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"Sanatorium miłości"
Iwony i Gerarda
o historii, która zatoczyła koło

Tych, którzy jeszcze
nie słyszeli o Iwonie
i Gerardzie, zachęcamy do zapoznania
się z ich niezwykłą
historią. Bohaterowie
drugiej edycji programu "Sanatorium
miłości" udowadniają,
że młodość to nic innego jak stan umysłu
i że gwiazdą własnego życia można być
także poza ekranem
telewizora. Kim są?
Co ich połączyło?
Skąd czerpią swoją
pogodę ducha?
Zapraszamy do inspirującej lektury.

Niezwykłe spotkanie

Uczucie tych dwojga rodziło się na oczach przeszło
trzech milionów widzów.
Mimo że taka presja mogłaby przytłoczyć niejednego,
Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz podeszli do niej
z charakterystycznym dla
nich uśmiechem na twarzy.
Początki nie wydawały się
jednak tak oczywiste. Iwona
przyznała, że konsekwentnie opierała się namowom
swojej koleżanki, aby wziąć
udział w programie. Dopiero
kolejne próby - tym razem ze
strony sąsiadki - przełamały
jej wątpliwości.
Dzięki temu poznała swoją
miłość - Gerarda, który już
w obliczu kamer nie ukrywał swojej, odwzajemnionej
zresztą, sympatii. Gdy światła zgasły, a sezon II dobiegł
końca, okazało się, że ich
uczucie rozkwitło w pełni.
Obecnie para mieszka razem
i dzieli się swoim szczęściem
ze światem.
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Kim są bohaterowie
"Sanatorium miłości"?

Iwona i Gerard to dwójka
niezwykłych, młodych duchem ludzi - nie definiują się
bowiem jako emeryci, czego wyraz dali też, tworząc
swoją stronę na Facebooku
- "Emeryci NIEemeryci". Na
jej łamach obalają wspólnie
stereotypowy obraz osób
po 60. roku życia, dzieląc
się swoimi pasjami, wskazówkami i relacjami z życia
codziennego, które inspirują
niezależnie od metryczki odbiorców. Jaka droga życiowa
pozwoliła im to osiągnąć?
Okazuje się, że Iwona i Gerard wiodą zupełnie zwyczajne-niezwyczajne życie. On
był ratownikiem górskim,
ona fizjoterapeutką z zacięciem artystycznym. Trudno
było im jednak ograniczyć
się do jednej, głównej aktywności. Gerard uwielbia
zgłębiać zarówno głębiny
mórz, jak i górskie stoki, jeżdżąc zimą na nartach. Praca
w górach przełożyła się też
na jego aspiracje - największym marzeniem mężczyzny
jest zdobycie Kilimandżaro.
Iwona również nie pozostaje w tyle tego zestawienia.
W swoim życiu była nauczycielką wychowania fizycznego, intruktorką aerobiku
i sprzedawczynią w sklepie
kosmetycznym. 20 lat spędziła na emigracji - w Anglii
i Holandii - z dala od swojego
rodzimego Radomia. Do dziś
nie zwolniła swojego tempa.
Wciąż doskonali się w nauce
języka angielskiego, uczęszcza do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dba o swój ogród,
pasjonuje się modą i zgłębia
tajniki wiecznej młodości
dzięki gimnastyce, pielęgnacji i zdrowemu odżywianiu.
Wszystkimi nimi dzieli się
z Gerardem, który już planuje
obchody swoich 100 urodzin.

i Gerard, przeżyli jednak chwile dobre i złe.
Gerard po 32 latach
związku ze swoją żoną
musiał dopiero otworzyć się na nowe
uczucie.
Również
Iwona
była
już
mężatką
- nawet
d w a

fot. mat. prasowe American Heart of Poland/Uzdrowisko Ustroń

razy. Jej pierwszy związek
zakończył się rozwodem,
drugi z kolei przerwała
śmierć jej partnera. Musiała
się też pogodzić z odejściem
własnego dziecka. O życie
drugiego walczyła zaś z pomocą zagranicznych lekarzy.
Również obecne realia
epidemiologiczne
dotknęły parę. Obydwoje przeszli
bowiem COVID-19, wskutek
którego poddali się rehabilitacji, która jest nieodzowna
z racji dalekosiężnych konsekwencji infekcji - również
tej bezobjawowej. Para do-

skonale zdaje sobie sprawę, jak wielką wartością
jest zdrowie, dzięki któremu
mogą wciąż się spełniać
i osiągać kolejne cele. Sama
rehabilitacja była też okazją
do odwiedzenia sanatorium,
w którym się poznali. Jak
wskazał Gerard, już wcześniej chcieli odbyć tę sentymentalną podróż, jednak
w innych okolicznościach
- jak na ironię wówczas ich
plany pokrzyżowała pandemia.

Emeryci NIEemeryci

Udowodnili też, że życie
na emeryturze może być
nową młodością, z której
można i powinno się czerpać garściami. Dla wielu
stali się tym samym wielką
motywacją i inspiracją do
pracy nad sobą i swoim życiem. Wszystko to, mimo
wszelkich przeciwności, które, dzięki odpowiedniej perspektywie, mogą stanowić
motor napędowy ku lepszej,
pięknej przyszłości.
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Wspomnianej już stronie na
Facebooku Iwony i Gerarda
warto poświęcić osobny wątek. Jest to bowiem niezwykły projekt, który spotkał się
z bardzo pozytywnym odbiorem. Para dzieli się tam
swoimi relacjami z podróży,
treningami, pracami w ogrodzie, tajnikami kuchni, trikami pielęgnacyjnymi i innymi
detalami z życia codziennego. Ich działalność pozwoliła wyrwać niejedną osobę
z marazmu, nasilanego przez
kolejne lockdowny.

Miłość mimo
przeciwności

Wydawać by się mogło, że
takie podejście do życia
wynika z wyłącznie pozytywnych doświadczeń. Tak
jak wszyscy, również Iwona
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Sanatorium NFZ 2021
W przypadku osób dorosłych
zalecane jest korzystanie
z ambulatoryjnego i sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji
w sanatorium uzdrowiskowym
nie częściej niż raz na 18 miesięcy, jednak kolejne skierowanie można złożyć do oddziału wojewódzkiego NFZ
po upływie 12 miesięcy od
zakończenia
poprzedniego
leczenia uzdrowiskowego. –
To zmiana, która pojawiła się
w związku z nowymi przepisami. Ponowne skierowanie na
leczenie uzdrowiskowe lekarz
wystawi najwcześniej po 12
miesiącach od zakończenia
poprzedniego leczenia. Zaznaczyć jednak należy, że
przepis ten nie będzie miał zastosowania do dzieci oraz do
osób dorosłych, kierowanych
do szpitali i ambulatoriów
uzdrowiskowych.

znaleźć na stronach internetowych oddziałów NFZ oraz
centrali Funduszu. – Żeby
z niej skorzystać potrzebujemy numeru skierowania.
Nadaje go oddział NFZ,
a informacje o nim dostaniemy pocztą. Wystarczy wpisać
numer skierowania i datę urodzenia. Po chwili dowiemy się,
czy zostaliśmy zakwalifikowani na leczenie uzdrowiskowe.
Jeśli tak, to wyszukiwarka
poda nam, w zależności od
etapu procedowania skierowania, m.in. orientacyjny
czas oczekiwania, liczbę osób
w kolejce oczekujących, termin i miejsce leczenia, nazwę
uzdrowiska i jego adres.
Nasze dane są bezpieczne,
ponieważ system udostępnia
jedynie anonimowe informacje o skierowaniu na leczenie
uzdrowiskowe: bieżący status, datę wystawienia przez
lekarza; datę wpływu do oddziału NFZ; oddział kierujący;
ocenę lekarza z Funduszu: rodzaj leczenia, profil leczenia,
numer w kolejce, miejsce i termin leczenia: zakład lecznictwa uzdrowiskowego, adres,
telefon, termin leczenia / okres
w którym powinno odbyć się
leczenie.

Skierowanie bez
potwierdzania

Sanatorium poza
kolejnością

Obostrzenia i nowe zasady
Wiadomość, na którą
czekali seniorzy, 11
marca br. sanatoria
zostały otwarte dla
pacjentów. Ruszyło zarówno leczenie uzdrowiskowe, jak i rehabilitacja uzdrowiskowa.
Obiekty uzdrowiskowe
były zamknięte od 24
października 2020.
Wyjątki stanowiły
przypadki, w których
zaprzestanie rehabilitacji groziło poważnym
pogorszeniem stanu
zdrowia pacjenta.
O czym musisz wiedzieć, jeśli chcesz
jechać do sanatorium
na NFZ w 2021?
Kto może wybrać się
do sanatorium po 11
marca br.

Uzdrowiska, sanatoria, szpitale rehabilitacyjne zostały
otwarte w reżimie sanitarnym.
Na leczenie będą mogły wybrać się osoby:
• zaszczepione
przeciwko
Covid-19 dwiema dawkami,
• z negatywnym testem na
SARS-CoV-2 wykonanym
z materiału pobranego nie
wcześniej niż 4 dni przed
terminem rozpoczęcia leczenia.

Sanatoria
a ozdrowieńcy

Narodowy Fundusz Zdrowia
nie sfinansuje rehabilitacji pacjentów, którzy przechorowali
Covid-19. Jeżeli NFZ zdecyduje się refundować pobyty
lecznicze ozdrowieńców, będzie musiał podpisać nowe
umowy z sanatoriami, które
taką rehabilitację mogą prowadzić.

Sanatoria bez limitu
pokoi

Sanatoria nie muszą przestrzegać limitu 50 proc. udostępnianych pokoi. Zasada ta
obowiązywała branżę hotelarską.

Pacjenci ze
skierowaniem po
odwołanych turnusach

Aby wyjść na przeciw trudnej sytuacji zaproponowano
ułatwienia dla osób, które już
mają skierowania lub którym
będzie trzeba przesunąć termin turnusu, który nie odbył
się z powodu lockdown-u.
W takim przypadku skierowanie do sanatorium nie wymaga listownego potwierdzenia
z dwutygodniowym wyprze-

dzeniem przesyłanego pocztą
przez NFZ, co było wcześniejszą zasadą. Osoby, które
mają skierowanie na leczenie
uzdrowiskowe, jego status
mogą sprawdzić w przeglądarce NFZ. Wystarczy podać
numer skierowanie i datę urodzenia.

Test na COVID-19
przed wyjazdem do
sanatorium

O tym gdzie, kiedy i w jakich godzinach będzie można
pobrać wymaz do badania na
koronawirusa, informuje SMSem poprzez system eKolejka
oddział wojewódzki NFZ. Test
diagnostyczny w kierunku
SARS-CoV-2 można wykonać
nie wcześniej niż 4 dni przed
terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego. Dla pacjentów uzdrowiskowych test
jest bezpłatny. Za pobranie
wymazu i wykonanie testu,
we wskazanych przez oddział
wojewódzki NFZ punktach,
zapłaci Narodowy Fundusz
Zdrowia. Podstawą do wykonania testu jest skierowanie
na leczenie uzdrowiskowe lub
rehabilitację uzdrowiskową,
nie jest wystawiane dodatkowe skierowanie na test. Wynik
testu przed wyjazdem przekazuje telefonicznie uzdrowisko,
do którego zostaliśmy skierowani. Dodatni wynik testu będzie oznaczał, że nie możemy
wyjechać na leczenie uzdrowiskowe, ponieważ sanatorium nie może przyjąć osoby
z potwierdzoną obecnością
koronawirusa.

Rezygnacja
z sanatorium w obawie
przed COVID-19

Sanatoria deklarują ścisłe
przestrzeganie reżimu sanitarnego i do tej pory nie było
sygnałów o ogniskach koronawirusa w tego typu placówka. Mimo tego NFZ – jak
informował rzecznik prasowy
Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Funduszu – będzie
honorował i rozpatrywał każdą prośbę o zmianę terminu
leczenia uzdrowiskowego indywidualnie, jeżeli ta prośba
będzie podyktowana obawa
o zakażenie koronawirusem.

Ile trwa leczenie
uzdrowiskowe

Świadczenia są realizowane
w warunkach ambulatoryjnych lub stacjonarnych. Pobyt
w szpitalu uzdrowiskowym
trwa 21 dni i jest bezpłatny.
Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni. Pobyt
w szpitalu uzdrowiskowym na
rehabilitacji
uzdrowiskowej
trwa 28 dni, jest bezpłatny.
Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci
trwa od 6 do 18 dni.

Kolejne sanatorium
dopiero po roku

Zniesiono obowiązek weryfikacji skierowań po upływie 18
miesięcy od dnia ich wystawienia. – Wprowadzenie powyższych zmian uzasadnione jest faktem przekroczenia
w większości oddziałów wojewódzkich NFZ 18 miesięcy
oczekiwania na leczenie sanatoryjne osób dorosłych, co
rodzi konieczność dokonania
weryfikacji znacznej większości skierowań oczekujących
na potwierdzenie, często
związanej z wizytą pacjenta
u lekarza oraz skierowaniem
na ponowne badania diagnostyczne.

Informacja o leczeniu
onkologicznym

Wprowadzono także obowiązek realizacji badania
RTG klatki piersiowej jedynie w przypadku stwierdzenia przez lekarza zaistnienia wskazań medycznych.
W świetle nowych regulacji
na skierowaniu pojawi się za
to pozycja, w której lekarz
wpisze informację o leczeniu
onkologicznym pacjenta, jeśli miało ono miejsce w ciągu ostatnich 5 lat. Leczenie
onkologiczne stanowi często
przeciwwskazanie do leczenia
uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej nawet po
upływie kilku lat od zaistnienia
choroby.

Sprawdź, kiedy
wyjedziesz – kolejki
oczekujących do
sanatorium

Jeśli chcemy sprawdzić, kiedy możesz oczekiwać wyjazdu, warto zapamiętać adres:
skierowania.nfz.gov.pl. To prosta w obsłudze wyszukiwarka skierowań, którą można

Jeśli
złożyliśmy
wniosek
o skierowanie do sanatorium,
to czas oczekiwania jest taki
sam dla wszystkich i wynosi
około 30 miesięcy. Bez kolejki wyjadą tylko zasłużeni honorowi dawcy krwi lub
przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci,
uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani. Wbrew
obiegowej opinii nie dotyczy
to nauczycieli.

Ile kosztuje sanatorium

Każdy pacjent przebywający
w sanatorium uzdrowiskowym
ponosi koszt zakwaterowania
i wyżywienia Wysokość opłat
za pobyt w uzdrowisku jest
ściśle określona przez Ministra Zdrowia. Od 1 października 2014 r. odpłatność nie
zmieniła się. Nowe rozporządzenie, które przewiduje waloryzację opłat za dzień pobytu
na leczeniu uzdrowiskowym,
właśnie zostało przekazane
do konsultacji.

Aktualne opłaty
w sanatorium

Wysokość opłaty za jeden
dzień pobytu pacjenta zależy
od standardu pokoju. W tzw.
sezonie tańszym – opłaty zaczynają się od 9,40 zł za pokój
wieloosobowy bez pełnego
węzła higieniczno-sanitarnego i sięgają 28,80 zł za pokój
jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym.
W droższym sezonie opłaty
wynoszą odpowiednio 10,50
i 36,10 zł. Natomiast zabiegi
realizowane w ramach potwierdzonego uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego
są bezpłatne.
NFZ informuje, iż pacjenci
nie mogą ponosić wyższych

dopłat do zakwaterowania
i wyżywienia, niż te wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia. Wprowadzenie
dodatkowych (wyższych niż
ustawowe) dopłat dla pacjentów jest zatem niezgodne
z obowiązującymi przepisami.
“Dziennik Gazeta Prawna”
informuje o planowanych
podwyżkach za pobyt dla
pacjentów w sanatorium. Projekt zmian w rozporządzeniu
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.
z 2019 r. poz. 168) został skierowany do konsultacji.

Sanatorium
Miłości
Casting IV
edycja
programu

Uzasadnienie podwyżek

W uzasadnieniu czytamy,
że zwyżka jest konsekwencją podwyżek cen żywności,
energii elektrycznej, wody
i środków czystości. Waloryzacja cen ma zostać uzależniona od średniorocznego wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych, który w minionym roku wyniósł
3,4 proc.

O ile wzrosną opłaty za
leczenie uzdrowiskowe

Zaproponowane stawki to 31
zł za dzień pobytu w pokoju
jednoosobowym z pełnym
węzłem higieniczno-sanitarnym w I sezonie rozliczeniowym (czyli od 1 października
do 30 kwietnia) i 38,9 zł w II
sezonie (czyli od 1 maja do
30 września), 11,9 zł lub 14,1
zł za pokój wieloosobowy
z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym.
Podwyżka będzie wahać się
od 15 do 25 zł za 7 dni pobytu
w sanatorium. Przypominamy,
że turnusy trwają od 21 do 28
dni.

Kto nie płaci

Uprawnieni do darmowego
korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego są pracownicy zakładów, które stosowały w produkcji azbest,
zatrudnieni w tych zakładach
w dniu 28 września 1997 roku
lub przed tą datą.

Za co nie płaci NFZ
w sanatorium

NFZ nie ponosi kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego; kosztów częściowej
odpłatności za wyżywienie
i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych; kosztów wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania
z leczenia ambulatoryjnego;
kosztów pobytu opiekuna pacjenta; dodatkowych obowiązujących w miejscu położenia
zakładu opłat, np. opłat klimatycznych oraz kosztów zabiegów przyrodoleczniczych
i rehabilitacyjnych, niezwiązanych z chorobą podstawową,
która jest bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie
uzdrowiskowe.

