃCZENIE:
koronką
lamówką
czubek otwarty
czubek zamknięty

Aktywność i zdrowa dieta

Oprócz kompresjoterapii w zakresie profilaktyki przeciwżylakowej istotną rolę odgrywa tryb
życia.
Zadbaj o zdrowie swoich nóg
będąc aktywną, bo ruch pobudza krążenie. Stosuj zdrową
dietę, bogatą w wit. C i E, błonnik, wapń, magnez, cynk i polifenole. Wystrzegaj się długiego
stania lub siedzenia, zakładania
nogi na nogę, noszenia zbyt
ciasnych spodni i wysokich
obcasów. Odpoczywaj z lekko
uniesionymi nogami. Stosuj
zimny prysznic i zimne okłady
na nogi. Noś podkolanówki lub
pończochy profilaktyczne.

WIĘCEJ INFORMACJI NA: avicenum.eu

avicenum.eu
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Optymiści żyją dłużej
Andrzej Wasilewski
Z pandemią oswoiliśmy się jakoby. Lęk
jest nadal, ale jest to
lęk oswojony, chociaż
zagrożenie jest ciągle
blisko. W kolejce do
kasy w sklepie słyszę
rozmowy znających
się ludzi: ten umarł,
tamta umarła, tutaj
najpierw umarła ona,
a w kilka dni później
on itd. Kierownik
cmentarza w 70
tysięcznym mieście
mówi, że liczba pochówków w roku 2020
wzrosła w stosunku
do roku 2019 o 26
procent. Lęk jest więc
zasadny, ale nie powinien nam przesłaniać
innych zagrożeń dla
wieku podeszłego,
które wcale nie zniknęły mimo pandemii.

Przyczaiły się na
obrzeżach naszej
świadomości jako
niegdyś istotne, ale
teraz, teoretyczne bo przysłonił je większy cień, większego
lęku.
Ludzie są już zmęczeni izolacją społeczną. Coraz silniej
pragną naturalnych, żywych
kontaktów. Rozmowy telefoniczne przestają zaspokajać
tę potrzebę. Znajomi zaczynają się odwiedzać, chociaż
nie masowo. Pani w kwiaciarni mówi, że coraz częściej
zaczyna sprzedawać drobne
wiązanki
„odwiedzinowe”.
Mój kolega Antek, człowiek
wiekowy, po drodze wstąpił
odwiedzić „na pogaduchę”
naszą
samotną
koleżankę Irkę. Gospodyni mająca
również dość odosobnienia,
uradowana posadziła gościa
w pokoju i weszła do kuchni
zrobić kawę. Zanim jednak
elektryczny czajnik przestał
szumieć – jak opowiada Antek,- spiesznie z niej wyszła

i bez słowa usiadła jakoś krzywo i bezwładnie na krześle
przy stole. Twarz miała jednostronnie wykrzywioną, jedną powiekę opadniętą, jedną
rękę bezwładną i bełkotała
coś niezrozumiale, a drugą
ręką czyniła jakieś dziwne gesty. Biedny Antek, jak opowiada, zbaraniał tą nagłą zmianą
Irki. Z przerażenia, sam stracił
głowę, nie wiedział, co się
stało i co on sam powinien
zrobić. Widząc, że dzieje się
dramatycznego, przerażony,
zaproponował Irenie, żeby
się może na chwilę położyła na tapczanie i chciał jej
w tym pomóc, ale kobieta
okazała się bezwładna. W jej
fizycznie trudnym, niezrozumiałym bełkocie, domyślił
się tylko jednego, chociaż
zniekształconego słowa: pogotowie. Zatelefonował więc.
Ratownicy zjawili się w ciągu
10 minut. Zatelefonowali do
szpitala: mamy świeży udar,
organizujcie zespół.

Udar, zawał mózgu,
apopleksja

Udar mózgu zwany dawniej
apopleksją występuje nagle,
niespodziewanie i w Polsce

dotyka rocznie 80 tysięcy
osób głównie w wieku emerytalnym i przedemerytalnym
(55+), z czego 15% umiera w ciągu miesiąca a 25%
w ciągu 3 miesięcy. Każde 20
minut zwłoki zwiększa ryzyko
zgonu o 15%, a czas krytyczny to 3 godziny od wystąpienia objawów. Tak zmarł znany
piosenkarz Zbigniew Wodecki. Podkreślić należy, że osoba będąca w takiej chwili
sama w domu, nawet jeśli ma
rozeznanie co się z nią dzieje, nie jest w stanie wezwać
pomocy tak z powodu fizycznego unieruchomienia, jak
i ledwie słyszalnego, niezrozumiałego bełkotu (język jest
bezwładny). Z tych, którzy
przeżyli 2/3 żyje z trwałym,
znacznym
upośledzeniem,
a 30% wymaga do końca życia stałej opieki innych osób.
Incydent ma dwojaki obraz
kliniczny: albo jest to zator
naczyń krwionośnych w mózgu, wskutek czego następuje
niedotlenienie komórek mózgowych i po kilku minutach
zaczynają one nieodwracalnie
umierać (udar niedokrwienny
to 85% przypadków), albo
wskutek pęknięcia jakie-

goś naczynia krwionośnego
mózg zaczyna zalewać się
krwią, co skutkuje jeszcze
gorzej (wylew krwawy). Dla
tego w przypadku objawów
sugerujących udar, kluczową
rolę pełni tempo znalezienia
się w szpitalu jako szansa
przeżycia. Nasza koleżanka,
mimo że mieszkająca samotnie, miała to szczęście,
że w tym niespodziewanym,
dramatycznym momencie nie
była sama w domu, był ktoś,
kto wezwał pomoc i pomoc
przybyła natychmiast. Obecnie kobieta jest po leczeniu,
dłuższej rehabilitacji i dzięki
natychmiastowej interwencji
lekarskiej niesprawność ma
niewielką – lekko powłóczy
nogą. Jest natomiast zupełnie sprawna umysłowo, co
jest bardzo ważne, a o Antonim mówi, że uratował jej
życie, za co jest mu bardzo
wdzięczna.

Rekonwalescencja

Po zakończeniu leczenia
szpitalnego u chorych z powodu ich dysfunkcjonalności
znacznie obniża się poczucie
jakości życia (po szpitalnej
rehabilitacji, przy wypisie i tak

70% ma niedowład). Chorzy
bardzo często mają objawy
otępienia (40%), objawy lękowe (40%) lub depresyjne
(30%). I trudno się dziwić, ale
z drugiej strony, te stany psychiczne utrudniają rehabilitację. Rehabilitacja w stanach
poudarowych, w zależności
od stopnia dewastacji mózgu, bywa długotrwała, wymaga cierpliwości i zaangażowania samego chorego. A z tym
często bywa kiepsko z powodu braku optymizmu, poczucia życiowej klęski, znacznego obniżenia samooceny
i depresji. Optymizm pobudza w ludziach motywację,
wytrwałość oraz determinację
do osiągania celów. Optymiści starsi niż 65, starzeją się
wolniej i w lepszym zdrowiu,
a także żyją dłużej niż osoby
depresyjne, pesymistyczne
i zgorzkniałe. Podobnie ludzie
towarzyscy, często spotykającymi się z przyjaciółmi oraz
osoby często śpiewające
mając lepsze samopoczucie,
mając w sobie więcej radości
życia, mają lepszą motywację
poprawy zdrowia. Badania
dotyczące optymizmu i jego
wpływu na funkcjonowanie

REKLAMA

EMIGRANCI

NOC

Pierwszy tom przejmującej sagi
o poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi.

NA BLOKOWISKU

Galicja, rok 1902.
Niepiśmienny chłop
Włodek Gajda
słyszy w karczmie
opowieść miejscowego nauczyciela
o mlekiem i miodem
płynącej Brazylii.
Zafascynowany, podejmuje najważniejszą decyzję w życiu –
z żoną Hanną i trójką
dzieci opuszczają
ubogą wieś i wyruszają za ocean.
Wierzą, że w krainie
rzekomo ofiarowanej Polakom przez
Matkę Boską czeka
ich dostatnie życie.
Tymczasem już sama podróż przynosi ogrom problemów.
Biedacy muszą zmierzyć się z ludzką niegodziwością i bezdusznym systemem. W Bremie Gajdowie w odruchu serca
przyjmują pod swoje skrzydła osamotnioną Zuzannę, córkę
warszawskiego dorożkarza. Dodatkowo Hannę dręczy
skrywana tajemnica, która jeszcze bardziej skomplikuje
losy rodziny.
Jakie powitanie zgotuje Polakom Brazylia? Czy odnajdą się
w obcym świecie? I czy ziemia obiecana okaże się rajem?

