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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+  
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Raport Instytutu Polityki Senioralnej, na 
temat wpływu pandemii na kondycję se-
niorów, którego fragment przytaczamy 

w najnowszym wydaniu My60+ jednoznacznie 
wskazuje, że seniorzy jak grupa społeczna nie tyl-
ko najbardziej ucierpieli na skutek pandemii pod 
względem zdrowotnym, ale też w sferze kondycji 
psychicznej i relacji międzyludzkich. W komen-
tarzach seniorów do wyników badań najczęściej 

podnoszono związany z izolacją dotkliwy brak kontaktów z innymi osobami: 
,,Bardzo boleśnie odczuwam brak aktywności społecznej, rozmów z ludźmi, 
ich reakcji, wrażeń. Brak kontaktów bezpośrednich pozwolił docenić wartość 
obecności innych osób. Życie w odosobnieniu jest frustrujące. Często dopada 
mnie smutek i melancholia. Kawka, czy herbatka wypita z miłą osobą była 
lekarstwem. Teraz bardzo brak takich spotkań.” – powiedziała p. Grażyna 
z Garwolina, najlepiej oddając sytuację seniorów. Pandemia odeszła na drugi 
plan, kiedy wkroczyły wojna w Ukrainie i drożyzna. I znów seniorów obie 
dotknęły najbardziej. Trudno czasem powiedzieć: Podnieś się, popraw koronę 
i do przodu! Nie tylko seniorom. Każdemu. W naszym konkursie literackim, 
którego wyniki publikujemy na str. 5, wśród komentarzy do ocen jurorów, 
znana pisarka Magdalena Witkiewicz zwróciła uwagę, że choć tematem było 
szczęście, to wiele z tych historii jest po postu smutnych. 

Powołując do życia nasz magazyn, przyświecał nam cel, by aktywizować 
osoby starsze do działania, do czerpania z życia na emeryturze ile się da, cie-
szyć się wolnością i brakiem ograniczeń. Będziemy to robić dalej. Pokazywać 
pozytywne, inspirujące historie, ale też nie stronić o trudnych spraw, bo życie 
przecież nie jest gładką ścieżką pośród róż. Są na nim wyboje. Ale zawsze 
wyjdziemy z kryzysu, gdy mamy wsparcie i życzliwych ludzi wokół. 

Dlatego zapraszamy Was do udziału w Senioralnych, którym patronujemy 
od początku i na konkurs charytatywny PKPS, na którym kupując zaproszenie 
nie tylko świetnie się zabawimy, ale też pomożemy innym seniorom! (szcze-
góły na str. 23). Pomaganie to też radość!

Anna Dolska z Zespołem 
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Inauguracja tegorocznej edycji odbyła się 24 września na pl. Wolności. 
W trakcie uroczystości wręczone zostały kolejne certyfikaty w ramach akcji 
Miejsca Przyjazne Seniorom oraz nagroda Miejskiej Rady Seniorów „Najlep-
szy Przyjaciel Seniorów”. W części artystycznej wystąpił zespół Żuki Rock’n’Roll 
Band oraz grupa Senioruki – jej członkami są seniorzy grający na ukulele. 

Impreza jak w soczewce skupia to, co w mieście najlepsze dla seniorek 
i seniorów – jest po to, żeby zaprezentować ofertę, z której można korzystać 
w Poznaniu na co dzień, a dziś oferta miasta jest naprawdę bardzo szeroka. 
Jest też impulsem dla innych do tego, żeby działać na rzecz osób starszych – 
podkreśla Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania. Zaproszenie do udziału 
w „Senioralnych” skierowane jest nie tylko do poznanianek i poznaniaków, ale 
też seniorek i seniorów z Ukrainy przebywających obecnie w Poznaniu.

Program „Senioralnych” otworzą targi Viva Seniorzy!, które odbędą się 
w dniach 30 września 1 października na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich w pawilonie nr 3. W programie imprezy ciekawe warsztaty (cy-
frowe, wikliniarskie, malarskie, rękodzielnicze, gry w boule, nordic walking), 
wykłady (na temat aktywności zawodowej osób starszych, zdrowego odży-
wiania, bezpieczeństwa i wolontariatu senioralnego) i przeróżne aktywności 
– do wyboru taniec hawajski, tahitański, cygański, joga i tai chi. Na targowej 
scenie wystąpi Andrzej Rosiewicz, program kabaretowy zaprezentuje Zenon 
Laskowik, a towarzyszyć mu będzie Jacek Fedorowicz, Grzegorz Tomczak oraz 
Michał Ruksza. Na deser VIVA prywatka, czyli potańcówka z DJ Zoranem.

Targi to wstęp do zabawy i ciekawych spotkań, które 
potrwają przez cały październik. Wśród wielu wydarzeń 
przygotowanych przez Centrum Inicjatyw Senioralnych we 
współpracy z instytucjami, uniwersytetami, organizacjami 
pozarządowymi z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. 
„Senioralni” tradycyjnie będą zachęcać do wyjścia z domu 
i zwiedzania przeróżnych miejsc – wśród propozycji Tour de 
Zoo, spacer w okolicznościach egzotycznej roślinności, filmo-
wa przechadzka po Poznaniu oraz możliwość zajrzenia w te-
atralne zakamarki. Kulturalni maniacy nie zawiodą się – będą 
mogli liczyć na zniżki w poznańskich teatrach, ale też zoba-
czyć spektakle w wykonaniu swoich rówieśników. W paździer-
niku sporo projekcji filmowych, również takich, na które moż-
na wybrać się z wnuczkami czy wnukami, do tego koncert 
piosenek filmowych, spotkania z poetami i reżyserami.

Na edukację nigdy nie jest za późno, do czego co roku 
namawiają „Senioralni” – w programie pokazowe lekcje języ-
ków obcych, kurs komputerowy, konsultacje cyfrowe, warsz-
taty teatralne, fotograficzne, tworzenia świec woskowych, 
barwienia tkanin czy odczytywania łacińskich inskrypcji. Se-
niorki i seniorzy będą mogli zakosztować również wirtualnej 
rzeczywistości przez specjalne okulary. Na wykładach, któ-
rych również nie zbraknie, m.in. opera w przekroju, historia 
sztuki, będzie też coś dla owadzich przyjaciół.

„Senioralni” to zawsze bodziec do tego, żeby pomyśleć 
o swoim zdrowiu i skorzystać z badań profilaktycznych i prze-
różnych aktywności. W programie m.in. bezpłatne konsulta-
cje z lekarzami, dietetykami, fizjoterapeutką uroginekologicz-
ną, kurs gimnastyki na bóle kręgosłupa i ćwiczenia w wodzie. 
Tradycyjnie nie zabraknie porad na temat rent i emerytur 
oraz spotkań zachęcających do korzystania i angażowania 
się w wolontariat. O bezpieczeństwo wszelakie zadbają 
w tym roku policjanci, strażnicy miejscy, ratownicy medyczni 
oraz radcowie prawni. Skusicie się?

Pełen program wydarzeń „Senioralnych” dostępny bę-
dzie na stronie Centrum Inicjatyw Senioralnych: www.centru-
mis.pl. Więcej informacji: Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. 
Mielżyńskiego 24, tel. 61 847 21 11.

Organizatorzy: Centrum Inicjatyw Senioralnych, Miasto 
Poznań. Producent: Estrada Poznańska. Partnerzy inaugura-
cji: Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii, Centrum Medyczne 
Synexus. Patronat honorowy: Prezydent Miasta Poznania. 
Patronat medialny: Senioralny Poznań, Głos Wielkopolski, 
Gazeta Senior, My60+, TVK Winogrady, Radio Emaus.

Senioralni. Poznań 2022 

Miesiąc senioralnych 
wydarzeń

Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu zaprasza na wielkie senioralne święto!  
Już po raz dwunasty październik stanie się miesiącem poznańskich seniorek i seniorów. 
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Stowarzyszenie My50+ i magazyn My60+ zaprosili senio-
rów z całej Polski do udziału w konkursie literackim na 
opowiadanie „Opowiedz o szczęściu. Celem konkursu jest 
propagowanie twórczości literackiej, wzbogacanie języka 
ojczystego, zwrócenie uwagi na działalność i aktywność 
osób w wieku 60+, przełamanie stereotypów społecznych. 

– Zmotywowane sukcesem ubiegłorocznego konkursu 
na opowiadanie o miłości, który ogłosiłyśmy jako antidotum 
na pandemiczną rzeczywistość, postanowiłyśmy kontynu-
ować konkurs także w tym roku – mówią organizatorki Beata 
Marcińczyk-Klimczak i Anna Dolska. – W tym roku poprosiły-
śmy seniorów, by opowiedzieli czytelnikom o szczęściu. 

Na konkurs nadesłano czterdzieści prac, z których po 
eliminacjach redakcja My60+ wyłoniła dziesięć oddając 
do oceny jury. Jury przyznawało punkty od 5 do 1 – przy-
znając maksymalną liczbę punktów najlepszemu opowia-
daniu. Ostatecznie  jury przyznało następujące nagrody: 
I miejsce –  nagroda pieniężna 500 zł - ,,Pod jesiennym li-

ściem”, autor: Lucyna Drążek. Dodatkowo na-
groda rzeczowa za opowiadanie ,,Fale życia”.

II miejsca –  nagroda pieniężna 300 zł - ,,Różnymi ścież-
kami chadza szczęście”, autor: Jadwiga 
Zgliszewska,

III miejsce –  nagroda pieniężna 200 zł - ex aequo - ,,Szczę-
ściara”, autor: Andrzej Zawadzki, ,,Droga do 
szczęścia”, autor: Teresa Borkiewicz. 