Więcej aktualnych
informacji znajdziesz
na stronie głównej
GazetaSenior.pl

Casting do IV edycji Sanatorium Miłości już ruszył!
Formuła programu jest następująca: do sanatorium
przyjeżdża dwanaście osób
pochodzących z różnych zakątków Polski. Sześć kobiet
i sześciu mężczyzn stanu
wolnego przez trzy tygodnie
poznają się i wspólnie biorą
udział w różnego rodzaju
aktywnościach w uzdrowisku. Czy połączy ich miłość?
A może przyjaźń? Wszyscy
seniorzy, którzy chcą odmienić swoje życie, mogą już
wysyłać zgłoszenia drogą
mailową na adres: sanatoriummilosci@tvp.pl. Nabór
trwa tylko do 13 sierpnia br.

Kryteria

Jakie warunki należy spełnić, aby zgłosić swoją kandydaturę? Przede wszystkim
należy być stanu wolnego
i należeć do grupy 60+. Nie
ma górnej granicy wieku.

Zgłoszenia

W zgłoszeniu przesyłamy
krótki opis naszej osoby,
w tym zainteresowań i pasji. Dołączamy kilka zdjęć.
Podajemy dane kontaktowe,
czyli miejsce zamieszkania,
numer telefonu, aby organizatorzy mogli bez problemu
skontaktować się z wybranymi kandydatami i zaprosić
ich do dalszego etapu castingu.
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Emeryt na wojnie
Andrzej Wasilewski
Rozmowa z Rafałem Grzelewskim z Polskiej Akcji Humanitarnej, który poznał realia seniorów żyjących we wschodniej Ukrainie na terenach objętych konfliktem zbrojnym.
W roku 1965 będąc
w Odessie, słyszałem
od Ukraińców, że ich
zdaniem jednolitej Ukrainy nie ma.
Mieszkańcy Ukrainy
wschodniej czują
się bardzo skonsolidowani z Rosją,
radzieckim modelem
gospodarczym, a „zapadencew” („zachodniaków”) mają za
politycznych warchołów, którym wiecznie
wszystko się nie
podoba i sami nie
wiedzą, czego chcą.
Kiedy 15 lat później
byłem w Kijowie, słuchałem wybrzydzania
tychże „zapadencew”
na „wostocznikow”,
że są kompletnie
zrusyfikowani, nawet
języka ukraińskiego
nie znają i są przeciwnikami związków
z Zachodem, w czym
to z kolei „zapadency” widzą swoją przyszłość, ale jako kraj
zupełnie niepodległy.

Póki Związek Radziecki
trzymał krótką ręką zarówno
uprzemysłowiony i bogatszy
„wschód”, jak i rolniczy „zachód” animozje miały wymiar
jedynie narzekania towarzyskiego. Po uzyskaniu państwowości, kiedy trzeba było
ustalić koncepcję państwa,
ustroju ekonomicznego i rozwiązań
administracyjnych,
Ukraina zachodnia oscylowała wokół rządów silnej ręki

w oparciu o naturalne powiązania Rosją, a zachodnia opowiadała się za zerwaniem jakichkolwiek powiązań
z kimkolwiek i pełnią suwerenności. Wyborcy wybrali
wersję drugą, co doprowadziło do anarchii, korupcji,
bałaganu administracyjnego
i braku panowania władzy
centralnej nad wewnętrznym
życiem kraju. Nie godziła się
z tym Ukraina wschodnia i nie
chciała się „zainfekować” –
jak mówili Ukraińcy z Donbasu.
Dokładnie 7 lat temu wybuchła wojna, która w okrutny
sposób obnażyła i pogłębiła ten ostry podział Ukrainy – mówi Rafał Grzelewski
z Polskiej Akcji Humanitarnej.
- Mimo oficjalnego zawieszenia broni, na tym terenie
nieustannie dochodzi do wymiany ognia. 450-kilometrowy pas rozgraniczający jest
mocno zaminowany i niemalże uniemożliwia przejście. Na
długości równej odległości
od Poznania do Białegostoku
znajduje się jedynie 5-6 punktów kontrolnych, przypominających przejścia graniczne,
które w związku z pandemią
zamknięto. Ostrzał artyleryjski dotyka mniej więcej głębokość około 5 kilometrów
wzdłuż tego pasa i wydarza
się w czasie nieprzewidywalnym, w miejscach nieprzewidywalnych i z intensywnością nieprzewidywalną. Na
tej przestrzeni, pod ciągłym
ostrzałem żyje ponad 5 mln
ludzi, z czego 3,4 mln wymaga pomocy humanitarnej.
-Tyle ilu liczy sobie województwo wielopolskie – wtrącam.
-Trzeba powiedzieć – mówi
dalej pan Grzelewski- że są
to prawie sami emeryci. Ludzie młodsi i w średnim wieku
zwykle dawno już opuścili te
tereny. Pozostały osoby starsze, które już nie są w stanie
organizować sobie życia od
początku gdzie indziej. Tu
jest ich dom, czasami nieuprawiane już, ale jednak
– gospodarstwo rolne, do-

robek życia, a czasem dorobek pokoleń. Nie jest proste
porzucić to wszystko i żyjąc
z bardzo niskiej emerytury
przenieść się w bezpieczniejsze rejony. Mówimy o terenie,
gdzie mieszkają przeważnie
starsze, samotne kobiety,
schorowane na miarę wieku,
nierzadko okaleczone przez
odłamki pocisków lub min,
z utrudnionym dostępem do
lekarza, bo transport publiczny w związku z pandemią nie
działa. Jest tam bardzo wiele
osób z niepełnosprawnościami. Mnóstwo lekarzy opuściło te tereny w poszukiwaniu
lepszego życia, a ci nieliczni,
którzy zostali, są przeważnie w wieku emerytalnym.
Obliczono, że 360 tys. ludzi
funkcjonuje tam w skrajnym
ubóstwie, bez żadnych środków finansowych, bo np.
emerytura jest do pobrania
po drugiej teraz stronie linii
frontu. Teraz ta linia rozgraniczenia jest zamknięta, więc
niektórzy ludzie zostali kompletnie bez pieniędzy. Czasem, żeby się ratować, ludzie
dają swoje karty bankowe komuś, kto obiecuje się przedostać do bankomatu – po jego
powrocie dowiadują się, że
albo pieniędzy nie było, albo
karta „zginęła”. Szczepień
na koronawirusa się jeszcze
nie przeprowadza. Bywało,
że o pandemii starsze osoby
dowiadywały się dopiero od
naszych pracowników.
-Wolontariuszy zapewne? –
precyzuję.
-Pracowników – podkreśla pan Rafał - Polska Akcja
Humanitarna
specjalizuje
się w profesjonalnej pomocy
mieszkańcom rejonów konfliktów zbrojnych. Ze względów bezpieczeństwa nie
wysyłamy na misje wolontariuszy. Obecnie mamy 5 takich
misji: w Iraku, Jemenie, Somalii, Sudanie Południowym
i w Ukrainie. Tu nie wystarczy
poryw serca. Zawsze zatrudniamy specjalistów o konkretnych kwalifikacjach np. lekarzy, pracowników socjalnych,
logistyków. Najczęściej są to
mieszkańcy tych krajów lub

nymi. Dodam, że po 7 latach
życia na polu minowym, że
tak określę, wśród rozrywających się pocisków i dość
regularnych ostrzałów ludzie
się przyzwyczajają, wpadają
w rutynę, zaczynają trochę
lekceważyć niebezpieczeństwo i np. idą do lasu na grzyby, skąd część już nie wraca
albo wraca okaleczona przez
miny. Albo z biedy i desperacji zbierają niewybuchy, żeby
je sprzedać na złom i uzyskać
parę hrywien na żywność.

państw ościennych. W Ukrainie naszą misję tworzy 40
osób. W tej chwili, ze względu na pandemię, koncentrujemy się konkretnej pomocy
indywidualnej lub w małych
grupach. To są bardzo różne
przypadki. Krawcowej, która
straciła nogę, pomogliśmy
zdobyć elektryczną maszynę
do szycia, tam są przeważnie
z napędem nożnym. Kobiecie, której odłamki połamały szczękę w 16 miejscach,
pomogliśmy pokonać biurokratyczne procedury utrudniające przyjęcie do szpitala.
W przeszłości pomagaliśmy
zakładać drobną działalność
gospodarczą, dzięki czemu
ludzie stawali się bardziej niezależni od pomocy humanitarnej. Na co dzień pomagają
nasi rehabilitanci, pracownicy
socjalni, to najczęściej kobiety, które wykonują wszystkie
prace domowe, w mieszkaniach osób chorych, niedołężnych, samotnych, ale

wspierają też psychologicznie. Takie wsparcie jest tam
bardzo ważne, bo permanentny stres często prowadzi
do depresji, a depresja bywa
chorobą śmiertelną. W Ukrainie rocznie mamy 6,5 tys.
samobójstw, głównie wśród
starszych mężczyzn, którzy
stracili sens życia. Te nasze
działania polegają czasami
też na oderwaniu uwagi od
uzasadnionych zresztą, trosk
i przygnębiającej samotności.
Przed pandemią organizowaliśmy coś w rodzaju zajęć
świetlicowych, terapii zajęciowej, grup zainteresowań prostymi zajęciami plastycznymi
– byle tylko ludzie nie byli
sami ze swoimi zmartwieniami i poczuciem beznadziei.
Ponieważ lockdown przerwał regularność dostaw do
sklepów i nie chcemy, żeby
ludzie się niepotrzebnie narażali, wychodząc z domów,
dostarczamy paczki z żywnością i artykułami higienicz-

Rzeczywiście straszne, myślę sobie, przeżywając głębiej treść rozmowy z Rafałem
Grzelewskim. Wojna, sama
w sobie, jako działalność polegająca na zabijaniu innych
ludzi, jest działaniem strasznym. Ale usytuowanie emeryta, który wprawdzie w działaniach wojskowych udziału nie
bierze, ale ponosi ich skutki
psychiczne, zdrowotne i ekonomiczne. Przy równoczesnej bezradności życiowej wobec problemów ograniczonej
mobilności, zaradności, sił,
uwiązania do miejsca, kłopotów zdrowotnych i zdania
się na innych ludzi, którzy są
albo nie, pomogą albo nie –
nie jest położenie, za jakim
senior tęskni.

Zachęć bliskich do wsparcia Polskiej Akcji Humanitarnej poprzez przekazanie 1% podatku. To wsparcie,
które nic nie kosztuje! KRS: 0000136833 lub poprzez stronę internetową www.pah.org.pl/1-procent
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Telefon serdeczności
Andrzej Wasilewski
W obliczu różnych
form izolacji społecznej dotyczącej
również seniorów
z powodu troski
o ich życie zagrożone
pandemią, w Poznaniu zarówno służby
samorządowe, jak
i organizacje statutowo związane z ze
światem seniorów,
poczęły organizować
różne formy pomocy
dla starszych ludzi.
Wielomiesięczna
izolacja
dotykała smętnymi skutkami
zwłaszcza emerytów żyjących
samotnie, niekiedy nieposiadających nawet rodziny w pobliżu. Żeby stworzyć im choćby zastępcze formy, choćby
telefonicznego kontaktu dającego możliwość rozmowy
z innym, choćby nieznanym
osobiście człowiekiem – utworzono „telefon serdeczności”.
Wykonawczo zajął się tym
Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Poznaniu,

w którym zatrudnieni są specjaliści od kontaktów z osobami w wieku starszym.
Niewiele osób telefonuje
do nas z prośbami o pomoc
w jakichś tam, ważnych dla
nich sprawach – mówi dyrektor
Zespołu, Maria Paradowska.Zdecydowana większość chce
być jedynie wysłuchana, co by
oznaczało, że nie mają z kim
porozmawiać o ugniatających
duszę sprawach bardzo osobistych. „Mam dwie córki, ale
nie chcę ich obarczać swoimi
problemami” – mówi starsza
pani, która przez niemal dwie
godziny dokonuje szczerej,
krytycznej analizy przeszłości swojego życia. Inna pani,
zła na wszystkich i cały świat,
mająca wszystkim wszystko za
złe, nie mająca, gdzie rozładować swoich frustracji, dzwoni
do „telefonu serdeczności”.
Pomagamy,
wysłuchując
i przytakując, bo on tego właśnie potrzebuje, a potem już
uspokaja się i możemy spokojnie porozmawiać w sensie
dosłownym. Kiedy zamknięto przed ludźmi cmentarze,
seniorzy telefonowali porozmawiać o swoim strachu. Są
także normalne, kobiece „pogaduchy o niczym” wynikające
z naturalnej kobiecej potrzeby

porozmawiania z kimkolwiek
o czymkolwiek.
Telefonują nie tylko seniorzy – mówi p. Paradowska.- Na
przykład młody mężczyzna,
który właśnie został ojcem,
w euforii dzwoni do „telefonu serdeczności” dzieląc się
swoją radością. Widocznie nie
ma w pobliżu osób, z którymi
mógłby przeżywać to szczęśliwe, rozpierające go wydarzenie.
Telefon był pomyślany dla
mieszkańców Poznania, ale
telefonują ludzie z całej Polski.
Jak często? – zastanawia się
pani Maria. - Natężenie jest
zmienne. Najwięcej telefonów
mamy wówczas, kiedy gdzieś
ukażę się informacja z naszym
numerem telefonu 691 870 091
w gazecie, radio, telewizji, w jakimś regionie – nie koniecznie
w Poznaniu. Częściej telefonują kobiety niż mężczyźni,
częściej późnym popołudniem
i wieczorem.
Usługa „telefon serdeczności”, jako „wentyl bezpieczeństwa psychicznego”, powołana
została w związku z izolacjami
pandemicznymi. Czy zdaniem
osób obsługujących ten telefon, potrzebna będzie również kiedy skończą się pandemiczne izolacje społeczne?

Uważam, że tak – mówi Maria
Paradowska.- Z treści rozmów
z osobami telefonującymi wynika, że część ludzi w wieku
starszym cierpi na „ugniatanie
duszy” przez jakieś zaszłości
z przeszłości, które dobrze by
było z siebie „wypchnąć”, ale
nie przy pomocy osób bliskich
czy znajomych. Najchętniej
zwierzyć się można wówczas
osobie życzliwej, ale nie znanej, anonimowej, odległej,
z którą więcej po tej rozmowie
kontaktu mieć nie będziemy,
problem ów oddali się w nicość
wraz z rozmówcą w momencie
odłożenia słuchawki. Myślę,
że jest to społeczna potrzeba
pewnej formy pomocy psychologicznej realizowanej raczej
nie przez kwalifikowanego
psychologa, bo to inny ton rozmowy, ale przez życzliwego,
empatycznego, znającego życie, drugiego człowieka, który
pozwoli wyżalić się, wysłucha,
porozmawia, nie będzie pchał
się z pouczeniami i mądrymi
radami, lecz pogłaszcze dobrym słowem, ukoi, dyskrecja
okryje szczelnie całą rozmowę,
a z serca spadnie nurtująca
uciążliwość.

Telefon serdeczności
691 870 091

Jak zadbać o odporność
w trakcie przesilenia
wiosennego?
Przełom marca i kwietnia to dla seniorów,
którzy starają się dbać
o aktywność na różnych
płaszczyznach swojego
życia, jest nierzadko
trudnym okresem.
To właśnie wtedy doświadczamy przesilenia
wiosennego.
Naturalne metody
pozwalające na
pokonanie przesilenia
wiosennego
Przesilenie wiosenne może
demonstrować się na różne
sposoby - od uczucia przemęczenia, po nadmierną
senność i obniżony nastrój.
W walce z tym niekorzystnym
zjawiskiem warto zastosować
prozaiczne, aczkolwiek korzystnie wpływające na jakość
naszego życia wskazówki.
Nieocenioną pomocą będzie
poranna gimnastyka, dbanie
o regularną aktywność fizyczną wspomagającą produkcję
hormonów szczęścia. Nie bez
znaczenia jest również odpowiednia ilość snu i pożywne
śniadanie, które zapewnia
energię na cały dzień.

Wartościowy suplement
diety naszym
sprzymierzeńcem
w pokonaniu
przesilenia wiosennego
Na szczęście w zmaganiach
z tym trudnym okresem,
kiedy daje nam się we znaki zmęczenie organizmu po
zimie, nie jesteśmy osamotnieni. Nieocenioną pomocą
są kompleksowe suplementy
diety, takie jak Plusssz Odporność Senior 100% Complex - preparat bez dodatku
cukru skomponowany z myślą
o osobach starszych. Zawiera
cynk - korzystnie wpływający
na układ odpornościowy, witaminę D3 - pomocną w utrzymaniu zdrowych kości, witaminę C - wspierającą system
immunologiczny,
witaminę
B6 oraz witaminę B12, które
zmniejszają uczucie zmęczenia i znużenia. Uwieńczeniem
całości są składniki pochodzenia naturalnego, takie jak
dzika róża i rutyna.
Oczywiście suplement diety
uzupełnia, ale nie zastępuje
zbilansowaną dietę, która jest
podstawą zdrowego stylu życia.

