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NA WSTĘPIE

SPIS TREŚCI:Drodzy Czytelnicy 

W tym miesiącu wspólnie z Fundacją 
Enea i Państwową Strażą Pożarną 
rozpoczynamy cykl spotkań eduka-

cyjnych dotyczących bezpieczeństwa konsu-
menckiego i osobistego. Eksperci będą mówić 
m.in. jak nie dać się naciągnąć oszustom, na co 
wracać uwagę przy podpisywaniu umów han-
dlowych, a także jak zachowywać się w sytuacji 
zagrożenia pożarem, w nagłych wypadkach, 

jak bezpiecznie obchodzić się z prądem. 
Jak ważne i potrzebne są projekty dotyczące bezpieczeństwa Seniorów, 
niech świadczy chociażby zainteresowanie jakim cieszą się wszystkie spo-
tkania poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa. 
Mamy nadzieję, że także projekt ,,Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeń-
stwie” spotka się z równie żywym zainteresowaniem grupy dla nas najważ-
niejszej – Seniorów. 
W ramach projektu - do listopada – przewidzianych jest 10 spotkań 
w 10 gminach nie tylko województwa wielkopolskiego, ale też lubuskiego, 
zachodnio-pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Zgodnie z nazwą projek-
tu, chcemy żeby nasz projekt miał wymiar międzypokoleniowy, dlatego na 
spotkaniach, z wielką radością powitamy także najmłodszych, towarzyszą-
cych swoim babciom i dziadkom. Przygotowaliśmy dla nich coś specjalny 
kącik animacji. 
Na łamach My60+ oraz na naszej stronie my60plus.pl i facebookowym 
profilu My60+, na bieżąco będziemy informować o terminach i miejscach 
spotkań, a także przekazywać relacje z już odbytych. 
Zapraszamy do lektury!

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

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

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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Akcja realizowana jest z myślą o rodzinach wielopokoleniowych, w któ-
rych seniorzy odgrywają rolę nie do przecenienia, a dbałość o bezpie-
czeństwo najbliższych jest sprawą kluczową. Także dla Grupy Enea bez-
pieczeństwo jest jedną w najważniejszych wartości. 

Celem projektu jest przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom przed-
stawicieli handlowych i zwiększenie bezpieczeństwa przy podpisywaniu 
umów. Statystyki wskazują bowiem, że największy odsetek wykroczeń 
wobec seniorów stanowią kradzieże oraz napady, a w ostatnim czasie 
również wyłudzenia pieniędzy, często oszczędności całego życia. ,,Na 
wnuczka”, ,,na pana z elektrowni”, ,,na policjanta” czy ,,na pracownika 
administracji” – to metody stosowane przez przestępców, niestety, z po-
wodzeniem od kilkunastu lat. 

Jednocześnie projekt „Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeń-
stwie” ma za zadanie edukować w obszarze bezpieczeństwa osobistego, 
prawidłowych zachowań podczas nagłych wyłączeń prądu, związanych 
z coraz częściej pojawiającymi się załamaniami pogodowymi.

Spośród 6,4 mln osób w wieku 65 lat i powyżej, aż 10 proc. przyznało, 
że padło ofiarą próby wyłudzenia pieniędzy przez oszustów. Na skutek 

ENEA DLA POKOLEŃ

Rusza projekt

Rozpoczęła się akcja edukacyjna „Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie”, której inicjatorem jest Fun-
dacja Enea. Projekt powstał we współpracy z działającym na rzecz środowisk senioralnych Stowarzyszeniem 
My50+ (wydawcą magazynu My60+) oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 
W ramach projektu zorganizowanych zostanie 10 spotkań na terenie 4 województw: wielkopolskim, lubuskim, 
zachodnio-pomorskim i kujawsko-pomorskim. 

GDZIE SIĘ SPOTYKAMY
Projekt „Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeń-
stwie” realizowany będzie do końca 2018 roku:
kwiecień (28.4) – Kórnik  
maj – Kościan, Wronki 
czerwiec – Kostrzyn, Miasteczko Krajeńskie 
wrzesień – Czerwieńsk, Żary 
październik – Strzelno, Recz 
listopad – Barlinek 
Zapisy na poszczególne spotkania pod numerem

881 356 823.
Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsc 
spotkań, a także relacje umieszczane będą na bieżą-
co w zakładce „Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpie-
czeństwie” na stronie naszego magazynu 

www.my60plus.pl oraz na Facebooku My60+.

Inauguracyjne spotkanie odbędzie się w Kórniku w udziałem słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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stwa przed nieuczciwymi praktykami 
części sprzedawców, pukających do 
naszych domów. Często tym nierze-
telnym praktykom rynkowym ulega-
ją osoby starsze. Nasz specjalista 
opowie o tym, na co zwrócić uwagę 
w czasie spotkania ze sprzedawcą 
i jak ustrzec się przed podpisaniem 
niekorzystnej umowy. Zapraszam do 
uczestnictwa w naszych warsztatach. 
Aktywnie włączając w te działania, zyskają Państwo wiedzę i świadomość 
kliencką, dzięki nim bezpiecznie będziecie podejmować decyzje kon-
sumenckie. Zachęcam do uczestnictwa i dzielenia się zdobytą wiedzą 
z przyjaciółmi i rodziną. Wspólnie dbajmy o swoje bezpieczeństwo. 

nieuczciwych praktyk przestępczych nie tylko seniorzy 
tracą oszczędności lub zmagają się z wyjaśnianiem kre-
dytu, którego nie zaciągali czy umowy, której nie pod-
pisali. Przestępstwom natury ekonomicznej towarzyszy 
utrzymująca się liczba 1756 prób wyłudzeń kwartalnie, na 
poziomie ogólnokrajowym, na łączną kwotę blisko 422 
mln zł rocznie.

Co więcej, ciągle pojawiają się zupełnie nowe sposo-
by działania oszustów. Przedstawiają się, na przykład za 
przedstawicieli firm energetycznych, gazowniczych ofe-
rując niższe, atrakcyjne ceny za energię elektryczną lub 
gaz. Kto z nas nie chciałby obniżyć swoich rachunków? 
Często więc podpisujemy niekorzystne, jak się ostatecznie 
okazuje umowy. 

Co robić w takiej sytuacji?
Podstawą zwiększenia Państwa bezpieczeństwa jest zacho-
wanie stałej czujności wobec metod stosowanych przez 
oszustów. Na co zwracać szczególna uwagę, gdy do drzwi 
puka ktoś, kogo nie znamy? Jak rozmawiać - czy w ogóle 

ENEA DLA POKOLEŃ

Sławomir Krenczyk – Prezes Fundacji Enea

Bryg. Andrzej Bartkowiak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej

rozmawiać - z osobą, która przedstawia się za reprezentanta jakiejś firmy? 
Jak sprawdzić czy firma wysłała do nas swojego przedstawiciela? Na co 
zwracać uwagę przy podpisywaniu wszelkiego rodzaju umów? Jak docho-
dzić swoich praw w przypadku podpisania umowy, od której jednak chce-
my odstąpić? Wszystkie te zagadnienia zostaną omówione, a trudne sytu-
acje przećwiczone podczas spotkań w ramach projektu „Enea dla pokoleń. 
Wspólnie o bezpieczeństwie”.

Istotną ich częścią będzie także przypomnienie spraw związanych 
z zagrożeniami, jakie najczęściej pojawiają się w domach i mieszkaniach, 
a których źródło tkwi w nieprawidłowo użytkowanych urządzeniach elek-
trycznych i gazowych. Strażacy wskażą, jakich błędów nie popełniać, by 
nieświadomie nie przyczynić się do obciążenia sieci elektrycznej i po-
wstania pożaru, jak przygotować plan ewakuacji domu, w jaki sposób 
go przećwiczyć z domownikami, a w końcu – w formie warsztatów - jak 
ratować osoby poszkodowane udzielając im pierwszej pomocy przedme-
dycznej. 

Spotkania, przy kawie, trwać będą około dwóch godzin. W czasie ich 
trwania przeprowadzony zostanie także tematyczny quiz z nagrodami. 
Można przyjść z wnukami, dla których organizatorzy przygotowują małą 
strefę zabaw i animacji. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

To jest nasz wspólny głos w sprawie bezpieczeństwa. 
Projekt edukacyjny skierowany szczególnie do rodzin 
wielopokoleniowych i seniorów jest wyrazem naszej troski 
i wspólnych działań tych instytucji i organizacji społecz-
nych, które znają potrzeby seniorów i dostrzegają ich po-
tencjał i zaangażowanie.

Strażackie statystyki wykazują, że przyczyny pożarów 
od lat są takie same. Przede wszystkim jest to nieostroż-
ność czy brak należytej uwagi przy posługiwaniu się 
ogniem, wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń 
i instalacji elektrycznych, a także urządzeń grzewczych. 
Nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa 

naszego jak i naszych bliskich. Ana-
liza wieku osób poszkodowanych w 
pożarach pokazuje, że w większości 
są to osoby w wieku średnim i starsze, 
zwłaszcza w przedziale wiekowym od 
50 do 70 roku życia. 

Najważniejsza dla nas jest edu-
kacja i profilaktyka pożarowa, która 
ma na celu wzrost świadomości o 
skutkach zagrożeń, kształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności 
reagowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.

Działająca od 2014 roku Fundacja Enea realizuje projekty 
edukacyjne, ekologiczne i charytatywne na rzecz lokal-
nych społeczności związanych z obszarami, na których 
działa Grupa Enea. Chcemy być blisko naszych klientów 
i wspierać ich w różnych dziedzinach życia. Mamy świa-
domość, że działalność Grupy Enea – producenta, dys-
trybutora i sprzedawcy energii – ma wpływ na środowisko 
i społeczeństwo, w którym wszyscy funkcjonujemy. Dlate-
go tak ważne jest dla nas bezpieczeństwo i to o nim chce-
my z Państwem rozmawiać w czasie warsztatów, na które 
serdecznie zapraszam. 

Na spotkaniach, które nazwaliśmy „Enea dla poko-
leń. Wspólnie o bezpieczeństwie” chcemy przekazywać 
praktyczne rady, a ich stosowanie będzie chronić Pań-
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WOKÓŁ NAS

Dom z ręcznie wyrabianej cegły z końca XIX wieku na początku uli-
cy Fabrycznej w Pile. Właściwie to domek. Tuż przy samych torach 
kolejowych. Parze emerytowanych pracowników kolei nie przeszka-
dzały pociągi. Maria Szałowińska odliczała według nich czas jak była 
w ogródku. A w ich ogrodzie było jak u „Ani z Zielonego Wzgórza”. 
Drzewa miały swoje historie, swoje imiona. Sami stworzyli ten ogród. 
Ten domek. Maria żartuje, że mieszkali tak jak w tytule tego filmu. 
U Pana Boga w ogródku. Kiedy się wprowadzali był tylko kran. Przez 
prawie pół wieku, bo mieszkali w nim 48 lat, wypełnili go nie tylko me-

Ogień zabrał im  
marzenia o domu…

Maria i Marian Szałowińscy, pilanie, od niemal pół wieku mieszkali w budynku, który powoli 
przystosowywali do swojej starości. Modernizowali go, by był wygodny, gdy jedno lub drugie 
stanie się mniej sprawne. Zaledwie kilka tygodni temu pożar strawił wszystko co mieli. 

Pamiętam jak mówiłam do Mariana 
„Kochanie, żebyśmy jeszcze tak 
z pięć lat razem pożyli”.  
Mieliśmy wyremontowane mieszkanie,  
a to było nasze ostatnie marzenie. 
Bóg dał, anieli wzięli. 