Wyróżnienia – nagrody rzeczowe:
,,Bohaterka”, autor: Alicja Karniej,
,,Dzielić znaczy mnożyć”, autor: Krystyna Drewnicka,
,,Czas na miłość”, autor: Barbara Stosur. 

W ocenie jurorów poziom konkursu był wyższy od zeszłorocznego kon-
kursu na opowiadanie o miłości. 

– Dobrze się czytało, niejednokrotnie wzruszyłam się – przyznaje Alek-
sandra Włodarczyk, dziennikarka Radia Poznań. Najwyżej oceniła zwycię-
skie opowiadanie ,,za prostotę i złapanie ulotności szczęścia w codzien-
nej chwili”, a „Drogę do szczęścia” za ,,koncept, pięknie napisaną histo-
rię, ciekawe poprowadzoną i odkrycie, że szczęście ma wiele twarzy”.

– Trudny wybór, świetne opowiadania i tak różnorodne – podsumowa-
ła Ewa Śmiglewska, szefowa Klubu Seniora 82 w Poznaniu. 

Autorka bestsellerów, pisarka Magdalena Witkiewicz zaskakująco stwierdzi-
ła po lekturze opowiadań, że przesłane opowiadania o szczęściu w dużej mie-
rze mówią o… smutku. - Przyznałam bardzo subiektywnie punkty. Nie patrzyłam 
na walory literackie, ale na to, co mi historia w sercu robiło – stwierdziła pisarka. 

Jak w poprzednim roku, organizatorzy postanowili wydrukować wszyst-
kie nadesłane opowiadania i podarować je autorom na pamiątkę. 

– Dla wielu osób będzie to debiut literacki i to nas najbardziej cieszy – 
mówią organizatorki z My60+. – Oczywiście wydrukowanych zostanie więcej 
egzemplarzy, które zostaną przekazane bibliotekom i dla zainteresowanych 
osób, które będą chciały zapoznać się twórczością kreatywnych seniorów. 

Konkursu zorganizował magazyn My60+. Sponsorem tegorocznej edy-
cji jest firma Novavis, a patronują mu Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu 
i Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. 

Konkurs literacki II edycja

Najlepsze opowiadania nagrodzone
Jak to jest być szczęśliwym? Co uczyniło Cię szczęśliwym? Jakie wydarzenia w Twoim życiu spowodowały, że 
zmieniło się ono na lepsze, treściwsze, świadome? – odpowiedzi na te pytania były kanwą opowiadań w tego-
rocznym konkursie My60+ na senioralne opowiadanie. 
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Jubileusz na Szelągu
Modernistyczny dom spokojnej starości dla weteranów przy ul. Ugory w Poznaniu, obchodzi jubileusz 50-lecia 
działalności. Obecnie funkcjonuje pod nazwą Dom Pomocy Społecznej. Przeznaczony jest dla 136 osób oboj-
ga płci, w tym dla 116 osób w wieku podeszłym i 20 osób niepełnosprawnych fizycznie. 

Świadczenia realizowane w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej skiero-
wane są do osób niesamodzielnych, głównie w wieku powyżej 65. roku życia.

Osobami korzystającymi ze wsparcia w domu mogą być pacjenci bezpo-
średnio po przebytej hospitalizacji lub w okresie ostatnich 12 miesięcy udzie-
lone im zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego oraz 
pacjenci zagrożeni hospitalizacją. W DDOM pacjenci mogą korzystać z opie-
ki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych 
wspomagających usług medycznych i edukacyjnych. Pacjenci przebywający 
w DDOM mają również zapewnione odpowiednio do stanu zdrowia wyżywie-
nie i w miarę potrzeby transport. Korzystanie ze świadczeń domu pozwala 
przygotować pacjenta i jego opiekunów do życia z niepełnosprawnością 
i dalszego samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych.

Czas trwania pobytu pacjenta w domu jest ustalany indywidualnie przez 
zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 

Ta najstarsza jednostka w Poznaniu działająca nieprzerwanie: zapewnia 
usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego 
standardu osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku 
lub niepełnosprawności fizycznej, niemogącym samodzielnie funkcjono-
wać w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy 
w formie usług opiekuńczych w środowisku zamieszkania. Przez zindywidu-
alizowane traktowanie wszystkich mieszkańców, stwarza możliwości pobytu 
w atmosferze ciepła, zrozumienia, swobodnego wyrażania opinii i poglądów, 

realizacji swoich zainteresowań i hobby oraz nawiązywana 
pozytywnych i budujących relacji ze współmieszkańcami, 
kadrą kierowniczą i pracownikami Domu. 

Z okazji jubileuszu zaproszono do wspólnych obchodów 
pensjonariuszy Domu przy ul. Ugory oraz z innych DPS-ów, któ-
rzy przy muzyce mogli spożyć okazjonalne ciasta. Obecni byli 
także przedstawiciele Urzędu Miasta i Miejskiej Rady Seniorów.

Tekst i zdjęcia Roman Szymański

120 dni roboczych, za korzystanie ze świadczeń domu pa-
cjent nie ponosi żadnych kosztów.

Dom funkcjonuje przy ul. Św. Michała 100, usługi dostęp-
ne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Projekt 
realizowany jest przez Fundację Fanari.

Szczegółowe informacje na temat projektu (w tym do-
kumenty zgłoszeniowe): Fundacja Fanari, tel. 518 302 015 | 
Dzienny Dom Opieki Medycznej dla mieszkańców Poznania.

Do Centrum Inicjatyw Senioralnych (ul. Mielżyńskiego 
24, pon.-pt. w godz. 8.00-16.00) można się zgłosić po wzór 
formularza zgłoszeniowego do DDOM (formularz senior wy-
pełnia we własnym zakresie).

Projekt Dzienny Dom Opieki Medycznej jest finansowany 
ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Dzienny Dom Opieki Medycznej
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Seniorzy zmęczeni pandemią
SeniorHub Instytutu Polityki Senioralnej przedstawił raport „Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym 
roku pandemii COVID-19”. Wynika z niego, że seniorzy są grupą społeczną, której jakość życia znacznie po-
gorszyła się w czasie pandemii. 

zarówno rekreacji na wolnym powietrzu, jak i wyjść w celach takich, jak: ro-
bienie zakupów, załatwianie spraw urzędowych, utrzymywanie relacji towa-
rzyskich, uczestniczenie w kulcie religijnym czy korzystanie z oferty instytucji 
integracji i aktywizacji społecznej.

Ponad połowa respondentów, tj. 53,6% deklaruje, że odczuwa zmęczenie 
obostrzeniami związanymi z epidemią takimi jak: nakaz noszenia maseczki, 
brak możliwości uczestnictwa w spotkaniach i zgromadzeniach, utrudnienia 
w pracy urzędów czy punktów detalicznych i usługowych.

Niemal połowa respondentów deklaruje, że jednocześnie ograniczyła 
relację z innymi ludźmi i odczuwa brak z powodu mniejszej liczby kontaktów 
i spadku ich jakości. Wśród osób w wieku 60–69 lat aż 52% odczuwa spadek 
liczby utrzymywanych relacji z innymi ludźmi. W grupie siedemdziesięciolat-
ków jest to 39,2% a w grupie osiemdziesięciolatków 34,5%. 

Reklama

Ponad połowa badanych (59,5%) zadeklarowała, że ich kon-
dycja psychiczna jest gorsza niż przed pandemią. Około 1/3 
badanych nie odczuwa żadnych zmian (36,6%), a tylko 3,8% 
ankietowanych czuje się aktualnie lepiej niż przed rozpoczę-
ciem pandemii w Polsce.

Aż 62,8% osób 60+ ograniczyło aktywność fizyczną w do-
bie pandemii COVID. Jest to o tyle istotne, że dostępne 
badania jednoznacznie wskazują na korelację aktywności 
fizycznej z ogólnym dobrostanem seniorów. Sprzyja ona 
utrzymaniu względnej samodzielności osób starszych, a tak-
że pozytywnie wpływa na oczekiwaną długość życia.

Co ważne, wśród siedemdziesięciolatków aktywność 
fizyczną ograniczyło aż 73,9% ankietowanych. W grupie tej 
znajdują się osoby w mniejszym stopniu aktywne społecznie 
niż w wypadku sześćdziesięciolatków, a jednocześnie bar-
dziej narażone na negatywne efekty zaniku aktywności fi-
zycznej. Osoby te, będące w gronie bardzo wysokiego ryzyka 
zarażenia COVID i mogące przechodzić chorobę w sposób 
ciężki, najczęściej ograniczają wychodzenie z domu. Unikają 

Osoby 60+ stanowią ponad 25,3% mieszkańców Polski. 
Jest to grupa niezwykle zróżnicowana i rosnąca. 
Już w 2030 roku będzie liczyła niemal 30% ogółu 

mieszkańców, a w roku 2050 przekroczy 40%. 
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Czy miłość „boi się” wieku? Skąd pomysł na założenie portalu randko-
wego stworzonego z myślą o generacji 50+?
A dlaczego miłość miałaby się bać wieku? Wiek to tylko liczba w naszych 
dokumentach. Potrzeba miłości dotyczy każdego, bez względu na cyfer-
ki. A jeśli chodzi o drugą część pytania, to razem50plus.pl powstało w wy-
niku obserwacji zmian społecznych. Z jednej strony widzieliśmy rosnącą 
w Polsce singularyzację gospodarstw domowych wśród osób dojrzałych, 
z drugiej brakowało w Internecie prywatnej przestrzeni do budowania 
relacji damsko-męskich po 50. Pomyśleliśmy, że warto byłoby stworzyć 
miejsce, które umożliwiałoby osobom po pięćdziesiątce poznawanie 
osób w swoim wieku. Z podobnymi doświadczeniami i potrzebami, żeby 
czuli się jak u siebie.

