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Seniorzy mają głos 
– wkrótce wybory do Miejskiej  

Rady Seniorów w Poznaniu 

Slow jogging
– nowa moda na trucht  

przez życie

Senioralni.  
Poznań 2018
– już we wrześniu!

Polscy seniorzy  
bez opieki? 

– jest raport NIK





SPIS TREŚCI:Drodzy Czytelnicy 

W  rozmowie, która ukazała się w spe-
cjalnym wydaniu ,,My60+”, przygoto-
wanym na Poznańską Paradę Poko-

leń, Małgorzata Witek, przewodnicząca Mło-
dzieżowej Rady Miasta mówiła, że z zazdrością 
młodzi działacze samorządowi przyglądają się 
skuteczności Miejskiej Rady Seniorów i temu 
jak duży ma wpływ na kształtowanie polity-
ki miasta w aspekcie swojej grupy społecznej. 
I jest czego zazdrościć, bo lista dokonań MRS 

jest długa. W tym roku jednak Rada kończy swoją kadencję i czekają nas 
wybory 15 członków na IV kadencję. 
Seniorzy w Poznaniu to siła w liczbie 144 tysięcy. Działają w fundacjach, 
stowarzyszeniach, Uniwersytetach i Akademiach Trzeciego Wieku, klu-
bach seniora i organizacjach samorządowych. Wszędzie dając wiele po-
zytywnej energii, mądrości i życiowego doświadczenia. 
Jest jednak druga strona tej statystyki, mniej optymistyczna, według któ-
rej - jak pokazują badania prowadzone przez instytucje miejskie - zaled-
wie 10-20 proc. seniorów jest aktywnych. 
Co zatem robi reszta, czyli ponad 100 tys.? Część z nich jest mocno zajętych 
pracą zawodową, do której są zmuszeni zbyt niską emeryturą lub opieku-
jąc się wnuczętami, pomagają dzieciom w karierach. Jest też ta największa 
grupa, która nie jest aktywna, bo nie wie, że można robić więcej niż tylko 
codzienne zakupy i oglądać telewizję. Grupa, która nie wierzy, że ma moc 
sprawczą i wiele jeszcze może zdziałać. To cecha nie tylko zresztą seniorów. 
Zaktywizowanie seniorów do udziału w życiu społecznym i kulturalnym 
naszego miasta powinno być priorytetem w kolejnej kadencji Miejskiej 
Rady Seniorów. Seniorzy często nie wiedzą, ile jest dla nich propozycji 
i możliwości. Trzeba zrobić wszystko, żeby do nich dotrzeć. 

Anna Dolska
Redaktor naczelna
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Poznań
+ Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24, 

Poznań
+ Centrum Informacji Turystycznej Tourist Information 

Centre Stary Rynek 59/60, Poznań
+ Centrum Informacji Miejskiej 

City Information Centre 
ul. Ratajczaka 44, Poznań

+ Centrum Informacji Miejskiej - Ławica 
City Information Centre - Ławica Airport 
ul. Bukowska 285, Poznań

+ Centrum Informacji Miejskiej - Poznań Główny 
City Information Centre - Poznań Główny Railway 
Station

+ Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu, ul. Prusa 3, Poznań

TU NAS ZNAJDZIECIE:
+ Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19 i Filie
+ Klub i Galeria Sztuki Starówka, ul. Wielka, Poznań
+ Stowarzyszenie mali bracia Ubogich,  

ul. Dąbrowskiego, Poznań
+ Pływalnia Miejska Atlantis, os. Batorego 101, 

Poznań
+ ODK Krąg, ul. Dmowskiego, Poznań
+ Zespół Przychodni Lekarskich ul. Kasprzaka, 

Poznań
+ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Plac 
Kolegiacki 

+ Apteki przy ulicy Słowiańskiej, Poznań
+ Apteka im. I. Łukasiewicza, Szpitalna 2, Poznań  

(przy przystanku A82 Ogrody)
+ Apteka Vita-Med, osiedle Przyjaźni 125B, Poznań

+ Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich, 
ul. Słowackiego 8, Poznań

+ Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych  
ul. Kutrzeby, Poznań

+ Cukiernie ,,Elite”
+ ODK Raszyn, ul. Rynarzewska, Poznań
+ Dom Pomocy Społecznej Ugory, Poznań
+ Biblioteka Miejska w Luboniu
+ Biblioteka Miejska w Dopiewie
+ Bistro Tulipan, pl. Wielkopolski, Poznań
+ Kluby Seniora
+ Uniwersytety Trzeciego Wieku
Kalisz 
+ DPS w Kaliszu 
+ Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego
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+ Centrum Inicjatyw Senioralnych 
ul. Mickiewicza 9, Poznań  
+ Narodowy Fundusz Zdrowia 
ul. Grunwaldzka, ul. Piekary, Poznań
+ ODK Krąg, ul. Dmowskiego, Poznań 
+ DDPS Starówka, ul. Wielka, Poznań 
+ Zespół Przychodni Lekarskich
ul. Słowackiego, Poznań  
+ Zespół Przychodni Lekarskich 
ul. Kasprzaka, Poznań 
+ WSNHiD ul. Kutrzeby, Poznań 
+ WSHiU, ul. Zwierzyniecka, Poznań 
+ DPS Ugory, Poznań 
+ DK Pod Lipami 
+ KS Hatman, Os. J. III Sobieskiego,
Poznań 
+ ODK Raszyn, ul. Rynarzewska, Poznań
+ KS Suchy Las
+ Biblioteka Miejska w Luboniu 
+ Biblioteka w Dopiewie 
+ Bistro Tulipan, pl. Wielkopolski, Poznań
oraz inne poradnie i apteki w Poznaniu 

Fot. Holden

Zdjęcie na okładce: andrzej Mann
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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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WOKÓŁ NAS

Usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym w miejscu za-
mieszkania, zgodnie z definicją, powinny obejmować pomoc w zaspo-
kajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą 
przez lekarza pielęgnację i w miarę możliwości kontakty z otoczeniem. 
To forma bardziej przyjazna niż pobyt w domach całodobowej opieki. 
Są one także aż czterokrotnie tańsze od pobytu w domach pomocy 
społecznej.

Liczba osób niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji, potrze-
bujących opieki środowiskowej 
wynosi ok. 2 mln i systematycznie 
rośnie. Przy tym potencjał opiekuń-
czy rodziny ulega zmniejszeniu, bo 
stają się one mniej liczne. Temu 
zjawisku towarzyszy także emigra-
cja zarobkowa. 

NIK zauważa, że problemem 
jest to, że większość skontrolowa-
nych samorządów nie posiadała 
rozeznania w sytuacji i potrze-
bach osób starszych. Część nie 
potrafiła nawet określić, ilu senio-
rów żyje na ich terenie. 