Fot. Agnieszka Świderska
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WOKÓŁ NAS

blami, także wspomnieniami. Przeżyli tam najlepsze lata 
swojego życia. Byli w nim szczęśliwi. Byli u siebie, choć 
nigdy nie byli właścicielami. Nie to, że nie chcieli, to PKP 
zmieniało zdanie. Nie miało to dla nich aż tak wielkiego 
znaczenia. Własność czy nie, to był ich dom. Miał być 
na całe życie. To dlatego latami odkładali z emerytu-
ry na jego remont. Nie mogli odłożyć za dużo. Musieli 
poprosić syna, żeby wziął pożyczkę. Przy kapitalnym 
remoncie domku pomogło także PKP. Wyrzucili stary 
piec kaflowy i wstawili piec centralnego ogrzewania. 
Wymienili instalacje, wymienili podłogi. W łazience pod 
prysznicem zamontowali poręcze, a przed drzwiami 
podjazd na wózek. Nie mieli złudzeń. Maria ma 77 lat. 
Marian 80. Oboje są po udarach. Mają świadomość, że 
lata, które przyjdą, będą najtrudniejsze. Chcieli się do 
nich dobrze przygotować. Nie byli jednak w stanie przy-
gotować się na to, co wydarzyło się w piątek, 23 lutego. 
Dzień wcześniej Maria trafiła na oddział kardiologiczny. 
Dwa razy straciła przytomność. Wystraszyła Mariana. 
Teraz myślą, że to może lepiej, że była tamtego poran-
ka w szpitalu. Z Marianem był ich wnuk, który wpadał im 

pomagać. Czasem zostawał na noc. Spał na poddaszu. 
To Maria obudziła go rano telefonem i poprosiła, żeby 
zszedł na dół, do Mariana. Siedzieli już na dole w kuch-
ni przy stole kiedy zauważyli dym. Maria cieszy się, że 

uratowała wnuka, bo przecież gdyby nie jej telefon, mógłby już zostać 
na poddaszu. Tamtego dnia lekarz prowadzący kazał jej podać leki 
uspokajające. Nie wiedziała dlaczego. Usłyszała to dopiero od wnucz-
ki: Wszystko spalone. Wszyscy żyją. 

Pamiętam jak mówiłam do Mariana „Kochanie, żebyśmy jeszcze 
tak z pięć lat razem pożyli”. Mieliśmy wyremontowane mieszkanie, a to 
było nasze ostatnie marzenie. Bóg dał, anieli wzięli. 

Widziałem w życiu płonącą Warszawę, widziałem jak płonęły inne 
domy, ale kiedy płonie twój dom to jest najgorsze - mówi Marian Sza-
łowiński. 

Pożar zabrał im niemal wszystko, bo to, czego nie zabrał, zniszczyła 
woda. Nie było nawet jak ratować, bo w pokoju zawalił się strop. Marian 
wyszedł z mieszkania w pidżamie. Chciał wrócić po kurtkę. Nie zdążył. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile znalazł dla nich mieszkanie 
zastępcze w centrum Piły przy ulicy Spacerowej. Zajmują tam niewielki 
pokoik. Zmieścił się mały stół, dwa krzesła, dwa tapczany, szafka. To 
tymczasowy adres. Czekają na ten prawdziwy. Na swój kąt. Na Fabrycz-
ną nie ma już powrotu. Budynek po pożarze nadaje się wyłącznie do 
rozbiórki. PKP zapewnia, że znajdzie im inne mieszkanie. Jeżeli nie PKP, 
to zrobi to prezydent Piły Piotr Głowski, co zresztą im obiecał. 

Jak będziemy mieli wreszcie swój kąt, to już sobie poradzimy – nie 
ma wątpliwości Maria Szałowińska. 

Bez pomocy może to być jednak ponad ich siły. Szałowińscy całe 
życie żyli skromnie. Nigdy nie prosili o pomoc. Gdy się wprowadzą 
do nowego mieszkania, będzie to puste mieszkanie. Nie mają prze-
cież żadnych mebli, żadnego sprzętu. Z niewielu ponad 1200 złotych 
emerytury Maria wydaje 900 złotych na leki. Z emerytury Mariana też 
zostają grosze. Nie wyjadą przecież na Zachód zarobić na nową szafę 
czy telewizor. Zostaną tutaj. 

Agnieszka Świderska

Widziałem w życiu  
płonącą Warszawę,  
widziałem jak płonęły inne domy,  
ale kiedy płonie twój dom  
to jest najgorsze  
– mówi Marian Szałowiński. 

Jak będziemy mieli wreszcie swój kąt,  
to już sobie poradzimy  
– nie ma wątpliwości Maria Szałowińska. 

Datki na rzecz pogorzelców z Fabrycznej  
można wpłacać na konto stowarzyszenia Pro Senior:  

nr konta

79 8951 0009 4200 1951 2000 0030
z dopiskiem “dla Państwa Szałowińskich”.
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Gremium ekspertów będzie realizowało działania z zakresu aktywizacji 
i podnoszenia jakości życia środowisk senioralnych oraz przeciwdzia-
łało wykluczeniu osób starszych. Do głównych zadań zespołu należeć 
będzie m. in. analiza sytuacji wielkopolskich seniorów, definiowanie 
celów polityki senioralnej, rekomendowanie zadań dla realizowanej 
w regionie polityki senioralnej oraz określanie potrzeb środowiska se-
niorów tak istotnych w obecnych czasach.

W spotkaniu uczestniczyła Marzena Wodzińska, Członek Zarzą-
du Województwa Wielkopolskiego. W czasie spotkania przedsta-
wiono wiele ciekawych tematów związanych z polityką senioralną. 
Wśród prelegentów między innymi byli: Wojciech Zarzycki – p.o. 
Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, 
który przedstawił „Wybrane aspekty polityki senioralnej Samorzą-
du Województwa Wielkopolskiego”, o budowaniu wizerunku osób 
starszych mówiła dr hab. prof. UAM Hanna Mamzer z Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Informacje o działaniach Wiel-

kopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
przedstawiła Aleksandra Kowalska, jej przewodni-
cząca, a o założeniach pracy zespołu ekspertów ds. 
polityki senioralnej opowiedział Radosław Dukat z Re-
gionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.  
Spotkanie zakończyła dyskusja.

Polityka senioralna w Wielkopolsce odgrywa wyjątkową 
rolę. Poznań obecnie zamieszkuje ok. 144 tys. osób w star-
szym wieku co stanowi 26 proc. populacji miasta. Podob-
nie jest w całej Wielkopolsce. Liczba osób w starszym wieku 
ma stałą tendencję wzrostową i dobrym symptomem jest, 
że wszystkie ośrodki władz samorządowych widzą politykę 
senioralną priorytetowo, a głównym założeniem jest akty-
wizacja i podnoszenie jakości życia środowisk senioralnych 
oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych. 

Roman Szymański

WOKÓŁ NAS

Wielkopolscy eksperci  
o seniorach i dla seniorów 

W ramach Wielkopolskiego Programu Na rzecz Osób Starszych od roku 2020 – w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się inauguracyjne spotkanie Wielkopolskiego Zespołu Eks-
pertów ds. polityki senioralnej. Do zespołu ekspertów zaproszeni zostali przedstawiciele każdego z powiatów 
województwa wielkopolskiego oraz przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, 
który jest organizatorem Wielkopolskiego Zespołu Ekspertów ds. polityki senioralnej.

A wszystko zaczęło się latem 2017 roku, gdy zrodził się pomysł zorganizo-
wania takiej parady. Podobne odbywają się w wielu miastach Polski. Za-
rezerwowano więc… czas i miejsce. W listopadzie odbyło się spotkanie 
zespołu organizacyjnego parady: Magdaleny Pietrusik-Adamskiej i Lidii 
Płatek z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Pozna-
nia, Piotra Żurowskiego z Estrady Poznańskiej, Aldony Anastasow, Piotra 
Frydryszka i Zdzisława Szkutnika z Miejskiej rady Seniorów w Poznaniu. 
Parada będzie wyjątkowym spotkaniem ludzi starszych zamieszkują-
cych teren Wielkopolski, gdyż uczestniczyć w niej będą przedstawicie-

Parada Seniorów Wielkopolski 
już w czerwcu

Już od kilku miesięcy trwają intensywne przygotowania do Parady Seniorów Wielkopolski, która odbyć się ma 
2 czerwca w Starym Korycie Warty. 

le 31 Gminnych i Miejskich Rad Seniorów działających 
w województwie wielkopolskim. Seniorzy mogą przyjść 
z wnuczętami, zaproszona jest młodzież, jako że współ-
organizatorem spotkania jest Młodzieżowa Rada Pozna-
nia. Celem nadrzędnym Parady jest integracja – zarówno 
samych seniorów, jak i międzypokoleniowa. Oby tylko 
pogoda dopisała, bo rozrywki zagwarantowanej przez 
organizatorów na pewno nie zabraknie.

Oprac. Redakcja
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Tematem spotkania pod przewodnictwem z-cy prezy-
denta Poznania Jędrzeja Solarskiego było omówienie 
i przygotowanie się do zadania ustalenia harmonogra-
mu realizacji w kolejnych latach (2018-2021) zagadnień 
ujętych w siedmiu obszarach polityki senioralnej. Przy-
pomniała je w przejrzystej i rzeczowej prezentacji dyrek-
tor WZiSS Magdalena Pietrusik-Adamska. Stwierdzono 
też, iż niezbędne będzie określenie wskaźników oraz 
mierników stopnia osiągniętych rezultatów, co wyko-
rzystane zostanie już w tym roku podczas kwartalnych 
ewaluacji, tj. szacowania wyników. Ten element wydaje 
się niezwykle ważny, gdyż pozwoli uniknąć pozorowa-
nych działań, uchroni przed ich niepodjęciem, jak też 
wskaże w razie potrzeby konieczne uzupełnienia lub 
korekty zadań. Liczyć się będą w ocenie konkrety!

Miesiąc później członkowie Rady Programowej złożyli 
wypełnione specjalne ankiety, w których wskazali kolej-

WOKÓŁ NAS

Jest i działa
Rada Programowa ds. Polityki Senioralnej 

Miasta Poznania na lata 2017-2021
Pod koniec lutego spotkała się na pierwszym posiedzeniu ponad 30-osobowa Rada Programowa ds. wdrażania i reali-
zacji Polityki Senioralnej Miasta Poznania. 

ność dla proponowanych przez siebie zadań ramowo sygnalizowanych 
w dokumencie „Polityka Senioralna…”. W oparciu o nie powstanie pro-
gram konkretnej pracy na 2018 rok oraz na lata następne. Zapowiada 
się rzeczowe i dynamiczne działanie, z którego MRS, jak też środowisko 
Seniorów, będą mieć dużą satysfakcję.

Czytaj więcej na http://mrs.poznan.pl

Starszak za kółkiem 

Komisja Europejska zamierza wprowadzić regulacje, 
mające na celu zmuszenie starszych kierowców do 
przechodzenia regularnych badań. Od ich wyników 
będzie zależało, czy kierowca zachowa swoje prawo 
jazdy. Powodem takich działań jest wzrost liczby wypad-
ków wśród grupy kierowców po 60. roku życia. Ale czy 
rzeczywiście seniorzy stwarzają aż tak duże niebezpie-
czeństwo? Analizę taką sporządził mfind.pl na podsta-
wie raportu „Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku”, 
wydanego przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy 

Głównej Policji oraz Małego Rocznika Statystycznego 2017 wydanego 
przez GUS.

Okazuje się, że w Polsce starsi kierowcy to statystycznie najbez-
pieczniej jeżdżąca grupa kierowców. Jeśli przeliczymy liczbę zdarzeń 
na 10 tys. osób w danej grupie wiekowej, to okaże się, że wśród senio-
rów ten wskaźnik wynosi tylko 4,9. Niższy jest tylko wśród osób do 17. 
roku życia (czyli nieposiadających prawa jazdy)!