Czy randki w wieku 50 lat są inne niż w wieku 20 lat, czy 30 lat?
Dojrzały wiek to zdrowa pewność siebie, świadomość swoich potrzeb 
i oczekiwań. I to jest fajne. Ale na przykład trudniej jest zaufać i odciąć 
się od przeszłości. I ma to swoje odzwierciedlenie w randkach. Z drugiej 
strony znam historie, w których nie brakuje młodzieńczego szaleństwa, 
„wiatru we włosach” i „motyli w brzuchu”, jeśli tylko obie strony potrafią 
oderwać się mentalnie i emocjonalnie od poprzednich związków.

Czy jest historia relacji, która panią urzekła?
 Jest ich wiele. Od randek pod wieżą Eiffla, wspólnych wycieczek rowe-
rowych, przyjacielskich rozmów, po prawdziwe przyjaźnie aż po małżeń-
stwa. Każda z tych relacji jest inna, ale tak samo ważna dla pary, która jej 
doświadcza. Za każdą taką relację trzymamy kciuki, aby ta radość z bycia 
razem trwała w nieskończoność.

W wieku 50+ ludzie szukają namiętności, pasji czy przyjaźni?
Pasje mają w sobie i coraz chętniej je realizują właśnie teraz, ale jeszcze 
chętniej dzieliliby je z drugą połówką. I jej szukają. Namiętność i przyjaźń 
w każdym związku są potrzebne. Wtedy jest komplet. Niemniej, niektórzy 
z większym dystansem podchodzą do szukania nowej miłości. Na pierw-
szym etapie stawiają na przyjaźń, której z czasem pozwalają przerodzić 
się w coś więcej.

 Jak myślą o sobie poszukujący miłości reprezentacji generacji 50+? 
A jak widzi ich otoczenie?
Poszukiwanie miłości po 50., szczególnie w Internecie, wciąż jest tema-
tem tabu, a przecież tak niewiele trzeba, aby znaleźć tę drugą połówkę 
i stać się w pełni szczęśliwym. Dlatego bardzo zależałoby mi na tym, aby 
randkowanie po 50. zacząć traktować jako oczywistość. Radość z bycia 
razem należy się każdemu bez względu na wiek.

W filmie „Senior Love Triangle” bohaterowie: Jean lat 
82, Will lat 84 i Adina lat 90 poznają się w domu spo-
kojnej starości. Will nie chce wybierać między swoimi 
dwiema towarzyszkami, łamie zasady i stereotypy, 
i tworzy z Jean i Adiną miłosny trójkąt. To przykład miło-
ści, która łamie konwenanse.
Nie postrzegam osób 50+ w kategoriach jakichkolwiek 
ograniczeń. Pokolenie 50+ mocno zmieniło się na prze-
strzeni (przynajmniej) ostatniej dekady. A wciąż stereoty-
pów na ich temat nie brakuje. Na szczęście widać pewne 
zmiany w tym kierunku, co mnie bardzo cieszy.

Relacji po 50-tce szukają panie czy panowie? Czym róż-
nią się te poszukiwania?
Z portalu razem50plus.pl korzystają zarówno kobiety, jak 
i mężczyźni. Z minimalną przewagą płci pięknej. Co do po-
szukiwań, to nadrzędnym celem dla nas jest bezpieczeń-
stwo naszych użytkowników i poszanowanie ich prywatno-
ści. Nie ingerujemy w to w jaki sposób zabiegają o swoje 
względy. Poznają się ze sobą w pełnej prywatności. Jedyne, 
co mogę powiedzieć to, że pokolenie 50+ nie traci czasu 
na „podchody”. Osoby po 50. mają już doświadczenie 
w związkach, dlatego są szczerzy, bezpośredni, otwarcie 
mówią, jacy są i czego oczekują. Co zresztą służy obojgu 
partnerom, bo dzięki temu mają nawet większą szansę na 
szczęśliwy związek, niż ludzie młodsi od nich.

Beata Ryba, flexi.pl

Czy randkowanie w dojrzałym wieku  
ma sens?

Rozmowa z Klaudią Rutkowską z portalu randkowego razem50plus.pl
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Reklama

Ich piękne urodziny 
– fenomen w skali szkoły, miasta, a może i świata

Okrągłe urodziny absolwenci pleszewskiego liceum - rocznik 1971, świętowali razem.  
Wspaniale się bawili. Ale pracowali na to ponad 50 lat.

Spotkanie towarzyskie, poprzedzone mszą św. w kościele Matki Boskiej 
Częstochowskiej, odbyło się w sobotę w “Impresji”. A doszło do niego 
dlatego, że absolwenci trzech klas I Liceum im. St. Staszica w Pleszewie 
z roku 1971, nie zerwali z sobą kontaktów, wręcz przeciwnie – kontakty 
pielęgnują, spotykając się w większych lub mniejszych grupach.

Ich wspólna przygoda zaczęła się we wrześniu 1967 roku. Z różnych 
miejsc, różnymi drogami dotarliśmy i przez cztery lata docieraliśmy do 
szkoły. Czuliśmy się ze sobą dobrze, co było też zasługą profesorów – 
podkreślała Maja Czyżak, która wespół z Ryszardem Mońką, witała 
uczestników spotkania. Mówiła o wycieczkach szkolnych, ale też o licz-
nych spotkaniach i wyjazdach, które organizowali sobie wiele lat po 
skończeniu szkoły. Dzięki temu poznali tyle ciekawych miejsc w Polsce, 
mogli też zanurzyć się w przeszłość, wspominając wycieczki szkolne m.in. 
z prof. Marianem Wolniakiem.

Irena Kuczyńska

Cały reportaż do przeczytania na stronie: irenakuczynska.pl



Infolinia  
do pogadania jesienią

ENEA DLA POKOLEŃ

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

W jakich sprawach dzwoniliście do Dobrej Rady? Oto kilka wybranych 
zagadnień.

Pan Janusz jak twierdzi, ma problem z sąsiadami, którzy mieszkają 
nad nim i zakłócają mu ciszę nocną, pracując na jakiejś maszynie lub 
maszynach. Niestety, nie ma świadków, a w nocy policjantów przecież 
nie wezwie, by to u sąsiadów sprawdzili. Doradziłam mu, mimo wszystko, 
zgłoszenie tych hałasów na policji i do wspólnoty mieszkaniowej, i poda-
łam przepisy zabraniające wykonywania (bez zgody właściciela budynku 
i innych lokatorów) w lokalu mieszkalnym działalności gospodarczej mo-
gącej nadmiernie zakłócać życie współmieszkańców.

Pani Teresa (86 lat) miała kłopot z zamawianiem leków u swojego 
lekarza rodzinnego, bez chodzenia na wizytę, bo może to zrobić tylko 
poprzez mail lub SMS. Doradziłam, by poprosiła pielęgniarkę o wypisa-
nie wiadomości SMS z koniecznymi jej medykamentami i dawkami, któ-
rego teraz już tyko przesyła co miesiąc dalej, bo ma gotowca. Szkoda, że 
w przychodni sami na to nie wpadli...

Pan Henryk ma problemy z Ineą, która od roku chce, by zapłacił zale-
głe 180 zł, nie podaje jednak, skąd ta kwota niedopłaty się wzięła. Senior 
twierdzi, że rozmawiał z konsultantami poprzez infolinię, napisał pismo, 
a nawet pofatygował się w tej sprawie do jednego z biur obsługi klien-
tów firmy. Niestety, nigdzie nie uzyskał wyjaśnienia tajemniczej niedopłaty. 
Pytał więc nas - co robić? Poradziłam, że w takiej sytuacji raczej nic. Skoro 

emeryt, zgodnie z tym, co mówi, ma dowody wpłat wszyst-
kich comiesięcznych rachunków z ostatnich lat, a Inea 
sygnału nie wyłącza, może spać spokojnie. Dla pewności, 
może tylko jeszcze raz udać się do bok lub po bezpłatną 
poradę prawną na ul. Grunwaldzką 19.

Pani Dorota chciała skorzystać z bezpłatnej pływalni 
w ramach programu „Trener senioralny”. Niestety, zapisy 
są tylko przez Internet, którego 80-letnia seniorka nie ma. 
Od sąsiadek z osiedla wie, że tak one, jak i inni uczestnicy 
zajęć korzystają z nich rokrocznie - ci sami. Oburzonej nie-
sprawiedliwością seniorce poradziłam, by poszła po po-
moc do CIS, które również te zajęcia poleca. Jeśli centrum 
zostało utworzone, by zajmować się zawodowo sprawami 
seniorów w mieście, to idealna sprawa do interwencji. 
Trudno utrzymywać pozory, że wiele się dzieje w mieście 
dla najstarszych poznaniaków, podczas gdy faktycznie 
korzysta z niektórych zajęć grupka tych najbardziej obrot-
nych. Może czas najwyższy coś zmodyfikować?

Seniorzy nagminnie narzekają też na remonty i związa-
ne z nimi zmiany komunikacyjne, które utrudniają im prze-
mieszczanie się po mieście.