Według NIK część seniorów 
mogła nie otrzymać wsparcia, bo 
po prostu nie wiedziała o takiej 
możliwości. W większości przy-
padków informacje o możliwości 
uzyskania pomocy zamieszcza-
no na stronach internetowych 
ośrodków lub urzędów miast, 
w BIP czy na tablicach ogłoszeń 
w siedzibach tych jednostek. Taki 
sposób informowania podopiecz-

nych, którzy są osobami starszymi i często nie korzystają 
z nowoczesnych technik komunikowania się, a nierzad-
ko są też niesprawni ruchowo, może nie być skuteczny. 
Ośrodki Pomocy Społecznej, jeżeli już senior zgłosił się 
o pomoc, rzadko odmawiały przyznania usług opie-
kuńczych w miejscu zamieszkania. Odsetek odmów na 

Seniorzy bez opieki? 
– zatrważający raport NIK

Prawie 20 procent gmin w Polsce nie zapewnia osobom starszym opieki w miejscu zamieszkania, mimo iż na-
leży to do ich obowiązków. Tymczasem jest to najmniej kosztowna dla samorządów forma pomocy seniorom. 
Problemem pozostaje brak określonych standardów takiej opieki, a co za tym idzie brak możliwości oceny 
jakości świadczonych usług. W 2016 r. opieką domową w skali kraju objęto nieco ponad 1 proc. seniorów 
powyżej 60. roku życia.
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tle liczby przyznanych usług wynosił: 
w 2016 - 0,34 proc. i w I półroczu 2017 
r. - 0,41 proc. 

NIK zwraca uwagę na brak okre-
ślonych standardów opieki w miejscu 
zamieszkania. Niedoprecyzowanie za-
kresu świadczeń tłumaczono zazwyczaj 
ustnym informowaniem podopieczne-
go i wykonawcy usługi o czynnościach 
koniecznych do zrealizowania. Jednak 
wyniki przeprowadzonego przez NIK 
anonimowego badania ankietowego, 
na które odpowiedziało 442 seniorów 
(64 proc. wysłanych ankiet) wskazują, 
że wielu nie wiedziało, na jakie świad-
czenia mogą liczyć. Nieokreślenie za-
kresu usług, nie gwarantuje, że zostanie 
ono rzetelnie zrealizowane. Gdy nie 
wiadomo, co mają dokładnie w ra-
mach swoich zadań robić opiekunowie 
świadczący usługi opiekuńcze, niemoż-
liwa jest faktyczna ocena poziomu ich 
pracy. W rezultacie nie rozliczano ich za 
wykonanie poszczególnych zadań, lecz 
za czas poświęcony starszej osobie. 
Badani skarżyli się również, że odczuwają mocno swoje 
osamotnienie i brak częstszych kontaktów interpersonal-
nych. Zaznaczali, że nie mają możliwości porozmawiania 
z osobami świadczącymi pomoc. Tylko 18 osób starszych 
uczestniczących w badaniu NIK (4 proc.) stwierdziło, że 
opiekunowie towarzyszą im w spacerach, rozmawiają 
z nimi i doradzają w sytuacjach problemowych. 

Ponadto NIK zwraca uwagę na jakość opieki. We 
wszystkich skontrolowanych jednostkach zatrudniając 
opiekunów nie brano pod uwagę kierunkowego ich 
przygotowania. 

Usługi opiekuńcze świadczone seniorom w miejscu 
zamieszkania są płatne. Ich wysokość zależy od docho-
du osoby starszej. W niektórych gminach zwalniano 
z opłat seniorów po ukończeniu określonego wieku np. 
w Bogatyni 75 lat, w Legnicy i Iławie - 85 lat, a Koninie 
i Elblągu - 100 lat!

 Wysokość opłat za otrzymywane świadczenie w du-
żym stopniu zależy od ceny godziny usług. W latach 
2014-2016 cena jednej godziny wynosiła przeciętnie od 
ok. 8 zł do ponad 20 zł. W 2017 r. niemal we wszyst-
kich skontrolowanych gminach, znacząco wzrosły ceny 
usług, co miało związek z podniesieniem minimalnej 

wysokości wynagrodzenia. W Chorzowie stawka godzinowa w 2015 r. 
wynosiła blisko 5 zł, a w 2017 r. - prawie 16 zł, w Katowicach w 2016 r. 
ponad 9 zł, zaś w 2017 r. ponad 18 zł, w Warszawie w dzielnicy Moko-
tów cena wzrosła z blisko 11 zł. do ponad 20 zł. W 2017 r. wiele osób 
starszych zrezygnowało z opieki. I o ile w 2014 r. każdemu seniorowi 
poświęcano ok. siedem godzin tygodniowo, to w 2017 r. czas ten skur-
czył się do nieco ponad trzech godzin.

NIK zwraca uwagę na potrzebę wprowadzenia pilnych rozwiązań 
o charakterze finansowym, wspomagających gminy w zaspokajaniu 
potrzeb osób starszych. Jako dobre rozwiązanie wskazuje wprowadzo-
ny w 2018 r. przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Pro-
gram Opieka 75+. Z tego wsparcia obecnie mogą jednak skorzystać 
jedynie mniejsze gminy (w 2018 r. - do 40 tys. mieszkańców), samo-
dzielnie realizujące świadczenia. 

Skontrolowane gminy wydały, w okresie objętym kontrolą, na za-
pewnienie usług opiekuńczych osobom starszym łącznie ponad 164 
mln zł. Przeciętny, roczny koszt wsparcia usługami jednej osoby wyno-
sił w latach 2014-2016 ok. 5 tys. zł, a w I półroczu 2017 r. nieco ponad 
3,5 tys. zł. jednak usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są naj-
mniej kosztowną dla gminy formą pomocy seniorom. Dla porównania, 
przeciętny roczny koszt pobytu seniora w Domu Pomocy Społecznej 
wynosi ok. 25 tys. zł.

Na podstawie www.nik.gov.pl
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W Poznaniu, podobnie jak w Wielkopolsce, czy jeszcze szerzej – w Pol-
sce, przybywa seniorów. Obecnie w naszym mieście osoby w wieku 
65+ stanowią ok. 18% populacji. Do 2050 r. ich udział ma się zwiększyć 
do poziomu 34%, a tym samym będą stanowić 1/3 populacji Poznania. 

W bieżącym roku zakończy swoją działalność Miejska Rada Se-
niorów III kadencji i odbędą się wybory na kolejną. W związku z tym, 
w pierwszej połowie sierpnia na stronie Urzędu Miasta Poznania (www.
poznan.pl) , a także w lokalnym dzienniku i na tablicy ogłoszeń zosta-
nie umieszczona informacja o możliwości uczestniczenia w wyborze 
na kandydatów do składu Miejskiej Rady Seniorów Miasta Poznania 
na kolejną IV kadencję. 

O tym, że warto się organizować i działać na rzecz środowiska 
niech świadczą dokonania Rady w mijającej kadencji. Realizatorami 
było kilka podmiotów, ale często działo się to wszystko z inspiracji MRS 
(funkcja inicjatywna).

Przypomnijmy, że 25 października 2017 r. minęło 10 lat od utworze-
nia Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu. Teraz pośród ok. 350 Gmin-
nych/Miejskich Rad Seniorów w kraju, łącznie z 31 w Wielkopolsce, 
poznańska MRS jest najstarszą, przy tym od początku posiadającą 3 
funkcje: doradczą, opiniodawczą i inicjatywną. 

