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M ojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią

zadbał o nią, by nie miała zbyt wiele chwil na rozmyślanie.
Mąż był mądrym człowiekiem. Zapisał ją na intensywny
kurs języka angielskiego. Miewała momenty, w których nie
chciało jej się wychodzić z domu, ale zbierała się i
wychodziła, bo robiła to dla męża. Skończyła kurs, zapisała
się na kolejny. Minęło już pięć lat od czasu, kiedy została
wdową. Niedawno powiedziała mi, że znajomi z troską
pytają ją jak sobie radzi, a ją to denerwuje. – Przecież ja
jestem ciągle zajęta – odpowiada. – Nie mam na wiele
rzeczy czasu, jak wtedy, gdy pracowałam na pełnym etacie. 

Nie czuję się też samotna. Ja po prostu żyję. 
Gdy słucham mojej przyjaciółki, to w końcu zaczynam

wierzyć, że mija czas smutnego, polskiego emeryta. Coraz
więcej osób uświadamia sobie, że emerytura to czas, w
którym mogą robić coś dla siebie, nieograniczeni
obowiązkami zawodowymi i wobec dzieci. 

A jak mówi w naszej rozmowie Wojciech Bauer, dyrektor
Centrum Inicjatyw Senioralnych, aktywność służy zdrowiu i
to nie tylko ta aktywność stricte f izyczna, ale chęć do
działania i robienia nowych rzeczy, zarówno dla siebie jak i
dla innych. 

W imieniu zespołu My50+ życzę naszym Czytelnikom
wakacyjnej aktywności, a my postaramy się na bieżąco,
zanim ukaże się w sierpniu kolejne wydanie, na naszej
stronie www.my50plus.pl i profilu na Facebooku
informować o ciekawych wydarzeniach w Poznaniu 
i okol icach. 

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  

SPiS treŚCi:

tU naS 
ZnaJDZieSZ:

na wStęPie

czerwiec-lipiec 2014 / My 50 + / 3

Z ajmując się tematyką senioralną coraz 
częściej przekonujemy się i powtarzamy, 
że seniorzy są zdolni… do wszystkiego. Za-

dziwiali nas podczas pandemii, kiedy skazani na 
izolację, świetnie poradzili sobie z przejściem na 
komunikację zdalną. Oczywiście nie wszyscy, bo 
seniorzy są tak samo zróżnicowaną grupą spo-
łeczną, jak pozostałe. 

Na kolejnych stronach wiosennego wydania 
My60+ będziecie mogli przeczytać o Oli, która 

na emeryturze podróżuje, pisze bloga, wydała książkę i stworzyła teatr dla 
dzieci. Pisze zresztą nie tylko Ola, bo wspaniałe utwory powstają w Senio-
ralnej Grupie Literackiej w ramach Projektu Fifna, o której dowiedzieliśmy 
przeprowadzając wywiad z jedną z laureatek naszego konkursu literackiego 
,,Opowiedz o miłości”. W wydanej przez nas książce znalazły się opowiadania 
aż trzech autorek z Fifnej! Przy okazji zapraszamy do udziału do drugiej edy-
cji naszego konkursu. Tym razem tematem przewodnim jest szczęście. 

Innego rodzaju pisaniem zajmują się uczestnicy warsztatów ikonografii Ar-
tystycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu. Patrząc na ich dzieła, 
aż trudno uwierzyć, że nie wyszły spod ręki profesjonalistów. 

Co oprócz pisania łączy te wszystkie osoby? Im się po prostu chce. Chce im 
się wygospodarować czas, wyjść z domu, zrobić coś więcej niż wykonywanie 
codziennych, niezbędnych czynności. 

Nie wszyscy są wysoce utalentowani, ale nie talent jest w tym procesie 
najważniejszy. Liczy się rozwijanie zainteresowań i pasja. Dzięki niej świat 
i życie są piękniejsze. 

Oczywiście trudne jest wyjście z komfortu, zapisanie się na zajęcia, regular-
ne w nich uczestnictwo. To jest trudne w każdym wieku. Ale gorsze jest siedze-
nie na kanapie i narzekanie, a jak dowiedli naukowcy, narzekanie zmniejsza 
nasz hipokamp, a przez to obniża nam się poziom inteligencji. 

Lepiej więc nie narzekać, zrobić coś dla siebie i poczuć tę bezcenną satys-
fakcję z własnych dokonań. 

Anna Dolska z Zespołem 
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Nic nie muszę, ale…chcę
Z Aleksandrą Grabowską-Szych, blogerką, współtwórczynią teatru dla dzieci, autorką książki  

,,Po słonecznej stronie księżyca” rozmawia Daria Olzacka

Kim właściwie jest Ola? 
Jestem zodiakalnym Baranem, więc jak mam pomysł, to błyskawicznie 
działam, walę z rozpędem rogami w najtwardszy mur. Umiem żyć i cie-
szyć się chwilą. Zawsze staram się uśmiechać. Na nic nie potrafię czekać, 
wszystko musi być zaraz.

Piszesz sama scenariusz swojego życia. Jak ważne jest dbanie o swoje 
potrzeby?
Jest bardzo ważne. Wychodzę z założenia, że jeżeli ja jestem szczęśliwa 
i coś posiadam, to bliscy przy mnie też będą szczęśliwi i będą mogli z mo-
ich dóbr korzystać. 

Twoje przejście na emeryturę było czasem kiedy zaczęłaś od razu ten 
nowy rozdział nasycać nowymi zajęciami. Czy w czasie twojego życia 
zawodowego tworzyłaś listę rzeczy „na później”?
Nie. Na nowe sprawy stworzyłam wolną przestrzeń dopiero na emeryturze. 
Wcześniej, po rozstaniu z mężem, musiałam sama zapewnić dzieciom rze-
czy, które uważałam za niezbędne: wyższe wykształcenie, naukę języków 
obcych, prawo jazdy, narty, pływanie, wycieczki. To wszystko wymagało pie-
niędzy i w zasadzie to było głównym celem mojej pracy. Dziesięć lat przed 
emeryturą straciłam dobrze płatne, etatowe zatrudnienie. Otworzyłam 
wtedy swoją Kancelarię Radcy Prawnego. Byłam dobrym prawnikiem, ale 
nie znałam się na zdobywaniu klientów. Kiedy dzieci stały się samodzielne 
mogłam wreszcie przejść na emeryturę.

Jak to się więc stało, że jesteś teraz w takim miejscu? W aktualnym życiu 
zdecydowanie daleko ci do tak konkretnego zawodu jak prawnik.
Poczułam, że 38 lat w zawodzie wystarczy. Częściej zaczęłam wyjeżdżać 
na warsztaty jogowe, posty, medytowałam. Miałam też czas by realizować 
się jako aktorka, o czym marzyłam od dziecka. Stworzyliśmy z obecnym 
mężem Arturem Szychem - który jest zawodowym aktorem - teatr dla dzieci 
o nazwie Teatr Ogródkowy Oli i Artura. Uwielbiamy występować dla dzieci. 
Teraz, po przerwie spowodowanej pandemią, powoli zaczynamy na nowo. 
Pisarką zostałam dzięki pandemii. Kalendarz na 2020 r. wypełniłam podró-
żami: Nowa Funlandia, droga Camino i dużo mniejszych wyjazdów, ale 
w marcu zaczęła się pandemia, która przekreśliła wszystkie plany i stwo-
rzyła pustą przestrzeń. Teraz wiem, że właśnie po to, bym napisała książkę.

O czym jest twoja książka?
Z dniem przejścia na emeryturę zaczęłam pisać bloga. Krótko przed pan-
demią moja przyjaciółka, która jest redaktorką i polonistką przeczytała mój 
blog. Zachwyciła się moim optymistycznym spojrzeniem na świat i sposo-
bem pisania. Podsyciło to moją chęć na stworzenie książki. 

„Słoneczna strona księżyca” jest napisana podobnie jak „Kandyd czyli 
optymista” Voltaire’a w formie trzydziestu opowiastek. Każda ma swój tytuł, 
oznaczenie epoki, koloru, co zamyka historię wokół konkretnego proble-
mu. Dodatkowo do każdego rozdziału zadane jest proste pytanie, na które 
dany rozdział odpowiada. 

Książka wypełniona jest fabularyzowanymi historiami 
z mojego życia, porusza wątki miłości, pieniędzy, podróży, 
relacji z ludźmi. 

Mogłabym już pisać drugą książkę ale powinnam teraz 
promować „Słoneczną stronę księżyca”. Rynek księgar-
ski jest bardzo trudny. Jestem mało znaną pisarką. Mam 
pomysł stworzenia happeningu z pamiątkami z PRL-u - ja 
w szkolnym fartuszku na rowerze Wigry, albo zaproszenie na 
spacer po Poznaniu po miejscach z książki. 

Jak zmienia się z upływem lat relacja do „wieku kalen-
darzowego”? 
Jak ma się 15 lat myśli się o tym, że 40-latek to starzec. Liczę 
66 lat i nigdy nie przypuszczałam, że będę miała w tym wie-
ku tyle energii i chęci do działania. Ostatnio rozmawialiśmy 
z mężem o tym, że coraz trudniej nam zapamiętać tekst 
w naszych rolach teatralnych. Artur stwierdził, że kiedy pa-
mięć nam ,,wysiądzie”, odtworzymy nagrany utwór, a sami 
będziemy jedynie animować lalki. 

W młodości miałam syndrom „zamykających się drzwi”. 
Za późno, by zacząć robić karierę w tenisie, pływaniu. Teraz 
zaczęły jednak otwierać się inne drzwi. Zawsze można za-
cząć wędrówkę po świecie, grać w teatrze, ćwiczyć jogę, 
pisać książki, kręcić filmy.
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Czyli cały czas żyjesz w świecie kreacji. Nie masz cza-
su na myślenie o «przyziemnościach» jak wiele osób na 
emeryturze. 
To prawda. Jesteśmy z Arturem dobraną parą. Mamy dom, 
brak obciążeń, dystans do wielu spraw. Mamy szczęście, że 
jesteśmy zdrowi. Czasem jednak coś się psuje. Jak znajomi 
„robią remont”, to determinuje on ich życie. A my „bierze-
my” jedną ścianę na rok, a pomalowanie jej zajmuje nam 
kilka godzin. Okna też by można wymienić, ale jakieś ciepłe 
te zimy się zrobiły, więc po co? 

Jakie jest twoje nastawienie do dbałości o zdrowie, ak-
tywności fizycznej? Wędrówki, kajaki, kijki...
...no i przede wszystkim joga. Zaczęłam praktykę trzydzieści 
lat temu i wciągnęło mnie całkowicie. Ćwiczę systematycz-
nie pod okiem Mateusza Dekera Ashtangi. Jest to dyna-
miczna sekwencja ruchów. Wierzę, że jak kiedyś w pamięci 
zrobią się „czarne dziury”, to ciało będzie pamiętało kolej-
ność ćwiczeń. Od dwudziestu lat jeżdżę dwa razy w roku na 
ośmiodniowe posty połączone z praktyką jogi i medytacją. 