Jakimi samochodami jeżdżą Polscy seniorzy? W Polsce osoby starsze 
jeżdżą raczej modelami starszymi, ale zwykle są to zadbane auta, garażo-
wane, na bieżąco serwisowane i pielęgnowane, używane przez wiele lat.

Źródło: Onet.pl

Jak wynika z „Badania postaw społeczeństwa względem bezpieczeństwa ruchu drogowego” przygotowanego 
na zamówienie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 23 proc. Polaków powyżej 60. roku życia 
deklaruje, że kieruje samochodem osobowym codziennie. Kolejne 24 proc. robi to przynajmniej raz w tygo-
dniu. Seniorzy używają samochodów, jako narzędzia codziennych dojazdów (do pracy, wnuków, po zakupy). 
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Pakiet „POZNAŃ VIVA SENIOR” to pierwsza w kraju tak kompleksowa 
propozycja ułatwień dla osób, które ukończyły 60 lat. Obecna ofer-
ta przeróżnych usług jest już szeroka. Ponad tysiąc osób skorzystało 
z darmowych, drobnych napraw w domu w ramach projektu „Złota 
rączka”. Największą popularnością cieszy się „Taksówka dla seniora”. 
Tylko w 2017 r. wykonano 1111 darmowych przewozów, a usługa zosta-
ła uruchomiona pod koniec października. Od lutego seniorzy mogą 
zamówić telefonicznie książkę w Bibliotece Raczyńskich, a bibliotekarz 
bezpłatnie dostarczy ją do ich domów. To tylko niewielka część z sze-
rokiej oferty skierowanej w stronę osób starszych w Poznaniu, reali-
zowanej przez władze samorządowe przy udziale Centrum Inicjatyw 
Senioralnych oraz Miejskiej Rady Seniorów.

W przygotowaniu są kolejne propozycje, które mają ruszyć jesz-
cze w tym roku. Pakiet „Poznań VIVA Senior!” wzbogaci się o kolejne 
darmowe usługi. Poznańscy seniorzy już mogą za darmo wypożyczyć 
sprzęt rehabilitacyjny, zrobić sobie pedicure w domu, skorzystać z mi-
nigrantu na remont mieszkania czy z Poznańską Złotą Kartą kupić 

z 50-procentową ulgą bilet na mecz Lecha. Pakiet „Po-
znań VIVA Senior” ma podnosić jakość życia poznań-
skich seniorów.

O szczegółach mówiono na konferencji prasowej 
w Urzędzie Miasta, w której wzięli udział: Jacek Jaśko-
wiak - Prezydent Miasta Poznania, Tomasz Lewandow-
ski - zastępca prezydenta Poznania, Jędrzej Solarski – 
zastępca prezydenta Poznania oraz Piotr Frydryszek - 
przedstawiciel Miejskiej Rady Seniorów.

Ważne jest, że sprawy związane z mieszkańcami mia-
sta w wieku senioralnym, przez władze samorządowe 
traktowane są wręcz priorytetowo, i tylko należy wyrazić 
nadzieję, że wszystkie zamierzenia i plany zostaną zre-
alizowane.

Więcej na temat „Poznań VIVA Senior!” na stronie 
Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu mrs.poznan.pl

Roman Szymański

Pakiet „Poznań Viva Senior”  
coraz bogatszy

Jędrzej Solarski – zastępca prezydenta Poznania, Jacek Jaśkowiak - Prezydent Miasta Poznania, Piotr Frydryszek - 
przedstawiciel Miejskiej Rady Seniorów oraz Tomasz Lewandowski - zastępca prezydenta Poznania. 

Fot. R. Szymański
Reklama
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W Poznaniu działa już projekt mobilnej biblioteki skie-
rowany do osób starszych i mających problemy z po-
ruszaniem się. Wystarczy zadzwonić pod numer miej-
skiego call center - tel.61 646 33 44- powiedzieć, jaki 
tytuł nas interesuje albo z jakiej dziedziny chcielibyśmy 
poszerzyć wiedzę, podajemy swój adres i… czekamy do 
poniedziałku. Pracownicy call center zbierają zamówie-
nia na książki przez cały tydzień i przekazują je do re-
alizującej projekt Biblioteki Raczyńskich. Jej pracownik, 
wyposażony w identyfikator, w poniedziałki między go-
dzinami 11.30 a 14.30 (wtedy jest jasno), będzie rozwo-
ził książki, zakładał karty biblioteczne osobom, które ich 
nie posiadają oraz rozmawiał o ich zainteresowaniach, 
by w przyszłości pomóc w wyborze lektury. 

Dominowała nowość, także w skali kraju, „Animator 
Senioralny”. Dwóch nowych pracowników CIS-u zatrud-
nionych na pełnych etatach będzie pomagać w ak-
tywizowaniu (zakładaniu) zespołów Klubów Seniora. 
Zwrócono też uwagę, że pomocni w tym zakresie zadań 
mogą być studenci licencjackiego kierunku ‚Anima-
cja osób 50+” realizowanego od roku akademickiego 
2017/2018 na AWF w Poznaniu.

X Forum Liderów Klubów Seniora
Na to jubileuszowe dziesiąte Forum, które odbyło się na początku kwietnia, przyszło do Sali Malinowej Urzędu 
Miasta Poznania wielu liderów Klubów Seniora. Organizatorem było CIS, a trójka przedstawicieli MRS skorzy-
stała z okazji, by podjąć w dyskusji niektóre tematy, np. potrzebę integracji środowiska osób starszych.

Dyrektor CIS Wojciech Bauer przybliżył także zagadnienie Poznańskiej 
Złotej Karty, w którą zaopatrzyło się już 7 tys. Seniorów. Karta, jak wiemy, 
upoważnia do korzystania z szerokiej oferty ulg i rabatów. Zniżki, jakie 
znajdują się na Karcie, to oferta zarówno miejskich instytucji kultural-
nych, sportowych czy oświatowych, jak też prywatnych firm. Na począ-
tek zestaw ten liczy ponad 70 podmiotów. Pełna i aktualna oferta do-
stępna jest w katalogu ulg i zniżek na stronie internetowej www.poznan.
pl/kartaseniora

Temat koniecznej integracji Seniorów zaprezentował przewodniczący 
MRS dr Zdzisław Szkutnik w kontekście praktycznych korzyści ułatwiają-
cych życie osobom starszym. Zwrócił m.in. uwagę, że w ubiegłorocznym 
głosowaniu na 6 projektów senioralnych w Poznańskim Budżecie Oby-
watelskim 2018 wzięło udział jedynie 2700 seniorów (na 144 tys. wszyst-
kich, w tym ok. 50 tys. osób korzystających z internetu), przez co kilka 
niezwykle atrakcyjnych „beneficjów”, jak np. 800 urządzeń do teleopieki 
czy 70 laptopów – przeszło Seniorom „koło nosa“.

Zwrócono też uwagę, że dla Seniorów zainteresowanych dyplo-
mem studiów podyplomowych lub pomaturalnych z zakresu „dzien-
nikarstwa obywatelskiego” trwa aktualnie nabór.

Źródło: MRS

Zadzwoń po książkę pod numer 61 646 33 44 
– w poniedziałek będzie u Ciebie
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Poznańskie Centrum Opieki - Podpisanie umowy na dofinansowanie wyposażenia Po-
znańskiego Centrum Opieki Senioralnej Piotr Nycz, b. dyrektor POSUM, Marek Woźniak 
- Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania

- Fakt, że pierwsze w Polsce Centrum powstaje w Poznaniu jest zna-
kiem, że Wielkopolska to nie tylko symbol pracowitości i solidności, ale 
także dobrych emocji i łączenia pokoleń – ocenia Piotr Nycz, b. dy-
rektor Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych, 
w ramach którego funkcjonować będzie Centrum. 

- To projekt, który doskonale wpisuje się 
w cele i priorytety działania pn. „Infrastruktura 
ochrony zdrowia” Wielkopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
Opieka paliatywna i senioralna była wysoko 
punktowana w ocenie projektów. Przedsię-
wzięcie wpisuje się też w dzisiejsze potrzeby 
społeczne. Cieszę się, że kierujący placówkami 
zdrowia odpowiadają na zapotrzebowania cza-
su - mówił Marszałek Marek Woźniak podczas 
podpisania umowy na dofinansowanie inwesty-
cji POSUM. Zarząd Województwa przyznał bo-
wiem blisko 6 milionów złotych z WRPO 2014+ 
na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego 
niezbędnego w opiece nad osobami starszymi. 
- To znaczące i jedne z największych dofinan-

sowań, które przyznaliśmy w tym obszarze wsparcia – 
dodał Marszałek. Sprzęt trafi do Poradni Geriatrycznej 
z Dzienną Opieką nad Osobami Starszymi, hospicjum 
oraz Dziennego Oddziału Rehabilitacji, które powstają 
w ramach Poznańskiego Centrum Medycyny Senioral-
nej. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreślił, że 
działając wspólnie z samorządem województwa mia-
sto realizuje konkretne inwestycje w zdrowie seniorów 
i w ten sposób stara się wykorzystać potencjał tej grupy 
społecznej. - Poznań jest miejscem przyjaznym starze-
niu – podkreśla Prezydent Jaśkowiak.

Z kolei Piotr Nycz, b. dyrektor POSUM zaznaczył, że 
Poznańskie Centrum Medycyny Senioralnej to pierwsza 
tego typu placówka w Polsce, która zapewni komplek-
sową opiekę medyczną dla ludzi starszych i chorych, 
potrzebujących całodobowej opieki lub pobytu czaso-
wego. 

Oprac. redakcja

Poznańskie Centrum 
Medycyny Senioralnej i Paliatywnej
W Poznaniu powstaje Centrum Medycyny Senioralnej i Paliatywnej, w którego skład wejdą hospicjum, porad-
nie geriatryczna, leczenia stresu poupadkowego, leczenia bólu, psychologiczna, dietetyczna, rehabilitacyjna, 
paliatywna i hotel dla osób starszych. Inwestycja ma być gotowa w połowie 2019 roku, a kosztować będzie 
62 mln zł. Ma to być najnowocześniejszy tego typu ośrodek w Polsce. 

Źródło: POSUM
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więcej informacji na www.windy-schodowe.pl
oraz pod numerami tel. 692 44 94 74 i 608 445 819

Krzesełka schodowe na schody proste i zabiegowe
to najtańszy i najszybszy sposób na zniwelowanie

bariery architektonicznej
* szybka realizacja * niskie ceny * profesjonalne doradztwo *

Dla osób mających problemy z poruszaniem się, 
starszych i niepełnosprawnych

Twój dom 
zawsze wygodny i bezpieczny



Patrząc na fachowe opinie świata medycznego dostrzegamy, że 
sauna nazywana jest gorącą terapią dla ciała i duszy. Bezsprzecznie 
zapewnia ona wiele korzyści dla zdrowia oraz urody i to dla ludzi prak-
tycznie w każdym wieku. Regularne kąpiele w saunie hartują i oczysz-
czają organizm, a w efekcie uodparniają na przeziębienia i choroby 
układu oddechowego.

Jak się to dzieje?  
Spójrzmy…

– Przebywanie przez kilkanaście minut w pomieszczeniu nagrzanym 
nawet do 100 st. C rozgrzewa skórę do ponad 40 stopni i podnosi 
temperaturę całego ciała o jeden stopień. Powoduje to, że organy 
wewnętrzne mobilizują się i zaczynają wytwarzać więcej komórek 
odpornościowych. Te natomiast zwalczają rozwijające się wirusy 
i bakterie. Dlatego właśnie osoby, które często przebywają w saunie, 
właściwie nie chorują - mówi Marcin Ciesielski, saunamistrz Term Mal-
tańskich.