REKLAMA

6

Gazeta Senior nr 04/2021

www.GazetaSenior.pl

Jeszcze polecieć balonem czyli ….
Marzenia spełniam po sześćdziesiątce
Andrzej Wiśniewski
Na sześćdziesiątą
rocznicę urodzin skoczyła ze spadochronem, na emeryturze
nurkowała w Morzu
Czerwonym, odwiedziła ukochany Egipt,
podróżowała po
Europie. W dalszym
ciągu jest aktywna:
uczy tańca, pomaga
w nauce pływania,
z uczniami pojawia
się na stoku narciarskim. Barbara Napiórkowska – Jończyk
- świnoujścianka,
emerytowana nauczycielka wychowania
fizycznego aktualnie
-studentka Uniwersytetu Trzeciego Wieku
działającego przy
Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni.
Współpracuje z Akademią Każdego Wieku
w Świnoujściu prowadząc zajęcia z decoupage. Jak sama
twierdzi, po sześćdziesiątce zaczęła
spełniać marzenia.
REKLAMA

Miejsce, gdzie zostałem zaproszony na rozmowę, trochę
mnie zaskoczyło. Pracownia
artystyczna pełna obrazów,
bibelotów, pamiątek, prac plastycznych przyjaciół i członkiń
pracowni decoupage, którą od
wielu lat prowadzi pani Basia.
Zatem nastrój artystyczny, sprzyjający rozmowom
o tworzeniu i samorealizacji.
Siadam naprzeciwko drobnej
kobiety – pogodnej, uśmiechniętej. Już pierwsze chwile
rozmowy wskazują na to, że
ta skromna osoba, to wulkan
energii, pomysłów, znacznie
odbiegający od stereotypu
pani, która „siedzi” w domu
i opiekuje się wnukami.

Andrzej Wiśniewski: Twierdzi Pani, że na emeryturze
nareszcie znalazła czas
dla siebie. Dlaczego nie
wcześniej?
Barbara Napiórkowska-Jończyk: Ponad trzydzieści

lat pracowałam w szkole jako
nauczycielka wychowania
fizycznego. Jak wiele innych
kobiet pochłaniał mnie dom,
dziecko. Liczne obowiązki
zawodowe nie pozwalały mi
na pełną realizację moich
zainteresowań. Oczywiście,
jako młoda dziewczyna próbowałam się realizować. Prócz
studiów, które ukończyłam
w Oliwie, zdobyłam licencje
choreografa. W niedalekiej
Gdyni poznałam swojego

przyszłego męża, absolwenta
Wyższej Szkoły Marynarki
Wojennej i tak za mężem
trafiłam do Świnoujścia, gdzie
mieszkam do tej pory. Jednak
na pełną realizację swoich
pasji musiałam jeszcze długo
poczekać i się doczekałam.

Jaki sposób realizuje Pani
swoje pasje ?
Och proszę Pana - dzieje się
wiele! Oczywiście pandemia zatrzymała wiele moich
działań. Żeby zupełnie nie
„oklapnąć” (śmiech) prowadzę moją ukochaną pracownię decoupage. Podczas
bardzo kameralnych spotkań
przygotowujemy ozdoby
Wielkanocne, pracujemy
nad wystawą naszych prac
z okazji jubileuszu 10-lecia
Akademii Każdego Wieku
w Świnoujściu – gdyż, to przy
tej instytucji działa pracownia.
Wcześniej przed pandemią
byłam współprowadzącą
zajęcia pływackie dla dzieci.
Pomagałam w nauce pływania
dzieci niepełnosprawnych.
W Akademii Każdego Wieku
prowadziłam zajęcia taneczne.
Zabawa była znakomita, na
zajęcia przychodziły babcie
z wnukami, sporadycznie pojawiali się dziadkowie. Bardzo
żałuje, że tych zajęć nie mogę
kontynuować. Mam nadzieje,
że niedługo do nich wrócimy.
Od wielu lat, już jako emeryt,
jako nauczyciel wspomagają-

Gazeta Senior w dobrych rękach Barbary Napiórkowskiej-Jończyk, fot. Andrzej Wiśniewski

cy jeżdżę z młodzieżą szkolną
na narty. Pomagam dzieciom
niepełnosprawnym i nie tylko
dlatego, że współpracuję ze
szkołą podstawową z klasami
integracyjnymi. Pomagam aktywnie w prowadzeniu zajęć.

Ma Pani jeszcze inne
hobby, jest nim morze.
Porozmawiamy o tym?
Do morza ciągnęło mnie
zawsze. Wprawdzie pochodzę
z Lublina i do Bałtyku miałam
daleko, ale co roku jeździłam
nad morze na wakacje. Tam
się w morzu zakochałam i tak
zostało. Miałam męża marynarza, mieszkam w morskim

mieście, uczyłam się nad
morzem, zatem ono mi stale
towarzyszy. Miałam przyjemność odwiedzać żaglowce,
wspinać się na reje, w rejsie
trochę nimi posterować, brałam udział w rejsie żaglowcem
po Bałtyku. Aby kontynuować
moje morskie zainteresowania, zostałam słuchaczką
Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
który działa przy Akademii
Morskiej w Gdyni. Podczas
zajęć poznajemy historie
i tradycje polskiej Marynarki
Wojennej. To tu uczestniczymy
w zajęciach na symulatorach
okrętów, jesteśmy zapraszani
na zajęcia strzeleckie, poznajemy nawigację, technikę

budowy statków. Bierzemy
udział w zajęciach obrazujących zasady ratownictwa
morskiego.

Zatem tych zainteresowań posiada Pani sporo
i co najważniejsze Pani je
realizuje-gratulacje. Jakie
ma Pani marzenia?
Marzenia? Chciałabym polecieć
balonem! Takim prawdziwym
wielkim, kolorowym nie na
uwięzi. Chce poleć balonem,
wysoko, daleko, by móc spojrzeć na świat inaczej - jeszcze
bardziej optymistycznie.

Dziękuję za rozmowę
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Projekt DraBiNa:

drama, biografia, narracja
Innowacja w edukacji seniorów
Dlaczego DraBiNa? Po pierwsze
dlatego, że metafora
wspinania się oddaje ideę wspinania
się – ideę projektu.
Po drugie nazwa ta
utworzona została
z połączenia trzech
słów odnoszących
się do wybranych do
projektu metod. Są
nimi drama, biografia i narracja - dydaktyczny tryptyk, na
którym oparta jest
autorska koncepcja.

„W projekcie DraBiNa najważniejsze jest odkrywanie
własnej siły i potencjału dzięki
kreatywnemu pisaniu o życiu,
tworzeniu opowieści, refleksji
nad własną biografią. Wszystko to z wykorzystaniem teatralnych form” - mówią autorki
inicjatywy. Projekt umożliwia
seniorom udział w kreatywnych warsztatach. Owocem
tych spotkań będzie wypracowanie innowacyjnej metody
edukacyjnej szytej na miarę
potrzeb i oczekiwań seniorów.
Metody dostępnej dla edukatorów i liderów senioralnych,
którzy w swoich lokalnych
środowiskach będą tymi, którzy „zapalają” innych. Do 2023
r. powstanie autorski program

szkoleniowy metodą pn. DraBiNa. W projekcie zostanie
opracowany "Narzędziownik"
i "Zeszyt ćwiczeń dla seniora”.

Wiedza i inspiracja
z prosenioralnej Islandii

W
projekcie
uczestniczą
specjaliści z Islandii, mający
bogate doświadczenia i wiedzę w obszarze kreatywnego
pisania i metod teatralnych.
„Islandia należy do krajów,
w których działania prosenioralne należą do społecznych
priorytetów, a jakość życia
jest wysoka. Cieszy nas fakt,
że nasi partnerzy ponadnarodowi przyjęli zaproszenie do
wspólnej, kreatywnej pracy” dodają organizatorki.
W projekt zaangażowane
są: Ewa Marcinek z Islandii
zajmująca się teatrem społecznym i kreatywnym pisaniem, dr Bogna Bartosz - psycholog z doświadczeniem
w dziedzinie działań senioralnych, specjalizująca się w obszarze wykorzystania biografii
w podnoszeniu jakości życia,
Ilona Zakowicz - gerontolożka i kulturoznawczyni aktywna w obszarze edukacji osób
starszych i polityce senioralnej
oraz Alicja Przepiórska-Ułaszewska - trenerka działająca
w obszarze aktywizacji osób
starszych.
Konferencję inaugurującą
zaplanowaną na 23 kwietnia
br. Otworzy ją Konrad Imiela,
dyrektor artystyczny Teatru
Muzycznego Capitol we Wrocławiu, wykładem na temat znaczeniu opowieści o życiu oraz
roli teatru w rozwoju każdego
z nas. W dalszej części wykład dr. Joanny Wawrzyniak

na temat potencjału metody
biograficznej oraz Agnieszki
Buśk o dramie jako metodzie
edukacyjnej. Podczas konferencji nie zabraknie także okazji do dyskusji.
Więcej informacji na temat
projektu oraz konferencji na
Facebook’u Drabina: Drama,
Biografia, Narracja.
Beneficjentem projektu jest
Fundacja Św. Jadwigi w Morawie, partnerem projektu jest
Fundacja Via Salutis, a partnerem ponadnarodowym z Islandii Ós Pressan Kennitala.

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

REKLAMA

Pionowo: 2. proza. 3. Ibiza. 4. okład. 5. ości. 6. zima. 7. miara. 8. estry. 13. laktoza. 14. naprawa. 15.
grzyb. 16. marża. 17. jatka. 18. krzyk. 19. marka. 20. kutwa. 26. rozum. 27. kobra. 28. rzeka. 30. rower.
31. smecz. 33. kotwa. 34. zorza. 38. zjawa. 39. ikona. 40. nacja. 42. arkan. 43. amant. 44. awans. 45.
nawa. 46. pies.
Poziomo: 1. spoiwo. 8. zamieć. 9. kości. 10. kocioł. 11. miasto. 12. Alina. 15. gamajda. 18. kamyk. 21.
koper. 22. zaratyt. 23. zwrot. 24. opary, 25. brakarz. 29. krasa. 32. zakaz. 35. szable. 36. obwieś. 37. katar.
38. zmiana. 41. zaraza. 45. napar. 47. adopcja. 48. klapa. 49. wieża. 50. Alabama. 51. notes.

ROZWIąZANIE KRZyżóWKI: „STAROŚć TO KORONA żyCIA”.
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CYBERPRZESTRZEŃ
i przekraczanie granic
NA 2 GŁOSy … A CZASAMI 3. Cykl

Ilona Zakowicz:

www.GazetaSenior.pl

Bogna Bartosz:

gerontolożka
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.

Realizacja: Martyna Wilk, Bogna Bartosz, Ilona Zakowicz
Ilona: Dłuższy dzień, wio-

senne, coraz odważniejsze
słońce sprawiają, że myślami
wyruszamy w podróż, która
od zawsze kojarzona jest
z wolnością i odkrywaniem
tego, co nieznane. Sytuacja pandemiczna, która od
ponad roku utrudnia nam
przemieszczanie się, prowokuje do namysłu nad tym,
czy i jak podróżować. Czy
w obecnej sytuacji jesteśmy
w stanie znaleźć ciekawe
alternatywy, wyruszyć w podróż - dosłownie lub symbolicznie? Czy, dajmy na to,
komputer może być naszym
oknem na świat?
Bogna: Pierwszy raz pojęcie
cyberprzestrzeni pojawiło się
w 1982 roku w książce Williama Gibsona – autora książki
sciencefiction pt. Burning
Chrome. Ma więc prawie
40-letnią historię. I przez ten
czas obserwujemy coraz
większy wpływ cyfrowego
świata na nasze życie – czy
tego chcemy, czy nie. Cyberprzestrzeń to dziś ogromna
część naszej aktywności.
Media społecznościowe,
portale informacyjne, źródło
informacji na temat dosłownie wszystkiego, sklepy, filmy
i spektakle teatralne, całe
biblioteki itd. Bez względu na
wiek i paradoksalnie w pandemii cyberprzestrzeń daje
nam możliwość przekraczanie granic. Coraz częściej
jest naszym oknem na świat.
Bogna: Czy rzeczywiście
cyberprzestrzeń jest aż tak
warta naszej uwagi?
Martyna: Oczywiście!
Cyberprzestrzeń jest warta
naszej uwagi – jak każda
przestrzeń, w której jest
obecny człowiek. Ignorować
świat cybernetyczny to tak,
jak ignorować lasy, rzeki
i upierać się, że miasta są
dla ludzi i trzeba się pogodzić ze znikaniem terenów
zielonych, z wszechobecnym hałasem czy spalinami.
Powiem więcej: ignorancja
wobec cyfrowego świata
może kosztować nas bardzo
dużo. Powód jest prosty –
Internet to miejsce, w którym
kształtuje się dzisiaj nasza
świadomość, emocjonalność, nasz system wartości.
To tu toczy się walka o rząd
dusz. Tak, jak wspomniałaś,
Bogna, Internet jest naszym
oknem na świat. Pytanie, czy
okno jest wystarczająco duże
i czyste, abyśmy mogli przez
nie dostrzec rzeczywistość
w sposób nieprzekłamany.
Ilona: Czy należy się bać tej

ekspansji cyberprzestrzeni
tak mocno obecnej w naszym życiu - zwłaszcza teraz
podczas pandemii?
Martyna: Jak powiedziała
Maria Skłodowska-Curie
„W życiu niczego nie należy
się bać. Należy to tylko
zrozumieć”. Dokładnie tak
myślę o cyberświecie – jest
to dla mnie przestrzeń jak
każda inna i jak każdej innej
także tej przestrzeni warto
się uczyć. Są zasady, które
sprawiają, że jesteśmy w niej
bezpieczniejsi i możemy
z niej czerpać informacje,
inspiracje, a nawet wiedzę.
I to od nas zależy, czy zechcemy uczyć się mądrych
zasad bezpieczeństwa, czy
będziemy je ignorować.
Bogna: Pandemia zmusiła
nas do przejścia w świat
wirtualny. Co będzie dalej?
Z cyberświatem i w cyberświecie?
Martyna: To, jaki będzie
cyberświat, zależy przede
wszystkim od tego, czy
jesteśmy w stanie uznać,
że wykluczenie cyfrowe to
naprawdę jedno z wykluczeń społecznych, a zatem
zjawisko prowadzące do
pogorszenia warunków życia
w sposób znaczny. Czy
jesteśmy gotowi zawalczyć
o cyberrówność wszystkich
obywateli? I czy jesteśmy w stanie uwierzyć, że
wykluczenie cyfrowe może
dotknąć każdego, niezależnie od wieku? W roku 2018
stworzyłam projekt Wrocławski Wolontariusz IT. Miał on
proste założenie. Otóż wolontariusz IT, czyli człowiek
z dość dobrze rozwiniętymi
kompetencjami cyfrowymi,
miał uczyć w drodze indywidualnych spotkań poruszania
się w cyberświecie każdego,
kto potrzebuje w tym obszarze wsparcia. Projekt odniósł
sukces – wolontariusze działali w dziesiątkach miejsc:
bibliotekach, radach osiedli,
kawiarniach, hostelach. A mi
sen z oczu spędzało jedno:
wymyśliłam ten projekt,
ale jako jego twórczyni nie
umiałam przekonać ludzi, że
to NIE JEST projekt dla seniorów, lecz dla wszystkich.
Powtarzane przeze mnie
przekonanie, że młodzież
także bywa wykluczona cyfrowa, także nie radzi sobie
z nowymi technologiami,
nie spotykało się ze zrozumieniem. Do czasu. Wiosną
2020 roku nastała pandemia
i bardzo szybko okazało się,
że wielu młodych ludzi nie ra-

dzi sobie z obsługą narzędzi
komputerowych w sposób
służący edukacji. Okazało
się także, że młodym brakuje
podstawowych umiejętności
pozwalających im zachować
w Internecie bezpieczeństwo i prywatność, a także
skutecznie bronić się przed
hejtem i dezinformacją. Jeśli
pytasz mnie, co będzie dalej
z cyberświatem, mogę odpowiedzieć jednym zdaniem:
wszystko zależy od tego,
czy poważnie potraktujemy
problemy, z jakimi w Sieci
spotykają się różne pokolenia. Seniorów musimy
przede wszystkim uczyć
technicznej obsługi narzędzi
komputerowych. Młodych
musimy przede wszystkim
uczyć krytycyzmu, który

pozwoli im uchronić nie tylko
siebie, lecz także innych
przed pułapkami cyberprzemocy i fakenewesów. Ale
przy tym wszystkim musimy
pamiętać, że wszelkie pułapki Internetu, o których tu
wspominam, mogą dotknąć
każdego z nas, bez względu
na metrykę.
Ilona: Jakie rady dotyczące
rzeczywistości wirtualnej
chciałabyś przekazać czytelnikom Gazety Senior?
Martyna: Chciałabym zachęcić czytelników i czytelniczki,
aby o cyberświecie myśleli
jak o przestrzeni, w której
mają pełne prawo być i z której mogą czerpać garściami
to, co najlepsze. Pamiętajmy
też, że mądra, bezpieczna
aktywność w cyberświecie

opiera się na trzech filarach:
wiedzy (trzeba się stale
uczyć, jak postępować w cyberświecie), nawyku (sama
wiedza nic nam nie da,
jeśli nie będziemy np. zasad
cyfrowego bezpieczeństwa
rzeczywiście i zawsze stosować w praktyce) i empatii
(musimy zrozumieć, że nasze
zachowanie w cyberświecie
wpływa nie tylko na nas, lecz
także na innych internautów,
czyli de facto na połowę
ludzkości). A przełamywanie
granic to niewątpliwy dar
cyberświata. Niemniej od nas
zależy, czy te międzyludzkie
granice cyfrowe będziemy
pokonywać subtelnie – z poszanowaniem siebie i innych
– czy też będziemy brać je
szturmem.