Ludzie z upływem lat boją się, że będą coraz słabsi. 
Kiedy pościsz, po kilku dniach pojawia się etap przełomu. 
Organizm jest wycieńczony jak w ciężkiej chorobie i nagle 
przychodzi niesamowita energia. To daje mi świadomość, 
że po każdej chorobie do ciała wraca moc. Znajomi często 
się badają. Nie neguję tego, ale myślę, że nie ma co się 
na tym tak bardzo skupiać. Jestem obciążona rodzinnie 
chorobami nowotworowymi, nie ignoruję tego i kontroluję 
zdrowie, ale dzięki medytacji radzę sobie ze „skaczącymi 
małpami”.

Czym są „Skaczące małpy”? 
To metafora tych wszystkich natrętnych myśli, które burzą nasz spokój, kie-
dy się na nich skupiamy. Dzięki medytacji i działalności twórczej ja ich nie 
mam.

Artur pojawił się w twoim świecie nie tak dawno. Miałaś, mimo wcze-
śniejszych doświadczeń, otwartość na miłość?
Artur pojawił się, gdy byłam już po pięćdziesiątce. Z pierwszym mężem 
poza pracą byliśmy nierozłączni. Pierwszy raz wyjechałam gdzieś sama 
w wieku 46 lat. Po rozstaniu z mężem, przez „sześć lat samotności” miałam 
krótkie związki. To był czas na naukę życia solo. Wielkim problemem było 
zorganizowanie jednoosobowego pokoju na wycieczce, a kupując bilet 
do teatru, pani w okienku dopytywała się „na pewno jeden bilet?”. Będąc 
sama w kawiarni miałam wrażenie, że wszyscy na mnie patrzą (teraz jest 
inaczej, bo każdy patrzy w telefon). Nie poddawałam się. Jednocześnie 
wiedziałam, że chcę kogoś w moim świecie. Wykreowałam DDM i wiedzia-
łam jaki będzie, ale kompletnie nie wiedziałam, kto to będzie.

DDM – co oznacza ten skrót? 
Dusza Dojrzałego Mężczyzny. Chciałam ją poznać. Mojego pierwszego 
męża poznałam kiedy miałam osiemnaście lat. Z Arturem natomiast na 
początku zrywaliśmy trzy razy. Z perspektywy czasu zastanawiam się jak to 
możliwe, że nie wiedziałam od razu, że to właśnie DDM.

Ciągle jesteś w ruchu. Rzadko można cię spotkać w Poznaniu. 
To prawda. Kiedy założyłam swoją firmę, postawiłam biurko, pomyślałam 
o dwóch rzeczach: zza mojego biurka nikt mnie nie wyrzuci, a drugie: niko-
go nie będę musiała prosić o urlop.

W ramach nauki samotności, w ciemno zapisałam się na miesięczną 
„duchową wyprawę” do Indii. Po ślubie Artur dołączył do moich wypraw. 
Lubię z nim podróżować, ale mam też całkowite zaufanie do siebie. Kiedy 
pięć lat temu przyjaciółka z Kanady zapytała, czy ją odwiedzę bez namysłu 
powiedziałam: Tak! Czy w lipcu będzie ok? Bez znajomości języka polecia-
łam na inny kontynent. 

Moim największym od lat marzeniem był Manhattan. Pewnego dnia po-
wiedziałam do Artura: to może pojadę do tego Nowego Jorku? 

Podróże, szczególnie samotne, do nowych miejsc sprawiają, że na 
nowo się siebie uczysz. Sprawdzasz, jak sobie poradzisz, co lubisz.

Czy można powiedzieć, że w życiu skupiasz się na pozytywach?
Ja po prostu jestem „na tak”. Na 60. urodziny dostałam książkę stworzo-
ną przez córkę pt. „60 twarzy Oli” z życzeniami i słowami moich przyjaciół 
o mnie. Jedno ze stwierdzeń brzmiało „Ola genialnie pisze scenariusz swo-
jego życia”.

Lubię przygody. Jak one mają ci się wydarzyć, jeśli nie wyjedziesz, nie 
zrobisz czegoś nowego? 

W wywiadzie do kobiecego czasopisma już wiekowa Mira Sygietyńska 
stwierdziła, że najpiękniejsze jest to, że „teraz nic nie muszę”.. Podpisuję się 
pod tym całym sercem i dodaję „nic nie muszę, ale chcę”. 

Książka Aleksandry Grabowskiej-Szych „Słoneczna strona księżyca” jest 
do nabycia w księgarniach stacjonarnych oraz internetowych. 
Teatr ogródkowy: Poznań ul. Arystofanesa 36
Kanał Oli na YouTube: 60 twarzy Oli 

Zdjęcia: Daria Olzacka
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Centrum Inicjatyw Senioralnych oferuje wsparcie w zakresie korzy-
stania z nowych technologii w postaci konsultacji telefonicznych.

Pod specjalnym numerem telefonu: 603 489 205 (opłata za połą-
czenie jest zgodna z cennikiem operatora) trzy razy w tygodniu pra-
cownik Centrum udziela porad cyfrowych.
Dyżury:
 – poniedziałek-środa, godz. 10.00-14.00

Wsparcie obejmuje rozwiązywanie problemów z:
 – komputerem,
 – tabletem,
 – smartfonem,
 – aparatem fotograficznym.

Konsultanci udzielają m.in. porad jak: 
 – wysłać e-maila,
 – zgrać zdjęcia z telefonu,
 – pobrać z Internetu aplikacje i programy (komunikatory) umożliwia-

jące bezpłatne rozmowy i wideorozmowy, założyć konto na Face-
booku i innych portalach społecznościowych,

 – założyć profil tymczasowy, Internetowe Konto Pacjenta,
 – znaleźć w Internecie informacje na temat Narodowego Programu 

Szczepień przeciwko COVID-19,
 – dotrzeć do bezpłatnych materiałów do samodzielnej nauki nowych 

technologii bez wychodzenia z domu, wyszukać w Internecie stro-
ny, które oferują aktywne i ciekawe propozycje spędzenia czasu 

Telefon porad cyfrowych
(dopasowane do preferencji i zainteresowań osoby 
dzwoniącej),

 – inne – ograniczone do tych, które nie wymagają 
udzielania danych wrażliwych, takich jak: haseł do-
stępu do kont, nazwiska, numeru PESEL itp.
Na konsultacje nie obowiązują zapisy. Konsultacja 

jest doraźnym (najczęściej jednorazowym) wsparciem 
i nie stanowi elementu kursu ani innej formy cyklicznej 
nauki w zakresie nowych technologii. Czas konsulta-
cji jest dostosowywany do konkretnego zagadnienia 
i potrzeby, jednak w założeniu pracownik będzie mógł 
udzielić osobom dzwoniącym minimum trzech porad 
w ciągu godziny.

Podaruj krzewy i drzewka 
dla seniorów z Domów Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu zachęca 
do podzielenia się z seniorami roślinami, które pomogą 
im utworzyć ogrody kwiatowe. Upiększą one tarasy i teren 
wokół Domów Pomocy Społecznej przy ulicy Konarskiego 
oraz Zamenhofa.

Jeśli masz duże rośliny, krzewy, drzewka, tuje, podaruj 
je. Mile będą widziane także donice i ziemia ogrodowa. 
We wspomnianych placówkach mieszka 96 pensjonariu-
szy, są to głównie osoby starsze i schorowane. Z pewno-
ścią sprawi im radość odpoczynek wśród zieleni, kwiatów.

Zainteresowani wsparciem seniorów proszeni są 
o wcześniejszy kontakt pod numerem tel. 61 877 57 51 lub 
61 877 57 67.
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MY I LITERATURA

„Opowiedz o miłości” to książka, którą wspólnie na-
pisali Seniorzy z całej Polski. Jest to zbiór opowiadań na-
desłanych na I edycję konkursu literackiego magazynu 
„My60+”, który nasza redakcja ogłosiła w lutym 2021 r. Te-
raz możecie ją kupić dla siebie, dla znajomych, do Klubu 
Seniora, do ogólnodostępnej biblioteki.

„Opowiedz o miłości” to 550 stron opowiadań i wierszy 
przepełnionych różnymi odcieniami miłości. Autorami 87 

opublikowanych opowiadań są Seniorzy z całej Polski, którzy wzięli udział 
w konkursie magazynu „My60+” i Stowarzyszenia My60+. Jak kochali? Jak 
kochają? Jak wyobrażają sobie miłość? Czym dla nich jest to uczucie?

My już wiemy, bo przeczytaliśmy wszystkie historie! Ty także możesz ją mieć 
pisząc na adres: opowiadanie@my60plus.pl lub dokonując zakupu bezpo-
średnio przez stronę: https://vivaziola.pl/produkt/opowiedz_o_milosci/ 

Książka może być wspaniałym prezentem z okazji Dnia Matki, imieni-
nowym lub przyniesionym przez wielkanocnego zająca. 

Musisz ją mieć! 
Książka seniorów „Opowiedz o miłości”

Napisz nam o tym. Opowiedz o szczęściu.
Stowarzyszenie My50+ i magazyn My60+ zapraszają 

do udziału w konkursie literackim na opowiadanie „Opo-
wiedz o szczęściu”. Konkurs odbywa się pod patronatem 
Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. W szeregach jury kon-
kursu zasiada Magdalena Witkiewicz – pisarka, autorka 
bestsellerów. Celem naszego konkursu jest propagowa-
nie twórczości literackiej, wzbogacanie języka ojczyste-
go, zwrócenie uwagi na działalność i aktywność osób 
w wieku 60+, przełamanie stereotypów społecznych. Na-
desłane opowiadania, po redakcji, zostaną wydrukowa-
ne w zbiorze opowiadań. Autorzy pięciu najciekawszych 
historii otrzymają nagrody pieniężne. Organizator przewi-
duje również nagrody rzeczowe i wyróżnienia. 

Każdy autor opowiadania zakwalifikowanego do druku 
otrzyma autorski egzemplarz książki.

Prace na konkurs nadsyłać można do 30 maja 2022 r. Konkurs skie-
rowany jest do osób w wieku 60+. Do konkursu przyjmowane są pra-
ce: w dowolnej konwencji literackiej, pisane prozą, których tematyka 
oparta jest na poczuciu szczęścia (historie prawdziwe i fikcja literacka).

Autor zobowiązany jest dostarczyć opowiadanie w określonej for-
mie: plik w formacie Word, odt, RTF (standardowy margines: 2,5 cm, 
liczba znaków na stronie ze spacjami: średnio 3 500). Prace napisane 
muszą być w języku polskim, dotąd niepublikowane. Każdy z uczestni-
ków może nadesłać dowolną liczbę opowiadań. 

Praca musi zostać oznaczona godłem. Dane uczestnika (imię, na-
zwisko, wiek i adres na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz numer 
telefonu kontaktowego) oraz godło muszą się znaleźć w treści e-maila. 
Godło służy anonimowości autora w procesie decyzyjnym jury konkur-
sowego. 