Zebrała Milena Kochanowska

W poniedziałek, wtorek i czwartek pod darmowym numerem 800 805 605 nasi eksperci czekają na Was. Moż-
na nie tylko się wygadać, także zasięgnąć porad w życiowych sprawach związanych z ZUS, opieką społecz-
ną, prawem spadkowym, ale żeby sobie po prostu pogadać, bo: TRZEBA ROZMAWIAĆ – ZADZWOŃ – BĄDŹ 
 AKTYWNY – BĄDŹ AS-em AKTYWNYM SENIOREM.
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Dobre nawyki oszczędzania energii 
Oszczędzanie energii nie tylko pozwoli nam zaoszczędzić pieniądze przy wciąż wzrastających rachunkach za 
prąd i ogrzewanie, ale też ma inną korzyść: zbawiennie wpływa na środowisko. Musimy jednak nieco zmienić 
swoje nawyki, co oczywiście wymaga od nas wysiłku, przynajmniej na początku, zanim przyzwyczaimy się do 
świadomych zmian. 

Najwięcej prądu w domu zużywają: lodówka, piekarnik, 
pralka i zmywarka. Zrozumiałym jest, że mając kilkulet-
nią lodówkę, trudno od razu kupić nową z oznaczeniem 
,,A+++”, ale kilka zabiegów pomoże nam zaoszczędzić 
czasem niebagatelną kwotę za energię:
1. Wymień zwykłe żarówki na energooszczędne – zuży-

wają pięć razy mniej energii niż tradycyjne! Częste 
włączanie i wyłączanie skraca żywotność żarówek 
energooszczędnych, najlepiej używać ich tylko w miej-
scach, w których światło włącza się na dłużej.

2. Kupuj jasne, przejrzyste klosze i oprawy. Zainstaluj jed-
ną mocniejszą żarówkę zamiast kilku słabszych, które 
mają zwykle niższą skuteczność świetlną.

3. Wychodząc z pomieszczenia pamiętaj o wyłączeniu 
światła. Wyłączaj zawsze światła, które nie są w danej 
chwili potrzebne. 

4. W czasie wykonywania czynności, które nie wymaga-
ją oświetlenia sufitowego korzystaj z lampki o niskim 
poborze mocy - mniej intensywne oświetlenie również 
pozwoli zaoszczędzić energię elektryczną.

5. Ładowarka do telefonu komórkowego czy do laptopa 
pobiera prąd nawet wtedy, gdy nie jest podłączona 
do urządzenia, a znajduje się w kontakcie – odłączaj 
ją na czas kiedy nie jest używana i potrzebna.

6. Nie pozostawiaj sprzętu w trybie stand-by. Urządzenia znajdujące się 
w „stanie uśpienia” również pobierają prąd. Najlepszym rozwiązaniem 
jest zastosowanie tzw. listwy zasilającej, która jednym przyciskiem odłą-
cza od prądu wszystkie czuwające urządzenia jak telewizor, odtwarza-
cza DVD, dekoder itd. Gdyby tylko połowę urządzeń domowych odłą-
czyć od sieci, do atmosfery dostałoby się 1 mln ton CO2 mniej!

7. Wyjeżdżając na dłużej niż dwa tygodnie, warto wyłączyć lodówkę 
i pozostawić uchylone drzwi, a przed krótszymi wyjazdami podwyż-
szyć w niej temperaturę o kilka stopni – aż 25% energii pobranej przez 
urządzenia w domu przypada na lodówkę. 

8. Przykręcaj grzejniki w trakcie wietrzenia – zimno napływające zza okna spo-
woduje mocniejsze nagrzewanie się urządzenia. Nie wietrz pomieszczenia 
za długo. Lepiej robić to częściej a krócej, niż jednorazowo przez długi czas. 
Pamiętaj, by otworzyć okno na oścież i nie robić przeciągu.

9. Regularnie wymieniaj również worki w odkurzaczu, ponieważ przy ich wy-
pełnieniu spada wydajność odkurzania i wzrasta pobór energii. Wymieniaj 
systematycznie filtry - zanieczyszczone wpływają na większe zużycie energii.

10. Nie prasuj pojedynczych ubrań, ale poczekaj aż zbierze się ich wię-
cej, tak żeby zbyt często nie rozgrzewać żelazka. Prasowanie zaczynaj 
od tkanin wymagających niższej temperatury - nie będzie wówczas 
konieczne schładzanie żelazka.

11. Nie zasłaniaj grzejników. Gdy zasłaniasz grzejnik, zakłócasz prawidło-
wy przepływ ciepła w pokoju. Dlatego urządzając mieszkanie, nie za-
krywaj grzejników meblami i grubymi zasłonami.

12. Uruchamiaj tylko pełną zmywarkę i pralkę. Jeśli praca pralki i zmywarki 
ma być ekonomiczna, trzeba włączać je dopiero wtedy, gdy zbierze-
my tyle ubrań i tyle naczyń, by załadować je do pełna. Lepiej unikać 
programów z wysoką temperaturą. Do prania przy użyciu detergen-
tów na ogół wystarczy 40 st. C. Korzystajmy z programów ekonomicz-
nych z wydłużonym czasem płukania i skróconym wirowania.

13. Gdy wyjmujesz jedzenie z lodówki otwieraj drzwi niezbyt szeroko i na 
krótko. Pamiętaj, żeby je starannie zamknąć. Niedomknięta lodówka 
zużywa więcej prądu, aby ochłodzić ciepłe powietrze, które wpada 
do jej wnętrza przez uchylone drzwi. 

14. Lodówkę ustaw z dala od źródeł ciepła – przede wszystkim od grzej-
nika, kuchni i piekarnika – oraz zabezpiecz przed nasłonecznieniem. 
Brak wentylacji powoduje wydłużenie cykli pracy agregatu, przez co 
lodówka może zużywać nawet kilka razy więcej energii.

15. Wyłączaj piekarnik na 10 minut przed końcem gotowania. Przez ten 
czas zachowa on wytworzone ciepło, a potrawa będzie gotowa, ty za-
oszczędzisz w ten sposób ok 10% zużytej podczas gotowania energii. 

16. Gotuj w czajniku dokładnie tyle wody, ile potrzebujesz. Napełniając 
czajnik, wlewajmy tylko tyle wody, ile akurat potrzebujemy. Czas goto-
wania będzie krótszy, a zużycie energii znacznie mniejsze. Usuwanie 
kamienia z czajnika również zmniejsza pobór energii o 10 proc.
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Nie każdy jednak wie, że te podziemne wody 
o uzdrowiskowych właściwościach, podwyższo-
nej temperaturze, nasycone minerałami i pier-
wiastkami występują także w… Poznaniu. W na-
szym mieście, nad jeziorem Maltańskim od lat 
działa obiekt, z własnym odwiertem wody geo-
termalnej z głębokości aż 1306 metrów. Jest to 
obiekt ogólnodostępny i bardzo popularny tak-
że, wśród coraz większej grupy seniorów.

W miejscu tym, tak jak w bardzo dobrym 
sanatorium, goście mogą liczyć na relaks i re-
habilitację w wodzie geotermalnej. Znajdują 
się tam aż 3 baseny, wypełnione tą cudowną 
substancją: zewnętrzny (czynny w sezonie let-
nim), całoroczny wypływowy oraz geotermalny 
wewnętrzny. Woda w tych basenach ma wła-
ściwości balneologiczne. Przede wszystkim kąpiele w niej zalecane są 
przy przewlekłych chorobach narządów ruchu i układu oddechowego, 
w okresie rekonwalescencji oraz w celu zwiększenia odporności ogól-
nej. Dodatkowo w basenie geotermalnym znajdują się leżanki oraz 
siedziska zapewniające hydromasaż co wzmacnia pozytywne efekty 
samego pobytu w wodzie. Masaż rozluźni spięte mięśnie i spowoduje 
odprężenie całego organizmu. 

Główne składniki wody geotermalnej z poznańskiego ujęcia to sód, 
potas, wapń, magnez, żelazo chlorki i wiele innych. Duże stężenie tych 

pierwiastków czyni wodę idealną również w działaniach 
profilaktycznych, a kąpiele są zalecane przez Narodo-
wy Instytut Zdrowia Publicznego. Warto też pamiętać, 
że najważniejsza jest systematyczność. Dużo lepsze 
rezultaty osiągniemy korzystając z wody geotermalnej 
częściej, a krócej. Wystarczy już 20 minutowa kąpiel, 
2-3 razy w tygodniu, aby chronić swój organizm przed 
dolegliwościami wieku podeszłego i pobudzać jego 
zdolności obronne.

Ponadto składniki wody geotermalnej 
z ujęcia znajdującego się nad Jeziorem Mal-
tańskim, działają kojąco na skórę i poprawiają 
jej kondycję: 

Pływanie jest zdrowe
Oczywiście miejsce to oferuje również 

i inne możliwości, szczególnie dla tych którzy 
od zawsze dbali o kondycję i swoją witalność. 
Nie od dziś wiadomo, że regularne pływanie 
wzmacnia odporność, mięśnie kręgosłupa 
oraz zwiększa wydolność serca i płuc. Poma-
ga także zrzucić zbędne kilogramy, redukuje 

MY I ZDROWIE

W Poznaniu jak w sa(u)natorium 

Wody termalne –  
uzdrowiskowa kąpiel

Prawie każdy wie, jak zbawienne dla zdrowia są wody geotermalne. Wiedzą też o tym seniorzy, którzy bardzo 
często korzystają z ich dobrodziejstwa wyjeżdżając np. na turnusy sanatoryjne w znanych miejscowościach 
uzdrowiskowych. 