Nowy tom serii „Kryminał pod psem”
Marty Matyszczak!
Prywatny detektyw
Szymon Solański
tuż po ślubie z Różą
Kwiatkowską znika
bez śladu. Świeżo
upieczona żona z nieodłącznym kundelkiem Guciem próbują
go odnaleźć. W tym
samym czasie na
mysłowickim osiedlu,
pod blokiem aspiranta
Barańskiego, zostaje
znalezione ciało mężczyzny. Na zlecenie
spółdzielni Róża
i Barański zaczynają
szukać zabójcy wśród
lokatorów. Równolegle poznajemy historię
chłopca mieszkającego
w feralnym bloku w latach osiemdziesiątych,
a wraz z nią kulisy sąsiedzkiej imprezy, która skończyła się tragedią.
Róża Kwiatkowska tropi mordercę. Ktoś inny śledzi Różę...
Do czego doszło w środku nocy na blokowisku?
No i co się stało z Solańskim

czerwona zaraza,
czarna śmierć
Drugi tom mrocznej serii
twórcy czasu Honoru!
Czerwiec 1945.
W poniemieckim
Świnoujściu morze
wyrzuca na brzeg
szczątki kilku mężczyzn. Tymczasem
w miasteczku szerzy się epidemia
nieznanej choroby.
Adam Kostrzewa,
jedyny detektyw
w okolicy, próbuje
ustalić, kim były
ofiary. Ma nadzieję, że to pomoże
powstrzymać
zarazę. Śledztwo
prowadzi do
mrocznych sekretów III Rzeszy,
chronionych teraz
przez tajne służby
sowieckiego
imperium. Wkrótce Kostrzewa z myśliwego zmienia się
w zwierzynę – sam staje się obiektem dochodzenia. Podejmując samotną walkę, odkrywa tajemnice, które ukazują
przerażającą wizję powojennej Europy.
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organizmu przewlekle chorych pokazują, że osoby takie
mają niższe wartości ciśnienia tętniczego niż pesymiści,
w sytuacjach stresowych ich
centralny układ nerwowy reaguje mniejszymi napięciami
wegetatywnymi oraz charakteryzuje optymistów mniejsze
ryzyko zakrzepów w układzie
krwionośnym. Tak więc ważniejszym postępowaniem jest
wyprowadzanie chorego ze
stanów obniżonego nastroju
niż pokrzykiwanie na starą,
chorą matkę, że nie dość
przykłada się do ćwiczeń, co
raczej wzbudzi w niej ukrywany bierny opór obronny niż
wzmożenie wysiłku w ćwiczeniach, do których motywację
ma raczej słabą. Niedocenianą pomocą dla „udarowców” jest również masaż
porażonych partii ciała. Nie
koniecznie musi to być masaż profesjonalisty (najlepszy, ale kosztowny w częstym
interwale czasowym), często
dobre efekty daje staranne,
długotrwałe głaskanie przez
osobę bliską („kto tam panie
miałby czas i cierpliwość!”),
ponieważ życzliwy dotyk ma
działanie psychostymulujące
aktywność układu samoregulacji procesów wewnętrznych
organizmu. Po dwóch, trzech
tygodniach takiej psychostymulacji efekty nie są wprawdzie oszałamiające, ale zauważalne w zakresie poprawy
czucia w skórze, czasem ruchomości w stawach.

Samoobserwacja

Tylko pozornie udar jest
zdarzeniem nagłym. Jeśli
ktoś słucha swego organizmu, może odebrać sygnały
ostrzegawcze kilka dni lub
tygodni wcześniej. Może to
być pojawienie się nieznanych wcześniej migren z bólem nie do zniesienia. Może
w oczach pojawiać się podwójne widzenie, osłabienie
jednej ręki lub jednej nogi,
twarz w uśmiechu stała się
asymetryczna,
zaburzenia
równowagi, poczucie zagubienia z nie rozumieniem co
się do tej osoby mówi. W takich przypadkach dobrze jest
się skontaktować z lekarzem
rodzinnym i zasugerować
badanie w kierunku zagrożenia udarem. Nie wystarczy,
sądzę, powiedzieć tylko: od
kilku dni podwójnie widzę i czekać na reakcję. Lekarz
bowiem może pójść zupełnie
innym torem myślowym i skierować nas np. do okulisty, co
będzie rozczarowaniem, ale
zawinionym przez nas wskutek błędu komunikacyjnego:
nie mówimy, dlaczego objaw
nas zaniepokoił, pozostawiając drugiej stronie dowolność
interpretacyjną. Musimy brać
pod uwagę, że jesteśmy dzisiaj np. dwudziestą osobą badaną przez lekarza, wskutek
czego rozległość analityczna
jego umysłu wobec objawów
zgłaszanych przez kolejnego
pacjenta może być już tego
dnia już nie tak bardzo wy-

ostrzona, spłycona. Dlatego
nasza sugestia może mieć
istotne znaczenie w ukierunkowaniu rozumowania na nasze oczekiwania.
Dobrze jest ponadto wiedzieć, jakie są czynniki ryzyka
udarów. Otóż statystycznie,
udary zdarzają się najczęściej
osobom po 65 r.ż. (80% pacjentów), cierpiącym na nadciśnienie tętnicze (92% udarowców ma tę dolegliwość),
brak aktywności fizycznej –
85% pacjentów (ciągłe przesiadywanie w domu z dreptaniem do kuchni i czasem
do najbliższego sklepu nie
liczy się jako aktywność),
choroba wieńcowa oraz otyłość (50% pacjentów). Znana mi pogodna i towarzyska
70-latka z chorymi stawami
biodrowymi codziennie, bez
względu na pogodę, robi
w miarę szybki marsz na 3
okrążenia pobliskiego stadionu, po czym kombinuje do
kogo pójść na pogaduszki,
albo kogo zaprosić na kawkę,
albo co zorganizować. Ma się
ze zdrowiem, oprócz bioder,
doskonale i ciągle paple równie doskonałe dowcipy. Jest
pogodna, więc lubiana, wieku
po niej nie widać. Mówi, że
dba o zdrowie poprzez ruch,
a nie tabletki. I o to chodzi.

Optymiści

Reklamowany Polocard nie
wszystko załatwia. Nie powinni go przyjmować astmatycy,
osoby z dną moczanową,

przyjmujący leki moczopędne, niektóre leki przeciw nadciśnieniu itd. Dobrze więc
wiedzieć, że w profilaktyce
tej nagłej i bardzo niebezpiecznej przypadłości, dużą
rolę odgrywa styl życia, czyli optymizm, towarzyskość,
trochę sportu na miarę wieku
i pogoda w sercu, zamieszkiwanie z kimś albo telefon
z przyciskiem automatycznego alarmu pomocy, połączony z medykami w miastach,
gdzie taka usługa istnieje
(np. Poznań). To nie są czcze
slogany
propagandowe,
lecz prawidłowości psychologiczne: w opowiastkach
z osobami zaprzyjaźnionymi
rozładowujemy drobne stresy wewnętrzne wyzbywając
się tego co nas zasmuca
lub irytuje, ćwiczymy sprawność umysłową, wielostronność procesów mózgowych,
w śmiechu rozluźniamy napięcia mięśniowe i „oczyszczamy duszę”, w aktywności
fizycznej pobudzamy całe
zespoły fizjologiczne do spalania energii i złogów metabolicznych, podtrzymujemy
sprawność mięśniową, krążeniową i limfatyczną. Tego
objaśnienia wystarczy? Do
dzieła zatem.