Prace można przesyłać na adres: 
opowiadanie@my60plus.pl

Uwaga! Do opowiadania prosimy dołączyć zgodę na publikację 
o treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojej pracy 
w zbiorze opowiadań (publikacja w wersji książkowej, w formie audio-
booka i elektronicznej, na FB), w prasie i na oficjalnej stronie interne-
towej magazynu My60+ (zgoda stanowi załącznik do regulaminu). Wy-
rażam zgodę na przeniesienie praw autorskich na CD Media sp. z o.o.

Konkurs literacki II edycja

Opowiedz o szczęściu
Jak to jest być szczęśliwym? Co uczyniło Cię szczęśliwym? Jakie wydarzenia w Twoim życiu spowodowały, że 
zmieniło się ono na lepsze, treściwsze, świadome? A może nic takiego nigdy się nie wydarzyło, choć robiłeś 
wszystko, by Twoje marzenia się spełniły?
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Obecnie osoby w przedziale 45-54 lat przeciętnie czekały na zatrudnienie 
w Polsce nawet 9,6 miesiąca, te w wieku 55-74 - jedynie miesiąc krócej. 
W Polsce osoby 55+ należą aktualnie do grona najdłużej szukających pra-
cy. Jednak w konsekwencji starzenia się społeczeństwa oraz zmniejszo-
nego przyrostu naturalnego aktywizacja zawodowa tej grupy wiekowej 
stanie się w przyszłości koniecznością. 

Statystyki
Według danych ZUS, w trzecim kwartale 2021 roku emerytury w Polsce po-
brało niemal 6 mln osób, z czego 754 tysiące wciąż pozostawało w jakimś 
stopniu aktywnych zawodowo. Jednocześnie w swoich prognozach GUS 
informuje, że w 2050 roku liczba ludności w wieku emerytalnym w Polsce 
wyniesie blisko 14 mln, co oznacza, że 4 na 10 Polaków będzie upraw-
nionych do pobierania świadczenia. Tym samym można się spodziewać, 
że jedną z konsekwencji takiej sytuacji będzie presja na kontynuowanie 
pracy nawet w starszym wieku.

– Osoby 55+ są aktywne, zmotywowane, otwarte na nowe wyzwania 
i zdobywanie wiedzy czy umiejętności. W dużej mierze przyczynia się do 
tego ich sytuacja życiowa – większość z nich ma już dorosłe dzieci oraz 
mniej obowiązków w życiu codziennym. Nie brakuje również osób, które 
zwyczajnie chcą dorobić do domowego budżetu. To zatem naturalne, 
że wiele osób powyżej 50 roku życia chce znaleźć pracę, w której będą 
mogły wykazać się rzetelnością, starannością czy podzielić się wiedzą 
zdobytą na przestrzeni lat – komentuje Agnieszka Niedziela, specjalistka 
Promedica24, firmy rekrutującej polskich pracowników do pracy w opie-
ce nad seniorami w Niemczech.

Praca dla osób 50+ w Polsce
Osoby z grupy wiekowej 50+ najczęściej zatrudniają się w sektorach ta-
kich jak usługi lub logistka. Z kolei do zajęć najlepiej opłacanych zalicza 
się pracę na stanowisku tzw. „złotej rączki”, czyli osoby naprawiającej 

drobne usterki, pomagającej w remontach czy wykań-
czaniu mieszkań. Oferty kierowane do tej grupy obejmują 
także propozycje opieki nad dzieckiem czy stanowiska 
w gastronomii lub cukierni. Na jakie wynagrodzenie mogą 
liczyć zatrudnieni? Stawki wahają się od 13,50 zł do nawet 
35 zł netto, w zależności od rodzaju podejmowanej pracy 
oraz dyspozycyjności czasowej seniorów4. 

Branża opiekuńcza 
Nie wszystkie firmy jednak są otwarte na zatrudnianie osób 
w dojrzałym wieku. Jak wskazują statystyki GUS-u, starsze 
pokolenia należą do grup najdłużej poszukujących pracy. 

Rozwiązaniem może być podjęcie pracy w dość nie-
oczywistym sektorze – opiece senioralnej. 

– Starzejące się społeczeństwo będzie potrzebowało 
opiekunów. Rosnące zapotrzebowanie na osoby, które 
zajmą się mniej samodzielnymi seniorami, pokazuje, że 
ta branża będzie niezwykle perspektywiczna. Taki zawód 
wymaga jednak rzetelności, pracowitości i skupienia, nie 
wspominając również o cierpliwości czy odporności na 
stres. Wszystko to są cechy, którymi charakteryzuje się 
szczególnie pokolenie osób w wieku 55+, mające za sobą 
wiele lat pracy zawodowej oraz doświadczenia życiowe-
go, w szczególności tego związanego z opieką nad człon-
kami rodziny – podkreśla Agnieszka Niedziela.

Pięćdziesięciolatkowie poszukujący zatrudnienia mogą 
więc być zainteresowani szansą podjęcia pracy w opiece, 
szczególnie za granicą, gdzie jest duże zapotrzebowanie 
na tego typu usługi. 

Starzenie się społeczeństwa wraz ze spadkiem dzietności 
powoduje, że coraz więcej osób starszych będzie aktywnych 
zawodowo. Wymaga to od państw oraz pracodawców do-
stosowania rynku oraz przestrzeni do potrzeb osób powyżej 
55 roku życia. To nie tylko kwestia ułatwienia emerytom życia, 
ale również rozwijania lokalnej gospodarki. Według danych 
PwC, zwiększenie aktywności tej grupy do poziomu krajów 
rozwiniętych jak Niemcy, przyniosłoby Polsce w długiej per-
spektywie wzrost PKB nawet o 66 mld dolarów. Aktywizacja 
zawodowa pracowników 55+ jest więc kluczem do sukcesu 
przedsiębiorstw, nie tylko ze względu na prognozy demogra-
ficzne, ale również potencjalne zwiększenie przychodów.

Źródła: „Informacja o rynku pracy w pierwszym kwartale 
2021roku” (dane wstępne) Prognozy GUS, Raport Person-
nel Service, Promedica24

Srebrna kadra
Starzenie się społeczeństwa i zmniejszony przyrost naturalny sprawiają, że aktywizacja zawodowa osób w wie-
ku 55-64 staje się koniecznością. Jak wynika z danych GUS, dzisiaj tylko 4 na 10 Polaków w wieku 55-64 lat jest 
aktywnych zawodowo. Dla porównania, w Niemczech pracuje aż 6 na 10 osób w tym wieku. 
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Wracasz czasem z sentymentem do swojej przeszłości, 
przeglądając przy tym stare, pamiątkowe fotografie? 
Może wśród nich znajdziesz i takie, które przedstawiają 
Twoją dawną posadę? Jeśli posiadasz w swojej kolekcji 
zdjęcia związane z tematem, masz powyżej 50 lat i miesz-
kasz na terenie województwa lubuskiego/ wielkopolskiego 
to zapraszamy Cię serdecznie do udziału 
w naszej zabawie.

Aby stać się uczestnikiem konkursu 
konieczne jest by wypełnić internetowy 
formularz zgłoszeniowy https://www.apli-
kuj.pl/konkurs-wspomnienia-zgloszenie. 
Należy przesłać za jego pośrednictwem 
maksymalnie 3 fotografie, które przed-
stawiają Ciebie na stanowisku pracy. 
Możesz być to Ty w pełnej gotowości do 
wykonywania obowiązków bądź maszyny, 
urządzenia, które były charakterystyczne 
dla tamtych czasów, natomiast dzisiaj są 
one niespotykane. Zgłoszenia będą przyj-
mowane do 30 marca 2022 r. Po tym ter-
minie redakcja Aplikuj.pl nie będzie przyj-
mować nowych uczestników. Portal daje 
gwarancję świetnej zabawy! Po rozstrzy-

Spróbuj swoich sił w konkursie 
„Wspomnienia z dawnej pracy”

gnięciu konkursu, wszystkie zdjęcia będą umieszczone w galerii pokonkur-
sowej, gdzie będzie można zobaczyć swoje zdjęcia, ale też i konkurentów.

Zapraszamy do zabawy! Uczestnikom zapewniamy wspaniałe nagrody 
w postaci telefonów komórkowych, kursów komputerowych (sferakursow.
pl), książek i przydatnych gadżetów. Regulamin konkursu znajduje się tu-
taj: https://www.aplikuj.pl/konkurs-wspomnienia. 

Reklama



ENEA DLA POKOLEŃ

Infolinia Dobra Rada 
– dzwoń za darmo! 

W czasie pandemii uruchomiliśmy dla Was darmową infolinię Te-
leRada, w której przez pięć dni w tygodniu dyżurowali specjaliści 
z różnych dziedzin. Podczas wielu rozmów, okazało się, że wiele 
osób dzwoni, bo po prostu chce pogadać, a nie szuka konkret-
nych rozwiązań. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom po-
stanowiliśmy kontynuować działalność infolinii, ale w nieco zmie-
nionej formie. Trzy razy w tygodniu można dzwonić pod nasz 
darmowy nr tel. 800 805 605, żeby nie tylko zasięgnąć porad 
w życiowych sprawach związanych z AZUS, opieką społeczną, 
prawem spadkowym, ale żeby sobie po prostu pogadać, bo:
 rozmowa pomaga rozwiązać problemy
 spojrzeć z dystansem
 podjąć ważne życiowe decyzje
 odmienić swoje życie na lepsze

TRZEBA ROZMAWIAĆ –  
ZADZWOŃ – BADŹ AKTYWNY –  

BADŹ AS-em AKTYWNYM SENIOREM.

Inny AS (Aktywny Senior)  
czeka na Twój telefon  

RAZEM MOŻEMY BARDZIEJ!
Milena Kochanowska, ekspertka infolinii Dobra Rada tak rela-

cjonuje jeden ze swoich dyżurów: - Seniorka zwróciła się z proś-
bą o pomoc i wyjaśnienie, jak działa bankowość elektroniczna. 
Krok po kroku przeszłyśmy całą procedurę w Santander Banku, 
oczywiście bez podawania prawdziwego loginu i hasła. Z sukce-
sem, bo pani udało się nawet zapłacić w ten sposób pierwszy 
rachunek! Gdyby miała jeszcze kiedyś jakieś trudności z tą formą 
płatności, ma się ze mną kontaktować poprzez infolinię. Bardzo 
się cieszyła, że dzięki takiej poradzie zyskała umiejętność, która 
ułatwi jej życie i przyda się na co dzień. Od dawna chciała ją po-
siąść, ale nie wiedziała do kogo się zwrócić, bo w banku zawsze 
jest za dużo klientów.

Infolinia prowadzona jest przez Stowarzyszenie My50+, wy-
dawcę My60+ w ramach Projektu ,,Enea dla pokoleń” ze środ-
ków Fundacji Enea.

