WYDANIE POLSKIE

EUROPEJSKA

POLSKA | bułgaria | słowenia | turcja | włochy
NR 54 | kwiecień 2021 | ISSN 2299-6990 | www.glosseniora.pl

Miłość
po 60-tce

iem
zwierzak lek
ć
na samotnoś

INTERNETOWA
J WIKą
DOMÓWKA Z D

Bo gra się dla ludzi
Krzysztof Cugowski

ADRES REDAKCJI
al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków
Tel./faks 12 429 37 28
www.glosseniora.pl
REDAKTOR NACZELNY
Łukasz Salwarowski
salwarowski@manko.pl
REDAKTOR WYDANIA
Katarzyna Curyło
ogs@manko.pl, konkurs@manko.pl
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Ewa Hołota
Anna Boraczyńska
Marek Pilch
Michał Majchrzak
Ewelina Florczak
Michał Bialewicz
Krystyna Ćwiklińska
Joanna Talar
Zbigniew Paszek
Joanna Zwolińska
Sylwia Krawczyk
Hanna Piekarska
WSPÓŁPRACA
Sobiesław Zasada
Barbara Maciejewska
Bożena Sałacińska
Miłosz Sałaciński
Andrzej Zawadzki
Monika Świątek
Jolanta Reggel
Swietłana Zajcewa-Wełykodna
Antoni Jankowski
Jadwiga Prowłocka
Krystyna Jenvey
Stanisław Wojdyła
Kazimierz Nawrocki
Natalia Wojtala
Tanja Vrčkovnik
Kemal Çelik
Francesca Cuccu
Rosen Petkov
Mustafa Yunus Eryaman
Yahya Han Erbas
Boryana Savova
Rada Programowa
Przewodniczący – dr Krzysztof Czarnobilski
MARKETING
Ewa Węgrzyn
marketing@manko.pl
PROMOCJA I PR
Ewa Hołota
programoks@manko.pl
Patryk Schmidt
promocja@manko.pl
PRENUMERATA
kontakt@manko.pl
Gmina Przyjazna Seniorom
Dorota Seweryn
gps@manko.pl
510 001 166
Agnieszka Nowak
kartaseniora@manko.pl
519 127 178
SKŁAD GRAFICZNY
Sławomir Wolsza
NAKŁAD
25 tysięcy egzemplarzy
DRUK
INTROMAX Drukarnia Offsetowa
Kraków, ul. Biskupińska 21

www.glosseniora.pl

SPIS TREŚCI
WYWIAD NUMERU
Bo gra się dla ludzi..................................................... 4

Bułgarska poetka i tłumaczka
literatury polskiej ................................................... 31

solidarni z Seniorami

aktywny Senior

Nie straszmy, ale wspierajmy
i aktywizujmy Seniorów!........................................ 6

stylowi Seniorzy
Wiosenne metamorfozy......................................... 8
I Mikołowska Edycja Konkursu
„Stylowi Seniorzy”......................................................9
Okiem modowego eksperta...................................9

Senior DZIAŁKOWIEC .......................... 10
ZWIERZAK LEKIEM
NA SAMOTNOŚĆ

Seniorze, weź udział
w aktywizacyjno-edukacyjnych
konkursach Głosu Seniora................................... 32
Ach, te Seniorki!
– przeżyjmy to jeszcze raz!.................................. 33
„Basik, tylko śpiewaj energetycznie” ............... 34
Jubileusz Tańczących Seniorek .......................... 35
Pasja to czasem powrót do korzeni .................. 36

JĘZYK OBCY 60+
Na naukę języków obcych
nigdy nie jest za późno........................................... 37

Krokiet – czworonożna miłość........................... 11
Zwycięzcy konkursu............................................... 11
Nasze zwierzaki na wesoło.................................. 11
Zaadoptuj zwierzaka.............................................. 11

sprawny umysł

MIŁOŚĆ PO 60-TCE

otyłość – epidemia xxi wieku........................... 40
Zielona moc jarmużu.............................................. 41
Nie pij byle czego..................................................... 42
Spacer na „wolnym wybiegu”.................................44
Ryzyko urazów można zminimalizować......... 46
Drzwiczki ortopedyczne OBD
– bezpieczeństwo, komfort,
samodzielność.......................................................... 47
Nie pozwól się zaskoczyć
pneumokokowemu zapaleniu płuc................... 48
Jedynie profilaktyka może nas uchronić
przed pandemią wirusową................................... 50
Arginina – rewolucja
w pielęgnacji suchej skóry!.................................. 52
Wykorzystaj czas kryzysu
na budowanie relacji.............................................. 54

Wiosna w jesieni życia........................................... 12
Miłość odnaleziona po 77 latach....................... 13

BEZPIECZNY Senior
Seniorze, uważaj na pokazy
sprzedażowe on-line.............................................. 14
Bądź świadomy......................................................... 15

Szkoła przyjaznA Seniorom
Zostań szkołą przyjazną seniorom.................... 16
Senior, Junior – dwa bratanki.............................. 17
Babcie w Locie z Dziadkiem................................. 17

POLITYKA SeniorALNA
Wsparcie osób starszych w 2021 roku............ 18
Nie jesteście sami – jesteśmy dla Was............. 19
Seniorzy polonijni – cisi bohaterowie ............. 20
Seniorze, trwają zapisy na szczepienia
przeciw COVID-19.................................................. 21
III Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów
w Krakowie................................................................ 22
Telewizja Internetowa Głosu Seniora ............. 23

OBYWATELSKI GŁOS SeniorA
Seniorzy a opieka medyczna............................... 24
Długie kolejki do specjalisty................................ 24
Prośba o zmianę terminu
to nie rezygnacja z leczenia.................................. 24
Starsi pacjenci są najbardziej bezbronni......... 19

GŁOS SeniorA POLAKÓW
ZA GRANICĄ
Polscy Seniorzy na Ukrainie................................ 26
10 lat PUTW w Solecznikach na Litwie........... 27

PATRIOTYCZNY GŁOS SeniorA
Mała Polska w Southampton.............................. 28
Aliancki bombowiec na Zabłociu...................... 29
Włoski bohater Polski........................................... 30
Polska królowa ze Słowenii................................. 31

Piękny umysł nie zna wieku ................................ 38
Krzyżówka................................................................. 39

MYŚL ZDROWO

Senior wynalazca
Potrzeba matką wynalazków
– komora odkażająca ............................................. 58

moto retro
Dookoła Ameryki Południowej cz. 2 ............... 60

Senior w ruchu
Olimpiada Seniorów
„Trzeci Wiek na start” ............................................ 62
Setki weteranów walczyły o medale ............... 63

Twórczość Seniorów
Odkryj w sobie talent ............................................ 64

Dla polepszenia nastroju........ 66
PRZEKAŻ NAM SWÓJ PRZEPIS ...... 67
aktywne GMINy PRZYJAZNe
SeniorOM
Zostań Gminą Przyjazną Seniorom!................. 68
„Podaruj wiosenną radość”
– Akcja Seniorów z Gminy Bobrowniki .......... 70

www.glosseniora.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania
zmian w nadesłanych tekstach (np. korekta błędów,
nadawanie lub zmianę tytułów etc.), a także innych
zmian wynikających z zasad edytorskich lub kultury
języka. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń
i tekstów promocyjnych.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji
tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści,
które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta
do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

OD REDAKCJI

Szanowni Państwo
European Senior Voice – Europejski Głos Seniora.
Trzymacie w rękach 54. specjalne, europejskie wydanie „Głosu Seniora”, stworzone z partnerami z BUŁGARII,
SŁOWENII, TURCJI i WŁOCH. Wspieramy Seniorów
w Polsce oraz polskich Seniorów poza granicami kraju
przez Głos Seniora Polaków za Granicą, a teraz również Seniorów innych narodowości. Spełnia się nasza
wizja tworzenia międzynarodowej wspólnoty Seniorów,
a także miast, miejscowości i firm przyjaznych Seniorom. Również Ogólnopolska Karta Seniora wypływa
na międzynarodowe wody i zyskuje miano Europejskiej
Karty Seniora i będzie honorowana w wielu instytucjach i firmach krajów partnerskich. Waszej uwadze
polecamy także międzynarodowy i międzypokoleniowy
projekt Szkoła Przyjazna Seniorom, który ma za zadanie integrować lokalne środowisko oraz aktywizować
Seniorów poprzez wykorzystanie ich wiedzy w edukacji
młodego pokolenia.
Obecne wydanie ukazuje się nie tylko w wersji polskiej, ale także bułgarskiej, słoweńskiej, tureckiej i włoskiej. Znajdziecie w nim wiele zagranicznych akcentów,
fotografii i artykułów nadesłanych nam przez Seniorów
z innych krajów Europy. W ten sposób inspirujemy, aktywizujmy i edukujmy się wzajemnie. Tworzymy międzynarodową wspólnotę aktywnych, przyjaznych i solidarnych
Seniorów oraz instytucji seniorskich.

Ciągle niestety towarzyszy nam temat pandemii, co siłą rzeczy
musiało znaleźć swoje odzwierciedlenie w magazynie tworzonym
przez Seniorów i dla Seniorów. Dziś wiemy o koronawirusie i skutkach, które wywiera na nasze życie, więcej niż jeszcze kilka miesięcy
temu. Coraz wyraźniej widać, że za falą epidemii przychodzi o wiele
groźniejsza fala innych chorób, zarówno psychicznych, jak i somatycznych. Podkreślają to nasi eksperci – geriatrzy i psychogeriatrzy – którzy razem z nami apelują do mediów, samorządów oraz
instytucji, które mają wpływ na napływające do nas negatywne
przekazy pandemiczne: nie straszmy Seniorów, ale wspierajmy ich
i aktywizujmy, pomagając im podtrzymywać kontakty i więzi społeczne. Zaś do wszystkich ludzi dobrej woli apelujemy o włączenie
się do naszej kampanii Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę.
Tak, jak czynią to nasi ambasadorzy, organizacje seniorskie oraz
osoby indywidualne, których szlachetne działania przedstawiamy
w tym numerze. W bieżącym wydaniu przedstawiamy także pomysły samych Seniorów, którzy potrafią przezwyciężyć pandemiczny
lęk aktywnością i humorem, dbając o siebie, zwiększając swoją
odporność fizyczną i psychiczną oraz polepszając sobie nastrój.
Zapraszamy do lektury, a także współtworzenia magazynu.
Nie konkurujmy, lecz współpracujmy razem dla dobra Seniorów.
Bo wirus to test, kto kim naprawdę jest.

Łukasz Salwarowski

partnerzy międzynarodowego projektu

patroni honorowi

Partnerzy strategicznI

wywiad numeru

Bo gra się
dla ludzi
Charakterystyczny głos, trzy pokolenia fanów, kilkadziesiąt płyt, kilka tysięcy koncertów w Polsce
i na świecie. Krzysztof Cugowski, rocznik 1950.
Gigant i weteran polskiej sceny muzycznej. Współzałożyciel i wokalista – z najdłuższym stażem –
legendarnej Budki Suflera. Od ponad pół wieku na
scenie. Od kilku lat oprawę muzyczną jego wokalu
na koncertach tworzy Zespół Mistrzów. Na wywiad
dla „Głosu Seniora” zgodził się bez wahania. Jak
sam powiedział: „Jestem nominalnie Seniorem
i jest to dla mnie absolutnie naturalna sprawa”.
Jest Pan Seniorem niezwykle aktywnym.
W 2019 roku zagrał Pan około stu koncer
tów (potem przyszła pandemia). Gdzie tkwi to
źródło mocy?
Na odpowiedź składa się wiele kwestii. Przede
wszystkim publiczność. To dla niej stoję na scenie
i śpiewam od ponad 50 lat. A w związku z tym, że
robię to tak długo, nie umiem wyobrazić sobie, że
mogę tego nie robić. Choć ostatni rok był szczególny. Zagraliśmy kilkanaście koncertów „do ściany”, bez publiczności, w studiach telewizyjnych
i radiowych. To nie jest to. Bezwzględnie. Bo gra
się dla ludzi. Nie dla siebie. Choć nie ukrywam, że
nie bez znaczenia jest też strona finansowa. Wiąże
się to z faktem, że w czasach PRL taki zawód jak
artysta nie był przewidziany w papierach urzędowych. Dopiero po roku 89 pojawiła się możliwość
opłacania składek ZUS w ramach działalności, stąd
niska wartość świadczeń wielu artystów.
Ma Pan fanów w każdej kategorii wiekowej.
Jak to się robi?
Myślę, że tutaj znaczenie ma fakt, że ciągle jestem sprawny fizycznie i nadal mogę śpiewać. Przytoczę przykład Tony’ego Bennetta [amerykański
wokalista jazzowy – red.]. Przekroczył 90 lat i nadal
śpiewa. W ubiegłym roku zagrał duet z Lady Gagą.
Jeżeli więc Tony Bennett może, to może i ja będę
mógł [śmiech].
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Jak zdobyć ten eliksir, który daje siły do pra
cy? Przecież wielu ludzi już po 60. roku życia
zwalnia tempo, zawiesza swoją aktywność.
Życie człowieka to ciąg wydarzeń nie zawsze przewidywalnych i możliwych do zaplanowania. Myślę, że
sprawą podstawową jest to, aby się nie poddawać.
W moim życiu nie było takiego momentu, że pożegnałem się z kolegami, koleżankami z pracy i koniec, odtąd siedzę w domu. Myślę, że to właśnie jest
bardzo trudny moment dla ludzi, którzy przechodzą
na emeryturę, a jeszcze są w dobrej kondycji fizycznej i umysłowej. Ważne jest, aby wtedy próbować
jeszcze coś robić, pracować, choćby na pół etatu,
aby codziennie wstać, ubrać się, przyszykować do
wyjścia. Nie jest dobrze, gdy ludzie przechodząc na
emeryturę nie mają możliwości dalszej działalności
zawodowej. Większość dzisiejszych 65-latków czy
60-latek jest przecież w bardzo dobrej formie życiowej. I ci, którzy nie mają przeciwskazań zdrowotnych,
a mają możliwość i chcą pracować, to pracują.
A w jaki sposób Pan dba o formę?
Najważniejsze, co zrobiłem dla swojego zdrowa,
to to, że 35 lat temu przestałem palić papierosy.
Myślę, że ten fakt nie jest bez znaczenia dla mojej
dzisiejszej formy wokalnej. Po prostu, gdybym palił,
to na pewno już dawno bym nie śpiewał. Staram
się ograniczyć potrawy, które są pyszne, ale niekoniecznie podobno służą zdrowiu, ale nie zawsze

mi to wychodzi [śmiech]. Póki co, biologia obchodzi
się ze mną łagodnie i sił mi nie brakuje. Oczywiście
doskonale zdaje sobie sprawę, że kiedyś przyjdzie
moment, że natura powie dość, czas odpocząć.
Wówczas bez żalu pożegnam się ze sceną.
Rok temu ukazał się dwupłytowy album
50/70 Moje najważniejsze. Najważniejsze
z repertuaru Krzysztofa Cugowskiego i Budki
Suflera. Każdy utwór został nagrany od nowa.
Tak. To efekt 50. lat moich zmagań na scenie
i wybór najważniejszych utworów z kilkudziesięciu
płyt, które przez ten czas nagrałem. Ten wybór to
oczywiście kompromis. Nie sposób było zmieścić
w jednym wydawnictwie wszystkich ważnych dla
mnie utworów, więc repertuar został dobrany przekrojowo. Każda z tych piosenek została zupełnie
inaczej sformatowana niż jej wersja pierwotna.
Zdradzi Pan, który z koncertów i utworów jest
najbliższy sercu?
Nie ma jednego takiego koncertu i nie ma jednej
takiej piosenki. Jest ich wiele. Za PRL-u grywało się
około 300 koncertów rocznie. W nowych czasach
też było ich bardzo wiele. Myślę, że w sumie przez
te 50 lat było ich chyba kilka tysięcy. Trudno nie pamiętać na przykład Inwazji Mocy zorganizowanej
na lotnisku w podkrakowskim Pobiedniku Wielkim
przez RMF FM (2000 rok). Był to koncert z zespołem
Scorpions. Ponad 700 tysięcy ludzi. Scena musiała
mieć 5 metrów wysokości, żeby publiczność mogła
widzieć wykonawców. Morze ludzi we wszystkich
kierunkach. Piorunujące wrażenie. Mocne przeżycie.
Trema utrzymuje się do momentu, kiedy zacznie się
grać. Potem jest już tak samo, jak na każdym innym
koncercie. Dla 700 tysięcy śpiewa się tak samo jak dla
300 osób – czyli zawsze najlepiej jak się da. A utwór?
To tak jak z każdym doświadczeniem, które przeżywa
się po raz pierwszy. Dla mnie jest to Sen o Dolinie,
ponieważ ten właśnie utwór sprawił, że staliśmy się
znani i w pewnym sensie dzięki niemu rozmawiamy
tutaj dzisiaj ze sobą. To był dla nas utwór przełomowy,
bez którego nie byłoby dalszego ciągu. I dla zespołu,
i dla mnie. Zresztą wykonałem go kilka tysięcy razy,
tyle, ile koncertów zagrałem, bo zawsze koncert zaczynamy właśnie tą piosenką. I co więcej, jeszcze mi
się nie znudziła.

gitary. Natomiast absolutnie nie namawiałem ich do
niczego. Nie ukrywałem przed nimi, że to, co widać na
scenie, to tylko wspaniały i przyjemny finał nie zawsze
przyjemnej drogi. Z zewnątrz tego nie widać. Ale jak
Państwo wiecie, dzieci nieczęsto słuchają rodziców.
Ale może to i dobrze. W przyszłości nie wykluczamy
nagrywania kolejnych projektów. Ale w obecnej sytuacji trudno myśleć o promocji, skoro zaplanowane wcześniej koncerty były przekładane kilkakrotnie
w związku z obostrzeniami. Po prostu nie wiemy, co
będzie dalej. Nasza branża jest na końcu w kolejce
do odmrażania.
Wiele osób w wieku senioralnym przez pan
demię zostało odciętych od świata i żyje
w niepokoju, stresie, niepewności. Jakie sło
wa pokrzepienia skierowałby Pan do nich?
Doradziłbym jedną rzecz: nie analizować tych
realiów, na które i tak nie mamy wpływu, uciekać
od smutnych przemyśleń, korzystając ze wszystkich możliwych i dostępnych sposobów.
Serdecznie dziękujemy za rozmowę i życzy
my Panu, publiczności i sobie jeszcze wielu,
wielu koncertów na żywo.
Rozmawiali: Łukasz Salwarowski,
Ewa Hołota, Katarzyna Curyło
Fot. Jacek Poremba

Koncertował Pan także z synami. Łączy więc
Pan nie tylko pokolenia publiczności, ale też
pokolenia na scenie.
Dzieci zawsze obserwują to, co robią rodzice. I tak
też zainteresowali się tym, co robię, moi synowie.
Kiedy zacząłem jeździć za granicę, przywoziłem im
5

SOLIDARNI Z SeniorAMI

Nie straszmy,
ale wspierajmy
i aktywizujmy SeniorÓW!
ARNI
SOLID RAMI
O
Z SENI



„ Lęk, panika, izolacja, bezruch psychiczny i fizycz
ny jest i będzie dla Seniorów o wiele groźniejszy
niż sam wirus”– wielokrotnie apelowali eksperci
„Głosu Seniora”, w tym m.in. geriatra i dyrektor
Szpitala MSWiA w Krakowie dr Krzysztof Czar
nobilski oraz psychogeriatrzy, a wśród nich dr
Małgorzata Ostrowska. Coraz wyraźniej widać, że
nadciąga nowa epidemia – chorób psychicznych
i somatycznych, w tym nerwic, depresji, udarów
czy „przechodzonych” zawałów, wynikających
z zaniedbań spowodowanych pandemią.

Nie możemy straszyć Seniorów samymi negatywnymi wiadomościami. Dodawajmy sobie otuchy i wspierajmy się nawzajem. Aktywizujmy Seniorów medialnie i drogą on line, a przede
wszystkim w bezpośrednim kontakcie, ponieważ jak wskazują
badania tylko 20% polskich Seniorów korzysta z Internetu. Nie
poddawajmy się więc panice i nie zaniedbujmy kontaktów!
Aktywizujmy, edukujmy i wspierajmy Seniorów! Możemy to robić przez zachęcanie do odkrywania i pielęgnowania

pasji, angażowanie się w pomoc innym przez wolontariat oraz
pracę społeczną, a przede wszystkim rozmawiajmy z Seniorami, odrywajac ich od wszechobecnej tematyki pandemii.

Apel Głosu Seniora popierają m.in. minister Stanisław Szwed
z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Rzecznik
Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec

A pelujemy
Nie straszmy Seniorów, bombardując ich informacjami o braku łóżek covidowych, tlenu czy respiratorów.
l COVID-19 to nie jedyna choroba – apelujmy do Seniorów,
aby nie bagatelizowali żadnych problemów zdrowotnych
i konsultowali je z lekarzem.
l Wspierajmy Seniorów, dodając otuchy, nadziei i pozytywnie
nastawiając do życia.
l Cyfryzujmy Seniorów – szczególnie teraz! W czasie pandemicznej izolacji Internet to okno na świat. Uczmy Seniorów,
jak umiejętnie i bezpiecznie z niego korzystać.
l Stop manipulacji, nie daj się oszukać! Ostrzegajmy Seniorów przed oszustwami, szczególnie nasilonymi w okresie
pandemii. Więcej informacji na www.glosseniora.pl
l Aktywizujmy Seniorów fizycznie i umysłowo poprzez:
n rozmowę przez telefon, skype, zoom i inne komunikatory;
n zachęcanie do spacerów z psem, prac działkowych czy też
do udziału w wielu aktywizacyjno-edukacyjnych inicjatywach
i konkursach np. „Głosu Seniora”: Stylowi Seniorzy, Zwierzak
Lekiem na Samotność, Przekaż nam swój przepis, Senior
Moto-Retro, Senior Działkowiec, Miłość po 60-tce, Patriotyczny Głos Seniora oraz Stop Manipulacji, nie daj się oszukać.
l
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Gmina Mikołów popiera nasz apel

Pakiety wsparcia dla Rzeszowskiego Ośrodka
Opieki Dziennej

tylko Solidarni z Seniorami razem damy radę!

Hanna Piekarska i Wirginia Szmyt
z dyplomami Ambasadora „Głosu Seniora”

Stylowa Seniorka
Małgorzata Bielczyk, Kraków

Eleonora Chmielarska (92),
Bochnia

Joanna Talar,
Kraków

Pakiety Wsparcia
dla Seniorów z Bobrownik
– Gminy Przyjaznej Seniorom

Koło Seniorów 25 PZERiI os. Dywizjonu 303,
Kraków

Iwona Kałaska,
Bemowska Rada Seniorów

Danuta Korotkiewicz,
Kraków

Maseczki dla Seniorów
od Janusza Marszałka,
Polska Unia Seniorów

Jerzy Mądry
i Małgorzata Smolińska,
Praga Południe

Janusz Masłowski,
Miechów

Mirosława Widurek,
Stowarzyszenie dla Równości,
Draganowa

Andrzej Zawadzki, Piaseczno
i Wojciech Kałkusiński, Warszawa
7

Stylowi Seniorzy

Wiosenne
metamorfozy
N
 adchodzi wiosna – czas odnowy, żywych kolorów, optymizmu, przypływu
energii, motywacji do działania i zmian, a w tym także – modowych metamorfoz. Warto o tym pamiętać na przekór panującej pandemii. To dobry moment,
aby spojrzeć na siebie w lustrze i zastanowić się, co w swoim wyglądzie można zmienić na lepsze, aby niezależnie od przybywających siwych włosów czy
kolejnych zmarszczek wyglądać dobrze i uśmiechać się do siebie z sympatią
i zadowoleniem. Jak wiadomo, każdy czas jest dobry, aby zacząć od nowa i zadbać o siebie, ale wiosna szczególnie sprzyja takim pozytywnym zmianom. Bo
kto wygląda dobrze, ten także czuje się dobrze.

Plenerowa sesja w Parku Julianowskim w Łodzi; w roli modelek – Barbara
Grochowiak i Hanna Piekarska

Zdjęcia: Bartosik Studio

Salon Beauty Now w Warszawie prowadzony przez stylistkę i kosmetyczkę
Elżbietę Wiśniewską otrzymał Certyfikat Ogólnopolskiej Karty Seniora.

w wizytowej odsłonie: hanna piekarska, Jerzy Wojtkowski,
Leszek Zmaza, Wojciech Kałkusiński i Andrzej Zawadzki,
8
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I Mikołowska
Edycja Konkursu
„Stylowi Seniorzy”

Krystyna Kotowicz
– I miejsce

Wiosna to wspaniała okazja, aby zachęcić Seniorów
do modowych eksperymentów, zabawy kolorami,
podkreślenia swojego stylu bądź wykreowania nowego – a wszystko po to, aby pokazać, że piękno nie ma
wieku. Dlatego „Głos Seniora” we współpracy z Iwoną
Spychałą-Długosz, Zastępcą Burmistrza Mikołowa
– Gminy Przyjaznej Seniorom zorganizował lokalną
edycję konkursu „Stylowi Seniorzy”. Z przyjemnością przedstawiamy zwycięzców. Zapraszamy kolejne gminy partnerskie do udziału w ogólnopolskim
konkursie „Stylowi Seniorzy” oraz do współorganizowania z nami lokalnej edycji.

Walentyna Kozioł
– wyróżnienie

Okiem modowego eksperta

Amalia Jadamus
– wyróżnienie

Stylizacja pani Małgorzaty
Piątkiewicz-Szczechli z Krakowa

fot. Dominika Misiewicz

Jestem oczarowana panem Jerzym ze Skarżyska-Kamiennej – klasa
i styl w każdym detalu. Pani Juleczka we fioletach to wiosna – urocza,
pozytywna kobieta, która bawi się kolorem i oryginalnymi dodatkami.

Pani Juleczka
ze Skarżyska-Kamiennej
w dniu 90. urodzin

Pan Jerzy (80+) i Pani Monika (80+) z Klubu
Senior+ w Skarżysku Kamiennej; Większość
kreacji Pan Jerzy szyje sam, wkładając
w to serce i pasję.

KONKURS!

kobieca kreacja
Pani Luisy (60+)
z Selargius,
Włochy

Pani Monika w bieli – elegancja w czystej prostocie
oraz piękna figura. Tworzą z panem Jerzym wspaniałą parę modeli, których chętnie widziałabym na
naszych Pokazach Mody. Małgosia jak zawsze zachwyca oryginalnymi stylizacjami, najczęściej w czerni, które wyjątkowo do niej pasują i sprawiają, że jest
zapamiętywana i nietuzinkowa. Luisa to włoska uroda
i temperament, odwaga w wyrażaniu siebie wypływająca z samoakceptacji oraz świadomości swej
kobiecości. Wszyscy są kreatywni, piękni i prawdziwi.
Bo czyż nie o to chodzi w modzie?

Stylowi Seniorzy

Wyślij nam swoje stylowe zdjęcie!
Pokażmy, że styl, klasa i atrakcyjność nie mają limitu wieku.
Zdjęcia prosimy wysyłać na adres e-mail: konkurs@manko.pl
z dopiskiem: styl60+. Najlepsze stylizacje zostaną opublikowane,
a ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody!

Hanna Piekarska
Koordynatorka
konkursu „Stylowi
Seniorzy”, ambasadorka „Głosu Seniora”, Ogólnopolskiej
Karty Seniora oraz
kampanii Stop Manipulacji – nie daj się oszukać!
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Senior działkowiec

Fot. Anica Janežič

Joža Pravne przy okopywaniu
grządek, Trebnje, Slowenia

W bieli śniegu, biel przebiśniegu
– tak poetycko opisała zdjęcie
Krystyna Ślusarczyk z Wieliczki

Pani Zofia Górska z Łodzi przy pomocy żartobliwego wiersza Ludwika
Jerzego Kerna przypomniała nam o tym, jak wspaniałym lekarstwem po
zimie jest dla nas praca w ogrodzie: „Działka nam zdrowie wprowadza do
ciałka/ Gdy w łapki się chwyci szpadelek, lub grabki/Znikają bronchity,
katary i sapki”. Pamiętajmy, że pielęgnując rośliny, pielęgnujemy również
własne zdrowie.
Wiosenne
sadzenie drzew,
Halit Utlu,
Turcja

Pierwsze pąki
– Ünal Ateş,
Adana, Turcja

Tegoroczne żonkile
z ogrodu Pani
Krystyny, Wieliczka

Roman Dziób
z Prawnuczką
na tle swojego
ogródka

SENIOR
BALKONOWIEC

Drodzy Seniorzy!
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Eleonora
Chmielarska
z Bochni
(92 latA),
ambasadorka
konkursu
oraz Głosu
www.glosseniora.pl
Seniora

Czekamy na Wasze zdjęcia ogrodów
i balkonów pod adresem
e-mail: konkurs@manko.pl

Fot. Joža Pravne

SENIOR

DZIAŁKOWIEC

Już w styczniu mimo śniegu można było zebrać sałatę z podwyższonej grządki. Warzywniki w skrzyniach są obecne bardzo popularne w Słowenii i coraz popularniejsze
w Polsce. Ten sposób uprawy warzyw jest
łatwiejszy niż tradycyjny, na grządkach, ponieważ, nie ma potrzeby niskiego schylania się
przy pracy, co jest znacznym ułatwieniem dla
osób starszych; Anica Janežič, Mirna, Slovenia

Zwierzak lekiem na samotność

Krokiet – czworonożna miłość



W ramach kampanii Zwierzak Lekiem na Samotność już prawie 40 psów i kotów znalazło dom i zaznało
ludzkiej dobroci. Takie działania mają też inny wymiar – uświadamiają, uwrażliwiają, skłaniają do reflek
sji nad wartością przyjaźni ze zwierzętami. Poniżej wzruszający list, który przyszedł do naszej redakcji.