Wybrane dokonania na rzecz Seniorów Poznania (nieodpłatne), 
które miały miejsce w okresie III kadencji Miejskiej Rady Seniorów 
•	 Złota rączka - od jesieni 2016 r. – naprawy, drobne usługi.
•	 Taksówka dla Seniora – od października 2017 – dla osób, które 

ukończyły 70 lat. 
•	 Dostawa książek do domu dla czytelników Biblioteki Raczyńskich – 

od 02. 2018 r. 
•	 Coroczne szczepienia dla Seniorów przeciw grypie – 4-8 tys. osób. 
•	 Teleopieka (ponad 650 urządzeń) organizowana przez MOPR – od 

2 poł. 2017 r. 
•	 Minigranty – bezzwrotne 10 tys. zł na adaptację mieszkania do sta-

rości (ZKZL, 50 mieszkań w 2018) – od 1 marca 2018 r. 
•	  Korzystanie z 15% mieszkań o statusie „dla Seniorów“ z puli 1300 

budowanych przez ZKZL w l. 2016-2019 r. w 10 lokalizacjach Pozna-
nia + 25-30 mieszkań „treningowych“, czyli w praktyce wspomaga-
nych – zaplanowanych na 2018 r. 

•	 Wypożyczalnia nieodpłatna sprzętu rehabilitacyjnego (lecznicze-
go) – uruchomiona wspólnie z Caritas z początkiem lipca 2018 r.

•	  Informacja w „jednym okienku” o załatwianiu spraw urzędowych – 
realizowana przez CIS.

•	 Pedicure leczniczy dla osób 80+ w ich domu (ob-
cinanie/wycinanie paznokci) usługa działająca od 
czerwca 2018.

•	 Poznańska Złota Karta 60+ - od marca 2018 r. (aktual-
nie już 12 tys. Seniorów pobrało, ponad 80 podmio-
tów zaoferowało ulgi na swe usługi i produkty).

•	  „Animator Senioralny” pomoc CIS w pracach 64 
Klubów Seniora – w czerwcu 2018 r. dwie osoby pod-
jęły pracę z powyższymi kompetencjami. 

•	 „Pudełko życia” – pomoc CIS dla osób mieszkają-
cych samotnie w sytuacjach zdrowotnie kryzyso-
wych – od 3 lat.

•	 „Poznańska Akademia Bezpieczeństwa“ Seniora + 
informacja książkowa „Informator Poznańskiej Aka-
demii Bezpieczeństwa”, organizowana przez CIS od 
kilku lat.

•	 „Tytka Seniora“ z różnymi bieżącymi drukami infor-
macjami (także w wersji online) przygotowywana 
i dystrybuowana przez CIS od kilku lat w nakładzie 
1000 egz.

•	  Animowanie życia społecznego/kulturalnego 
Seniorów: - w DPS-ach, Klubach Seniora, MOPR 
(4 x w roku ‚Oaza‘ w Strzeszynku dla ok. 100 osób, 
bezpłatne wejściówki do teatrów, MTP, tańsze bilety, 
wydarzenia krajoznawcze, kilkumiesięczne warsztaty 
malarskie w ‚Oazie‘ - dwukrotnie).

•	  Starania o autobus na 8-10 wózków dla osób nie-
pełnosprawnych z opiekunami (fabryka w Bolecho-
wie) – w trakcie załatwiania; możliwy termin realizacji: 
kwiecień 2020 r.

•	  Pierwsza w Poznaniu Międzypokoleniowa Parada 
Pokoleń – 2 czerwca 2018 r.

•	  Prace w toku nad reaktywacją „Odnowy” - Klubu Se-
niora w nowej koncepcji – od początku 2018 r. (500 
tys. zł przyznane przez Radę Miasta w listopadzie 
2017 r.).

•	 Uruchomienie w celu informowania środowiska 
o MRS/Seniorach wszystkich internetowych kana-
łów: strona stacjonarna – 262 tys. wejść, społeczno-
ściowa na Fb, Twitter, e-poczta, e-PUAP. Nadto, pa-

Wybory do Miejskiej Rady Seniorów 

Seniorzy mają głos!
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pierowego periodyku „Aktywny Senior” (od kwietnia 
2017) w formie wkładki do miesięcznika „Poznań*” 
– nakład 40 tys. egz.

•	  „Poradnik Seniora. Porady prawne 2016” zebrane 
i opublikowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych 
w Poznaniu w 2017- dystrybuowane m.in. przez MRS.

•	 Jesień 2017 r. - konferencja nt polityki senioralnej 
Poznania i roli w niej MRS – 22 XI 2016 + wydanie 
drukiem materiałów konferencyjnych.

•	 Inspiracja i współudział organizacyjny w pracach 
Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej 2016 i 2017 r. 

•	 Dwie Wiosenne Szkoły dla Wielkopolskich Rad Se-
niorów – 12-14 czerwca 2017 r. w Ośrodku Integra-
cji Europejskiej w Rokosowie-Zamku k. Leszna dla 
przedstawicieli 26 Rad oraz 13-15 czerwca 2018 r. 

w innym miejscu dla 31 Rad (przy wsparciu finansowym Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego, ROPS).

•	 Utworzenie e-platformy edukacyjnej „Wielkopolski e-Senior” (opar-
tej na Moodle’u) dla 31 MRS i w tworzeniu - 64 UTW, do prowadze-
nia e-learningu, tj. zdalnego nauczania.

•	  Inspirowanie szkoleń dla Seniorów w zakresie korzystania z e-źródeł 
informacji (także bibliotek cyfrowych, e-czasopism senioralnych, 
OZE, opcje CC – domeny publicznej) - dwie Biblioteki: Raczyńskich 
i Biblioteka Uniwersytecka.

•	 Utworzenia kierunku licencjackiego na AWF „Animacja osób 50+” 
od 2017/2018.

•	 Utworzenie bezpłatnego dla Seniorów kierunku „Dziennikarstwo 
obywatelskie” w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych od 2017, 
tj. podyplomowego i pomaturalnego (łącznie 20 miejsc). 

Zdzisław Szkutnik, 
Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów

- Od trafnego wyboru składu MRS wiele zależy. 
Takie szanse oczywiście są i założyć trzeba, iż nowa 
Rada swą kreatywnością i zaangażowaniem w pracę 
społeczną na rzecz 144-tysięcznego środowiska osób 
60+ wiele zdoła dla niego pozyskać, by poprawić po-
ziom życia ludzi starszych. Przypomnijmy zatem, że 
kandydatów do MRS IV kadencji (na lata 2019-2022) 
mogą zgłaszać cztery podmioty: Kluby Seniora, Uni-
wersytety Trzeciego Wieku, Rady Osiedli oraz organi-
zacje pozarządowe zajmujące się Seniorami, spośród 
których wybieranych jest 9 osób. Nadto, po 3 osoby 
desygnuje do Rady Prezydent Miasta oraz Rada Mia-
sta. Łącznie 15 osób. RM kieruje też do MRS swego 
radnego w roli łącznika.