Darmowa Infolinia  

Dobra Rada
800 805 605

Poniedziałek 17.00-20.00
Wtorek 10.00-13.00

Czwartek 10.00-13.00 

• jeśli czujesz się samotny lub osamotniony
•  czujesz, że wymagasz zainteresowania
•  codzienne życie staje się trudne

ZADZWOŃ – JESTEM DO POGADANIA 
DORADZAM, POMAGAM, WSPIERAM
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Zamiast miłości dług do spłaty?
Miłości w sieci szuka dziś nawet 6 mln osób. Niestety, im jest ich więcej, tym szybciej przybywa oszustów, którzy 
to wykorzystują. Uwodzą „ofiary”, a potem bezlitośnie czyszczą ich portfele. I nie dotyczy to tylko młodych 
osób, ale też seniorów, którzy mimo życiowego doświadczenia, bardzo często padają ofiarami oszustów. 

Niedawno, jeden z nich zaczepił na Instagramie kobietę z War-
szawy. „Kochanie, dziękuję za to, że jesteś moją fanką. Jak się 
masz i skąd jesteś?” – napisał, podające się za… serialowego 
Wiedźmina, Henry’ego Cavilla. Przez kilka tygodni zapewniał 
o rodzącym się uczuciu, opowiadał w szczegółach o rodzinie 
i pracy. Wszystko po to, by wybadać, jak majętna jest kobieta 
i jak dużą sumę da się od niej wyłudzić. Natomiast „Will Smith”, 
który pisał do kobiety z powiatu chełmskiego, miał już od sa-
mego początku bardzo sprecyzowane wymagania finansowe. 
Zwodził planami na wspólne życie i obiecywał wysłać do Polski 
paczkę diamentów wartych 6 mln dolarów. Aby pokryć koszty 
tej przesyłki, zażądał od kobiety przelewu w wysokości 45 tys.. 
złotych, który natychmiast dostał.

Ale smutną rekordzistką wśród ofiar domniemanych 
„gwiazd kina” jest jak dotąd mieszkanka Piaseczna, która 
bez wahania przekazała 600 tys. zł na… leczenie Clinta Ea-
stwooda. Zresztą przestępcy podają się jednak nie tylko za 
celebrytów, ale też za rozwiedzionego biznesmena czy sa-
motnego żołnierza wysłanego na misję do Afganistanu. Są 
tak skuteczni, że ofiary przekazują im oszczędności całego 
życia, sprzedają dobytek, zaciągają kredyty. 

 – W uczuciowo-finansową matnię wpadają i kobiety, 
i mężczyźni. Niejednokrotnie, gdy ofiary przekażą złodziejo-
wi całe oszczędności, a ten nie ustaje z prośbami, sprzedają 
drogie przedmioty i zaciągają kredyty, stopniowo pogrążając 
się w długach, i nawet wtedy nie umieją racjonalnie ocenić 
swojej sytuacji. Otrzeźwienie pojawia się dopiero, gdy adorator 
znika, a do rąk trafia wezwanie do zapłaty. Wtedy jest już nie-
stety za późno. Przestępcom udaje się oszukać również osoby 
pozostające małżeństwach. Wtedy konsekwencje powstania 
długów mogą ponieść także najbliżsi. Dlatego pod żadnym 
pozorem nie przekazujemy pieniędzy osobie, którą znamy jed-
nie przez Internet – ostrzega Anna Paszko, ekspert Intrum.

Na co dzień jesteśmy wprost zasypywani mailami od skle-
pów i usługodawców. Ale między „zwykłymi” ofertami internau-
ci znajdują też inne wiadomości. W mailu/SMS-ie jest zawarta 

informacja podoba do tej: „Zobacz, kto Cię kocha! XX <tu imię> chce Ci prze-
słać kartkę walentynkową. Kliknij w link!/ Pobierz załącznik!”. Kliknięcie w odno-
śnik lub pobranie załączonego pliku powoduje ściągnięcie wirusa i zainfekowa-
nie urządzenia. Dalszy scenariusz może wyglądać różnie, w zależności od typu 
złośliwego oprogramowania. Może zablokować dostęp do komputera/telefonu, 
żądając wpłaty określonej kwoty na podane konto. Może być też tak, że niewin-
nie wyglądający załącznik np. o nazwie meandyou.exe jest „robakiem”, który 
działając w tle, zainstaluje nakładki na aplikacjach bankowych czy streamingo-
wych. A kiedy przy najbliższej okazji będziemy się do nich logować, skopiuje 
dane dostępu do bankowości elektronicznej czy numery karty kredytowej.

 – Jeśli nasze konto stanie się obiektem ataku, zorientujemy się zapewne 
dość szybko, gdy zauważymy, że zniknęły oszczędności. Zdarza się również, że 
oszuści „niezauważalnie” pobierają mniejsze szumy, regularnie uszczuplając 
nasze konta. Niestety, to może nie być koniec kłopotów, bo dzięki przechwy-
conym danym logowania i numerom kart płatniczych, przestępcy mogą wy-
rządzić nam jeszcze większą szkodę finansową: zawierać w naszym imieniu 
umowy, zaciągać kredyty, otwierać fałszywe firmy. O istnieniu takich sytuacji 
możemy się dowiedzieć nawet po paru latach od ataku, co może skutkować 
powstaniem nie tylko niezawinionego, ogromnego długu, ale i długotrwały-
mi problemami prawnymi – dodaje Anna Paszko, ekspert Intrum.

Jak się chronić przed oszustami?
• Zweryfikuj tożsamość osoby, która się z Tobą kontaktuje: sprawdź 

szczegóły, które „ukochany”/ „ukochana” Ci podaje: Internet może 
potwierdzić wiele informacji np. miejsce pracy. Zdjęcia z mediów 
społecznościowych „znajomego” wrzuć w wyszukiwarkę obrazów 
Google i sprawdź, czy nie są powielone. Bądź też czujny, jeśli profil 
został założony niedawno.

• Jeśli po pierwszym etapie znajomości ktoś szybko przechodzi do 
tematu pieniędzy, opowiada o swoich kłopotach finansowych, pró-
buje wzbudzić litość, zachowaj ostrożność! A jeśli internetowa „mi-
łość” prosi o udostępnienie kodu BLIK, to już właściwie gwarancja 
oszustwa – ponieważ kod przekazujemy dobrowolnie, a nie został 
nam wykradziony, bardzo trudno będzie udowodnić, że zostaliśmy 
zmanipulowani!

• Weź pod uwagę, że wszystko, co przesyłasz za pośrednictwem Inter-
netu, może z niego wyciec. Nie wysyłaj treści, których wykorzystanie 
przez osoby trzecie mogłoby Ci zaszkodzić i służyć jako materiał do 
szantażu.

• Nie daj się namówić na zdalne czy bezpośrednie zawieranie jakich-
kolwiek formalności: inwestycję w kryptowaluty, zakup akcji, pod-
pisane umowy kredytowej. Oszuści proszą nawet o zameldowanie 
ich w mieszkaniu, a potem bezprawnie je zajmują!

• I na koniec powtórzmy jeszcze raz: pod żadnym pozorem nie prze-
kazujmy pieniędzy komuś, kogo nie poznaliśmy osobiście! Trudno 
jest mieć złamane serce, ale jeszcze trudniej mieć złamane serce 
i dług na koncie!
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Co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej ma 65 lat i więcej. Oznacza to, że 
niemal 100 milinów ludzi na naszym kontynencie mierzy się z wyzwaniami 
późnego wieku. Wśród nich znajduje się wiele rodzajów zaburzeń zdolności 
poznawczych, w tym choroba Alzheimera. Schorzenie to dotyka już 5 proc. 
osób w tym wieku. Przewiduje się, że populacja osób starszych będzie rosła, 
co prawdopodobnie będzie równoznaczne ze wzrostem liczby osób cierpią-
cych na chorobę Alzheimera. Nie dziwi więc zwiększony wysiłek naukowców 
w celu poszukiwania czynników mogących przedłużać sprawność umysłową. 
Jedynym z nich, szczególnie przykuwającym uwagę badaczy, jest kawa.

Dlaczego akurat kawa?
Od dawna naukowcy starają się zidentyfikować najistotniejsze czynniki, 
które mogą zapobiegać rozwinięciu się demencji. Jednym z kluczowych 
jest składnik diety wspólny dla całego globu – kawa. Prawdą jest, że nie 
spożywamy jej w sposób jednakowy. Różnice występują w sposobach pa-
rzenia i ilości. Typowa porcja kawy w Stanach Zjednoczonych to około 
250 ml, natomiast w Europie jest ona znacznie mniejsza i wynosi 125-
160 ml. Różna może być też zawartość kofeiny w filiżance, od 36 do 220 
mg. Mimo tych odmienności wciąż przybywa doniesień wskazujących, 
że umiarkowane spożycie kawy może pomóc obniżyć ryzyko wystąpienia 
chorób neurodegeneracyjnych, do jakich zalicza się choroba Alzheime-
ra. Kawa i zawarta w niej kofeina wykazują też korzystny wpływ jeszcze 
przed rozwinięciem się choroby.
Według ekspertów siła tego związku między kawą a chorobą Alzheimera 
może być zróżnicowana. Jedni sugerują, że picie kawy zmniejsza ryzyko 
rozwoju choroby o około 30%, w porównaniu do niepijących, inni zaś, że 
picie w wieku średnim 3-5 filiżanek kawy dziennie może obniżać ryzyko 
zachorowania nawet o 65%. Wszystkie badania natomiast podkreślają 
największe korzyści przy regularnym piciu kawy, niezależnie od innych 
czynników zakłócających, jak palenie tytoniu i nadciśnienie.

Kawa a Alzheimer
- Wyjaśnienie związku pomiędzy piciem kawy a zapadalnością na chorobę 
Alzheimera nie jest łatwym zdaniem. Naukowcy śledzący ten mechanizm 
w pierwszej kolejności skupili się na działaniu zawartych w tym napoju kofe-
iny i polifenoli – mówi dr hab. n. o zdr. Regina Wierzejska, prof. Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego. 
- Kofeina powoduje wzrost stężenia neuroprzekaźników w ośrodkowym 
układzie nerwowym, a jednocześnie przyczynia się do utrzymania równo-
wagi centralnego układu nerwowego, z czym może wiązać się jej działanie 
neuroprotekcyjne. Polifenole z kolei chronią przed szkodliwym wpływem 
wolnych rodników, destrukcyjnie działających na neurony.
Kolejne obiecujące wyniki przynoszą badania na modelu zwierzęcym. 
Wykazano w nich, że podawanie kofeiny myszom obniża w mózgu stę-

żenie neurotoksycznego białka, betaamyloidu, odgrywa-
jącego kluczową rolę w patogenezie choroby. Białko to 
otacza neurony, utrudniając im dostęp do substancji od-
żywczych i tlenu, co prowadzi stopniowo do obumierania 
komórek nerwowych [6]. Badacze uważają, że kawa spo-
żywana w umiarkowanych ilościach może chronić przed 
rozwojem choroby Alzheimera u ludzi lub też być wykorzy-
stywana w spowalnianiu jej rozwoju.