W październikowo-listopadowym numerze „Głosu Seniora” przeczytałam apel
o adopcję zwierzaka lub choćby „dochodzącą” przyjaźń oraz zainteresowanie czworonogiem ze schroniska. To obudziło we
mnie wspomnienia, którymi pragnę się podzielić. Naszą ostatnią czworonożną miłością był pies Krokiet. Wielorasowy. Czarny.
Adoptowany z psiego „domu dziecka”. Trafił
do nas kiedy miał 7 miesięcy. Jesteśmy Seniorami. Dzieci
i wnuki usamodzielniły się i nie potrzebują już naszej opieki.
Pustkę wypełnił Krokiet. Kiedy jednemu z nas trafił się gorszy dzień, Krokiet kładł się obok fotela lub łóżka i patrzył
współczująco, doskonale wyczuwając emocje. Aktywizował
nas do wychodzenia na spacer, czasami kilka razy dzien-

nie. Dzięki tym spacerom nawiązywaliśmy
wiele znajomości – w czasie pandemii też
jest to możliwe przy zachowaniu środków
ostrożności.
Jednak pies też staje się Seniorem. Potrzebuje wtedy – tak jak my – więcej wyrozumiałości i cierpliwości, kiedy na przykład
przewróci miskę z wodą czy ma trudność
Nasz Krokiet
z chodzeniem po schodach. Trzeba także
liczyć się z częstymi wizytami u weterynarza, a niestety nie
każdego Seniora na to stać. Ale wtedy pozostaje właśnie
przyjaźń „dochodząca”, bo już samo głaskanie zwierzaka
jest relaksujące, ponieważ obniża ciśnienie krwi i poziom
stresu, a więc korzyść jest obopólna – dla psa i dla człowieka.
Krystyna Wszołek

zwyciezcy konkursu

Joanna i Pufek,
Kraków

Anica i Ruby,
Trebnje, Słowenia

Anca i Cuker,
Trebnje, Słowenia

Zaadoptuj
Zwierzaka

Hunter i Arula

Nasze
zwierzaki
na wesoło

Finia patrzy mi w oczy
Jakby dziś chciała się ze mną droczyć.
Miecio leży na kanapie
I po główce się drapie.
Senior Kleksik bezpiecznie
Koło mnie leży grzecznie.
Arula na kocyku leży
I z góry na dół wszystkich mierzy.
Hunter to dopiero osobowość!
W jego oczach widać dużą bojowość.
Wszystkich chce podporządkować
I swoją inteligencją zaimponować.
Jola Reggel

Ayşe i Tarçın,
Ankara, Turcja

Krystyna i Yasmine,
wieliczka

Rex – niewielki, kudłaty psiak został oddany do schroniska przez właściciela,
który stwierdził, że psu zmienił się charakter. Prawdziwym powodem mógł być
fakt, że dawny pupil się zestarzał i potrzebuje więcej troski. Na początku pobytu w schronisku Rex był nieco zamknięty w sobie, teraz lubi krótkie i spokojne
spacery, głaskanie, cieszy się z każdych
odwiedzin. Może zamieszkać z drugim
psem lub psami. Jest schorowany i wymaga opieki. Kto da mu szansę?
Więcej informacji o Rexie i możliwości
jego adopcji po nr tel.: 12 429 92 41

Zwierzak lekiem na samotność
Opowieści o zwierzakach wraz z ich zdjęciami prosimy
przysyłać pod adres mailowy konkurs@manko.pl
lub pocztą: al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków. 11

MIŁOŚĆ PO 60-TCE

Wiosna w jesieni życia


Nasi Czytelnicy nieustannie udowadniają, że mi
łość po 60-tce jest nie tylko możliwa, ale także
piękna i prawdziwa. Okazuje się, że możemy ją
spotkać w każdym wieku i w niespodziewanych
okolicznościach. Oto niektóre historie z listów,
które nadeszły do naszej redakcji.

Dziękujemy parom małżeńskim
z długim stażem
za nadesłane zdjęcia

18 lat plus
Mieszkam na Kujawach, w mieście pełnym zieleni, kwiatów oraz ludzi, którzy w większości tak jak ja przeżywają
jesień swojego życia. Z Marleną poznaliśmy się rok temu,
kiedy ona ogłosiła, że pilnie sprzeda działkę ogródkową.
Nasza rozmowa szybko zeszła na inne tory niż kupno-sprzedaż. Dziś jesteśmy szczęśliwą parą, a dane sobie
słowo, uczciwość i wzajemną lojalność cenimy ponad
wszystko. Każde z nas ma swój bagaż życiowych doświadczeń, ale pozostawiliśmy go za sobą, kładąc grubą
kreskę, bowiem jak pisał poeta „Trzeba z żywymi naprzód
iść/po życie sięgać nowe” [Adam Asnyk –red.]. Razem
cieszymy się życiem i pomagamy sobie wzajemnie. Kochamy się szczerze, dużo rozmawiamy na każdy temat,
razem spędzamy każdą wolną chwilę, choć mieszkamy
osobno. Jesteśmy oboje członkami klubu Seniora w naszym mieście. Doceniamy każdy dzień, myślimy pozytywnie. Oboje mamy po 18 lat plus. Nieważne plus ile. 
Szczęśliwy Senior Stefan

Radością z jubileuszu złotych godów, podzielili się
z nami Państwo Bogusława i JAN Czesław Polańscy
z Warszawy. Jak pisze p. Bogusia: 50 lat na dobre i na złe,
to dzielenie się szczęściem, radością i troską, częste
kompromisy, wspólne pokonywanie przeciwności losu
w zgodzie i wzajemnym rozumieniu. Nagrodą dla nas są
nasze dorosłe już i wykształcone dzieci oraz czworo
wnucząt w wieku od 4 do 21 lat.

Bożena i Miłosz Sałacińscy z Bydgoszczy – 40 lat
po ślubie i wciąż niezmiennie zakochani i szczęśliwi
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Tak adorowana
nie byłam chyba nigdy
I mnie spotkało wielkie uczucie w jesieni życia. Z początku broniłam się przed nim. Nie chciałam narażać nas
oboje na ponowne pożegnania, bo mamy przed sobą
przecież mniej dni niż ludzie młodzi. Jednak z każdym
dniem mocniej doświadczałam siły miłości. Podczas
każdego spotkania byłam dosłownie w „siódmym niebie”. Tak adorowana i otoczona opieką nie byłam chyba
nigdy. Doświadczyłam tego szczególnie po powrocie
ze szpitala. Ten cudowny czas ciągle trwa. Oboje jesteśmy wdowcami i chcemy się pobrać. Naszych zmarłych
małżonków nosimy w sercach, a lata z nimi spędzone są
naszym życiowym doświadczeniem i dorobkiem. A my
już niedługo będziemy sobie ślubować przed ołtarzem.
Z tej okazji napisałam nawet krotki wiersz:
I znowu się budzę głaskana myślami
I przytulana Twoimi delikatnymi dłońmi.
Jestem w stanie pokonać wszystkie przeszkody,
Złe spojrzenia, nieżyczliwe słowa, uśmieszki kpiarzy,
Bo kocham i jestem kochana.
Maria Nowak

Na miłość
nigdy nie jest
za późno
MIŁOŚĆ PO 60-TCE!
Wiek nie jest ograniczeniem w miłości.
W każdym wieku zasługujemy na szczęście.
Udało Ci się znaleźć swoją drugą połówkę
po 60-tce? A może znasz kogoś, kto znalazł
swoją miłość na emeryturze? Podziel się swoją
historią, aby zainspirować innych.
STANISŁAWA
BABECKA-SOJKA
Z MĘŻEM ZBIGNIEWEM

Czekamy na Wasze listy,
zdjęcia i recepty na miłość
konkurs@manko.pl
lub: al. Juliusza Słowackiego 46/30,
30-018 Kraków

weź udział w castingu
„Sanatorium miłości”
Zapraszamy Panie i Panów 60+, którzy pragną
odmienić swoje życie, na casting do IV edycji
programu „Sanatorium miłości”.

Miłość
odnaleziona
po 77 latach



Oto historia miłości Mustafy Karakoyuna i Döndü Kıraç
– tureckiej pary – która przypomina słynną powieść
Gabriela Garcíi Márqueza „Miłość w czasach zarazy”.
Mustafa (92) i Döndü (95) spotkali się ponownie po 77
latach i dziś są razem!

Ta niezwykła historia miłosna rozpoczęła się w 1938 roku
w dzielnicy Sarıgüzel w Kahramanmaraş na południu Turcji. 15-letni
wówczas Mustafa Karakoyun zakochał się w 3 lata od niego starszej Döndü Kıraç. Jednak jego ojciec sprzeciwił się małżeństwu.
Mustafa poszedł do wojska. Pod odbyciu służby wrócił do rodzinnego miasta. W tym czasie Döndü wyszła za mąż. Dowiedziawszy
się o tym Mustafa opuścił dom swego ojca i rozpoczął nowe życie
w dzielnicy Çardak Göksuna.
Ponad rok temu, po śmierci żony, Mustafa Karakoyun przeprowadził się do domu opieki w dystrykcie Elbistan. Po 77 latach
spotkał swoją ukochaną Döndü Kıraç, która mieszkała tam od
dwóch lat. Dziś są po ślubie. Prowadzą szczęśliwe życie, mieszkając wspólnie w Çardak Mahallesi. 92-latek czule opiekuje się swoją
95-letnią małżonką i mówi, że kocha ją tak bardzo jak pierwszego
dnia. „Gdybym jej nie kochał, czy bym się ożenił? – pyta retorycznie. – Kiedy jest chora, zabieram ją do szpitala. Spacerujemy
i pomagamy sobie w pracach domowych”.
Jak podkreśla Mustafa Karakoyun, kiedy po oficjalnej ceremonii
zaślubin opuścili dom opieki, we wszystkim pomagali im również
sąsiedzi. Mężczyzna zawsze wspiera swoją żonę, która ma problemy zdrowotne. Mówi: „Ubieram ją, pomagam jej jeść, ale jesteśmy
wdzięczni za naszą sytuację, za to wszystko, co nas spotkało”. Zaś
Döndü Karakoyun, która ma trudności z mówieniem, dodała, że
chce kłaść głowę przy głowie męża na tej samej poduszce do
końca swoich dni.
Artykuł powstał na podstawie informacji z Radical
Newspaper [dostęp 14.02.2016], źródło zdjęć: Internet

Zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko, wiek,
numer telefonu, miejsce zamieszkania, wykształcenie, zainteresowania oraz kilka fotografii można
wysyłać do 13 sierpnia 2021 pod adres e-mail:
sanatoriummilosci@tvp.pl.
trona
pa

Więcej informacji na profilu
SanatoriumMiloscitvp

m

t

edialny
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BEZPIECZNY Senior

SENIORZE, UWAŻAJ
NA POKAZY SPRZEDAŻOWE
AJ SIĘ
NIE D KAĆ!

ON-LINE

OSZU

PREZENTACJE SPRZEDAŻOWE – GRATISY
Ponownie ostrzegamy przed pokazami sprzedażowymi! Seniorze, pamiętaj: NIE MA NIC ZA DARMO. Żadna
firma nie działa charytatywnie. Dlatego uważaj na hasła:
BEZPŁATNE BADANIA, PREZENTY, GRATISY, NIEPOWTARZALNE OKAZJE. To tylko kuszące wabiki, które
mają skłonić Cię do wyjścia z domu mimo pandemii
i udziału w pozornie atrakcyjnym spotkaniu. W rzeczywistości chodzi o prezentację oferty handlowej i sprzedaż
produktów w horrendalnych cenach.

Ekspres na zachętę



Konieczność zamknięcia w domach zmusiła nas,
w tym także wielu Seniorów, do podniesienia cy
frowych kompetencji oraz biegłości poruszania
się w sieci. Seniorzy coraz śmielej korzystają nie
tylko z poczty elektronicznej, ale także przeglą
dają w Internecie zasoby muzeów i bibliotek oraz
są aktywni w mediach społecznościowych. Wie
dzą o tym niestety „specjaliści od promocyjnych
sprzedaży”. Ku przestrodze opiszę przypadek,
z którym spotkałem się osobiście.

Znalazłem na Facebooku informację z zapytaniem, czy
chcę bez żadnych zobowiązań otrzymać od autora postu
książkę kucharską z przepisami na zdrową kuchnię. A któż
by nie chciał?– pomyślałem. Zgłaszam więc swój akces. Ku
mojemu zaskoczeniu okazało się, że nie da się przejść rejestracji bez podania wieku i numeru telefonu. Trochę mnie
to zastanowiło, ale wytłumaczyłem sobie, że pewnie przy
wysyłce książki numer telefonu potrzebny będzie kurierowi.
Więc podałem.

Za kilka dni zadzwonił nieznany numer i pani, powołując
się na moje zgłoszenie w sprawie książki, poinformowała
mnie, że warunkiem otrzymania książki jest uczestnictwo
w pokazie online. Kiedy pani wyczuła moje wahanie, dorzuciła do książki na zachętę „nowoczesny ekspres do kawy”
za udział w pokazie online razem z żoną. Po zakończeniu
rozmowy namierzyłem tę firmę w sieci. Okazało się, że od
lat organizuje ona pokazy z garnkami, pościelą z wełny etc.
Reszty dowiedziałem się z opinii internautów.

Sprzęt za osiem tysięcy
Mimo wszystko o umówionej porze połączyłem się
z prowadzącymi pokaz. Pani na wizji przygotowała smaczny i zdrowy posiłek, a następnie poinformowała, że sprzęt,
za pomocą którego można przygotować takie danie, kosztuje osiem tysięcy złotych. I dalej potoczyła się akcja jak
na pokazach na żywo, czyli zostaliśmy poinformowani, że
dla uczestników dzisiejszego pokazu przygotowano promocję na podstawie specjalnie przydzielonych nam przed
pokazem kodów. W tym momencie rozłączyłem się, bo
wiedziałem co dalej będzie… Zatem uważajmy, aby za zdobywanie biegłości informatyczno-internetowej nie zapłacić
zbyt wygórowanej ceny.
Andrzej Zawadzki
ambasador głosu Seniora

Podczas prowadzonej przez nas kampanii „Stop Manipulacji! Nie daj się oszukać”
zebraliśmy informacje o prawie 40 nowych rodzajach technik manipulacji stosowanych przez oszustów.
Więcej na temat na www.facebook.com/stopmanipulacjiniedajsieoszukac
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Bądź świadomy


Oszustwa i próby wyłudzeń pieniędzy czy wrażliwych danych są plagą nie tylko w Polsce, ale także
w innych krajach europejskich. Nasi partnerzy, z którymi współpracujemy w ramach programu SASME+,
podzielili się z nami przykładami technik manipulacji stosowanych w ich krajach. Warto się z nimi za
poznać, ponieważ oszuści często działają według podobnych schematów.
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Pieniądze na osocze
Ivan Dimov jest byłym policjantem z miasta Karnobat w Bułgarii. Pewnego dnia otrzymał niepokojącą
wiadomość telefoniczną. Rozmówca wyjaśnił, że jego
kuzynka zachorowała na koronawirusa i pilnie potrzebuje 1500 euro na terapię osoczem. Tym razem oszust
miał pecha i został szybko zdemaskowany przez byłego policjanta, który nie ma kuzynki.
Jednak nie każda próba oszustwa kończy się niepowodzeniem. Wielu Seniorów z regionów Ruse i innych
mniejszych miast dało się nakłonić do przekazania
pieniędzy na „leczenie osoczem krewnego chorego
na koronawirusa”. Ofiary twierdzą, że oszuści zażądali
od nich nawet 2500 euro i są bardzo skutecznymi manipulatorami. Ofiary były proszone na przykład o zrzucenie paczki z pieniędzmi z balkonu lub przyniesienie
pieniędzy w wyznaczone miejsce. Oszuści często biorą
na celownik mniejsze miasta, gdzie mieszka dużo Seniorów. Posługują się zawiłym językiem manipulacji.
Należy pamiętać, że lekarze, policjanci czy przedstawiciele jakichkolwiek instytucji publicznych nigdy nie
proszą o pieniądze, zwłaszcza telefonicznie.
Boryana Savova
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Nieuregulowane ubezpieczenie
Senior odbiera telefon od dżentelmena, który przedstawia się jako prawnik albo marszałek (we Włoszech korpus
marszałków to korpus starszych podoficerów – red.) czy karabinier (włoska żandarmeria). Oszust twierdzi, że doszło
do wypadku, za który odpowiedzialny jest syn lub wnuk Seniora, a nie jest uregulowana kwestia ubezpieczenia. Aby
od razu rozwiązać ten problem i uniknąć kłopotów z prawem, należy jak najszybciej dokonać przelewu pieniężnego.

Odliczenia podatkowe
Do domu Seniora puka fałszywy urzędnik, aby sprawdzić zeznania podatkowe. Oszust prosi o pokwitowania za dokonane płatności oraz pokazanie cennych przedmiotów, które można by wykorzystać jako część odliczenia na poczet
podatków. Starsza osoba jest zazwyczaj chętna do współpracy z domniemanym urzędnikiem i pokazuje mu biżuterię
lub inne cenne przedmioty. Oszust bierze precjoza, aby je zważyć i poznać ich wartość, która ma wyrównać odliczenie
podatków i nagle wstaje i wychodzi, mówiąc, że dostał pilny telefon lub używając innej wymówki.
Francesca Cuccu i Linda Gandolfo
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Szkoła przyjazna Seniorom

zostań
szkołą
przyjazną
seniorom

 uszył nowy międzypokoleniowy projekt
R
międzynarodowy Szkoła Przyjazna Senio
rom – Senior-Friendly School – skierowa
ny do Seniorów, szkół oraz przedszko
li. Kampania jest elementem szerszego
projektu – Seniorzy dla Edukacji – reali
zowanego ze środków Komisji Europej
skiej w programie ERASMUS+. Partnerami
projektu są: POLSKA, IRLANDIA, SŁOWE
NIA I TURCJA. Ze strony Polski w kam
panię zaangażowało się Stowarzyszenie
MANKO i „Głos Seniora”, zapraszając do
współpracy Gminy Przyjazne Seniorom.
Do projektu już zgłosiły się Iwanowice,
Poskwitów, Bochnia oraz Poręba.

Chcemy działać międzypokoleniowo, aby przez wspólną pracę,
naukę i zabawę integrować lokalne
społeczności, aktywizować Seniorów oraz edukować dzieci i młodzież
w obszarze problematyki senioralnej.
Zakres działań obejmuje m.in. inaugurację i promocję programu w szkole, szkolenia Seniorów, przygotowujące do prowadzenia warsztatów
w placówkach edukacyjnych oraz
pełnienia roli ambasadorów Szkoła
Przyjazna Seniorom, organizację wydarzeń i konkursów, wykorzystanie
nowoczesnych, cyfrowych metod
nauki, przekazywanie aktywizująco-edukacyjnych pakietów wsparcia,
aby uczniowie i przedszkolaki wręczyli je swoim dziadkom i pradziadkom. Każda szkoła, która podejmie roczną współpracę w ramach projektu otrzyma certyfikat Szkoły Przyjaznej Seniorom, zostanie objęta
wsparciem w działaniach projektowych oraz szeroko zakrojoną akcją
promocyjną. Celem kampanii jest przywrócenie placówkom edukacyjnym funkcji integrującej lokalne środowisko, aktywizacja osób
starszych przez wykorzystanie ich wiedzy i doświadczenia w edukacji
młodego pokolenia, a także przeciwdziałanie stereotypowemu myśleniu o wieku senioralnym. W ramach projektu chcemy pokazać, że
dzieci oraz Seniorzy mogą się wzajemnie edukować z zakresu bezpieczeństwa, cyfryzacji, ekologii czy patriotyzmu. Program jest realizowany
w latach 2020–2022. Do współpracy zapraszamy Seniorów, szkoły,
a więc nauczycieli, dzieci i młodzież, oraz całe rodziny!
Zapraszamy do kontaktu: e-mail kontakt@manko.pl

Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Bochni – Szkoła Przyjazna Seniorom

Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu wraz z Oddziałem Przedszkolnym
w Poskwitowie– Iwanowice, GminA PrzyjaznA Seniorom
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Przedszkole im. Misia Uszatka w Porębie
– Przedszkole Przyjazne Seniorom

Wręczenie przedszkolakom pakietów
wsparcia dla dziadków – Przedszkole
Przyjazne Seniorom w Porębie

BEZPIECZNY SENIOR

Senior, Junior
– dwa bratanki
Szkoła im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie z Oddziałem Przedszkolnym w ramach międzynarodowego programu
Szkoła Przyjazna Seniorom realizowanym wspólnie ze
Stowarzyszeniem MANKO i „Głosem Seniora” zorganizowały
I Szkolny Międzypokoleniowy Konkurs, dokumentujący pomysły
na wspólne spędzania czasu Seniorów z juniorami. Wszystkie
prace, zarówno zdjęcia, jak i filmiki, zaprezentowały tak piękne i autentyczne przykłady integracji międzypokoleniowej, że
wszystkie zostały wyróżnione i nagrodzone. Oto niektóre z nich.
julka i babcia barbara

antoś
z dziadkiem
józefem

amelka
z dziadkiem
henrykiem

mikołaj
z babcią
lucyną

Kornelia
z babcią
Mariolą

amelka
z babcią
krystyną

nadia
z dziadkiem
krzysztofem

Jubileuszowa
książeczka dla dzieci

Babcie w Locie
z Dziadkiem
Pandemia nieustannie krzyżuje nam plany. Nie ma występów
i spotkań z dziećmi i dorosłymi, zakończenia i rozpoczęcia roku szkolnego ani obchodów Dnia Babci
i Dziadka z udziałem „Latających”. Jest jednak jedna
radosna informacja: udało się wydać najnowszą, dziesiątą z kolei książeczkę dla dzieci Bajki-Podobajki.
Wstęp do niej napisała redaktor naszej publikacji –
prof. Beata Śniecikowska z Instytutu Badań Literackich
PAN. Oto jego fragmenty: „Babcie (z Dziadkiem) w locie” (wcześniej „Latające Babcie”) od wielu lat piszą
wiersze, opowiadania, baśnie. Następnie tworzą ze
swoich tekstów barwne, bajkowe spektakle i „latają” z nimi do dzieci – tych uczących się w szkołach
i przedszkolach oraz tych, które choroba zatrzymała w szpitalu czy placówce opiekuńczej. Mało tego!
Babcie i Dziadek nie zapominają także o dorosłych,
szczególnie tych w starszym wieku – piszą i występują
również dla nich”. A tak Pani Profesor ocenia nasze
małe dzieło: „To bajki-opowieści o niezwykłych miejscach, zdarzeniach, osobach. Teksty opisujące rzeczy
i zjawiska z pozoru tylko najzwyczajniejsze. To również utwory dotykające spraw trudnych i bolesnych.
Po Bajki-podobajki sięgnąć można w czasie zabawy,
niektóre utwory świetnie sprawdzają się jako teksty
okolicznościowe, inne wreszcie nieść mogą radość
i otuchę w niełatwych życiowych okolicznościach.
A wszystko po prostu dobrze się czyta”.
Pozdrawiam serdecznie Seniorów
Wasza Babcia, Basia Maciejewska

hania
z dziadkiem
edwardem

Od lewej Babcie: Elżbieta Boryniec,
Barbara Maciejewska, Halina Dębińska
i Dziadek Gienio – Eugeniusz Dolat
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Wsparcie osób starszych
w 2021 roku



 marcu Marlena Maląg Minister Rodziny i Po
W
lityki Społecznej udzieliła wywiadu dla „Głosu
Seniora”. Rozmowa dotyczyła projektów, pla
nów i działań Ministerstwa w zakresie wsparcia
i aktywizacji Seniorów na najbliższe lata.

Tegoroczny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur oka
zał się wyższy niż prognozowano. Co to oznacza dla
emerytów i rencistów?
Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. wynosi
104,24 proc. Oznacza to, że do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych została zastosowana waloryzacja procentowa w oparciu o rzeczywisty wskaźnik waloryzacji. I tak
od 1 marca tego roku najniższa emerytura, a także renta
z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna
i renta socjalna wzrosły o 50,88 zł – do 1250,88 zł.

Na czym dokładnie będzie polegał program „Aktywni+”?
Jeżeli mówimy o szczegółach, to dofinansowanie przyznawane będzie w czterech priorytetowych obszarach: aktywność społeczna, partycypacja społeczna, włączenie cyfrowe i przygotowanie do starości.

Z końcem 2020 r. zakończyły się dwa bardzo ważne
dla osób starszych programy, czyli „Senior+” oraz Rzą
dowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020, czyli ASOS. Co dalej?
Rzeczywiście oba te wieloletnie programy zakończyły
się wraz z 2020 rokiem, nie oznacza to jednak końca działań
w tym zakresie. „Senior+” będzie kontynuowany, dzięki niemu
wciąż powstawać będą nowe domy i kluby, a te już istniejące
będą otrzymywać dofinansowanie działalności. 26 lutego
br. rozpoczął się konkurs ofert do programu wieloletniego
„Senior+” na lata 2021–2025 edycja 2021. Budżet programu
w 2021 r. to 60 mln zł. Jednostki samorządu terytorialnego
miały czas do 24 marca br. na złożenie oferty.

Co kryje się za tymi hasłami?
To np. działania mające na celu zwiększenie udziału osób
starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego,
wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób
starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy. Do tego
dochodzi też m.in. wzmocnienie samoorganizacji środowiska
osób starszych, zwiększanie umiejętności posługiwania się
nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także wzmacnianie trwałych
relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego
wizerunku. To bardzo szeroki obszar.

A co z ASOS-em?
Program ASOS, zostanie zastąpiony przez nowy program.
To Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”
na lata 2021–2025. Cel jest analogiczny – to przede wszystkim zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego. To ogromnie ważne,
by osoby starsze były aktywne jak najdłużej, miały szansę
i możliwość realizacji swoich zainteresowań, pasji, spędzania czasu w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu. Nabór do
tegorocznej edycji ruszył 4 marca i zakończył się 26 marca
br. Kwota dofinansowania projektów, o jaką mogły starać się
organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, to od
25 tys. do nawet 250 tys. zł. W sumie budżet programu na
rok 2021 to 40 mln zł.

Trzynasta i czternasta emerytura są pewne? Nie mamy się o co martwić?
Nie ma żadnego powodu do obaw, wkrótce pieniądze trafią
do wszystkich uprawnionych. Od 2020 r. trzynasta emerytura
jest zagwarantowana w ustawie jako dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. W ubiegłym roku otrzymało ją ok. 9,8 mln
emerytów i rencistów. Z kolei w listopadzie chcemy wypłacić
zdecydowanej większości emerytów i rencistów czternastą
emeryturę – ma ona trafić do 9,1 mln osób. To forma dodatkowego wsparcia finansowego Seniorów. W całym 2021 r.
na wsparcie osób starszych przeznaczymy ok. 36 mld zł. To
najlepiej dowodzi, jak ważna jest dla nas sytuacja Seniorów
w Polsce.
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Rozmawiał Łukasz Salwarowski



Pandemia spowodowała lawinowy wzrost przypad
ków odwoływania zaplanowanego leczenia specjali
stycznego i drastycznie ograniczyła dostęp do diagno
styki bieżącej. Często też sami Seniorzy w obawie przed
zakażeniem przesuwali terminy wizyt i zabiegów. Jak
w tej sytuacji podsumuje Pan przestrzeganie praw pacjen
tów, szczególnie tych starszych? To pytanie kierujemy do
Bartłomieja Chmielowca Rzecznika Praw Pacjenta.