Zakres działań MRS określa jej Statut. Łączy się on także z trzema 
funkcjami Rady, tj. funkcją doradczą, opiniodawczą i inicjatywną. 
W mijającej trzeciej kadencji dominowała ta ostatnia funkcja, co za-
owocowało w pełni zrealizowanymi ponad 35 różnymi inicjatywami. 
Można poznać je na stronie: http://mrs.poznan.pl , która w rzeczy-
wistości jest bogatą bazą wiedzy senioralnej (1600 tekstów, wiele 
zdjęć, filmów, audycji tv i radiowych).

Wydaje się ważne, by w nowym składzie Rady znalazła się osoba, 
która samodzielnie zdoła tę stronę dalej prowadzić, tj. na bieżąco 
uzupełniać ważnymi dla środowiska Seniorów wiadomościami. Po-
dobne oczekiwanie, jakkolwiek nieco prostsze, dotyczy profilu MRS 
na Fb.

Przydaliby się w składzie Rady także dziennikarze obywatelscy, by 
kontynuować wydawanie miesięcznika „Aktywny Senior” w nakła-
dzie 40 tys. egzemplarzy.

Wynika z powyższych uwag, że przydatnymi w Radzie umiejęt-
nościami będzie m.in. znajomość e-technologii przejawiająca się 
w postaci korzystania z własnej e-poczty czy budowania strony www. 
A jeśli ktoś ich nie będzie posiadał? Zostanie zorganizowany przez 
WZiSS kurs korzystania z internetu, ważne jednak by członek Rady 
dysponował w domu sprzętem z dostępem do Sieci. Zapewni to 
łatwą e-komunikację w Radzie, co bez wątpienia będzie mieć wpływ 
na sprawność jej codziennego funkcjonowania.

Kiedy się głębiej zastanowić, to na członkach MRS spoczywa 
poważne zobowiązanie: być kompetentnym partnerem dla władz 
Miasta reprezentującym interesy starszych mieszkańców Poznania. 
Rada jest więc pośrednikiem pomiędzy tymi dwoma podmiotami. 
Dobrze wykonywać swoją rolę nie jest prosto, ale należy się starać!

Członkowie kończącej kadencję Rady Seniorów chętnie podzielą 
się swym doświadczeniem z nowym zespołem, by pomóc mu na 
starcie.
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Ponad 130 wniosków wpłynęło od poznańskich seniorów zainte-
resowanych udziałem w programie przystosowania mieszkań komu-
nalnych 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 
trafia 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 starszym wieku. – mówi Arkadiusz Stasica, prezes spółki ZKZL - Mogą 
to być więc następujące prace takie jak wymiana wanny na kabinę 
prysznicową, zamontowanie sprzętu pomocniczego ułatwiającego 
poruszanie się i korzystanie ze sprzętów w łazience, czy zabezpiecze-
nie posadzki powłoką antypoślizgową. W uzasadnionych przypad-
kach może to być jednak także wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
czy montaż antywłamaniowych drzwi wejściowych lub renowacja za-
bytkowych drzwi. Katalog robót, które można sfinansować z grantu 
jest dość szeroki, w każdym jednak przypadku wykonane prace mają 
ułatwić życie seniorom. Program ma charakter pilotażowy. Nie wyklu-
czamy, że będzie kontynuowany także w kolejnych latach. 

Od września tego roku planowane jest urucho-
mienie kolejnego programu dla seniorów. Ich benefi-
cjentem będą osoby powyżej 70 roku życia, zarówno 
osoby samotne, jak i małżeństwa będące najemcami 
lokali komunalnych, także socjalnych. Tutaj także waż-
ny 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 kuchen-
ne i łazienki) połączone wspólną przestrzenią do wyko-
rzystania przez seniorów. Spośród organizacji pozarzą-
dowych wybrany zostanie operator takiego mieszka-
nia, 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. 

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

Od września –  
mieszkania dla seniorów

Teleopieka, pudełko życia, darmowe przejazdy taksówką, czy usługi „złotej rączki” to rozwiązania, które już 
od miesięcy służą poznańskim seniorom. Nie tylko ułatwiają im codzienną egzystencję. Ratują także zdrowie, 
a nawet życie. W tym roku z ofertą dla seniorów wystąpił także Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. 
Swoim klientom, najemcom miejskich lokali zaproponował dostosowanie mieszkań do ich potrzeb. Od wrze-
śnia ruszyć ma także program mieszkań dla seniorów. 
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więcej informacji: tel: 606 831 836,
e-mail: zapytanie@windy-schodowe.pl, www.windy-schodowe.pl 

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
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Nasza Czytelniczka ma problemy z poruszaniem się. Jej mieszkanie 
pełne jest przeszkód architektonicznych. Jako że jej samej nie stać na 
remont starała się już kilka razy o dofinasowanie z funduszy miasta. Po 
raz kolejny otrzymała negatywną odpowiedź, niemalże identyczną do 
poprzednich… Dlaczego?

- Od dwóch lat staram się o dofinansowanie remontu łazienki i do-
stosowaniem jej do osób niepełnosprawnych. Niestety, bezskutecznie. 
Myślę, że te środki z MOPR są dysponowane nieracjonalnie, a pisma 
z tych dwóch lat to prawie kopiuj i wklej – twierdzi Czytelniczka, która 
nie może samodzielnie wejść do wanny i zrobić podstawowych czyn-
ności higienicznych. Raz w tygodniu przychodzi do niej opiekunka 
z MOPR-u i ją myje w wannie. 

- Wasze Stowarzyszenie My50+ pomaga w takich 
spawach, może zapytacie, jak są wydatkowane te środ-
ki na poszczególne osoby, ponieważ zwykła matematy-
ka pozwala mi przypuszczać, że średnio na jeden wnio-
sek pozytywnie rozpatrzony wydano ponad 20 tysięcy. 
Można zapytać na co? W mojej ocenie kosztorys takie-
go remontu: zakup kabiny, wymiana instalacji i płytki 
łazienkowe to w sumie ok. 10 tys. zł – dodaje Seniorka.

Staraliśmy się wyjaśnić sprawę zarówno w Zarządzie 
Komunalnych Zasobów Lokalowych, który realizo-
wał program grantów remontowych, oraz w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Jest pomoc na remont mieszkań, 
ale jak ją uzyskać?
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Warto wiedzieć 
(na podst. informacji z MOPR w Poznaniu)

W 2018r. wnioski dotyczące likwidacji barier architektonicz-
nych oceniane są w systemie kwartalnym. W pierwszej kolejności 
analizowane są wnioski złożone od stycznia do marca 2018 roku, 
a w przypadku, gdy są fundusze pozwalające na ich realizację, 
następnej ocenie podlegają wnioski złożone w drugim i kolej-
nych kwartałach bieżącego roku. 