Kawa wspiera starsze kobiety
W kilku badaniach zauważono, że działanie spowalniające 
rozwój zaburzeń zdolności poznawczych w wyniku regular-
nego spożywania kawy jest szczególnie silne w przypadku 
kobiet. Przetestowano różne dawki kofeiny. Udowodnio-
no, że przyjmowanie nawet minimalnych dawek kofeiny 
dziennie, poprawiło stan aż 50% kobiet poddanych bada-
niu. Co ciekawe, efekt ten był wyraźniejszy wraz z postę-
pem wieku [7], [8]. Naukowcy przypisali go estrogenowi, 
którego ziarna kawy są jednym z najbogatszych źródeł. 
Najprawdopodobniej organizm kobiet będących w okre-
sie menopauzy i niekorzystających z hormonalnej terapii 
zastępczej czerpał korzyści ze spożywania kawy, traktując 
ją jako łagodną terapię hormonalną.

Dobroczynne związki  
zaklęte w filiżance

Okazuje się, że substancji zapobiegających starzeniu 
się mózgu, zawartych w kawie, jest więcej. To różnora-
kie związki roślinne (trigonellina) i antyoksydanty (kwas 
ferulowy), które w wielu testach potwierdziły działanie 
ochronne dla funkcji poznawczych. Powstrzymują proces 
utraty świadomości przestrzennej i pamięci roboczej oraz 
zapobiegają reakcjom zapalnym i ubytkowi acetylocholi-
ny z kory mózgowej, czyli cechom charakterystycznym dla 
przebiegu choroby Alzheimera [9]. Badacze wciąż poszu-
kują i badają rolę innych składników kawy działających 
ochronnie. Warto trzymać kciuki za pozytywne wnioski.

Apetyt na kawę 
służy zdrowej starości
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Reklama

Oczywiście wodę, czystą wodę! Wszyscy znamy teorię, że życie wy-
szło z wody, woda jest obecna również w naszych organizmach i jest 
niezbędna do życia. Stanowi strukturalną część wszystkich komórek 
i tkanek w naszym organizmie.

Skąd mam wiedzieć ile wody wypić?
Do życia potrzebujemy odpowiedniej ilości wody, której poziom po-
winniśmy często uzupełniać ze względu na jej codzienną naturalną 
utratę. Aby nasz organizm prawidłowo funkcjonował, powinniśmy do-
starczać do niego tyle wody ile tracimy. Ale jak to sprawdzić? Na każdy 
1 kilogram masy ciała powinniśmy wypić 30 mililitrów wody, wiec jeśli 
ważymy 70 kg to powinniśmy wypić 2,1 litra wody dziennie. Oczywiste 
jest również to, że zdarzają się sytuacje kiedy nasze zapotrzebowanie 
na wodę wzrasta, tak się dzieje np. podczas zwiększonego wysiłku fi-
zycznego, upałów, mrozów lub w przypadku chorób.

Czy ma znaczenie jaką wodę piję?
Tak, coraz więcej badawczych prac naukowych pokazuje, że stosowanie 
w diecie wody alkalicznej pomaga w utrzymaniu równowagi kwasowo-
-zasadowej organizmu, stymuluje metabolizm co pomaga w utrzyma-

niu prawidłowej masy ciała. Taka właśnie jest ID’EAU 
wysoko natleniona naturalna woda mineralna. ID’EAU 
ma większą i szybszą zdolność nawodnienia komórek na-
szego ciała, a związane jest to z jej specyficzną strukturą. 
Krystalicznie czysta, o delikatnym, orzeźwiającym smaku, 
niskozmineralizowana przez co odpowiednia dla osób 
starszych i stosujących dietę ubogą w sód. Posiada opty-
malne pH dla naszego organizmu 7,7-8,0 czyli jest lekko 
zasadowa oraz odpowiednio nasycona tlenem i azo-
tem co wpływa na lepsze zaopatrzenie komórek ciała 
w składniki odżywcze oraz natlenienie krwi.

Potwierdzeniem wyjątkowości wody ID’EAU jest fakt 
otrzymania złotego medalu w kategorii „WODA W DO-
BREJ FORMIE” podczas Polskiego Kongresu Napojowe-
go w Lublinie w 2021 roku.

Pijąc wodę ID’EAU zapewniasz swojemu organizmo-
wi wszystko co najlepsze, a łącząc jej spożycie z odpo-
wiednim sposobem odżywiania, umiarkowaną aktyw-
nością fizyczną robisz milowy krok w stronę zdrowia 
- Twojego zdrowia.

Czy wiesz, co pić żeby w dobrym zdrowiu żyć? 

MY I ZDROWIE
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Eksperci regularnie zwracają uwagę, że liczba osób dotkniętych wa-
dami wzroku stale rośnie. Nawet ponad połowa mieszkańców Polski 
w wieku 18 lat i więcej ma wadę wzroku. Wśród najczęściej diagno-
zowanych jest nadwzroczność, krótkowzroczność i astygmatyzm. Do 
korekcji wybieramy przede wszystkim okulary, rzadziej soczewki kon-
taktowe. Kilkanaście procent osób świadomych swojej wady wzroku 
nie korzysta ani z okularów, ani z soczewek kontaktowych.Tymczasem 
barierą przed zakupem okularów w profesjonalnych punktach często 
jest cena, dlatego niektórzy decydują się na nabycie szkieł w apte-
kach, drogeriach, na stacjach paliw, czy targowiskach.

- Gotowe okulary są odpowiednie tylko dla osób, które mają taką 
samą liczbę dioptrii na każdym oku i nie cierpią na żadną inną wadę. 
A takich ludzi jest stosunkowo niewiele. Okulary bez recepty są najczę-
ściej wykorzystywane do czytania, a przecież są też i takie osoby, które 
potrzebują poza tym okularów do dali. Uniwersalne okulary nie ko-
rygują astygmatyzmu, czyli wady, która zmniejsza poczucie kontrastu 
i uniemożliwia widzenie różnorodnych szczegółów. Wielu ludzi nawet 
nie wie, że cierpi z tego powodu – mówi lek. okulista Justyna Krowicka, 
ordynator Kliniki Okulistycznej Gemini w Ostrawie.

W opinii specjalistów, gotowe okulary powinny być używane przez 
ludzi tylko jako rozwiązanie awaryjne (uniwersalne okulary oferują 
moce w zakresie od około 0,5 do 4,5). Ich długotrwałe użytkowanie 
może spowodować uszkodzenie oczu.- Szkła ze źle dobranymi pa-
rametrami mogą powodować rozdrażnienie, bóle głowy lub szybsze 
męczenie się - ostrzega lek. okulista Justyna Krowicka.

Niska cena to główny powód zakupu gotowych okularów, które 
można kupić już za 10-50 zł. To jednak tylko pozorna oszczędność.

- Niska cena gotowych okularów niekoniecznie oznacza, że są one 
złe. Należy jednak pamiętać o tym, że przed każdym takim zakupem 
oko powinno zostać zbadane przez okulistę. Tylko takie badanie po-

zwoli sprawdzić, czy okulary są odpowiednie. Jeśli po-
twierdzi się, że tak, można je nosić, jak inne okulary. 
Jednak pamiętajmy, że takie okulary nie mają powłoki 
antyrefleksyjnej, która m.in redukuje odblaski i popra-
wia widzenie podczas pracy przy komputerze. Ponadto 
szkło nie jest utwardzone, więc szybko się zarysowuje. 
Standardowe ustawienie odległości źrenic, a nie „na 
miarę” będzie dawało objawy zmęczeniowe nawet przy 
okazjonalnym używaniu. Problemem jest również niska 
jakość materiałów użytych w ramach co powoduje, że 
nawet po krótkim użytkowania przestają być one do-
brze dopasowane do twarzy, a co także ma znaczenie 
– mówi specjalistka z kliniki Gemini w Ostrawie.

Poza tym, wizyta u okulisty jest jedyną możliwością, 
by przekonać się, czy w oczach, oprócz wady wzroku, 
nie zaczynają się poważniejsze choroby. W związku 
z tym okulistę osoby dorosłe, szczególnie po 40. roku 
życia, powinny odwiedzać co najmniej raz na dwa lata.

- Pogorszenie wzroku może wiązać się z poważniej-
szymi chorobami, takimi jak uszkodzenie siatkówki, 
zaćmą czy jaskrą lub różnymi stanami zapalnymi oczu. 
Wczesne wykrycie problemu ma zasadnicze znaczenie 
dla jego leczenia. Jeśli diagnoza nastąpi zbyt późno, 
może to mieć fatalne konsekwencje dla wzroku, w skraj-
nych przypadkach pacjent może nawet nieodwracalnie 
stracić widzenie. Ponadto okulista może wykryć choro-
by ogólnoustrojowe, najczęściej cukrzycę, zapalenie 
stawów, poważne infekcje, gruźlicę lub kiłę – mówi lek. 
okulista Justyna Krowicka.

Okulista ostrzega 
przed okularami...
z drogerii

Gotowe okulary, które od ręki można kupić w drogeriach, na stacjach paliw, czy targowiskach powinny być 
używane tylko jako rozwiązanie awaryjne – mówi lek. okulista Justyna Krowicka, ordynator Kliniki Okulistycznej 
Gemini w Ostrawie, gdzie leczą się polscy pacjenci.
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Twarda woda zdrowia doda
Czy można pić wodę prosto z kranu? Czy na Raszynie jest dobra woda? Gdzie można zbadać jakość wody? 
– na te i wiele innych pytań seniorów odpowiadał Grzegorz Podolski, technolog ds. jakości wody z firmy Aqu-
anet. Spotkanie odbyło w poznańskim Klubie Osiedlowym ,,Raszyn” w ramach projektu ,,Enea dla Pokoleń”, 
którego partnerem jest Stowarzyszenie My50+. 

Jak przekonują specjaliści z poznańskiego Aquanetu, picie 
wody prosto z kranu jest nie tylko bezpieczne, ale też i zdro-
we. Wystarczy nalać wody do szklanki i odczekać kilka minut, 
by wyparował z niej chlor, a jej smak niczym nie różni się od 
kupowanej w sklepie butelkowanej wody źródlanej. Ba, do-
brym składem nawet ją przewyższa! 

- To samo dotyczy filtrów do wody, które pozbawiają ją 
wszystkich minerałów – tłumaczy Grzegorz Podolski z Aqu-
anetu. – Taka woda, żeby odzyskała swoją wartość musi 
zostać namineralizowana. Większość osób montuje filtry, 
które są już poważnym wydatkiem, ale już nie zakładają mi-
neralizatorów, co sprawia, że używana przez nich woda ma 
wartość wody destylowanej, czyli żadnej. 

W większości polskich miast woda płynąca z kranu jest dobrej jakości i na-
daje się do picia bez konieczności jej gotowania. Picie wody prosto w miejskich 
wodociągów jest nie tylko zdrowe, tanie, ale też ekologiczne, bo dzięki temu nie 
produkujemy dodatkowych plastikowych i szklanych opakowań. 

Jakość wody można sprawdzić będąc w każdej części naszego kraju. Wy-
starczy tylko wejść na stronę miejscowych wodociągów, gdzie są wszystkie 
informacje.