Odporność po menopauzie

Jak ją wspierać, by nic się nie zmieniło?
Prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego zależy
od wielu czynników,
wśród których wymienić
możemy przemiany,
jakie zaszły w naszym
organizmie w związku
z przebytą menopauzą.
Zmiany zachodzące
podczas klimakterium
mogą w istotny sposób
wpłynąć na Twoje codzienne funkcjonowanie.
Jeśli z powodu menopauzy zmienił się Twój
styl życia, a brak ruchu
i nieodpowiednia dieta
źle wpływają na twoją
odporność, to znak, że
czas stawić czoła złym
nawykom.
Jak wzmocnić układ odpornościowy po menopauzie?
Menopauza
(klimakterium,
okres przekwitania) u wielu
kobiet trwa około dziesięciu lat
i nie oznacza konieczności rezygnacji z radości życia. Wiele
się zmienia, jednak dzięki optymistycznemu podejściu możemy ograniczać negatywne
skutki zmian, zachodzących

w organizmie. Problemy pojawiają się wtedy, gdy z powodu
menopauzy ograniczasz aktywność fizyczną, zmieniasz
nawyki żywieniowe i rozpoczynasz proces izolacji do swojej
samotni. Osłabienie, które odczuwamy, może być efektem
naszego postępowania.

Naturalne sposoby na
wspieranie odporności

Wspieranie odporności organizmu kobiety po menopauzie
wiąże się przede wszystkim ze
zdrową dietą oraz sporą dawką ruchu, zwłaszcza na świeżym powietrzu, niezależnie od
pogody. Wykorzystaj czas po
menopauzie, znajdź nowe hobby, korzystaj z przepisów na
zdrowe dania z dużą zawartością błonnika i witamin. Możesz
zwrócić uwagę na suplementy
diety takie jak Plusssz Odporność Senior 100% Complex
– tableki musujące o smaku
malina – dzika róża, bez dodatku cukru z sokiem owocowym
w proszku. Zawarte w produkcie składniki witaminy D3, B6,
B12 oraz cynk wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Preparat
zawiera dodatkowo składniki
pochodzenia naturalnego: ekstrakt z dzikiej róży i rutynę.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
REKLAMA
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Domowa apteczka Podarować swoje
Dolegliwości zdrowotne wymagają specjalistycznych konsultacji lekarskich. Nie ulega to
wątpliwości. Błędnym podejściem jest także leczenie się samodzielnie, a także zażywanie
leków na własną rękę. Mimo to,
w każdym domu powinna znajdować się apteczka, z najbardziej niezbędnymi produktami
czy lekami. Środków przeciwbólowych, przeciwgorączkowych czy opatrunkowych nie
może zabraknąć w żadnym
domu. Tak przygotowaną apteczkę, warto zabierać ze sobą
również na wyjazdy. Nigdy nie
wiadomo, co kiedy może się
nam przydać.

Urazy zdarzają się
wszędzie.

Seniorzy zazwyczaj wybierają
mało wymagające aktywności
fizyczne. Spacery, jazda na
rowerze czy chodzenie z kijkami to najczęściej wybierane
sporty wśród osób starszych.
Urazy mogą przytrafić się jednak wszędzie. Niezależnie czy
wyszliśmy na zewnątrz, czy
wykonujemy codzienne obowiązki domowe. Rany i urazy
naskórka, niezależnie od rodzaju należy starannie odkazić. Gwarantuje to znacznie
szybsze gojenie i nie sprzyja
rozwojowi zarazków i bakterii,
które wraz z krwią mogłyby

przedostać się do organizmu.
W tym celu warto sięgnąć do
domowej apteczki po środek
odkażający. Świetnie sprawdzi się preparat w formie
aerozolu. Łatwa i wygodna
aplikacja, a także sterylność
to podstawowe zalety produktu, jakim jest Oktaseplat. Substancja nazywana Oktenidyną
dichlorowodorkową
działa
bezpośrednio na powierzchni
rany, zaś Fenoksyetanol, przenika głębiej, regenerując błony śluzowe oraz niższe warstwy skóry. Preparat ten z racji
wygodnej formy warto zabrać
również ze sobą na spacer
czy przejażdżkę rowerową.
W razie potrzeby wystarczy,
że rozpylimy preparat na miejsce urazu.

wo wpływ ma na nie genetyka. Niezależnie od przyczyny, powodować mogą one
tendencję do owrzodzeń czy
ran. W tym przypadku Oktaseptal również okaże się być
przydatny. Środek odkażający
przyda się także przed i po
badaniu, jakim jest kolonoskopia, a także do dezynfekcji
po zdjęciu cewnika moczowego. Rozwój medycyny sprawił, że coraz więcej schorzeń
możemy zoperować. Również
i w tej sytuacji Oktaseptal
może okazać się niezbędny.
Chcąc przyspieszyć gojenie
się rany, warto pielęgnować
szwy, poprzez codzienną ich
dezynfekcję.

Oktaseptal nie tylko na
rany

Oktaseptal to preparat o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym oraz wirusobójczym. Świetnie sprawdzi się
więc latem, u osób cierpiących
na grzybicę międzypalcową.
Lek ma działanie odkażające,
ale także znieczulające, dzięki
czemu zastosowanie go może
przynieść ulgę w podrażnieniach
spowodowanych
noszeniem protezy dentystycznej. Preparat możemy
stosować wielokrotnie, aż do
momentu całkowitego ustąpienia objawów.

Preparat antyseptyczny używać możemy nie tylko w celu
dezynfekcji ran i skaleczeń.
Nie da się ukryć, że wraz
z wiekiem, człowiek cierpi na
coraz więcej schorzeń, a także w celu diagnostyki zdrowotnej wykonuje wiele badań.
Cukrzyca, czy miażdżyca to
choroby, które coraz częściej
dotykają osoby po 60 - tym
roku życia. Po części spowodowane są one nieprawidłową
dietą, czy nawykami, częścio-
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Octenidinum dihydrochloridum + Phenoxyethanolum

Inne zastosowania
preparatu

życie jak bukiet
polnych kwiatów
Krystyna Ziętak
Mam szczęście, bo
spotykam kobiety
w różnym wieku,
pełne pasji, warte
naśladowania, działające na rzecz tych
w pewnym sensie
wykluczonych lub
broniących się przed
wykluczeniem. I to
nie przypadek, że to
są kobiety. Mężczyznom chyba brakuje
empatii niezbędnej
w takich działaniach.
Wykluczenie ma
różne formy. Można
być wykluczonym
z powodu uwięzienia, wykluczonym
niepełnosprawnym,
wykluczonym cy-

frowo seniorem lub
emerytem szukającym na nowo miejsca w życiu. To na
potrzebach tych grup
skupiają się moje
bohaterki.
W kręgu niewidomych

Pierwsza z nich to Alicja Frank,
seniorka 75+. „Potrafi podzielić swoje życie na pół, jak
bukiet polnych kwiatów i podarować je innym”. Takie zdanie przeczytałam w roku 2016
w Gazecie Pomorskiej w artykule opisującym uroczystości
65-lecia założenia koła Polskiego Związku Niewidomych
w Świeciu nad Wisłą, mieście
znanym z zamku krzyżackiego oraz zakładów celulozy
i papieru. W ten sposób oceniono działalność Alicji Frank.
Patrząc na jej długoletnie za-

angażowanie w sprawy niewidomych, mam wątpliwości,
czy to jest tylko połowa - to
jest teraz całe jej życie. Pracę
społeczną rozpoczęła w roku
1999 jako prezes koła i nadal
nim kieruje. Mimo upływu lat
nie zwalnia tempa działań na
rzecz środowiska, do którego sama należy. Jej sukcesy
można mierzyć zmianą wielkości siedziby koła - od małego
pokoju w piwnicy Domu Kultury po dużą świetlicę w dawnej
bibliotece, w której organizuje
cieszące się bardzo dużym
zainteresowaniem spotkania
kulturalne, prelekcje i szkolenia o tym, jak funkcjonować
w świecie niewidomych. Alicja Frank tryska pomysłami.
Jej dewiza to „miłość caritas”,
serce ma na dłoni. Efektem jej
działań jest obecność niedowidzących w świadomości lokalnych władz i instytucji, które
m.in. dofinansowują wczasy
lecznicze i elektroniczne urządzenia mówiące.