Artykuł promocyjny
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Witamina D przez cały rok
Dziewięćdziesiąt procent – aż tylu Polaków cierpi na niedobór wi-
taminy D, wynikający z obniżonej syntezy skórnej związanej z szero-
kością geograficzną naszego kraju, stylem życia, używaniem filtrów 
UVB czy procesami starzenia. Eksperci alarmują, że nadchodząca 
jesień oznacza wyczerpanie letnich zapasów witaminy w organi-
zmie, co może wiązać się z szeregiem groźnych chorób i gorszym 
samopoczuciem.
Powodem powszechnego deficytu witaminy D w Polsce jest przede wszystkim 
położenie geograficzne naszego kraju. W przeważającej części organizm czło-
wieka produkuje ją sam, ale do tego potrzebuje słońca - promieniowania UVB. 
W naszej strefie geograficznej, ze względu na kąt padania promieni słonecz-
nych, od września do kwietnia jest tego promieniowania za mało, by witamina 
mogła być wyprodukowana w skórze, nawet w słoneczne dni. Latem z kolei jej 
syntezę blokują kremy z filtrem, coraz częściej słusznie używane (chronią przed 
groźnymi nowotworami skóry).

- Witamina D jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. 
Receptory dla aktywnej formy witaminy D są obecnie niemal we wszystkich ko-
mórkach, nawet ośrodkowego układu nerwowego – tłumaczy dr hab. n. med. 
Anna Antosik-Wójcińska. 

Ekspertka przekonuje, że korzyści zdrowotne wynikające z odpowiednie-
go poziomu tej witaminy w organizmie nie dotyczą tylko zdrowia kości, ale 
również obniżają ryzyko wielu chorób m.in. grypy czy gruźlicy, a także chorób 
autoimmunologicznych – cukrzycy typu 1, stwardnienia rozsianego, reumato-
idalnego zapalenia stawów, choroby Crohna oraz związanych z niewłaściwym 
funkcjonowaniem układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienie, miażdżyca, 
zawał, udar). 

- Wiele osób sądzi, że skoro w okresie letnim przebywa przez dłuższą część 
dnia na zewnątrz, to nie ma problemu z niskim poziomem witaminy D. Nic bar-
dziej mylnego – bez odpowiedniej suplementacji i uwzględnieniu jej w diecie 
narażamy się na poważne komplikacje zdrowotne – dodaje dr Antosik-Wójcińska. 

Nawet, jeśli latem udało nam się dzięki słońcu uzupełnić braki witaminy D, 
to utrzyma się ona w organizmie tylko przez 2-3 miesiące, zatem późną jesienią 
będziemy mieć już jej za mało. 

Zalecana dawka zależy od wieku i masy ciała — dla dzieci i młodzieży to 
odpowiednio 600-1000 i 800-1000 jednostek na dobę, dla osób dorosłych i se-
niorów 65-75 lat – od 800 -2000 jednostek na dobę. Seniorzy > 75 lat powinni 
suplementować witaminę D w dawce 2000-4000 jednostek/dobę przez cały 
rok. Z kolei kobietom w ciąży bądź karmiącym zaleca się stosowanie 2000 jed-
nostek witaminy D na dobę. Dla każdego pacjenta dawka witaminy D powinna 
być dobrana do jego potrzeb, dlatego należy skonsultować ją z lekarzem.

Choć problem z niedoborem witaminy D ma charakter globalny, to w Polsce 
w ciągu ostatnich lat zaobserwowano pozytywne zmiany w skali świadomości 
wyzwania i uwzględnianiu witaminowych potrzeb.

Osobom po 75 r. ż. witaminę D należy podawać przez cały rok w dawce  
2 000-4 000 jednostek na dobę. U takich pacjentów zmniejszona syntez skór-
na, obniżone wchłanianie z przewodu pokarmowego oraz zmieniony meta-
bolizm witaminy D sprawiają, że w tej grupie wiekowej zaleca się suplemen-
tację przez cały rok.

cellulit i działa odprężająco. Warto jednak 
pamiętać, że nie tylko samo pływanie korzyst-
nie wpływa na nasze zdrowie. Można przecież 
wziąć udział w innych zajęciach ruchowych 
w wodzie, za co również nasz organizm będzie 
wdzięczny. Woda stawia opór, odciąża stawy, 
dzięki czemu ruch w wodzie posiada niezli-
czone walory: poprawia krążenie, zmniejsza 
obrzęki, wzmacnia mięśnie, modeluje sylwetkę 
i uodparnia. Aktywność w wodzie nie męczy 
tak jak tradycyjne ćwiczenia, a po jej zakoń-
czeniu warto na chwilę udać się do sauny lub 
jacuzzi, aby rozluźnić napięte mięśnie.

Sauny i łaźnie parowe  
dla seniora –  

to powinieneś wiedzieć.
Wody termalne i ich zdrowotne walory 

to nie wszystko na co mogą liczyć seniorzy 
odwiedzając Termy Maltańskie – bo o nich 
mowa. Na pewno dla wielu osób, nieoczywistą 
atrakcją będzie strefa Świata Saun ze swoimi 
trzynastoma saunami i łaźniami, grotą śnieżną, 
tężnią solną i fantastycznymi miejscami do zre-
laksowania się. 

Podczas pobytu w saunie usuwamy toksyny 
gromadzące się na co dzień w naszych orga-
nizmach. Nie jesteśmy w stanie uchronić się 
przed nimi, ale za to możemy pozbyć się ich 
w przyjemny i szybki sposób. Decydując się na 
wizytę w saunie pamiętajmy, że w ten sposób 
doskonale przygotowujemy się na letnie upały 
czy zimowe mrozy. Nawet stosunkowo krótki 
pobyt w saunie działa odprężająco i kojąco 
oraz poprawia krążenie. 

Należy pamiętać, że przeciwskazaniem do 
korzystania z saun jest stan zdrowia, a nie wiek, 
dlatego też seniorom również poleca się taką 
formę relaksu i terapii. W przypadku wątpliwo-
ści trzeba koniecznie zasięgnąć opinii lekarza. 
Zatem jeśli tylko uskarżamy się na bóle krę-
gosłupa, walczymy z przeziębieniem i grypą, 
a może mamy inne schorzenia górnych dróg 
oddechowych, po prostu idźmy do sauny. 

Z myślą o wsparciu seniorów i zapewnieniu 
im możliwości korzystania ze wszystkich pro-
zdrowotnych „dobrodziejstw” obiektu, Termy 
Maltańskie przygotowały specjalną ofertę dla 
seniorów, a oprócz promocyjnych cen, zaku-
pione bilety mają wydłużony o aż 30 minut 
czas. O szczegóły należy pytać w kasach.

Nr 3(61)2022 / My 60+ / 13



MY I ZDROWIE

Niebezpieczne praktyki i szkody związane z lekami stanowią 50% wszyst-
kich możliwych do uniknięcia szkód w opiece medycznej na całym świe-
cie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oszacowała koszty związane 
z błędami w stosowaniu leków na świecie na 41,4 mld euro rocznie, nie 
licząc utraconych zarobków i produktywności personelu medycznego. 
Leki mogą powodować poważne szkody, jeżeli są niewłaściwie przechowywa-
ne, przepisywane, wydawane, podawane lub jeśli są niewystarczająco moni-
torowane. W Unii Europejskiej, która liczy 447 milionów mieszkańców, błędy 
w stosowaniu leków odpowiadają za 163 tys. zgonów rocznie. WHO wzywa do 
podjęcia wczesnych działań w kluczowych obszarach związanych ze znacznymi 
szkodami dla pacjentów wynikającymi z niebezpiecznych praktyk lekowych. 

Badanie przeprowadzone na zlecenie ECAMET (European Collaborative 
Action on Medication Errors and Traceability) wykazało niski poziom wdroże-

wane do niej preparaty i opatrunki. Aby dodatkowo wspomóc 
gojenie rany i poprawić tym samym stan zdrowia i samopo-
czucie pacjenta, należy też zadbać o jego prawidłową dietę.

Gojenie ran - długi i złożony proces,  
który wymaga odpowiedniego żywienia

Niedożywienie i niedobory składników odżywczych sta-
nowią jeden z podstawowych czynników wpływających ne-
gatywnie na proces gojenia. Powstaje tu pewnego rodzaju 
błędne koło: niedożywienie sprzyja powstawaniu przewle-
kłych ran, a ich obecność pogłębia niedożywienie. Orga-
nizm, który zmaga się ze stanem zapalnym, spowodowanym 
obecnością rany, potrzebuje właściwej diety dostarczającej 
odpowiednią ilość specyficznych składników odżywczych 
niezbędnych w procesie gojenia ran. U pacjentów z trudno 
gojącymi ranami znacznie zwiększa się zapotrzebowanie na 
energię – potrzebują oni nawet o 50% więcej kalorii niż zdro-
we osoby. Podobnie jest z białkiem - kluczowym składnikiem, 
pełniącym rolę budulcową i odpowiadającym za regene-
rację uszkodzonych tkanek. Pacjenci w okresie gojenia po-
winni otrzymywać w posiłkach jego zwiększoną ilość, nawet 
ponad dwa razy więcej niż osoby zdrowe.

Dr n. o zdr. Paulina Mościcka: - Zauważa się pewną zależ-
ność pomiędzy stanem odżywienia pacjenta a przebiegiem 
procesu gojenia rany. Intensyfikacja jakichkolwiek proce-
sów, zwłaszcza tworzenia się nowych komórek, wiąże się ze 
zwiększonym zużyciem energii i wymaga odpowiedniej ilości 
białka. Skutkiem tego może być spowolnienie gojenia rany. 
Kluczowymi składnikami odżywczymi, biorącymi udział w go-
jeniu ran są również arginina, cynk oraz antyoksydanty.