Nie jesteście sami

– jesteśmy

dla Was

Od marca 2020 roku dostęp Seniorów do opieki podstawowej, ambulatoryjnej oraz specjalistycznej został poważnie
utrudniony. Z ogromnymi trudnościami spotykają się też
Seniorzy wymagający leczenia szpitalnego i poszpitalnego, a także rehabilitacji – w szczególności neurologicznej
po udarach czy kardiologicznej. Powodami licznych interwencji pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta były
m.in.: trudności w telefonicznym i osobistym kontakcie z lekarzem rodzinnym czy specjalistą, kłopoty w bieżącym zapewnieniu dostępu do leków i innych wyrobów medycznych,
a także świadczeń w miejscu zamieszkania; przedwczesne
wypisanie chorych Seniorów ze szpitala, ograniczenia kontaktu z rodziną podczas pobytu w szpitalu, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych i wiele innych.
Jakie działania Biura Rzecznika Prawa Pacjenta oka
zały się w tej sytuacji najpotrzebniejsze?
Obserwując problemy pacjentów na przełomie marca
i kwietnia ubiegłego roku, za główny cel uznałem zintensyfikowanie działań na rzecz pomocy wszystkim pacjentom – bez względu na rodzaj dolegliwości, a więc nie tylko
tym z COVID-19. Zwiększyliśmy też liczbę łączy infolinii.
W 2020 roku odebraliśmy ponad 110 tysięcy połączeń, o 65%
więcej niż w poprzednim roku. Podjęliśmy ponad 7 tysięcy
interwencji, które miały na celu uzyskanie szybkiej pomocy doraźnej. Większość z nich dotyczyła właśnie Seniorów. Podejmowaliśmy też ponad 190 spraw o charakterze
systemowym, wystąpiliśmy np. do konsultanta krajowego
w dziedzinie epidemiologii oraz w dziedzinie medycyny
paliatywnej o wydanie wytycznych w kwestii usprawnienia

kontaktu rodziny z pacjentem umierającym w szpitalu. Warto
też podkreślić, że 15 marca weszła w życie nowa regulacja,
która stanowi, że porada musi odbyć się osobiście, jeśli pacjent nie wyrazi zgody na teleporadę.
Jaki apel skierowałby Pan dziś do Seniorów?
Drodzy Państwo, zachęcamy serdecznie do korzystania
z oferowanych przez nas form pomocy – kontaktu poprzez
bezpłatną infolinię bądź za pomocą Internetu. Udzielimy
wsparcia w przypadku problemów z dodzwonieniem się do
lekarza rodzinnego, informacji dotyczących szczepień przeciwko COVID-19, pomożemy we wszystkich kwestiach związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia. Nie jesteście Państwo sami w pandemii – jesteśmy dla Was. Zapiszcie
w swojej komórce nasz numer telefonu: 800 190 590
Bardzo istotne jest, by Senior nie czuł się pozostawiony
sam sobie, lecz potrafił skorzystać z możliwych narzędzi
pomocy. Edukacja osób starszych w zakresie przysługujących im praw jest w obecnej sytuacji niezwykle
istotna. Ważne jest również okazanie osobom starszym
wsparcia emocjonalnego. Poczucie przynależności do
organizacji seniorskiej czy też bliski kontakt z rodziną
sprawi, że nawet w tak specyficznym czasie Seniorzy nie
będą czuli się osamotnieni. Warto również wykorzystać
najnowszą technologię i umożliwić osobom starszym
korzystanie z Internetu oraz wykorzystanie związanych
z tym sposobów komunikacji.
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Seniorzy polonijni
– cisi bohaterowie


„Polacy to naród, który pamięta o swoich Roda
kach za granicą, a szczególnie tych najsłabszych
– Seniorach. I jesteśmy za to podziwiani” – mówi
w wywiadzie dla „Głosu Seniora” Minister Jan
Dziedziczak Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Po
laków za Granicą.

Seniorzy polonijni są związani z historią Polski. To bardzo
często cisi bohaterowie naszej wolności, szczególnie ci najstarsi. Dzisiejsi dziewięćdziesięciolatkowie to bohaterowie
II wojny światowej, to żołnierze, którzy walczyli za Ojczyznę
i musieli pozostać za granicą. Jako byli Żołnierze Polskich

Minister Jan Dziedziczak z Podziękowaniem za pomoc
i wsparcie proSeniorskich działań Stowarzyszenia MANKO
i „Głosu Seniora” w budowaniu i umacnianiu kultury i ducha języka polskiego wśród Seniorów Polonii i Polaków
poza granicami Kraju w ramach projektu Głos Seniora
Polaków za Granicą oraz kampanii Solidarni z Seniorami
– razem damy radę.
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Sił Zbrojnych na Zachodzie zostali uznani za wrogów władzy
ludowej, która nastała w Polsce po wojnie. Dlatego tak wielu
weteranów zdecydowało się pozostać na obczyźnie. Inni,
o dekadę i więcej młodsi, to osoby zaangażowane w ruch
społeczno-polityczny „Solidarność”. Wszystkim im jesteśmy
winni szacunek i wdzięczność.
A Polacy za wschodnią granicą?
Polacy na Wschodzie to ci, którzy tak naprawdę nigdy
Polski nie porzucili. Pozostali na jej dawnych wschodnich rubieżach, gdzie Polacy żyli od wieków. Trwają tam i kultywują
polskość. Często są w niezwykle ciężkiej sytuacji materialnej.
Emerytury w krajach dawnego ZSRR, takich jak Białoruś.
Ukraina, a nawet Litwa i Łotwa, są bardzo niskie, mniej więcej na poziomie 100 dolarów, natomiast ceny są zbliżone do
polskich. Dlatego Rząd Polski oraz Urząd Pełnomocnika ds.
Polaków na Wschodzie asygnuje ogromne środki na wsparcie
tych osób. Wspieramy również wszelkie inicjatywy społeczne
dla Rodaków na Wschodzie. Ta pomoc ma wiele wymiarów.
To nie tylko paczki z tak bardzo potrzebnymi artykułami, ale
przede wszystkim świadectwo, że Polska o nich pamięta.
Jak wyglądają spotkania Polaków z Polonią?
Kiedy do danej miejscowości – często jest to maleńka,
uboga wioska – przyjeżdżają młodzi z Polski, są witani z wielką
radością, wzruszeniem i wdzięcznością. Takie spotkania są
dowodem pamięci oraz solidarności i narodowej wspólnoty.
To niezmiernie ważne dla naszych Rodaków na dawnych Kresach. To również silne przeżycie dla naszej młodzieży, która
widzi, że Polacy na Wschodzie nie wyrzekli się polskości, choć
zapłacili za to ogromną cenę – tą ceną jest też właśnie bieda.
Takie doświadczenie zostawia trwały ślad i budzi głęboką refleksję nad tym, kim jestem, co to znaczy być Polakiem i trwać
przy najważniejszych wartościach. Warto na koniec wspomnieć o jeszcze innym wymiarze wsparcia naszych Rodaków
za granicą. Mieszkańcy krajów, które odwiedzamy, widzą,
że Polacy pamiętają o swoich, zwłaszcza tych najstarszych
i schorowanych. Proszę mi wierzyć, często spotykałem się
z taką opinią, czy to na Ukrainie, czy na Białorusi, że Polacy to
naród, który nie zapomina o najsłabszych. I to jest wspaniałe.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu sukcesów
w bliskiej także nam misji wspierania Polaków za gra
nicą, zwłaszcza tych najstarszych.
Rozmawiał Łukasz Salwarowski

Seniorze, trwają zapisy
na szczepienia przeciw COVID-19




Trwająca epidemia koronawirusa to niezwykle
trudny czas dla nas wszystkich. Grupą, która
wymaga szczególnej opieki i pomocy, są Se
niorzy, ale także osoby przewlekle chore. To
właśnie dla nich zakażenie Covid-19 może być
bardzo niebezpieczne. W trosce o ich życie i
zdrowie, zaraz po medykach rząd w porozumie
niu z Radą Medyczną postanowił jak najszyb
ciej zaszczepić osoby starsze i schorowane.

W styczniu 2021 r. rozpoczęły się szczepienia dla pierwszej
grupy seniorskiej. Obecnie na szczepienia przeciw Covid-19
mogą umawiać się osoby po 60. roku życia. Jeżeli chcesz się
zaszczepić, możesz to zrobić na kilka sposobów:
l dzwoniąc

na całodobową i bezpłatną infolinię pod
numer 989,
l przez Internet na pacjent.gov.pl,
l wysyłając sms o treści: SzczepimySie pod numer
880 333 333,
l kontaktując się bezpośrednio z wybranym punktem szczepień – mapa i dane kontaktowe są
dostępne są w zakładce „Mapa punktów szczepień” na stronie internetowej gov.pl/szczepimysie.
Jeśli tylko możesz, skorzystaj z rejestracji online lub telefonicznej. Wizyta w punkcie szczepień wiąże się niekiedy ze staniem w kolejce, co przede wszystkim stwarza ryzyko zakażenia.
Jeżeli potrzebujesz pomocy w rejestracji, poproś o wsparcie członka rodziny albo sąsiada. Na pewno w swoim otoczeniu znajdziesz pomocną dłoń, która Cię wesprze. Pamiętaj,

że szczepionka to gwarancja bezpieczeństwa. Nawet jeśli
osoba zaszczepiona zachoruje, to przejdzie tę chorobę dużo
łagodniej niż ci, którzy nie przyjęli preparatu.

Masz ponAd 70 lat i potrzebujesz pomocy?
Skorzystaj z Solidarnościowego
Korpusu Wsparcia Seniorów
W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów została uruchomiona infolinia przeznaczona dla Seniorów powyżej 70. roku życia. Za jej pośrednictwem osoby
starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu i z uwagi na epidemię mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Wolontariusze pomogą m.in.
w zrobieniu zakupów, ich koszt pokrywa Senior.
Jak skorzystać z pomocy? Jeśli masz więcej niż 70 lat:

1. Zadzwoń na infolinię pod numer 22 505 11 11.
2. Osoba z infolinii przekaże Twój numer do ośrodka
pomocy społecznej w Twojej gminie.

3. Czekaj na telefon od pracownika ośrodka, który
skontaktuje się z Tobą i ustali wszystkie szczegóły.
4. Wolontariusz dostarczy Ci produkty lub leki, o które
poprosiłeś.

Musisz wyjść z domu? Przestrzegaj zasad
bezpieczeństwa!
Pamiętaj o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki i częstym wietrzeniu pomieszczeń. Jeśli
masz telefon komórkowy, poproś bliskich o zainstalowanie
aplikacji STOP COVID ProtegoSafe, która powiadomi Cię
o możliwym kontakcie z osobą zarażoną.
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III Ogólnopolski
Kongres Rad Seniorów
w Krakowie

W dniach 17–18 grudnia 2020 roku w Krakowie
odbył się III Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów.
Wzięło w nim udział ponad 200 osób. Był to trze
ci kongres w historii Rad Seniorów i jednocześnie
pierwszy, który z uwagi na sytuację epidemiolo
giczną odbył się online. Patronat nad wydarze
niem sprawował Prezydent Miasta Krakowa prof.
Jacek Majchrowski oraz Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec. Patronat me
dialny – Ogólnopolski Magazyn „Głos Seniora”.

Kongres zorganizowany został przez Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów pod przewodnictwem Barbary
Szafraniec, Prezes Zarządu OPRS. Z wiadomych względów
odbywał się online przy dużej aktywności uczestników, co
świadczy o tym, że dla Seniorów nie istnieją bariery cyfrowe. Myślą przewodnią spotkania był Rozwój Rad Seniorów
w Polsce szansą na aktywne uczestnictwo osób starszych
w życiu publicznym.
W dyskusjach online wzięło udział 200 osób z całej Polski. Pierwszy dzień Kongresu poświęcony był uczestnictwu
osób starszych w życiu Europy i świata, planowaniu i założe-

niom strategicznego rozwoju Ogólnopolskiego Porozumienia
o Współpracy Rad Seniorów. W tym dniu dyskutowano też
na temat programu GMINA PRZYJAZNA SeniorOM. Jak
podkreślił Łukasz Salwarowski, redaktor naczelny „Głosu
Seniora”, niebagatelny wpływ na rozwiązywanie problemów
osób starszych ma ich aktywne uczestnictwo w różnorodnych działaniach oraz aktywny wpływ na politykę senioralną na szczeblu gminy. Przypomniał też o ogólnopolskich
inicjatywach uświadamiających Seniorów, na przykład jak
pokonać bezradność czy bronić się przed próbami oszustw.
Drugi dzień kongresu poświęcony był problemom związanym z życiem Seniorów w okresie pandemii. Dyskutowano
o tym Jak nie zwariować w czasie pandemii – jak sobie radzić
z poczuciem zagrożenia i niepewności, a także: Jak nie dać
się zarazić – fakty i mity o Covid19 oraz O roli rad Seniorów
oraz środowisk prosenioralnych we wsparciu ludzi starszych
w czasie pandemii. Poinformowano również o działaniach
miasta – Kraków w dziele aktywizowania osób starszych w dobie epidemii.
W przesłaniu Kongresu wybrzmiały dwa pojęcia:
SŁUŻEBNOŚĆ i EFEKTYWNOŚĆ. Podkreślono przy tym, że
służebność będzie właściwie rozumiana wtedy, gdy wszystkie struktury Rad Seniorów podejmą efektywne działania,
realizując postawione przed sobą zadania. W ten sposób
możemy osiągnąć to, czego pragniemy, a nie tylko to, co
wydaje się być w naszym zasięgu.
Erazm Stec
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POZNAJ SWOJEGO SeniorA
– SĄSIADA

ogólnopolska kampania społeczna „ADAMEDU
dla SeniorA” i „Głosu Seniora”
Najbardziej dotkliwym problemem osób starszych jest samotność i brak
zainteresowania ze strony najbliższego otoczenia. Nawet najbardziej
samotny człowiek ma sąsiada. I każdy z nas jest czyimś sąsiadem.
Często Seniorzy nie chcą prosić o pomoc. Albo nie chcą przeszkadzać, kiedy widzą, jak spieszymy się każdego dnia do pracy czy na
zakupy zajęci swoimi sprawami. Ich izolację pogłębiła trwająca od
ponad roku pandemia.
Tymczasem tak naprawdę nawet najdrobniejszy gest sąsiedzkiej życzliwości może okazać się o wiele cenniejszy niż wszelkie formy pomocy
instytucjonalnej. Dlaczego? Bo wynika z autentycznego zainteresowania
drugim człowiekiem. Seniorem. Sąsiadem.

Dlatego też „ADAMED dla SeniorA” wraz z „Głosem Seniora” reagując na bieżącą sytuację społeczną inaugurują nową
akcję społeczną POZNAJ SWOJEGO SeniorA – SĄSIADA. Więcej szczegółów już wkrótce na www.glosseniora.pl

OBYWATELSKI GŁOS SeniorA

Postulaty obywatelskie
Nasi Czytelnicy bardzo aktywnie włączają się w projekt „Obywatelski Głos Seniora – reaguj – interweniuj – zgłaszaj
postulaty – miej wpływ na swój los”. Otrzymujemy listy, maile, wiadomości z postulatami oraz opisami sytuacji,
które wymagają interwencji. Oto niektóre z nich.

Seniorzy a opieka medyczna
Warto wiedzieć, że wiele prywatnych placówek medycznych ma podpisaną umowę z NFZ, dzięki czemu pacjenci mogą
tam korzystać nieodpłatnie z niektórych usług medycznych. Na tej samej zasadzie, w ramach publicznej/państwowej
służby zdrowia, mogą przyjmować pacjentów również podmioty gospodarcze – np. gabinety poza przychodniami NFZ,
stowarzyszenia, psychologowie, logopedzi itp.
Dzięki naszym interwencjom udało się np. uruchomić całodobową informację miejską, gdzie można się dowiedzieć
gdzie, kiedy i jaki lekarz przyjmuje – 12 661 22 40 (Kraków) oraz ogólnopolską infolinię 800 190 590 o bezpłatnych badaniach medycznych oraz o usługach świadczonych przez placówki medyczne w ramach kontraktów.
W niektórych przychodniach funkcjonuje też elektroniczna rejestracja on-line. Sami możemy się zapisać na wizytę
w dogodnym terminie po wcześniejszym pobraniu informacji i hasła do zalogowania indywidualnego pacjenta. Ale
UWAGA! Tą samą drogą trzeba powiadomić o rezygnacji z wizyty – w przeciwnym wypadku termin nie zostaje wykorzystany, a kolejki rosną!
I na koniec jeszcze postulat o specjalne pakiety pacjenta po 60. roku życia. Osoby 60+ i wszystkie organizacje Seniorów powinny upominać się o takie rozwiązania.
Elżbieta Perkowska-Stec

Długie kolejki do specjalisty
Zarejestrowałem żonę do poradni chirurgii naczyniowej.
Czas oczekiwania – półtora roku. Termin – październik 2022.
Tymczasem na wizytę prywatną można zarejestrować się
na bieżąco – na jutro lub za tydzień. Koszt wizyty to 200 zł
+ 200zł USG Dopplera. Skąd – oprócz oczywistych powodów – wynika aż taka różnica między wizytą na Fundusz
a prywatnie? Czy nie jest to wina złej organizacji? Czy ktoś
kontroluje, jaki procent godzin przyjęć do lekarzy zostaje
wykorzystany w ciągu półtora roku czy dwóch lat? Czy na
pewno jest to 100%? Być może wystarczyłoby, aby rejestratorka zadzwoniła 3–4 dni przed umówioną wizytą, by
potwierdzić, czy pacjent przybędzie? Przez tak długi czas
mogło się wiele zmienić. W wolne „okienka” można wpisywać
następnych pacjentów i kolejka się skraca! Czemu nikt tego
nie wymaga od rejestratorek z NFZ?
Gerard Thrun z Gdańska
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Starsi pacjenci leżący
w szpitalu wymagają
szczególnej troski
i zrozumienia.

Prośba o zmianę terminu
to nie rezygnacja z leczenia
Od 2016 roku czekałam na wyjazd ze skierowania na leczenie
uzdrowiskowe. Termin został ustalony 1–22 kwietnia 2021 roku.
W związku z panującą pandemią zwróciłam się do łódzkiego
oddziału NFZ z prośbą o przesunięcie terminu leczenia do czasu, kiedy zostanę dwukrotnie zaszczepiona (jestem już w grupie
wysokiego ryzyka). Poza tym opiekunka mojej 97-letniej matki nie
zgodziła się na opiekę w okresie Świąt Wielkanocnych. Poinformowano mnie, że odmowa przyjęcia skierowania oznacza rezygnację z leczenia sanatoryjnego. 3 marca zwróciłam skierowanie do
łódzkiego oddziału NFZ, zaznaczając, że nie chcę rezygnować,
tylko zaczekać do szczepienia (termin pierwszego szczepienia
mam wyznaczony na koniec kwietnia), aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Zostałam poinformowana, że „zwrot skierowania
został merytorycznie nieuzasadniony”. Oddział Funduszu uznaje
bowiem rezygnację za zasadną w szczególnych przypadkach
(nagły wypadek losowy), a z mojego odwołania nie wynika, aby
taka okoliczność wystąpiła. Czy zatem obawa o zdrowie i życie nie
jest dostatecznym powodem do przesunięcia terminu? Dlaczego
zmusza się Seniorów do wyjazdów w okresie wzrostu zachorowań?
A co ma zrobić Senior jeśli w proponowanym terminie leczenia nie
może zapewnić opieki rodzicowi Seniorowi, którego jest jedynym
opiekunem? Według Narodowego Funduszu Zdrowia musi ZREZYGNOWAĆ Z LECZENIA. W związku, że w podobnej sytuacji są
także inni Seniorzy, którzy nie chcą „rezygnować z leczenia” jak
sugeruje NFZ, lecz tylko przesunąć termin, proszę „Głos Seniora”
o interwencję u Rzecznika Praw Pacjenta.
Barbara Maciejewska
Ambasadorka Głosu Seniora

Starsi pacjenci są
najbardziej bezbronni
Do szpitala trafiłam jako 78-latka ze złamanym biodrem. Na oddziale ortopedycznym spędziłam 3 tygodnie. I były to najgorsze
3 tygodnie w moim życiu. Placówka, w której
leżałam, nie dbała o higienę pacjentów, którzy sami nie byli w stanie się obsłużyć – przez
3 tygodnie ani razu mnie nie umyto. Bardzo
rzadko do mnie zaglądano, a miałam unieruchomioną nogę i każdy ruch powodował
niesamowity ból. Nie pomagano mi przy
posiłku. Jadłam leżąc płasko na wznak, co
niejednokrotnie powodowało zakrztuszenia
lub zbicie talerza, który zsuwał mi się z kolan.
Incydenty takie wywoływały niezadowolenie
i krzyki pielęgniarek. Czułam się poniżona
przy innych pacjentach obecnych w pokoju. W efekcie przestałam w ogóle jeść. Problem był też z piciem wody. Butelka leżała
na półce za moją głową. Kiedy chciałam się
napić, musiałam rzucać szmatką do tyłu,
aby ją strącić, a następnie podnieść jedną
ręką z podłogi. Z powodu wysokiej temperatury w pokoju i grubej kołdry na całym ciele
dostałam wysypki. Nikt jednak nie zwrócił
na to większej uwagi. Szybko pojawiły się
odleżyny.
Operacja została wykonana po dwóch
tygodniach w szpitalu (zabieg był przesuwany ze względu na święta Bożego Narodzenia, następnie Nowy Rok i Trzech Króli). Miałam już wtedy głębokie odleżyny na
plecach. Po operacji nie przeszłam żadnej
rehabilitacji. O terminie wypisu poinformowano mnie i moją rodzinę dosłownie 15 minut
przed faktem. Wróciłam do domu z okropnymi odleżynami i grzybicą miejsc intymnych.
Nieprzygotowana na mój powrót rodzina nie
wiedziała, jak się mną zająć. Ostatecznie
dzięki pomocy bliskich stanęłam na nogi.
Przeszłam długą i kosztowną rehabilitację.
Ale sytuacja, w jakiej się znalazłam, mogłaby się przydarzyć przecież osobie starszej,
samotnej, niedołężnej, ubogiej. Co wtedy?
Zdecydowanie należy się bacznie przyjrzeć
systemowi opieki długoterminowej w niektórych polskich szpitalach.
Pacjentka z Żywca
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Głos Seniora Polaków za granicą

Polscy Seniorzy
na Ukrainie

 d roku 2014, a więc już od 7 lat, na Ukrainie
O
toczy się wojna. Trwa ostrzał, giną ludzie, a do
tego dochodzą zagrożenia, które niesie ze sobą
pandemia. O sytuacji Seniorów polskiego po
chodzenia na Ukrainie informuje nas Swietłana
Zajcewa-Wełykodna, Prezes Związku Polaków
na Ukrainie – Oddział im. Adama Mickiewicza
w Odessie.

Kwiecień 2021 roku nie przyniósł nam ulgi. Coraz więcej
Seniorów polskiego pochodzenia ma ograniczony dostęp
do służby zdrowia. W miarę stabilna sytuacja panuje w obwodzie chersońskim, gdzie notuje się około 100 wypadków
zachorowań na Covid-19 dziennie, natomiast najgorzej jest
w Odessie – ponad 1000 wypadków dziennie. Narasta problem opuszczenia i samotności wśród Seniorów. Starsi ludzie
są oderwani od normalnego życia, nie mając możliwości
swobodnego wyjścia na ulicę czy spotkania się z rodziną.
Jedyną pociechą są krótkie spacery wcześnie rano lub rozmowy z bliskimi przez telefon.

Wdzięczni za wsparcie
Ogromnym wsparciem dla naszych Seniorów okazał
się projekt „Nie jesteś sam – program wsparcia polskich
Seniorów na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność

P am i ę t am y
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Polonia z Odessy na Senioraliach organizowanych przez
Stowarzyszenie MANKO i „Głos Seniora”, Kraków 2019

i Demokracja, a finansowany ze środków Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego
pomocy Polonii i Polakom za granicą w 2020 roku. Dzięki temu
projektowi udało się zaspokoić większość podstawowych potrzeb w zakresie wyżywienia, leków, sprzętu medycznego czy
koniecznych drobnych remontów. Chociaż projekt został już
zamknięty w grudniu 2020 roku, nasi wolontariusze kontynuują wsparcie starszych Polaków. Jesteśmy bardzo wdzięczni
wszystkim, którzy pamiętają o nas i niosą nam pomoc, w tym
także Stowarzyszeniu MANKO – Głos Seniora. Ta wdzięczność
towarzyszy każdej naszej modlitwie dziękczynno-błagalnej.
Taka postawa otwiera nasze serca na Boży pokój.

Z wielkim smutkiem przekazujemy wiadomość, że 29 marca w wieku
79 lat odszedł do wieczności TADEUSZ
ZAŁUCKI, wieloletni prezes Związku
Polaków na Ukrainie, współzałożyciel
odeskiego oddziału Związku, a przez
ostatnie lata jego honorowy prezes,
oraz jeden z najbardziej zaangażowanych i aktywnych ambasadorów „Głosu
Seniora”.
Był człowiekiem, który całe życie
poświęcił rozwojowi Polonii odeskiej
i który swoją postawą uczył szacunku
do świętych dla Polaka słów: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Głęboko w nasze serce
zapadło zdanie, które wypowiedział ze
sceny podczas VI Międzynarodowych

Senioraliów w Krakowie: „Jeszcze Pol
ska nie zginęła, kiedy my w Odessie
żyjemy”.
Za wieloletnie zaangażowanie na
rzecz Polonii został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, a także odznaczeniem Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Rodzinie, Przyjaciołom oraz Związkowi Polaków na Ukrainie Oddział im.
A. Mickiewicza w Odessie składamy
wyrazy najszczerszego współczucia
i zapewniamy o modlitewnej pamięci.
Wieczny odpoczynek racz mu dać,
Panie, a światłość wiekuista niechaj mu
świeci.
Redakcja „Głosu Seniora”

10 lat Polskiego UTW
w Solecznikach na Litwie



W tym roku jubileusz dziesięciolecia działalności
obchodzi jeden z sześciu polskich Uniwersyte
tów Trzeciego Wieku na Litwie. PUTW w Solecz
nikach liczy ponad stu członków, którzy nie tylko
sami zdobywają wiedzę i rozwijają talenty, ale
też inspirują i aktywizują innych oraz pielęgnują
polski język i kulturę na Wileńszczyźnie.

Kiedy 10 lat temu zakładaliśmy Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Solecznikach, mieliśmy poważne obawy, czy
uda nam się osiągnąć zamierzone cele, biorąc pod uwagę
duże odległości między miasteczkami i wsiami, niedogodności w rozkładach jazdy autobusów, a co najważniejsze
– brak wyższych uczelni, które udostępniłyby nam bazę
materiałowo-naukową. Nie sprzyjał temu także ówczesny
kryzys finansowy, a galopujący wzrost cen zmuszał słabo
uposażonych emerytów do dodatkowych zajęć w gospodarstwie domowym. Okazało się jednak, że większość naszych
Seniorów jest zahartowana na różne trudy i doświadczenia
losu i pragnie brać aktywny udział w życiu społecznym, dokształcać się, poznawać świat, nabywać nowe umiejętności,
dzielić się doświadczeniem, pomagać bliźnim.
Sprawna działalność naszego uniwersytetu jest zasługą
wiceprezesów: Henryki Bogdanowicz, następnie Jadwigi
Prowłockiej, prezesów: Stanisławy Molienė, a następnie
Jadwigi Sinkiewicz, Teresy Czułkiewicz, Józefy Chorostin,
Teresy Żuk oraz wielu, wielu innych osób, których nie sposób wymienić w tak krótkim tekście. Brak wyższej uczelni
w naszej miejscowości oznacza także brak wykładowców,
dlatego przyjęliśmy wariant łączenia wykładów z zajęciami
praktycznymi i wycieczkami edukacyjno-kulturoznawczymi

Członkowie PUTW w Solecznikach podczas
„balu kapeluszowego”

do obiektów historycznych, sakralnych czy też turystyczno-krajoznawczych. Na wycieczkach korzystamy z prelekcji
przewodników turystycznych i muzealnych, profesorów
i naukowców, działaczy społecznych i polityków, poetów
i literatów. Ten sposób edukacji i rekreacji, a szczególnie
wyjazdy wielodniowe do Polski, są możliwe dzięki wsparciu
finansowemu samorządu rejonowego, sponsorów, Ambasady RP w Wilnie, Senatu RP, fundacji i licznych przyjaciół w Polsce. Ważnym elementem edukacji są również
warsztaty oraz koła zainteresowań, w których rozwijamy
wiedzę, umiejętności artystyczne i praktyczne.
Prezes PUTW Antoni Jankowski

Fot. www.salcininkai.lt/pl

Sto lat, Panie Antoni!
21 lutego br. Antoni Edward Jankowski, długoletni kierownik wydziału oświaty administracji samorządu rejonu
solecznickiego, założyciel i prezes jednej z największych
organizacji pozarządowych w rejonie solecznickim – Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, obchodził jubileusz
85-lecia. „W ten dzień chciałbym Panu serdecznie podziękować za Pana postawę życiową, zawodową i patriotyczną,
ogromny wkład w nasze szkolnictwo i życie społeczne.
Dziękuję serdecznie i życzę dobrego zdrowia” – powiedział
Zdzisław Palewicz, mer rejonu solecznickiego.
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Mała Polska

w Southampton

Stowarzyszenie Przyjaciół Polskich Weteranów to
najstarsza, istniejąca od ponad 70 lat, polska orga
nizacja w Southampton. Organizacja powstała z ini
cjatywy byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie. W czasach powojennych niosła pomoc
Polakom, którzy zdecydowali się pozostać na uchodź
ctwie. Dziś pielęgnuje pamięć o polskich bohaterach
oraz kultywuje najważniejsze wartości, za które ginę
ły pokolenia Polaków: Bóg – Honor – Ojczyzna.