www.GazetaSenior.pl
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Oczarowana
mediacjami

Inna seniorka to Grażyna
Lange, wiceprzewodnicząca
Wrocławskiej Rady Seniorów. Od ponad dwudziestu
lat pracuje społecznie w Radzie Osiedla Maślice. Fakt, że
mieszkańcy osiedla stale ją
wybierają, jest jej najlepszą
wizytówką. Śpiewa w Chórze
Maślic CON AMORE i Chórze
Melomana przy Narodowym
Forum Muzyki. Uwielbia kino
Si Senior w Dolnośląskim Centrum Filmowym i niedawno nauczyła się grać w brydża. Jak
sama mówi, na emeryturze
odkryła nowy sposób na życie,
zostając dyrektorem Domu
Mediacji. Jest pomysłodawczynią Wrocławskiej Wszechnicy Mediacji „Źródło” i prezesem Stowarzyszenia Mosty
Porozumienia. Wraz z innymi
przygotowuje zapowiedziany
na październik 2021 ogólnopolski I Kongres Mediatorów
Seniorów. W zeszłym roku
zaangażowała się w akcję mediacji w obronie dzieci w rodzinach skonfliktowanych. Nasze
drogi przecinały się kilka razy.
Obie byłyśmy wolontariuszkami w Domu Europy przed
wyborami do Parlamentu Europejskiego. Zastanawiam się,
skąd ta seniorka ma tyle energii. Jej zapał jest „zaraźliwy”.

Młodość dla starości

Następne moje bohaterki: Lena
Bielska, Agnieszka Bresler,
Ewelina Seklecka, Martyna
Wilk i Ilona Zakowicz seniorkami nie są. To młode, niezwykłe
dziewczyny i gdyby istniało
życie po życiu, chętnie wcieliłabym się w ich role. Patrząc na
świat przez ich okulary, widzę,
ile ja seniorka 75+ mogę jeszcze przeżyć. Gdy myślę o tych
wrocławskich dziewczynach,
to zawsze się uśmiecham, bo
wniosły w moje senioralne życie wiele radości, o czym można było się przekonać, czytając
o nich na moim blogu i w felie-

tonach opublikowanych w Gazecie Senior.
Lena Bielska to dla mnie
herstory i WenDo, ale też wolontariackie wsparcie kobiet,
które w pewnym okresie życia
doświadczyły trudnych przejść.
Zorganizowana przez nią w zeszłym roku grupa wsparcia była
świetnym lekiem „na pandemię”. Spotkania i rozmowy online uczestniczek grupy zostawiły we mnie trwały ślad. Cieszę
się z kontaktów z Leną Bielską.
Martynę Wilk poznałam
w roku 2018 na spotkaniu Grupy Dialogu Społecznego ds.
Technologii Obywatelskich. To
wtedy zrodził się zarys pomysłu
Wrocławskiego Wolontariusza
IT. Za jego realizację Martyna
Wilk dostała w roku 2019 tytuł
„Kreatywny Wrocławia”. Jej
działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu
są cenne dla tych seniorów,
którzy nie chcą być cyfrowo
wykluczeni. Ostatnio brała ona
udział w realizacji wyjątkowego
projektu, którego efektem jest
kalendarz przedstawiający 12
wspaniałych mam dzieci z niepełnosprawnością.

Pasje są zaraźliwe

Ewelina Seklecka to nie tylko
edukatorka seniorów, ale też
popularyzatorka ich dokonań.
Dzięki jej warsztatom dowiedziałam się m.in. jak komunikować, by być słyszalną, i dlaczego język „osobisty” jest ważny.
W roku 2019 w ramach projektu
„Inspiracje” Ewelina Seklecka
zaprezentowała na spotkaniach
grupę wrocławskich seniorów
z pasją - m.in. Halinę Krawczyk
i Jana Pawelskiego, którzy z radością przeszli na emeryturę,
bo wreszcie znaleźli czas na
realizowanie swoich pasji: podróży i fotografii. Ich fotografie
są niezwykłe - wyglądają jak
namalowane obrazy. Zdobyły
wyróżnienia na International
Photography Awards w USA
i były prezentowane w Klubie
Muzyki i Literatury.

Ilona Zakowicz od lat jest
związana z Uniwersytetem
Trzeciego Wieku. Nic więc
dziwnego, że pierwszy raz zobaczyłam ją na Drugich Dniach
Gerontologii w roku 2017. Jest
bardzo popularna wśród seniorek, które „zaraziła” miłością do książek. Zawsze można
liczyć na jej pomoc. Kiedyś
przez dwie godziny telefonicznie sprawdzała moje (seniorki) ustawienia na Facebooku.
Jest gotowa spełnić każde życzenie. Przekonałam się o tym
na zajęciach w Przestrzeni
Trzeciego Wieku w roku 2019
i teraz w klubie seniora na
Psim Polu. Już niedługo razem z koleżankami rozpocznie
realizację
innowacyjnego
projektu aktywizacji seniorów
„DraBiNa”, dofinansowanego
w ramach konkursu „Aktywni
Obywatele”. Zapowiada się to
bardzo ciekawie.

Niemożliwe jest
możliwe

Agnieszka Bresler w zeszłym
roku została stypendystką Prezydenta Wrocławia, a w roku
2018 „Kreatywnym Wrocławia”.
Poznałam ją w rolach wokalistki, reżyserki, aktorki, nauczycielki. Przy niej każdy uwierzy,
że jest niezwykły. Ja nabrałam
przekonania, że mogę być aktorką i potrafię udawać duchy.
Moja koleżanka seniorka Teresa Tarnawska pokonała brak
wiary w umiejętności wokalne
- stanęła na rękach i w tej pozycji do góry nogami zaśpiewała.
Ja nie miałam odwagi i siły na
to. Agnieszka Bresler współpracowała z teatrami w Szkocji,
Włoszech i w Polsce. W Glasgow przez pięć lat kierowała
własnym zespołem teatralnym,
a we Wrocławiu przyciągnął ją
Teatr Pieśni Kozła. Jednak rzuciła własną karierę zawodową
na rzecz pracy dla innych. Zajęła się „odkluczaniem” osób
osadzonych w więzieniach,
przygotowując z „wykluczonymi” w ten sposób spektakle
teatralne, wygrywające konkursy. Byłam na takim spektaklu
o Wierze Gran – niesamowite
wrażenia.
Lista moich bohaterek na
tym się nie kończy. Dzięki Ewie
Głowackiej wiem, co to jest
ZIN, nawet sama chciałam coś
takiego zrobić. Anna Ropiecka
zmotywowała mnie piramidą
Diltsa do gimnastyki. Jak odwdzięczyć się za to wszystko? Chyba pisząc o tym lub je
naśladując … Seniorki mogą
działać na różnych polach.
Świat należy do wszystkich.

Witamina D wzmacnia ochronę przed COVID-19
Czy wiesz, że niedobór witaminy D zwiększa ryzyko
zakażenia koronawirusem?
Wyniki badań amerykańskich naukowców nie pozostawiają wątpliwości.
Naukowcy z Uniwersytetu
Medycznego w Chicago przebadali 500 pacjentów z niedoborem witaminy D stwierdzonym rok przed badaniem

w kierunku COVID-19. Wyniki
ukazały związek między niedoborem witaminy D a prawdopodobieństwem zakażenia
koronawirusem – pacjenci ci
mieli dwa razy częściej dodatni wynik testu. Jak mówi dr n.
med. David Meltzer, główny
autor publikacji, suplementy
witaminy D zmniejszają ryzyko wirusowych infekcji dróg

oddechowych, a leczenie niedoboru witaminy D zmienia
ryzyko zakażenia COVID-19
i może mieć ogromne znaczenie na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.
Potwierdza to znaczenie witaminy D dla funkcjonowania
układu odpornościowego.
Źródło: Wprost, EurekAlert
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Zdrowe piersi to życie!