Gościnnie
Martyna Wilk

Politolożka. Twórczyni projektu Wrocławski Wolontariusz IT. Zawodowo rozwija
projekty z obszaru cyfryzacji
odpowiedzialnej społecznie.
Mobilny Doradca Sektora
3.0. Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności.

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. zaprawa murarska. 8. biała zadymka. 9.
sześcianki do gry. 10. przyganiał garnkowi. 11. na przykład
Wrocław. 12. siostra Balladyny. 15. niedołęga. 18. uwiera
w bucie. 21. w słoiku z ogórkami. 22. minerał, uwodniony
węglan niklu. 23. nagła zmiana. 24. wyziewy. 25. wyłapuje
buble. 29. piękność. 32. prohibicja. 35. kły dzika. 36. hultaj. 37. nieżyt nosa. 38. bywa
na korzyść. 41. epidemia. 45.
wywar z ziół. 47. usynowienie.
48. fiasko. 49. figura szachowa. 50. rzeka i stan w USA. 51.
zeszyt na zapiski.
Pionowo: 2. język epiki. 3.
model Seata. 4. kompres. 5.
ryb nie kłują. 6. pora roku. 7.
probierz. 8. związki organiczne powstałe z działania kwasów na alkohole. 13. cukier
mleczny. 14. reperacja. 15.
gąska w lesie. 16. zysk sprzedawcy. 17. kram z mięsem. 18.
wrzask. 19. znak produktu. 20.
chciwiec. 26. umysł. 27. wąż
okularnik. 28. Odra w korycie.
30. pojazd jednośladowy. 31.
ścięcie piłki z góry. 33. ankra.
34. poranna na niebie. 38.
mara. 39. obraz z cerkwi. 40.
naród. 42. lasso. 43. zalotnik.
44. wyżej na stanowisko. 45.
część kościoła. 46. przyjaciel
człowieka.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 20 dadzą rozwiązanie krzyżówki.

Hasła i rozwiązanie
krzyżówki na stronie 7
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Sztuka OBDAROWyWANIA
Jadwiga Kwiek
ABC Psychologii dla seniorów. Cykl
Za chwilę Wielkanoc.
Pośród związanych z nią rytuałów
i zwyczajów jest to
też czas prezentów
„od zajączka”. W niektórych rodzinach
organizowane jest
szukanie przez dzieci
prezentów ukrytych
w domu, ogrodzie.
Zabawa dla całej
rodziny. Ale najpierw
trzeba te prezenty
kupić. Zdaniem psychologów może to
być zadanie bardzo
stresujące. W zasadzie wiemy o tym
sami bez podpowiedzi. Niemniej zdziwić
nas może fakt, że
badania pokazują, jak
bardzo stresujące.

Żeby obdarowywanie prezentami sprawiało radość
i dawało poczucie zadowolenia, warto zastosować się do
kilku rad. Prezent zawsze powinien być niespodzianką dla
obdarowywanej osoby. Powinien dyskretnie współgrać
z jej gustami i odpowiadać
poziomowi naszych relacji.
Wartość prezentu powinna
odpowiadać wartości podarku, który chcielibyśmy sami
otrzymać.

5 powodów, dla których
warto bezinteresownie
obdarowywać
1. Lepsze
samopoczucie
Bezinteresowne dawanie
prezentów to doskonały
sposób na okazanie drugiej osobie sympatii, uznania lub wdzięczności. Podnosi poczucie zadowolenia
i szczęścia osoby, która

wręcza prezent, dzięki czemu obie osoby poprawiają
swoją kondycję psychiczną.
2. Budowanie więzi
Obdarowywanie pomaga
w tworzeniu i umacnianiu
więzi. Nasze prezenty są
wyrazami pamięci, zainteresowania drugą osobą
i chęci utrzymania z nią
kontaktu. Świadczą o naszej empatii i zaangażowaniu w łączącą nas relację.
3. Euforia
hormonów
szczęścia
Badania dowiodły, że dawanie prezentów uaktywnia obszary mózgu odpowiedzialne za odczuwanie
przyjemności,
interakcje
społeczne, a także budowania zaufania. W naszych
organizmach uwalniają się
endorfiny, dzięki którym
czujemy się szczęśliwi,
a także oksytocyna, która
sprawia, że czujemy przywiązanie do drugiej osoby.
Te same hormony wydzielane są przez ludzi podczas
seksu i w czasie karmienia
piersią.
4. Pobudzenie wdzięczności
Prezent może być efektem
wdzięczności i jednocześnie budzi ją w drugiej osobie. Gdy wręczamy prezent
(nawet bezinteresownie),
wywołujemy w obdarowanej osobie nie tylko doświadczenie dobra z naszej
strony, ale też chęć odwzajemnienia i podziękowania. Wdzięczność pomaga
w budowaniu szczęścia
osobistego i więzi społecznych.
5. Zarażamy
pozytywną
energią
Gdy jedna osoba zachowuje się bezinteresownie
i obdarowuje innych (nie
koniecznie fizycznymi prezentami, ale też takimi dobrami jak np. czas, uwaga)
inspiruje inne osoby do
podobnych zachowań. Badania pokazują, że altruizm
jest zaraźliwy, a szlachetne
i bezinteresowne działania
napędzają kolejne dobre
czyny.

Dr Jadwiga Kwiek – psycholog, psycho-

terapeuta. 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.

Kłopot z dawaniem
i braniem
Problemy z obdarowywaniem miewają również obdarowywani. Nie zawsze potrafią przyjmować podarunek.
Tymczasem dawanie i branie to dwa aspekty tej samej energii. Potrafisz brać
bez poczucia winy? Potrafisz dawać bez oczekiwania
wzajemności? W równowadze i umiejętności brania
i dawania tkwi największa
wartość obdarowywania.
Przekonanie, że dawanie
jest czymś większym, lepszym, szlachetniejszym niż
branie jest błędne. Sprawia,
że nie potrafimy już ani prawdziwie dawać, ani brać. Każda darowizna obarczona jest
oczekiwaniem, a każdy otrzymany prezent poczuciem, że
trzeba się odwdzięczyć.
Prezenty
na
poziomie
podświadomym komunikują
prawdę o nas samych. Gdy
ktoś daje coś z wdzięcznością, to daje wdzięczność.
Gdy daje coś z miłością, daje
miłość. Gdy ktoś bierze coś
z wdzięcznością, to daje swoją wdzięczność dającemu.
Gdy bierze coś z radością, to
daje mu swą radość.
Dlatego warto zwracać
uwagę również na to, jak
dajemy i przyjmujemy. Czy
potrafimy dawać bez oczekiwań i przyjmować z otwartością?
Seniorzy wiedzą, jak wielką przyjemność sprawia im
obdarowywanie wnuków i patrzenie na ich radość. Jest to
samo w sobie nagrodą, dla
której warto się potrudzić nad
przygotowaniem prezentów.

Największy dar
To są kwestie związane
z obdarowywaniem, o których myślimy, rozmawiamy
częściej lub rzadziej. Dużo
poważniejszą kwestią, szczególnie w wieku senioralnym,
jest sposób podejścia do
tego, co nazywamy darem
życia. To naturalne, że skoro
urodziliśmy, wychowaliśmy

i wykształcili nasze dzieci, to
oczekujemy od nich pewnej
wzajemności. Tego, że się
nami zaopiekują, kiedy będziemy tego potrzebowali. Że
się będą nami interesowali,
okażą nam życzliwość i szacunek.
Socjolodzy mówią o dwóch
rodzajach relacji międzyludzkich. O relacji równoważnej
wymiany i relacji bezinteresownego daru. Nasze
oczekiwania wobec dzieci,
choć naturalne, wpisują się
w relacje równoważnej wymiany. Daliśmy i oczekujemy
wzajemności. Bezinteresowny dar oznacza rezygnację
z jakichkolwiek oczekiwań.
To bardzo trudne, chwilami
nawet bolesne. I w zasadzie
nawet wbrew naturalnym
ludzkim odruchom. Jak? Dlaczego? To wydaje się być
wręcz okrutne zrezygnować
z jakichkolwiek oczekiwań
wobec swoich dorosłych
dzieci.

Religijny wymiar świąt Wielkanocy powinien jednak ułatwić nam skierowanie myśli
na tę trudną ścieżkę. Wszak
są to święta, które opowiadają o bezinteresownym darze.
Wiele lat zajęło mi zrozumienie tego, że dużo łatwiej
dziecko urodzić i wychować
niż dać mu wolność. Bo danie bezinteresownego daru
oznacza równocześnie danie wolności. Wolności od
jakichkolwiek oczekiwań ze
strony darczyńcy. Wolności
od oczekiwań, że się nam
odwdzięczy, będzie takie, jak
byśmy sobie tego życzyli. Że
będziemy mogli być z niego
dumni. Wolności podobnej
do tej, jaką podarował biblijnemu „synowi marnotrawnemu” jego ojciec.
Tym, co nam utrudnia podarowanie dzieciom wolności, jest przede wszystkim
lęk. Lęk o to co będzie z nami
samymi. Czy nie stanie się
nam coś złego, czy sobie po-

radzimy. I lęk o nasze dzieci,
czy one sobie poradzą, czy
nie zrobią sobie krzywdy. Dlatego staramy się nie spuszczać ich z oka, sprawować
nad nimi, mniej lub bardziej
jawną kontrolę, żeby w razie
czego być w pobliżu. Komunikujemy im nasze lęki na
różne sposoby. Uciekając
się często do emocjonalnego szantażu: „nikt o mnie nie
zadba”, „co byś zrobiła beze
mnie”, „już długo nie pożyję”.
Okazujemy tym samym
brak zaufania do dzieci, że
nieponaglane i nieprzymuszane potrafią się odpowiednio zachować. I brak zaufania do samych siebie, że nie
potrafiliśmy ich dobrze wychować. Wykażmy odrobinę
cierpliwości. Co posialiśmy,
to zbierzemy. Przyjmijmy to
z godnością.

REKLAMA
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Polki odwołują wizyty u ginekologa

rak nie czeka
Kontrolne wizyty u ginekologa są nadal
tematem tabu wśród
Polek. I pomimo
coraz większej liczby
kampanii zdrowotno-społecznych, zachęcających do regularnych badań, wiele
kobiet w dalszym
ciągu swoje zdrowie
intymne spycha na
dalszy plan. W walce
z tak podstępnym
wrogiem, jakim jest
rak szyjki macicy,
słowem klucz jest
właśnie profilaktyka
w postaci badania
cytologicznego. Tymczasem, jak wynika
z danych Narodowego Instytutu Onkologii, w 2020 roku

zgłaszalność kobiet
kwalifikujących się
do badań przesiewowych spadła do
zatrważających 14
proc.!

Tylko w Polsce, ponad
3000 pacjentek rocznie słyszy diagnozę „RSM”. Wykryty dostatecznie wcześnie,
w jego przedinwazyjnej fazie,
daje dobre rokowania. Lekarze podkreślają, że jest to jeden z najbardziej „podatnych
na profilaktykę” nowotworów
złośliwych u kobiet. Niestety,
według danych Krajowego
Rejestru Nowotworów, w Polsce aż 40 proc. nowozdiagnozowanych
przypadków
raka szyjki macicy cechuje
się wysokim stopniem zaawansowania. Oznacza to,
że szanse na wyleczenie tych
kobiet są już niestety znikome.

Rak szyjki macicy –
wszystkiemu winien
HPV

Za rozwój stanów przedrakowych i raka szyjki macicy odpowiedzialny jest wirus brodawczaka ludzkiego (HPV,
human papilloma virus).
Dzieli się je na dwie grupy:
wysokoonkogenne (wysokiego ryzyka) i niskoonkogenne
(niskiego ryzyka). Do transmisji wirusa HPV dochodzi
głównie w wyniku kontaktów
seksualnych z osobą zakażoną, rzadziej przez kontakt
powierzchni skórnych. Co
ważne, obecność wirusa
HPV stwierdza się w niemal
100 proc. przypadków inwazyjnych nowotworów szyjki
macicy. Szacuje się, że aż
80% dorosłych kobiet prowadzących życie seksualne, zetknęło się lub zetknie w przyszłości z tym wirusem.
„Nie da się całkowicie zabezpieczyć przed zakażeniem wirusem HPV, można
jednak w znacznym stopniu
ograniczyć ryzyko infekcji,
między innymi poprzez sto-

sowanie prezerwatyw i ograniczenie liczby partnerów
seksualnych oraz współżycie
wyłącznie z zaufanym partnerem. Dodatkową ochronę
stanowi szczepionka przeciw
HPV. Szczepić można osoby
każdej płci, najlepiej w wieku nastoletnim (11–12 lat),
przed rozpoczęciem współżycia. Możliwe jest także
szczepienie osób, które podjęły aktywność seksualną,
ale w tym przypadku warto
najpierw wykonać cytologię
z typowaniem genów HPV”.
– radzi lek. Ewelina Śliwka-Zapaśnik, ginekolog Grupy
LUX MED.

Badanie, które ratuje
życie

W
Skandynawii
odsetek
zgłaszalności kobiet kwalifikujących się do badań przesiewowych wynosi średnio
70-80 proc. Dla porównania,
w Polsce był on dotychczas
stosunkowo niski i wynosił
zaledwie 30 proc. Ubiegły
rok i związana z nim sytuacja epidemiologiczna po-
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seniOrzy nad mOrzem

Oferta specjalna dla seniOrów

Pokój ekonomiczny
Pokój komfortowy
Pokój 1 - osobowy

sUper
ceny

Sezon A

Sezon B

Sezon C

6.03-24.03
23.10-14.11

24.04-29.05
18.09-23.10

29.05-26.06
21 08.18.09

875 zł
980 zł
1085 zł

924 zł
1015 zł
1120 zł

1120 zł
1260 zł
1400 zł

Kompleks Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny JANTAR - Spa
al. Bursztynowa 31, Niechorze

REZERWACJE

tel. (0 91) 38 63 359, fax. (091) 38 47 903
e-mail: jantar24@wp.pl, info@jantar-spa.pl

W cenie:
• 7 noclegów w wybranym pokoju
• Całodzienne wyżywienie (śniadania i kolacja – bufet, obiad serwowany; 23.07-28.08 śniadania
i obiadokolacja - bufet)
• 10 zabiegów fizykalnych (elektroterapia, światłolecznictwo,
krioterapia miejscowa, hydroterapia solankowa, inhalacja)
• Kompleks basenów bez ograniczeń (basen rekreacyjny z atrakcjami, bicze i kaskady wodne,
przeciwprąd, basen solankowy
z hydromasażem, jacuzzi, ścieżka
do masażu stóp, sauna fińska)
• Poranna gimnastyka w basenie
(od pon.do pt)
• Sala Fitness bez ograniczeń
• Wieczorek taneczny (lampka
wina, ciasto) lub biesiada grillowa (muzyka na żywo, konkursy,
nagrody) - zgodnie z kalendarzem wydarzeń ośrodka
• Wi-Fi
• Tenis stołowy, bilard, kijki do
Nordic Walking
• Doba - do 14.00 w dniu przyjazdu do 10.00 w dniu wyjazdu; warunkiem rezerwacji 20% zaliczka.
Za dodatkową opłatą: Zwierzęta 35
zł/doba (małe rasy do 5 kg); parking
15 zł/doba (VII i VIII), 10 zł/doba
(pozostałe miesiące); wypożyczalnia rowerów; szlafroki; wycieczki;
zabiegi kosmetyczne.

głębiła dodatkowo problem.
Według ostatniego raportu
Narodowego Instytutu Onkologii, uwzględniającego 2020
rok, z danymi z Narodowego
Funduszu Zdrowia, zgłaszalność Polek na badanie
cytologiczne
zanotowała
spadek niemal o połowę
w stosunku do i tak niskiego wyniku 30 proc. sprzed
pandemii. Pacjentki, w obawie przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 odwoływały lub przekładały terminy
wizyt. Tymczasem to właśnie
cytologia jest badaniem, które – jak wyjaśnia lek. Ewelina
Śliwka-Zapaśnik,
pozwala
„wyławiać” pacjentki, które
są w grupie ryzyka.
„Cytologia jest badaniem
przesiewowym. Ma na celu
wyłonić pacjentki, które –
z racji predyspozycji i czynników warunkujących ryzyko
rozwoju nowotworu – powinny być objęte dokładniejszą
obserwacją. Rak szyjki macicy to nowotwór, który rozwija
się niekiedy się latami. Można
pokusić się o stwierdzenie,
że to dobrze i źle zarazem.
Z jednej strony, w przypadku
pacjentki dbającej o profilaktykę, daje nam czas na odpowiednio wczesne podjęcie
leczenia, z drugiej jednak
strony – niedający objawów,
a rozwijający się już w szyjce macicy nowotwór, może
uśpić czujność. W szczególności kobiet, które unikają
regularnych badań, które
są przecież najważniejszym
elementem
profilaktyki.
Wszystkim moim pacjentkom przypominam, że rak
nie poczeka, aż pandemia
minie, a ryzyko zakażenia się
koronawirusem w placówce,
przy zachowaniu wszelkich
środków ostrożności, nie jest
wyższe, niż w jakimkolwiek
innym publicznym miejscu.
Nie lekceważmy zdrowia, bo
cena może być zbyt wysoka”.
Jakie są rekomendacje co
do częstotliwości badania?
W większości krajów, również w Polsce, zalecane jest
poddanie się cytologii przynajmniej raz na trzy lata. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje jednak
wykonywanie jej raz w roku.

Cytologia płynna czy
konwencjonalna?

Celem cytologii jest zbadanie
komórek szyjki macicy, aby
dowiedzieć się, czy na szyjce nie ma groźnych zmian.