Pozostając przy temacie leczenia, a właściwie samoleczenia nale-
ży podkreślić, że podczas pobytu w saunie usuwamy toksyny groma-
dzące się na co dzień w naszych organizmach. Nie jesteśmy w stanie 
uchronić się przed nimi, ale za to możemy pozbyć się ich w przyjemny 
i szybki sposób. Gdy rozszerzają nam się naczynia krwionośne skóry 
i dochodzi do wzmożonego pocenia wyrzucamy z organizmu spory ła-
dunek toksyn. Decydując się na wizytę w saunie pamiętajmy, że w ten 
sposób doskonale przygotowujemy się na letnie upały czy zimowe 
mrozy. Nawet stosunkowo krótki pobyt w saunie działa odprężająco 
i kojąco oraz poprawia krążenie.

 Sauna wskazana jest szczególnie przy dolegliwo-
ściach takich jak: 
• napięcie mięśni, 
• przewlekłe zapalenia stawów, 
• nadciśnienie, 
• dusznica, 
• zawał serca (po upływie 6 miesięcy), 
• depresja,
• bóle reumatyczne, 
• przykurcze mięśniowo-stawowe,
• nieżyt żołądka, 
• stany zapalne jelit, 
• infekcje pęcherza moczowego, 
• kamica. 

– Należy pamiętać, że przeciwskazaniem do korzy-
stania z saun jest stan zdrowia, a nie wiek, dlatego też 
seniorom również poleca się taką formę relaksu i tera-
pii. W przypadku wątpliwości trzeba koniecznie zasię-
gnąć opinii lekarza - przypomina Marcin Ciesielski. 

Zatem jeśli tylko uskarżamy się na bóle kręgosłupa, 
walczymy z przeziębieniem i grypą, a może mamy inne 
schorzenia górnych dróg oddechowych, po prostu idź-

MY I ZDROWIE

Do sauny po zdrowie  
w każdym wieku

O ile dawniej sauna traktowana była jako ciekawostka, z której można skorzystać podczas urlopu w luksuso-
wym hotelu, teraz stała się miejscem, w którym człowiek może odetchnąć od pędu codzienności. Korzyści 
jest wiele: hartowanie organizmu, zwiększenie odporności, lepsze krążenie krwi, pomoc w leczeniu zapalenia 
stawów czy reumatyzmu – wymieniać można długo. Należy wspomnieć o efektach, które widać i czuć prak-
tycznie od razu po skorzystaniu z sauny – zdrowsza skóra, ustępujący ból zmęczonych mięśni, czy uczucie 
zadowolenia. Potwierdzają to bywalcy Świata Saun, którzy wizytę w saunie traktują jako świetną inwestycję 
we własne zdrowie.

Wyróżnia się kilka typów saun:  
sauna sucha, sauna solna (tężnia),  
sauna parowa (tzw. łaźnia rzymska),  
sauna na podczerwień czy biosauna
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my do sauny. Wizyta w niej może przynieść ulgę w tych 
uciążliwych dolegliwościach, a dodatkowo wpłynie 
korzystnie na nasze samopoczucie. Pomoże także w le-
czeniu takich dolegliwości jak choroby reumatyczne, 
zmiany zwyrodnieniowe stawów i skutki ich urazów czy 
nerwobóle.

Ważne!  
Jak zatem mądrze korzystać z sauny?
Wybierzmy profesjonalny obiekt, bezpieczny i dobrze 
wyposażony, posiadający w ofercie różne rodzaje saun. 
Wyróżnia się kilka typów saun: sauna sucha, sauna sol-
na (tężnia), sauna parowa (tzw. łaźnia rzymska), sauna 
na podczerwień czy biosauna. Każda charakteryzuje 
się inną wilgotnością powietrza oraz temperaturami 
(od niższych np. 40 stopni do ponad 100 stopni Cel-
sjusza), zatem każdy znajdzie odpowiedni dla siebie 
klimat. Następnie zaplanujmy czas pobytu: minimum 
1,5 godziny. Ważne też, aby nie wchodzić do sauny po 
obfitym posiłku lub z pustym żołądkiem, a na pewno 
nie pod wpływem alkoholu. 

MY I ZDROWIE

Marcin Ciesielski 
saunamistrz Term Maltańskich

Przebywanie przez kilkanaście minut w pomieszczeniu nagrzanym 
nawet do 100 st. C rozgrzewa skórę do ponad 40 stopni i podnosi 
temperaturę całego ciała o jeden stopień. Powoduje to, że organy 
wewnętrzne mobilizują się i zaczynają wytwarzać więcej komórek 
odpornościowych. Te natomiast zwalczają rozwijające się wirusy 
i bakterie. Dlatego właśnie osoby, które często przebywają w saunie, 
właściwie nie chorują.
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WOKÓŁ NAS

Ponad 130 wniosków wpłynęło od poznańskich seniorów zaintereso-
wanych udziałem w programie przystosowania mieszkań komunal-
nych do potrzeb osób starszych. Do wykorzystania jest w tym roku pół 
miliona złotych. Wartość grantu dla jednego wnioskodawcy nie może 
przekroczyć kwoty 10 000 zł. Nie jest to dotacja pieniężna, która tra-
fia do ręki seniorów. Ma ona formę prac remontowo-adaptacyjnych 
o określonej wartości. W przypadku pozytywnej opinii komisji i przy-
znania grantu, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych zleca wy-
konie prac. 

Oferta kierowana jest do osób samotnych które ukończyły 65 rok 
życia i par, w których jeden z partnerów ukończył 65 rok życia. To to jest 
warunek wstępny. Poza tym są jeszcze dwa inne warunki ubiegania 
się o dotację – spełnienie kryterium dochodowego oraz niezaleganie 
z opłatami czynszowymi. 

- Program ma na celu adaptację mieszkań do potrzeb ludzi w star-
szym wieku. – mówi Arkadiusz Stasica, prezes spółki ZKZL. - Mogą to być 
więc następujące prace takie jak wymiana wanny na kabinę prysznico-
wą, zamontowanie sprzętu pomocniczego ułatwiającego poruszanie 
się i korzystanie ze sprzętów w łazience, czy zabezpieczenie posadzki 
powłoką antypoślizgową. W uzasadnionych przypadkach może to być 

jednak także wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, czy 
montaż antywłamaniowych drzwi wejściowych lub reno-
wacja zabytkowych drzwi. Katalog robót, które można 
sfinansować z grantu jest dość szeroki, w każdym jednak 
przypadku wykonane prace mają ułatwić życie senio-
rom. Program ma charakter pilotażowy. Nie wyklucza-
my, że będzie kontynuowany także w kolejnych latach. 

Specjalne mieszkania dla seniorów
Od września tego roku planowane jest uruchomienie 
kolejnego programu dla seniorów. Ich beneficjentem 
będą osoby powyżej 70 roku życia, zarówno osoby 
samotne, jak i małżeństwa będące najemcami loka-
li komunalnych, także socjalnych. Tutaj także ważny 
jest brak zaległości czynszowych oraz odpowiedniej 
wysokości dochody. Założeniem projektu jest podział 
mieszkań o powierzchni większej niż 80m2 na lokale 
z samodzielnymi węzłami sanitarnymi (aneksy ku-
chenne i łazienki) połączone wspólną przestrzenią do 
wykorzystania przez seniorów. Spośród organizacji po-

Seniorzy potrzebują wygodnych 
i bezpiecznych mieszkań

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu dołączył do dzia-
łań realizowanych na rzecz seniorów i przygotował dla nich specjalną 
ofertę. Swoim klientom, najemcom miejskich lokali zaproponował dosto-
sowanie mieszkań do ich potrzeb. Od września ruszyć ma także program 
mieszkań dla seniorów. Władze miasta zwróciły również uwagę na sporą 
grupę osób, które w wyniku zdarzeń losowych i ubóstwa zmuszone były 
zamieszkać na terenach ogródków działkowych.
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WOKÓŁ NAS

zarządowych wybrany zostanie operator takiego miesz-
kania, który zapewni sprzątanie powierzchni wspólnych 
i samych lokali w dyspozycji lokatorów, cotygodniowe 
zakupy oraz teleopiekę. 

- Niewykluczone, że organizowane będą zajęcia 
usprawniające, na przykład treningi pamięci – infor-
muje prezes Arkadiusz Stasica. 

Brana jest także pod uwagę opcja rozszerzenia be-
neficjentów programu o osoby w wieku emerytalnym 
będące właścicielami mieszkań. Jeśli byliby oni zainte-
resowani przeprowadzką do jednego z miejskich lokali 
przeznaczonych dla seniorów, ich mieszkanie mogłoby 
być włączone do projektu Miejskiego Biura Najmu. Biu-
ro zobowiązało się do jego wynajmu, a dochód z najmu 
przekazywany byłby seniorowi. 

Poznań wyciąga rękę do osób  
zamieszkujących na działkach

Miasto Poznań, jako jedne z pierwszych w kraju, pod-
jęło także próbę rozwiązania problemu zamieszkiwania 
na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych osób, 
które znalazły się tam w wyniku przeróżnych zdarzeń lo-
sowych. Sprawa ta była tematem spotkania wiceprezy-
denta Poznania Tomasza Lewandowskiego z prezesem 
Okręgu ROD w Poznaniu dr Zdzisławem Śliwą i przed-
stawicielami działkowców. 

Na terenach działek na stałe mieszka co najmniej kilkaset rodzin. 
Znaczącą ich grupę stanowią osoby starsze, których do takiego wy-
boru zmusiła skrajnie trudna sytuacja finansowa albo rodzinna. Wice-
prezydent Tomasz Lewandowski zna takie przypadki osobiście, gdyż 
już wcześniej jako radny zajmujący się mieszkalnictwem spotykał się 
z wieloma z tych osób podczas dyżurów albo słyszał o nich od inter-
weniujących w ich sprawach sąsiadów, znajomych, rodzin. 

Pomóc w zminimalizowania tego zjawiska ma akcja informacyjna 
prowadzona na działkach a wskazująca możliwości zawarcia umowy 
najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego z zasobów Miasta 
Poznania. Przede wszystkim kwalifikują się do niej osoby, których miej-
scem zamieszkania jest Poznań, złożyły odpowiedni wniosek, spełnia-
ją kryterium dochodowe i uzyskały określoną w zarządzeniu Prezyden-
ta Miasta Poznania minimalną wymaganą liczbę punktów. Wniosek 
należy złożyć do 30 czerwca 2018 roku w Biurze Spraw Lokalowych 
UMP przy ul. Matejki 50 w Poznaniu. Konieczne jest podanie wysokości 
dochodów (uzyskanych w 2017 roku). Dla lokatorów lokali socjalnych 
jest to obecnie 1250 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego, 
a 1750 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. W przypad-
ku lokalu mieszkalnego 1750 zł – dla gospodarstwa wieloosobowego 
a 2250 zł dla jednoosobowego. Osobom stale przebywającym na te-
renie ROD od co najmniej 3 lat doliczane są 2 punkty. Fakt zamieszki-
wania na działkach powinien być poświadczony przez Zarząd danego 
ogrodu bądź inny dokument. 

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
ul. Matejki 57 , 60-770 Poznań

www.zkzlpoznan.pl, 
 www.facebook.com/zkzlpoznan

 tel. +48 61 869 48 00
 e-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
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Przygoda z trawami w ich przypadku zaczęła się od kupna 2,5-hek-
tarowej łąki pod lasem we wsi Sycyn niedaleko Obornik, gdzie krowy 
pasące się na pastwisku nie wywołują sensacji wśród dzieci, a piejący 
kogut nie przeszkadza sąsiadom. Nie rzucali się z motyką na słońce, 
bo obydwoje skończyli Akademię Rolniczą w Poznaniu. On, co lubi 
podkreślać, jest realistą mocno stąpającym po ziemi. Ona, adiunkt 
w Katedrze Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Pozna-
niu, poza nauka i dydaktyką, pasjonuje się terapeutycznym wpływem 
traw na nasze zdrowie. 