Najnowsza powieść Kristin Harmel
szturmem zdobyła listę bestsellerów
"New York Timesa".
„Od czasu „Słowika” aż do dziś nie
zdarzyło mi się skończyć książki
i nie móc mówić ze wzruszenia.
Poruszająca i monumentalna.”
– Fiona Davis
Z angielskiego przełożyły
Alina Jakubowska Elżbieta Kulicka
Powieść zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami z okresu II wojny światowej.
Pewnego dnia Eva Traube Abrams, bibliotekarka z Florydy,
układając książki na półkach zauważa w gazecie niezwykłe
zdjęcie. Zamiera... zdjęcie przedstawia książkę, której nie widziała od 65 lat. To dzieło to "Księga utraconych imion".
Artykuł opowiada o szabrowaniu bibliotek przez nazistów
w Europie podczas II wojny światowej – co Eva doskonale
pamięta – oraz poszukiwaniach, mających na celu odnalezienie ludzi związanych z książką ze zdjęcia. Ów XVIII-wieczny
tekst religijny, który ponoć zniknął z Francji w czasie wojny,
to niezwykle ciekawy przypadek. Niespodziewanie odnaleziony – został umieszczony w głównej berlińskiej bibliotece.
Zawiera pewien szyfr, lecz choć naukowcy łamią głowy, nie
potrafią go złamać, ani nie wiedzą, skąd się wziął.
Odpowiedzi na ich pytania zna Eva – lecz czy wystarczy jej sił,
aby wrócić do starych wspomnień i pomóc w odnalezieniu
osób zaginionych podczas wojny?
Zadedykowałam tę książkę miedzy innymi księgarzom i bibliotekarzom na całym świecie. Nie potrafię wyrazić, jak bardzo
urzeka mnie magia księgarni i bibliotek. Książki potrafią zmienić
życie, ale to ci ludzie, którzy je kochają i poświęcają im życie,
naprawdę coś zmieniają. Jeśli książki nie znajdują drogi do czytelników, którzy ich potrzebują – tracą swoją moc. A więc z całego serca dziękuję wszystkim, którzy pracują w księgarni czy
bibliotece – szczególnie tym z was, którzy są na tyle odważni
i przedsiębiorczy, by zostać właścicielami księgarni, co bywa
równie niebezpieczne, jak satysfakcjonujące. Książki to coś więcej niż tylko słowa na papierze; są mostami, na których buduje
się społeczności i rozwija bardziej empatycznych i świadomych
obywateli. Ci z was, którzy tak bardzo kochają książki, ze chcą się
nimi podzielić, naprawdę zmieniają świat.
Kristin Harmel

Przekonanie, że brak
czasu. Paraliżujący
strach, że niepokojące
objawy mogą oznaczać
najgorsze i lepiej tego
nie sprawdzać. Przyczyn, dla których kobiety nie zgłaszają się
na regularne badania
piersi jest wiele. Brak
decyzji to jednak także
decyzja, która może
kosztować życie. Warto
uczyć się na naszych
przykładach, regularnie
badać piersi i w razie
potrzeby reagować
od razu – mówią Anna
Kupiecka i Tomasz
Rejman i zachęcają do
udziału w akcji bezpłatnych badań USG piersi
prowadzonych przez
Fundację OnkoCafe Razem Lepiej.
Pierwsza myśl:
umieram…

„Ogromny szok. Pierwsza myśl:
umieram. A zasadzie już nie żyję.
Byłam przekonana, że diagnoza:
„rak piersi” równa się śmierć i nie
ma sensu walczyć”. – wspomina
Anna Kupiecka, prezes Fundacji
OnkoCafe - Razem Lepiej, która w 2012 roku zachorowała na
raka piersi. ”Pewnego dnia rozbierając się wieczorem, zdjęłam
biustonosz i zauważyłam na nim
ślad krwi. Lekarz, badania, diagnoza. Konieczna była operacja.
Niestety, okazało się, że w trakcie zabiegu został usunięty zbyt
mały fragment tkanki i konieczna
jest mastektomia. W moim organizmie rak rósł przez wiele miesięcy, być może lat. Miałam 42
lata i wydawało mi się, że temat
nowotworów mnie nie dotyczy.
Nigdy przedtem nie robiłam USG
piersi… Niestety, tak wydaje się
także wielu 20- i 30-latkom, które
słysząc diagnozę nowotworową,
czują się oszołomione i oszukane..”– mówi Anna Kupiecka.

Badania? Ratują życie!

Wcześnie wykryty nowotwór
piersi jest często w 100% uleczalny, a zastosowane leczenie może
być mniej inwazyjne. Cykliczne
badanie USG piersi lub mammografia zgodnie z zaleceniami
lekarza mogą uratować kobiecie
życie. Badania w przychodniach
to jednak nie wszystko. Konieczne jest także właściwie przeprowadzone comiesięczne samobadanie piersi i determinacja, by
w razie potrzeby szybko skonsultować niepokojące zmiany.
Jak przekonują Anna Kupiecka
i Tomasz Rejman, to może zdecydować o przeżyciu. „Czujność
na sygnały płynące z własnego
organizmu jest bardzo ważna.
Ich ignorowanie może skończyć

się tragicznie, o czym niestety
przekonałem się na przykładzie mojej własnej żony”.– potwierdza Tomasz Rejman, autor
książki pt. „Żyć każdym dniem.
Na bakier z rakiem”. Jego żona
Manuela wiedziała, że występujące w jej rodzinie przypadki nowotworów powinny skłonić ją do
regularnych badań kontrolnych.
– „I żona rzeczywiście regularnie
zgłaszała się na badania. Ostatnią mammografię przed chorobą
wykonała w lipcu 2009 roku, ale
już w pierwszej połowie 2010
roku zaczęła czuć, że dzieje się
coś niedobrego. Niestety, dowiedziałem się o tym już po odejściu
mojej żony…” - mówi Tomasz
Rejman.

Mów: sprawdzam!

Żona Tomasza Rejmana czuła
niepokojące objawy, ale strach
przed tym, co mogą one oznaczać, był paraliżujący. Przez wiele
miesięcy kobieta ukrywała swój
stan przed najbliższymi. Podczas
rodzinnych wakacji w czerwcu
2010 roku czuła się jednak już
na tyle źle, że nie była w stanie
brać udziału w codziennych
rodzinnych aktywnościach. Po
powrocie zgłosiła się do ginekologa. Jak wspomina Pan Tomasz,
kolejne wydarzenia potoczyły się
szybko: u żony zdiagnozowano
nowotwór piersi, potwierdzono,
że to złośliwy, szybko rosnący
6-centymetrowy guz. Podjęto
wszelkie możliwe formy terapii:
operacyjną, radioterapeutyczną,
chemioterapeutyczną. Jak mówi
Pan Tomasz, małżeństwo przeżyło razem kolejne sześć i pół roku
– „Choć był to wspaniały okres, to
było tylko sześć i pół roku” – mówi
Tomasz Rejman.

Sięgnij po męskie
wsparcie

Jak przekonują Anna Kupiecka
i Tomasz Rejman, w sprawach
zdrowia warto szukać wsparcia
i motywacji u najbliższej osoby. – „Kieruję się w życiu logiką.
Gdybym wiedział, że żonę zaniepokoiły jakieś objawy, natychmiast wysłałbym ją do lekarza.
Przecież jeśli byłaby zdrowa, badanie potwierdziłoby to i zdjęło
z niej ciężar stresu wynikającego z niepewności. Gdyby była
chora, wcześniejsza diagnoza
być może oznaczałaby lepsze
rokowania i ocaliła żonie życie.
Tak bym to żonie wytłumaczył”. –
mówi Tomasz Rejman.
Anna Kupiecka potwierdza:
– „W każdej kampanii prowadzonej przez naszą Fundację kładziemy akcent na rolę
wzajemnego wsparcia kobiet
i mężczyzn w chorobie nowotworowej. W kampanii „ProstaTa
Historia” zachęcamy mężczyzn,
by pozwolili się wspierać swoim
partnerkom, byli z nimi szczerzy.
Analogicznie, do tego samego
zachęcamy panie w kampanii
„BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa”. Wzajemna troska
o siebie powinna przejawiać się
przede wszystkim w dbałości
o zdrowie, stan i samopoczucie
drugiej osoby”.

Teraz Ty! Bez wymówek!