Przy analizie wniosków został ustalony system punktowy, 
a ocenie podlegają następujące kryteria:
• stopień niepełnosprawności, rodzaj lub rodzaje niepełno-

sprawności – najwięcej punktów uzyskują osoby niepełno-
sprawne, posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, 
poruszające się na wózku inwalidzkim, przy pomocy kul/bal-
konika, osoby leżące i osoby po amputacji kończyn; 

• wcześniejsze korzystanie ze środków PFRON – najwięcej punk-
tów otrzymują osoby, które nigdy nie korzystały z dofinansowa-
nia do likwidacji barier architektonicznych; 

• obecność innych osób niepełnosprawnych w gospodarstwie 
domowym – dodatkowe punkty za każdego niepełnospraw-
nego domownika; 

• wcześniejsze ubieganie się o dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych w latach poprzednich – punkty za pono-
wienie wniosku, 

• fakt czy osoba niepełnosprawna zamieszkuje samotnie czy 
z rodziną oraz średni miesięczny dochód na osobę – najwięcej 
punktów otrzymują osoby samotne z najniższym dochodem. 

W ZKZL otrzymaliśmy odpowiedź, że jeżeli nasza 
Czytelniczka nie mieszka w mieszkaniu komunalnym nie 
może starać się o wsparcie remontu z puli Zarządu.

Z kolei MOPR wyjaśnia, że skala pomocy dla Senio-
rów zależna jest od środków z PFRON-u, a liczba osób 
starających się o dofinansowanie jest bardzo duża. 
O rozdziale pieniędzy decydują zasady przyjęte na 
dany rok i ocena punktowa sytuacji beneficjenta.

- Pani, o której mowa, zgodnie z kartą oceny wnio-
sku, uwzględniającą kryteria (patrz ramka), otrzymała 
łącznie 34 punkty, w tym: za stan zdrowia – 15 pkt., za 
fakt niekorzystania wcześniej z dofinansowania ze środ-
ków PFRON na likwidację barier architektonicznych 
– 7 pkt., za sytuację dochodową – 2 pkt oraz za pona-
wianie wniosku – 10 pkt. Nie otrzymała Pani punktów 
za obecność innej osoby niepełnosprawnej, wspólnie 
z Panią zamieszkującej – informuje Lidia Leońska, rzecz-
niczka MOPR-u. - Ostatnia osoba niepełnosprawna 
- której wniosek znalazł pokrycie w planie finansowym 
w roku bieżącym - uzyskała 72 punkty i znalazła się na 
45 pozycji na liście. Pani, uzyskując 34 punkty, znalazła 
się na 143 pozycji. 

W odpowiedzi z MOPR otrzymaliśmy także wyja-
śnienie dotyczące podziału środków: „Jest prawdą, 
że jeśli policzy się średnią kwotę przyznaną na jeden 
rozpatrzony pozytywnie wniosek o likwidację barier wy-
pada około 20 000 zł. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, 
że w ramach likwidacji barier architektonicznych dofi-
nansowywane są nie tylko prace związane z przysto-
sowaniem łazienki. Wielu wnioskodawców ubiega się 
o dofinansowanie zakupu i montażu np. dźwigów, plat-
form pionowych, platform lub krzesełek schodowych, 
a także podjazdów i ramp podjazdowych. Inwestycje te 
są bardzo kosztowne, a ich wartość mieści się w prze-
dziale 30 000 – 60 000 zł. Zatem jeżeli Pani deklaruje, 
że kwota 10 000 zł byłaby wystarczająca do przystoso-
wania łazienki, łatwo zauważyć, że realizacja jednego 
wniosku związanego np. z montażem platformy jest 

równoważna z realizacją 3-6 wniosków związanych z przystosowaniem 
łazienki Na chwilę obecną w trakcie realizacji jest 10 spraw związanych 
z montażem platform/krzesełek schodowych/podjazdów. Dlatego po-
siadane przez MOPR środki pozwalają dofinansować mniejszą ilość 
wniosków.”

Teoretycznie sprawa wydaje się wyjaśniona, ale Stowarzyszenie 
My50+ nie ustaje w staraniach, by pomóc naszej Czytelniczce. Wszel-
kie pomysły prosimy przesyłać na adres: my50plus@gmail.com

Reklama
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Natomiast niemieccy emeryci w wieku 65-85 lat czują się świetnie. Mają pienią-
dze, podróżują po kraju i świecie, uprawiają sporty oraz wspierają finansowo 
dzieci i wnuki. Tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez In-
stytut Allensbach. 

Zrozumieć seniora 
Czy zestawienie polskiego i niemieckiego emeryta jest demagogią? Czy, aby 

jeden i drugi nie ma tych samych potrzeb? 
Pytania się mnożą, natomiast jedno jest pewne: podczas jesieni życia se-

niorzy, niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu materialnego, wymagają 
pomocy i opieki. 

- Dlatego, ponad rok temu zdecydowaliśmy się zaprosić do naszego grona 
grupę ludzi, którzy w sposób profesjonalny są w stanie pomóc osobom starszym 
– mówi Robert Zieliński, menadżer wykonawczy jesiennie.pl, firmy opieki senio-
ralnej z Poznania.

Nawet, gdy jest zespół osób, które potrafią i mogą pomagać seniorom, to ci 
nie zawsze potrafią o tę pomoc poprosić. 

- W Polsce nadal hołduje się zasadzie, że naszymi rodzicami opiekujemy się 
sami lub kierujemy ich do domów starców – wyjaśnia Karolina Misiorna, me-
nadżer operacyjny w jesiennie.pl – Naszym zadaniem jest zmiana tych przyzwy-
czajeń, stereotypów. Dlatego rozmawiamy nie tylko z seniorami, ale głównie z ich 
rodzinami. To najczęściej oni decydują o zatrudnieniu opiekuna lub opiekunki. 

Czego oczekują rodziny?
Zatrudniający opiekunów nie robią tego z poczucia winy, lecz obowiązku. 

Obecny model życia uniemożliwia, by rodzina mogłaby poświęcić wystarczającą 
ilość czasu dla swoich najbliższych. Opiekun nie jest jednak „zastępczym dziec-
kiem”. Musi być empatyczny, ale przede wszystkim profesjonalny.

- W naszym zespole pracują ludzie z doświadczeniem – tłumaczy Robert Zie-
liński. - Powinni rozumieć, że ich obecność w domach podopiecznych, to wyraz 
zaufania ze strony rodzin. Zaufania, którego nie możemy zawieść.

Praca opiekuna, niezależnie od kraju, w którym pracuje – jest identyczna. 
Seniorzy, niezależnie od swojego stanu zdrowia, potrzebują cierpliwej i troskliwej 
opieki. 

Opieki zarówno higienicznej, pielęgnacyjnej, ale także „zwykłego” bycia 
obok. 

- Towarzyszenie osobom starszym, to spędzanie z nimi czasu wolnego – opisu-
je Karolina Misiorna. - Wspólne spacery, posiłki, czytanie książek i prasy. Dla wielu 
seniorów ważna – a może najważniejsza – jest możliwość rozmowy, zwykłego ludz-
kiego wygadania się. 

Polskie rodziny, mając na rynku takie firmy jak jesiennnie.pl – nadal sceptycz-
nie podchodzą do zatrudniania „obcych”, którzy mają opiekować się ich najbliż-
szymi. Odmienne zdanie prezentuje Robert Zieliński, który przekonuje, że Polacy 
w tej kwestii po prostu dojrzewają:

- Dobrze dobrana kadra pozwala nam przekonać rodzinę seniora, że jesteśmy 
po to i dlatego, by ułatwić codzienne funkcjonowanie najstarszych. Jeżeli nawet 
początkowo podchodzą do sprawy z rezerwą, to po kilku dniach pracy opiekuna, 
są pewni, że podjęli właściwą decyzję o jego zatrudnieniu – przekonuje Zieliński. 