Muzykujące trawy
Na wizytę w szkółkarskim gospodarstwie małżonków z Sycyna należy 
koniecznie wybrać się w dzień wietrzny. Bez łagodnego choćby ze-
firku zobaczymy, jak trawy ozdobne wyglądają, ale nie usłyszymy ich 
muzyki, ważnego waloru jednoliściennych, które z takim impetem 
wdarły się do naszych ogrodów i mini ogródków, na balkony i miej-
skie rabaty. 

– Nikt już dzisiaj nie podważa wpływu traw ozdobnych na estety-
kę ogrodów i na zdrowie człowieka. Trawy oddziałują na nasze zmysły 
i emocje, a tym terapeutyczną czynnikiem jest szum ich polisenso-
rycznych (wielozmysłowych – przyp. red.) liści - wyjaśnia dr inż. Monika 
Henschke 

Najbardziej efektownie szumią gatunki o liściach szerokich i skrze-
mieniałych. Stąd, jak łatwo się domyśleć, szum rabaty złożonej z róż-
nych traw staje się najprawdziwszą – wcale nie monotonną! - symfonią. 
Inną muzykę usłyszymy w czasie wichury, a jeszcze inną na jesieni, gdy 
zielone źdźbła będą już suche. 

– Mąż szuka wyciszenia w lesie, a ja w trawie. Każdego dnia w tra-
wach spędzam 8-12 godzin – mówi autorka pięknego atlasu o tra-
wach ozdobnych.

Różnorodność traw
Wielkim atutem ponad setki gatunków ozdobnych traw, które rosną 
w Sycynie, jest ich dobór podporządkowany polskim warunkom kli-

matycznym. Nie docenimy jednak ich ogromnego 
bogactwa i urody, nie widząc „na żywo” ich różnych 
barw, na przykład prosownica rozpierzchła „Aureum” 
jest żółta, a turzyca sina „Blue Zinger” srebrzystonie-
bieska. I nie zwrócimy uwagi na faktury liści miękkich 
w dotyku i sztywnych, gładkich i na przemian szorstkich. 
Pamiętajmy przyjrzeć się liściom cienkim jak koński włos 
u ostnicy cienkolistnej i turzycy włosistej, a 2,5-centy-
metrowym u turzycy babkowatej. Kwiaty traw, które ko-
rzystają z usług wiatru, bo owady omijają je szerokim 
łukiem, stanowią osobny rozdział niespodzianek. Nie 
tylko są tam typowe wiechy, jakie widujemy na leśnych 
polanach i nieużytkach, ale i sprasowane kłoski, jakie 
ma obiedka szerokolistna, białe okwiaty, którymi zaska-
kuje kosmatka śnieżna, słomkowobiałe ości, jakie zdo-
bią ostnicę Jana. Trawy wcale nie wymagają dla siebie 
monokultury, bo doskonale się czują i jeszcze lepiej 
prezentują w sąsiedztwie kontrastowo kwitnących bylin, 
krzewów iglastych i liściastych. 

Mowa trawa
O popularności trawy wiele mówią przysłowia, 

choćby jak to „mowa trawa”, czy „co w trawie pisz-
czy”. Anglicy często używają takiego powiedzenia: 
The grass is always greener on the other side of the 
fence, czyli po naszemu „wszędzie dobrze, gdzie 
nas nie ma”. Tutaj ogrodnicy mają własne tłumacze-
nie: „u sąsiada trawa jest zawsze bardziej zielona”. 

Inne powiedzonko warte przypomnienia nie tylko 
w kontekście politycznych sporów to „mowa trawa” 
i kolejne o osobach niedoświadczonych w jakiejś 
dziedzinie – „zielony jak trawa na wiosnę”, a z tym 
łączy się „iść na zieloną trawkę”. 

Masz chandrę?  
Posłuchaj, jak szumią trawy

W Pustyni Błędowskiej, polskiej mini Saharze, rośnie wytrzymała na ekstremalne warunki szczoticha – trawa 
o sinych liściach pokrytych woskiem. Nie jest wyjątkiem. Trawy potrafią się przystosować niemal do każdych 
warunków, nie wyłączając pustynnych wydm, podmokłych torfowisk i tundr na Grenlandii. Wiedzą o tym Moni-
ka i Filip Henschke, wielkopolscy szkółkarze, którzy trawom, tym ozdobnym, poświęcają cale zawodowe życie. 

MY I OGRÓD
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Trawy ozdobne
Według Moniki Henschke olbrzymi sukces traw ozdob-
nych nie ma nic wspólnego z przemijającą modą. Za 
jedną z najważniejszych zalet, która korzystnie je wyróż-
nia wśród roślin otaczających nasze domostwa, według 
niej są „specyficzne cechy plastyczne”:
– liście są podatne na podmuchy wiatru, 
– kwiaty o stonowanych barwach ukazują się od wio-

sny aż do jesieni, 
– osiągają wysokość od miniatur po giganty, 
– zachwycają pokrojem od skromnych kęp po bujne 

zielone fontanny. 

Pani Monika ubolewa tylko nad tym, że w cieniu ga-
tunków dominujących obecnie na rynku ciągle czeka-

Zielona belar
Trawa, jedna z najważniejszych roślin w życiu czło-
wieka, nie jedno ma imię, a w wielu językach jej 
nazwa bardzo odbiega od polskiej. Belar mówią na 
trawę baskijczycy, a mieszkańcy Tybetu nazywają ją 
rtswa. W języku arabskim trawa to po prostu usb, 
w irlandzkim – fear, a w węgierskim jest fu. Litwini 
mając na myśli trawę, mówią zole, a źródła włoskiej 
nazwy erba trzeba szukać w łacinie, w której herba 
ma wiele znaczeń, a między innymi źdźbło, trawa, 
darń, ziele, zielsko, roślina. 

MY I OGRÓD

ją na swoje pięć minut jej ulubione seslerie – trawy prawie nieznane, 
a więc i niedoceniane, a tymczasem zasługują na uwagę i ważne miej-
sce w każdym ogrodzie. 

- Są łatwe w uprawie, do tego mrozoodporne, ciekawie kwitną, 
a ich liście mają zróżnicowane barwy. Doskonale nadają się również 
do małych ogródków, na tarasy i balkony, ponieważ ich wzrost jest nie-
wielki – 20-60 cm – wylicza ich zalety.

A któż nie chciałby mieć u siebie trawy, której nie ma na całym 
osiedlu, a może nawet u znajomych w ogródkach ? Podpowiadamy: 
miano ciekawej rzadkości należy się cukrowcowi Ravenny o jadalnych, 
słodkich (młodych) pędach. Ojczyzną tej trawy jest basen Morza 
Śródziemnego i zachodnia Azja, gdzie porasta miejsca wilgotne i sło-
neczne. Jeżeli zapewnimy jej odpowiednie warunki, urośnie nawet do 
400 cm, a więc swoimi dekoracyjnymi łodygami o fioletowobrązowym 
zabarwieniu wystrzeli ponad płot i murowany parkan! 

Dziejowy sukces traw
Trawy stanowią aż 40 proc. roślinności porastającej Ziemię. Tę global-
ną ekspansję ułatwiła im między innymi wiatropylność i, o tym pisze 
Marcin Ryszkiewicz w książce ,,Ziemia i życie”, przeniesienie wierzchoł-
ka wzrostu do podstawy; strzyżenie trawnika nie zabija rośliny, a wręcz 
przyspiesza jej wzrost. Największą jednak rolę w życiu człowieka trawy 
nie odegrały, zazieleniając trawniki, lecz w czasach prehistorycznych, 
gdy udomowione stały się zbożami. - Nie lekceważmy jednak trawni-
ków, bo w zieleni miejskiej są tak samo ważne, jak drzewa. Specjaliści 
policzyli, że trawa ma podobne do drzew zasługi w wzbogacaniu po-
wietrza w tlen – broni ich Filip Henschke. 

Autor: Danuta Pawlicka
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Wielu działkowców - zwłaszcza o dłuższym stażu - posiada bogatą wie-
dzę o sposobie wykonania wiosennych prac ogrodowych. Ale jest też 
dużo nowych działkowców, którzy rozpoczynają dopiero swoją przygodę 
w ogrodzie działkowym i nie mają tego doświadczenia. Mogą je szyb-
ko nabyć, jeśli zechcą skorzystać z pomocy społecznych instruktorów 
ogrodnictwa, którzy prowadzą w ogrodach praktyczne zajęcia i pokazy 
cięcia drzew i krzewów. Podczas takich pokazów przekazywana jest rów-
nież wiedza na temat ochrony roślin, bezpiecznego wykonywania opry-
sków, ekologicznej uprawy warzyw i owoców, stosowaniu nie chemicznej 
ochrony roślin oraz roli owadów pożytecznych w ogrodzie, a w tym i bu-
dowa EKO-HOTELI. Organizatorem takich pokazów są zarządy ogrodów, 
ale organizuje je też Okręgowy Zarząd PZD we współpracy z Wydziałem 
Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta w Poznaniu. Takie 
pokazy odbyły się już w ROD im. 2 Armii WP i w ROD „Sypniewo” . Oba 
cieszyły się dużym powodzeniem. Warto korzystać z tej formy wzbogaca-
nia swojej wiedzy ogrodniczej, by nie popełniać błędów, które rzutować 
będą na cały rok.

W ogrodach działkowych rozpoczynają się już pierwsze prace inwesty-
cyjne. Powoli kończą się coroczne walne zebrania działkowców, podczas 
których zapadają najważniejsze dla ogrodów decyzje w sprawie planowa-
nych zamierzeń. W bieżącym roku ogrody działkowe położone na terenie 
Poznania będą mogły skorzystać ze wsparcia finansowego udzielonego 
przez miasto, które przewidziało w swoim budżecie kwotę 250 tys. zł na 
inwestycje ogrodowe. Trwa składanie wniosków. Do końca kwietnia komi-
sja powołana przez Prezydenta Poznania podejmie decyzję, które ogrody 

otrzymają wsparcie finansowe. By takie otrzymać trzeba 
spełniać warunek, że ogród jest ogrodem otwartym, a in-
westycja służyć będzie nie tylko działkowcom, ale też in-
nym osobom przebywającym na terenie ogrodu. Cieszyć 
mogą informacje, że ogrody ubiegają się o dofinanso-
wanie budowy placów zabaw i siłowni plenerowych, mo-
dernizację i budowę świetlic ogrodowych, modernizację 
sieci energetycznych poprawiających oświetlenie ogrodu 
itp. Złożone w bieżącym roku wnioski to dopiero pierwsza 
transza ogrodów, które planują w przyszłości poprawiać 
infrastrukturę, aby stawała się bardziej nowoczesna i przy-
jazna dla działkowców ich gości. 