Po zakończeniu II wojny światowej Polskie Siły Zbrojne
(PSZ) zostały skoncentrowane w Wielkiej Brytanii. Prócz
wojska władze brytyjskie przyjęły dużą liczbę uchodźców
cywilnych. W latach 1946-1969 w Anglii istniało ponad 200
obozów przesiedleńczych, w których przybywali byli członkowie PSZ, ich rodziny oraz Polacy wyzwoleni z obozów
koncentracyjnych i jenieckich z terenów Niemiec, Austrii,
Włoch oraz Syberii. Legalny Rząd Polski w Londynie nie
posiadał środków ani możliwości niesienia pomocy polskim
uchodźcom. Zadania tego podjęli się weterani PSZ.

Idziemy
drogą honoru
i tradycji
„Jesteśmy reprezentacją
narodu polskiego, jesteśmy Małą Polską, która
idzie drogą honoru, drogą naszej tradycji, drogą szczęścia dla naszej
Polski” – tymi słowami
gen. Władysława Andersa członkowie Stowarzyszenie Przyjaciół Polskich
Weteranów w Southampton pragną pozdrowić Czytelników „Głosu Seniora”.

Polscy Kombatanci w Anglii
Z inicjatywy byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych powołano do życia Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
(SPK), którego celem było m.in. wsparcie tych, którzy przetrwali okrucieństwa wojny. Koło SPK nr 309 w Southampton
powstało w roku 1947 na terenie byłego obozu jenieckiego
w Hiltingbury. Utworzono tu ośrodek dla uchodźców polskich
„Polish Dependants’ Hostel”. W roku 1956 obóz został zlikwidowany, a wielu członków Stowarzyszenia rozjechało się
w różne strony nowej ojczyzny, Europy i świata. Z upływem
czasu liczba pozostałych aktywnie działających
weteranów zmniejszała się ze względu na ich
wiek i stan zdrowia. W 2016 roku postanowiono
zamienić nazwę Stowarzyszenie Polskich Kombatantów na Stowarzyszenie Przyjaciół Polskich
Weteranów, otwierając się na młode pokolenie.

Przyjaciele Polskich
Weteranów
Dziś Stowarzyszenie organizuje m.in. spotkania historyczne i wystawy w Ośrodku Parafialnym
w Southampton, przeprowadza wywiady i nagrywa
filmy ze świadkami historii, wraz z lokalną Polonią
sprawuje opiekę nad miejscami pamięci i grobami polskich żołnierzy. Wśród naszych członków
są żywi świadkowie historii: pułk. Otton Hulacki
– bohater spod Monte Cassino, por. Aurelia Nina
Mierzwińska-Harper – łączniczka i kurier dowództwa AK na Zamojszczyźnie, Bolesława Oleszczuk
– Sybiraczka. Obecnie SPPW pracuje nad dwoma
projektami: tablicą pamiątkową na terenie byłego
obozu Hiltingbury oraz wystawą planszową poświęconą historii i dziedzictwu Stowarzyszenia. 

Obchody patriotyczne w Southampton z okazji Święta Wojska Polskiego
2020 oraz 100. rocznicy zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej
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Krystyna Jenvey
Prezes SPPW Southampton

Aliancki
bombowiec
na Zabłociu



 oc z 16 na 17 sierpnia 1944 roku. Niespodziewanie
N
ciemność nieba rozjaśniło coś na kształt olbrzymie
go meteorytu, nadlatującego z potwornym szumem
od strony Grzegórzek na Zabłocie. Potem nastąpił
potężny wybuch. Były to ostatnie chwile czterosil
nikowego samolotu bombowego typu Liberator
KG-933 „P” ze 178. Dywizjonu Bombowego RAF.

To były również ostatnie chwile załogi kpt. Wiliama D.
Wrighta. Wieża ogonowa z martwym strzelcem w środku
spadła na składy węglowe rzeźni miejskiej (obecnie rejon
Galerii Kazimierz). Fragmenty samolotu – prawdopodobnie
wraz z ciałami lotników – wpadły do Wisły. Najwięcej kawałków Liberatora spadło na teren składów na Zabłociu,
pomiędzy ulicami Lipową a Dekerta. Uratował się tylko jeden członek załogi. Wcześniej samolot dokonał zrzutu na
placówkę „Nida” 504, położoną 28 km od Piotrkowa, koło
wsi Górale. W drodze powrotnej maszyna została uszkodzona przez nocny myśliwiec i prawdopodobnie „dobita” przez
artylerię przeciwlotniczą w rejonie Krakowa. Tak zginęli szaleńczo odważni lotnicy z Wielkiej Brytanii i Australii, którzy
na słabo uzbrojonych bombowcach nieśli pomoc i nadzieję
dla bohatersko walczących żołnierzy AK oraz partyzantów.
To było swego rodzaju tragiczne pozdrowienie, pozdrowienie „z tamtej strony”, gdzie też trwała walka z Niemcami.

Mural przy
ul. Dąbrowskiego
na Zabłociu

Tragiczny znak nadziei
Ten płonący bombowiec, który pojawił się na ciemnym
niebie nad Krakowem, był znakiem nadziei. Znakiem, że
alianci są w Polsce, że cierpienie Polski dobiega końca.
Zdrada sojuszników politycznych nie może jednak rzutować na honor lotników alianckich niosących Polakom
pomoc i nadzieję. Czy upamiętniający ich bulwar nie powinien stać się miejscem szczególnej pamięci o wszystkich ofiarach powietrznych bitew nad naszą ziemią?

Głaz i mural
W 2014 roku wiślany bulwar po stronie Zabłocia otrzymał
nazwę Bulwaru Lotników Alianckich. W roku 2018 członkowie
Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP ufundowali
tu pamiątkowy głaz z tablicą poświęconą poległym lotnikom,
natomiast przy ul. Dąbrowskiego 14 został odsłonięty mural
przedstawiający pikującego Liberatora. To bardzo ważne wydarzenie po dziesięcioleciach tendencyjnego przemilczania przez
władzę ludową wkładu i ofiar lotników alianckich poniesionych
na ziemi polskiej. Groby są pamięcią ziemi. Małopolska była miejscem częstych katastrof lotniczych z czasów II wojny światowej.
Rozbiło się tu wiele samolotów, które startowały z odległych
baz we Włoszech. Prawda o śmierci tylu bohaterskich lotników
alianckich w walce o wolną Polskę powinna być znana i utrwalana, szczególnie wśród współczesnych młodych Polaków.
Tekst i zdjęcia: Stanisław Wojdyła
Prezes Stowarzyszenia Seniorów
Lotnictwa Wojskowego RP

Stanisław Wojdyła przy obelisku pamięci Liberatora
KG 933 „P” na Bulwarze Lotników Alianckich.

Pozostajemy dłużnikami Polski
Tylko mój Ojciec przeżył, a to dzięki bohaterstwu, dobrej
woli i niezłomnej nadziei patriotycznych Polaków. Za ten
heroizm i pełną nadziei wytrwałość w stawianiu czoła złu
– obejmującemu czas, geografię i kulturę – ja i cała moja
Rodzina jesteśmy wdzięczni i pozostajemy wiecznymi
dłużnikami Polski. To słowa Michaela Hammeta, syna
A. H. Hammeta, który jako jedyny uratował się z katastrofy Liberatora KG-933 na Zabłociu w Krakowie.
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Włoski bohater Polski

Francesco
Nullo – włoski bohater znany bar

dziej w Polsce niż w swojej ojczyźnie. Był ofi
cerem, kupcem, przyjacielem rewolucjonisty
Giuseppe Garibaldiego. Jego życie jest ściśle
związane z polskim zrywem niepodległościo
wym 1863 roku i stanowi wspaniały przykład ist
niejącej od wieków solidarności między dwoma
narodami – polskim i włoskim.

Francesco urodził się 1 marca 1826 roku w Bergamo
w zamożnej rodzinie handlarzy płótnem. Po szkole pracował
w rodzinnej fabryce, ale wkrótce wyjechał do Mediolanu,
gdzie zaangażował się w ruch rewolucyjny na rzecz zjednoczenia Włoch. Odegrał znaczną rolę w Wyprawie Tysiąca – zorganizowanej w 1860 roku pod wodzą Garibaldiego
przeciwko Królestwu Obojga Sycylii. W 1860 roku w bitwie
pod Calatafimi na Sycylii został ranny. Nie zrezygnował jednak z dalszej walki u boku Garibaldiego.

Garibaldczycy na ziemi polskiej
Mniej więcej w tym samym czasie w Polsce trwały
przygotowania do powstania styczniowego. Nullo był zaprzyjaźniony m.in. Ludwikiem Mierosławskim i Marianem
Langiewiczem. Zorganizował w Bergamo spotkanie w celu

rekrutacji wolontariuszy
dla sprawy polskiej. Pod
jego dowództwem powstała grupa ochotników
nazwana Legionem Garibaldi. Część garibaldczyków w kwietniu 1863 roku
dotarła do Krakowa i została wcielona do oddziału płk. Józefa Miniewskiego. Sam Francesco Nullo
został mianowany przez
polski Rząd Narodowy generałem. Niedługo potem
– 5 maja – poległ w starciu z wojskami rosyjskimi
pod Krzykawką. Jego grób
znajduje się w Olkuszu.
W 1915 roku na miejscu
bitwy pod Krzykawką wzniesiono pomnik Francesco Nullo
i innych włoskich bohaterów, którzy zginęli za wolność Polski. Jego imię nosi wiele ulic polskich miast oraz trzy szkoły.
5 maja 1993 roku, w 130. rocznicę śmierci Poczta Polska
wydała dedykowany mu znaczek.
Francesca Cuccu

Fot. Dreamcatcher25/CC BY 3.0/Wikimedia Commons

Adampol i Mickiewicz

Cmentarz w Olkuszu, gdzie spoczywa Francesco Nullo
oraz garibaldczycy, którzy zgineli podczas powstania
styczniowego (1863).
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W 2016 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła
się konferencja zorganizowana przez Ambasadę Turecką i Instytut Yunusa Emre poświęcona sześciu wiekom
relacji polsko-tureckich. Wziął w niej udział wybitny
historyk prof. Ilber Ortaylı, który podsumował procesy
zachodzące w stosunkach obu krajów na przestrzeni dziejów. Natomiast ambasador Turcji w Warszawie
Tunç Üğdül podkreślił, że fundamenty przyjaźni między
Polską a Turcją sięgają czasów Imperium Osmańskiego. Przypomniał też o miejscowości Polonezköy pod
Stambułem, która wcześniej nosiła nazwę Adampol
(na cześć założyciela Adama Czartoryskiego), a obecna
nazwa oznacza po turecku „polska wieś”. Mieszkają tu
obywatele tureccy polskiego pochodzenia, potomkowie
emigrantów po powstaniu listopadowym. W Stambule
(dawniej Konstantynopol) spędził ostatnie miesiące życia Adam Mickiewicz (+1855). W domu, w którym zmarł,
znajduje się poświęcone mu muzeum.
Nadesłał Yahya Han Erbaş

Polska królowa
ze Słowenii

Bułgarska poetka
i tłumaczka
literatury polskiej



Poszukując historycznych powiązań między krajami partnerskimi
w projekcie SASME +, natknąłem się na interesującą historię. Otóż
okazuje się, że Anna Cylejska, królowa Polski i wielka księżna Li
twy, miała słoweńskie korzenie.

W 1380 roku hrabia Wilhelm I z Celje (środkowo-wschodnia Słowenia) poślubił polską królewnę Annę, córkę króla Kazimierza Wielkiego, z rodu Piastów
– pierwszej polskiej dynastii królewskiej. Anna Cylejska była jedyną córką tej
pary. Po śmierci ojca w 1392 roku i ponownym ślubie matki Anna pozostała pod
opieką krewnego, Hermana II z Celje. W 1399 roku umierająca królowa Jadwiga,
pierwsza żona Władysława Jagiełły, wyraziła ponoć życzenie, aby to właśnie
Anna, jej dalsza krewna, została jej następczynią na tronie polsko-litewskim
(jedyne dziecko Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły, córka Elżbieta
Bonifacja, zmarła niedługo po urodzeniu, cztery dni przed śmiercią matki). Za
małżeństwem Jagiełły z wnuczką Kazimierza
Wielkiego opowiadali się także panowie małopolscy. Ślub odbył się w roku 1402 w Krakowie.
Rok później Anna Cylejska została koronowana
na królową Polski. Zmarła w roku 1416. Spoczęła w katedrze wawelskiej, w pobliżu ołtarza
św. Doroty.

Dora Gabe
– portret
z młodości

Tanja Vrčkovnik

Fot. Pixaby

Anna Cylejska, druga żona Władysława
Jagiełły, mal. Marceli Krajewski

Dora Gabe
w wieku 79 lat;
rok 1965

Dora Gabe (1888–1983) należy do
najbardziej znanych i lubianych bułgarskich poetów XX wieku. Studiowała filologię romańską w Genewie
i Grenoble. Była m.in. współzałożycielką i dożywotnim prezesem bułgarskiego Pen Clubu. Po II wojnie
światowej pracowała w Ambasadzie
Bułgarii w Warszawie. Była nie tylko
poetką i pisarką, ale także wybitną
tłumaczką i propagatorką literatury
polskiej. Przetłumaczyła na bułgarski m.in. utwory Adama Mickiewicza,
Kazimierza Wierzyńskiego, Juliana Tuwima, Jana Kasprowicza, Władysława
Broniewskiego oraz Juliusza Słowackiego – jej interpretacja słynnego
poematu Anhelli uznawana jest za
szczególnie wybitne osiągnięcie sztuki przekładu. Była znawczynią polskiej
literatury i kultury. Przyjaźniła się z Kazimierzem Przerwą-Tetmajerem i Leopoldem Staffem, a Stanisław Ignacy
Witkiewicz namalował nawet jej portret. Wiele swoich wierszy poświęciła
polskim przyjaciołom oraz Warszawie.
Jej utwory – przetłumaczone na język
polski – można znaleźć w antologiach
i wyborach poezji bułgarskiej.
Boryana Savova

Zamek w Celje, Słowenia
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internetowa domówka

Ach, te Seniorki!
– przeżyjmy to jeszcze raz!



Pandemia trzyma nas ciągle w potrzasku i mocno ogranicza życie
towarzyskie, ale nie wolno poddawać się smutnym myślom i rezyg
nować z aktywności i radości życia. Dlatego „Głos Seniora” z okazji
Dnia Kobiet zorganizował internetową Domówkę z DJ Wiką na żywo
i zaprosił Seniorów do tańca i wspólnej muzyczno-modowej zabawy.

zabawA przy muzyce Meksykańskiej

„Ach, te Seniorki!” –
motto Domówki z DJ Wiką
i Głosem Seniora okazji
tegorocznego Dnia Kobiet
nawiązywało do znanej piosenki „Ach, te baby!”. Imprezę prowadził
Łukasz Salwarowski, oprawę muzyczną zapewnili DJ Wika, czyli
Wirginia Szmyt, oraz DJ Kris, czyli Krzysztof Barszcz, a udział wzięli
m.in. Stylowi Seniorzy, którzy zaprezentowali pokaz mody. W wydarzeniu on-line uczestniczyło ponad 600 osób z różnych miejsc
Polski i z zagranicy. Nagranie obejrzało do tej pory ponad 80 tysięcy
odbiorców. Zapraszamy do obejrzenia wszystkich, którzy jeszcze nie
widzieli: www.facebook.com/GlosSeniora. Następna domówka
już niedługo. Śledźcie nas na Facebooku!

N i e k t ó r e k om e n t a r z e z t r ansm i sj i na ż y wo – Fac e boo k L i v e
 awiłam się z Wami na żywo i oglądałam już kilka razy. Akurat
B
samotnie przesiaduję w domku z powodu choroby. Pozdrawiam
serdecznie i życzę dużo zdrówka – Krystyna Sopel.

Dziękuję
za umilenie wieczoru oraz Dnia Kobiet, za konkursy z nagrodami, za ciekawy program w czasie zabawy – Grażyna Bialik.

 uper! Seniorzy mogą żyć twórczo i aktywnie – Teresa Žuk oraz
S
Seniorzy z Litwy.
Super było!!! Jeszcze raz wielkie dzięki!!! Oby więcej takich
imprez w obecnym czasie!!! Powtarzam dzisiaj świetną zabawę
dla ciała i ducha!!! Pozdrawiamy serdecznie – Barbara Miller.

Dzięki wsparciu firm partnerskich w trakcie Domówki z DJ Wiką i Głosem Seniora odbyło się kilkanaście
konkursów aktywizujących, a zwycięzcy mogą cieszyć się różnymi wspaniałymi nagrodami.
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„Basik, tylko

śpiewaj energetycznie”

Zanim dotarła Pani do finału, przeszła Pani eliminacje,
w których wzięło udział około 3 tysiące osób. Osta
tecznie na scenie stanęło około czterdziestu uczest
ników, z których czworo awansowało do ścisłego fi
nału. Przeszła Pani długą drogę do zwycięstwa. Co
zmienił w Pani życiu ten program?
Wokół mnie dzieje się coś niesamowitego. Spotyka mnie
od ludzi wiele miłych rzeczy. Dostaję kwiaty od sąsiadów
i znajomych. Zdarzyło się, że przyniesiono mi tort do domu
[śmiech]. Przede wszystkim nie jestem sama. Czuję, że ludzie
cieszą się razem ze mną. To daje takie ciepło „w środku”.
Kto jest Pani muzycznym idolem i inspiracją?
Staram się słuchać dobrej muzyki i dobrych wykonawców: Ella Fitzgerald, Natalie Cole, Quincy Jones, Stevie Wonder. To mój muzyczny azymut.
Z jednej strony wyróżnia się Pani wyrazistym, przebo
jowym wizerunkiem, a z drugiej – w Pani głosie i sło
wach jest delikatność, subtelność i ciepło…
Tak naprawdę to lubię „przysmucać”.  Ale mąż mówił: „Basik,
nie smuć, tylko śpiewaj energetycznie”. Bo ludzie lubią podrygiwać do muzyki, potupać nóżką, żeby się pozytywnie podładować. Zresztą to mąż dobierał mi repertuar i w tym względzie
nie miałam wiele do powiedzenia. Natomiast w życiu to aż tak
energetyczna nie jestem.  Owszem, cieszę się z każdego dnia
i zawsze zaczynam go z uśmiechem. Ale nie jestem typem
osoby, która „góry przenosi”. Raczej biorę wszystko na spokój.
A wracając do wizerunku, powinien on współgrać z piosenkami.
Jeśli więc muzyka ma być energetyczna, to i wykonawca powinien być wyrazisty. Wchodząc na scenę, wchodzę w pewną rolę.
I czuję się tam jak ryba w wodzie. Ale w życiu codziennym jestem osobą stonowaną, starającą się utrzymać życiowy balans.
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Czy lubi Pani słowo „Senior”, czy raczej nie?
Senior czy nastolatek – to tylko nazwy, określenia umowne. Wiek to tylko liczba. Naprawdę liczy się to, co mamy
w sercu i to, co sobą reprezentujemy. Liczy się człowiek.
W wieku 67 lat zdobyła Pani wielką popularność
i grono fanów. Jest Pani świetnym przykładem aktyw
ności życiowej.
Moim sposobem na życie jest muzyka, która towarzyszy
mi każdego dnia, zarówno w momentach szczęśliwych, jak
i w chwilach trudnych, podczas smutku i łez, które odbierają
nam pozytywną energię. Muzyka daje mi adrenalinę, której
potrzebuję, siłę do działania, do życia, przyprawia o dreszcze, kumuluje energię i emocje, pomaga utrzymać młodość
ducha i ciała.

Pani Barbara z mężem Ireneuszem, który był muzykiem.
To małżonek namówił ją do udziału w The Voice Senior.
Niestety pan Ireneusz Parzęczewski odszedł niedługo
przed finałem programu.

Fot. Natasza Młudzik/TVP



Barbary Parzęczewskiej nie trzeba dziś w Polsce specjalnie
przedstawiać. Finałowy odcinek programu TVP2 „The Voice Se
nior” zgromadził przed telewizorami prawie 3 miliony widzów.
Pani Barbara, podopieczna Andrzeja Piasecznego, zapewniła
sobie zwycięstwo elektryzującym wykonaniem utworu „I will
survive” Glorii Gaynor oraz „Black Velvet” z repertuaru Alan
nah Myles. W rozmowie z „Głosem Seniora” zwyciężczyni
telewizyjnego talent show dla osób 60+ opowiedziała m.in.
o swoim wizerunku, aktywności, sposobach na dobry na
strój każdego dnia oraz muzyce, która leczy.

Kiedy tak Pani mówi, to przychodzą mi na myśl słowa
jednego z utworów Budki Suflera: „Muzyka to najlep
szy lek, ona jest jak w długiej trasie piąty bieg”…
Tak. Właśnie. Muszę powiedzieć, że mam problemy ze
stawami. Po prostu bolą mnie kolana i stopy. Ale kiedy mam
wyjść na scenę, zbieram się w sobie, biorę głęboki oddech
i koncentruję się na tym, że mam zaśpiewać. I zapominam
o bólu. To aktywność daje nam energię, która pozwala dalej żyć. Trzeba wprawić w ruch zarówno głowę, jak i ciało.
Co poradziłaby Pani osobom 60+, które zmagają się
z problemami samotności, izolacji, lękiem, jaki niesie
ze sobą czas pandemii? Sama straciła Pani niedawno
najbliższą osobę – męża…
Po prostu: trzeba chcieć coś robić. Trzeba chcieć podjąć
działanie. Wstać z fotela. Wyłączyć telewizor. Odciąć się od
napływających zewsząd złych wiadomości, które wpływają
na nas negatywnie, dołując, dobijając. Zadać sobie pytanie:
Na co czekam? Na ostatni dzień? Trzeba pokonać bierność. Wyjść. Odnaleźć w sobie pasję. Być może zadać sobie
pytanie: Co lubię? Może malować? A może szydełkować?
A może trzeba poszukać kogoś innego, kto podzieli moją
pasje i zaczniemy szydełkować razem, przy kawie, rozma-

wiając ze sobą? Trzeba szukać. Nie siedzieć. Nie ukrywać się
w czterech ścianach. Bo to jest najgorsze, co sobie możemy
zrobić. Bierność zabija naszą psychikę.
A oprócz muzyki ma Pani jeszcze jakiś sprawdzony
sposób na poprawę humoru?
W 2009 roku odkryłam u siebie nową pasję: malowanie. Maluję akrylem na płótnie. Na pewno w każdym z nas
drzemie jakiś talent, jakaś ukryta nuta. No i uśmiech. Po
prostu popatrzyć na życie z uśmiechem. Nie dopuszczać
do siebie tej złej energii, nie pozwolić jej nad sobą zapanować. Brać z życia to, co pozytywne. Wiadomo, na tym
świecie jest wiele bólu, ale trzeba zauważyć, że jest też
wiele piękna i dobra. Ostatnio oglądałam przepiękne zachody słońca. Aż trudno było uwierzyć, że to natura, a nie
namalowany obraz. Skupienie się na tym, co piękne, pozwala zapomnieć o tym, co złe i dodaje nam siły. Pamiętajmy o tym na co dzień.
Pani Barbaro, dziękuję za te piękne, krzepiące słowa.
Życzę więc niespożytej energii w życiu i na scenie.
Rozmawiała Katarzyna Curyło

JUBILEUSZ TAŃCZĄCYCH S e n i o r EK
Przed dziesięcioma laty przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim powołano zespół Tańczące
Seniorki, który wspaniale wpisuje się w misję naszej placówki, szczególnie w zakresie twórczej integracji i promocji naszych działań nie tylko w środowisku lokalnym, ale również
w kraju i poza jego granicami, biorąc udział w konkursach,
festiwalach, przeglądach artystycznych. Od początku istnienia kieruje nim Maria Wojtaszek, pedagog i animator
kultury, która skutecznie udowadnia, jak wielki wpływ ma
taniec na zdrowie, lepsze samopoczucie i poziom optymizmu. Wszystkie 33 członkinie tryskają energią i radością,
którą potrafią się dzielić z innymi. I tak na przykład zespół

zaprezentował program „Z tańcem po Europie” w Domach
Pomocy Społecznej, wielu instytucjach oświatowych i kulturalnych, a także podczas uroczystości okolicznościowych
organizowanych w Ostrowie Wielkopolskim, Kaliszu, Międzychodzie, Poznaniu oraz we wszystkich gminach powiatu
ostrowskiego, a także w Borysławcu na Białorusi, Truskawcu
na Ukrainie i na zaproszenie niemieckiego miasta partnerskiego Nordhausen. Za każdym razem występy Tańczących
Seniorek spotykały się z entuzjastycznym przyjęciem.
Tekst: Kazimierz Nawrocki
Zdjęcia: Irena Szczembara, Barbara Peukert
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AKTYWNY SENIOR

Pasja to czasem
powrót do korzeni



 ktywność na emeryturze może mieć różne oblicza. Jedni nadal angażują się
A
zawodowo, inni mają wreszcie czas na rozwijanie pasji, jeszcze inni odkrywa
ją zupełnie nowe dla siebie obszary zainteresowań. Poniżej przedstawiamy
rozmowę z Rosą Cappai z Siurgus Donigala, małej wioski w Sardynii, około 50
km od Cagliari, która od przejścia na emeryturę około 20 lat temu wypieka
chleby dla swojej rodziny i przyjaciół, kultywując tym samym piękną tradycję.
Kiedy nauczyłaś się robić chleb?
Miałam około 10 lat, kiedy mama nauczyła mnie proporcji składników i wyrabiania ciasta. Nie pozwoliła mi tylko
piec, bo byłam jeszcze za mała i chleb
mógłby się spalić. A to w tamtych czasach oznaczałoby, że nie byłoby co jeść
przez cały tydzień.