Samo badanie jest bezbolesne, bezpieczne i skuteczne
oraz – co najważniejsze – pozwala wykryć niebezpieczne
zmiany w początkowej fazie.
Wyróżniamy cytologię klasyczną i płynną. Czym się
różnią?
„Oba typy cytologii polegają na pobraniu wymazu.
Sprawdza się w ten sposób
obecność komórek przedrakowych lub rakowych zarówno z tarczy, jak i kanału szyjki
macicy. Podczas rutynowej
procedury komórki są delikatnie zdrapywane, a następnie badane pod kątem
karcynogenezy, czyli nowotworzenia. W przypadku cytologii klasycznej pobrany
za pomocą przeznaczonej
do tego szczoteczki wymaz,
umieszcza się bezpośrednio
na szkiełku. Podkreślam –
szczoteczki, a nie patyczka.
Ten bowiem może nie zebrać
odpowiedniej ilości materiału niezbędnego do badania
i zafałszować wynik. Preparat wysyła się następnie do
laboratorium w celu przebadania na obecność nieprawidłowych komórek. Cytologia o podłożu płynnym jest
bardziej czuła, daje bardziej
wiarygodny obraz i zdecydowanie lepszą jakość uzyskanego preparatu do badania.
Jest to cienka warstwa nienakładających się na siebie
komórek, bez domieszki śluzu, krwi itd., które komplikują
ocenę materiału pod mikroskopem. Przy umieszczaniu
komórek na szkiełku łatwiej
o błąd, np. nieprawidłowe
rozprowadzenie czy nałożenie komórek. O zaletach
tej metody mówi zarówno
Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników, jak
i Polskie Towarzystwo Patologów”. – wyjaśnia ginekolog.
Obawa przed złym wynikiem cytologii nie powinna
stanowić wymówki do wykonywania regularnych badań.
Odkładanie w czasie wizyty
kontrolnej u ginekologa jedynie pogłębia i wzmaga stres
związany ze strachem przed
zachorowaniem. To błędne
koło. Odpowiednio wcześnie
wykryty rak szyjki macicy jest
uleczalny. Jeśli zatem chcemy cieszyć się dobrym zdrowiem i długim życiem, warto
raz w roku poświęcić te kilkanaście minut w gabinecie
ginekologa.
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Zdrowie po przejściu COVID-19
Przebycie COVID-19
wiąże się z pojawieniem się niepożądanych skutków ubocznych, co w przypadku
seniorów może
w znacznym stopniu
utrudniać ich codzienne funkcjonowanie, jak również mieć
wpływ na ich zdrowie
psychiczne. Mowa
tutaj między innymi
o dolegliwościach
ze strony układu
sercowo-naczyniowego, problemach
z poruszaniem się,
a także pojawieniu
się duszności już
podczas niewielkiego
wysiłku fizycznego.

Powikłania mogą rozwijać się nawet kilka miesięcy
po przebyciu choroby i mieć
wpływ na różne narządy, a co
za tym idzie – stopniowo je
uszkadzać. Aby móc jak najszybciej powrócić do spraw-

ności po przejściu COVID-19,
warto rozważyć udział w skierowanych do osób starszych
turnusach dla ozdrowieńców.

Najczęstsze
dolegliwości pacjentów

Osoby, które przeszły koronawirusa mogą borykać się
z wieloma dolegliwościami,
między innymi zaburzeniami
węchowymi i smakowymi,
przyspieszoną akcją serca,
problemami z koordynacją,
pojawiającymi się dusznościami,
utrzymującym
się
kaszlem czy bólami w klatce
piersiowej. Mogą wystąpić
także powikłania na tle neurologicznym, a więc zaburzenia
snu, problemy z koncentracją
i przyswajaniem nowych informacji. Choroba wywołuje
też problemy ze zdrowiem
psychicznym pacjenta. Jak
wskazuje psycholog Ośrodka
Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego Willi „Łucja”, Monika Markiewicz, towarzyszy im „przede wszystkim lęk i nie jest to
zwykły strach, czyli zdrowa,
prawidłowa reakcja adaptacyjna. Lęk towarzyszy tej chorobie od początku, zanim ona
do nas przyjdzie, w jej trakcie
i po. Często nie mija z chwilą
zwalczenia fizycznych objawów i jest obecny w trakcie
rekonwalescencji i rehabilitacji
(…) Dlatego tak ważne jest,

aby stworzyć pacjentowi warunki, w których może o tym
lęku mówić, zostanie wysłuchany i otrzyma profesjonalną
pomoc psychologiczną, czyli
wiedzę i sposoby radzenia sobie z emocjami, które wywołała choroba”.

Jak wygląda życie
pacjenta po przejściu
COVID-19?

Przebycie COVID-19 wiąże
się nie tylko z ogólnym osłabieniem organizmu, ale także
chronicznym
zmęczeniem
oraz utratą pewności siebie.
Brak wiary we własne możliwości sprawia, że pacjentom
o wiele ciężej jest wrócić do
sprawności, którą posiadali
przed zachorowaniem. Rehabilitacja stanowi kluczowy
element życia pacjenta pocovidowego. Jest to trudna sytuacja nie tylko dla osób, które
pokonały chorobę, ale także
ich bliskich. Dobrym pomysłem jest więc skorzystanie ze
specjalnie skomponowanego,
dwutygodniowego
turnusu
poświęconego osobom po
przebytej chorobie. Pacjenci
mają zapewnioną nie tylko
całodobową,
profesjonalną
opiekę medyczną, dostęp do
konsultacji psychologicznych
czy terapeutycznych, ale również korzystają z rehabilitacji
indywidualnej (podczas któ-

rej wykonują m.in. ćwiczenia
ogólnousprawniające), odbywają trening wydolnościowy
na przyrządach oraz zabiegi
fizykalne. Na uwagę zasługuje
fakt, że wszystkie zajęcia są
ściśle dopasowane do indywidualnych potrzeb pacjenta,
co pozwala na jego szybszy
powrót do formy. "Skuteczna
rehabilitacja zarówno oddechowa, jak i ogólnorozwojowa, a także psychosomatyczna prowadzona podczas
naszych turnusów rehabilitacyjnych pomoże pacjentom
pokonać te wszystkie trudności oraz przyśpieszy powrót
do pełni sił po przebytym
COVID-19. Rehabilitacja w formie turnusów zapewni stały
i systematyczny dostęp do
ćwiczeń, umożliwi ciągłość
terapii, co przyniesie znacznie lepsze efekty" – komentuje
mgr fizjoterapii, koordynator
przychodni enel-med Ursus,
Paweł Furmaniak.
Rozpoczęcie profesjonalnej, wieloprofilowej rehabilitacji po przebyciu COVID-19 powinno stanowić podstawowy
element dla każdego seniora
– tylko w ten sposób będzie
w stanie w jak najszybszy,
a zarazem bezpieczny sposób
powrócić do formy prezentowanej przed przebyciem choroby.
REKLAMA

Jane Austen

Emma

21

tekstów
Tischnera
na XXI wiek
„Z myśleniem jest tak jak z chodzeniem:
najpierw człowiek trzyma się ręki matki,
a potem odkrywa, że już sam potrafi.”
ks. Józef Tischner
Ks. Józef Tischner miał niezwykły dar przyciągania ludzi. Przez
swoje teksty nadal uczy nas patrzenia na świat, w którym
sprzeczności nie znikają, ale mogą się harmonizować. Skłania do refleksji nad tym, co jest naprawdę ważne. Przekonuje,
dlaczego należy dbać o wolność i jak z niej mądrze korzystać.
Wojciech Bonowicz dokonał wyboru najważniejszych i najbardziej aktualnych tekstów ks. Tischnera, które pomagają rozumieć otaczającą nas rzeczywistość.

Dla czytelników 37% rabatu w księgarni:

www.znak.com.pl
kod rabatowy: tischner37

Błyskotliwa komedia omyłek, której
przedmiotem jest gra pozorów i iluzje,
jakich dostarcza nam w nadmiarze nasz
egoizm i zadufanie. W samym zaś środku
intrygi stoi niezwykła bohaterka, pełna
życia i wigoru, urocza, nieznośna i apodyktyczna Emma.
Emma Woodhouse mieszka z ojcem na
angielskiej prowincji. Chociaż sama nie
zamierza wyjść za mąż, próbuje swoich
sił jako swatka. W sprawach serca jednak
nie wszystko da się przewidzieć. Może z konwencjonalnych gestów,
grzeczności przewidzianych etykietą, ukradkowych spojrzeń zostaną
odczytane prawdziwe intencje? Jak to w komedii omyłek bywa…

Ekskluzywna edycja limitowana oprawiona
w delikatną gładką tkaninę o właściwościach jedwabiu.

Mansfield Park
Klasyczna powieść miłosna utrzymana w atmosferze prowincjonalnej
XIX-wiecznej Anglii. Fascynujący obraz
stosunków społecznych w świecie ulegającym wpływom nowoczesności i jednocześnie hołdującym dawnym obyczajom, które są dla autorki fundamentem
ładu i szczęścia.
Dziesięcioletnia Fanny Price, dziewczynka dobra i skromna, przybywa na wychowanie do zamożnych krewnych, którzy
mieszkają w pięknym dworze Mansfield
Park. Spotyka się z życzliwością wujostwa, choć nie wszyscy pozwalają jej
zapomnieć, że jest tylko ubogą krewną. Pewnego lata spokój rodziny
przerywa pojawienie się w sąsiedztwie zmanierowanego rodzeństwa
z Londynu. W ustabilizowane życie dworu wdziera się wielki świat.
W obliczu tragedii, do której doprowadza zderzenie odmiennych wartości, dobrym duchem rodziny okazuje się pełna poświęcenia Fanny.”
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„Niezłe ziółko”
dla seniora

REKLAMA

– „Babcia mojego
męża mawiała, że gdy
się człowiek śmieje,
to się nie starzeje.
I ja jej wierzę, bo
miałyśmy okazję
świętować jej 99.
Urodziny” - wspomina Dorota Gudaniec,
mama pierwszego
w Polsce pacjenta
leczonego legalnie
medyczną marihuaną.
Od kilku lat dzieli się
swoimi doświadczeniami w stosowaniu
konopi do celów leczniczych, a od 2016
roku prowadzi we
Wrocławiu Centrum
Terapeutyczne Max
Hemp, specjalizujące
się w holistycznym
wsparciu pacjentów.

Jako doświadczony praktyk
terapii konopnej, ale także fitoterapeutka, pomogła wielu
pacjentom, którzy zmagali się
z rozmaitymi dolegliwościami. Z jej doświadczeń wynika,
że fitokannabinoidy, czyli
związki aktywne zawarte
w konopiach, mogą znaleźć
zastosowanie we wsparciu zdrowia seniorów: od
profilaktyki, po leczenie klasycznych dolegliwości wieku
senioralnego tj. nadciśnienie,
zaburzenia metaboliczne, stany zwyrodnieniowe, cukrzyca, jaskra czy brak apetytu.
W swojej praktyce Dorota Gudaniec z powodzeniem sięga
także do zasobów mentalnych
człowieka. – „Starość to nie
wiek, to stan umysłu. To moment, w którym poddajemy
się ograniczeniom naszego
organizmu” – dodaje.

Zrozumieć i oswoić
starość

Jakość jesieni życia zależy
od wielu czynników, w szczególności od funkcjonowania
człowieka w trzech kluczo-

wych sferach: zdrowotnej,
psychologicznej oraz społecznej. – „Dobre relacje,
przyjazne otoczenie i poczucie wspólnoty są nie mniej
ważne niż profilaktyka zdrowotna, aktywność fizyczna
czy zdrowa dieta. Czynniki
środowiskowe i związek
sfery psychicznej z funkcjonowaniem w świecie są
wciąż niedoceniane” – mówi
Dorota Gudaniec. Według
niej receptą na zadowolenie
z życia w wieku senioralnym
jest synergia między tymi trzema sferami. Rozwiązanie ich
problemów często jest proste
– wystarczy nieco podreperować zdrowie i zadbać o dobre
samopoczucie, a dzieje się
magia. Jak sami mówią, życie
ulega znaczącej poprawie.

Senior w centrum uwagi

Połączenie
doświadczenia
kadry Centrum w holistycz-

nych terapiach oraz empatii
Doroty Gudaniec zaowocowało powstaniem wyjątkowego
miejsca na mapie Dolnego
Śląska. W pięknym pałacu
w Jędrzychowicach (między
Wrocławiem a Strzelinem)
powstał Dom Aktywnego Seniora „Niezłe Ziółko”. – „Nie
chcemy tworzyć kolejnego
sztampowego domu seniora.
Pielęgnujemy podmiotowość
naszych mieszkańców, szanujemy ich autonomię, mądrość
i życiowe doświadczenie.
Tworzymy miejsce, w którym
senior może rozwijać i realizować swoje zainteresowania,
funkcjonować w kameralnej
grupie, nawiązać przyjaźnie,
aktywizować się twórczo, nabywać nowych kompetencji,
usprawnić swoje ciało i … jak
najdłużej pozostać w dobrostanie”– tłumaczy wizję powstania Domu dyrektor Paulina Chytry.

• Pobyty stałe
i tymczasowe
• Fizykoterapia
• Tlenoterapia
hiperbaryczna
• Drenaż limfatyczny
• Kroplówki witaminowe,
Nabór trwa!
ozonoterapia
Zadzwoń, aby
• Suplementacja
dowiedzieć się więcej
i dopasowana dieta
tel. 728 402 888

Więcej informacji na stronie internetowej: www.DomDlaSeniora.pl
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Nie masz IKP, nie dostaniesz
recepty na bezpłatne leki od
lekarza specjalisty!
Osoby 75+, które nie
mają Internetowego Konta
Pacjenta, nie dostaną recepty na bezpłatne leki od
lekarza specjalisty. A IKP
ma jedynie 3 proc. z nich.
Od czterech lat wszyscy seniorzy, którzy ukończyli 75 rok życia, mogą otrzymać część leków
bezpłatnie. Receptę „S” mógł
wystawić tylko lekarz rodzinny.
Od 1 stycznia br. taką możliwość
mieli zyskać specjaliści. Tyle że
najpierw muszą zweryfikować
ilości oraz rodzaje przepisanych
leków przez innych lekarzy. Nie
mogą tego zrobić na podstawie
dokumentacji papierowej, czy
wywiadu z pacjentem, muszą
przez system informatyczny
e-Zdrowie. A to jest możliwe tylko wówczas, gdy pacjent ma Internetowe Konto Pacjenta. Jedynie 3 proc. pacjentów 75+ ma
IKP, a to oznacza, że w praktyce
lekarze specjaliści, nie mogą
wypisać recepty S, a 97 proc.
ich pacjentów jest pozbawiona
swoich praw.
Ministerstwo Zdrowia podkreślało, że lekarze inni niż
podstawowej opieki zdrowotnej
mają już techniczne możliwości
wystawiania recept pacjentom
75+. Po interwencji Rzecznika
Praw Pacjenta dostrzegło jednak, że nie chodzi o lekarzy, tylko pacjentów.

Ilu 75 latków posiada Internetowe Konto Pacjenta?

Według
danych
Centrum
e-Zdrowie mamy 5,6 miliona aktywowanych internetowych kont
pacjenta. Z tego jedynie 187 tys.
907 należy do osób 71+. Według GUS ta grupa liczy 1,5 miliona osób. „To oznacza, że jedynie 2,1 proc. pacjentów w wieku
powyżej 71 lat ma Internetowe
Konto Pacjenta. W grupie 75+
odsetek może być jeszcze niższy” – wylicza, cytowana przez
Prawo.pl, Magdalena Kołodziej
z Fundacji MyPacjenci. Jej zdaniem to nic dziwnego, bo aby aktywować takie konto, trzeba mieć
profil zaufany (PZ), który najprościej założyć przez bankowość
elektroniczną. Jednak starsze
osoby rzadko z niej korzystają.
Eksperci zwracają też uwagę,
że wielu z seniorów uprawnionych do bezpłatnych recept ma
też wspólne konta bankowe, np.
z małżonkiem czy dzieckiem, co
uniemożliwia identyfikację i założenie Profilu Zaufanego.
Nowelizacja przepisów w przygotowaniu. Jak podaje Prawo.
pl Ministerstwo Zdrowia szykuje nowelizację. Stosowna propozycja została przygotowana
i będzie procedowana w możliwie najszybszym czasie.
Źródło informacji: PAP MediaRoom

REKLAMA

DOSTĘPNY
W APTEKACH

Hemoroidy

szczeliny

przyspiesza gojenie uszkodzonej anodermy
i śluzówki odbytu
zapobiega chorobie hemoroidalnej
oraz nawrotom choroby

krwawienia

świąd

działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie
zmniejsza obrzęki
przywraca elastyczność oraz właściwe
napięcie naczyń krwionośnych

szybko łagodzi ból, pieczenie i swędzenie
okolicy odbytu
pianka – odpowiednia higiena okolicy odbytu
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Uniwersalna apteczka seniora
na każdy wyjazd
Już niebawem czeka
nas piękna, słoneczna
pogoda, która wręcz
zachęca do wyjścia
z domu. Weekend na
ukochanej działce, odwiedziny bliskich lub
zwiedzanie malowniczych miejsc w Polsce
to tylko niektóre propozycje na wiosenne
wojaże. Wybierając się
w podróż, warto mieć
ze sobą odpowiednią
apteczkę, aby żadna
sytuacja nie zepsuła
nam wyczekiwanego
wyjazdu. Bądź przygotowany na każdą
ewentualność! Co
warto mieć zawsze
przy sobie?
Leki przeciwbólowe

To pierwsza i najistotniejsza
pozycja w apteczce, którą
warto mieć przy sobie nie tylko z okazji wyjazdu. Niespodziewany ból głowy, bolesny

uraz i inne niedyspozycje
mogą skutecznie zepsuć nastrój. Nie ma sensu marnować
wyjazdu na tego typu dolegliwości. Wystarczy sięgnąć po
sprawdzone leki przeciwbólowe, aby szybko wrócić do
pełni sił i cieszyć się podróżą.
Warto sięgnąć po uniwersalne
preparaty, które wykazują zarazem właściwości przeciwgorączkowe.