Zima już na dobre odeszła. Mamy taką nadzieję. Ustała 
też potrzeba specjalnej troski wobec ludzi mieszkających 
na działkach, często w złych warunkach stwarzających za-
grożenie dla ich zdrowia czy nawet życia. Pomijając fakt, 
że ogrody działkowe nie służą do zamieszkiwania, to zjawi-
sko jest w Poznaniu niepokojąco wysokie. Wielu mieszka-
jących w ogrodach decydując się zamieszkać w altanach 
uczyniła to wobec braku innych możliwości rozwiązania 
problemu mieszkaniowego. Do tych osób skierowana 
została oferta Miasta przedstawiona działkowcom przez 
Zastępcę Prezydenta Poznania Tomasza Lewandowskiego 
polegająca na udzieleniu pomocy w uzyskaniu mieszkań 
socjalnych. Miasto podjęło konkretne działania, by osoby 
o niskich dochodach, które z konieczności zdecydowały 
się zamieszkać w altanach działkowych, mogły uzyskać 
znaczącą pomoc w rozwiązaniu problemu mieszkaniowe-
go. Aby z takiej pomocy skorzystać działkowiec musi do 
30 czerwca złożyć w Biurze Spraw Lokalowych wniosek 
o mieszkanie i uzyskać od zarządu ROD potwierdzenie fak-
tu zamieszkiwania na działce. Da to mu dodatkowe punkty 
preferencyjne przy rozpatrywaniu wniosku. Zarządy ROD 
przeprowadzały rozmowy z działkowcami zachęcając ich 
do korzystania z tej formy pomocy. Warto odwiedzić urząd 
przy ul Matejki 50, jeszcze tej wiosny, by kolejna zima nie 
zmusiła działkowca do mieszkania w altanie ogrodowej. 

dr Zdzisław Śliwa 
prezes Okręgu w Poznaniu

Wiosna w ogrodach działkowych
Zawitała wreszcie długo oczekiwana wiosna. Tłumnie zrobiło się w ogrodach działkowych. Jak zawsze u progu 
wiosny działkowcy mają wiele do zrobienia na swoich działkach. Trzeba posprzątać po zimie i naprawić uszko-
dzenia, wygrabić, a jeszcze lepiej przeprowadzić zabieg wertykulacji trawnika usuwając zaschniętą trawę. 
Trzeba przeprowadzić wiosenne cięcie drzew i krzewów owocowych, przygotować grządki pod siew i uprawę 
warzyw. Pracy jak zwykle jest dużo, ale jest ona niezbędna, aby móc później oglądać jej owoce w postaci 
pięknie zagospodarowanej działki. 

MY I OGRÓD
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Mistrz grilla musi być też mistrzem zakupów, aby wybrać najlepsze i najśwież-
sze składniki. Na ruszt można położyć wszystko – warzywa, owoce, ryby, owoce 
morza i oczywiście mięso! Marynowanie i pieczenie to najważniejszy etap, więc 
trzeba się dobrze przygotować! Sposobów na marynaty jest wiele, ale zawsze 
trzeba pamiętać o tym by mięso miało czas w niej poleżeć – minimum 3 go-
dziny. Pozwoli to na połączenie smaków i aromatów oraz na wchłonięcie ich 
przez mięso. Jeżeli decydujecie się na wersję saute to przyprawiamy na chwilę 
przed wrzuceniem na ruszt. Dobrze jest też mięso posmarować olejem, który 
ma wyższą temperaturę pieczenia więc jest i zdrowszy i smaczniejszy.  A jak już 
wrzucimy je na ruszt to przewracamy tylko jeden raz, bo inaczej będzie suche. 
Przed podaniem jeszcze jeden trick – należy je obficie skropić cytryną wtedy 
zyska więcej aromatu i będzie przepyszne!

A teraz czas teorię przekuć w praktykę! 

Grillowane warzywa z kolendrowym jogurtem 

Składniki:
•	 2 szklanki jogurtu greckiego 
•	 ¼ szklanki posiekanej kolendry
•	 Sok z jednej cytryny
•	 1 ząbek czosnku, zmiażdżony
•	 3 lub 4 krople ostrego sosu
•	 Sól i pieprz 
•	 4 cukinie pokrojone w plastry
•	 2 małe, żółte dynie pokrojone w grubą kostkę
•	 1 bakłażan pokrojony w plastry
•	 2 pokrojone czerwone cebule 
•	 12 pieczarek przekrojonych na pół
•	 Oliwa z oliwek
Sposób przygotowania:
1. Zmieszaj jogurt, kolendrę, sok z cytryny, czosnek, ostry sos, sól i pieprz do 

połączenia. Pozostaw w lodówce.
2. Warzywa i grzyby posmaruj oliwą, posól i popieprz. Grilluj na rozgrzanym 

ruszcie po 4 minuty z każdej strony.
3. Przełóż na talerz i podawaj z sosem.

Grillowany łosoś z balsamiczno-cebulową glazurą
Składniki:
•	 2 łyżki oliwy z oliwek
•	 2 duże cebule
•	 Prawie pełna szklanka sosu balsamicznego

•	 Sól i pieprz
•	 2 gałązki świeżego rozmarynu
•	 4 porcje łososia
•	 Oliwa z oliwek
Sposób przygotowania:
1. Rozgrzej na patelni 2 łyżki oliwy z oliwek i dodaj posiekane 

cebule. Podsmażaj do zeszklenia. Przygotuj 1/3 szklanki sosu 
balsamicznego. Do podsmażanej cebuli dodaj najpierw po-
łowę odlanej porcji i podgrzewaj do wchłonięcia a potem 
wlej resztę. Podsmażaj do zredukowania, przypraw i pozostaw.

2. Rozgrzej grilla. Resztę sosu balsamicznego zredukuj w 
małym garnuszku wraz z rozmarynem. 

3. Łososia posmaruj oliwą z oliwek i przypraw. Grilluj 20-25 
minut obracając rybę. Na ostatnie 5 minut posmaruj so-
sem balsamicznym z rozmarynem.

4. Ściągnij z grilla i podawaj z cebulką.

Grillowany kurczak z mango i wędzoną papryką
Składniki:
•	 250 g pokrojonego mango
•	 70 g posiekanej kolendry
•	 3 łyżki mielonej, wędzonej papryki
•	 2 łyżki octu ryżowego
•	 4 zmiażdżone ząbki czosnku
•	 2 łyżki soku z cytryny
•	 1 łyżka oliwy z oliwek
•	 2 łyżeczki soli
•	 1 łyżeczka pieprzu
•	 1 kg pałek i udek z kurczaka
Sposób przygotowania:
1. Mango, kolendrę, wędzoną paprykę, ocet ryżowy, czo-

snek, sok z cytryny i oliwę z oliwek zmiksuj na gładką pa-
stę. Przypraw solą i pieprzem do smaku.

2. W połowie przygotowanej pasty obtocz kurczaka i mary-
nuj przez 6 godzin w lodówce. Pozostałą część sosu prze-
lej do małego garnuszka i podgrzewaj do zredukowania. 
Po 15 minutach ściągnij z gazu.

3. Na rozgrzanego grilla przełóż kurczaka. Grilluj przez 20-25 
minut obracając mięso co 5 minut. 

4. Podawaj z sosem mango.
Materiały prasowe Polsat FoodNetwork

MY I KUCHNIA

Mistrzostwo grillowania
Nadszedł czas, kiedy odświeżamy swoje zdolności w grillowaniu, ale warto też wypróbować kilku nowych 
tricków, by stać się niekwestionowanym mistrzem rusztu!
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MY I PODRÓŻE

Utworzyła się w środowisku seniorów UTW Poznań całkiem pokaźna grupa 
miłośników żeglarskiej przygody i to grupa oczekująca coraz to nowych 
przygód. Po rejsie barkami po WPW, bardzo trudnym rejsie, przy złej pogo-
dzie, wysokim stanie wód Warty, remontowanych śluzach grupa się skonso-
lidowała i przygotowała na dalsze wyzwania. Tym razem wspólnie zdecydo-
wano: „na morze, na ciepłe wody”. Wybraliśmy Adriatyk we wrześniu, bo 
taniej i nie tak upalnie. Jachty pomogła nam wyczarterować Agencja Że-
glarska Kubryk. Lubię z nimi współpracować, są kompetentni, dbają o wła-
ściwy standard i cenę czarteru. Wyczarterowaliśmy 2 jachty: Bavarie 40C 
„Chianti”, którym dowodziłem ja, z załogą: Marceli Figurski, Alą Łukomska, 
Basia Szymańska, Ela Nowak, Jacek Szymański i Grzegorz Nowak, oraz San 
Odyssey 40,3 „Larus”, którym dowodził Bogdan Fischer z Mosińskiego 
Klubu Żeglarskiego z załogą : Elżbieta Stępień, Bernard Stępień, Grażyna 
Marszałek, Ania Bońkowska, Roman Binek, Maria Garsztka.

Niestety, zlikwidowano połączenie lotnicze z Poznania do Splitu i mu-
sieliśmy startować z Berlina. Do Berlina dostać się łatwo – busami, ale 
zawsze to jakieś utrudnienie. Szczególnie dla ludzi starszych. 

Pod Splitem w Seget Donji, w pięknej marinie Boatica, zaokrętowaliśmy 
się na nasze jachty. Zgodnie z zasadami żeglarskimi, każda z załóg jest sa-
modzielną, gospodarzy się sama, ma swój plan wacht i zakres obowiązków, 
wszyscy żeglują i pracują. Dowodzi kapitan.

To nie jest grupa turystyczna, to jest załoga, czyli zespół ludzi razem 
żeglujących, razem pracujących i odpowiadających także za przebieg 
rejsu. Wspólnie ustalamy tylko codziennie, przed wyjściem z portu, cel, 
miejsce i czas następnego postoju.

Postanowiliśmy pożeglować w stronę Dubrownika czyli Chorwacja połu-
dniowa. Dubrownik, cudowne miasto, 
każdy chciałby je zobaczyć. Zazwyczaj 
planuje się całodobowy rejs (to jest 
ponad 100 Mm) na południe i rano 
na drugi dzień powinniśmy znaleźć 
się w okolicach Dubrownika. Ale to 
przy sprzyjającym wietrze. My mieliśmy 
niestety 2 st. B z SE lub S. Osiągnięcie 
Dubrownika w ciągu doby będzie nie-
możliwe, jeśli nie będziemy płynąć na 
silniku. A nie chcemy. Warkot przez całą 
noc to mało przyjemne. Wybraliśmy 
więc postój w małym porcie Vrboska 
na wyspie Hvar. Wyspa Hvar to „wyspa 
lawendowa”, pachnie lawendą i słynie 
z niej. W porcie zacumowaliśmy przy 
miejskiej kei, mamy prąd i wodę, ale 

 III REJS SENIORÓW UTW w POZNANIU
 Adriatyk 2017

To już trzeci rejs seniorów, jaki zorganizowałem w UTW w Poznaniu. Poprzednie to Mazury 2016 i Wielka Pętla 
Wielkopolski 2017. Ten ostatni opisywałem na łamach „MY 60 +” . No i wreszcie we wrześniu 2017 roku pierw-
szy pełnomorski rejs seniorów – ADRIATYK 2017.

nie ma WC ani natrysków. Drogo – chcą 360 kun od jachtu. 
W Chorwacji, niestety, coraz drożej. 

Sympatyczny porcik, sympatyczne miasteczko z zam-
kiem, ciekawą starą architekturą, i wspaniałymi lodami 
lawendowymi. Nikt kto wybrał w Chorwacji wczasy „lądo-
we” nie ma szans zobaczyć takiego zakątka. To właśnie 
przewaga turystyki żeglarskiej.