Często denerwuje nas trudny do usunięcia biały kamień gromadzący się na 
szybach kabin prysznicowych i baterii umywalkowych. Świadczy on o twardości 
wody spowodowanej obecnością składników mineralnych, głównie soli wapnia 
i magnezu. Im woda twardsza tym większa ich zawartość, a przecież obecność 
związków wapnia i magnezu w wodzie jest wskazana z uwagi na zdrowie czło-
wieka. Szacuje się, że w typowej dziennej diecie przeciętnego Polaka brakuje 
30% tych bardzo potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu 
biopierwiastków. Ich niedobory w diecie można znacznie zniwelować pijąc 
wodę zawierającą te minerały. Ludzie korzystający z wody twardej mają na ogół 
niższe ciśnienie krwi, powolniejszy rytm serca oraz niższy poziom cholesterolu od 
pijących miękką wodę. Wapń i magnez są niezbędne w diecie. Pierwiastki te są 
znacznie łatwiej przyswajalne z wody niż pożywienia. Magnez zawarty w wodzie 
wchłania się 30 razy lepiej niż zawarty w pożywieniu. Dodatkowo proces prze-
twarzania żywności (np. gotowanie) powoduje 30-75% utratę tego pierwiastka.

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej 
CREO zaprasza starszych mieszkańców i mieszkanki Pozna-
nia do udziału w bezpłatnych zajęciach w ramach projektu 
„Starszaki – klub aktywności dla osób starszych”.

Oferta Klubu została przygotowana na tyle różnorodnie, 
by stanowić ciekawą alternatywę aktywnego spędzania 
czasu dla seniorek i seniorów – mieszkańców Poznania na 
różnym etapie ich życia. Zajęcia od odbywają się w piątki 
w godz. 10.00-12.00

Harmonogram kwietniowych spotkań:
8 kwietnia, godz. 10.00
Przyjrzyjmy się emocjom!
Zajęcia psychoedukacyjne na temat emocji: skąd się biorą, 
na jakie sposoby możemy je odczuwać oraz o czym mogą 
nas informować? Dlaczego nie ma złych emocji oraz jak 
można sobie radzić z tymi trudnymi?
prowadzenie: Michalina Voss (psycholożka, Stowarzyszenie 
CREO)
zajęcia w stacjonarne siedzibie Stowarzyszenia CREO oraz 
z możliwością uczestniczenia online
29 kwietnia, godz. 10.00
Czas na wiosenne rękodzieło! – zajęcia edukacyjne

Kolejna odsłona quilingu. Na zajęciach z tą wdzięczną techniką odnajdą się 
zarówno początkujący jak i te osoby, które z igłą do quilingu dobrze się znają.
prowadzenie: Martyna Badura (edukatorka, Stowarzyszenie CREO)
zajęcia stacjonarne w siedzibie Stowarzyszenia CREO

Obowiązują zapisy – w tej sprawie można kontaktować się z koordyna-
torką Klubu Starszaka: Niną Woderską: tel. 667 313 012, nina.woderska@
centrumcreo.pl.

Projekt jest sfinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Kwietniowe zajęcia w Klubie Starszaka CREO
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Popołudniami, kiedy studenci stacjonarni skończą zajęcia, działalność 
rozpoczyna pracownia ikonografii. Maksymalnie w grupie może być 10 
osób. Studenci-starszacy mogą się twórczo realizować również w pracow-
niach malarstwa i rysunku.

Zajęcia z ikonografii prowadzi Katarzyna Piasecka. - Pracownia ma 9 lat 
i została założona przez moją koleżankę, która studiowała bułgarystykę 
i od początku była zafascynowana ikoną. W Bułgarii odbywała praktykę 
w szkole malarstwa na akademii sztuk pięknych. Założyła tę pracownię. 
Zaprosiła mnie do współpracy. 

Katarzyna Piasecka z kolei uczyła się ikonografii we Lwowie. Z tego 
powodu na zajęciach stosowana jest technika malarstwa ukraińskiego, 
nieco odmienna od bułgarskiej. - Oczywiście to jest malarstwo, ale mówi 
się, że ikony się pisze – tłumaczy Katarzyna Piasecka. 

W technice ukraińskiej kolory nakładane są bardzo przezroczyście 
i ważny jest efekt końcowy – świetlistość barw, efekt odbicia światła, które 
przechodzi przez warstwy poszczególnych kolorów. - Teologicznym wyja-
śnieniem tego procesu jest fakt, że postrzegamy świat jako przetworzony 

– mówi instruktorka. - To już nie jest nasz ludzi świat, tylko 
boski, czysty. Ważne jest to, że używamy tu naturalnych 
pigmentów, minerałów – malachit, azuryt. Wszystko roztar-
te na pył. Używamy też pigmentów ziemi, albo roślinnych. 

Co ciekawe, ikony pisane są dokładnie tak samo jak 
w średniowieczu – zarówno jeśli chodzi o technikę jak 
i materiały. 

Na zajęcia można przychodzić przez semestr, ale też 
uczestniczyć w nich latami jak polsko-francuska para, któ-

rą spotkałam na zajęciach. Sami mówią, że proces twór-
czy, to w dużej mierze ćwiczenie cierpliwości. 

- Przez całe dzisiejsze zajęcia malowałam jedną linię 
– przyznaje inna studentka, pokazując prościutką linię gru-
bości nitki na swojej ikonie. – Trzeba do tego cierpliwości, 
ale dla mnie te zajęcia to rodzaj terapii. Ogromnie się tu 
relaksuję i wyciszam. 

Na każdych zajęciach, precyzyjnemu pisaniu towa-
rzyszy odpowiednio dobrana muzyka sakralna, tworząca 
niepowtarzalny klimat. O oprawę muzyczną dba pani Ka-
tarzyna. 

Czy trzeba mieć zdolności manualne, żeby pisać ikony? 
– Przychodzą do nas osoby z różnymi zainteresowaniami 
i z różnymi profesjami – odpowiada Katarzyna Piasecka. 
– Tak naprawdę wystarczy cierpliwość i dokładność, bo 
to jest ważne w ikonie. Tu mniej chodzi o efekt malarski 
i fantazję. Ikona jest regulowana kanonem. Nie możemy 
sobie poszaleć artystycznie. 

Jeśli jesteśmy cierpliwi osiągniemy sukces niezależnie 
od tego, czy jesteśmy utalentowani manualnie.

Do nas może przyjść każdy – zaprasza Katarzyna Pia-
secka. 

 Anna Dolska
Fot. A. Dolska

MY I SZTUKA

Obrazy pisane cierpliwością
Potrzebna jest deska, zestaw pędzelków, naturalne farby i… cierpliwość. Tak powstają przepiękne ikony pisa-
ne – nie malowane! – przez seniorów z Uniwersytetu Artystycznego Trzeciego Wieku w Poznaniu. 
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- To takie puzzle językowe – mówi pani Krystyna 
Drewnicka, uczestniczka warsztatów. – Proponuje-
my hasła, szef je miksuje i wybiera trzy, a my na ich 
bazie tworzymy wiersz lub innym utwór literacki. 

Przed warsztatami wszyscy przesyłają utwory do 
,,szefa” – Błażeja Fredricha, który następnie je skła-
da w broszury i drukuje. Podczas spotkania każdy 
z własnego egzemplarza odczytuje swój wiersz lub 
opowiadanie, a następnie cała grupa dyskutuje 
i wymienia uwagi. Wszystko odbywa się w przyjaciel-
skiej atmosferze, przy kawie i drożdżówkach. 

- Z tych broszur od zeszłego roku powstają ze-
szyty literackie jako dowód twórczej pracy zespołu 
– dodaje Błażej Friedrich. – Ale nie tylko o literaturę tu cho-
dzi. Grupa literacka zmieniła się w zgrany zespół dobrych 
znajomych i grupę wsparcia, która wychodzi w swoich 
działaniach poza warsztatowe ramy. 

Wśród uczestników są tacy, którzy piszą już kilkadziesiąt 
lat, ale są też początkujący. Pani Genia na warsztaty przy-
szła pierwszy raz przed rokiem. Pierwszy utwór napisała 
w wieku… 87 lat. Jak sama mówi, przełamała wewnętrz-
nego krytyka. 

- W swoich utworach najczęściej nawiązuję do czasów 
przedwojennych i wojny, bo wydarzenia z dzieciństwa pa-
miętam najlepiej, oprócz tego, co wydarzyło się nie dalej 
niż tydzień temu – mówi. – Przelewam na papier obrazy, 
których już z racji wieku nie mam z kim skonfrontować. 

Pani Basia pisze wiersze od 16 roku życia: - Mam już spory dorobek. 
Często też się zdarzało i zdarza, że jestem proszona na uroczystości, by 
prezentować swoje wiersze. 

Pani Terenia wydała niedawno książeczkę, którą napisała dla swojej 
prawnuczki mieszkającej w Holandii. Jeszcze jej nie widziała, bo dziew-
czynka ma dwa lata i urodziła się w czasie pandemii. Książka została opa-
trzona ślicznymi ilustracjami. 

- Miałam nawet redaktorkę mojej książki, która wycięła mi z niej dwa 
wierszyki – przyznaje pani Teresa. – Jeden był o dymie – Krysia powiedzia-
ła, że nie jest ekologiczny. Wyrzuciła też drugi o baloniku, który ,,uciekł” 
dziecku. Stwierdziła, że dziecku byłoby smutno, więc wierszyk nie może 
się znaleźć w tomiku. 

Jak podkreśla Błażej Friedrich, do grupy można dołączyć na każdym eta-
pie. Nie ma tu sezonowości. Nie trzeba też mieć żadnego przygotowania. 

Wszyscy uczestnicy warsztatów jednak przyznają, że wyzwaniem jest 
publiczne prezentowanie swoich utworów. Trzeba przełamać ba-
rierę, a potem to już jest tylko radość i satysfakcja. 

- Zacząć można w każdym wieku – dodaje pani Krystyna. – Na 
taki krok nigdy nie jest za późno. Czasem człowiek żyje kilkadzie-
siąt lat i nie wie, do czego jest zdolny. 

A uczestnicy Senioralnej Grupy Literackiej są zdolni bardzo. 
Wystarczy przyjść w piątek do Projektu Fifna i posłuchać, a jeszcze 
lepiej spróbować napisać na zadane trzy słowa. 

PS. Utwory członków grupy literackiej ,,Projektu Fifna” wkrót-
ce będą prezentowane na antenie Radia Poznań w cyklu ,,Weź 
wiersz”. 

Anna Dolska 
Fot. A. Dolska

Człowiek nie wie, 
do czego jest zdolny

Szkatułka, zagubienie, słodki – to trzy słowa, z użyciem których należało stworzyć utwór literacki na lutowe 
zajęcia Senioralnej Grupy Literackiej działającej w ramach ,,Projektu Fifna”, firmowanego przez Fundację 
Serdecznik. W taki sposób raz na dwa tygodnie rodzą się utwory literackie, które następnie są odczytywane 
przez autorów w magicznym miejscu na poznańskich Jeżycach. 



MY I HISTORIA

Dawny Poznań

Co się stało z dawnym  
krzyżem chwaliszewskim?