Stanislav, Bułgaria – prowadzi mały
sklep spożywczy w centrum Sofii,
co dzisiaj w każdym europejskim
mieście, „zalanym” supermarketami
i galeriami, jest ewenementem.
Giovanni (71),
Włochy; pasja –
malarstwo

Ditrich (61), Włochy;
pasja – fotografika
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Wypiekanie chleba to chyba duży
wysiłek fizyczny?
Kiedy piekę chleb, zwykle zaczynam
o 4 rano, ale czasami nie mogę się doczekać, kiedy zacznę! Nawet jeśli wstaję
wcześnie, nie czuję zmęczenia. Dla mnie
robienie chleba jest tak piękną rzeczą,
że odpłaca mi się to poświęcenie.
Co oznacza dla ciebie ten rytuał?
To pasja. Powrót do korzeni. Kiedy
czuję ciasto w dłoniach i pracuję nad
nim, uświadamiam sobie, że to najważniejszy pokarm w historii ludzkości, a to
budzi we mnie wspaniałe uczucie, które

Corrado (65), Włochy;
pasja – łowienie ryb

Rosa (70), Włochy; pasja
– pieczenie chleba

trudno mi opisać słowami. Pieczenie
chleba w domu to też taki mój mały
wkład w pomoc ludzkości.
Jaką refleksją mogłabyś się po
dzielić z ludźmi w twoim wieku?
Największym błędem w określonym
wieku jest brak bodźców. Taki stan to
przedsionek śmierci. Nasz umysł może
i musi pozostać aktywny. Można go stymulować w różny sposób, nawet jeśli
brakuje sił fizycznych – choćby przez
czytanie, szycie, wolontariat, wizyty
w bibliotece, kinie. Aby robić to wszystko, nie trzeba wielkiego wysiłku fizycznego. I należy być optymistą, wierzyć,
że każdy problem można rozwiązać
i każdą trudność przezwyciężyć 
Dziękujemy za podzielenie się z na
mi opowieścią o swojej pasji.
Rozmawiały:
Serena Cappai i Francesca Cuccu

Muzyka łączy pokolenia – romska kapela
w parku w Sofii, Bułgaria

Język obcy 60+

Na naukę
języków obcych
nigdy nie jest za późno



Utarła się opinia, że języków najlepiej uczyć się za młodu. Ale z drugiej strony powszechnie wiadomo,
że na naukę nigdy nie jest za późno. Naukowcy potwierdzają tę drugą opinię. Statystyki szkół języko
wych i uniwersytetów trzeciego wieku pokazują, że polscy Seniorzy coraz chętniej uczestniczą w tego
rodzaju zajęciach. Zatem to nie wiek jest najważniejszy, ale czas i chęci.
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We współczesnym świecie znajomość języków obcych
Ogromne znaczenie w nauce języków ma nasze życiowe
staje się coraz bardziej przydatna. W codziennym użyciu podoświadczenie. Seniorzy zwykle wiedzą, jaki sposób nauki
jawia się wiele zapożyczeń z języka angielskiego, a w wielu synajbardziej im odpowiada, jakie metody sprawdzają się w ich
tuacjach informacje są podawane bezpośrednio po angielsku.
przypadku. Jako dojrzali ludzie nie stawiamy sobie również
Wielu Seniorów ma również rodziny za granicą, więc nawet
nierealistycznych założeń dotyczących tempa nauki czy
podstawowa znajomość angielskiego może przydać się w poprzeskoczenia z jednego poziomu na drugi w 3 miesiące.
dróży lub ułatwić komunikację z wnukami. Nie do przecenienia
Seniorzy przeważnie są też lepiej zorganizowani i mają lepsą też korzyści prozdrowotne związane z nauką języka – to
szą motywację do nauki języka angielskiego niż młodzież,
świetny trening pamięci i doskonały sposób na opóźnienie stadla której nauka to często tylko kolejny przykry obowiązek.
rzenia umysłu nawet o 5 lat oraz utrzymanie
A jeśli na emeryturze brakuje nam tofunkcji poznawczych na wysokim poziomie.
warzystwa,
to nauka języka obcego może
Nauka języka to świetny treNauka języka obcego może stać się ciebyć
również
szansą na poznanie innych
ning pamięci i doskonały spokawym wyzwaniem i nowym celem w życiu,
Seniorów. Zresztą kursy językowe to także
sób na opóźnienie starzenia
zwłaszcza na emeryturze, gdy mamy więcej
rozrywka – zajęcia często prowadzone są
umysłu nawet o 5 lat oraz
utrzymanie funkcji poznawwolnego czasu i wreszcie możemy zrobić
z wykorzystaniem nowoczesnych technoczych na wysokim poziomie.
logii czy z elementami grywalizacji (wykocoś dla siebie. Zdobycie nowej umiejętności na pewno podniesie poczucie własnej
rzystanie elementów gier), co urozmaica
wartości, a może też pomóc w znalezieniu dorywczej pracy na
i uprzyjemnia naukę. Bardzo atrakcyjna może być zresztą
emeryturze. Ponadto znajomość języka angielskiego ułatwia
także nauka przez Internet. W sieci dostępnych jest wiele
czytanie i rozumienie anglojęzycznych nazw wielu produktów.
darmowych wartościowych materiałów czy aplikacji (np. DuJeśli lubimy podróże, a dotychczas nieznajomość języka poolingo), które pomogą nam opanować i utrwalić podstawy
wstrzymywała nas przed wyjazdem za granicę, to właśnie jest
języka obcego. Ucząc się języka obcego, połączymy przyszansa, aby to marzenie zrealizować bez obawy o to, że nie
jemne z pożytecznym i odniesiemy wiele korzyści. Dlaczego
więc nie spróbować?
dogadamy się w hotelu czy nie poradzimy sobie na lotnisku.
noru

ę

Sylwia Niewczas
Języka angielskiego uczę od 10 lat
(nauczałam m.in. w Wielkiej Brytanii).
Pracuję z osobami w różnym wieku.
Obecnie piszę doktorat o nauczaniu
języków obcych Seniorów. Prowadząc
zajęcia, stawiam przede wszystkim na
personalizację i relacje z kursantem.
Zapraszam na stronę
sylwianiewczas.com
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sprawny umysł

Piękny umysł nie zna wieku



 złowiek uczy się przez całe życie – głosi mądrość pokoleń. I powinien
C
się uczyć, aby utrzymać sprawność umysłową do starości – potwierdza
współczesna nauka. Warto wiedzieć, że na rynku wydawniczym jest wie
le ciekawych pozycji, które wspomagają Seniorów w treningu pamięci
i umiejętności poznawczych.

Jedną z takich pozycji jest książka autorstwa Pauliny Mechło i Pauliny Polek Piękny
umysł nie zna wieku, Wydawnictwo SENSUS (Grupa HELION), Gliwice 2020. To wyzwanie
dla tych, którzy chcą zadbać o dobrostan swojego umysłu. Autorki szczególnie polecają
ją osobom starszym ze względu na fakt, że systematyczne wykonywanie zebranych
w książce ćwiczeń pomoże poprawić pamięć i koncentrację oraz wyzwolić kreatywność.
Znajdziemy tu także ćwiczenia, które rozwiną myślenie twórcze i logiczne. Łamigłówki
i zagadki mają różny stopień trudności, więc każdy z Seniorów znajdzie coś dla siebie.
Wystarczy przygotować kartkę papieru i długopis oraz pozytywne nastawienie. Zapraszam Drogie Seniorki i Drogich Seniorów do ćwiczeń. Ja sama, mając 90 lat, codziennie
ćwiczę umysł i odwiedzam Was za pośrednictwem kolejnych numerów „Głosu Seniora”,
zachęcając do dbania o sprawny umysł.
Anna Przybyłek-Boraczyńska (90+)
Ambasadorka Głos Seniora, Honorowy Senior UTW Politechniki Krakowskiej

Ćwiczenie 1:

Połącz fragmenty przysłów w całość:

Albo rybki,
Apetyt rośnie
Biedny kupuje jedną kapotę,
Co dwie głowy,
Co powiesz w sekrecie,
Dzieci i ryby
Gdy luty zimny i suchy,
Gdzie głowa rządzi,
Jak cię widzą,
Jak się cenisz,
Jeśli wejdziesz między wrony,
Kiedy Pan Bóg zamyka wszystkie drzwi,
Kto mieczem wojuje,

tam człowiek nie błądzi.
ten od miecza ginie.
tak cię piszą.
tak cię cenią.
albo akwarium.
musisz krakać jak i one.
zawsze zostawia jakieś uchylone okno.
w miarę jedzenia.
sierpień będzie gorący.
to nie jedna.
głosu nie mają.
to wiedzą w całym powiecie.
ale na całe życie.

Ćwiczenie 2:

Zofia Czarnecka (92)

Przeczytaj poniższy tekst i zapamiętaj go.
Następnie zapisz na kartce to, co zapamiętałeś:

Ćwiczenie pamieci i koncentracji jest inwestycją. Inwestycją w lepszą
przyszłość. Nasz mózg potrzebuje codziennej dawki aktywności. Fizycznej, społecznej, ale także tej intelektualnej. Dbając o aktywność
fizyczną – warto skonsultować się z profesjonalistą, a jeśli chodzi
o aktywność społeczną – warto nawiązywać i pielęgnować relacje
z osobami nam bliskimi. Aktywność intelektualna to aktywność
związana z poznawaniem świata, uczeniem się nowych rzeczy, czytaniem książek, prasy i byciem na bieżąco, jeśli chodzi o różnego
rodzaju wydarzenia i zmiany na świecie.
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krzyżówka
5) metal z grupy
litowców
8) lecznica
9) rodzaj sita
10 rzeka, nad którą leży
Mostar
11) kot Gargamela
13) malarz, rzeźbiarz,
aktor
15) ang. uczony – nie
rozróżniał kolorów
16) przynosi szczęście
18) z Melchiorem
i Baltazarem
20) ogół zagadnień
poruszanych np.
w czasopiśmie
22) długi nóż myśliwski
25) znane biuro podróży
28) dziedzina medycyny
zajmująca się
przyczynami
i skutkami chorób
29) ptak w godle Polski
30) portugalskie wyspy
na Atlantyku
31) marka żelazek
33) antonim chudziątka
36) do poświęcania
wodą swięconą
37) łódź flisaków
39) cecha psa
41) ozdoba gotyckich
kościołów
42) tam Henryk IV
ukorzył się przed
Grzegorzem VII
45) zapusty
48) przerwa między
aktami w teatrze
49) traktor
50) ryś stepowy
51) Łagiewnicka
w Krakowie,
W-Z w Warszawie

4) ssak podobny
do lamy
5) służyła do
wymierzania kary
6) zimowe obuwie
7) dogmatyk, sekciarz
12) niejeden na róży
14) zrzęda, maruda
15) stolica Senegalu
16) specjalista od
pogody
17) kolor ochronny
mundurów
wojskowych
19) wykrywacz
kłamstw
21) inspektor
23) związek organiczny
– alkohol
stosowany do
wyrobu materiałów
wybuchowych
24) pewność,
utrzymywanie
równowagi
26) rudzielec
w piosence Marii
Koterbskiej
27) uiszczenie
należności,
kredytu
32) francuska woda
mineralna
34) dopływ Wisły
35) siedzi w klasie
w tej samej ławce
37) pozwala utrzymać
stałą temperaturę
38) zjada aktora
40) potocznie o wyroku
42) przechodzą po
plecach
43) przyroda
44) wódz Hunów
Pionowo:
46) pokrywa boisko
1) pieszczotliwie o psie
piłkarskie
2) 94% alkohol etylowy 47) materiał
na pieluchy
3) stan prawny, pozycja
1
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OTYŁOŚĆ
– EPIDEMIA
XXI WIEKU


 Polsce mamy już prawie 25% ludzi otyłych. To
W
także powszechny problem wśród polskich Senio
rów, tym bardziej, że ze względu na obecną pande
mię mało się ruszamy. Warto temu przeciwdziałać,
choćby z tego powodu, że badania nad polskimi
stulatkami wykazały, iż żaden z nich nie jest otyły.

Osoby otyłe nie mają dużych szans na długowieczność,
ponieważ otyłość prowadzi do wielu poważnych schorzeń,
takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, udary mózgu oraz
nowotwory – u kobiet to rak macicy i sutka, a mężczyźni są
bardziej narażeni na raka prostaty i jelita grubego. Ważne
jest jednak odróżnienie otyłości od nadwagi. Pomocny jest
w tym popularny indeks masy ciała (tzw. BMI), czyli iloraz
masy ciała, liczonej w kilogramach, do wzrostu w metrach
podniesionego do kwadratu. O nadwadze mówimy wtedy,
gdy jest on większy niż 25, a otyłość zaczyna się od 30.
U ludzi w podeszłym wieku ze względu na zmianę stosunku
mięśni do tkanki tłuszczowej, na korzyść tej ostatniej, najbardziej korzystne BMI mieści się w zakresie 25–27.

Dieta, ruch i zdrowy rozsądek
Najgroźniejsza dla Seniora jest tzw. otyłość brzuszna.
Spodnie czy spódnica, które nosiliśmy do niedawna, nagle nie chcą się dopiąć. Co ważne, nie jest to tylko kwestia
tłuszczu podskórnego. To głównie tłuszcz, który znajduje
się wewnątrz jamy brzusznej, prowadzi do wzrostu obwodu
talii i staje się powodem wielu poważnych zagrożeń zdrowia,
a nawet życia. Lekarstwem na otyłość w każdym wieku jest
oczywiście odpowiednia dieta oraz ruch. Potrzebny jest też
zdrowy rozsądek. Nie możemy wyznaczać sobie takich celów jak młodzi ludzie, czyli na przykład BMI nie 20–25, lecz
wystarczy 27–28. Pamiętajmy również, aby nie odchudzać
się zbyt gwałtownie. 7–10 proc. utraty wagi ciała rocznie to
granica bezpieczeństwa i nigdy nie należy schodzić poniżej
800 kcal na dobę.

Otyłość nie jest rodzinna
Jeśli z otyłości przejdziemy do nadwagi, możemy powiedzieć, że to już jest sukces. Niektórzy twierdzą, że otyłość
i choroby serca występują rodzinnie i nic na to nie poradzą.
Nieprawda. Genetyka to tylko 25%, reszta zależy od nas
samych. Kilkanaście lat temu naukowcy odkryli ciekawe
zjawisko nazwane paradoksem otyłości. Okazało się, że
śmiertelność z powodu chorób serca jest wyższa u osób
szczupłych oraz z prawidłową masą ciała niż u osób z nadwagą i niewielką otyłością. Podobną zależność zauważono
u chorych z udarem mózgu, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą oraz chorobą nerek wymagającą dializ. Dotychczas
nie udało się z całą pewnością określić, jaka jest przyczyna
tego zjawiska.

„Niewidoczny” tłuszcz
Okazuje się również, że wiele osób mimo prawidłowej
masy ciała narażonych jest na poważne choroby układu krążenia, bo „niewidoczny” tłuszcz może schować się
w jamie brzusznej. Warto też wspomnieć, że aktywność fizyczna, nawet kiedy nie powoduje chudnięcia, to rozprawia
się z tym niewidocznym z zewnątrz tłuszczem, a bez niej
– trudno pozbyć się zbędnych kilogramów. Jednocześnie nie radzę Seniorom, którzy chcą stracić na wadze,
kupowania i zażywania suplementów wspomagających odchudzanie, ponieważ mogą one wejść w kolizję z innymi lekami i wywołać poważne działania
uboczne.

DR MED. KRZYSZTOF CZARNOBILSKI
Specjalista Geriatrii,
Dyrektor ds. Lecznictwa
Szpitala MSWiA w Krakowie
– szpitala dedykowanego Seniorom
Ekspert Głosu Seniora
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Zielona moc

jarmużu


W kuchni polskiej warzywa kapustne są bardzo
popularne, jednak jarmuż – Brassica oleracea
L. var. acephala – jest stosunkowo mało zna
ny. A szkoda, ponieważ to prawdziwa skarbnica
prozdrowotnych związków dostępna w okresie
zimowym oraz na tzw. przednówku. Mało tego.
Według dra Joela Fuhrmana, znanego amery
kańskiego lekarza i dietetyka, jarmuż ma najlep
szy stosunek wartości odżywczej do ilości kalorii.

Sposoby na jarmuż

Jarmuż to odmiana kapusty o długich, dekoracyjnych
liściach barwy zielono-fioletowo-brązowej w zależności od
odmiany. Jest odporny na działanie niskiej temperatury – zbiór
jarmużu zaczyna się późną jesienią i trwa całą zimę, więc
możemy go spożywać w okresie, kiedy mamy do wyboru
mało świeżych warzyw i owoców. Młode listki jarmużu można jeść na surowo i w takiej formie jest dla nas najbardziej
wartościowy. Jego charakterystyczny smak dobrze komponuje się z innymi składnikami, np. warzywnych i owocowych
sałatkach, koktajlach, sokach. Na ciepło wspaniale nadaje
się do zup, zapiekanek, potrawek. Musimy jednak pamiętać,
aby długotrwała obróbka termiczna nie pozbawiła jarmużu
jego cennych właściwości, dlatego zaleca się blanszowanie,
krótkie duszenie lub gotowanie na parze.

l

l

Owocowy koktajl z jarmużem
Zmiksuj w blenderze liście jarmużu, kiwi, pomarańczę
oraz odrobinę soku z cytryny i garść płatków migdałów.
Uzupełnij wodą i mocno rozdrobnij.

l Jarmuż

duszony z czosnkiem i pomidorkami
koktajlowymi
Jarmuż rwiemy na drobne cząstki, dusimy na oliwie wraz
z rozdrobnionym czosnkiem, doprawiamy ziołami i lekko
solimy. Pod koniec duszenia dodajemy całe pomidorki.

Niepozorne liście jarmużu
Liście jarmużu świetnie nadają się do dekoracji potraw,
przez co często są marnowane. Tymczasem jest to bogate
źródło chlorofilu, błonnika, potasu, żelaza, wapnia oraz witamin B1, B2, B3, E, K i C. Oprócz tego jarmuż zawiera mnóstwo
polifenoli oraz innych fitozwiązków. Ma bardzo silny potencjał
antyoksydacyjny, czyli unieszkodliwiającym wolne rodniki, które wpływają destrukcyjnie na cały nasz organizm. Siła jarmużu
tkwi również w dużej zawartości glukonozylanów, a zwłaszcza
sulforafanu, wykazującego silne działanie przeciwnowotworowe, a także przeciwzapalnie, zapobiegające m.in. infekcji

Sałatka oczyszczająca
Młode listki jarmużu nacieramy delikatnie sokiem z cytryny, rwiemy na drobne cząstki, dodajemy drobno pokrojony seler naciowy, kawałki jabłka i pomarańczy.
Doprawiamy sokiem z limonki.

Helicobacter pylori, wywołującej m.in. wrzody żołądka. W jarmużu znajdziemy również dużo karotenoidów – beta-karotenu,
zeaksantyny, luteiny. Warto zwrócić uwagę szczególnie na
ten ostatni związek – luteina jest bowiem niezwykle ważna
dla oczu, ponieważ wpływa na opóźnienie procesów degeneracyjnych w obrębie plamki żółtej. Już dawka 6–20 mg na
dobę może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia
chorób oczu, a w 100 g jarmużu znajdziemy aż 38 mg luteiny!

�P
 obyty zdrowotne i regeneracyjne w malowniczo położonym ośrodku
w Karpaczu
�D
 iety warzywno-owocowe pod nadzorem dr n. med. Ewy Dąbrowskiej
� Tlenoterapia w kabinie normobarycznej z fitnessem płuc
�Z
 achowujemy wszelkie środki bezpieczeństwa związane z pandemią
Więcej informacji i aktualne promocje: +48 605 350 507

Honorujemy Ogólnopolską Kartę Seniora

www.sofra.com.pl
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nie
pij Muszyna
Cechini
– nie pij
byle czego
byle
czego


 upując w sklepie „mineralną”, nie zawsze zwra
K
camy uwagę na jej skład. Tymczasem nasz orga
nizm w około 60% składa się z wody i to woda
jest dla nas prawdziwym eliksirem życia i zdro
wia. Na szczególną uwagę wśród wielu wód za
sługują wody wysokozmineralizowne.

Czym są wody wysokozmineralizowane? Najprościej
rzecz ujmując, to wody wyróżniające się bogatym składem
mineralnym, a także charakteryzujące się wysoką zawartością minerałów, m.in. magnezu i wapnia. Suma składników
mineralnych w wodzie uznanej za wysokozmineralizowaną
przekracza 1500 mg/l. Do takich wód zaliczana jest woda
Cechini wydobywana na terenie Muszyny – znanej polskiej
miejscowości uzdrowiskowej. Suma składników mineralnych
wody Cechini wynosi około 1800 mg/l. Jest to prawdziwe
źródło mocy dla naszego organizmu. Dlatego dokonując
zakupu „mineralnej”, powinniśmy kierować się informacjami
o składzie, które znajdują się na odwrocie każdej butelki, nie
zaś wyglądem butelki czy atrakcyjnością etykiety.
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Najlepszą wodę tworzy natura
Woda Cechini pozyskiwana jest tylko z odwiertów zlokalizowanych na terenie Muszyny. Oznacza to, że jej jakość
i skład pozostają stałe i niezmienne. Zapewnienie wysokiej jakości nie byłoby możliwe przy pozyskiwaniu wody
z różnych źródeł i różnych terenów. Ponadto w Muszynie
występują naturalne warunki geologiczne (np. odpowiednie ukształtowanie terenu), które sprzyjają powstawaniu
unikatowej wody. Bo tak naprawdę to sama natura tworzy
to, co dla nas dobre i wartościowe. Każda kropla wody
Cechini – zanim trafi do szklanej lub ekologicznej butelki
(powstałej w 100% z recyklingu i nadającej się w 100% do
recyklingu) – pokonuje lata podziemnej wędrówki. W procesie naturalnej filtracji woda Cechini nasyca się ważnymi dla
życia minerałami, takimi jak wapń, magnez, potas. W efekcie
naturalnie doskonała woda znajduje swe miejsce w butelce,
która trafia w nasze ręce.

Dużo magnezu i wapnia, mało sodu
Woda Cechini zawiera około 61,62 mg prawdziwego magnezu oraz 325,80 mg prawdziwego wapnia. Minerały te rozpuszczone są w wodzie, a więc organizm z łatwością może je
przyswoić. Na uwagę zasługuje fakt, że minerały nie odkładają
się w organizmie, co oznacza, że go nie obciążają. Wysoka
zawartość wapnia w wodzie mineralnej Cechini jest szczególnie korzystna dla osób aktywnych fizycznie oraz osób starszych, bowiem z wiekiem coraz bardziej potrzebujemy tego
minerału ze względu na ryzyko osteoporozy i osteomalacji
(choroby metaboliczne kości). Należy także zwrócić uwagę,
że woda Cechini ma niewielką ilość sodu (czyli soli), dzięki
czemu może ją pić każdy, niezależnie od wieku. To ważna
informacja zwłaszcza dla Seniorów, bowiem wraz z wiekiem
osłabieniu ulega poziom filtracji nerek. Zatem Seniorzy nie
powinni dodatkowo przeciążać organizmu zbyt dużym spożyciem sodu. Podobnie jest w przypadku układu sercowo-naczyniowego – dieta bogata w sód często przyczynia się
do rozwoju nadciśnienia tętniczego. Warto mieć świadomość, że w innych wodach wysokozmineralizowanych
występują bardzo duże ilości sodu, niekiedy nawet
8-krotnie wyższe niż w wodzie Cechini. Stworzona
przez naturę woda z Muszyny posiada więc bardzo
duże ilości minerałów kluczowych do utrzymania
prawidłowych funkcji życiowych. Woda Cechini jest
odpowiednia dla każdego, kto ceni zdrowy tryb
życia, a szczególnie dla osób 60+.

Prosty sposób na zdrowie
Woda ma kolosalne znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania organizmu. Wpływa na utrzymanie stałej temperatury ciała i warunkuje prawidłowy przebieg istotnych procesów życiowych. Jest
absolutnie niezbędna do prawidłowego trawienia pokarmów, wchłaniania składników odżywczych,
wydalania produktów metabolizmu i toksyn. Jest to substancja, której nasz organizm nie potrafi
magazynować w większej ilości, dlatego też niezbędne jest jej regularne dostarczanie każdego
dnia. Jej niedobór może doprowadzić do odwodnienia, a w konsekwencji do zmniejszenia wydolności fizycznej organizmu, zaburzeń termoregulacji, zmniejszenia apetytu. Badania wskazują, że
niedobory wody prowadzą również do zaburzeń pamięci, koncentracji i nastroju. Najwięcej minerałów jest w wodach
wysokozmineralizowanych. Wybierając wodę, warto zwrócić uwagę m.in na ilości wapnia, ponieważ jego prawidłowa
podaż ma kolosalne znaczenie dla wykształcenia prawidłowej struktury kośćca i zminejszenia ryzyka
występowania chorób (np. osteoporoza). Picie wody i prawidłowe nawadnianie są zatem niezmiernie
ważne dla zdrowia i ogólnego samopoczucia.
dr Karol Augustowski, dietetyk

Szklanka zamiast filiżanki
Większość z nas codziennie wypija określoną ilość płynów (zupy, soki, herbata, kawa), nie zastanawiając się nad tym, jakich wartości dostarcza organizmowi.
Jak wiemy, dzisiaj wiele produktów zawiera dodatek sztucznych konserwantów
i cukrów, dlatego tym bardziej powinniśmy wybierać to, co naturalnie czyste,
bogate w minerały i w dodatku świetnie smakuje. Wysokozmineralizowaną
wodę Cechini można uważać za naturalny suplement diety, ponieważ nie tylko
nawadnia organizm, ale również dostarcza ważnych dla zdrowia minerałów,
w tym m.in. magnezu i wapnia, uzupełnia ich niedobory, wzmacnia odporność.
Zatem sięgając po kolejną filiżankę czarnej herbaty lub kawy z cukrem, zastanówmy się, czy nie moglibyśmy jej zamienić na szklankę smacznej, naturalnej
i bogatej w minerały wody, która wzbogaci i zróżnicuje naszą dietę? Nie pij byle
czego, szukaj zdrowia w naturze, ponieważ to, co natura sama stworzyła, jest
doskonałe i pełne wartości unikatowych dla zdrowia.
Więcej o unikatowych właściwościach wody Cechini na www.cechini-muszyna.pl

Woda i uroda
Picie wody wysokozmineralizowanej nie tylko
nawadnia organizm i dostarcza mu wartoś
ciowych składników mineralnych, ale też
doskonale wpływa na poziom nawilżenia
naszej skóry. To dzięki wodzie nasza skóra
zachowuje jędrność i elastyczność, zmniej
szają się cienie pod oczami, a stany zapalne
skóry łatwiej wyleczyć. Generalnie picie
odpowiedniej ilości wody znacznie
polepsza kondycję skóry. Wielu der
matologów i dietetyków wskazuje
na fakt, że już niewielkie odwod
nienie organizmu zaburza pracę
komórek odpowiedzialnych za
produkcję kolagenu i elasty
ny, co oznacza przyspieszenie
procesu starzenia i powstawa
nia zmarszczek.
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Spacer na
„wolnym wybiegu”

 iewątpliwie spacer i zabawa na świeżym jest dla Senio
N
rów najlepszym lekarstwem na pandemiczny stres. Udo
wodnili to słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Bydgoszczy, którzy tuż po świętach
wielkanocnych przebrani za „kurki” udali się na „wolny
wybieg”. Dlaczego jako „kurki”? Bo pozazdrościli nioskom
swobody życia na wolności w okresie pandemii.

Seniorzy mają teraz przymusowy areszt domowy. Za to zwykłe nioski
mogą do woli biegać na wolności. Na spacer rehabilitacyjny na „wolnym
wybiegu” w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku wybraliśmy się po świątecznym objedzeniu. Na spotkanie przyszło sześć
„kurek” i jeden kogut. Było gdakanie, grzebanie w piasku, szukanie jajka,
zaloty koguta i spacer z podniesionymi grzebieniami.

Odtrutka na rzeczywistość
Po intensywnym wysiłku, radosnym trzepotaniu skrzydełkami i gdakaniu nastąpiła skromna biesiada, złożona przede wszystkim z jajek. Po
zaspokojeniu głodu nadszedł czas na opowieści i dowcipy z życia drobiu
– relacjonuje organizatorka cotygodniowych spacerów nordic walking,
Bożena Sałacińska. – Spacer był niesamowity. Najbardziej ubawiliśmy
się naśladując kury. Swoim zachowaniem wzbudziliśmy rozbawienie
u licznie mijanych spacerowiczów. Myślę, że sprawdziliśmy się jako
aktorzy – mówi z dumą Bogusława Bzdzion. – Zabawa w kurki była możliwa dzięki Czesławie
Makowskiej, która zaprojektowała i wykonała piękne, krwistoczerwone grzebienie
dla kurek i jedynego

koguta – dodaje uśmiechnięta Elżbieta Domagała.
Jak podobają się Wam szaleństwa słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Bydgoszczy? Czy nie jest to świetna odtrutka
na skrzeczącą rzeczywistość?
Miłosz Sałaciński

Patriotyczne nordic walking
Aktywność fizyczną na świeżym powietrzu można także połączyć z żywą
lekcją historii. W 76. rocznicę wyzwolenia swojego miasta członkowie
sekcji nordic walking działającej przy Kazimierzowskim Uniwersytecie
Trzeciego Wieku w Bydgoszczy odbyli patriotyczny spacer brzegiem
Wisły, aby odwiedzić miejsca, w których w końcu stycznia 1945 roku
toczyły się krwawe walki Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego
z okupantem niemieckim. Wszyscy uczestnicy otrzymali ostatnie wydanie „Głosu Seniora” oraz notatnik medyczny „Wykaz przyjmowanych
leków” – prezent od Stowarzyszenia MANKO. Trasa liczyła około 8 km
i prowadziła wzdłuż wałów przeciwpowodziowych. Patriotyczny charakter spaceru pięknie zaakcentowano flagą Bydgoszczy.
Bożena Sałacińska
44

www.glosseniora.pl

MYŚL ZDROWO



Na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Szpitala Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Krakowie rocznie hospitalizowa
nych jest ponad 1500 pacjentów. Znaczna część z nich to osoby
starsze, które trafiają do nas z powodu urazów, które oprócz zmian
zwyrodnieniowych stawów kolanowych i biodrowych, są najczęst
szą przyczyną hospitalizacji w naszym Oddziale – mówi w rozmowie
z „Głosem Seniora” dr n. med. Marek Libura, Kierownik Oddziału
Urazowo-Ortopedycznego krakowskiego Szpitala MSWiA.