Często zdarza się, że chory nie ma apetytu, odmawia je-
dzenia, w związku z czym pokrycie zwiększonego zapotrze-
bowania na energię czy białko jest niemożliwe w ramach 
tradycyjnej diety. W takim przypadku, lekarz może zalecić 
wysokobiałkowe, wysokoenergetyczne doustne preparaty 
odżywcze, zawierające argininę, cynk i antyoksydanty. 

Okres letni stanowił wyzwanie dla pacjentów zmagających się z ranami, 
a szczególnie z trudno gojącymi ranami. Wysoka temperatura powietrza bar-
dzo często może doprowadzać do rozwoju w ranie zakażenia. – Patogeny 
chorobotwórcze chętniej namnażają się w ciepłym i wilgotnym środowisku, 
co dotyczy np. osób, u których mogą powstawać odleżyny. Dlatego o tej po-
rze roku należy zwracać szczególną uwagę na cechy świadczące o rozwoju 
w ranie infekcji, czyli m.in. ilość wysięku (zbierania się płynu surowiczego 
bądź ropnego), jego zapach, kolor, konsystencję, a także zaczerwienienie 
skóry wokół rany, miejscowo podwyższoną temperaturę i inne dolegliwości 
zgłaszane przez chorego - mówi dr n. o zdr. Paulina Mościcka, pielęgniar-
ka z Poradni Leczenia Ran w Bydgoszczy. Jak dodaje ekspertka, zdarza się, 
że wysoka temperatura powietrza nasila produkcję wysięku, dlatego tym 
bardziej należy zadbać o odpowiednio częste zmienianie specjalistycznych 
opatrunków, aby nie dopuścić do nadkażenia rany. Sytuacja ta wymaga 
skonsultowania wymienionych objawów ze specjalistą.

Czym są trudno gojące rany?
Szacuje się, że problem trudno gojących ran dotyka ok. 20 mln ludzi na 

świecie. Wśród nich wyróżniamy odleżyny, owrzodzenia goleni (żylne, tętni-
cze, bądź mieszane), a także owrzodzenia w przebiegu zespołu stopy cukrzy-
cowej, będące powikłaniem cukrzycy. Ich proces gojenia trwa zazwyczaj po-
wyżej 8 tygodni. Rana przewlekła wymaga odpowiedniego postępowania, 
a niestety w tej kwestii zdarza się pacjentom popełniać błędy. 

- Chorzy z owrzodzeniem żylnym, dla których podstawowym postępo-
waniem z raną jest stosowanie bandaży kompresyjnych, często zaprzestają 
stosowania ucisku i przez to znacznie pogarszają stan rany. Warto też pa-
miętać, że rany, w tym szczególnie rany przewlekłej, wbrew panującym prze-
konaniom, nie należy wietrzyć, moczyć, lub - co wciąż zdarza się zwłaszcza 
seniorom - przykładać liści kapusty czy innych roślin. Niestety, efekty tych 
zaniedbań mogą być odczuwalne przez kolejne tygodnie, a nawet miesiące 
- dodaje dr n. o zdr. Paulina Mościcka,

Istotne jest, aby osoby z trudno gojącymi ranami pozostawały pod opieką 
specjalistów w zakresie leczenia ran (m.in. lekarzy i pielęgniarek zajmujących się 
tym problemem) i unikały działań na własną rękę, co może jedynie pogorszyć 
stan rany. W całym procesie ważne są też regularne zmiany ułożenia pacjenta, 
a także odpowiednia pielęgnacja - oczyszczanie rany oraz właściwie dostoso-

Jak kompleksowo zadbać o ranę?
Prawidłowe gojenie ran zależy nie tylko od ich zewnętrznej pielęgnacji, ale także od tego, czy dostarczymy 
organizmowi potrzebnych składników odżywczych, wspomagających regenerację tkanek.

nia systemów monitorowania leków w europejskich szpita-
lach, przy czym dowody kliniczne wskazują, że jest to najsku-
teczniejszy sposób minimalizacji błędów w stosowaniu leków 
nawet na poziomie 58% .

W Polsce wsłuchując się w głosy środowiska medyczne-
go oraz biorąc pod uwagę powyższe informacje, została 
powołana Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, której 
jednym z głównych priorytetów działań jest rozwiązanie 
kwestii związanych z bezpieczeństwem pacjentów i perso-
nelu medycznego, jak również podniesienie świadomości 
na temat wysokich kosztów, jakie społeczeństwo ponosi 
w związku z błędami w stosowaniu leków i niebezpieczny-
mi praktykami. 

Błędy w stosowaniu leków powodują ponad 160 000 zgonów rocznie
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Każda dolegliwość jest jedyna i niepowta-
rzalna, ponieważ dotyczy konkretnego, wy-
jątkowego człowieka. Osoby, która zmaga się 
z trudnym i dotkliwym, mniejszym lub większym 
bólem. Daje wyzwanie i próbę. Domaga się 
od człowieka odpowiedzialności i stawiania 
jej czoła, nie tylko osoby chorej ale również 
świadków, czyli osób bliskich, związanych emo-
cjonalnie z taką osobą. Niestety nikt z nas nie 
otrzymał zdolności znoszenia cierpienia, tej 
trudnej sztuki musimy się dopiero uczyć.

Poetka Halina Poświatowska, które całe 
swoje krótkie, 32-letnie życie ciężko chorowa-
ła, przebywając jego większość w szpitalach 
i sanatoriach, pisała: „Oswajanie słów jest 
trudniejsze niż oswajanie tygrysów”, jak więc 
oswoić się z takimi słowami jak cierpienie, 
umieranie, śmierć? Wiedząc, że śmierć zawsze 
jest niesprawiedliwa, bo zabiera nam osobę, którą kocha-
my. A cierpienie? Filozof Tadeusz Gadacz pisze „cierpienie 
jest tajemnicą – i to taką tajemnicą, której człowiek nie 
będzie w stanie nigdy zgłębić. Zgłębienie jej i rozumienie 
nie leży bowiem w możliwościach rozumu.” 

Przychodzi jednak taka chwila, że gdzieś w głębi du-
szy pojawia się pytanie - Czy to wszystko ma sens? Czy 
cierpienie, śmierć ma sens? Halina Poświatowska również 
pytała: „Czy wszystko pozostanie tak samo, kiedy mnie już 
nie będzie? Czy książki odwykną od dotyku moich rąk, czy 
suknie zapomną o zapachu mojego ciała? A ludzie? Przez 
chwilę będą mówić o mnie, będą dziwić się mojej śmierci 
– zapomną. Nie łudźmy się przyjacielu, ludzie pogrzebią 
nas w pamięci równie szybko, jak pogrzebią w ziemi nasze 
ciała. Nasz ból, nasza miłość, wszystkie nasze pragnienia 
odejdą razem z nami i nie zostanie po nich nawet puste 
miejsce. Na ziemi nie ma pustych miejsc”.

Dostrzeżenie sensu choroby i umierania wydaje się być 
niemożliwe, a jednak przed nami żyło wielu Hiobów, którzy 

odkryli to światło – sens choroby i dali temu świadectwo. Niekwestiono-
walną rzeczywistością są właśnie świadkowie sensu choroby. Każde świa-
tło musi być świadome ciemności, a każde życie cierpienia. Pustkę po 
stracie osoby najbliższej można i trzeba wypełnić nadzieją, ale nadzieją 
w formie aktywnej twórczości. Kiedy świat rozpada się na kawałki nie pod-
noś ich, buduj nowy świat i wypełniaj go sobą i swoją nową przestrzenią.

Czy wszystko pozostanie tak samo, kiedy mnie już nie będzie? – pytała 
Poświatowska. Niestety nie, wszystko się zmieni, ale na zawsze pozostanie 
w naszej duszy cząstka ciepła osoby, która żyła po swojemu, żyła tak, jak 
umiała. To ciepło pozostanie z nami na zawsze. 

 Myślę, że właśnie nadzieja jest wpisana w istotę ludzkiej egzystencji. Jest 
siłą napędową ludzkiego życia. Człowiek, który gubi nadzieję, traci wolę 
życia, nie widzi bowiem żadnych racji swego istnienia. Człowiek nadziei jest 
nastawiony przede wszystkim na przyszłość. W imię nadziei , jak stwierdza 
ksiądz i filozof Józef Tischner „człowiek jest zdolny do heroizmu”.

Jedyną rzeczą, jaką muszą zrobić ci, którzy zostają, to żyć, ale żyć 
otwarcie i uczciwie, pozwalając, by przenikała ich prawda świata. Muszą 
nauczyć się rozpoznawać tę prawdę, która nie jest w głowie, lecz w duszy, 
w miejscu, gdzie rozkwita wolność. Prof. Halina Romanowska-Łakomy 

Oswajanie się z chorobą 
i śmiercią

Choroba jest jedną z najtrudniejszych sytuacji człowieka i jednym z głównych źródeł jego cierpienia. Zawsze 
pojawia się jako nieproszony gość, jako zło, coś negatywnego i niepożądanego. Jednak to dopiero ona uświa-
damia nam jak cennym darem jest życie i zdrowie, odsłania nam prawdziwy smak życia i wartość zdrowia. 
Choroba wytrąca nas z normalnego, codziennego życia, świata, w którym dotąd panował porządek. Okazuje 
się bowiem, że to wcale nie dobrobyt, wygoda, kariera, sukces i popularność są najcenniejszymi wartościami.
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nazywa ją prawdą wewnętrzną. Prawda ta jest wewnętrznym i stabil-
nym stanem człowieka. Wyzwala doświadczenie, które jest wyrazem jego 
całości osobowej. Jest wyrazem jego prawdziwego, wewnętrznego ja. 
Istotą tego ja jest tworzenie siebie samego, spełniania siebie w zewnętrz-
nej rzeczywistości. To spełnianie siebie realizuje się w oparciu o zdrowie 
psychiczne, jakie przedstawia Kazimierz Dąbrowski (lekarz, psychiatra, 
psycholog kliniczny, pedagog, filozof). Według niego zdrowie psychiczne 
to „zdolność do rozwoju w kierunku wszechstronnego rozumienia, prze-
żywania, odkrywania i tworzenia coraz wyższej hierarchii rzeczywistości 
i wartości, aż do konkretnego ideału indywidualnego i społecznego”. 