„Coś w samobadaniu piersi Cię
zaniepokoiło? Masz nawet skierowanie na USG piersi, ale na
jego realizację w swojej miejscowości musisz czekać zbyt długo? Nie czekaj, zgłoś się do nas,
pomożemy – zaprasza Anna
Kupiecka i dodaje: – W ramach
kampanii BreastFit dzięki wsparciu Fundacji Philips trwa akcja
bezpłatnych badań USG piersi.
Warto skorzystać i przyznać: czekanie nie ma plusów i po prostu
się nie opłaca!”
Do bezpłatnego badania USG
piersi są kwalifikowane panie,
które posiadają skierowanie na
badanie USG piersi, a u których
czas oczekiwania na diagnostykę w dostępnym punkcie opieki
zdrowotnej jest zbyt długi. Warunkiem skorzystania z badania
jest deklaracja możliwości samodzielnego dotarcia do jednej
z uczestniczących w programie
placówek ochrony zdrowia.
Po skontaktowaniu się z Fundacją OnkoCafe pod numerem
telefonu: +48 537 888 789 lub e-mailowo pod adresem: biuro@
onkocafe.pl i zakwalifikowaniu
na USG piersi panie otrzymają
unikalny kod, uprawniający do
realizacji badania diagnostycznego w jednym z uczestniczących w programie ośrodków.
Wolne miejsca na USG piersi są
wciąż dostępne w poniższych
placówkach:
Diagnosis Centrum Medyczne
ul. Planetarna 15/3, Zalasewo
AK Medical Pracownia USG ul.
Mohna 52/54, Toruń
Gabinet Lekarski Sylwia Gieletucha - Rosiak ul. Getta Żydowksiego 34, Zduńska Wola
Top Medical Sp. z o.o. ul. Zana
29, Lublin
Drogie Panie, wyciągnijcie lekcję
z naszych historii, wybierzcie dla
siebie zdrowie i życie – apeluje
Tomasz Rejman.
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Zapłać
podatek
w banku
lub online!
Otrzymałeś już decyzję
w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości,
leśnego i rolnego? Masz
czas na ich uregulowanie
do 15 marca. Jak to zrobić
w czasie pandemii?

Co ważne - Punkty Obsługi Bankowej PKO Bank Polski, zlokalizowane na terenie
Urzędu Miejskiego Wrocławia
są nieczynne. Ale podatek
zapłacimy bez prowizji w 20
oddziałach PKO Bank Polski
S.A. na terenie Wrocławia
oraz 6 placówkach w: Bielanach Wrocławskich, Jelczu
Laskowicach, Kątach Wrocławskich, Oleśnicy, Oławie
oraz Siechnicach.
- To duże ułatwienie dla
mieszkańców
Wrocławia.
Podatku nie opłacamy już
w Centrum Obsługi Podatnika przy ulicy Kotlarskiej.
Na takich samych zasadach
zrobimy to w 20 punktach
na terenie całego miasta. To
szczególnie ważne dla osób,
które nie korzystają z płatności elektronicznych, na przykład części seniorów - podkreśla Marcin Urban, skarbnik
Wrocławia.
Oczywiście wszelkich płatności seniorzy mogą dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz
w placówkach bankowych
i pocztowych, a także bez
prowizji za pośrednictwem
Platformy Informacyjno-Płatniczej Wrocławia PLIP.

Akcja Zmień Piec
Wrocław

Od drzwi do drzwi - Akcja Zmień Piec bezpośrednio
u mieszkańców Wrocławia. Zarządcy budynków docierają do
osób, które nie wiedzą jak samodzielnie wymienić ogrzewanie.
Są wyposażeni w identyfikatory,
a przede wszystkim w wiedzę.
Do maja pracownicy spółki
Wrocławskie Mieszkania wejdą
do pół tysiąca budynków. Warto
otworzyć drzwi i porozmawiać.
Zarząd Zasobu Komunalnego
rozsyła też spersonalizowane listy do mieszkańców, w których
można znaleźć informację m.in.
o wsparciu od miasta i numer
do pracownika, który pomoże
w formalnościach. Po 5 tygodniach akcji do programu KAWKA plus zgłosiło się sto osób,
które otrzymały taki list.
Blisko 200 przeszkolonych
pracowników urzędu pomaga
w procedurze wymiany pieca
na ekologiczne ogrzewanie. To
ostatni rok z najwyższym do-

finansowaniem w programie
KAWKA plus, w następnych
latach kwota wsparcia będzie
maleć. Teraz na wymianę pieca mieszkaniec Wrocławia
może otrzymać do 15 tys. zł,
do 5 tys. na wymianę starych,
drewnianych okien, dopłaty do
rachunków za ogrzewanie. Najemcy komunalni, którzy skorzystają z KAWKI, przez dwa lata
nie będą płacić czynszu, a przez
kolejne trzy zapłacą 50% czynszu. W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych doradcy
tłumaczą, jak połączyć miejski
program dofinansowania KAWKA plus i program Czyste Powietrze. W sumie z obu programów
kwota dofinansowania wynosi
do 30 tys. złotych, plus ulga termomodernizacja do 53 tys. zł.
Do dyspozycji mieszkańców
są także doradcy energetyczni,
którzy od poniedziałku do piątku, czekają na pytania pod nr
tel. 71 799 67 99.
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REKLAMA

Uniwersytety Trzeciego Wieku w pandemii

Kresy

Andrzej Wiśniewski

ŚladaMi wielKich PolaKów

Dwa tomy
albumów Kresy
w eleganckim etui
+ usztywniona
przegródka
stanowiąca
spis postaci
historycznych.
Cena

tom i i ii

115 zł

Sposobów na poznawanie Kresów jest wiele.
Ci, którzy musieli opuścić te tereny, wracają tam
niczym do swoich małych ojczyzn, pełnych osobistych wspomnień. Inni jadą tam, chcąc odczuć
magiczny klimat dawnej wielokulturowości tej
krainy, który dziś pozostał w malowniczych ruinach świątyń i nekropoli różnych wyznań. Miłośnicy historii odszukują miejsca słynnych wydarzeń, pozostałości po wielowiekowych śladach
dawnych mieszkańców, relikty przynależności
tych terenów do polskiej kultury. Jeszcze inni
traktują kresową wyprawę jako klasyczną turystykę mającą na celu poznawanie sąsiadujących
z nami państw – Ukrainy, Białorusi, Litwy i Rosji.
Warto poznawać historię Polski, by lepiej rozumieć wszystko, co dzieje się dzisiaj w naszej Ojczyźnie. Sięgajmy więc chętnie po takie lekcje
dziejów, jak ta, którą proponują nam autorzy tego
niezwykłego albumu, prowadząc nas przez miejsca związane z życiem słynnych kresowiaków:
miasta i wsie dawnej Rzeczpospolitej, pola bitewne, kresowe nekropolie, grobowce i pomniki pamięci, zakątki uwiecznione w poezji narodowych
wieszczów i na stronach znanych powieści.

Album otrzymał Wyróżnienie MAGELANNA 2020
w kategorii PODRÓŻE W CZASIE

Zamów na www.jednosc.com.pl
lub telefonicznie +48 41 349 50 50
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Czy wyjazd może być bezpieczny??
Oczywiście, że TAK!!
Posiadamy certyﬁkat Obiekt Bezpieczny
Higienicznie