Ryzyko urazów
można zminimalizować
Jakim urazom najczęściej ulegają Seniorzy, a także
osoby z niepełnosprawnością ruchową?
Najczęstszymi przyczynami hospitalizacji u tej grupy
pacjentów są złamania bliższego końca kości udowej, czyli
złamania przezkrętarzowe, oraz złamania szyjki kości udowej. Wymagają one leczenia operacyjnego i stanową poważne zagrożenie zdrowia oraz życia dla pacjentów w wieku
podeszłym. Ten typ złamań, określany także jako złamania
biodra, często stanowi początek spirali zdarzeń prowadzącej do pogorszenia czy wręcz załamania stanu ogólnego
pacjenta, a co za tym idzie – znacznego skrócenia długości
życia. Powikłania zatorowo-zakrzepowe, zmiany zapalne
w obrębie płuc czy dekompensacja układu krążenia mogą
doprowadzić do zgonu pacjenta. Do urazów będących przyczyną hospitalizacji osób starszych należy zaliczyć również
złamania miednicy, końca dalszego kości promieniowej oraz
końca bliższego kości ramiennej. Należy tu również wymienić złamania kręgosłupa oraz urazy głowy. Wreszcie należy
wspomnieć o złamaniach żeber i ich powikłaniach, czyli
odmie opłucnowej i krwiakach jamy opłucnowej.
Do wielu nieszczęśliwych wypadków dochodzi czę
sto we własnym domu…
Główną przyczynę urazów
u osób starszych stanowią tzw.
upadki niskoenergetyczne –
z własnej wysokości, do których
dochodzi w domu lub w jego bezpośrednim otoczeniu. Analizy danych statystycznych wskazują, że
upadek jest najczęstsza przyczyną hospitalizacji osób po 65. roku
życia w SOR-ach z powodów urazowych. Ryzyko upadku wzrasta
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wraz z wiekiem. Wynika to m.in. z postępującego pogorszenia wzroku i funkcji poznawczych, spadku siły mięśniowej,
rozwoju zmian zwyrodnieniowych stawów, chorób układu
nerwowego (m.in. zespoły parkinsonowskie), jak również
problemów z ciśnieniem tętniczym, zawrotów głowy czy
niepożądanych skutków interakcji lekowych.
Co możemy zrobić dla osób starszych, aby zapobiec
tym zagrożeniom?
Często są to działania na pozór banalne i oczywiste, np.
ściągnięcie zwijających się dywanów, usunięcie progów,
zabezpieczenie kabli, o które można się potknąć. Niezwykle istotne jest prawidłowe oświetlenie mieszkania. Ryzyko upadku redukuje obuwie domowe z antypoślizgowymi
podeszwami. Kluczowe jest odpowiednie zabezpieczenie
łazienki, w której nawet niewielka ilość wody na płytkach
może doprowadzić do niebezpiecznego poślizgnięcia. Maty
antypoślizgowe na podłodze i w wannie oraz innowacyjne
rozwiązania, takie jak drzwiczki, przez które można wejść do
wanny bez wysokiego unoszenia kończyn, pozwolą uniknąć
wielu nieodwracalnych w skutkach upadków. Należy rozważyć też montaż siedzisk do wanny czy krzeseł prysznicowych w kabinie, a także poręczy
czy uchwytów, którą mogą stanowić ostatnią deskę ratunku w przypadku zawrotów głowy. Jeżeli to
możliwe, trzeba zapewnić Seniorom pomoc przy czynnościach takich jak wymiana żarówki czy wieszanie firan. A przede wszystkim
należy budować u osób starszych
świadomość zagrożeń istniejących
w codziennym otoczeniu i wskazywać możliwości ich eliminowania.

Drzwiczki
ortopedyczne
OBD – bezpieczeństwo,
komfort, samodzielność



Z myślą o osobach starszych, otyłych, z ograniczoną z róż
nych powodów sprawnością ruchową, które mają problemy
z wejściem i wyjściem z wanny, powstały drzwiczki ortope
dyczne OBD. Warto zapoznać się z tym rozwiązaniem, ponie
waż zwiększa ono bezpieczeństwo i komfort podczas kąpieli
oraz pozwala na samodzielność w dbaniu o higienę osobistą.

Drzwiczki OBD można zamontować w każdej wannie. Jest to dużo tańsza i wygodniejsza
alternatywa dla zakupu nowej wanny z drzwiami czy uciążliwego remontu łazienki. Cena
drzwiczek wraz z montażem oraz 5-letnią gwarancją to koszt 2.990 zł – a z Ogólnopolską Kartą Seniora o 299 zł taniej. Jest to produkt wykonywany na zamówienie. Najpierw umawiamy
się na pomiar w domu klienta. Czas realizacji
zamówienia trwa około 2 tygodnie, natomiast
montaż gotowych drzwiczek – około 4 godziny.
Każde drzwiczki są wykonywane pod indywidualne zamówienie, dlatego idealne pasują
do wanny i są w 100% wodoszczelne. Ponadto
są odporne na pęknięcia i uszkodzenia me-

chaniczne. Drzwiczki otwierają się i zamykają
w bardzo prosty sposób. Jak to funkcjonuje? Bardzo prosto: otwieramy drzwiczki, wchodzimy do
wanny, nalewamy wodę; po zakończonej kąpieli
najpierw spuszczamy wodę, a następnie otwieramy drzwiczki i bezpiecznie wychodzimy z wanny.
Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba podnosić
nóg, co może skutkować utratą równowagi lub
poślizgnięciem się na mokrej powierzchni.
Warto też podkreślić, że drzwiczki ortopedyczne OBD są szczególnie pomocne dla osób,
które mają problemy ze wstawaniem i biorą
prysznic w wannie, korzystając z kąpielowych
czy prysznicowych krzeseł, taboretów lub ławeczek nawannowych.

Firma OBD oferuje
10% zniżki – czyli
o 299 zł mniej – na
Ogólnopolską Kartę
Seniora.

Drzwiczki ortopedyczne OBD w cenie 2.990 zł – wraz z montażem oraz
5-letnią gwarancją. Cena z Ogólnopolską Kartą Seniora to 2.691 zł.
Zadzwoń i zamów bezpłatny i niezobowiązujący pomiar:
530 849 412, pn–pt. 10:00-18:00
Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę: drzwiczkiobd.pl

Odpowiedz na pytanie:
UWAGA KONKURS!
– „Dlaczego drzwiczki ortopedyczne OBD polepszyłyby komfort Twojego codziennego życia?”

Wygraj bezpłatny montaż drzwiczek OBD!
Drzwiczki ortopedyczne OBD są
produktem nie tylko solidnym, ale także
estetycznym. Wykonane są z wysokiej
jakości tworzywa akrylowego oraz
chromowanej stali nierdzewnej.

Odpowiedzi prosimy przesyłać pod adres konkurs@manko.pl
do 16 maja 2021 r.
Zdjęcie zwycięzcy oraz nagrody – zamontowanych w wannie drzwiczek ortopedycznych OBD – opublikujemy w kolejnym numerze!

47

MINISTER ZDROWIA WRAZ Z GŁÓWNYM INSPEKTOREM SANITARNYM W DOBIE
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Nie pozwól się
zaskoczyć
PNEUMOKOKOWEMU
ZAPALENIU PŁUC

Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka choroby pneumokokowej2-5
Nie czekaj!
Porozmawiaj z lekarzem o szczepieniu przeciw pneumokokom.
Nawet jeśli jesteś zdrowy, możesz być narażony na

PNEUMOKOKOWE ZAPALENIE PŁUC2,6

SPRAWDŹ, czy jesteś w grupie ryzyka
choroby pneumokokowej?2-5

Rozwiąż poniższy quiz i pokaż wyniki swojemu lekarzowi.

CO TO JEST?

Potencjalnie poważna bakteryjna choroba płuc.
Można się nią zarazić w każdej chwili i w dowolnym
miejscu2,6.

JAK BARDZO JEST POWAŻNE?

Niekiedy choroba wymaga pobytu w szpitalu.
W rzeczywistości 1 na 20 osób może umrzeć7,8.

PNEUMOKOKOWE
ZAPALENIE PŁUC

może być ciężkim
powikłaniem zakażenia
wirusem GRYPY9.

SZCZEPIENIA PRZECIW
PNEUMOKOKOM

mogą być podawane tego
samego dnia co szczepienie
przeciw GRYPIE10,11.

Ile masz lat?

18–49

50+

Wiek jest jednym z głównych czynników ryzyka zachorowania
na pneumokokowe zapalenie płuc. Jednak pacjenci dorośli
z chorobami współistniejącymi niezależnie od wieku również
mogą być w grupie ryzyka.

Czy chorujesz na jakiekolwiek choroby przewlekłe
(np. astma, POChP – przewlekła obturacyjna choroba
płuc, cukrzyca, przewlekłe choroby serca) bądź Twój
układ odpornościowy jest osłabiony?

TAK

NIE

Choroby przewlekłe mogą zwiększać ryzyko pneumokokowego
zapalenia płuc, niezależnie od wieku.

Czy palisz papierosy?

TAK

NIE

Palenie tytoniu niszczy tkankę płuc, co sprawia, że płuca stają
się bardziej podatne na zakażenia, takie jak pneumokokowe
zapalenie płuc.
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PNEUMOKOKOM ORAZ GRYPIE W GRUPACH RYZYKA U OSÓB DOROSŁYCH*,**,1

GRUPY RYZYKA CHOROBY
PNEUMOKOKOWEJ3-5
CHOROBY PRZEWLEKŁE

WIEK

Populacja powyżej
50. r.ż.

NIEZDROWE
ZACHOWANIA
Palenie tytoniu,
nadużywanie alkoholu

Przewlekłe choroby serca, przewlekłe
choroby płuc (w tym astma), cukrzyca,
przewlekłe choroby wątroby (w tym marskość
wątroby), anemia sierpowata, wyciek płynu
mózgowo-rdzeniowego, implant ślimakowy,
wrodzona i nabyta asplenia (brak śledziony)

ZABURZENIA ODPORNOŚCI
Wrodzone i nabyte zaburzenia odporności,
zakażenie HIV, przewlekłe choroby
nerek, zespół nerczycowy, białaczka,
chłoniak Hodgkina, chłoniaki nieziarnicze,
immunosupresja, uogólniona choroba
nowotworowa

PAMIĘTAJ!

PNEUMOKOKOWE ZAPALENIE PŁUC
może być ciężkim powikłaniem zakażenia wirusem GRYPY9.

Nie czekaj!
Porozmawiaj z lekarzem o szczepieniu przeciw pneumokokom.
Dowiedz się więcej na:

www.PneumokokoweZapaleniePluc.pl

* W tym u osób po 60. roku życia i przewlekle chorych, ponieważ przewlekłe choroby płuc, układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, niewydolność nerek i zaburzenia odporności sprzyjają zachorowaniom na zapalenie płuc. ** Komunikat Ministra Zdrowia i Głównego
Inspektora Sanitarnego z 18 kwietnia 2020 zawiera szerszą listę wskazówek dotyczących realizacji szczepień w dobie pandemii COVID-19. W prezentowanym materiale zawarte są tylko wybrane wskazówki dotyczące prowadzenia szczepień. 1. Komunikat Ministerstwa
Zdrowia w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19. https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-wykonywania-szczepien-ochronnych-w-czasie-pandemii-covid-19/ (dostęp: 03.2021); 2. American Lung Association:
https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/pneumonia/pneumococcal (dostęp: 03.2021); 3. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego 26 października 2020 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021 https://pssekrakow.pl/
attachments/article/2074/2020%2010%2028%20PSO_na_2021%20rok_akt.pdf (dostęp: 03.2021); 4. Centers for Disease Control and Prevention. Pneumococcal Disease. Risk Factors and Transmission. https:// www.cdc.gov/pneumococcal/about/risk-transmission.
html (dostęp: 03.2021); 5. European Center for Disease Prevention and Control. Pneumococcal Disease: Recommended vaccinations https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByDisease?SelectedDiseaseId=25&SelectedCountryIdByDisease=-1 (dostęp: 03.2021);
6. American Lung Association: https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/pneumonia (dostęp: 03.2021); 7. Centers for Disease Control and Prevention. Pneumococcal Disease. Symptoms and Complications: https://www.cdc.gov/pneumococcal/
about/symptoms-complications. html (dostęp: 03.2021); 8. Centers for Disease Control and Prevention. Pneumococcal Disease. Fast Facts You Need to Know about Pneumococcal Disease: https://www.cdc.gov/pneumococcal/about/facts.html (dostęp: 03.2021); 9. Song JY,
et al. Clin Vaccine Immunol. 2015;22:229–234; 10. Charakterystyka produktu leczniczego Prevenar 13 z 25.11.2020; 11. Charakterystyka produktu leczniczego PneumoVax 23, http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ProduktSzczegoly.aspx?id=21888 (dostęp: 03.2021).

PP-PRE-POL-0328

Konsultacja medyczna: dr n. med. Marcin Czarnecki – specjalista chorób zakaźnych, specjalista chorób wewnętrznych. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu / Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby oraz Nabytych Niedoborów Odpornościowych, UM we Wrocławiu

MYŚL ZDROWO

Jedynie profilaktyka

może nas uchronić przed
pandemią wirusową



 złowiek żyje w środowisku biolo
C
gicznym ze zwierzętami, roślinami,
owadami, grzybami, bakteriami, wi
rusami. Razem tworzymy złożony
system biologiczny. Bakterie i wi
rusy chorobotwórcze znajdują się
stale wokół nas – nie tylko w okre
sie pandemii. Jednak chorują tyl
ko niektóre osoby. Z reguły nie za
padają na chorobę infekcyjną lub
przechodzą ją lekko osoby, które
mają dużą odporność, czyli spraw
ny układ immunologiczny (poza
wyjątkami, kiedy odporny orga
nizm, spotka się z niezwykle jado
witym dla niego wirusem) – mówi
prof. Dr hab. Irena Ponikowska.

Tuż po wtargnięciu wirusa do organizmu człowieka, włącza
się aktywność układu immunologicznego i rozpoczyna się
walka. Niestety, nie zawsze wygrywa nasz organizm. Osłabienie układu immunologicznego występuje w niektórych chorobach, jak na przykład cukrzycy, otyłości, nadciśnieniu, chorobach płucno-oskrzelowych, a także u osób w podeszłym
wieku oraz przyjmujących sterydy czy inne leki immunosupresyjne. Osłabienie układu immunologicznego występuje
również u osób prowadzących nieprawidłowy styl życia oraz

u dzieci, których zachowanie zdrowotne nie jest prawidłowe.
Nieprawidłowy styl życia obejmuje przede wszystkim:
 rak aktywności fizycznej,
b
nieprawidłowe odżywianie się,
l nadużywanie używek,
l spędzanie dużo czasu przy komputerze,
l brak światła słonecznego,
l zaburzenie rytmów biologicznych,
l bezsenność,
l stres,
l depresja,
l ciągły pośpiech.
l
l

Obniżona odporność u dzieci
Pandemia i restrykcje z nią związane sprzyjają zaistnieniu
i rozwojowi większości tych czynników. Wszystkie te przyczyny osłabiają układ immunologiczny i sprzyjają infekcjom.
Dzieci podobnie jak dorośli również prowadzą nieprawidłowy
styl życia, co często zależy od ich rodziców. Bardzo często
zapadają na infekcje grypowe i przeziębienia, ponieważ ich
układ odpornościowy jest słaby. Obecnie najmłodsi są mało
zahartowani, tylko w niewielkim stopniu korzystają z leczenia
uzdrowiskowego. Przyczyną obniżonej odporności u dzie50
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Prof. dr hab. med. Irena Ponikowska
Kierownik Katedry Balneologii
i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Pracownik Collegium Medicum w Bydgoszczy,
Prezes Polskiego Towarzystwa Balneologii
i Medycyny Fizykalnej

z Ogólnopolską Kartą Seniora
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8% zniżki
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Sponsorem artykułu jest
Polex i St. George ciechocińskie
zakłady lecznicze z tradycjami.

Ogól

Najważniejszymi czynnikami, od których zależy przezwyciężenie pandemii, są
nie tylko szczepienia, ale przede wszystkim
praca nad wzmocnieniem układu odpornościowego poprzez wdrożenie programów profilaktycznych.
Szczepionki stymulują układ odpornościowy i wyzwalają
odporność swoistą do walki z danym wirusem, jednak wywołują odporność tylko w ograniczonym zakresie i lepiej
działają u tych osób, u których układ immunologiczny nie
jest bardzo osłabiony. Ponadto szczepionki na daną chorobę nie dają odporności na inne wirusy czy bakterie. Aby
ustrzec nasze społeczeństwo przed chorobami infekcyjnymi, nie wystarczą szczepionki, nawet te najlepszej jakości, ponieważ wirusy i bakterie zawsze będą obok nas.
Należy natomiast podjąć działania w kierunku wzmocnienia
własnej odporności ogólnej. Dysponujemy takimi metodami
niefarmakologicznymi, które są bardziej fizjologiczne i nie

wywołują skutków ubocznych ani powikłań.
W tym zakresie lecznictwo uzdrowiskowe
ma ogromne możliwości i duży potencjał
zdrowotny. Konieczne jest jednak, aby decydenci zrozumieli pierwszorzędne znaczenie
roli profilaktyki w zapobieganiu infekcjom
wirusowym oraz dostrzegli możliwości wykorzystania do tego celu dużego potencjału
zdrowotnego Polskich Uzdrowisk.

po

lsk

ą Kart

Se

Wirusy i bakterie
zawsze będą obok nas

Aby ustrzec nasze społeczeństwo przed chorobami infekcyjnymi, należy
przede wszystkim wzmacniać odporność ogólną
organizmu. W tym zakresie lecznictwo uzdrowiskowe ma ogromne możliwości i duży potencjał
zdrowotny.

T

ci jest m.in. brak ruchu na świeżym powietrzu, zbyt długi czas spędzony przed komputerem, nieprawidłowe odżywanie. Z tych
powodów dzieci przy pierwszym kontakcie
z bakteriami lub wirusami chorują.

ę

Wysoka etyka zawodowa i profesjonalne podejście do klienta to nasze
credo. Polex to kompetentny i przyjazny personel oraz wysoka jakość
usług i warunków bytowych realizowanych w sanatorium uzdrowiskowym St.
George przy ul. Wojska Polskiego 2 w Ciechocinku. Współpracujemy z prof.
Ireną Ponikowską wychowawcą większości lekarzy balneologów w Polsce.

Z nami poprawisz zdrowie i odzyskasz
odporność utraconą w czasie pandemii
Zapraszamy: Anita, Wioletta, Edyta, Robert, Zosia, Mati i wszyscy
pozostali pracownicy, których znacie i poznacie.
Rezerwacje – Biuro firmy: Ciechocinek ul. Jana Szmurły 5

tel. 542 836 087, 542 834 211, 664 132 468
e-mail: sprzedaz@sanatoriumpolex.pl
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Arginina – rewolucja
w pielęgnacji suchej skóry!



 zym jest i jak działa arginina? Arginina jest aminokwasem endogennym, co oznacza, że może być synte
C
tyzowana przez nasz organizm z innych związków chemicznych. Pełni ważną rolę w naszym organizmie.
Jej ilość jest samoczynnie regulowana. Niestety, jak pokazują badania, wraz z wiekiem zdolność syntezy
argininy w organizmie człowieka zaczyna maleć, co prowadzi do zachwiania równowagi wewnętrznej
organizmu. Arginina występuje powszechnie w białkach – w rybach, w orzechach (włoskie, laskowe),
w ziarnach soi, słonecznika, w mleku i jego pochodnych. W kosmetyce wykorzystuje się najczęściej
argininę pozyskiwaną z brązowego cukru.

Coraz częściej arginina, która wpływa na przyspieszenie
metabolizmu, jest stosowana do produkcji odżywek dla
sportowców. Można znaleźć ją także w zwykłych suplementach diety. Warto jednak pamiętać, że przedawkowanie
argininy może objawiać się biegunką, wymiotami, nudnościami, a co gorsza, może wywoływać problemy z sercem
i obciążać zdrowie psychiczne.
52
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Arginina w kosmetykach
Arginina jest szczególnie doceniana w produktach pielęgnacyjnych ze względu na silne właściwości nawilżające. Jest
aminokwasem, który nie tylko wzmacnia barierę hydrolipidową, ale także – przenikając głębokie warstwy skóry właściwej
– przemienia się w mocznik, a więc staje się humektantem

odpowiedzialnym za optymalny poziom nawodnienia. Uznaje się, że arginina daje
lepsze nawilżenie niż zewnętrzna aplikacja kosmetyków z mocznikiem. Naskórek
pozostaje nawilżony i zwarty. Dlatego też jest szczególnie rekomendowana przy
pielęgnacji skóry bardzo suchej oraz skóry atopowej, gdzie występują między innymi niedobory mocznika.

Arginina – dla kogo?
Jedną z największych zalet argininy jest fakt, że bierze udział w syntezie kolagenu i przyspiesza procesy regeneracji skóry. To bardzo ważne dla chorych na
cukrzycę lub atopowe zapalenie skóry (AZS) oraz osób o ograniczonej mobilności, szczególnie zagrożonych powstawaniem niebezpiecznych zmian, takich jak
odparzenia czy odleżyny. Szybsza regeneracja uszkodzonej bariery skórnej jest
możliwa dzięki zdolności argininy do udrażniania kanałów potasowych wewnątrz
komórek. Ich blokada opóźnia procesy naprawcze skóry. Arginina jest jednym
z niewielu składników kosmetycznych, które te kanały otwierają. Fakt ten w połączeniu ze znacznym zwiększeniem poziomu mocznika w skórze powoduje, że
arginina ma unikalne właściwości kojąco-regeneracyjne.

Stymuluje skórę i łagodzi podrażnienia
Arginina ma również zdolność podnoszenia temperatury ciała. Taka aktywizacja działa stymulująco na skórę, poprawiając jej koloryt i nadając jej zdrowy
wygląd. U osób, które mają problemy z krążeniem, preparaty z argininą będą
zmniejszać uczucie wychłodzenia dłoni i stóp.
Arginina doskonale sprawdza się przy skórze suchej, odwodnionej czy
z osłabioną barierą lipidową. W przypadku osób z problemami inkontynencji
(nietrzymania moczu), arginina łagodzi podrażnienia wywołane działaniem
czynników drażniących takich jak mocz czy kał.

Seni Care to preparaty przeznaczone do codziennej pielęgnacji delikatnej, wrażliwej,
suchej, skłonnej do podrażnień
skóry. Mają bezpieczną formułę
o przyjaznym dla skóry pH, co
potwierdzają pozytywne wyniki
testów dermatologicznych przeprowadzonych przez niezależne laboratorium na rozszerzonej
grupie osób ze skórą atopową
i szczególnie wrażliwą. Produkty
Seni Care to niezbędny element
codziennej rutynowej pielęgnacji skóry wrażliwej, szczególnie
u osób starszych, niepełnosprawnych, chorych i cierpiących na nietrzymanie moczu czy
kału. Można kupić je w aptekach,
sklepach medycznych, aptekach
internetowych oraz na stronie
oficjalnego sklepu producenta
www.seni24.pl

Arginina – ten wspaniały składnik – obecny jest w kremie ochronnym Seni Care.
W przypadku AZS bądź ryzyka powstania odleżyn można sięgnąć po krem do ciała
o właściwościach ochronnych Seni Care z argininą i neutralizatorem zapachu.
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Wykorzystaj czas kryzysu
na budowanie relacji



Pandemia koronawirusa to ogromne wyzwanie dla naszego zdrowia psychicznego. Znaleźliśmy się w sytu
acji wystąpienia realnego zagrożenia dla zdrowia. Pojawiły się zmartwienia, problemy nad którymi często
nie mamy żadnej kontroli. Do tego COVID-19 zmusił nas do wypracowania nowej formy funkcjonowania
w życiu zawodowym i obszarze domowym. – Pandemia jest sytuacją nieprzewidywalną, bez możliwości
budowania dłuższej perspektywy. W tej trudnej sytuacji również i cała rodzina staje w konieczności zupełnie innej organizacji codziennej aktywności – mówi prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
z Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kiedy zostaliśmy zamknięci w domach u wielu osób pojawiły się trudne i silne emocje. Dowiedzieliśmy się więcej
rzeczy na temat naszych reakcji oraz zachowań innych domowników, którzy tak jak my zostali przytłoczeni i ściśnięci
na małej przestrzeni. Wnukowie nieustannie spędzają czas na
nauce zdalnej przed komputerem, dorośli tracą często pracę
i źródło dochodu, a Seniorzy mają utrudniony dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej. Napięcie rośnie w całej rodzinie.
Jak zatem zorganizować życie rodzinne, żeby było spokojniej?

Aktywny Senior w domu
Aktywności, które kiedyś były wykonywane poza domem, zostały przerzucone do przestrzeni domowej, a ta
jest zwykle ograniczona i rodzi to pewne trudności i kon54
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sekwencje. Prawdziwym wyzwaniem może być zatem sporządzenie obowiązujących zasad i przygotowanie planów
dnia – planów, w których każdy ma czas dla siebie, kiedy
jeden z domowników jest aktywny, a drugi w tym czasie
odpoczywa. Każdy z nas potrzebuje bowiem kilkudziesięciu minut dziennie, aby móc realizować swoją potrzebę
prywatności, intymności z poszanowaniem przestrzeni innych. Każdy musi mieć możliwość relaksu. Warto podzielić przestrzeń w domu na miejsca, w których pracujemy
i na te, które zarezerwowane są dla rodziny. Ważny jest
stały rytm dnia – posiłki o tych samych godzinach, dbałość
o jakość i ilość snu. Codziennie warto uprawiać bezpieczną
aktywność fizyczną – na zewnątrz lub w domu. Sięgnij na
przykład po filmy z domowymi treningami ADAMED-u, wpi-

COVID-19 – jak radzić sobie z lękiem i nie ulec panice
1. Nie izoluj się. Pozostań w kontakcie z bliskimi – rodziną i przyjaciółmi.
2. Jeżeli przebywasz w domu – zaplanuj swój czas.
3. Ogranicz korzystanie z mediów i stawiaj na wiarygodne źródła.
4. Pomagaj i bądź wrażliwy na innych. Nie stygmatyzuj chorych.
5. Zadbaj o kondycję fizyczną i higienę.
6. Odżywiaj się prawidłowo – cel to zrównoważona dieta.
7. Dobrze się wysypiaj – traktuj sen jak rzecz świętą.
8. Rozwiń kreatywność – wykorzystaj wolny czas.
9. Zaakceptuj swoje emocje i kontroluj je.
10. Bądź z siebie dumny – przestrzeganie kwarantanny to troska o innych.
sując w YouTube: „Aktywny Senior w domu – zestaw A lub
B”. Jeżeli spędzamy tak dużo czasu w domu, to może warto
wrócić do dawnych zainteresowań i robić rzeczy, na które
nigdy wcześniej nie było czasu?

Rozmowa lepsza niż serwis
informacyjny
W dobie COVID-19 od lęku jest bardzo blisko do złości
i agresji. Już sam nadmiar niepokojących informacji może
znacznie pogorszyć nasz dobrostan psychiczny.
Aby radzić sobie z emocjami innych, trzeba najpierw
rozumieć własne odczucia. Może zatem to dobry czas na
mentalną wycieczkę w głąb siebie? Zwracajmy też uwagę
na dobór słów przy wyrażaniu emocji i koncentrujmy się
na dobrych wiadomościach, myślmy pozytywnie. Inicjujmy
rozmowy i okazujmy zainteresowanie. Rozmowa z bliskimi
to zawsze lepszy pomysł niż kolejny serwis informacyjny!
– A w przypadku kryzysu nie bójmy się nazywać swoich
uczuć – złości, lęku i wszelkich obaw. Nie bójmy się przyznać,
że popełniliśmy błąd. Dotyczy to w szczególności postaw
Według nowych przepisów wizyta stacjonarna zamiast teleporady może być przeprowadzona m.in
w przypadku:
 jeśli pacjent nie wyrazi zgody na formę zdalną wizyty – wyjątek stanowi kontakt w celu wystawienia
zaświadczenia oraz podejrzenie zakażenia koronawirusem
 osób przewlekle chorych, u których pojawiły się
nowe objawy bądź nastąpiło pogorszenie stanu
zdrowia
 podejrzenia choroby nowotworowej
 jeżeli jest to pierwsza wizyta (w przypadku pierwszego kontaktu z wybranym specjalistą oraz wizyt
wymagających fizycznego badania).

wobec najmłodszych – tłumaczmy im, że dla nas to także
jest nowa, trudna sytuacja – podkreśla prof. dr hab. n. med.
Małgorzata Janas-Kozik.

Smutek może być oznaką choroby
Nie każde uczucie przygnębienia jest równoznaczne
z chorobą – przejściowe złe samopoczucie może zdarzyć się każdemu. Ale pamiętaj – smutek może być oznaką choroby. Jeżeli od tygodni nie masz chęci do życia, unikasz kontaktu z bliskimi, nic cię nie cieszy, a przy tym źle
sypiasz – idź do lekarza! Nie zwlekaj i zadbaj o swoje zdrowie!
Osoby w kryzysie emocjonalnym, które źle znoszą odosobnienie i odczuwają stres lub lęk wywołany sytuacją zagrożenia
epidemiologicznego mogą otrzymać pomoc psychologiczną
w ramach całodobowej, bezpłatnej Telefonicznej Informacji
Pacjenta, dzwoniąc pod numer 800-190-590. Nie wszystko
jednak da się załatwić na odległość. Od 15 marca br. w życie
weszły nowe przepisy dotyczące teleporad i zdalnej opieki
medycznej. W określonych przypadkach możliwa będzie
również normalna stacjonarna wizyta.
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista pediatrii, po ukończeniu 4-letniego szkolenia podyplomowego z psychoterapii, pracuje również jako
psychoterapeuta pod stałą superwizją.
Kierownik Katedry Psychiatrii i Psychoterapii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik
Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego posadowionego
w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.
Zainteresowania naukowe ogniskuje na zaburzeniach odżywiania się, zarówno tych klasycznych, jak i nowych, trudno
diagnozowalnych postaciach, problematyce FASD, ASD, jak
również obszarze adolescencji zarówno w kontekście fizjologii,
jak i charakterystycznych dla tego okresu zaburzeń.
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Depresja

Schizofrenia

Choroba
Afektywna
Dwubiegunowa

Padaczka

Choroba
Alzheimera

Choroba
Parkinsona

informacje na temat powyższych schorzeń,
poradniki do pobrania
dla opiekunów i bliskich,
odpowiedzi na nurtujące pytania,
edukacyjne materiały wideo,
i wiele innych informacji

TURNUSY DLA SENIORÓW W SERCU POLSKICH GÓR!