Droga uzyskiwania coraz wyższego poziomu rozwoju społeczne-
go, a więc i osiągania coraz wyższego poziomu zdrowia psychicznego 
wiedzie poprzez doświadczenia i przeżycia, myślenie autentyczne, ana-
lityczne i syntetyczne, czyli przez „ludzkie” rozwiązywanie trudnych sytu-
acji wewnętrznych i zewnętrznych. Dlatego tak ważne jest przemyślenie 
postępowania względem osób, które mają już przed sobą tego życia 
mniej. Oni odchodzą my zostajemy, ale bogatsi o przeżycia i doświad-
czenia umierania. Dlatego droga wzrastania ku wyższym wartościom 
jest pełna, wzbogacona jeszcze większą wartością do dalszego rozwoju 
indywidualnego.

Ze zdrowiem psychicznym ściśle powiązana jest higiena psychiczna. 
Dąbrowski definiuje ją jako „naukę o warunkach zdrowia psychicznego 
jednostki i grupy oraz jako umiejętność praktyczną stosowania do jed-
nostki i grupy wskazań opartych na poznaniu tych warunków.” Jest zatem 
higiena psychiczna nauką teoretyczną i stosowaną. Jej cel to niesienie 
pomocy człowiekowi w każdej dziedzinie życia: małżeństwie, wychowaniu 
dzieci, codziennym życiu, polityce , szkole, służbie zdrowia itd. Efektem 
higieny psychicznej w służbie zdrowia to stosunek do chorego, który po-
winien być opiekuńczy i budzący zaufanie. Zasadniczym postulatem jest 
odpowiednie ustosunkowanie się do chorego, a nie tylko do choroby. 
Także uświadomienie chorym ich nieuleczalnego stanu tylko wtedy, jeśli 
chorzy wyraźnie sobie życzą i są do takich rozmów psychicznie i moralnie 
przygotowani. Ważne też jest przygotowanie osób, którzy zajmują się nie-
uleczalnie chorymi i towarzyszą im w tych ostatnich dniach jego życia.

Pragnę podkreślić jak ważny jest sens życia, którego trzeba odnaleźć 
w głębi własnej duszy, ponieważ nie można go sobie stworzyć. Śmierć 

daje pustkę, którą trzeba wypełnić 
aby dalej żyć. Cierpienie daje sens, 
mimo, że boli. Wzrastamy jednak peł-
niejsi i wzbogaceni doświadczeniami. 
Rodzimy się i umieramy. Koło się za-
myka, ale to co jest w środku każdy 
z nas musi odnaleźć sam, bo życie 
to największy prezent. Dlatego każdy 
człowiek powinien cieszyć się nim 
permanentnie, a nade wszystko od-
czuwać wdzięczność. Wdzięczność 
uzdrawia, dodaje energii i zmienia 
życie na tysiące innych sposobów. 
To pozytywna cecha w pełnym tego 
słowa znaczeniu – wzmacnia i po-
głębia dobroć w nas samych, innych 
ludziach i całym świecie. Umysł kieru-
jący się wdzięcznością pozwala nam 
doświadczyć różnych pomyślności 

w życiu. Kluczem do wdzięczności jest pokora. Kiedy patrzy-
my na świat z wdzięcznością, zaczynamy dostrzegać sieć 
wzajemnych powiązań i zależności, jesteśmy niewątpliwie 
i dawcami, i biorcami. Otwarcie się na wdzięczność i pokorę 
prowadzi nas do duchowego i psychologicznego wyzwole-
nia. Wtedy dostrzegamy każde dobro wokół nas, które jest 
darem. Wdzięczność nadaje sens przeszłości, przynosi po-
kój dzisiaj i tworzy wizję jutra.

Bądźmy więc wdzięczni i pozostawmy po sobie coś 
niezapomnianego, by nawet śmierć nie dała rady o nas 
zapomnieć, cytując wiersz Haliny Poświatowskiej:

Czy świat umrze trochę
Kiedy ja umrę
Patrzę patrzę
Ubrany w lisi kołnierz
Idzie świat
Nigdy nie myślałam
Że jestem włosem w jego futrze
Zawsze byłam tu
On – tam
A jednak
Miło jest pomyśleć

Że świat umrze trochę
Kiedy ja umrę. 

Oczywiście, że umrze pewna cząstka świata w nas. 
Kiedy odeszła moja mama poczułam ten ból, ale też 
wdzięczność, że tyle mi dała miłości. Jej już nie ma przy 
mnie fizycznie, jednak żyje nadal w moim sercu i duszy, 
i wypełnia je swoim ciepłem.

Renata Rybacka
Doktor nauk społecznych, wykładowca akademicki,

Trener NLP, coach, Mentor, Mediator, 
Psychotraumatolog 

MY I PSYCHOLOGIA
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„(…)naprawdę bardzo trzeba uważać i zanim powie się cokolwiek 
– obejrzeć przedstawienie bez uprzedzeń – pisał po premierze na 
łamach Tygodnika Powszechnego prof. Dariusz Kosiński. – Ten 
spektakl jest równie niewygodny dla wszystkich. Owszem, wier-
nych oburzy zapewne odsłanianiem (dosłownym) cielesności 
Świętego. Ale licznym osobowościom uciekającym w memiczny 
śmiech od wszystkiego, co serio, sprawi kłopot i dosłownością 
śmierci cielesnej, i powagą kościelnego rytuału, i sformalizowa-
ną, ale przecież niekwestionowaną duchową siłą jego modłów.

Spektakl ten jest zapisem procesu umierania niezwykle 
poruszającym i pobudzającym do dyskusji. Jest wydarze-

W ofercie UTW APS znajdują się również lektoraty języków 
obcych, m.in. angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, 
włoskiego i francuskiego, prowadzone przez profesjonalnych 
lektorów oraz native speakerów. UTW APS organizuje również 
spotkania online w Kawiarence Słuchacza, gdzie można po-
znać innych seniorów i omówić różne tematy.

Jakie zajęcia oferuje UTW APS?
Wykłady - odbywają się w każdy czwartek o godzinie 17:00. 
Obejmują wiele bardzo różnych i interesujących tematów. 
Prowadzą je wybitni profesjonaliści, w tym o międzynarodo-
wej renomie.

Warsztaty - organizowane są w środy o godz. 17:00., zwykle 
dwa razy w miesiącu w formie spotkania, na którym słuchacze 
mogą czynnie uczestniczyć z włączonymi kamerami i mikrofo-
nami dyskutując i zadając pytania. Tematyka jest różnorodna. 
Są to m.in. warsztaty dietetyczne, finansowe, artystyczne.

Zajęcia komputerowe- umiejętność obsługi komputera 
w dzisiejszych czasach jest niezbędna dla każdego.

Kawiarenka Słuchacza - spotkania odbywają się po 
czwartkowych wykładach. Każdy ze słuchaczy może pody-
skutować z innymi i wymienić się uwagami, spostrzeżeniami, 
wnioskami na ich temat. Mamy nadzieję, że dzięki tej formie 
między Państwem nawiążą się bliższe relacje i przyjaźnie.

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
online 

Nie masz UTW w swojej okolicy lub nie możesz uczestniczyć w jego za-
jęciach? Czy Uniwersytety w Twoim mieście mają wąską ofertę? Chcesz 
być bardziej aktywny i uczyć się języków? Uniwersytet Trzeciego Wieku – 
UTW APS online to miejsce dla Ciebie! Jego głównym celem jest rozwija-
nie umysłów osób starszych poprzez wykłady i warsztaty na różne tematy.

WOKÓŁ NAS

Zajęcia gimnastyczne - chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak niezwykle 
ważne dla seniorów są odpowiednio dobrane ćwiczenia gimnastyczne. W UTW 
APS proponujemy zajęcia gimnastyczne z dyplomowaną rehabilitantką i instruk-
torką pilates, mającą duże doświadczenie w pracy z ludźmi dojrzałymi.

Jakie są zalety zajęć online?
Brak dojazdów! Wszystko odbywa się za pomocą przeglądarki, czyli nie 

musisz instalować żadnych dodatkowych aplikacji! Wystarczy laptop lub ta-
blet, wszystko jest bardzo łatwe w obsłudze.

Wizyta u lekarza lub ważne spotkanie? Jeśli w czasie trwania zajęć nie możesz 
wziąć w nich udziału, to nic straconego, ponieważ wszystkie zajęcia są nagrywane.

Zapisując się na zajęcia do UTW APS, masz gwarancję otrzymywania informa-
cji za pomocą SMS-ów. Dzięki czemu nigdy nie zapomnisz o zajęciach.

Problemy techniczne? UTW APS oferuje telefoniczną oraz mailową pomoc 
techniczną!

Jak można się zapisać?
Wypełnij formularz zapisu na dostępny na tej https://utwpolska.pl/zapi-

sy-na-utw/!
Zapisy trwają cały rok. Ponieważ wszystkie zajęcia są nagrywane, możesz 

dołączyć do nas w dowolnym czasie. Dodatkowo raz w semestrze udostęp-
niamy nasze archiwum wykładów. Dzięki temu możesz zobaczyć jeszcze wię-
cej w tej samej cenie.