Rano znów słabiutki wiatr 1- 2 st. B, tym razem z W. Pły-
niemy wzdłuż wyspy Hvar, mijamy przylądek Osisbac na 
wyspie Pelsjak i wchodzimy do kanału (cieśniny) między 
wyspami Pelsjak a Korczulą. Około 16-tej widzimy olbrzy-
mią czarną chmurę przesuwającą się z południa na pół-
noc. Wiatr osiągnął 6 st. B i wieje z E, dokładnie w dziób. 
Wolniutko idziemy na silniku z nadzieją, że ogromna ulewa 
nas nie dosięgnie. Milę przed nami widać tylko ścianę 
wody lejącą się z nieba, zahaczyła nas jednak i zmoczyła 
dokładnie, bo bimini (daszek) nie chroni przed deszczem 
smaganym silnym wiatrem od dziobu. Chcieliśmy jak naj-
szybciej wpłynąć do mariny w Korczuli czując, że może nie 
być miejsca. Wpłynęliśmy, ale bosman na kei stoi, krzyczy 
i macha rękami, że nie ma miejsca bo to, do którego cu-
mujemy zarezerwowane. Trudno, zmoczeni musimy wyjść 
i szukamy miejsca w innej marinie (4 Mm dalej) - też nie 
ma- musimy stanąć na kotwicy w zatoczce. Nie będzie 
prysznica, prądu ani wody. Tylko kąpiel w pięknej zatocz-
ce. Rzucamy kotwicę niedaleko jachtu „Larus”, który stoi 
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tam już od pewnego czasu. Dno kamieniste, kotwica trzy-
ma słabo, ale na szczęście wiatr ucichł. Konieczne wachty 
kotwiczne, muszą czuwać w nocy i kontrolować stale, czy 
pozycja jachtu nie zmienia się. Jest głęboko, dno bardzo 
strome i gdy dmuchnie wiatr szybko można znaleźć się na 
skałach. To się nie może zdarzyć.

Rano pontonem wyruszamy zwiedzić Korczulę. Piękne 
stare miasto, miejsce urodzenia Marco Polo, z ogromem 
pamiątek, twierdzą, ale niestety małą mariną w której 
okazało się, że trzeba rezerwować miejsce z dobowym 
wyprzedzeniem. Trzy lata temu tego jeszcze nie było.

Jednak przed południem wiatr się wzmógł, zmienił kie-
runek, kotwica puściła! Musimy ją podnieść i przestawić 
jacht. To samo „Larus”. Około godziny 14 podnosimy osta-
tecznie kotwice, okrążamy wyspę Korczulę. Zrezygnowali-
śmy z dojścia do Dubrownika, tydzień nie da się rozcią-
gnąć. Na dodatek słyszymy w radio, że Dubrownik zalany 
wodą. To ta nawałnica spowodowała potop, szła właśnie 
z tamtego kierunku. Na końcu dość długiej wyspy Korczuli 
widzimy na mapach dość zachęcający porcik. Wchodzi-
my do niego, bo słońce już zaszło. To Brna. Stajemy przy 
miejskiej kei, cumy z rufy, kotwica z dziobu. Woda jest, 
prądu nie ma, WC też nie ma, ale jest za to natychmiast 
pracownik magistratu, który zażądał po 480 kun. Skandal, 
za nic. Myślę, że to wynajęci przez miasto pracownicy sami 
sobie ustalają ceny opłat portowych. Popatrzą: starsi pań-
stwo żeglarze „może się uda”. Nie wiem nawet czy dawał 
jakieś pokwitowania. Coś tam jednak utargowaliśmy.

Porcik piękny - w centrum miasteczka, kawiarnie w od-
ległości 10 m. Miasteczko też ładne, górzyste, piękne alej-
ki, wytwórnia win, kościół na szczycie wzgórza. Szkoda, że 
już ciemno .

Rano – wcześnie decydujemy, że idziemy na wyspę Vis, do 
Komiży na pd.-zach. wybrzeżu wyspy. Przed nami ok. 50 Mm. 
Chcemy jeszcze dojść za dnia.

Wiat W, słabiutki. My też płyniemy na zachód. Tylko na 
dwie godziny postawiliśmy żagle. Nie da się, pozostaje sil-
nik. Późnym popołudniem wchodzimy do portu w Komiży. 
Port to centrum miasta, tu toczy się życie. Mnóstwo skle-
pów i straganów, ogrom różnych propozycji turystycznych, 
korzystamy z miejscowych propozycji kulinarnych. Port 
oferuje wszystko, czego nam trzeba. 500 kun. Warto tam 
zawinąć.

Rano zwiedzamy piękną Lazurową Grotę na wyspie Bisewo niedale-
ko położonej i ,niestety, powrót – kurs na Split. Tydzień się kończy. Jutro 
(piątek) trzeba zdać jachty. Wreszcie piękna żeglarska pogoda i wiatr 
z dobrego kierunku. Na pełnych żaglach szybko zbliżamy się do wyspy 
Brac, zatrzymujemy się na noc w pięknej zatoczce Lusice. Mapa wskazy-
wała możliwość zacumowania do bojek. Są tam dwie restauracje, które 
zwabiają jachty swoimi bojami cumowniczymi (jedna miała żółte, druga 
czerwone) licząc na klientów. Skorzystaliśmy oczywiście, ale niestety za 
250 kun, które szybko skasował podprowadzający nas od wejścia do 
zatoki pracownik restauracji. Piękna pogoda, malownicza zatoka, Jacek 
z Grzegorzem szybko uruchamiają silnik do pontonu, robią wycieczkę na 
„Larusa”. Wszyscy się kapią. Później płyniemy zwiedzić okolicę. Piękna, 
tarasowo położona restauracja - pusta niestety. Nieliczni goście. Zamówi-
liśmy coś, ale jedzenia mamy jeszcze dużo na jachcie, więc na kolację się 
nie zdecydowaliśmy. Zawiedliśmy pewnie restauratorów tym bardziej, że 
jachtów dużo nie cumowało. Chyba tylko dwa oprócz naszych.

Rano piękny i sprzyjający wiatr szybko wygonił nas z zatoczki. Chcemy 
jeszcze trochę pożeglować. Do Seget Donji docieramy popołudniem.

KONIEC REJSU
Piękna jest Chorwacja z pokładu jachtu. Ciągle wyłaniają się nowe 

jeszcze nieznane wyspy, urokliwe zatoki - nabiera się ochoty, aby to 
wszystko zwiedzić. W nich malutkie lub większe porty i porciki. Piękne wio-
ski, małe miasteczka – zabytki i miejscowe atrakcje.

Turysta lądowy, siedzący w hotelu lub kwaterze nad morzem nie ma 
szans poznać rzeczywistych uroków Chorwacji. Od strony morza tak, moż-
na wcisnąć się jachtem w zatoczki, korzystać z małych porcików lub sta-
nąć na kotwicy i rozkoszować się pięknem tych miejsc, których wystarczy 
do zwiedzania do końca życia i jeszcze zostanie.

Ale uwaga! Chorwacja to zapewne najlepiej przygotowane do upra-
wiania małej żeglugi jachtowej państwo na świecie. Rośnie liczba marin, 
zagęszcza się jednak ruch jachtów na popularnych trasach, wszystko 
drożeje. Obyśmy nie zadeptali i nie zablokowali tej pięknej Chorwacji. 
Na szczęście są jeszcze wysepki, zatoczki, do których auta nie dotrą, ale 
dotrą żeglarze. Na szczęście.

Chciałbym bardzo podziękować Seniorom, uczestnikom tego rejsu, 
że stworzyliśmy wspaniałą, rozumiejącą się grupę, że czerpaliśmy z tego 
rejsu radość. 

No a przede wszystkim pogratulować: zostaliście prawdziwymi żegla-
rzami.

 Henryk Kociemba

MY I PODRÓŻE
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Poznański historyk Adam Skałkowski był zdania, że w panteonie bo-
haterów narodowych, to właśnie Dąbrowskiemu przyznać trzeba 
pierwszeństwo. Jednak jego życiorys nie jest biografią świętego i peł-
no w nim skomplikowanych momentów. Bohater narodowego hymnu 
miał typowe dla elit tego czasu niepolskie korzenie, które bardzo nie 
podobają się nacjonalistom. Był Niemcem po matce. (…) W wieku 
14 lat Jan Henryk rozpoczął służbę w szwoleżerach ks. Albrechta. Oże-
nił się w 1780 roku z piękną Niemką, córką zaprzyjaźnionego z jego 
Ojcem pułkownika Gustawa Leopolda von Rachel, Gustawą Hen-
ryką, nazywaną Lili. Fascynował się niemiecką poezją i sam pisywał 
wiersze w tym języku. Dzięki wpływom wojskowym rodziny żony Jan 
Henryk został porucznikiem gwardii przybocznej w Dreźnie. Dwunasto-
letni okres pobytu w tym mieście był szczególnie ważny – wykształcił 
w nim pewien typ kultury, nowoczesny, mieszczański, oparty na oświe-
ceniu niemieckim. Lili dała się wciągnąć w wielkopański świat Drezna 
i prowadzili z mężem dom nad stan i ponad możliwości finansowe, 
co prowadziło do coraz większych długów. Młody oficer używał ży-
cia dworskiego i na salonach cieszył się wielkim powodzeniem wśród 
dam, nawet saska infantka miała się wyrażać o nim z wielkim zainte-
resowaniem. Przez te długie lata nie miał w ogóle okazji mówić po 
polsku, chyba, że z siostrą Ludwiką. 

Gdy w dobie Sejmu Wielkiego szlachta niechętnie postanowiła 
ratować kraj przed ostatecznym rozbiorem i powiększyć armię do 
100 tys., zaczęto się po Europie rozglądać za oficerami Polakami 
i w modernizującej się armii polskiej, zarezerwowano 1/3 etatów dla 
oficerów z armii obcych. Jan Henryk Dąbrowski jako wyróżniający się 
Polak i oficer saski z 20-letnim stażem otrzymał zaproszenie. Sam król 
Stanisław August pisał do księcia Józefa: „Jest Polak, nazwiskiem Dą-
browski, który opuszcza służbę saską majora kawalerii, w której tak 
powszechne zyskał uznanie, że od dawna pragnąłem go pozyskać.
(…) Uważam, że zasłużył na wyższą rangę.” Dąbrowski cieszył się z re-
form i zmian w Polsce, a problemy własnej rodziny wymuszały konkret-
ne decyzje. Najbardziej decyzję przyśpieszyły koszmarne długi. Lili była 
wprawdzie bardzo przeciwna emigracji do Polski, ale zmieniła zdanie, 
kiedy wierzyciele zajęli Dąbrowskim meble.

W Polsce wyznaczony został na wicebrygadiera pierwszej Wielkopol-
skiej Brygady Kawalerii Narodowej. Po wybuchu powstania 1794 r. Jan 

Nie przesadzać ze świętością

Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818)

Henryk ruszył do Warszawy, aby przyłączyć się do powsta-
nia, gdzie przy moście praskim oczekiwali nań uprzedzeni 
o jego przybyciu żołnierze, delegowani przez władze, któ-
rzy aresztowali go, jako zdrajcę i wroga Polski. Wokół pełno 
było gapiów: „Lud uprzedzony otaczał go nienawiścią; jak 
zwykle w rewolucji, do której gmin ciemny należy, dosyć 
aby jeden intrygant krzyknął - zdrada! Już tłuszcza wyrok 
pisze. Poprowadzono Dąbrowskiego przed sąd, w które-
go skład wchodził jednak przyjazny mu Józef Wybicki.” 
Wybicki wspomina: „Przemówiłem śmiało do tłumu, że 
chcąc pokonać nieprzyjaciela, trzeba nam szanować 
wojskowych i że na jednostronne zaskarżenie oficera z ta-
lentami i charakterem nie można nagle potępiać.”