Centrum Rehabilitanci zaprasza na:
14 dniowa rehabilitacja po covidova już
od 1699 zł/ os.
14 dniowe turnusy rehabilitacyjne już
od 1539 zł/ os.
7 dniowe pobyty zdrowotne już od
639 zł/ os.
Krokus, Wisła
Ul. Górnośląska 9
REZERWUJ już dziś
TEL. 33 855 11 40, kom 731 731 110
e-mail: kontakt@krokus.pl
10 % rabatu na hasło: Gazeta Senior i Krokus

www.GazetaSenior.pl

Czas pandemii poodwracał rolę wielu
instytucji! Ograniczył
działania społeczne,
pozamykał miejsca, gdzie seniorzy
mogli się spotykać.
Czy zatem uniwersytety powinny być
tylko placówkami,
gdzie zdobywamy
dodatkową wiedzę
i dobrze się bawimy?
Może powinny stać
się instytucjami,
które szerzej zainteresują się losem
seniorów, szczególnie
w czasach pandemii.
Członkowie zarządów
UTW czy też studenci ze względu na
znajomość specyfiki
środowiska powinni
częściej docierać

do seniorów, którzy
potrzebują wsparcia
i pomocy.
Najczęściej UTW kojarzą się
z nauką języków obcych, kursami komputerowymi, zdobywaniem dodatkowej wiedzy
i dobrą zabawą. W swoich
środowiskach inicjują akcje
społeczne i charytatywne i dobrze, że się tak dzieje,
gdyż był okres, gdzie seniorzy zostali odsunięci na dalszy plan - dzisiaj za sprawą
uniwersytetów, to się zmienia. „Studenci” - to ludzie, którzy doskonale znają środowisko, orientują się w sytuacji
materialnej czy też domowej
swoich kolegów i koleżanek.
Czy tej wiedzy i tego potencjału nie należałoby wykorzystać właśnie w tych trudnych
czasach? Nie każdy senior
potrzebuje od zaraz wsparcia
finansowego i materialnego,
ale często potrzebuje spotkania innym człowiekiem, oczekuje zwykłej życzliwości.
Oczywiście pandemia stwa-

rza wiele ograniczeń, jednak
przy zachowaniu reżimu sanitarnego można wejść na
chwilę do sąsiadki, czy też
sąsiada w drodze do sklepu
po zakupy zapytać o „Kowalską z
czwartej klatki”,
może też zapytać o pomoc
w zakupach? Bardzo wielu
„studentów” to ludzie zdrowi
i sprawni i na pewno chętnie
pomogą. Może też zarządy
UTW, powinny uruchomić
dodatkowy telefon z dyżurami, aby każdy „student”
mógł zadzwonić i dopytać
o najważniejsze sprawy /apteka, szpital, najbliższy sklep
– w takie spisy urzędowania
tych instytucji UTW powinny
być wyposażone. W mniejszych miastach dotarcie do
takich instytucji to nie problem, w większych i dużych już
tak, i to bardzo duży. Należy
chyba odejść, szczególnie
w tych czasach od standardowych godzin urzędowania
przy telefonie, w części zmienić profil pracy biura UTW,
gdyż do tej pory nic się nie
zmienia. Na pytania czy UTW
bardziej się uaktywniły w cza-

sach pandemii? Odpowiedź
jest jedna „wysyłamy e-maile
do naszych członków i tak
się z nimi kontaktujemy” - i to
tyle! Jeden e-mail w miesiącu to chyba za mało, a też
nie każdy „student” korzysta
z korespondencji Internetowej.
Może zatem warto się dogadać z Centrami Pomocy
Rodzinie, Centrami Seniora, Urzędami Miast i Gmin,
i wyjść z inicjatywą współpracy. Na pewno wyposażeni
w wiedzę na temat środowiska seniorów, staniemy się
bardzo pożytecznym partnerem dla instytucji, o których
wcześniej
wspomniałem.
Oczywiście UTW nie może
zastąpić działania firm i organizacji, które zobligowane są
do pomocy seniorom i osobom starszym. Jeżeli jednak
UTW tak bardzo utożsamiają
się z miejscem, gdzie działają i również tam też oczekują
wsparcia i pomocy od miast
i gmin, powinny aktywniej na
rzecz tego środowiska działać - szczególnie w tak trudnym czasie!

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. kolega mazurka.
6. mama mamy. 9. ma tylko
dach. 10. choroba oczu. 11.
wśród zajęcy. 12. naczynie
goryczy. 15. wilcza gęba. 18.
włóczęga. 21. symbol państwa.
22. rozbiór. 23. krowa dająca
mleko. 24. pika. 25. gaz o ostrej
woni. 29. pewna suma pieniędzy. 32. miara pereł. 35. frajda.
36. niejeden jest wśród nas,
czytających „Gazetę Senior”.
37. PIN lub NIP. 38. modyfikacja. 41. sól kwasu azotowego.
45. w erce. 47. służy do golenia. 48. w nim samochód. 49.
kursuje w wieżowcu. 50. deski
i listwy. 51. kłusak.
Pionowo: 2. materiał z Torunia.
3. dyktat. 4. pędzel z pakuł. 5.
relaks. 6. młot kafara. 7. nędza.
8. uchwyt ślusarski. 13. łamigłówka. 14. mama, tata i dzieci.
15. ogół czasopism. 16. chmara. 17. przyprawa z papryki.
18. krajan. 19. mądrzejsze od
kury. 20. lutowa solenizantka.
26. nasze Bałtyckie. 27. towar
bez opakowania. 28. motyw
zdobniczy. 30. dekiel. 31. zęby
w przekładni. 33. ukochany
Julii. 34. obecnie. 38. kombajn
w kuchni. 39. taniec ludowy. 40.
rodzaj makaronu. 42. czasomierz. 43. szeroki balkon. 44.
mały nóż. 45. część kościoła.
46. jądro sprawy.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 17 dadzą rozwiązanie krzyżówki.

Hasła i rozwiązanie
krzyżówki na
stronie 4
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Z wiatrem od morza … czyli?
Uniwersytet tworzy klimat. Rozmawiał Andrzej Wiśniewski
Promocja regionu,
współpraca z placówkami naukowymi Pomorza Zachodniego,
wykłady, spotkania
z artystami, ożywione
życie towarzyskie,
rozbudzanie świadomości ekologiczno-przyrodniczej wśród
seniorów poprzez
współpracę z Wolińskim Parkiem Narodowym, ścisła współpraca z lokalnym
samorządem, i co najważniejsze - spajanie
struktur społecznych
w niewielkiej gminie
nastawionej w większości na turystów
oblegających kurort.
Nadmorski Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Międzyzdrojach

z siłą wiatru od morza
jeszcze raz udowadnia, że mały nawet
w sztormie daje radę.
O pracy UTW w Międzyzdrojach mówią:
Jerzy Neukampf
Prezes Zarządu oraz
wiceprezes Bartłomiej Nowak.

wiedzę, mają potrzebę zrzeszania się. Uniwersytet mógł
wystartować dzięki wsparciu
władz samorządowych, które
dały nam do dyspozycji lokal.
Samorząd lokalny również
nas dofinansowuje. Bez
wsparcia władz samorządowych, wiele imprez, czy też
pomysłów nie można byłoby
zrealizować, a tych pomysłów
mamy wiele, o czym opowiemy.

Co macie do zaproponowania swoim studentom?
J.N.: Przede wszystkim

Andrzej Wiśniewski: Międzyzdroje to miasto i gmina liczące blisko sześć
tysięcy mieszkańców. Jak
udało się zabrać około
stu trzydzieści osób, które
zdecydowały się zostać
studentami UTW ?
Jerzy Neukampf: Okazuje
się, że i w tak małej i bardzo
specyficznej gminie ludzie
mają potrzebę spotykania się
i działania. Pragną uzupełniać

zajęcia stałe takie jak: nauka
języków obcych, zajęcia
komputerowe, wodne zajęcia
ruchowe, które dzięki życzliwości właściciela odbywają
się w jednym z większych hoteli w Międzyzdrojach. Zajęcia
stałe to też wykłady o różnej
tematyce. Na jednym ze spotkań rozmawialiśmy między innymi o kwestiach związanych
z przepisami spadkowymi.
Organizowaliśmy wykłady
z zakresu medycyny oraz historii muzyki. Działa też u nas

grupa taneczna. Prowadzimy
gimnastykę relaksacyjną na
sali. Marzy nam się grupa
śpiewacza. Z pomocą naszego kolegi - artysty malarza
- zorganizowaliśmy wykład
dotyczący malarstwa i technik
plastycznych. Obraz artysty
zdobi ścianę Sali Spotkań
Seniorów naszej siedziby.
Promujemy również działania
rękodzielnictwa seniorów
naszej gminy. W tym roku
chcemy zorganizować zajęcia
z malarstwa na tkaninie.

z różnorodnością, ukształtowaniem i specyfiką miejsca,
w którym na co dzień żyjemy.
Rozumiemy, że jest to plan
ambitny, próbujemy go
realizować, ale jeszcze chyba
trochę musimy popracować
wraz z WPN nad formułą. Ten
pomysł chcielibyśmy wdrożyć
w życie także przy udziale Wydziału Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Szczecińskiego.
O Innych propozycjach opowie mój zastępca - Bartłomiej
Nowak.