Chociaż wydaje się, że krzyż stoi mniej więcej w dawnym miejscu to warto pamiętać, że w 1908 r. stał tutaj 
całkiem inny krzyż, dość znacznie odróżniający się od obecnego. Czy pokryta złotem figura spoczywa na dnie 
zasypanego starego koryta Warty?

A obok wciąż czuwał On – zawieszony na żelaznym, a nie 
drewnianym krzyżu…

Ten, z czasów Marianny, nie był też pierwszy. Wcze-
śniejszy jeszcze, stał na środkowym prześle mostu, witając 
niejako szyprów, wpływających w zakole Warty. Usunięto 
go w 1877 roku podczas rozbiórki starszego, drewniane-
go mostu. Niestety, po przebudowie mostu, opartego na 
stalowej konstrukcji, zaborcy nie wywiązali się z wcześniej-
szych obietnic i nie chcieli wydać zgody na powrót krzyża 
na swoje dawniejsze miejsce.

Długa była walka o powrót krzyża na most. Spór był bar-
dzo burzliwy. Zbiórka pieniędzy na ustawienie krzyża została 
uznana za nielegalną, a odpowiedzialny za nią proboszcz 
został ukarany grzywną. Cała historia tego konfliktu jest nie-
zwykle ciekawa, więc za jakiś czas być może wrócę i do niej. 
Pomimo trudności, wreszcie władze ustąpiły i w 1880 roku 
wyznaczono pod krzyż nowe miejsce. Uroczystość, związana 
z ustawieniem nowego krzyża, stała się prawdziwą demon-
stracją sprzeciwu wobec zaborców. Warto w tym miejscu 
nadmienić, że darczyńcami byli nie tylko mieszkańcy Chwa-
liszewa, czy sami Poznaniacy – pieniądze na ten cel przeka-
zywano nawet z odległego Lwowa.

Zadecydowano, że krzyż zostanie ustawiony u wschod-
niego przyczółka mostu, na kamiennej podstawie wyso-
kości co najmniej jednego metra i zostanie on otoczony 
z trzech stron żelaznym parkanem oddalonym ok. 80 cm 
od cokołu. Ostatecznie nowy krzyż poświęcono w niedzie-
lę 18 kwietnia 1880 roku. Żelazny krucyfiks wraz z postacią 
Chrystusa oraz wszystkie detale (podstawa, barierki, itd.) 
kosztowały 2000 marek. Postać Chrystusa była wykonana 
z cyny i zawieszona na dwóch hakach oraz czterech śru-
bach. Co ciekawe – w czasach Marianny była ona praw-
dopodobnie malowana farbą, a dopiero w 1937 pokryto 
ją grubą warstwą 22,5-karatowego złota – wówczas masa 

Moją prababcię Mariannę, gdy ta przybyła do Poznania z niewielkiego, 
wielkopolskiego miasteczka, przywitała inna postać Chrystusa. Nigdy się 
nie dowiem, czy przyjechała na Chwaliszewo tramwajem (zwanym ów-
cześnie kolejką elektryczną), którego linia wiodła na Tum, czy przywiózł 
ją wozem któryś z braci. A może wzięła dorożkę? Albo po prostu przyszła 
pieszo, prowadząc za rękę mojego, wówczas sześcioletniego, dziadka? 
Przypuszczam, że wielkiego krzyża nie można było nie zauważyć, przekra-
czając Most Chwaliszewski. Domyślam się, że przeżegała się wówczas, 
może nawet zatrzymała i chwilę pomodliła? Na pewno mijała go jednak 
dość często, podobnie jak i wielu innych mieszkańców Chwaliszewa. 
Wszakże wiele spraw trzeba było załatwić po drugiej stronie rzeki, a chcąc 
ją przebyć, trzeba było skorzystać z mostu – innej drogi po prostu nie było. 

18 / My 60+ / Nr 1(59)2022



MY I HISTORIA

rzeźby wynosiła około 150 kg. Podkreślano precyzyjne 
i wierne oddanie szczegółów anatomicznych ciała. Cie-
kawe, czy prababcia zauważyła nietypowe ułożenie stop 
Chrystusa. Przybito je bowiem osobno, jedną przy drugiej. 
Krążyły plotki, że tak kazały ukazać Chrystusa ówczesne 

władze, jednak bardziej prawdopodobne jest, że autor rzeźby sugerował 
się legendą o odnalezieniu krzyża Chrystusa przez cesarzową Helenę, 
zgodnie z którą odkryto cztery, a nie trzy gwoździe. Rzeźba powstała 
w Monachium, w zakładzie Kunstanstalt- Gebrüder.

Sam żelazny krzyż został wykonany został w 1878 w Zakładach Hipolita 
Cegielskiego, miał 4 metry wysokości i 2,26 metrów szerokości, zaś ramio-
na postaci Chrystusa miały rozpiętość po jednym metrze. Sam krzyż został 
pomalowany na stalowoszary kolor, ale w 1937 roku. Końce poprzecznej 
belki i szczyt ozdobione były wydrążonymi, złączonymi ze sobą półkolami, 
artystycznie szkieletowane były również połacie belek.

Krzyżem i jego renowacją opiekowali się szczególnie miejscowi rybacy, 
w tym Poznański Cech Rybacki. Wielokrotnie był odnawiany. Warto przyj-
rzeć się jak krzyż wyglądał na różnych fotografiach – różne detale mogą 
być często podpowiedzią, z jakiego okresu pochodzić może zdjęcie. Na 
przykład w 1937 roku czasie jednej z renowacji wycięto rosnący w pobliżu 
krzak bzu.

Podobno krzyż w swej ówczesnej formie został zniszczony i wrzucony 
do Warty przez wojska niemieckie krótko po wkroczeniu do Poznania 
w 1939 roku? Czy tam nadal spoczywa, na dnie zasypanej rzeki? Na zdję-
ciach z rozbiórki mostu widać już nową, dzisiejszą formę krzyża.

Olga Tylińska
Tekst pochodzi z bloga ,,Poznań 1908. Śladami Marianny -  

przewodnik dla prawnuczki”: https://poznan1908.blogspot.com/

Reklama

WCZASY LETNIE 2022

DUO TRAVEL BIURO TURYSTYCZNE  biuro@duotravel.pl, www.duotravel.pl   600 461 318 lub 602 663 176  

BUŁGARIA – CZAJKA – 
ZŁOTE PIASKI 

Transport: AUTOKAR 
Hotel DAHLIA GARDEN*** z basenem

wyżywienie HB - 2 razy dziennie  
w stole szwedzkim z napojami

TERMINY:
04.07-15.07.2022 – 50 miejsc
13.07-24.07.2022 – 12 miejsc
31.07-11.08.2022 – 29 miejsc
09.08-20.08.2022 – 20 miejsc
18.08-29.08.2022 – 50 miejsc

CENA: 2290 zł 1990 zł/os. 
Wiosenna promocja do 31.03.2022 

POLSKA - MRZEŻYNO
Transport : DOJAZD WŁASNY

Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji „Venus” z basenem krytym
wyżywienie HB - 2 razy dziennie w stole szwedzkim z napojami

MAJ, CZERWIEC, WRZESIEŃ
PAKIET 7 DNIOWY Z WYŻYWIENIEM HB – osoba dorosła  

– 1090 PLN/pobyt 
Dziecko do 3 lat – GRATIS 

Dziecko do 12 lat z dwiema osobami dorosłym w pokoju  
– 780 PLN/pobyt 

Dziecko 12 – 16 lat z dwiema osobami dorosłymi w pokoju 
– 990 PLN/pobyt

LIPIEC, SIERPIEŃ
PAKIET 7 DNIOWY Z WYŻYWIENIEM HB – osoba dorosła  

– 1490 PLN/pobyt 
Dziecko do 3 lat – GRATIS 

Dziecko do 12 lat z dwiema osobami dorosłym w pokoju  
– 880 PLN/pobyt 

Dziecko 12 – 16 lat z dwiema osobami dorosłymi w pokoju  
– 1190 PLN/pobyt

mailto:biuro@duotravel.pl


Ciąg dalszy rozpoczętej w poprzednim wydaniu My60+ relacji z wypra-
wy żeglarzy Uniwersytetu III Wieku UAM po wodach Grecji. Złe wieści 
– zaczyna się meltemi (charakterystyczny dla Morza Egejskiego wiatr 
z północy lub z NE). Spoglądamy w prognozę pogody. Źle. Normalnie 
meltemi dmucha do 6 st. B i trwa ok. 3 dni, tym razem na „WINDY” kolor 
czerwony, bordowy, a nawet brązowy. Zanosi się, że potrwa 8 – 10 dni. 
Narada i decyzja: płyniemy na zachód w okolice Peloponezu. Czeka 
nas prawie całodobowy rejs w tym nocny. Znów nie zwiedzimy całych 
Cyklad, ale Peloponez bardzo interesujący. Dotarliśmy na cypel Pelopo-
nezu w nocy ok. 1.30, po ekscytującej żegludze. Muszę wyrazić wielkie 
uznanie dla całej załogi. Bardzo profesjonalnie zachowywała się na po-
kładzie, zawsze dbała o swoje bezpieczeństwo, sumiennie wypełniała 
obowiązki na wachtach. Żegluga nie była łatwa, ciemna noc bez księży-
ca, duża fala. Wpływamy w całkowitych ciemnościach do cichej wydaje 
nam się zatoczki o nazwie SKILLY (oznaczone kotwicowisko na mapach). 
Są tam już dwa jachty. Kotwica, stoimy. Śpimy. Rano przedmuchało 
i przesunęło nas na kotwicy o ok. 60 m, zbyt blisko skał. 

Płyniemy do portu Ermioni. Bardzo piękny port, a właściwie dwa por-
ty: północny i południowy. Ten północny to główny. Silny wiatr, trudne 
warunki cumowania na zewnątrz portu, bo w środku już nie ma miejsca. 
Kotwica i rufa do kei. Jak wszędzie. Niepokoimy się bo wiatr tężeje, ko-
twica trzyma, ale jak to będzie przy silniejszym podmuchu? Ciasno wo-
kół, dużo jachtów, chronią się przed meltemi. Po południu jachty szu-

kają lepszego miejsca, jedne idą na kotwicowisko pod 
osłonę wysokiego brzegu, inne odchodzą do drugiego, 
południowego portu. Zrobiło się luźno, więc przycumo-
waliśmy. Spadł nam ciężar z serca, a właściwie z głowy. 
Na dobitek wiatr w nocy osłabł. Rano kąpiel w ciepłym 
morzu i dalej na Poros. To wyspa-mekka jachtów, głów-
nie motorowych kolubryn, które zajmują przy kei miej-
sce trzech lub czterech normalnych jachtów, cały czas 
pracują silniki, orgia świateł, może się to komuś podoba, 
nam nie. Stoimy trochę dalej od centrum obok Bogda-
na, który przypłynął wcześniej i trzymał nam miejsce. 