Oktaseptal

Ten niepozorny aerozol to
wielofunkcyjny preparat, który
może okazać się zbawienny
w przeróżnych sytuacjach.
Służy do odkażania oraz dezynfekcji skóry i błoń śluzowych. Świetnie sprawdzi się
w przypadku niezbyt rozległych ran, leczeniu odcisków,
aft, a także owrzodzeń czy
oparzeń. Swoje zastosowanie
znajduje także przy uśmierzaniu bólu spowodowanego podrażnieniem od protezy dentystycznej oraz przy pielęgnacji
szwów pooperacyjnych. Lek
ma działanie bakteriobójcze,
grzybobójcze i wirusobójcze.
Działa nie tylko odkażająco,
ale także łagodząco i znieczulająco. Jego niezawodna
wielofunkcyjność sprawia, że
może okazać się pomocny
w niemal każdej sytuacji.

Preparat
przeciwbiegunkowy
i przeciwalergiczny

Nigdy nie wiemy, kiedy może
spotkać nas rozwolnienie bądź
silna reakcja alergiczna. Powodów tego typu niedyspozycji
może być wiele. Najczęściej
występują ze względu na niestrawność, zatrucie pokarmowe lub zmianę środowiska.
Mimo że nie są dużym zagrożeniem dla zdrowia, to mogą
okazać się niezwykle uciążliwe. Biegunka czy silne swędzenie skóry znacznie zniechęcają do zwiedzania, a także
uniemożliwiają niezakłócony
wypoczynek. Warto mieć ze
sobą leki, które szybko wyeliminują przykre objawy.

Materiały opatrunkowe

Niezbędnym wyposażeniem
każdej apteczki okazują się
materiały opatrunkowe. Należy przygotować zestaw
plastrów
wodoodpornych
w różnych rozmiarach, które
będą koniecznie w przypadku
drobnych ran. Warto także zaopatrzyć się w specjalne plastry na odciski. W przypadku
długiego zwiedzania lub spacerów nawet najwygodniejsze
buty mogą spowodować bolesne urazy w okolicach stóp.

Bielenda Royal Bee Elixir
Królewska regeneracja i odnowa cery dojrzałej
Bielenda Royal Bee Elixir to
linia kosmetyków przeciwzmarszczkowych dedykowanych wrażliwej cerze. Sekretem skuteczności produktów
jest innowacyjny składnik aktywny – bee peptide anti-age
complex, odtworzony na wzór
peptydu z jadu pszczelego.
Kosmetyki poprawiają kondycję naskórka (krem 40+),
minimalizują oznaki wiotczenia (krem 50+), redukują widoczne (krem 60+) i głębokie
(krem 70+) zmarszczki. Dodatkowo płyn micelarny do
mycia i demakijażu przygotowuje naskórek do pielęgnacji
kolejnymi produktami z tej linii
- serum, kremem pod oczy
i maseczką.
Formuły kosmetyków zostały
wzbogacone wartościowymi
składnikami
pochodzącymi
od pszczół.
Bee peptide anti-age complex – biologicznie czynna
mieszanka peptydów, liftinguje i wygładza zmarszczki.
Stymuluje syntezę kolagenu
i elastyny, pobudzając komórki skóry do odnowy, minimalizuje tym samym negatywne
skutki starzenia się naskórka.
Dzięki temu skóra wygląda
młodziej.

W ramach linii Bielenda Royal Bee Elixir możemy sięgnąć po: Intensywnie nawilżający krem przeciwzmarszczkowy 40+, Liftingująco-ujędrniający krem przeciwzmarszczkowy 50+, Aktywnie regenerujący
krem-koncentrat przeciwzmarszczkowy 60+, Silnie odbudowujący
krem-koncentrat przeciwzmarszczkowy 70+, Aktywnie rewitalizujące
serum przeciwzmarszczkowe, Silnie ujędrniający krem przeciwzmarszczkowy pod oczy, Kojący płyn micelarny do mycia i demakijażu, Silnie
odżywcza maseczka przeciwzmarszczkowa.

Królewskie mleczko pszczele
– wysoka zawartość składników odżywczych, poprawia
jakość cery dojrzałej, podnosi jej odporność na procesy
starzenia. Regeneruje i odnawia komórki skóry, wygładza
i ujędrnia naskórek. Intensywnie nawilża, koi, łagodzi podrażnienia.
Pyłek pszczeli – bogaty w substancje odżywcze korzystnie
wpływa na skórę, wygładza,

odżywia, przywraca elastyczność, działa biostymulująco
na naskórek.
Miód manuka – jest silnym antyoksydantem, dzięki czemu
ma wpływ na ochronę skóry
przed starzeniem. Głęboko
odżywia i nawilża, wygładza,
zmiękcza skórę, wspomaga
jej regenerację. Poprawia koloryt cery, łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia.
REKLAMA

Octenidinum dihydrochloridum + Phenoxyethanolum
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Poznań - LIDER OPIEKI nad seniorami w Europie
Andrzej Wasilewski
Aby posiąść obraz,
jak się ma w pandemii pomoc samorządowa dla seniorów
Komisja Równości
Unii Europejskiej
ogłosiła konkurs.
Należało zaprezentować, jaką opieką
szczególną miasto
otacza swoich najstarszych mieszkańców. Zgłoszeń do
konkursu wpłynęło 50
z różnych krajów. Do
finału zakwalifikowano 6 tj. Bremenhaven
(Niemcy), Florencja
(Italia), Jonkoping
(Szwecja), Komotini
(Grecja) oraz Gdynia
i Poznań.
Jurorzy z uznaniem
ocenili pomoc poznańskiego Urzędu
Miasta dla seniorów
i osób niepełnosprawnych w zakresie dostępności
usług publicznych
w czasie pandemii.
Przyznali Poznaniowi pierwsze miejsce
oraz wyróżnienie
specjalne. Kapituła
konkursu wysoko
oceniła, wśród wielu
działań, w szczególności takie usługi
jak telefon porad
cyfrowych, maseczkę
seniorro, zakupy dla
seniora, czy telefon
serdeczności.

W Poznaniu inspiratorem,
koordynatorem i organizatorem problematyki senioralnej
jest Wydział Zdrowia Urzędu
Miasta, ale wiele z tych zadań
realizowanych jest za pomocą
wyodrębnionej jednostki, czyli
Centrum Inicjatyw Senioralnych. CentrumIS jest w strukturach urzędu, ale i w bezpośrednim kontakcie zarówno
z seniorami zorganizowanymi,
jak i indywidualnymi. Interesującym zatem wydało się nam
porozmawiać z dyrektorem
Centrum, Wojciechem Bauerem. Rozmówca nasz mówi,

że jest to duże wzmocnienie
w działaniu, że na tak wysokim szczeblu, jak Komisja Europejska, starania zostały nie
tylko zauważone, ale nadto
przez wyróżnienie specjalne,
uznano miasto Poznań za europejskiego lidera troski o seniorów w okresie pandemii.
Jest to wielka pańska zasługa – podkreślam z uprzejmości, ale mój rozmówca
z właściwą sobie skromnością prostuje: ależ skąd tam?!
Nasza praca jest jednym
z elementów wielkiej układanki tworzonej przez Miasto, Wydział Zdrowia, inne wydziały,
pracowników socjalnych, wolontariuszy, organizacje pozarządowe i tak dalej.

Nowa rzeczywistość
Wiosna ubiegłego roku
przyniosła nam – mówi pan
Bauer – zupełnie nową, nieznaną wcześniej sytuację:
rządowe zakazy kontaktów
osobistych, nakazy przebywania w domach przez seniorów,
nagle wzrastająca śmiertelność, powszechny lęk, wielka
niepewność,
pozamykanie
wielu instytucji przed kontaktami osobistymi, nieznajomość nowych modeli funkcjonowania w izolacji społecznej,
brak odniesień do jakichkolwiek wzorców z przeszłości;
brak orientacji w czym, w jaki
sposób, z kim i na jakich zasadach możemy pomóc seniorom.
Spotkaliśmy się w Urzędzie
Miasta w gronie osób poczuwających się do odpowiedzialności za problem. Pierwszą
potrzebą seniorów w nowej
sytuacji, jaka nam przyszła do
głowy, było zaopatrzenie żywnościowe, skoro nie wolno seniorom opuszczać mieszkań.
Wiemy też, że część seniorów
z różnych powodów nie gotuje
w domu, żywi się w tanich barach, które zostały zamknięte. Ale jak tę pomoc dla nich
zorganizować, ustalić potrzebujących, skąd wziąć środki
transportu, wolontariuszy do
robienia zakupów i dowozu
posiłków, kto tym przedsięwzięciem pokieruje itd. Dużą
rolę odegrała Caritas, biorąc
na siebie znaczny ciężar tego
zadania. Pomysły rodziły się
spontanicznie. Pomogły spółdzielnie mieszkaniowe przez
wywieszanie ogłoszeń na
klatkach schodowych, MZK
przez plakaciki w środkach
transportu miejskiego, lokalne telewizje i radio. Prywatny
przedsiębiorca
udostępnił
samochód dostawczy. Miłą
niespodzianką był telefon prezesa „Stowarzyszenia Kibiców
„Lecha””, pospolicie zwanych
szalikowcami, że w razie potrzeby, on ma chętnych do

pomocy kilkudziesięciu młodych ludzi dysponujących samochodami. Zaczęły dzwonić
telefony od zainteresowanych
seniorów. Zaczęło się toczyć.
Ale to nie działo się tak równo, spokojnie i płynnie, jak my
sobie tu teraz opowiadamy.
Był to czas bardzo aktywnych
starań bardzo wielu ludzi, rozmów, narad, telefonów, sugestii, odkładania na bok wielu
innych zadań z braku czasu
i tak dalej.
O ile przed pandemią nasze biuro w różnych sprawach
odwiedzało dziennie około 70
seniorów, to teraz drzwi zostały zamknięte, co nie oznacza,
że za tymi drzwiami zamarła
praca. Vide wyżej. Telefony
zaczęły dzwonić bez przerwy:
skąd wziąć środki dezynfekujące? Gdzie kupić maseczki?
Jak pamiętamy, rynek tych
produktów jeszcze nie istniał
w stopniu dostatecznym.
Informacje o wielkim zapotrzebowaniu na maseczki płynęły do nas zewsząd – uzupełnia dyrektor Wydziału Zdrowia
Urzędu Miasta Poznania Magdalena
Pietrusik-Adamska,z mediów, od znajomych, rodzin, telefonowały instytucje
i organizacje. Podjęliśmy działania: trzeba było zorganizować chętne i mające możliwości organizacje pozarządowe,
materiał, środki finansowe.
Oczywiście, w pierwszym rzędzie zaopatrzyliśmy seniorów
w maseczki. Uporaliśmy się
z tym w miarę prędko dzięki
operatywności naszych pracowników.

Izolacja trwa
Potem przyszedł następny
etap doświadczeń wynikających z treści adresowanych
do nas rozmów telefonicznych: „Wie pani, tak źle się
dzisiaj czuję, czy może pani
ze mną porozmawiać?”, „Wie
pani, boli mnie dzisiaj od
rana głowa, nie mam komu
o tym powiedzieć” itp. Ludziom zaczęła doskwierać
izolacja w samotności. Seniorzy potrzebowali rozmów.
Zaczęliśmy rozważać, jak tym
ludziom przyjść z pomocą.
Sprawę rozwiązał Wydział
Zdrowia UM, organizując „telefon serdeczności”, dający
możliwość
porozmawiania
z kimś życzliwym, co jest jedną z podstawowych potrzeb
człowieka. Pod określonym
numerem telefonu, w określonych godzinach czeka na
ciebie życzliwa osoba gotowa
porozmawiać z tobą o czymkolwiek. Tutaj z pomocą uwięzionym w domach seniorom
przyszła dyrektor Zespołu
Domów Pomocy Społecznej,
których pracownicy podjęli się
świadczenia tej formy pomo-

cy psychologicznej w ramach
swojej pracy.
Telefon serdeczności zrodził się bardzo prędko. Ludzie telefonowali nie tylko
do CentrumIS. Również do
nas, do Wydziału, a nawet do
mnie osobiście z pytaniem, na
przykład – jak dostać się do
lekarza, a w trakcie rozmowy
okazywało się, że lekarz jest
jedynie pretekstem do dłuższego, po prostu porozmawiania z kimkolwiek – wspomina
Magdalena Pietrusik-Adamska.
„Telefon porad cyfrowych”
jest naszym wyjściem naprzeciw
realnemu zapotrzebowaniu formułowanemu przez
samych seniorów. Usługa ta
ma duże powodzenie. Seniorzy mają problemy z wykreowaną przez izolację covidową
potrzebą szerszego wykorzystania możliwości Internetu:
jak się gdzieś tam zalogować,
jak wgrać w telefon taką czy
inną aplikację, jak włączyć się
w taki czy inny komunikator,
jak wykasować coś niepotrzebnego i tak dalej.
Wspomniałem o kilku najważniejszych aktualnie, nowych projektach, ale przecież
nie jest wszystko, co robimy
dla seniorów i nie znaczy, że
zarzuciliśmy znane wcześniej usługi, oferowane przed
pandemią – mówi Wojciech
Bauer.- Może to zabrzmi dziwnie w sytuacji niedostępnych
biur, ale mamy znacznie więcej pracy i mniej czasu niż
przed pandemią, pojawiły się
bowiem nagle nowe obszary
pilnych działań. I ciągle się
uczymy. Uczymy się, jakie są

potrzeby seniorów i jak wychodzić im naprzeciw. A potrzeby te są zmienne w czasie.
Inne były wiosną, inne latem
w czasie poluzowania restrykcji, czy wczesną jesienią, a zupełnie inne od października
do chwili obecnej. Teraz głównym problemem seniorów staje się brak ruchu, rehabilitacji,
samotność po niemal rocznej
izolacji, brak różnorodności
kontaktu z żywym człowiekiem, pogorszenie stanu zdrowia psychicznego.
Pyta pan o rolę innych wydziałów? Bardzo prosty przykład: programem ”trener senioralny” zajmuje się Wydział
Sportu. Skoro nie można było
realizować programu aktywności fizycznej seniorów na
sali gimnastycznej lub w innych warunkach zbiorowego
uczestnictwa – przenieśli się
do lokalnej telewizji, czyli weszli z programem seniorom do
mieszkań. Dodaje Pietrusik Adamska.

Pracują dalej
Zbieramy informacje, kompletujemy, analizujemy, formułujemy dostrzeżone potrzeby,
przedstawimy je decydentom,
tam, gdzie kompetencje pozwalają – inicjujemy podjęcie
działań przez stosowne podmioty, szukamy podmiotów
wspierających organizacyjnie,
wykonawczo, finansowo czy
rzeczowo, koordynujemy, prosimy, wysłuchujemy. Po prostu
rzetelnie wykonujemy swoją
pracę dla dobra najstarszego
pokolenia mieszkańców naszego miasta, podobnie jak

inne komórki administracji
miasta, spółdzielnie mieszkaniowe, radio, telewizja, niektóre podmioty gospodarcze,
organizacje
pozarządowe
czy ochotnicy-wolontariusze
oraz wielu niewymienionych
tu, ludzi dobrej woli. Może
to zabrzmi dziwnie, ale wielu
z nas obecnie, w okresie pandemii wraca z pracy do domu
znacznie później niż rok temu.
Tak więc to wielce satysfakcjonujące, a zaskakujące zarazem wyróżnienie Komisji
Europejskiej bardzo sobie cenimy, ale chcę podkreślić, że
nie jest ono wyłączną zasługą
pracowników Centrum, ale
efektem złożonej pracy wielu
osób od kierownictwa Urzędu
Miasta poczynając, a na wolontariuszu kończąc – zamyka
rozmowę dyrektor Bauer.
Przedstawione wyżej przykłady nie są wszystkimi rozwiązaniami na rzecz seniorów podjętymi przez władze
miasta Poznania, bowiem
nasza informacja prasowa nie
jest sprawozdaniem wyliczającym. Tych przedsięwzięć
jest o wiele więcej, ale tutaj
chcieliśmy pokazać niektóre
z nowości, będące precedensowymi w Europie, i wzbudzającymi uznanie. Chcemy także pogratulować poznańskim
seniorom troski, z jaką są
otaczani przez władze miasta
Poznania.

www.GazetaSenior.pl
Blok informacyjny
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Koreański zawrót głowy

Seniorki z Miso Band III-cie miejsce na świecie

Kazimierz Nawrocki
„Każdy z nas przekonał się wielokrotnie,
że podróże kształcą,
rozwijają umysł i rozszerzają horyzonty”.
- mówi Aleksandra
Biegańska, wiceprezes ostrowskiego
UTW, koordynator
Klubu Podróżnika.
Poszukując mniej
znanych zakątków
świata, członkowie
klubu zainteresowali się kulturą Korei
Południowej. Czym
to zaowocowało?
Sprawdził Kazimierz
Nawrocki.
Przygoda rozpoczęła się w
2017 r. od wykładu „Korea kulturowy zawrót głowy” dr.