Choroby wieku starczego
Nie można trywializować, że potrzeba zatrudnienia opieku-

na, to jedynie znalezienie tzw. osoby do towarzystwa dla senio-
ra. Przede wszystkim starsi potrzebują i oczekują – jak mówi Ka-
rolina Misiorna – fachowej wiedzy na temat chorób, które trapią 
podopiecznych. 

Naturalnie, że to lekarze są odpowiedzialni za „prowadze-
nie” pacjenta w jesieni życia. Ale na co dzień choroby te muszą 
być pod kontrolą „osoby trzeciej”, czyli opiekuna. 

Najczęstsze schorzenia wieku starczego, to: 
• Choroba Alzheimera I demencja, objawiające się utratą pamię-

ci,niezdolnością rozumowania i orientacji. 
• Choroba Parkinsona, to choroba układu nerwowego, obja-

wiająca się drżeniem kończyn i zaburzeniami mowy.
• Nadciśnienie tętnicze należy do najczęstszych schorzeń ukła-

du sercowo-naczyniowego u osób starszych.
• Nowotwory, najczęściej występujące w Polsce, w wieku 65+.
• Cukrzyca, szczyt zachorowań na cukrzycę typu drugiego wy-

stępuje około 60. roku życia.
• Choroby zwyrodnienia stawów, naturalny objaw starzenia się 

ludzkiego organizmu. 
• Osteoporoza jest chorobą, której częstość występowania 

wzrasta z wiekiem. Na osteoporozę najbardziej narażone są 
osoby po 70. roku życia.

• Depresja. Według danych Głównego Urzędu Statystyczne-
go, 12 proc. osób najstarszych (w wieku co najmniej 70 lat - 
kobiety dwa razy częściej niż mężczyźni) przyznaje, że zmaga 
się z depresją.
Dlatego, że liczba tych chorób jest ogromny, firmy - takie jak 

jesiennie.pl – proponują swoim podopiecznym nie tylko wspar-
cie opiekunów, ale także profesjonalną pomoc rehabilitantów 
oraz możliwość wypożyczenia specjalistycznego sprzętu, takie-
go jak wózki inwalidzkie czy łóżka rehabilitacyjne.

W zakresie usług firmy są także zabiegi prozdrowotne, czyli 
masaże i ćwiczenia ruchowe, nieodzowne w życiu każdego (nie 
tylko) seniora.

- Chcemy być otwarci na potrzeby naszych podopiecznych, 
dlatego też współpracujemy z specjalistami z różnych dziedzin. 
Do naszego zespołu dołączają także lekarze specjaliści oraz 
prawnicy – konkluduje Robert Zieliński. 

Wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o pomocy se-
nioralnej, zapraszamy na stronę internetową jesiennie.pl. 

Jarosław Gojtowski 
Przy pisaniu tekstu korzystałem z informacji  

zawartych na stronach:  
MyPolacy.de, Poradnikzdrowia.pl, Bussines Insider

Coraz częściej korzystamy 
z płatnych opiekunów 

Przeciętna emerytura w marcu 2018 r. w przypadku mężczyzn wyniosła 2672,51 zł, a kobiet - 1609,65 zł. Tak 
mówi statystyka. Jednak dla większości polskich seniorów nawet tak niskie uposażenie pozostaje w sferze 
marzeń. A to w sposób naturalny rodzi niechęć i frustracje. 
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Nowością będzie miejsce inauguracji – dziedziniec Urzę-
du Miasta Poznania – pięknie zagospodarowane, zielone 
miejsce na mapie miasta. Organizatorzy zapewniają miej-
sca siedzące, a znajdująca się w krużgankach Cafe Misja, 
jedno z „Miejsc Przyjaznych Seniorom” i Partner inaugu-
racji, zaprosi seniorów do skorzystania z wybranej oferty 
z menu w promocyjnej cenie. 

O godzinie 12.00, jak co roku, Prezydent Miasta Pozna-
nia przekaże seniorom i seniorkom klucze do miasta, by 
tym samym przekazać Poznań we władanie najstarszym 
i najbardziej doświadczonym mieszkańcom. To także sym-
boliczny gest docenienia obecności seniorów w miejskiej 
społeczności i wyraz wdzięczności 
za wszystko to, co wznoszą w życie 
młodszych pokoleń poznaniaków. 

Jak co roku również prezydent 
wręczy certyfikaty wyróżnionym w ak-
cji „Miejsce Przyjazne Seniorom” fir-
mom, instytucjom i organizacjom.

Po oficjalnej części inauguracji 
zaprosimy mieszkańców do udziału 
w koncercie Trzech Tenorów: Miro-
sława Niewiadomskiego, Mariusza 
Ruty oraz Bartosza Kuczyka. Tuż po 
koncercie odbędzie się pokaz tańca 
w wykonaniu Mariny Ostopei oraz 
potańcówka z DJ-em Aciu.

Podczas inauguracji wolontariusze i wolontariuszki rozdawać będą 
zgromadzonym na dziedzińcu seniorom i seniorkom program wydarzeń 
„Senioralnych”. Organizatorzy mają nadzieję, że i w tym roku wykłady, 
warsztaty i różnorodne spotkania sprostają szerokim i zróżnicowanym za-
interesowaniom dojrzałych poznaniaków. 

Partnerem Głównym ósmej edycji wydarzenia jest Centrum Medyczne 
Synexus, które zaprosi seniorów do udziału w nieodpłatnych badaniach 
kontrolnych.

Uroczysta inauguracja VIII edycji imprezy  
Senioralni. Poznań

29 września o godz. 12.00 na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania 
na placu Kolegiackim

W programie:
• Przekazanie seniorom kluczy do bram miasta przez Prezydenta Miasta 

Poznania
• Koncert Trzech Tenorów
• Pokaz tańca
• Potańcówka z DJ-em Aciu
 Ponadto:
• Wręczenie certyfikatów „Miejsce przyjazne seniorom”
• Wręczenie informatorów „Senioralni. Poznań”

Dowiedz się więcej na: 
www.centrumis.pl lub zadzwoń do organizatorów:
Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 24, 
tel. 61 847 21 11

„Senioralni. Poznań” 2018
Centrum Inicjatyw Senioralnych już po raz ósmy zaprasza seniorów i seniorki do uczestniczenia w trwającej 
cały październik imprezie „Senioralni. Poznań”. To cykl otwartych wykładów, warsztatów, koncertów i drzwi 
otwartych w klubach, organizacjach i instytucjach posiadających ofertę skierowaną do seniorów. W tym roku 
„Senioralni” potrwają aż do 11 listopada, a na dzień inauguracji przypada jednocześnie Międzynarodowy 
Dzień Osób Starszych – spotykamy się 29 września w samo południe!
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To kraj ludzi związanych z wodą, który oprócz doskonałej sieci dróg 
i autostrad posiada jeszcze doskonalszą sieć dróg wodnych – rzeki i ka-
nały, które przecinają się, łączą albo rozgałęziają stwarzając możliwości 
dotarcia wodą do prawie każdego miejsca w Holandii. 