MY I PASJE 

NASZE SENIORALNE ŻYCIE „COVIDOWE”

 572 LATA NA POKŁADZIE cz. II
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Nie mamy ani prądu ani wody. Na osłodę Iza 
dziś fundowała lody (imieniny). Rano tańce 
i nauka „zorby” dla obu załóg na kei, dzięki 
właścicielce kawiarenki z naprzeciwka. Z Po-
ros płyniemy na Peloponez do Epidavros. 
Tam to dopiero historia! To miejsce, gdzie 
2500 lat temu leczył ludzi z całego antyczne-
go świata Asklepios, później został greckim 
bogiem od spraw medycznych. Pobudował 
sanatorium, a w nim wielki teatr na 15 tys. 
osób. Najlepiej zachowany w Grecji. Czynny 
do teraz. Nawet Zenek zaśpiewał na scenie 
grecką pieśń. Teatr, baseny, miejsca ćwiczeń 
fizycznych, masaże, pływalnie, stadion. Był 
nawet hotel ze 160 pokojami i świątynie bogów egip-
skich, bo z Egiptu też zjeżdżali się tam leczyć. 2500 lat 
temu leczono ludzi kulturą, ćwiczeniami fizycznymi tak 
jak teraz. Nie mieli tylko soluksów, laserów i temu po-
dobnych. Mieli za to do leczenia chorych psychicznie 
specjalny loch wypełniony wężami. Bardzo chorego 
wrzucano tam i jak wyszedł żywy, był zdrowy, a jak nie 
wyszedł to zmarł. Stąd ten wąż na lasce Asklepiosa. 
Zwiedziliśmy Korynt (kanał zamknięty dla żeglugi bo po-
spadały głazy). Z Koryntu na wyspę Egidę. Zmieściliśmy 
się jakoś w porcie, wieczorem lody kupowała Marysia bo 
imieniny. Śpiewaliśmy wspólne z Grekami. Było wspania-
le. Niestety, nazajutrz do Aten, płynęło się trudno, wiatr  
6 - 7 st. B. Cumy w marinie Alimos rzuciliśmy w czwartek 
o godz. 16.30. Został nam jeden dzień na zwiedzanie 
Aten i zdanie jachtu, a w sobotę o 5.00 na lotnisko.

Żeglowaliśmy dwoma jachtami Bavaria 51 Cruise 
i Bavaria 49, na każdym po 8 osób. To nasz XXIII REJS 
SENIORÓW pod hasłem „SENIOR JESZCZE MOŻE”. 
Żeglujemy od 2010 r.

Przepłynęliśmy 391 Nm (mil morskich) 
i odwiedziliśmy 13 portów i kotwicowisk.

Kapitanami jachtów byli: Bogdan Fischer 
i Henryk Kociemba.

A to nasze załogi: Marceli, I of., Roman 
II of., Iza of. prow., Miria (kasa j.), Ala, Mary-
sia, Zenon, Darek I of., Jacek II of., Grażyna 
of prow., Ela, Ania, Staszek, Bernard. Cała 
nasza grupa żeglarska aktywna w covido-
wym czasie to 24 osoby. 

Na moim jachcie s/y Margeo IX - jak po-
liczyłem - płynęły razem 572 lata. U Bog-
dana niedużo mniej.

Nie mogę nie wspomnieć o naszych zało-
gach. To cudowni seniorzy (my kapitanowie 
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też jesteśmy seniorami), odpowiedzialni, czasem zwalczający chorobę 
morską, ale wykonujący swoją pracę. Wszyscy żyjemy na przestrzeni 
ok. 30 m kw. i nie było nigdy kłótni, nawet przemówienia się, nikt się 
na nikogo nie pogniewał, był stale uśmiech i wysoka kultura. . . Niech 
nam takich załóg zazdroszczą inni kapitanowie.

Nie mogę też nie wspomnieć o Marcelim – w styczniu skończy 
85 lat, pokonał chorobę nowotworową (czerniaka) 2 lata temu, stale 
sprawny, wziął udział w prawie wszystkich naszych rejsach morskich 
i śródlądowych na przestrzeni 11 lat. Mając prawie 80 lat zdał eg-
zamin na jachtowego sternika morskiego. Nadal pracuje i projektu-
je rzeczy związane z morzem i wodą. Już pyta i proponuje rejsy na 
2022 r. Tylko pozazdrościć.

A nasze cudowne żeglarki! Nie straszne im fale, wiatr i przechyły. 
Wspaniale wykonują swoje obowiązki – trudne, bo to zarówno wachty 
nawigacyjne, jak i kambuzowe. Co prawda mężczyźni też mają kam-
buz, ale nie widziałem nigdy, by nasze babki zostawiły samego faceta 
„przy garach”. Dołączyli do nas w 2021 r. Marysia i Zenon. Wtopili się 
tak w nasze środowisko, jakbyśmy się znali „kupę lat”. 

A hoj!
Henryk Kociemba
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Poniżej regulamin, a na końcu do pobrania formularz zgłoszeniowy.
Regulamin konkursu na przepis kulinarny “Ulubione desery i konfitury“
Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Klub Seniora 82 w Poznaniu.
Konkurs jest organizowany w ramach “ Książka kucharska Babci i Dziadka”.
Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do Seniorów z Wielkopolski.
W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy konkursu.
Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu są przepisy na desery i konfitury wytworzone z ogólnie 
dostępnych produktów. Organizatorzy kładą szczególny nacisk na przepisy wyko-
rzystujące całe owoce warzywa, jajka (bezresztkowe) oraz także minimalistyczne 
na potrzeby jednej osoby.
Harmonogram konkursu
Nadsyłanie prac na konkurs w terminie: 01.03 – 30.04.2022 r. drogą mailową na 
adres: klubseniora82@gmail.com lub pisemnie na adres: Klub Seniora 82 ul Kra-
kowska 10, 61-889 Poznań także do – 30.04.2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 10.05.2022 r. 
Ogłoszenie wyników konkursu: 
Facebook strona: Klub Seniora 82 oraz my60plus.pl
Warunki uczestnictwa w konkursie
Udział w konkursie jest dobrowolny. Do konkursu można zgłaszać jedynie dese-
ry i konfitury wraz z fotografiami gotowej potrawy, których autorem jest osoba 
zgłaszająca.
Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać trzy elementy:
1) KARTĘ ZGŁOSZENIA
2) TREŚĆ PRZEPISU
3) FOTOGRAFIĘ GOTOWEJ POTRAWY.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 przepisy kulinarne na 
Karcie Zgłoszenia.
Zgłoszone do konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a wielkość przesy-
łanego pliku nie może przekroczyć 6 MB. Fotografie mogą być poddane wcze-
śniejszej obróbce w programie graficznym.
Zabronione jest składanie prac naruszających dobra osobiste, sprzecznych z pra-
wem lub dobrymi obyczajami – takie zgłoszenia nie będą brały udziału w kon-
kursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady, decyduje ocena organizatora.
Fotografie nie mogą zawierać wizerunku osób.
Do udziału w konkursie prace dopuszcza organizator. W przypadku niezgodności 
przedmiotem konkursu, praca nie zostanie dopuszczona do konkursu.
KARTA ZGŁOSZENIA wymaga podania następujących informacji:
– imię i nazwisko autora,
– telefon kontaktowy,
– adres e-mail,
– adres do korespondencji.
Załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny. Brak kompletności po-
woduje niedopuszczenie do konkursu nadesłanego zgłoszenia.
Uczestnik konkursu wysyłając KARTĘ ZGŁOSZENIĄ oświadcza tym samym, iż ak-
ceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie.

Złożenie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ, 
a tym samym udział w niniejszym konkursie jest rów-

noznaczne z oświadczeniem, iż zgłoszona do konkursu 
treść przepisu oraz fotografia jest autorstwa uczestnika. W kon-
kursie mogą brać udział jedynie ci uczestnicy, którzy zgłoszą do 
konkursu przepisy, które nie zostały zawarte w powszechnie do-
stępnych publikacjach i nie wygrały żadnego innego konkursu.
Ocena zgłoszeń biorących udział w konkursie
Zgłoszenia konkursowe oceni jury powoływane przez Klub Se-
niora 82.
Kryteria wyboru:
– oryginalność i autentyczność przepisu,
– walory estetyczne fotografii.
Decyzje Jury konkursu są ostateczne.
Nagrody w konkursie
Nagrody przewidziane w konkursie :
– I Nagroda – kolacja dla 2 osób,
– II Nagroda - książką kucharska,
– III Nagroda – niezbędnik kulinarny.
Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach 
w terminie 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia konkursu na 
adres e-mail lub telefonicznie.
Forma przekazania nagrody (osobiście lub drogą pocztową) 
zostanie uzgodniona indywidualnie z laureatami.
Odpowiedzialność organizatora
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub 
opóźnione otrzymanie od Uczestnika zgłoszenia konkursowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbio-
ru nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika konkursu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub ja-
kiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami wynikające 
z przyczyn niezależnych od niego.
Dane osobowe
Dane osobowe będą przechowane zgodnie ze standardami RODO.
Postanowienia końcowe
Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie or-
ganizatora oraz na stronie Facebook Klubu Seniora 82 oraz 
magazyn My60+.
Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo 
w konkursie, ani za wykorzystywanie przez organizatora elemen-
tów zgłoszenia w jakikolwiek sposób.
Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określo-
nych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe 
informacje lub dane zostaną wykluczone z udziału w konkursie.
Sekretariat konkursu:

Klub Seniora 82; 61-889 Poznań ul. Krakowska 10
E-mail: klubseniora82@gmail.com

Telefon: 505 799 074

Konkurs na deser babci i dziadka

Seniorzy przetwarzają, gotują,  
wszystko wykorzystują
Pod naszym patronatem ogłaszamy konkurs na przepis ku-
linarny pt. ,,Ulubione desery i kofitury” organizowany przez 
Klub Seniora 82 w Poznaniu. Konkurs trwa do 30 kwietnia.

MY I KUCHNIA

22 / My 60+ / Nr 1(59)2022



CHANCA PIEDRA
NISZCZYCIEL KAMIENI

SUPLEMENT DIETY ZAWIERAJĄCY  
LIOFILIZOWANY NAPAR Z CHANCA PIEDRA  

PRZYGOTOWYWANY WEDŁUG TRADYCYJNEJ 
RECEPTURY MEDYCYNY PERUWIAŃSKIEJ.

WPPH „ELENA” IMPORT- EXPORT
tel. 62 76 022 22

e-mail: biuro@elena.pl
www.elena.pl

sklep internetowy: kolagenum.com

WSPOMAGA LECZENIE PRZEBIEGU 
KAMICY NERKOWEJ  
I DNY MOCZANOWEJ

NISZCZY KAMIENIE NERKOWE

POLECANY PO ZABIEGACH 
KRUSZENIA ZŁOGÓW

DZIAŁA ROZKURCZOWO, 
PRZECIWBAKTERYJNIE, 

PRZECIWZAPALNIE, 
PRZECIWBÓLOWO W KAMICY 

DRÓG MOCZOWYCH

POTENCJALNE LEKARSTWO 
NA DNĘ MOCZANOWĄ