A.W.: Międzyzdroje leżą
w obszarze Wolińskiego
Parku Narodowego. Czy
program Waszej działalności zakłada współprace
z Parkiem?

Bartłomiej Nowak: Nasze
działania to też formy doraźne. Podjęliśmy współpracę
z podobnymi instytucjami
w naszym regionie. Bardzo
dobrze współpracujemy
z Akademią Każdego Wieku
w Świnoujściu. Spotykamy
się przy okazji omawiania doświadczeń, organizujemy dni
miast, prezentując przy tym
dorobek ich UTW. Poprzez
tego typu spotkania chcemy
naszym mieszkańcom pokazać miasta i siedziby UTW,
z którymi współpracujemy.
W Międzyzdrojach wraz z sa-

J.N.: Oczywiście, że tak! Przy
pomocy WPN, chcielibyśmy
zrealizować bardzo ambitny
program poznania wszystkich parków narodowych
w Polsce. Interesuje nas też
zgłębienia różnorodności wybrzeża Bałtyku w naszym kraju, jak krajach nadbałtyckich.
Aktywnie zaznajamiamy się

morządowcami współorganizowaliśmy Dni Stargardu, niestety kolejne Dni Goleniowa
przez pandemię nie doszły do
skutku. W ramach rewanżu
stargardzianie zaprosili nas
do swojego miasta i tam
uczestniczyliśmy w imprezach organizowanych przez
nasze koleżanki i kolegów.
W Międzyzdrojach odwiedzili
nas również Seniorzy-studenci z innych, ościennych
uniwersytetów, np. z UTW
w Kołobrzegu, Goleniowa,
Kamienia Pomorskiego,
Golczewa, Nowogardu i Dziwnowa. Spotkania polegały na
prezentacji naszego miasteczka i uniwersytetu. Opowiadaliśmy o naszej współpracy z Dyrekcją Wolińskiego
Parku Narodowego. Jesteśmy
otwarci także na spotkania
z przedstawicielstwami UTW
z odległych miejscowości
Rzeczpospolitej np. UTW przy
Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu, UTW z Przemyśla
i Namysłowa.

A.W.: Dziękuję za rozmowę
REKLAMA

Cena zawiera:
ͫ 7 lub 9 noclegów w hotelach
na Riwierze Adriatyckiej
ͫ przejazd komfortowym autokarem
z cafebar i WC
ͫ polską obsługę
ͫ wyżywienie 3x dziennie
ͫ ubezpieczenie od chorób przewlekłych
oraz KL i NNW
ͫ odległość hoteli od morza 100-200 m

***

LATO 2021
Dlaczego

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

12 d

1349ni od
zł
10 dni od

1149 zł

Wyjazd autokaru
możliwy z 60
miast w Polsce!
Możliwe wycieczki fakultatywne
(m.in. Rzym, Wenecja,
Florencja+Bolonia,
panoramiczny rejs statkiem,
San Marino, dancing)

Zapraszamy do kontaktu
Buksa Travel
ul. Stojałowskiego 50, Bielsko-Biała
Infolinia: +48 33 811 77 26
E-mail: biuro@buksatravel.pl
Możliwość rezerwacji wczasów w lokalnym oddziale
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
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Prenumerata Grupowa
Gazety Senior
Dziel się tym, co dobre!
Prenumerata w wygodnych pakietach

Grupowa prenumerata Gazety Senior to 6 kolejnych numerów miesięcznika dostępnych
w trzech wygodnych pakietach: brązowym, srebrnym i złotym, które różnią się ilością
zamawianych egzemplarzy. Wybierz ten, który najlepiej odpowiada twoim potrzebom.

W prenumeracie taniej!

Regularna cena egzemplarza Gazety Senior wynosi 5 zł, w prenumeracie oszczędzasz,
ponieważ kupujesz w dużo niższej cenie.

Dla pierwszych 5 zamówień
prenumeraty "Gazety Senior"
UPOMINEK w postaci książki
pt. "Nikodem
terapeuta
duszy"
(dot. zamówień
złożonych po 24
lutego br.)

Prenumeratorzy Gazety Senior

To optymalne rozwiązanie dla grupy znajomych, organizacji senioralnej, klubu seniora,
uniwersytetu trzeciego wieku lub sklepu,
ośrodka zdrowia, apteki, fundacji, gminy,
świetlicy i każdego miejsca, które odwiedzają
seniorzy.

Jak zamówić Prenumeratę?

Zamówienia można składać przez formularz
na stronie internetowej https://www.gazetasenior.pl/prenumerata-grupowa lub poprzez
serwis Allegro. Aby znaleźć ofertę, wystarczy
w wyszukiwarce Allegro wpisać hasło: „Gazeta
Senior Prenumerata”.
Gazety przesyłane są pocztą kurierską i dostarczane bezpośrednio pod wskazany adres.
W zamówieniu, oprócz adresu, należy podać
numer telefonu do kontaktu dla kuriera. Przyjmujemy zamówienia na prenumeraty grupowe
wyłącznie na terenie Polski. Prenumerata
rozpoczyna się od numeru następującego po
dacie wpłynięcia zamówienia, które można
składać przez cały rok. Wystawiamy faktury
pro-forma i faktury VAT.
Przykład: Jeśli zamówienie złożono 20
kwietnia 2021, to prenumerata rozpoczyna się
od numeru majowego (5/2021) ukazującego
się 28 kwietnia (patrz harmonogram wydań
poniżej). Zamówienie obejmie 6 następujących
po sobie numerów, od 5 do 10/2021 włącznie,
emitowanych zgodnie z harmonogramem.

Pakiet
brązowy 89 zł

Pakiet
srebrny 119 zł

Pakiet
złoty 149 zł

5 egzemplarzy każdego
z sześciu kolejnych numerów.
Dla Ciebie i czterech osób na
pół roku!

25 egzemplarzy każdego
z sześciu kolejnych numerów.
Dla Ciebie, członków twojego
klubu, klientów, etc. na pół roku!

50 egzemplarzy każdego
z sześciu kolejnych numerów.
Dla Ciebie, członków
twojej organizacji, twoich
podopiecznych, klientów etc.
na pół roku!

Koszt jednego egz.
w pakiecie brązowym
(5 egz. x 6 miesięcy)
wynosi tylko 2,97 zł.

Koszt jednego egz.
w pakiecie srebrnym
(25 egz. x 6 miesięcy) wynosi
tylko 0,79 zł.

Koszt jednego egz. w pakiecie
złotym
(50 egz. x 6 miesięcy)
wynosi tylko 0,50 zł

Podane ceny to całkowity koszt prenumeraty oraz wysyłki egzemplarzy przez okres trwania prenumeraty,
czyli 6 miesięcy. Koszy wysyłki egzemplarzy pokrywa wydawnictwo.

Prenumeratę Gazety Senior zamówisz także w serwisie Allegro

Harmonogram wydań
Gazety Senior w 2021 roku

Nr | Wydanie | Data ukazania się numeru
1/2021 | styczniowe | 16 grudnia 2020
2/2021 | lutowe | 27 stycznia 2021
3/2021 | marcowe | 24 lutego 2021
4/2021 | kwietniowe | 24 marca 2021
5/2021 | majowe | 28 kwietnia 2021
6/2021 | czerwcowe | 26 maja 2021
7/2021 | lipcowe | 23 czerwca 2021
8/2021 | sierpniowe | 04 sierpnia 2021
9/2021 | wrześniowe | 01 września 2021
10/2021 | październikowe | 29 września 2021
11/2021 | listopadowe | 27 października 2021
12/2021 | grudniowe |24 listopada 2021
1/2022 | styczniowe 2022 | 15 grudnia 2021

W razie pytań, wątpliwości
zapraszamy do kontaktu
z Redakcją pod numerem.
tel. 533 301 660
lub adres e-mail:
biuro@mediasenior.pl