Dwie pętle 
Zakładając, że będziemy w Holandii 2 tygodnie zaplanowaliśmy rejs na 

dwóch pętlach: najpierw północnej, później południowej.
Nie sposób poruszać się po drogach wodnych Holandii bez precyzyj-

nych map nawigacyjnych. Na szczęście podstawowe mieliśmy. Na tych 
niezwykle precyzyjnych mapach trzeba „odhaczyć” każdy mijany most, 
śluzę, zakręt, przeprawę promową itd. Nie robiąc tego pobłądzisz. Zmu-
sza to do perfekcyjnej nawigacji ustawicznego śledzenia szlaku. Robił to 
u nas doskonale Roman Binek.

Holandia dróg wodnych
Żaden znany mi kraj nie ma tak rozbudowanej sieci dróg wodnych, stale 

wykorzystywanych. Płyną wielkie statki i ogromne barki z różnymi towarami 
z różnych krajów do Amsterdamu, do Roterdamu (największy port świata). 
Ruch jest ogromny, zwiększony ogromną ilością małych i dużych jachtów 
turystycznych. Z barek remontuje się nadbrzeża, dostarcza kruszywa, na-
wozy, beton itp. Wielkie rzeki, Ren, Amstel, Mass, Lek, a między nimi wielkie 
i mniejsze kanały i mniejsze rzeki, nad brzegiem których zazwyczaj cumują 
w wyznaczonych miejscach domy letniskowe na wodzie z tarasami, w któ-
rych wypoczywają lub mieszkają całe rodziny z małymi dziećmi i jakoś 
nie obawiają, że dziecko się utopi. Całe rodziny szczególnie w weekendy 
żeglują na małych odkrytych łódkach na kawę, na lody, do znajomych. 
Miasta holenderskie, Leida, Amsterdam, Gouda, Alkmaar zbudowane 
zostały nad siecią kanałów, czasem tak wąskich, ze starymi kamiennymi 
mostami, że naszą barka nie można było tam wpływać.

Holandia serów
 Dwa miasta trzeba koniecznie odwiedzić - Edam i Goudę. To centra 

produkcji i handlu serami z całą infrastrukturą „serową” i marketingowa 
informującą, że produkcję serów zajmują się małe farmy, prowadzą ich 
dystrybucję, posiadają sieć sklepów z serami określonej marki. To się po-
twierdza, zarówno w Edamie jak i w Goudzie małe firmy w centrum miast 
miały duże sklepy z serami i demonstrowały proces produkcji poczynając 
od krowy i dojenia. A jakie to sery !!! Czerwone, zielone, niebieskie, żółte 
oczywiście o różnych nadzwyczajnych smakach, dla dorosłych i dla dzie-
ci, do piwa i do wina. W Goudzie nadal funkcjonuje „Dom sera” ze starą 
średniowieczną wagą, urządzeniami do mierzenia bochnów sera itp.

Holandia rowerów 
Rowerzyści wszędzie z pierwszeństwem, co nas pie-

churów mocno denerwowało. W miastach ulice (poza 
głównymi) ustalono jako jednokierunkowe i jeden pas 
pomalowano na czerwono dla rowerzystów. W centrum 
Amsterdamu obok Dworca Centralnego pobudowano 
wielokondygnacyjny parking rowerowy. Ludzie przyjeżdża-
ją pociągami, promami, biorą z tego parkingu swój lub 
wypożyczają rower i dalej jazda do domu lub na zakupy 
rowerkiem. Pieszy w Holandii czuje się niekomfortowo.

Holandia kwiatów
Zacumowaliśmy 21 kwietnia w miasteczku Lisse w sym-

patycznej marinie przy Ring Haarlem Kanal. Stąd tylko 
3 km do Kaukenhof gdzie jest wielki ogród botaniczny 
znany już na świecie. To raj tulipanów i wszystkich innych 
cebulowych. Wielohektarowe kolorowe pola tulipanów 
widoczne były już z barki. Wybraliśmy się tam spacerkiem. 
Trudno opisać to, co tam się prezentuje, tę niezliczoną 
ilość odmian, cudowna kolorystyka i kształt kwiatów.

W ładnym mieście Lisie corocznie urządza się wielką 
paradę kwiatową. W tym roku była jubileuszowa – 10., 
szczególnie okazała. Uczestniczą w niej firmy kwiatowe 
(ogrodnicze) z całej Holandii, Belgii, Luksemburga. Trafi-
liśmy z terminem w „dziesiątkę”. O 15 rozpoczął się prze-

XVI REJS SENIORÓW – Holandia 

Przepłynęliśmy 438 km! 
Niezbyt komfortowe warunki pogodowe jakie mieliśmy podczas rejsu barkami po Wielkiej Pętli Wielkopolski 
wiosną 2017 r. nie zniechęciły członków naszej grupy żeglarskiej do następnego wczesnowiosennego rejsu 
barkami. Rozważaliśmy rejs we Francji, Niemczech, Irlandii. Ostatecznie wybraliśmy Holandię.
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jazd 63 wielkich samochodów z platformami, na których 
urządzono wielkie obrazy, budowle lub sceny rodzajowe 
z kwiatów. 

Holandia zabytków
Ta kolonialna Holandia – potęga z przeszłości ze swo-

imi Indiami Wschodnimi pozostawiła wiele śladów po so-
bie w holenderskich miastach. Wielkie budynku różnych 
Towarzystw Kolonialnych szczególnie w Amsterdamie, 
przepiękny ratusz w Goudzie, Alkmaar, piękny stary port 
w Monnickadam nad wewnętrznym morzem Ijseelmeer, 
wspaniała bazylika w Goudzie z największymi na świecie 
witrażami (naliczyłem ich 28) no i piękne, stare, kolorowe, 
przechylające się czasem kamieniczki w starych częściach 
miast. Miały szczęście – nie zostały uszkodzone w cza-
sie wojen. Odbudowywana jest katedra w Utrechcie. 
Wszystkie te stare hanzeatyckie miasta przypominają nasz 
Gdańsk. Kościoły z bogatym wystrojem wnętrz, stały się 
salami koncertowymi jak np. w Waasp czy Alkmaar lub mu-
zeami jak w Goudzie, Alkmaar. Na uwagę zasługuje spo-
sób upamiętniania eksterminacji Żydów w czasie II Wojny 
światowej. Dom Anny Frank i muzeum stał się najpopular-
niejszym turystycznie miejscem w Amsterdamie, bardziej 
popularny niż muzea Rembrandta czy inne. W chodniki 
przed domami, gdzie mieszkali Żydzi i zostali wywiezieni 
do obozów śmierci wmurowano granitowe kamienie z wy-
rytymi informacjami o tych osobach. Znalazłem tam też 
wiele polskich nazwisk. Nie sposób ominąć takiego miej-
sca nie przeczytawszy informacji o tych ludziach.

nowiące całość z wiatrakiem 
są mieszkaniem właściciela 
i jego rodziny. Wiatraki pra-
cują, obraca się tylko głowa 
ustawiając się do wiatru. Jed-
ne są młynami, inne trakami 
trącymi drewno spławiane 
do nich wodą w postaci tratw 
z odległych krain, inne pom-
pują wodę osuszając grunt. 
Niektóre można zwiedzać 
wewnątrz i podziwiać myśl 
techniczną z XVI i XVII w. Można kupić także pamiątkę np. w postaci orygi-
nalnych holenderskich sapogów lub modelu wiatraka.