ZAKOPANE ZAPRASZA!
Mieszkania o pow. 40-75m2

Honorujemy Ogólnopolską Kartę Seniora
Z tą reklamą

D apartamenty 2, 3 i 4 osobowe,
każdy z łazienką i salonem z kuchnią

5 dni

D wycieczki z przewodnikiem

pobyt jedej osoby

399zł

D nordic walking, masaże
D indywidualne zabiegi relaksacyjne

Zapytaj o szczegóły

Zakopane | ul: Ciągłówka 6a i 6b | tel. 660 79 79 79 | 18 20 21 888 | apartamenty@azuz.pl | www.azuz.pl
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Ośrodek Wypoczynkowy „ZAKOPIEC”
ul. Jaszczurówka 23C, 34-500 Zakopane
tel. 18 20 114 11, 601 449 250, 507 035 901
info@zakopiec.pl
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Senior WYNALAZCA

Potrzeba matką wynalazków

– komora odkażająca

Mówi się, że potrzeba matką wynalazków. I jest to prawda. Za przykład może po
służyć tu pomysł racjonalizatorski Bolesława Kosiora, radnego z Krakowa, który
w dobie pandemii wymyślił urządzenie określane jako „komora sterylizująca”.

Prototyp wynalazku został opracowany mniej więcej rok
Starostwo Powiatowe w Krakotemu, kiedy Polska stanęła u progu pandemii. Małżonka pana
wie wraz z filiami. Urządzeniem
Bolesława zastanawiała się, jak pozbyć się wirusów i baktezainteresował się także wiceprerii, które przynosi się do domu
zydent Krakowa
razem z zakupami. Wówczas
Andrzej Kulig, któpan Bolesław zaprojektował
ry zainicjował spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa z pomysłowym radnym.
rodzaj zamykanej szczelnie
W efekcie racjonalizatorski projekt najprawszafki, w której zamontował
bakteriobójczą lampę UV z gedopodobniej jest obecnie wdrażany w poneratorem ozonu. Po włożeniu
szczególnych komórkach urzędu. W tym roku
przedmiotów do środka, szafpan Bolesław – mając na uwadze kolejne fale
ka zostaje szczelnie zamknięta,
pandemii i wzrastające ryzyko zakażenia – zalampa włączona i rozpoczyna
interesował swym pomysłem również Urząd
się proces dezynfekcji.
Wojewody Małopolskiego, przekazując na
Okazało się, że po nieręce wojewody Łukasza Klimy dokumentację
wielkiej modernizacji nowaurządzenia. Warto zaznaczyć, że wynalazca
torskie urządzenie wymyślonie oczekuje ani nie zamierza w przyszłości
ne przez Bolesława Kosiora
oczekiwać żadnych korzyści ze swojego wynalazku. Jest usatysfakcjonowany faktem, że
można z powodzeniem zastosować w urzędach, gdzie
dzięki zastosowaniu jego „komór odkażająnapływa ogromna ilość pism
cych” urząd, w którym pracuje, nie przerwał
i dokumentów, które zwykle
pracy w okresie panującej od ubiegłego roku
poddawane są 48-h kwaranpandemii. Jak sam zauważa, dezynfekcja
tannie, a tymczasem te same
oprócz oczywistej kwestii bezpieczeństwa ma
efekty przynosi 15-minutowa
także aspekt psychologiczny – obniża poziom
sterylizacja w „komorze odkastresu związanego z pracą przy ogromnej ilożającej”. Z tego rozwiązania już Bolesław Kosior ze swoim racjonaliza- ści dokumentacji, która może być potencjalw ubiegłym roku skorzystało torskim projektem – komorą odkażającą nym nośnikiem wirusów.
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DRODZY SeniorZY KONSUMENCI
I SeniorZY SPRZEDAWCY, A TAKŻE
SPRZEDAWCY PRZYJAŹNI SeniorOM!
Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom i wykorzystując nasze długoletnie
doświadczenia w przekształcaniu kolejnych obszarów życia na bardziej przyjazne Seniorom, rozpoczęliśmy pracę nad tworzeniem sklepu internetowego
dedykowanego Seniorom.
Dla Was powstaje portal, na którym będziecie mogli kupować i wystawiać
sprawdzone, naturalne i lokalne produkty oraz wyroby – takie, których nie
można kupić nigdzie indziej.
Nasza inicjatywa powstaje we współpracy z Gminą Przyjazną Seniorom oraz
Ogólnopolską Kartą Seniora.
Zapraszamy do wyrażania Waszych opinii konsumenckich poprzez ankietę
dostępną na stronie www.glosseniora.pl oraz na naszym Facebooku.

AKTYWNY
moto
retro
SENIOR

Dookoła
Ameryki Południowej

ĘŚ
CZ Ć

2

Sobiesław Zasada
przy swoim mercedesie 450 SLC,
rok 1978



„2800 kilometrów w jeździe non stop to ostatni akord naszego treningu. Cała ekipa Mercedesa na trasie
w Urugwaju przeprowadziła test samochodów rajdowych” – tak zaczyna się drugi odcinek wspomnień
z karkołomnego rajdu dookoło Ameryki Południowej, pochodzący z książki Sobiesława Zasady Moje
Rajdy. Zapraszamy do lektury!

Mamy mieszane uczucia po tej jeździe zapoznawczej.
450 SLC jest moim największym samochodem, na którym
pojadę sportowo. Wóz jest mocno podsterowny i prowadzi
się zupełnie odwrotnie aniżeli Porsche. Następna nowość
to automatyczna skrzynia biegów. Cały trening poświęciliśmy na różne sposoby opanowania i szukania sposobu
najszybszej jazdy tym samochodem. „Automatic” w zasadzie
nie nadaje się do jazdy sportowej, ale przy odpowiednim
wykorzystaniu możliwości ręcznego ograniczania poszczególnych biegów jazda jest dynamiczna.
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Naszej trasy nie ma na mapie
75 samochodów z 18 krajów świata stanie na starcie tego
maratonu. Na pięciu specjalnie przygotowanych Fordach
Falcon pojadą wyłącznie zawodnicy Argentyny. Samochody
zostały częściowo przygotowane w Stanach Zjednoczonych
z zastosowaniem wzmocnień ze słynnego wyścigu terenowego Baja Mexico. 15 tysięcy kilometrów rajdu to złe albo
bardzo złe drogi. A na nich właśnie zorganizowano próby
wyścigowe. Jadąc z Andrzejem Zembrzuskim na treningu
Mercedesem 280 E, miałem stosunkowo mało problemów

z samochodem, które występowały jednak zawsze w momencie wyścigowego przyspieszenia jazdy.
Z Nazca do Cuzco w Peru jest 2 tysiące kilometrów, nasza
trasa prowadzi drogą przez mało dostępne góry – nie ma jej
nawet na mapie, bo nikt nie odważy się tamtędy jechać. I to
właśnie jest trasa wyścigu! Zamiast dwóch tysięcy kilometrów
normalną drogą – okrężną 649, ale po głazach i wertepach.

Optymiści liczą
na 10 samochodów na mecie
Argentyna wystawi swój najnowszy model Torino TSX.
Podobno rewelacyjnie szybki i silny samochód. Torino ma
ogromne doświadczenie na południowoamerykańskich trasach, a kierowcy przejechali najtrudniejsze odcinki po kilka
razy. Pod przewodnictwem Alessandro Molino wystartuje
zespół czterech Fiatów 131 Mirafiori, który składa się z zawodników Włoch, Wenezueli i Argentyny. Fiat jak zawsze
może wygrać z najlepszymi.
Datsun i Toyota to głównie zawodnicy Peru. A właśnie na
zachodnich wybrzeżach Ameryki w paśmie Andów może
rozstrzygnąć się rajd. Startują jeszcze Fordy Escort, Renault
12 TS, bardzo groźny, a może i najgroźniejszy zespół Peugeota 504, następnie BMW i japońskie Subaru 1600 GTS
z napędem na cztery koła. Taki napęd może się okazać
zbawienny szczególnie w przejazdach przez rzeki na płaskowyżu boliwijskim i na terenie całej brazylijskiej Amazonii.
Mercedes też wzmocnił swoją ekipę. Startuje łącznie dziewięć samochodów tej marki. Zespół składa się z zawodników siedmiu narodowości: trzech Anglików, pięciu z RFN,
czterech Argentyńczyków, dwóch zawodników z Wenezueli,
Fin, Francuz i dwóch Polaków.
Rozmawiamy ze sobą różnymi językami, ale w oficjalnych
omówieniach trasy i taktyki jazdy obowiązuje język angielski.
Vuelta a la América del Sud – rajd gigant. Optymiści liczą na
10 samochodów na mecie. Pesymiści twierdzą, że rajd zakończy się przed czasem – są przekonani, że nikt nie dojedzie
do mety. 20 tysięcy kilometrów „tylko” w wysokich Andach.

Argentyńczycy wierzą
w prawo serii
16 sierpnia, środa. Rajd podnieca ambicje sportowe Argentyńczyków. Wierzą w prawo serii. Po zwycięstwie w piłce
nożnej Argentyńczyk musi wygrać w narodowej dyscyplinie.
Argentyńczyk Emanuel Fangio – pięciokrotny mistrz świata
– jest współorganizatorem tej imprezy.
Zawodnicy Argentyny znają teren i są znakomicie przygotowani. W Ameryce Południowej sport wyścigowo-rajdowy
wozów turystycznych jest bardzo popularny. Organizuje się
setki rajdów i wyścigów, a organizatorzy są zmuszani ograniczać liczbę zgłoszeń.
W Rajdzie Dookoła Ameryki Południowej 90 procent
zgłoszeń to zespoły fabryczne. Trudności serwisowe z dostawami paliwa. Za duże koszty dla prywatnego kierowcy.

Mercedes ma swoje przedstawicielstwa we wszystkich krajach Ameryki Południowej. Oprócz pomocy miejscowych jest
jeszcze dziesięciu mechaników z fabryki, cztery samochody
serwisowe i dwa samoloty.

Mamy specjalny szyfr
Otrzymaliśmy dokładny plan pomocy na całej trasie i rakietnice sygnalizacyjne z kolorowymi pociskami. Ponieważ
organizator zabronił używania nadajników radiowych, mamy
opracowany specjalny szyfr porozumiewania się z samolotem
przy użyciu różnego rodzaju zestawu kolorów rakiet. 64 hasła
obejmują w zasadzie wszystkie możliwe ewentualności – od
wzywania pomocy lekarskiej do wszelkich defektów samochodu i dyspozycji dla serwisów. Wozy zostały wyposażone ponadto
w specjalne windy hydrauliczne mogące podnieść przód lub
tył samochodu na wysokość 60 cm. Jest to szczególnie ważne
w przypadku ugrzęźnięcia w błocie lub piasku. Jedno i drugie
może wystąpić nie tylko w Amazonii. Mamy również bardzo
dobry kołowrotek mechaniczny, zestawy narzędzi i części zamiennych, łopatę, siekierę, długą linkę i wiele innych drobiazgów.
Pomyślano również o awaryjnym zapasie żywności – dostaliśmy
dwukilogramowe paczki wojskowe. Jest tam wszystko: konserwy, suchary, czekolada, kawa, herbata, dżemy, mleko, cukier, sól.

Rajd jak z bajki
Zespoły fabryczne, jak Citroën, Ford czy Peugeot –
oprócz serwisów fabrycznych tak jak Mercedes – korzystają
z pomocy miejscowych przedstawicielstw.
Jest ładna, słoneczna pogoda i trasy w Urugwaju tonąć
będą w tumanach i zawiesinach kurzu. Warunki jazdy i tak
są ciężkie, a brak widoczności jeszcze bardziej utrudni jazdę.
Ale jesteśmy zadowoleni i w dobrych nastrojach. Dla
Andrzeja Zembrzuskiego jest to pierwsza duża impreza.
Mocno podniecony przejmuje się nawet detalami. To pozytywny objaw, pozwoli na dokładne przygotowanie do tak
trudnej eskapady.
Samochody rajdowe są już w zamkniętym parku maszyn. Tutaj wszystko gra jak w elektronicznym zegarku. Nie
pasuje do zwyczajowej niepunktualności w krajach Ameryki
Południowej. Świetna organizacja. Rajd rusza punktualnie
z 16 na 17 sierpnia 1978 z Avenidy del Libertador w Buenos
Aires, a honorowym starterem jest prezydent Argentyny
Jorge Rafael Videla. Pierwszy etap wiedzie do Montevideo.
1354 kilometrów – dwa odcinki wyścigowe. Takich etapów
będzie 20, a każdy z nich to normalny, duży rajd samochodowy. Rekordowy maraton. Rajd jak z bajki. Wyścigi na złocistych plażach Atlantyku, Amazonka, dżungle Brazylii, skaliste, niebezpieczne, wysokie Andy, ogromne przestrzenie
argentyńskiej pampy, wichury, lody i śniegi przylądka Horn.
Sobiesław Zasada
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu „Głosu Seniora”

61

SENIOR w ruchu

Olimpiada Seniorów
„Trzeci Wiek na start”
Zawodnicy wystartują w następujących konkurencjach:
 turniej łuczniczy
 bieg		
 pchnięcie kulą
 turniej boule		
 przełaje
 pływanie
 speedball		
rowerowe



Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, Funda
cja Akademia Wychowania Fizycznego i Medycz
nego na Rzecz Rodziny i Seniorów oraz Gmina
Łazy rozpoczęła przygotowania do kolejnej trzy
nastej już Międzynarodowej Olimpiady Sporto
wej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji
Senioralnych „Trzeci Wiek na start”. Tegoroczne
sportowe zmagania Seniorów zaplanowane są na
16–17 września 2021 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

W programie także m.in.:
 defilada drużyn i zapalenie znicza olimpijskiego,
 międzynarodowa konferencja „Porozmawiajmy o zdrowiu i sporcie w dobie koronawirusa”,
 przegląd dorobku kulturalnego organizacji senioralnych
i ich rodzin,
 szkolenia i treningi w dziedzinie aktywności psychofizycznej.
Olimpiada organizowana przez UTW w Łazach jest doskonałym przykładem promocji zdrowia oraz aktywnego
spędzania wolnego czasu przez pokolenie 50+. Wartością
dodaną jest też wzajemna mobilizacja do kształtowania
nawyków dbania o własny organizm oraz integracja międzypokoleniowa.

Setki weteranów
walczyły o medale



W marcu w Arenie Toruń odbyły się 30. Halowe Mistrzostwa Polski
w Lekkiej Atletyce Masters oraz połączone z nimi czempionaty le
karzy i dziennikarzy. Do udziału w zmaganiach zgłosiło się aż 655
sportowców, wśród których „najwcześniej urodzonym” był 95-letni
bydgoszczanin Władysław Mielcarek.

Ostatecznie w zawodach wystartowało 543 sportowców, w tym 133 zawodniczki i 410 zawodników. To rekord frekwencji. Gościnnie do rywalizacji stanęło
też kilkunastu zagranicznych uczestników z ośmiu krajów. Zawody połączyły
kilka pokoleń lekkoatletów. „Najwcześniej urodzonymi” uczestnikami zmagań
byli bydgoszczanie startujący w pchnięciu kulą – 95-letni Władysław Mielcarek oraz prawie 89-letnia Urszula Zglenicka. Z kolei najmłodszy z dziennikarzy,
który wystartował w branżowym czempionacie dla przedstawicieli mediów, ma
zaledwie 20 lat.

Najstarsi uczestnicy
W rywalizacji o medale w swoich
branżowych czempionatach wzięło udział
20 lekarzy i 29 spośród 32 zgłoszonych
żurnalistów. Najlepszymi zawodnikami
2. Halowych Mistrzostw Polski Dziennikarzy zostali Marcin Nagórek i Monika Brulińska. Oboje, a także najstarszy uczestnik
i najstarsza uczestniczka, zostali nagrodzeni Pucharami Redaktora Naczelnego
„Głosu Seniora”. Nasza redakcja była patronem medialnym wydarzenia i współorganizatorem mistrzostw dziennikarzy.
Głównym organizatorem był Polski Związek Lekkiej Atletyki Masters.
Tekst Tomasz Niejadlik
/Polski Związek
Lekkiej Atletyki Masters
zdjęcia: Polski Związek Lekkiej
Atletyki Masters

Najlepsi weterani
Wśród weteranów była między innymi Urszula Kielan, wicemistrzyni olimpijska
z Moskwy w skoku wzwyż. Rezultat uzyskany przez 60-letnią warszawiankę w jej
konkurencji (137 cm) został uznany najbardziej wartościowym wynikiem całych mistrzostw przy uwzględnieniu wieku zawodniczek. Z kolei najlepszym zawodnikiem
masters bez podziału na kategorie wiekowe uznano 72-letniego Marka Mielcarka
z Bydgoszczy, który dystans 60 metrów przez płotki pokonał w czasie 10,18 s.

Rekordziści świata
Ustanowiono dwa nowe rekordy świata. Autorką jednego z nich jest Aneta Lemiesz,
która w tym sezonie już po raz trzeci poprawiła rekord globu w kategorii czterdziestolatek w biegu na dystansie 400 metrów. Warszawianka w Arenie Toruń uzyskała
rezultat 54,80 s. Z kolei doświadczony młociarz Mariusz Walczak wynikiem 23,75cm
ustanowił nowy rekord świata pięćdziesięciolatków w rzucie ciężarkiem (11,34 kg).

Puchar i Dyplom „Głosu Seniora” dla
Władysława Mielcarka (95 l.) odebrał
w jego imieniu bratanek, Marek
Mielcarek (72 l.).

Dekoracja zwycięzców – Marek Pilch Ambasador Zdrowego Stylu Życia
„Głosu Seniora” zdobył brązowy medal w biegu na 3 km w kat. M65

Urszula Zglenicka (89 l) – najstarsza
uczestniczkA mistrzostw
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MYŚL ZDROWO
Twórczość
Seniorów

Odkryj w sobie talent


Nasi Czytelnicy z powodzeniem udowodniają, że Seniorzy mogą być aktywni także na polu sztuki. Dzielą

się z nami swoimi utworami poetyckimi, otrzymujemy zdjęcia interesujących prac malarskich – a niekiedy
zostajemy obdarowani wspaniałymi obrazami. Wielu Seniorów znakomicie realizuje się w rolach aktorskich,
grając w amatorskich teatrach. Potwierdza to prawdę, że w każdym wieku można rozwijać swoje pasje,
a być może – odkryć talenty. Jak bowiem wiadomo, sztuka uwrażliwia nas, otwierając na świat i drugiego
człowieka, a także ma moc terapeutyczną. Poniżej przedstawiamy wybrane przykłady twórczości Seniorów.

Moja mała Wielkanoc
Wielkanoc to niezapomniane życia lekcje:
Pamiętam, jak trzeba było wstać przed świtem
I z Matką do kościoła iść na rezurekcję,
Przez łąki i pola, kawałek drogą bitą.
Szło się przez Krasnołękę i jej kolonię,
Obok kapliczki śpiącej przy drodze;
Ludzie często przynosili kwiaty do niej,
Wypielęgnowane we własnym ogrodzie.
Gdy nad Jenikowem wstawało słońce,
Wracaliśmy do domu przez pola i łąki;
Głośno budziło się ptactwo śpiewające,
Wysoko w niebo uleciały skowronki.
Poranne powietrze pachniało powietrzem,
Nad głowami piskliwie krzyczały czajki.
Jakże cieszyłem się, że żyję, że jestem;
To był piękny świat z niewymyślonej bajki.
Jajka gotowało się w cebuli łupinach,
By koloru nabrały ciemnoczerwonego;
Dobra też była zielona ozimina;
Malowanki – znaki życia odrodzonego.
Z bratem stukaliśmy się tymi jajkami,
Czyje było twardsze – ten jajko wygrywał.
Stół zasypany był solą i skorupkami;
Ta gra walatką podobno się nazywa.
W drugi dzień świąt lany był poniedziałek:
Polewanie wodą i piski dziewczęce;
Ela miała szklaną butelkę i ja miałem Do tej pory mam bliznę na lewej ręce.
W opuszczonych sadach w chowanego
Bawiliśmy się, płosząc zające szare.
Żywe – nikt nie widział czekoladowego.
Wieczorem żaby kumkały w małym stawie.
Teraz, jak kiedyś, jest barszcz biały i ćwikła,
Tak, jak kiedyś, jajka gotowane na twardo,
Więc dlaczego wydaje się taka niezwykła
Tamta Wielkanoc, za którą tęsknię tak bardzo?
Jan Czesław Kozakowski, szczecin
(fragmenty wiersza)
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Powróciły ptaki

Powróciły ptaki z dalekiego kraju
Nigdzie na swej drodze nie spotkały raju
Powróciły do nas, pięknie zaśpiewały
Że ta nasza Polska to jest kraj wspaniały.
Polacy są narodem pełnym miłości
Nawet małym ptakom miło u nas gościć.
Helena Waśniowska,
teatr po latach, świątniki górne

Do przyjaciół
Dobrze jest mieć znajomych
I zwracać się często do nich.
Czy słońce świeci czy pada
Pozdrowić zawsze wypada,
Pozdrowić o zdrowie zapytać,
Wiersz napisać, przeczytać.
Szanujmy się więc przyjaciele
Przyjaźni nigdy zbyt wiele!
Halina Danieluk, Borówiec

Zwiastuny wiosny
Promienie słońca znów świecą szczęśliwe.
Śnieżne połacie pochłonęła ziemia.
Niebo beztroskie, bezchmurne i żywe.
Budzi się wiosna, świat już opromienia.
Chociaż czasami kłótni jest bez liku,
wiosna i zima w jednym tkwią szeregu.
Smutny krajobraz serwują nam obie.
Jednak silniejsza jest wiosna w swym biegu.
Wszyscy pragniemy muskani być wiatrem,
który już budzi powoli przyrodę.
Pachnie nam ziemia, krokusy, fiołki
i serce nasze jakby bardziej młode.
Krystyna Ćwiklińska, miechów

Artystki malarki z Domu Seniora
w Sędziszowie Małopolskim

Obraz podarowany redakcji „Głosu Seniora” przez
Marię Mikołajczak z UTW w Solcu Kujawskim

Teatr Lekko z Górki

Danuta Gątarska „Jesień w parku”

Kadr z premiery komedii Kancelaria adwokacka w Centrum
Sztuki Współczesnej Solvay w Krakowie, 16 września 2020 r.
Reżyseria Natalia Wojtala. Scenariusz Lucyna Adamus-Surówka.
Realizacja filmowa Przemysław Zawadzki. Oprawa muzyczna
Maciej Pałczyński. Sztuka w humorystyczny sposób przedstawia
różnorodne perypetie Seniorów, dla których głównym wytłumaczeniem jest, że już jest z górki... Teatr Lekko z Górki powstał
w 2019 r. przy CAS „Borsuczek” w Krakowie.

Zbigniew Piergies odkrył swój talent po 60-tce. Pasja
malarska stała się dla niego motywacją do życia
i wyjścia z depresji, nałogu i kryzysu bezdomności.

Teatr po Latach to zespół pasjonatów sztuki teatralnej, potrafiących ze sceny wspólnie
z publicznością śmiać się i wzruszać do łez.
Jako grupa teatralna działa od roku 2012,

przy CK w Świątnikach Górnych. Jest
zespołem integracyjnym pokoleniowo. Aktualnie liczy 17 osób w wieku
od lat 10 do 80+. Na zdjęciu: scena
finałowa eksperymentalnego spektaklu Wstańcie, chodźmy! uhonorowanego I Miejscem podczas XXVI edycji Festiwalu Papieskiego w Białym
Dunajcu, 22 października 2019 r.
Natalia Wojtala – reżyseria i sceniariusz. Tematem przedstawienia jest od
wieczna walka dobra ze złem. Grupę
raperów w pelerynach przygotowali: Bożena Maciaszek, Urszula Mika
i Wojtek Knaś – autor oprawy muzycznej.
Zapraszamy na naszą stronę FB.
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PRZEKAŻ
Dla polepszenia
NAM SWÓJnastroju
PRZEPIS

humorem w pandemię
Kontynuujemy cykl „Dla polepszenia nastroju” zainspirowany przez naszych przyjaciół Seniorów – Ewę i Zbigniewa Paszków.
Stare powiedzenie „śmiech to zdrowie” potwierdzają bowiem najnowsze badania – śmiech stymuluje układ odpornościowy, dotlenia organizm, obniża poziom stresu. Zatem nie dajmy sobie popsuć dobrego humoru napływającymi zewsząd
stresującymi pandemicznymi informacjami. Przeganiajmy złe myśli, bierzmy głęboki oddech i łapmy dystans do otaczającej rzeczywistości i spoglądamy na wszystko wkoło z przymrużeniem oka ;)

z przymrUżeniem

oka

Sam mnie nauczył, jak mam czatować,
A wczoraj chciał mi komputer schować!
A… niech się buja stara chłopina,
Dla mnie się życie teraz zaczyna!
Maria Strzebońska-Cholewa
członkini Klubu Polskich Kreatywnych
Emerytów „OSTOJA” w Wiedniu
i Dolnej Austrii

Pierwsza fala
pandemii: lekarze
przekonują pacjentów,
że istnieje COVID
Druga fala pandemii:
pacjenci przekonują
lekarzy, że istnieją
inne choroby.

– Halo, policja? Jakichś
dwóch gości obrabia
właśnie mój garaż!
Przyjeżdżajcie szybko!
– Niestety, nie mamy teraz
wolnego radiowozu.
– Ale oni nie mają
maseczek i stoją mniej
niż metr od siebie!
– Trzeba było
od razu tak mówić.
Wyjeżdżamy!

Byłem z żoną w Lidlu
na zakupach, wróciliśmy
do domu, ściągamy maski,
patrzę… Nie moja baba!

Przemyślenia Seniora
Wszyscy się zaszczepcie, Kochani Seniorzy,
żeby Wam ktoś bliski znicza nie położył.
Dzień byłby wspaniały, dojrzały człowieku,
gdybyś był sprawniejszy, no i nie w tym wieku.
I już mi się twórcze pomysły skończyły,
mózg mój już zasypia, myśleć nie mam siły.
Teraz się położę i podrzemię miło,
żeby tylko w nogi, zimno mi nie było.
Kuba
K – Konstanty U – Urbański
B – Beskidzki A – Artysta
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Po miesiącu kwarantanny
domowej mąż pyta żonę:
– Masz może ochotę
na seks?
– Mam, ale wciąż
nie można wychodzić
z domu.