Emilii Wojtasik-Dziekan, wykładowcy Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na zakończenie słuchacze obejrzeli pokaz tradycyjnego tańca koreańskiego
seoljanggu w wykonaniu Agnieszki Miso Biegańskiej.
Pani Agnieszka spędziła w
Korei Południowej prawie
10 lat i ukończyła studia na
Uniwersytecie Hanyang na
wydziale tradycyjnej muzyki
koreańskiej.
Kolejny spotkanie Klubu
Podróżnika z tą kulturą odbyło się w 2018 r. Tym razem
zaprzyjaźniona z seniorami
Agnieszka zapoznała słuchaczy OUTW z, uchodzącą
za trudną w odbiorze tradycyjną, muzyką koreańską.
Swoje umiejętności zaprezentowała później również
w czasie Senioraliów, a także
w towarzystwie ostrowskiego
zespołu Tańczące Seniorki
w czasie przeglądu zespołów artystycznych seniorów
Południowej
Wielkopolski
w Ostrzeszowie.

Współpraca z Agnieszką
nabierała rumieńców. Słuchacze OUTW kilkakrotnie
mieli okazję popróbować
gry na bębnach koreańskich
podczas wyjazdów wypoczynkowych Klubu Podróżnika nad morze.
Spotkania z nową kulturą
zaowocowały w roku akademickim 2019/2020 powstaniem 3-osobowego zespołu
prezentującego tradycyjną
muzykę koreańską samulnori, oczywiście pod okiem

REKLAMA

Agnieszki. Zespół gra na
czterech koreańskich bębnach: Aga Miso Biegańska kkwaenggwari (mały gong),
Bronisława Farkaś (79 lat),
która świetnie opanowała grę
na janggu (bęben w kształcie
klepsydry) oraz Elżbieta Wysiadły, grająca równocześnie
aż na dwóch instrumentach:
jing (duży gong) oraz puk
(bęben zwykły). Zespół zaprezentował się w tradycyjnych strojach koreańskich
w czasie koncertu charytatywnego
organizowanego
przez uniwersytet w ramach
28. Finału WOŚP tuż przed
pandemią.

Pandemia ich nie
zatrzymała

Ośrodek wypoczynkowy
w Kołobrzegu 80 m od morza
Atrakcyjne pakiety pobytowe
w terminie od 06.04 do 29.04.2021
dlA dwOjgA
ͫ
ͫ
ͫ
ͫ

gańska - że po zakończeniu
pandemii
zainteresowanie
Koreą Południową wśród
słuchaczy ostrowskiego uniwersytetu zaowocuje nowymi przedsięwzięciami. Wykonywane przez nas utwory
- dodała - można obejrzeć na
Youtube.
Zespołowi "OUTW Miso
Band" pogratulował w ciepłych słowach Józef Kozan,
prezes OUTW, a zarazem
przewodniczący Rady Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego. To dla nas - stwierdził
- wspaniała wiadomość. Dowodzi, że nawet w trudnych,
epidemicznych warunkach,
można osiągać sukcesy.

W okresie zawieszenia prób,
ze względu na ogłoszony
lockdown, zespół nie próżnował. Panie postanowiły
wziąć udział w południowokoreańskim konkursie online
"K-Community
Challenge".
Konkurowały w nim zespoły
z całego świata. Słuchaczki
Ostrowskiego UTW, skupione w Kole kultury i muzyki
koreańskiej: Stefania Fren-

3-dniOwy – wiOsnA nAd mOrzem

2 noclegi w pokoju 2-osobowym
bufet śniadaniowy i kolacyjny
wino do pokoju
masaż relaksacyjno-aromaterapeutyczny
– 30 min na osobę
ͫ miejsce parkingowe na czas pobytu
Cena od 299 zł/os. w pok. 2 os.

ͫ 3 noclegi
ͫ 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja
w formie bufetu, obiad serwowany
ͫ 1 x w masaż częściowy 1-odcinkowy
ͫ 2 x częściowe okłady borowinowe
Cena od 365 zł/os. w pok. 2 os.

wiOsnA nAd mOrzem – AquA

wiOsnA nAd mOrzem
– OdnOwA BiOlOgiCznA

ͫ 5 noclegów
ͫ 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja
w formie bufetu, obiad serwowany
ͫ 3 x 1-godzinne bilety na basen
„Morska Odyseja”
Cena od 535 zł/os. w pok. 2 os.

cel, Bronisława Farkaś, Maria Matczak, Bożena Obst
wraz z Agnieszką nagrały
wskazany przez organizatorów utwór "Ongheya", będący tradycyjną pieśnią koreańską. Utwory wykonane
przez uczestników podlegały
ocenie jury oraz globalnej widowni. Polski zespół "OUTW
Miso Band" znalazł się w gronie najlepszych i zajął trzecie
miejsce w kategorii koreańskie pieśni ludowe (Minyo).
Wyniki zostały ogłoszone 22
listopada 2020 r., a w styczniu 2021 r. dotarła z Korei przesyłka z dyplomem
i upominkami dla wszystkich
uczestniczek. Mamy nadzieję - stwierdziła Aga Miso Bie-

ͫ 5 noclegów
ͫ 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja
w formie bufetu, obiad serwowany
ͫ 3 x w ciągu pobytu pakiet zabiegów
(inhalacja, krioterapia, rower treningowy
20 min, okład borowiny, mata masująca)
Cena od 605 zł/os. w pok. 2 os.

+48 691 216 218 gryf2@gryf2.info.pl
Ośrodek Wypoczynkowy Gryf II, ul. Konopnickiej 5, 78-100 Kołobrzeg

Fot. Barbara Peukert, Irena Szczembara, Adam Ulichnowski
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Społeczne Agencje Najmu (SAN) Co to takiego?
Co to takiego?
Habitat Poland od
kilku lat prowadzi
w Warszawie program Społecznej
Agencji Najmu (SAN).
W ramach programu
pośredniczy w najmie
niekomercyjnym,
zapewnia lokatorom
wsparcie specjalistów ds. najmu oraz
prowadzi badania
tego modelu (popularnego już w krajach
zachodniej Europy).
Rozwiązaniem udało
się już zainteresować Poznań, Łódź,
Warszawę i Gdańsk,
w Poznaniu rozwiązanie zaczęto z sukcesem stosować. Jednak, żeby model mógł
przynieść korzyści
w skali ogólnopolskiej, potrzebne jest
właściwe uregulowanie prawne.

Rada Ministrów przyjęła
w dn. 9 marca br. projekt nowelizacji ustawy o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz
niektórych innych ustaw.
Projekt zakłada wprowadzenia do systemu prawnego
definicji SAN, które mogą
być prowadzone przez spółki
z większościowym udziałem gminy lub organizacje
pozarządowe.

Czym jest Społeczna
Agencja Najmu

Przede wszystkim SAN są
odpowiedzią na trudną sytuację mieszkaniową w Polsce – brakuje minimum 600
tysięcy dostępnych cenowo
mieszkań. 14 proc. Polaków mieszka poniżej podstawowego standardu (np.
w mieszkaniu bez łazienki), a 40 proc. (15 milionów
osób) – w przeludnieniu. Nasze statystyki mieszkaniowe
należą do jednych z najgorszych w Europie.
Społeczne agencje najmu
to podmioty, które działając
nie dla zysku, będą pośredniczyć między właścicielami mieszkań na wynajem
oraz osobami o średnich
lub niższych dochodach,
zainteresowanymi najmem.

Idea SAN, opierająca się na
połączeniu wynajmu mieszkania ze zintegrowanymi
usługami wsparcia społecznego, narodziła się w latach
80. w Belgii. Zarówno w Belgii (model SAN pod nazwą
Agence Immobilière Sociale), jak i we Francji (Agences
Immobilières à Vocation Sociale) jest bardzo popularny
i przyczynia się do rozwiązywania problemów mieszkaniowych. W Polsce model
SAN został wpisany m.in.
w projekt aktualizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu
Społecznemu, a teraz rząd
przyjął projekt ustawy wprowadzającej definicję SAN.

Doświadczenia
warszawskiego SAN

Społeczna Agencja Najmu (SAN) Habitat Poland,
prowadzona od 2017 roku,
zarządza 44 mieszkaniami,
w tym 24 wynajętymi od prywatnych właścicieli. Ich liczba w roku 2020 podwoiła się
i stale rośnie, a w planach na
ten rok jest rozwinięcie portfolio o kolejne 10 lokali. Cel
jest jasny – zmniejszenie luki,
w którą wpadają osoby niemogące sobie pozwolić na
najem na zasadach komer-

cyjnych. Obecnie warszawski
SAN to pomoc dla 106 osób
(47 to dzieci). Kim są lokatorzy SAN? To zarówno osoby
o średnich dochodach, które
nie kwalifikują się na najem
mieszkań komunalnych, jak
i osoby w trudniejszej sytuacji życiowej lub finansowej,
oczekujący na lokal komunalny, np. samotni rodzice
i/lub rodzice dzieci z niepełnosprawnościami,
młodzi
ludzie opuszczający pieczę
zastępczą (np. dom dziecka), osoby ubogie na zakręcie życiowym, cudzoziemcy.
Modelowo SAN zapewnia
zintegrowane usługi – mieszkaniowe, jak i inne dostosowane do potrzeb najemców.
Część najemców potrzebuje
jedynie możliwości wynajęcia tańszego mieszkania. Dla
innych pomocne są usługi
związane z poszukiwaniem
pracy, prawne, psychologiczne, inne specjalistyczne czy
usługi z obszaru socjalnego.
Stabilizacja
mieszkaniowa
wpływa z kolei na poprawę
w innych sferach życia.

Co zawiera projekt
ustawy o SAN

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie do systemu prawa
modelu społecznych agen-

cji najmu (SAN). Dzięki pośrednictwu spółek gminnych
i organizacji gmina będzie
mogła zapewnić mieszkania na wynajem tym członkom wspólnoty samorządowej, którzy mają trudności
z samodzielnym uzyskaniem
mieszkania w warunkach
rynkowych. Zgodnie z projektem SAN będą specjalizować się w pozyskiwaniu
mieszkań na rynku, głównie
od osób fizycznych. Oferując
długoletnią dzierżawę z gwarancją czynszu, będą mogły
wynegocjować
obniżenie
stawki czynszu. Jak wskazują doświadczenia zagraniczne, obniżka może wynieść
nawet ok. 20%.
Celem projektu ustawy jest
także łagodzenie negatywnych konsekwencji epidemii
COVID-19. Zarówno kon-

sekwencji dla rynku najmu
mieszkaniowego (gwarancje
dla właścicieli mieszkań, ulga
podatkowa) jak i najemców
(pomoc najemcom mającym
trudności z regularnym opłacaniem czynszu).

Czy SAN przyjmie się
w Polsce?

Polacy są bardzo otwarci na
to rozwiązanie – zarówno
jako potencjalni lokatorzy jak
i właściciele mieszkań, a założenia projektu ustawy są
słuszne. Współpraca gminy
i organizacji pozarządowych
to optymalne rozwiązanie.
Habitat for Humanity Poland (Habitat Poland) jest
jedyną w Polsce organizacją
pozarządową, której statutowym celem jest poprawianie
warunków mieszkaniowych
osób potrzebujących.
REKLAMA

29 lat tradycji

RENOmOWANE BIURO pODRÓŻy

SANATORIA - WCZASy - WyCIECZKI - BEZ NOCNyCH pRZEJAZDÓW!
tel. kom. 601 511 897, 781 892 523, pon - pt 09:30 - 17:30 www.arionsenior.pl email: arion@arion.pl
Kraków, ul. Karmelicka 32 - Klientom spoza Krakowa oferujemy tanie noclegi w hotelu w Krakowie - przed i po wycieczce

WCZASy NAD mORZEm z dojazdem autokarem

ŁEBA – Dom Wczasowy, 200 m do plaży, 3 posiłki dziennie
01.06-11.06.2021, 11 dni/10 nocy cena od 1955 zł w pok. 2 os.
16.08-29.08.2021, 14 dni/13 nocy cena od 2355 zł w pok. 2 os.
30.08-09.09.2021, 11 dni/10 nocy cena od 1995 zł w pok. 2 os.
W cenie: przejazd, wyżywienie 3 x dziennie, wycieczka, ubezp.
DARŁÓWKO - Dom Wczasowy, plaża 300 m, 3 posiłki/dzień
17.06-27.06.2021, 11 dni/10 nocy cena od 1.850 zł w pok. 2 os.
W cenie: przejazd, wyżywienie 3 x dziennie, wycieczka, ubezp.

WyCIECZKI po pOLSCE

ROZTOCZE - 3 dni: 19-21.05.2021; 14-16.09.2021 cena 595 zł
WIELKOpOLSKA - 4 dni: 10-13.05; 06-09.09.2021 cena 795 zł
TATARSKI SZLAK - 4 dni: 17-20.05; 13-16.09 cena 895 zł
pOLSKA DOLINA LOARy - 4 dni: 25-28.05; 21-24.09 cena 685zł

UKRAINA – TRUSKAWIEC: SANATORIUm KARpATy****

28.05-08.06.2021, 12 dni/10 nocy cena 2690 zł w pok. 2 os.
08.06-19.06.2021, 12 dni/10 nocy cena 2690 zł w pok. 2 os.
27.09-08.10.2021, 12 dni/10 nocy cena 2590 zł w pok. 2 os.
W cenie: przejazd autokarem, 4 zabiegi lecznicze/dziennie, wyżywienie
3 x dziennie (bufet), ubezpieczenie, rezydent.
Wycieczka lotnicza: CZTERy OBLICZA RZymU / 5 dni
RZYM BAROKOWY, RZYM ANTYCZNY, WATYKAN, BAZYLIKI RZYMSKIE
cena 2070 zł + około 990 zł - 1.290 zł bilet lotniczy KRK/KTW
W cenie: transfer, 4 noclegi z HB, opieka pilota, ubezpieczenie
CHORWACJA – DALmACJA wypoczynek i zwiedzanie / 9 dni
NIN - ZADAR – TROGIR – SPLIT – PARK NARODOWY KRKA
19.09-27.09.2021,ARBANIJA-Villa Malo More*** cena 1660 zł
01.10-09.10.2021, PRIMOSTEN - Hotel Zora*** cena 1765 zł
W cenie: przejazd, 8 noclegów z HB, opieka pilota, ubezpiecz.
SŁOWENIA / 5 dni
MARIBOR–BLED–wąwóz VINTGAR–SKOFJA LOKA–LUBLANA-PIRAN
05.06-09.06.2021; 21.09-25.09.2021 cena 1495 zł
W cenie: przejazd, 4 noclegi z HB, opieka pilota, ubezpiecz.

NA HASŁO
„GAZETA SENIOR”

100 zł ZNIŻKI
promocja ważna
do dnia 25.04.2021

FRANCJA – SmAKI pROWANSJI / 7 dni
NICEA – MANTONA – CANNES – KANION VERDUN – MOUSTIERES
SAINT MARIE – MARSYLIA – ARLES – PONT DU GARD - AVINION – PARK
NARODOWY CALANQUES - CASSIS - MEDIOLAN
cena 2180 zł termin: 24.05-30.05.2021; 27.06-03.07.2021
W cenie: przejazd, 6 noclegów z HB, opieka pilota, ubezpiecz.

pOCIĄGIEm BERNINA EXpRESS pRZEZ ALpy / 5 dni

23.06-27.06.2021; 08.09-12.09.2021 / 5 dni
27.06-04.07.2021; 26.09-03.10.2021 / 8 dni
cena 1690 zł za 5 dni lub od 2680 zł za 8 dni
+ około 990 zł - 1200 zł bilet lotniczy KRK lub KTW
W cenie: transfery, 4 lub 7 noclegów z HB, polski przewodnik,
3 lub 4 wycieczki fakultatywne, ubezpieczenie
mAGICZNA GRUZJA / 8 dni
KUTAISI – MTSCHETA – TBILISI – BODBE – SIGHNAGHI – NAPAREULI
– ANANURI – KAZBEGI – GUDAURI – UPLITSIKHE – TSAKALTUBO –
JASKINIA PROMETEUSZA – BATUMI z ogrodem botanicznym
12.09-19.06.2021; 11.09-18.09.2021
cena 2590 zł + około 990 zł - 1290 zł bilet lotniczy KRK/KTW
W cenie: transfery, 7 noclegów z HB, bilety wstępu, polski przewodnik,
degustacja win, warsztaty kulinarne, ubezpiecz.
pERŁy BAWARII / 7 dni
PASAWA – BURGHAUSEN – RATYZBONA – NORYMBERGA – FUSEN
-ROTHENBURG ob.der TAUBER – HOHENSCHWANGAU – ETTAL
-NEUSCHWAINSTEIN – LINDERHOF – OBERAMMERGAU – WIES GARMISCH PARTENKIRCHEN – MONACHIUM - HERRENCHIEMSEE
cena 2350 zł 15.05-23.05.2021; 04.09-11.09.2021
W cenie: przejazd, 6 noclegów z HB, opieka pilota, ubezp.
BAŁKANy / 11 dni
BOŚNIA i HERCEGOWINA – CZARNOGÓRA – CHORWACJA – ALBANIA –
MACEDONIA PÓŁNOCNA – SERBIA
08.09-12.09.2021 cena 2190 zł
W cenie: przejazd, 10 noclegów z HB, opieka pilota, ubezpiecz.