Strona internetowa: www.utwpolska.pl, infolinia: 12 312 53 28. Infolinia 
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00.

niem, o którym – jesteśmy tego pewni – będzie się mówić po latach „widzia-
łem/widziałam Śmierć Jana Pawła II w Teatrze Polskim”.

„Umierającego Karola Wojtyłę zaskakująco gra Michał Kaleta – postarzony 
charakteryzacją, dyszący ciężko w drgawkach, 46-latek naturalistycznie wcie-
lający się w odchodzącego starca. Inny, choć też bardzo dobry, jest pomysł 
Andrzeja Szubskiego na postać abp. Stanisława Dziwisza, zarządzającego tu 
całym watykańskimi medialnym spektaklem. Gra go chłodno, z cynicznym 
zacięciem, ale bez mimetycznego naśladowania małopolskiego akcentu czy 
parodiowania dość ludowego sposobu bycia dzisiejszego kardynała.” – za-
notował Witold Mrozek.

Śmierć Jana Pawła II w Teatrze Polskim
Po pół roku po ostatnich pokazach, na deski Dużej Sceny wraca głośny spektakl w reż. Jakuba Skrzywanka 
„Śmierć Jana Pawła II”. Będzie to ostatnia w tym roku okazja by zobaczyć to niezwykłe przedstawienie. Spek-
takl późną jesienią wyjeżdża z Poznania, by uczestniczyć w teatralnych zmaganiach konkursowych.
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MY I PASJE

Nasza załoga to 8 osób: Teresa, Romek, Grażyna i ja przepłynęliśmy Wisłę 
w całości. Zdzisław i Jurek zmienili się w połowie trasy, czyli w Warszawie z Da-
nielą i Rajmundem. Zdzisław (poprzedni przewodniczący rady seniorów Po-
znania) jest nowicjuszem w takich rejsach i tak zachwycał się pięknem Wisły, 
bo ona naprawdę jest piękna, że ukuł powiedzenie „oj tak pięknie tutaj, że 
aż się płakać chce”. Jurek to też nowicjusz, sprawował się dzielnie. Reszta to 
żeglarze wytrawni od lat pływający, ale Wisłą nigdy. 

Pierwsza mielizna, weszliśmy na nią mimo stałej obserwacji z obu jachtów. 
Nie da się z niej zejść przy pomocy silnika – za słaby i śruba miele piach, py-
chówka także niewystarczająco pomogła. Do wody wchodzę ja, Jurek i Zdzi-
sław, sypki piasek na szczęście, ale nogi zapadają się w nim do połowy łydki. 
Wody po kolana, badamy chodząc gdzie głębiej. Jacht trochę odciążony (ze-
szło 250 kg), więc łatwiej go zepchnąć na głębszą wodę. Jurek zanurzył się cały, 
bo nieopatrznie zszedł z mielizny. Woda 12 st. C. Zawsze już będziemy schodzić 
do wody z linkami asekuracyjnymi i w kamizelkach, mimo że jest płytko. (…)

Zatrzymujemy się przy brzegu w Baranowie Sandomierskim (nie ma przystani 
niestety), aby zwiedzić zamek (pałac) zwany małym Wawelem, siedzibę m.in. Lesz-
czyńskich. Piękny zamek, piękne ogrody, jest tam obok zamku Muzeum Teatru Pol-
skiego Radia. Dwie godziny nam to zajęło i płyniemy dalej do Tarnobrzegu. A tam 
czekają na nas reporterzy z Radia Kielce oraz specjały dostarczone przez rodzinę 
Zdzisława (kiełbaski, pasztety, kaszanki, placki) – wszystko regionalne smaki oraz 
obiad w ekskluzywnej restauracji hotelu EVVA, na który zaprosili nas społecznicy 
z Tarnobrzegu, a zarazem znajomi Zdzisława, który stąd pochodzi. (…)

Jesteśmy w Warszawie, opuszczają nas 
po 10 dniach Zdzisław i Jurek. Ich miejsca 
zajmują Daniela i Rajmund, to wytrawni 
żeglarze-seniorzy. Zdzisław „zaskoczył” 
zupełnie w tego typu wyprawach i już pla-
nuje je w następnym roku. (…)

DALSZE PRZYGODY SENIORÓW ŻEGLARZY Z CYKLU „SENIOR JESZCZE MOŻE”

Wielka wyprawa żeglarska Wisła 2022  
na trasie Kraków – Gdańsk

To był rejs, który śmiało można nazwać wyprawą tak z powodu czasu jaki trwał, jak i ze skali trudności, które 
musieliśmy pokonywać. 
Wisła jest piękną, dziką rzeką, dostarcza wspaniałych widoków, wiele pełnych naszej historii miast po obu 
brzegach, ale dla nas żeglarzy i jachtu jakim płyniemy to trudna rzeka. Jest płytka, szczególnie w sezonie 
turystycznym, z ukrytymi pod wodą drzewami, kamieniami.

Cumujemy w porcie Świbno. To taki ostatni, 1 km od ujścia 
port, przed wpłynięciem na Bałtyk. Był tam kiedyś Urząd Cel-
ny, Kapitanat portu, straż graniczna. Teraz nie ma nic, pustki, 
stoją jakieś zardzewiałe maszyny, stoi kilka nieczynnych małych 
statków i pilnuje tego wszystkiego jeden portier firmy z Elbląga, 
który mieszka w kontenerze i udostępnił nam prąd i sanitariaty. 
Zacumowaliśmy i wyruszamy na plażę (1,5 km) aby zamoczyć 
się w Bałtyku i trochę wygrzać na ciepłym piasku. Piękne wy-
dmy np. „Mewia łacha” na którą nie można wejść bo to teren 
lęgowy. Wygrzaliśmy się, zanurzyliśmy w Bałtyku (zimny!) i na-
braliśmy do butelki wody, piasku i muszelek na dowód. Woda 
w Bałtyku jakaś brunatna, kiedyś była przezroczysta.

PRZEPŁYNĘLIŚMY WISŁE PRAKTYCZNIE OD KRAKOWA 
DO BAŁTYKU. HURRA! 

PRZEPŁYNĘLISMY 918,2 KM (pewnie więcej, bo to li-
czone po prostej drodze) PŁYNĘLIŚMY 148,5 GODZINY, 
POSTOJE 346 GODZIN.

A HOJ
Henryk Kociemba
Kap.j. pat nr 1887

Organizator rejsu i członek grupy żeglarskiej Seniorów

Cały reportaż na stronie: my60plus.pl
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,,Senior w potrzebie” 
– koncert charytatywny 

,,Senior w potrzebie” to wydarzenie organizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Poznaniu. 
Koncert odbędzie się w Auli Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. 
Mieczysława Karłowicza przy ul. Solnej 12 w Poznaniu w dniu 28 października 2022 r. 
o godzinie 18:30. 
Wystąpią: Zespół klezmersko wokalny SHALOM (piosenki i humor żydowski), Andrzej Lajborek, Mat-
thew Kelly (gitara, śpiew), irlandzki wokalista wykonujący piosenki z repertuaru zespołu The Beatles oraz 
Michał Ruksza (fortepian). W holu Szkoły przygotowana zostanie wystawa prac seniorów, które będzie 
można nabyć na zasadzie darowizny na listy pomocy PKPS.
- Nasi działacze społeczni sygnalizują znaczne zubożenie osób w  wieku powyżej 65 lat, szczególnie 
osób samotnych i  schorowanych, dlatego dochód z  koncertu „Senior w  potrzebie” przeznaczymy dla 
nich, w  szczególności na zakup żywności – mówi 
Ewa Rzepka, dyrektor biura PKPS w  Poznaniu. 
- W  sytuacji pozyskania wyższej kwoty środków 
finansowych poszerzymy oferowaną pomoc do-
finansowując zakup leków lub innych artykułów 
w zależności od indywidualnych potrzeb na pisem-
ne wnioski osób potrzebujących pomocy. 
Zaproszenia-cegiełki na koncert można  
nabyć  w siedzibie PKPS w Poznaniu,  
ul. Krasińskiego 3/5. Wśród darczyńców 
ofiarujących największe wsparcie  
finansowe w trakcie koncertu rozlosujemy 
niespodzianki. Rezerwacja zaproszeń  
pod numerem telefonu: (61) 848 11 76.

Kuchenka gazowa dla pani Basi 
- nasza zbiórka na zrzutka.pl

Pani Basia ma blisko 80 lat i emerytury nieco ponad 1000 zł, z czego połowę wydaje na 
czynsz i media. Nie wie, że założyliśmy dla niej zbiórkę na kuchenkę gazową, bo by się na 
to nie zgodziła. Nie chce prosić o pomoc. Przy skromnej emeryturze nie stać jej na remont 
mieszkania i wymianę potrzebnych sprzętów. Kuchnia i łazienka wymagają gruntownego 
remontu, jednak najpilniejszą rzeczą jest wymiana kuchenki gazowej. Obecna ma ponad 
40 lat i jest w fatalnym stanie - co stwierdzono podczas kontroli instalacji gazowej. Jako 
stowarzyszenie postanowiliśmy zorganizować zbiórkę na rzecz pani Basi. Mamy nadzieję, 
że dzięki Waszemu wsparciu szybko uda się uzbierać na nową kuchenkę, a może też na 
instalatora. Liczymy na Wasze wsparcie! Dla pani Basi będzie to niespodzianka.

Link do zbiórki: zrzutka.pl, identyfikator: xbndha