To nie jest maseczka, w której
wyszedłeś z domu – mówi
mama do wracającego ze
szkoły Jasia. – Nie, ta jest
fajniejsza. Wymieniłam się ze
Stasiem, a Staś wymienił
się z Maksem…
Wstałem rano i: kaszlu brak,
kataru brak, zero gorączki,
nic mnie nie boli, normalnie
oddycham… Oj niedobrze
– przecież to typowe
objawy bezobjawowego
koronawirusa!

rys. pl.freepik.com/pch.vector

Jak wielką moc ma ta technika,
Że wywołuje u ludzi bzika
Bo ten Internet jest tak zdradliwy,
mój mąż z rozpaczy już całkiem siwy!

k o n k u r s

„Rymować
każdy może”
Zdarza Wam się pisać wiersze albo krótkie rymowanki?
Wyślijcie je do nas na adres mailowy
konkurs@manko.pl z dopiskiem
„Rymować każdy może” lub pocztą do naszej siedziby.
Najciekawsze opublikujemy w Głosie Seniora.
Czekamy również na Państwa propozycje
złotych myśli, fraszek i dowcipów.
Napisz do nas na: konkurs@manko.pl

rys. pl.freepik.com/macrovector

Komputerowe dramaty

PRZEKAŻ NAM SWÓJ PRZEPIS
Rolada Zosieńki

Bułgarska musaka

• 40 dkg sera żółtego
• 30 dkg kurczaka
gotowanego
• 1 pęczek zieleniny
• 2–3 serki topione
Do rondla z wrzącą wodą
wrzucamy ser zawinięty
szczelnie w folię aluminiową i gotujemy około 40–50
min. Następnie przygotowujemy farsz: serki topione wkładamy do osobnego rondla, roztapiamy,
dodajemy pokrojonego
w drobną kostkę kurczaka oraz zieleninę i mieszamy. Następnie odlewamy
wrzątek z gotującego się
sera, odwijamy ser z folii,

wykładamy na deskę, wałkujemy, przekładamy farszem, rolujemy i zawijamy
w nową folię. Następnie
roladę wkładamy do lodówki na 3-4 godziny, aby
się schłodziła. Po wyjęciu
z lodówki kroimy w plastry,
układamy na półmisku na
liściach sałaty. Podajemy
z kieliszkiem białego wina.
Zofia Tulibacka

Słoweńska strucla
Ciasto:
• 100 ml letniej wody
• 50 ml ciepłego mleka
• 1 jajko
• 3 łyżki oleju
• 1/2 łyżeczki soli
• 1/2 startej skórki
z cytryny
• 30 dag mąki
Nadzienie:
• 50 dag twarożku
• 20 dag śmietany
• sól dla smaku
• 10 dag masła
• 3 łyżki bułki tartej
Ze składników wyrabiamy
miękkie ciasto. Formujemy
je w kulkę, lekko smarujemy olejem i przykrywamy
serwetką. Odstawiamy
przynajmniej na godzinę,
aby odpoczęło. Następnie
rozciągamy ciasto, smarujemy je roztopionym
masłem i posypujemy
niewielką ilością bułki tar-

tej. Nakładamy nadzienie
i zwijamy. Kroimy na cztery części, zawijamy każdy
kawałek osobno w folię
aluminiową lub ściereczkę kuchenną i gotujemy
w osolonej wrzącej wodzie
przez 20 minut. Po ugotowaniu rozpakowujemy,
kroimy na kawałki i zjadamy z przyjemnością.
Vesna Breznikar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50 dag mielonego mięsa
1 kg ziemniaków
2 cebule
2 pomidory
40 dag jogurtu
2 jajka
10 dag żółtego sera
5 łyżek mąki
1 łyżeczka oleju
1 łyżeczka słodkiej
papryki w proszku
• 1 łyżeczka soli
• 1 łyżeczka cząbru

Na patelni podgrzewamy olej, szklimy posiekaną
w kostkę cebulę, dodajemy,
mięso mielone, sól, cząber
i trochę czarnego pieprzu i na
końcu pokrojone pomidory.
Podsmażamy. Przekładamy

do brytfanny lub
naczynia żaroodpornego, dodajemy obrane i pokrojone w kostkę
ziemniaki, zalewamy
szklanką wody. Wstawiamy do piekarnika na 200° C
i pieczemy aż woda odparuje i ziemniaki się zarumienią.
Polewa: łączymy jogurt i jajka, dodając po trochu mąki.
Mieszamy aż do uzyskania
gładkiej masy. Wyjmujemy
musakę z piekarnika, polewamy i posypujemy startym
serem żółtym. Zapiekamy
jeszcze kilkanaście minut, aż
się ładnie przyrumieni.
Boryana Savova

Faszerowana papryka
– ulubiona potrawa Bułgarów
• 7-8 dużych czerwonych
papryk
• 1 cebula
• 1 marchewka
• 1 torebka ryżu (10 dag)
• 40-50 dag mięsa
mielonego
• 1 łyżka suszonego cząbru
• 2 łyżki drobno posiekanej
zielonej pietruszki
• sól i pieprz do smaku
• 3 łyżki oleju
• kilka kropel octu winnego
Drobno posiekaną cebulę i marchewkę dusimy na
gorącym oleju. Dodajemy
mięso mielone, solimy i pieprzymy, następnie dodajemy ugotowany i odcedzony
ryż, cząber i pietruszkę. Mieszamy i podlewamy niewielką ilością wody. Zmniejszamy ogień i chwilę dusimy,
mieszając od czasu do czasu. Wydrążone od wewnątrz

Przekaż nam swój przepis – czekamy!

papryki solimy, skrapiamy
delikatnie octem i nakłuwamy widelcem lub wykałaczką w kilku miejscach.
Farsz doprawiamy jeszcze
pieprzem i wypełniamy nim
papryki. Przekładamy do naczynia żaroodpornego podlewamy lekko osoloną wodą,
aby papryki były do połowy zanurzone, i zapiekamy
w piekarniku nagrzanym do
170° C przez około 40 min.
Boryana Savova

kontakt: konkurs@manko.pl
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Aktywne Gminy Przyjazne Seniorom

Zostań Gminą
Przyjazną Seniorom!

Już 150 samorządów przyłączyło się do Progra

mu Gmina Przyjazna Seniorom i wydało lokalną
edycję Ogólnopolskiej Karty Seniora w swojej
gminie. Dzięki temu już 400 tysięcy Seniorów
może korzystać ze zniżek w 2500 punktach
w całej Polsce.

Czym jest Ogólnopolska
Karta Seniora?
Program Ogólnopolska Karta Seniora, którego organizatorem jest Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora, powstał
z myślą o osobach starszych. Od 10 lat we współpracy m.in.
z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Polskim
Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz wieloma innymi instytucjami zajmujemy się polityką senioralną
i wspieraniem osób starszych. Program Ogólnopolska Karta Seniora ma na celu aktywizację oraz edukację Seniorów

Podpisanie porozumienia o partnerstwie w ramach
programu Gmina Przyjazna Seniorom z Wójt Gminy
Bobrowniki Małgorzatą Bednarek

z zakresu zdrowia, prawa, ekonomii i bezpieczeństwa. W całej
Polsce już 400 000 Seniorów posiada Ogólnopolską Kartę Seniora, a honoruje ją 2500 punktów (w tym uzdrowiska, ośrodki

Partnerzy programu Gmina Przyjazna seniorom

Andrychów

Białośliwie

Bielawa

Biłograj

Bobrowniki

Bochnia

Bolesław

Borzęcin

Brześć
Kujawski

Brzozów

Bukowno

Bytom

Cekcyn

Gaszowice

Glinojeck

Gorlice
miasto

Gorlice
gmina

Grybów

Hrubieszów

Igołomia-Wawrzeńczyce

Iwanowice

Jasień

Jastrzębie-Zdrój

Jedlnia-Letnisko

Jejkowice

Jelenia Góra

Kornowac

Koronowo

Krzeszowice

Lesko

Leszno

Lesznowola

Lębork

powiat
Lęborski

Lidzbark

Lubanie

Lubawa

Mława

Muszyna

Nadarzyn

Nędza

Nowe Miasto
Lubawskie
Gmina

Nowe Miasto
Lubawskie
miasto

Nowy Dwór
Mazowiecki

Nysa

Olkusz

Ostróda

Powiat
Oświęcimski

Ożarowice

Piaseczno

Rybnik

Rzeszów

Sandomierz

Serock

Sędziszów
Małopolski

SKAŁA

Skarżysko-Kamienna

Skarżysko
Kościelne

Skawina

Skoczów

Sława

Stare Babice

Starogard
Gdański

Trzebnica

Tyszowce

Ujazd

Ustroń

Ustrzyki
Dolne

Wałbrzych

Werbkowice

Wiązowna

Wisznia
Mała

Włocławek

Województwo
lubelskie

Wyrzysk

Zabierzów

Kórnik

Seniorów oraz edukacja osób 60+ z zakresu ekonomii, bezpieczeństwa czy nowych mediów. Warunkiem przystąpienia
do Programu Gmina Przyjazna Seniorom jest m.in. wydanie
lokalnej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora z herbem danej
miejscowości. Dzięki temu Seniorzy mogą wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora na miejscu, oszczędzając przy tym czas
i pieniądze związane z wysyłką formularza zgłoszeniowego
do Krakowa.
To także sposób na aktywizację i promocję lokalnych
przedsiębiorców oraz Seniorów, którzy współtworzą Program poprzez pozyskiwanie nowych punktów honorujących
Ogólnopolską Kartę Seniora oraz dystrybuowanie karty osobom niezrzeszonym i mało aktywnym.
Certyfikat Partnera Kampanii: gmina przyjazna
Seniorom, Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę,
stop manipulacji – nie daj się oszukać dla Gminy Lesko
złożyliśmy na ręce Burmistrza Adama Snarskiego.

zdrowia, instytucje kultury i firmy usługowe). Zniżki przy okazaniu Ogólnopolskiej Karty Seniora sięgają od 10% do 50%, a na
wyjeździe do sanatorium można zaoszczędzić nawet do 300 zł.

Jak przystąpić do Programu
Każdy samorząd może dołączyć do Programu Ogól
nopolska Karta Seniora i otrzymać certyfikat Gminy
Przyjaznej Seniorom. Celem Programu jest aktywizacja

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 12 429 37 28 lub mailowo –
kartaseniora@manko.pl
Poza wsparciem polskich Seniorów w kraju prowadzimy też działania skierowane do Seniorów za granicą.
W ramach międzynarodowego projektu SASME+ z funduszy Erasmus+ wydajemy Europejski Głos Seniora oraz
Europejską Kartę Seniora w języku polskim, tureckim,
włoskim, słoweńskim i bułgarskim. W tych krajach także
wdrażamy Program Gmina Przyjazna Seniorom.

Partnerzy programu Gmina Przyjazna seniorom

Chełmiec

Chęciny
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Żabia Wola

Zawiercie

69

Aktywne Gminy Przyjazne Seniorom

„Podaruj wiosenną radość”
– Akcja Seniorów z Gminy Bobrowniki



 Gminie Bobrowniki w województwie śląskim
W
w ubiegłym roku powstała Gminna Rada Senio
rów. Pełni ona funkcję doradczą i liczy czter
nastu członków, którzy podczas posiedzeń
omawiają i poruszają ważne kwestie związane
z potrzebami osób starszych. Zarząd Gminnej
Rady Seniorów inspiruje do działania pozosta
łych członków. Pomysłów na akcje nie brakuje.

Bobrowniccy Seniorzy zarażają dobrem. A wszystko zaczęło się przed świętami w grudniu 2020 roku. Postanowili
zapalić iskierkę nadziei i podzielili się symbolicznym opłatkiem z osobami starszymi i samotnymi mieszkającymi w naszej gminie. Samodzielnie upiekli i udekorowali pierniczki.
Tym drobnym gestem zadbali o swoich sąsiadów wnosząc
w ich domy odrobinę ciepła i serdeczności. Nie zapominając
o zachowaniu reżimu sanitarnego, Gminna Rada Seniorów
planuje wiosenną akcję. „Podaruj wiosenną radość” – bo tak
będzie się nazywać świąteczna inicjatywa – przyniesie wiele
uśmiechu na twarzy Seniorów z terenu Gminy Bobrowniki.

Centrum Usług Społecznych
Na terenie gminy istnieje wachlarz atrakcji dla osób po
60. roku życia. Zajęcia edukacyjne, kulturowe czy rozrywkowe, wykłady oraz warsztaty. A to wszystko dzięki projektowi
Centrum Usług Społecznych, którego jednym z głównych
celów jest integracja międzypokoleniowa. Jest to bardzo
ważny element kształcenia młodego pokolenia, zarówno
w sferze wychowawczej, jak i kulturowej i etycznej. Innym,
bardzo istotnym z punktu widzenia promocji zdrowia, celem

Gminna Rada Seniorów z Bobrownik
z Małgorzatą Bednarek Wójtem Gminy Bobrowniki
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Piknik Międzypokoleniowy w Bobrownikach

jest aktywność fizyczna i ruchowa. – Chcemy rozwijać tę
działalność i dawać możliwość mieszkańcom gminy, aby
jak najwięcej korzystali z tej formy aktywności. Ważnym
działaniem jest także umożliwienie rozwijania zainteresowań.
Właśnie Centrum Usług Społecznych jest takim miejscem
– komentuje Małgorzata Bednarek Wójt Gminy Bobrowniki.
CUS ma na celu zwiększenie poczucia własnej wartości starszego pokolenia, przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu
społecznemu tej grupy społecznej, a także promować wiek
senioralny, jako wiek, dojrzałej, satysfakcjonującej i rozwijającej intelektualnie aktywności społecznej.

Pierwszy w Polsce
Klub Sportowy Seniora
To właśnie na terenie Gminy Bobrowniki powstał pierwszy w kraju Klub Sportowy Seniora ROYAL. Sport wśród Seniorów staje się coraz bardziej popularny. Do Klubu mogą
należeć osoby powyżej 55. roku życia. Członkowie nastawieni są na sportową integrację środowisk senioralnych.
Priorytetami Klubu są: krzewienie kultury fizycznej wśród
Seniorów, ochrona i promocja zdrowia, aktywizacja ruchowa osób niepełnosprawnych poprzez sport, organizowanie
osobom niepełnosprawnym alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Pomimo pandemii uczestnicy ochoczo
spotykają się i trenują miedzy innymi Speed ball, grę w bule
czy piesze wycieczki z kijami. Bobrowniccy Seniorzy chcą
bowiem powitać wiosnę w dobrej kondycji.
Paulina Skowrońska
Inspektor ds. organizacji pozarządowych
i polityki Senioralnej
Urząd Gminy w Bobrownikach
Zdjęcia: Archiwum GRS Bobrowniki

Ukończyłeś 60. rok życia? Skorzystaj ze zniżek z Ogólnopolską Kartą Seniora. PONAD 2500 firm
z całej Polski oferuje atrakcyjne rabaty dla posiadaczy karty. Sprawdź, gdzie skorzystasz ze zniżek!

p o l e c a n i
Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
– 1 0% zniżki na pełnopłatny pobyt leczniczy
w wymienionych obiektach spółki: Szpital
Krystyna, Szpital Górka, Sanatoria: Marconi,
Mikołaj, Oblęgorek, Willa Zielona
– 1 0% zniżki na pobyt w wolnostojącym
DOMKU na terenie Parku Zdrojowego
(kwatera)
– 1 0% zniżki na pełnopłatne zabiegi
dodatkowe bez ordynacji lekarskiej
ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój;
rezerwacja@ubz.pl, tel. 41 370 32 25,
www.uzdrowiskobusko.pl
Uzdrowisko Kołobrzeg S.A
– 5 % rabatu na pobyty lecznicze w obiektach
Perła Bałtyku, Muszelka i Mewa,
ul. ks. P. Ściegiennego 1, 78-100 Kołobrzeg;
biuro@uzdrowisko.kolobrzeg.pl,
tel. 94 352 60 46,
www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl
Manufaktura Kapucynów
– 1 0% zniżki na balsam kapucyński, mydła,
kremy, szampon, żel kapucyński
ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków,
tel. 12 292 81 94/65
www.manufaktura.kapucyni.pl
Instytut Zdrowia SOFRA
– 1 0% zniżki
ul. Zaciszna 2, 58-540 Karpacz;
tel. 75 742 88 57,
sekretariat.karpacz@sofra.com.pl,
www.sofra.com.pl
WHIRLPOOL – sprzęt AGD
Dla posiadaczy OKS zniżki na każdy sprzęt
i pakiet usług gratis
Zakupy on-line: www.vip.whirlpool.pl/oks,
login: vip@oks.pl, hasło: VIPokswh
Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.
– 1 0% rabatu na usługi oferowane przez
Uzdrowisko
– 2 0% zniżki na zabiegi rehabilitacyjne
rehabilitacyjne realizowane w Białym Domu
i szpitalu Sue Rydel
ul. Sue Rydel 1, 05-510 Konstancin-Zdrój,
rezerwacje@uzdrowisko-konstancin.pl,
tel. 22 484 28 78, 22 484 28 55, 22 484 28
88, www.uzdrowisko-konstancin.pl
Zakład Leczniczy „Uzdrowisko
Nałęczów” S.A.
– 6 0-70 lat – 12% zniżki, 71plus – 15% zniżki,
dla osoby towarzyszącej – 10% zniżki na
pobyty lecznicze i SPA na min. 3 doby
al. Małachowskiego 5, 24-140 Nałęczów,
info@zlun.pl, tel. 81 501 43 56

p a r t n e r z y
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
– 10% zniżki na zabiegi w Lądku-Zdroju
– 15% zniżki na zabiegi w Długopolu-Zdroju
ul. Wolności 4, 57-540 Lądek-Zdrój,
tel. 74 814 64 37, 74 814 66 66,
informacja@uzdrowisko-ladek.pl,
www.uzdrowisko-ladek.pl
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej RUDEK
– 15% zniżki na usługi
ul. Strażacka 12E, 35-312 Rzeszów
(firma posiada 5 innych oddziałów),
tel. 17 857 90 59, biuro@gruparudek.pl;
www.rudek.com.pl
Centrum Rekreacyjno-Lecznicze
„GLINIK” sp. z o.o.
– 10% zniżki na turnusy rehabilitacyjne,
turnusy zdrowotne i wczasy dla Seniorów,
turnus „Zdrowy kręgosłup”
– 10% zniżki na dodatkowe zabiegi
Wysowa-Zdrój 101/8, 38-316 Wysowa
Zdrój, tel. 18 35 32 024, 510 132 958;
recepcja@sanatoriumglinik.pl,
www.sanatoriumglinik.pl
VITA MEDICAL
– 10% na usługi stomatologiczne,
10% zniżki na rehabilitację stawu
skokowo-żuchwowego
ul. Basztowa 3, 31-143 Kraków,
tel. 513074364
instytut@vitamedical.pl, www.vitamedical.pl
Ośrodek Wypoczynkowy Diuna
w Jastrzębiej Górze
– 5% rabatu na cały pobyt
ul. Polna 1, 84-104 Jastrzębia Góra,
tel. 501 234 234, jastrzebiagora@mojadiuna.pl,
www.mojadiuna.pl
Ośrodek Wypoczynkowy Diuna
w Wiciu
– 5% rabatu na cały pobyt
ul. Wczasowa 1, 76-150 Wicie;
tel. 501 234 234, wicie@mojadiuna.pl,
www.mojadiuna.pl
Ośrodek Wypoczynkowy Diuna
w Łebie
– 5% rabatu na cały pobyt
ul. Nadmorska 14, 84-360 Łeba,
tel. 501 234 234, leba@mojadiuna.pl,
www.mojadiuna.pl
Ośrodek Wypoczynkowy Diuna
w Pogorzelicy
– 5% rabatu na cały pobyt
ul. Teligi 5, 72-351 Pogorzelica, tel. 501
234 234, pogorzelica@mojadiuna@.pl
www.mojadiuna.pl

pr o g r a m u
Ośrodek Wypoczynkowy Diuna
w Darłówku
– 5% rabatu na cały pobyt
ul. Słowiańska 16, 76-155,
tel. 501 234 234, darlowko@mojadiuna.pl
www.mojadiuna.pl
Pszczelarz Kozacki – Pasieka
– 10% rabatu
ul. Kozaki 8, 23-412 Łukowa,
tel. 84 641 69 69,
biuro@pszczelarz-kozacki.pl,
www.pszczelarz-kozacki.pl
Biuro Turystyczne LUBATUR
– 50 zł zniżki przy pobytach powyżej 7 dni
w Ośrodkach Wypoczynkowych Diuna
w Darłówku, Łebie, Jastrzębiej Górze,
Pogorzelicy, Wiciu
ul. Podwale 2, 42-500 Będzin,
tel. 32 267 30 65,
rezerwacja@lubatur.com.pl,
www.lubatur.pl
Drzwiczki Ortopedyczne OBD
– 10% zniżki
ul. Humniska 413, 36-206 Humniska,
tel. 530 849 412, info@drzwiczkiobd.pl,
drzwiczkiobd.pl
ARS-MEDICA – Specjalistyczno-Zabiegowa Przychodnia Medyczna
– 10% zniżki
ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków,
tel. 12 423 38 74, biuro@ars-medica.pl,
www.ars-medica.pl
MPTech – oficjalny sklep z telefonami
i smartfonami myPhone, elektroniką
użytkową, oficjalny dystrybutor
marki Chuwi
– 20% zniżki na wybrane modele myPhone
ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław,
tel. 694 111 700,
sklep.mptech.eu/contact,
sklep.mptech.eu
SeniorApp – to aplikacja mobilna stworzona
dla osób potrzebujących, w podeszłym
wieku, z niepełnosprawnościami,
niedołężnych oraz ich rodzin poszukujących
pomocy w opiece i sprawach życia
codziennego
– 10 zł do portfela SeniorAPP – do
wykorzystania na usługi w aplikacji
do 31.12.2021. po wpisaniu kodu:
KARTASeniorA1
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 57/2,
90-130 Łódź, tel. 501 67 469, seniorapp.pl

Pełną listę firm oferujących zniżki możesz pobrać ze strony: www.glosseniora.pl
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ZAMÓWIENIE PRENUMERATY OGÓLNOPOLSKIEGO MAGAZYNU GŁOS SeniorA
Rodzaj prenumeraty:
¨ 12 zł* – jeden wybrany egzemplarz
¨ 60 zł* – 6 kolejnych numerów
* W wartość prenumeraty wliczona jest wysyłka listem ekonomicznym.
Prosimy dołączyć do zamówienia potwierdzenie wpłaty.

Adres do wysyłki:
Nazwa firmy / Imię i nazwisko
Ulica, nr domu, nr lokalu
Kod i miejscowość
Telefon
E-mail:

Wypełnione zamówienie prosimy odesłać na adres:

Stowarzyszenie MANKO al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków
z dopiskiem „Prenumerata Głosu Seniora” lub na adres e-mail: kontakt@manko.pl
– PRZESŁANIE ZAMÓWIENIA JEST KONIECZNE DO ZREALIZOWANIA PRENUMERATY.
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Oświadczam, iż wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie przez Administratora, tj. Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków moich danych osobowych:
 w celu otrzymywania od Stowarzyszenia MANKO drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyTAK
NIE
czących usług oferowanych przez Stowarzyszenie MANKO, np. wydarzeń organizowanych dla Seniorów, informacji o partnerach Stowarzyszenia MANKO
honorujących Kartę Seniora i oferowanych przez nich zniżek w ramach Karty Seniora, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia
18 lipca 2002 r.

 w celu przekazywania przez Stowarzyszenie MANKO treści, dotyczących oferty Stowarzyszenia MANKO na podany przeze mnie w Formularzu numer telefonu,
w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj.
przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione
w wyraźnej i zrozumiałej formie.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych PRENUMERaTA GŁOSU SeniorA
jest na stronie 73.

TAK

NIE

................................................................................................................................

Data, podpis osoby zamawiającej prenumeratę

ZAMÓW PRENUMERATĘ – POPRZEZ PRZEKAZANIE NAM DAROWIZNY
(zamówienie prenumeraty zwiększy nakład magazynu i Ogólnopolskiej Karty Seniora)

25 2490 0005 0000 4600 9537 1831

Stowarzyszenie MANKO
ul. Siarczki 16
30-698 Kraków

2 5 2 49 0 0 0 05 0 0 0 0 4 6 0 0 9537 1831

D a r o w i z n a
- Gł o s
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S e n i o r a

c e l e

s t a t u t o we

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych PRENUMERaTA GŁOSU SeniorA
§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie MANKO, ul. Siarczki 16, 30-698
Kraków, KRS: 0000225549, NIP: 679-28-41-817, REGON: 120027434
§ 2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Skontaktować się z Administratorem w sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych można
poprzez następujące kanały informacyjne:
a) telefonicznie: 12 429 37 28
b) lub w formie pisemnej na adres:
Stowarzyszenie MANKO al. J. Słowackiego 46/30 30-018 Kraków
§ 3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów,
w jakich są przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) obsługi Prenumeraty Głosu Seniora w tym dokonywania wysyłki Głosu Seniora, a także realizacji korzyści oraz komunikacji związanej z zamówieniem przez Panią/Pana Prenumeraty
Głosu Seniora – przetwarzanie takie jest niezbędne dla wykonania umowy jaką Pani/Pan zawiera zamawiając Prenumeratę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków podatkowych i rachunkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją
prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) analitycznych i statystycznych – w celu doskonalenia Prenumeraty Głosu Seniora i budowania wiedzy o naszych odbiorcach będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. – na podstawie odrębnie
udzielonej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
h) używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne – na podstawie udzielonej zgody (podstawa art. 6 ust. 1
lit. a RODO);
§ 4. ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą w niezbędnym zakresie ujawniane naszym podwykonawcom
odpowiedzialnym za obsługę Prenumeraty Głosu Seniora (np. naszym upoważnionym
pracownikom i współpracownikom, którym Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane po to, by
mogli wykonać swoje obowiązki, podmiotom świadczącym usługę komunikacji marketingowej,
dostawcom usług i systemów informatycznych, firmom kurierskim i pocztowym realizującym
wysyłkę Prenumeraty Głosu Seniora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na
podstawie obowiązującego prawa.

§ 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
§ 6. ZAUTOMATYZOWANIE/PROFILOWANIE
Dane udostępniane przez Panią/Pana mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, w celu przekazywania odbiorcom Głosu Seniora treści bardziej dostosowanych
do ich zainteresowań.
§ 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu Pani/Pana rezygnacji z Prenumeraty
Głosu Seniora. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych
Administratora na podstawie uzgodnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu
zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane na podstawie
odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
§ 8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
– dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
– prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informujemy, że przed realizacją przysługujących Pani/Panu uprawnień konieczne jest dokonanie
identyfikacji – ustalenie tożsamości.
§ 9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
§ 10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Podanie danych w celu uzyskania Prenumeraty Głosu Seniora jest niezbędne do jej otrzymania.
W przypadku niepodania tych danych Prenumerata Głosu Seniora nie będzie mogła być
zrealizowana.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych OGÓLNOPOLSKA KARTA SeniorA
§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie MANKO, ul. Siarczki 16, 30-698
Kraków, KRS: 0000225549, NIP: 679-28-41-817, REGON: 120027434
§ 2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Skontaktować się z Administratorem w sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych można
poprzez następujące kanały informacyjne:
a) telefonicznie: 12 429 37 28
b) lub w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie MANKO al. J. Słowackiego 46/30 30-018 Kraków
§ 3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów,
w jakich są przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) prowadzenia Programu Ogólnopolska Karta Seniora, w tym realizacji korzyści oraz komunikacji związanej z Pani/Pana udziałem w Programie – przetwarzanie takie jest niezbędne dla
wykonania umowy jaką Pani/Pan zawiera przystępując do Programu (podstawa z art. 6 ust.
1 lit. b RODO);
b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją
prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) analitycznych i statystycznych – w celu doskonalenia Programu Ogólnopolska Karta Seniora
i budowania wiedzy o naszych partnerach będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. – na podstawie odrębnie
udzielonej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
g) używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne – na podstawie udzielonej zgody (podstawa art. 6 ust. 1
lit. a RODO);
§ 4. ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą w niezbędnym zakresie ujawniane naszym podwykonawcom
odpowiedzialnym za obsługę Programu Ogólnopolska Karta Seniora (np. podmiotom zajmującym
się wydawaniem kart, podmiotom świadczącym usługę komunikacji marketingowej, dostawcom
usług i systemów informatycznych), firmom kurierskim realizującym wysyłkę nagród, voucherów
oraz pozostałych niezbędnych dokumentów – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na
podstawie obowiązującego prawa.

§ 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
§ 6. ZAUTOMATYZOWANIE/PROFILOWANIE
Dane udostępniane przez Panią/Pana mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, w celu dostosowania korzyści wynikających z posiadania Karty Seniora do
potrzeb jej posiadaczy.
§ 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu Pani/Pana rezygnacji z Programu
Ogólnopolska Karta Seniora. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub
usług własnych Administratora na podstawie uzgodnionego interesu prawnego, będą przetwarzane
do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane na
podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
§ 8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
– dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
– prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informujemy, że przed realizacją przysługujących Pani/Panu uprawnień konieczne jest dokonanie
identyfikacji – ustalenie tożsamości.
§ 9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
§ 10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami
umowa. Podanie danych w celu uzyskania Ogólnopolskiej Karty Seniora jest niezbędne do
otrzymania karty. W przypadku niepodania tych danych karta nie będzie mogła być wydana.
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JAK UZYSKAĆ OGÓLNOPOLSKĄ
KARTĘ SeniorA

Seniorze!

Jeśli ukończyłeś 60 lat odbierz Ogólnopolską Kartę Seniora
i korzystaj ze zniżek w ponad 2500 punktach w całej Polsce.

5 PROSTych KROKów

1.

2.

Wejdź na: www.glosseniora.pl

3.
4.

Załącz znaczek pocztowy
i zaadresowaną kopertę

Dołącz potwierdzenie wpłaty
darowizny do koperty

Wydrukuj
i wypełnij
formularz

5.

Wyślij na adres
al. Słowackiego 46/30
30-018 Kraków

Twoja Ogólnopolska Karta Seniora zostanie odesłana na adres zamieszkania. W razie pytań skontaktuj się z nami!
Skontaktuj się z nami pod numerem tel.: (12) 429 37 28. Wejdź na www.glosseniora.pl i zobacz listę w ponad 2500 punktów ze zniżkami.

Już dziś zacznij korzystać z Ogólnopolskiej Karty Seniora
i rabatów w całym kraju.
zamów OGÓLNOPOLSKĄ KARTĘ SeniorA poprzez przekazanie darowizny

66 2490 0005 0000 4600 9366 4184

Stowarzyszenie MANKO
ul. Siarczki 16
30-698 Kraków

66 2 49 0 0 0 05 0 0 0 0 4 6 0 0 9366 418 4
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