BIAŁE NOCE pETERSBURG i NADBAŁTyCKIE STOLICE

SANTORINI – jedna z najpiękniejszych wysp świata

SALZBURG-CHUR-TIRANO–WERONA–SIRMIONE-ZELL am SEE
25.05-29.05.2021; 08.06-12.06.2021; 21.06-25.06.2021
21.06-25.06.2021; 20.07-24.07.2021; 10.08-14.08.2021
31.08-04.09.2021; 07.09-11.09.2021; 15.09-19.09.2021
cena 1750 zł + 380 zł bilet na pociąg Bernina Express
W cenie: przejazd, 4 noclegi z HB, opieka pilota, ubezpiecz.

ERMITAZ, CARSKIE SIOŁO, PETERHOF – WILNO – RYGA – TALLIN –
HELSINKI (autokar + prom) / 9 dni
01.06-09.06.2021; 22.06-30.06.2021; 06.07-14.07.2021
cena od 3280 zł (w kabinie 4 os.) do 3540 zł (w kabinie 2 os.)
W cenie: przejazd, 8 noclegów z HB, opieka pilota, ubezpiecz.
BALTIC TOURS / 9 dni
RYGA-SZTOKHOLM-HELSINKI-PETERSBURG-TALLIN-RUNDALE
12.06-20.06.2021 (autokar + prom)
cena od 3190 zł (w kabinie 4 os.) do 3570 zł (w kabinie 2 os.)
W cenie: przejazd, 8 noclegów z HB, opieka pilota, ubezpiecz.
AUSTRIA – SZWAJCARIA + pociąg Bernina Ex / 8 dni
CZESKI KRUMLOV – SALZBURG – CHUR – TIRANO – jez. COMO- jez.
GENEWSKIE (Chateau de Chillon, Vevey, Montreaux, Evian, Geneva) –
ZURYCH - WODOSPAD RHEIFALL – STEIN n/RENEM – MAINAU (Wyspa
Kwiatów na jez. Bodeńskim) – DOLINA WACHAU - MELK
28.06-05.07.2021; 07.07-14.07.2021; 26.07-02.0.2021
cena 2890 zł + 380 zł bilet na pociąg Bernina Express
W cenie: przejazd, 7 noclegów z HB, opieka pilota, ubezpiecz.
SZWECJA – weekend na morzu / 3 dni
KARLSKRONA – KALMAR - WYSPA OLANDIA – GDAŃSK
10.09-12.09.2021; 17.09-19.09.2021; 01.10-03.10.2021
cena 1080 zł (autokar + prom)
W cenie: przejazd, wyżywienie 2 x śniadanie, 2 x kolacja,
1 x obiad, 2 noclegi (w kabinie 2 os), opieka pilota, ubezpiecz.

Rozkładamy ceny wszystkich wycieczek na nieoprocentowane raty. ZApRASZAmy!!!
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Trzy Siostry
w Górach Błękitnych
Australia. Olejki eteryczne
eukaliptusów czy perspektywa
powietrzna?
Mariola Wójtowicz
Im dłużej trwa stan
stagnacji wywołany
okolicznościami znanymi wszystkim, tym
pomysłów na poznanie
nowych zakątków
świata przybywa,
chociaż szansa na
ich realizację na razie
rozmywa się w czasie.
Mimo to, a może właśnie dlatego, wracam
myślami do krain, które
w szczególny sposób
zapadły w mą pamięć,
do wspomnień, które
sprawiają, że żaden
z potencjalnych celów
podróży nie wydaje się
za daleki, za trudny,
za banalny. Jednym
z takich miejsc są Góry
Błękitne w Australii.

Trzy Siostry w Górach Błękitnych to jedna z najbardziej fotogenicznych formacji skalnych
na świecie. Można je zobaczyć –
o ile nie mamy zamiaru spędzić
dłuższego urlopu w oddalonych
o sto kilometrów od Sydney
górach – w ciągu jednodniowej
wycieczki z tego największego
miasta Australii. I mnie wersja
jednodniowego wypadu z Sydney bardzo odpowiada.

Dwie legendy

Do Katoomba, miejscowości
w Górach Błękitnych, położonej najbliżej Trzech Sióstr jadę
pociągiem z łączonym biletem
na pociąg i autobus krążący po
Katoomba i Leura, z którego
można wielokrotnie wysiadać,
aby obejrzeć co ciekawsze
miejsca. Jak znam życie, to raz
wsiądę, żeby dojechać ze stacji
kolejowej do punktu wyjścia na
szlaki, a potem drugi raz, żeby
wrócić na dworzec. Ja przecież
nie z tych, co lubią się wozić,
szczególnie że szlaków turystycznych wyznaczono w tych
górach wiele, a dzień zapowiada się piękny.

Kiedy jednak docieram na
brzeg Doliny Jamisona, jest
ona całkowicie pokryta mgłą.
Wejścia do doliny strzegą trzy
skały: Meehni (922 m n.p.m.),
Wimlah (918 m n.p.m.) and
Gunnedoo (906 m n.p.m.).
Takie jak nazwy skał imiona
nosiły trzy siostry z plemienia
Katoomba, które zamieszkiwało dolinę dawno, dawno
temu. Na swoje nieszczęście
zakochały się, z wzajemnością,
w trzech młodzieńcach z sąsiedniego plemienia Nepean.
I chociaż prawo ustanowione
przez starszych rodów zakazywało związków z osobami
z innych plemion, zakochani
młodzieńcy postanowili siostry
uprowadzić i uczynić swoimi
żonami. Ich zamiar został odkryty, wódz plemienia Katoomba chcąc chronić siostry przed

porwaniem, zamienił je w skały.
Nie zapobiegło to jednak wielkiej międzyplemiennej bitwie,
w której wódz Katoomba zginął. Legenda milczy o dalszych
losach młodzieńców, skupiając
się na tym, że nikt inny poza
martwym wodzem nie znał
zaklęcia, aby odczarować skamieniałe siostry i tak pozostały
już na zawsze na skraju Doliny
Jamisona.
Mniej romantyczna wersja
„legendy” mówi, że „rdzenne”
nazwy nadała skałom, już w XX
wieku, jedna z uczennic w Katoomba.
Teraz Siostry są widoczne
z platformy widokowej Echo
Point, ale tuż poza nimi rozciąga się morze mgły za którym,
niczym kolejny ląd, wynurza się
przeciwległa ściana niebiesko-zielonej niecki. Czy będzie mi

dane zobaczyć Wielki Kanion
Australii w całej okazałości, czy
mgła ukryje dzisiaj jego piękno
przed oczami wścibskich podróżników?

Szlakiem dla
wymagających

Odpuszczam sobie wersję Gór
Błękitnych dla leniwych, no,
powiedzmy – mało aktywnych,
czyli przejażdżkę aż trzema
różnymi kolejkami, dwiema linowymi i jedną szynowo-linową,
obchodzę Trzy Siostry dookoła,
pokonując tysiąc stopni (szczęśliwie prowadzą w dół, a nie do
góry!) Giant Stairway – Gigantycznych Schodów i dalej kieruję się do jednego z najpiękniejszych wodospadów, jakie
widziałam – Katoomba Falls.
Innym szlakiem wracam do
punktu widokowego, w którym

zaczęłam wędrówkę – mgła już
opadła, oferując teraz rozległy
widok na całą dolinę! Czy rzeczywiście błękitny?! Trochę tak,
ale przecież każde góry z daleka wydają się niebieskie dzięki
perspektywie powietrznej. Te
tutaj zawdzięczają swoją nazwę
eukaliptusom, które uwalniają
olejki eteryczne, nadając odległym pasmom górskim niebieskawą poświatę, chociaż ja
zapachu eukaliptusowego nie
wyczuwam.
Decyduję się teraz na wędrówkę skrajem kanionu, w kierunku miasteczka Leura, gdzie
też mogę wsiąść do pociągu
powracającego do Sydney.

Jak ja lubię takie
wędrowanie!

Drogowskazy na głównym
szlaku kierują mnie do punktów

W Górach Błękitnych wędrowałam w czasie pierwszej emeryckiej podróży – tej z biletem „dookoła świata”.
Relacją z części tej podróży jest eKsiążka „Emerytka w Australii”, której fragmenty publikuję na blogu

www.emerytkawodrozy.blogspot.com

Kliknij

REKLAMA

DW Koral w Niechorzu zaprasza
Przy głównej alei spacerowej kurortu czeka na Państwa
nowoczesny ośrodek. Komfortowe pokoje z bogatym
wyposażeniem. Wysoki standard obsługi.

Centrum Rehabilitacji Krokus
Bezpieczny wyjazd z widokiem na góry.

150 m od morza

Realizujemy bon turystyczny 500+
• Wyremontowane, nowoczesne pokoje
• Balkon, łazienka, TV, lodówka, koc plażowy i parawan
w każdy pokoju
• Śniadania i kolacje w formie

bufetu szwedzkiego, obiady
serwowane do stolika
• WiFi na terenie całego
ośrodka
• Leżaki do wypożyczenia
w recepcji za drobną opłatą

Pobyt ze śniadaniem

od 85 zł/os

Pobyt z pełnym wyżywieniem
(śniadanie, obiad, kolacja)

od 115 zł/os.

RezeRWacje:
tel.: 602 431 913
e-mail: dwkoral@dwkoral.pl
Al. Bursztynowa 8, Niechorze

www.dwkoral.pl

Turnus rehabilitacyjny po covidowy 1 699 zł/os.
pełne wyżywienie: tradycyjna polska kuchnia
pakiet leczniczy: m.in. konsultacja lekarska, opieka
ﬁzjoterpeutyczna
zabiegi rehabilitacyjne: m.in. ćwiczenia
wydolnościowe, okłady borowinowe
pakiet relaksacyjny: m.in. kąpiele perełkowe,
masaże relaksacyjne

Koszt pobytu już od 230 zł
01.09.2021 - 20.12.2021
· Cicha okolica
· Śniadania i obiadokolacje
w formie bufetu
· Aquapark z saunami
· Gabinety SPA
· Całodobowa recepcja

10%

RABATU
na hasło
„SENIOR 2021”

ul. 1-go Maja 51, Szklarska Poręba
Rezerwacje tel. +48 756 199 399
email: rezerwacja@blue-mountain-resort.pl
www.blue-mountain-resort.pl

www.GazetaSenior.pl
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widokowych, z których odsłaniają się odmienne niż widziane kilkanaście minut wcześniej
krajobrazy. Zachodzące słońce
w coraz to inny sposób oświetla dalekie skały, wzgórza czy
drzewa. Kolejne trakty prowadzą do miejsc o fantastycznych
kamiennych formach, czasami przypominających odlane
z brązu pomniki. Jeszcze inne
do wielostopniowych wodospadów.
No i stało się. Zabłądziłam.
Już trzeci raz okrążam wcale
niemałą kaskadę, nie mogąc
trafić na żadną ścieżkę inną od
tej, którą przyszłam. Nie chcę
wracać do Katoomba tym samym, dość długim szlakiem,
za chwilę zacznie się ściemniać. Do godziny, o której powinnam w tym miejscu łapać
„hop on – hop off” autobus,
coraz bliżej. Minęło mnie może
czterech turystów, ale już jakiś
czas temu. Jakoś znaleźli wyjście, bo nie widzę, żeby – jak ja
– krążyli dokoła obmywanych
wodą skalnych stopni. Kiedy
po raz trzeci spotykam pana
w wieku zbliżonym do mojego, towarzyszącego młodemu
człowiekowi robiącemu zdjęcia
Leura Cascades profesjonalnym sprzętem, pytam, czy nie
wie, gdzie jest jakieś zejście
ze szlaku. Pokazuje mi drogę
na parking. Jak też mogłam
wcześniej jej nie zauważyć?!
Co więcej, ofiaruje się, że mnie
tam zaprowadzi – chyba trochę
się nudzi, asystując synowi.
Daleko jednak nie odeszliśmy,

kiedy wysoko na skarpie widzę
odjeżdżający z przystanku mój
czerwony autobus. To w sumie
nie problem, wiem, że do stacji
jest nie dalej niż półtora kilometra, tylko w którą stronę mam
iść (tak, tak, to były czasy przed
aplikacjami mapowymi!)?
Mój pan towarzysz też nie
wie, bo jest oprowadzany przez
syna, przy czym jest bardziej
zdenerwowany niż ja, tym,
że autobus mi uciekł. Ba, ja
w ogóle nie jestem zdenerwowana, wiem, że nawet jak nie
zdążę na pociąg, którym zaplanowałam wracać, to za godzinę
jest następny (jakoś przecież
w końcu dotrę do stacji w Leura!), a do Sydney nie jest daleko. Tymczasem pan uaktywnia
się, każe mi czekać i pospiesza
syna, żeby się zbierał, bo nie
zdążę (!) na pociąg. Syn posłusznie składa sprzęt i dziesięć
minut później jestem na stacji.
Dowiaduję się jeszcze, że panowie są z Queensland, że pan
nie pracuje już zawodowo, że
syn właśnie skończył studia
i tato w nagrodę ufundował
mu wyjazd w Góry Błękitne –
w jego, ojca towarzystwie.
Ślicznie dziękuję i już jestem
na peronie. Chwilę później widzę, jak do stacji podjeżdża
jadący okrężną trasą „mój”
autobus – ten, który mi uciekł
piętnaście minut temu.
Całodzienny wypad z Sydney w Góry Błękitne kończę,
dzięki uprzejmości kolegi emeryta, zgodnie z planem.

Seniorzy z wiatrem
w żaglach
Andrzej Wiśniewski
Szczecin już po raz
czwarty będzie gościł
żaglowe z całego
świata w ramach finału regat The Tall Ships
Races. W tym roku
wydarzenie to odbędzie się w Szczecinie
w dniach od 31 lipca
do 3 sierpnia. Impreza
ta nie może odbyć się
bez wsparcia wolontariuszy – oficerów
łącznikowych. To oni
są bezpośrednim
łącznikiem między
przybyłymi załogami
a organizatorami. Wolontariat pod nazwą
„Oficer Łącznikowy”
to także propozycja
dla seniorów, których
Centrum żeglarskie
zaprasza do współpracy.

The Tall Ship Races to międzynarodowe regaty z ponad
60-letnią historią. Biorą w nich
udział jednostki z Polski, Europy i świata. Finał w Szczecinie
jest zwieńczeniem morskiego
wyścigu. To właśnie tutaj zostaną ogłoszone wyniki i wręczone puchary. W latach ubiegłych Szczecin gościł blisko
100 jednostek z różnych zakątków świata. Na ich pokładach
przypłynęło do Szczecina blisko 4 tysiące żeglarzy.
„Taka impreza to ogrom
różnych zadań do wykonania mówi” - Zofia Sadłowska
Główny Specjalista ds. organizacji imprez i współpracy
międzynarodowej w Centrum
Żeglarskim w Szczecinie –
odpowiedzialna za wolontariat
podczas imprezy. „Nie moglibyśmy wykonać tego zadania bez wsparcia ze strony
naszych wolontariuszy. Obraz
Szczecina, z jakim żeglarze
wypłyną, zależy w głównej
mierze od jakości opieki Oficerów Łącznikowych. To właśnie
oni są pierwszymi osobami,
zaraz po służbach portowych,
które wchodzą na pokład i to
właśnie oni, dostają przywilej

Tall ship races, fot. Andrzej Wiśniewski

towarzyszenia naszym gościom do momentu ich wypłynięcia. Zespół wolontariuszy
tworzą osoby w różnym wieku,
różnym wykształceniu i zainteresowaniach. Można śmiało
powiedzieć, że jest to przekrój
społeczeństwa.
Wolontariusze - Seniorzy to ogromne doświadczenie życiowe, którego
znajomość daje możliwość
rozwiązania wielu sporów
i trudności. Witalności, znajomości języków obcych i zaangażowania może im czasem
pozazdrościć niejeden junior.
Wolontariat podczas finału
TSR to możliwość poznania
nowych ludzi i kultur oraz propozycja wartościowego sposobu spędzenia czasu wolnego.
Przed wydarzeniem wolontariusze szkolą się weekendowo z zakresu wiedzy na
temat samego wydarzenia, jak
i z pierwszej pomocy medycznej, żeglarskiego BHP, etykiety
i ceremoniału jachtowego, wiedzy z zakresu historii miasta,
spotkają się z psychologiem

oraz będą uczestniczyć w warsztatach dotyczących formacji
grupy, pracy zespołowej itp.
„Wolontariat nie kończy się
z momentem wypłynięcia jednostek z portu. Wielu wolontariuszy kontynuuje nawiązane
znajomości i wzajemnie się
wspiera. I o to właśnie chodzi
w naszym wolontariacie na
budowaniu relacji międzyludzkich, na budowaniu przyjaźni,
na mądrym i dobrym sposobie
spędzania czasu wolnego, na
zbieraniu wspomnień, których
czas nie wymazuje”– dodaje
Zofia Sadłowska.
Wszelkie informacje dotyczące wolontariatu – oficer
łącznikowy można znaleźć na
stronie https://tallships.szczecin.eu. Rekrutacja trwa do końca marca. Drodzy seniorzy, ta
propozycja to szansa na przeżycie czegoś niepowtarzalnego lub też na najzwyklejsze
wyjście z domu i pozyskanie
nowych przyjaciół. W tych czasach jest to bardzo cenne!
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 3
zamówień złotego
pakietu "Gazety
Senior" UPOMINEK
w postaci pięknego
albumu pt. "Wielki
zielnik roślin
leczniczych"
Dla pierwszych 5
zamówień pakietów
brązowego i srebrnego "Gazety Senior"
UPOMINEK w postaci książki pt.
"Nikodem terapeuta duszy"
(dot. zamówień złożonych po 24 marca 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.

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

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.

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