Niemniej Dąbrowski traktowany był nadal z dystan-
sem i użyto go początkowo tylko do dowodzenia na 
drugorzędnym kierunku walki. Wszyscy też wiedzieli 
o jego problemach finansowych i aby opędził się z naj-
pilniejszych długów Tadeusz Kościuszko przekazał mu 
dużą sumę 6000 złotych, które miał mieć pod starostwo 
przekazane po insurekcji za zasługi dla kraju. Dąbrowski 
wyznaczony też został teraz do przeprowadzenia rajdu 
do zaboru pruskiego i wzniecenia powstania w Wielko-
polsce, gdzie miał dowodzić samodzielnie. Zakończyło 
się ono sporym sukcesem. (…) 

Powstanie kościuszkowskie odniosło klęskę, ale zmusi-
ło Prusaków do wycofania swych wojsk z Francji i urato-
wało francuską republikę. Gdy po maciejowickiej klęsce 
Kościuszki i po upadku Warszawy armia polska znajdowa-
ła się w rozsypce, Dąbrowski przez cały czas trzymał dys-
cyplinę żelazną ręką. Wobec ogólnego chaosu na własną 
rękę rozpoczął pertraktacje z Prusakami, co wrogowie 
będą mu potem wypominać. Ostatecznie grupa gene-
rałów z Janem Henrykiem, której pozostawiono broń zo-
stała pod rosyjską eskortą odwieziona do Warszawy. Tam 
Dąbrowski podpisał dla cara rewers, w którym przysięgał, 
że po zwolnieniu z niewoli nie będzie walczył przeciwko 
Rosji. Generał wziął ze sobą z kwatery powstańczego do-

W czerwcu 2018 roku mija dwieście lat od śmierci naszego wielkopolskiego bohatera z narodowego hymnu, 
Jana Henryka Dąbrowskiego, znanego z założenia legionów polskich we Włoszech. Formacje te powstały 
w 1797 r. u boku republiki francuskiej, której armią w Italii dowodził generał Napoleon Bonaparte. 
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wództwa porzucone asygnaty powstańcze, które wszyscy 
uznali za śmieci bez wartości. Okazało się, że miał rację, 
były warte jeszcze 5% nominału i udało mu się zgarnąć 
za nie sporą sumkę 1000 dukatów. Po powstaniu znalazł 
się zupełnie bez środków utrzymania z żoną i dziećmi 
i te pieniądze pozwoliły mu przetrwać. Nawet więcej, bo 
wspierał dzięki nim zubożałych kolegów, a nawet finanso-
wał wysyłanie kurierów na emigracje.

W 1796 r. Jan Henryk w mundurze generalskim 
polskiej armii przyjęty został na godzinną rozmowę 
u Hohenzollerna, Fryderyka Wilhelma II. Ten propono-
wał mu stanowisko w swojej armii, a Dąbrowski zachę-
cał go do stanięcia na czele Polaków i objęcia tronu 
polskiego. Hohenzollern łaskawie zapewnił, że jak tylko 
będzie to możliwe zrobi wszystko, aby uszczęśliwić Pola-
ków. Na tych frazesach poprzestano.

Dzieło legionowe powstać mogło tylko w oparciu 
o republikańską, a potem napoleońską Francję, która 
prowadziła wojnę z rozbiorcami Polski. Tam też podjął 
działania Dąbrowski. Legiony powstały z wziętych do 
niewoli galicyjskich Polaków z armii austriackiej. 

Napoleon chciał Polakom pomóc, ale interesy Francji 
były na pierwszym miejscu. Dąbrowski uważał, że należy 

przeczekać trudny okres i wyglądać nowej wojny i okazji dla Polski, co się 
stało w roku 1806, kiedy generał Jan Henryk Dąbrowski uczestniczył z suk-
cesem w wojnie z Prusami i wkroczył do Poznania, a potem uczestniczył 
w odbudowie niepodległej Polski i kolejnych wojnach z wrogami kraju.

W Poznaniu na ratuszu wydano na jego cześć bal, podczas którego 
52-letni generał poznał 24-letnią Barbarę Chłapowską, córkę podczaszego 
wschowskiego, posła na Sejm Czteroletni. „Wysoka, smukła, jasnowłosa, 
o nieprzeciętnej urodzie, z dużymi wymownymi oczyma” – otoczona była 
rojem wielbicieli i miała znaczny posag, pisał o niej pamiętnikarz. Pierwsza 
żona Dąbrowskiego w tym czasie nie żyła już od trzech lat. Podczas pierw-
szego spotkania w poznańskim ratuszu Basia prosiła Dąbrowskiego, aby 
postarał się o zwolnienie jej brata z pruskiej niewoli: „Imię brata zapisałem 
w pugilaresie, a Asińdźki w sercu.” – odpowiedział Jan Henryk. Po kilku 
tygodniach generał podjechał pod dwór Chłapowskich w Śmiglu, prowa-
dząc ze sobą zwolnionego z niewoli młodego Chłapowskiego. Do Ojca 
Barbary zwrócił się: „Panie podczaszy – oddaję Ci syna, a proszę o córkę.” 
Wielkopolanin Kazimierz Turno pisał: „Wszyscy mieliśmy łzy w oczach, kiedy 
okryty siwizną i sławą narodową Dąbrowski ukląkł i prosił Barbarę o rękę.” 
Generał o wybrance serca twierdził, że ma jeszcze „pstro w głowie”, ale 
oświadczyny przyjęła. Małżeństwo zawarte zostało w poznańskiej katedrze 
5.11.1807 r. i było bardzo udane.

Dariusz Łukasiewicz
Czytaj więcej na www.my60plus.pl

MY I HISTORIA

Reklama

NOWOŚĆ! 

KURS DLA SENIORÓW
– 50 % zniżki od 4 poziomów 

+ Podręczniki Gratis!

TO IDEALNY KURS DLA CIEBIE, JEŚLI…
–  chcesz odkryć swoje możliwości i nauczyć się języka angielskiego w każdym 

stopniu zaawansowania
–  potrzebujesz większej liczby powtórzeń i ćwiczeń utrwalających materiał 

z najlepszymi lektorami
–  chcesz, aby tempo kursu dostosowane było do Twoich potrzeb i możliwości 

edukacyjnych
–  szukasz okazji do poznania ciekawych ludzi i spędzenia czasu w miłej atmosferze
–  chcesz wybierać i uczestniczysz w zajęciach które Cie interesują
–  szeroka oferta zajęć i różnorodne formy nauki
–  specjalny monitoring oceny postępów w nauce
–  pisemna gwarancja nauki angielskiego

Poznań, ul. Św. Marcin 46/50 (I piętro), tel. 61852 34 40, www.speak-up.pl
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W jednym z badań grupa badaczy pod kierownictwem 
Carli Perissinotto przez sześć lat – od 2002 do 2008 
roku – przyglądała się 1604 dorosłym mieszkańcom San 
Francisco. U osób samotnych występowało o ponad 
10% większe ryzyko, że liczba codziennych czynności, 
które mogą wykonywać, się zmniejszy. Samotni mieli 
więcej problemów ruchowych oraz większe kłopoty 
z wchodzeniem po schodach. Co najbardziej uderzają-
ce, osoby samotne były obciążone większym ryzykiem 
wcześniejszej śmierci. W ciągu trwającego sześć lat ba-
dania zmarło 22,8% osób samotnych oraz 14,2% osób, 
które nie czuły się samotne.

Inne badanie na ponad 300 tysiącach osób wyka-
zało, że dobre relacje towarzyskie mogą wydłużyć ży-
cie. Na początku badania uczestników zapytano, ilu 
mają bliskich członków rodziny i przyjaciół oraz jakiego 
wsparcia z ich strony doświadczają. Następnie przyglą-
dano się tym osobom przez wiele lat. Wyniki były jedno-
znaczne: osoby mające wsparcie bliskich żyły przecięt-
nie pięć lat dłużej. Pięć lat to bardzo długo. Utrzymywa-
nie dobrych relacji z bliskimi daje tyle korzyści, ile szkód 
przynosi palenie.

Te działania są naprawdę skuteczne. Możesz je wy-
korzystać do łagodzenia lekkiej i umiarkowanej depre-
sji, a także do poprawy zdrowia i samopoczucia. Poza 
tym twoje życie będzie przyjemniejsze.

Dołącz do grupy dzielącej  
twoje zainteresowania

Jest tyle możliwości – od wspinaczki i śpiewu po grę 
w szachy i jedzenie sera. Przynależność do większości 
grup jest darmowa i łatwo do nich dołączyć, więc nie 
musisz tkwić w osamotnieniu. Jeśli znasz ludzi zajmują-
cych się ważną dla ciebie sprawą, tym lepiej. Jak po-
wiedział Martin Luther King: „Jeżeli nie znalazłeś nicze-
go, za co jesteś gotów umrzeć, to nie jesteś gotowy do 
życia”. Aż taki radykalizm nie jest konieczny, ale prawdą 
jest, że przynależność do grupy, której działanie ma 

znaczenie, pomaga łagodzić stres, bo pozwala ci się skupić na czymś 
ważniejszym niż ty sam.

Zbliż się do członka rodziny
Zaproś kogoś na obiad, herbatę lub kolację albo po prostu za-

dzwoń. Jeśli nie masz w rodzinie nikogo, do kogo mógłbyś się zbliżyć, 
skontaktuj się z przyjacielem, a nawet z kimś z grupy, do której chcesz 
dołączyć! Można rzec, że w gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy ze sobą 
spokrewnieni, jeśli sięgnie się dość daleko. W dzisiejszych czasach 
każdy z nas jest zajęty, więc ważne jest ustalenie terminu spotkania.  
Mój kolega Iain Chalmers powiedział mi, że co czwartek jada lunch 
z trójką najlepszych przyjaciół. Te regularne spotkania wpisane są do 
ich kalendarzy. Ja też co tydzień spotykam się z przyjaciółmi, a mój 
przyjaciel Colin regularnie używa nawet specjalnej, zawierającej imio-
na wszystkich jego przyjaciół tabeli. Osobiście uważam, że to prze-
sadna automatyzacja, ale zawsze jest mi miło, gdy do mnie zadzwoni, 
więc nie narzekam. Rzeczywiście, jeśli nie wpiszemy czegoś do kalen-
darza, to prawdopodobnie odłożymy to na później.

Pomóż komuś
W tym tygodniu zrób coś dla drugiego człowieka, nawet drobną 

rzecz. Odezwij się do przyjaciela, członka rodziny albo znajomego, 
któremu przydałby się kontakt z ludźmi. To sprawi, że świat stanie się 
zdrowszy i lepszy. 

Źródło: „Doktor TY” Jeremi Howick

Drugi człowiek lekarstwem 
Technologia i bogactwo nie są same w sobie dobre ani złe. Problem polega na tym, że sprawiają, iż jest nam 
łatwiej się rozleniwiać i popadać w osamotnienie. Musimy wykorzystać mądrość i inteligencję, by technologia 
i bogactwo były dla nas korzystne – twierdzi Jeremi Howick, autor książki „Doktor TY”.

MY I ZDROWIE
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Drodzy Krzyżówkowicze! Przed Wami kolejne zadanie – rozwiązanie naszej wiosennej krzyżówki.  
Prosimy o przesłanie hasła drogą mailową na adres my50plus@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres:  

CD Media, ul. Wilczak 20F/U2, 61-623 Poznań – koniecznie z dopiskiem Krzyżówka My60+. Ostateczny termin to 30 maja. 
Nagroda główna w wiosennej krzyżówce magazynu „My60+” to 5-dniowy pobyt z wyżywieniem HB (śniadania i obiadokolacje)  

w ośrodku Bukowina w Kołobrzegu-Podczelu. Za 2 i 3 miejsce zestaw ręczników z logo Almatur. 
Nagrody ufundowało: BPiT Amatur Poznań Sp. z o.o., ul. Ratajczaka 26 lok.111, 61–815 Poznań, tel. 61 855 76 33.

A oto lista szczęśliwców, którym udało się zdobyć nagrody w poprzedniej krzyżówce: 
Pani Dorota Kaszyńska – wycieczka, Pani Bożena Ładowska – ręczniki, Pan Jan Kielar – ręczniki,  
a książki otrzymują: Pan Maciej Majcherek oraz Panie Barbara Gurynowicz i Dobromiła Korbas. 

Życzymy dobrej zabawy przy rozwiązywaniu krzyżówki i szczęścia w losowaniu nagród!

Wiosenna krzyżówka My60+
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