Te 2 tygodnie minęły jak z bicza strzelił, pogoda wspaniała, nie za cie-
pło nie za zimno. Deszcz padał tylko raz jak zwiedzaliśmy Amsterdam.

Każdy miał przydział obowiązków, każdy miał co 4 dni wachtę kuchen-
na, bo żywiliśmy się głównie na barce, szkoda nam było czasu na siedze-
nie po restauracjach i co tu gadać, było to taniej jesteśmy przecież eme-
rytami. Jedzenie przygotowywały wachty nadzwyczajne. Nawet w polski 
sklepie zakupiono zakwas na żurek, ziemniaczki, białą kiełbasę i powstał 
żurek najsmaczniejszy jaki jadłem. Pychota, nie mówię już o zupie szcza-
wiowej z jajkiem z uzbieranego w Loosdrecht szczawiu.

1. Henryk Kociemba – kapitan
2. Roman Binek 
3. Marceli Figurski
4. Grażyna Marszałek
5. Bernard Stępień
6. Teresa Binek

7. Ania Frątczak
8. Ela Stępień
9. Miriam Staniszewska
10. Ala Łukomska
11. Włodek Osada.

Odwiedziliśmy porty: Loosdrecht, Waasp, Amsterdam (dwukrotnie), 
Zaanstad, Alkmaar, Edam,Monnicadam, Haarlem, Lisie, Linden, Al-
phen a/d Rijn, Gouda, Roterdam(Krimpen),Utrecht i Loosdrecht (port 
macierzysty).

Do zobaczenia już niedługo na Mazurach!
Henryk Kociemba

Ta wspaniała załoga stworzyła doskonałą atmosferę, staliśmy się grupą 
przyjaciół, grupą żeglarzy ze wspólnym celem: poznawać Swiat inaczej. 

A oto załoga:

Holandia wiatraków 
Są wszędzie, w centrach miast i wioskach spotykanych 

na drodze. W większości pracują, czasem są muzeami. Ta 
wioska wiatraków o której wspominałem wcześniej to kil-
kanaście pracujących wiatraków, starannie wypielęgnowa-
nych, zakonserwowanych i odmalowanych. Piękne domki 
z kolorowymi kwiatami i ogródkami, stojące obok lub sta-
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Jest Pan dziś „twarzą” polskiego slow joggingu – zaraz po mistrzu 
- profesorze Hiroakim Tanace. Dlaczego nie siłownia, bieganie, ma-
szerowanie? 
- Od razu zaznaczam, iż wszystko co powyżej jest znacznie lepsze niż 
siedzenie na kanapie. Ale z doświadczenia wiem, że slow jogging 
zapewnia w sumie znacznie więcej. W mojej długiej drodze do wi-
talności, „slow” jest bardzo ważnym elementem. Do 30. roku życia 
zajmowałem się wieloma rzeczami związanymi z ekologią. Nie miałem 
powodów, by szczególnie interesować się swoim zdrowiem, ale nigdy 
też nie byłem tak zadowolony z życia, jak jestem teraz. Zawsze czułem, 
że mam coś do odnalezienia. Po 37 urodzinach wszedłem na ścieżkę 
duchowości. Zapisałem się na warsztat ustawień hellingerowskich. 
Udział w warsztacie otworzył mi na kolejne lata przestrzeń do pracy 
z własną intuicją, nieustannego pogłębiania kontaktu z ciałem, kon-
tynuowany na tai chi, chi kung, jodze i Tańcu 5Rytmów. Pracowałem 
z blisko 20 nauczycielami z Polski i zagranicy.

Skąd w Polsce slow jogging?
- W Polsce odbyły się już dwa szkolenia slow joggingu. Przeprowadził 
je profesor Hiroaki Tanaka, naukowiec z Uniwersytetu Fukuoka, postać 
w Japonii legendarna, propagator slow joggingu w kilku krajach świa-
ta. Obecnie w Polsce jest 20 instruktorów, którzy mają uprawnienia do 
prowadzenia treningów. W tym roku ich liczba szybko wzrośnie, gdyż 
od stycznia notujemy bardzo duże zainteresowanie. Nikt nie potrzebu-
je wykształcenia związanego ze sportem, dlatego że slow jogging to 

rekreacja. W tej chwili raz w miesiącu w miastach, gdzie 
są nasi instruktorzy organizujemy trening publiczny – 
z symboliczną opłatą 10 zł na cele statutowe stowarzy-
szenia. 

Skoro trenuje Pan już slow jogging od roku, komu by 
Pan go polecił?
- Uważam, że jest on furtką do doenergetyzowania i do-
witalizowania ciała. I motywacją do wyjścia na zewnątrz 
– spędzenia godziny na świeżym powietrzu (oczywiście 
tam, gdzie nie ma smogu, albo z maseczką). Jest nie-
zbędnym, minimalnym, ale wystarczającym elementem 
aktywności ruchowej. Jest pożyteczny, bezpieczny, po-
zwala utrzymać bilans kaloryczny w czasie. Przecież bez 
aktywności ruchowej, choćbyśmy nie wiem jak dbali 
o dietę, będziemy tyli. Myślałem o tym ostatnio… Gdy 
chodziłem do szkoły, dziennie pokonywałem ok. 4-5 km. 
Ale to było pokolenie temu. Moje dzieci są już wożone 
do szkoły. Bo taki styl życia przyjęliśmy - na przykład po-
przez wybór szkoły oddalonej od domu. Dlatego slow 

Slow jogging – nowa moda 
na trucht przez życie

Z doktorem Maciejem Kozakiewiczem z PolskaWitalna.pl 
i prezesem Stowarzyszenia Slow Jogging Polska o dyna-
micznie rosnącej modzie na holistyczną rekreację, która 
przywraca sprawność i chęć do życia rozmawia Beata Mar-
cińczyk.

„Połączenie porannych ćwiczeń oddechowych, 
truchtania oraz uważnej diety odmłodziło 
mnie o ponad 10 lat. Zostawiłem za sobą 
bagaż 16 kilogramów tłuszczu. I tak zostałem 
najbardziej zmotywowanym instruktorem Slow 
Joggingu – japońskiej sztuki długowieczności.”
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jogging jest doskonałą formą wspólnego wypoczynku 
dla rodzin. Propaguję go z radością, bo jest lekki i przy-
jemny, i służy każdemu. 

Jak często ćwiczyć? Jakich efektów możemy się spo-
dziewać? 
Wystarczy nawet 20 – 30 min treningu dziennie na dy-
stansie 2,5 czy 3 km. Moim zdaniem, jeśli ktoś ma bar-
dzo zaniedbane ciało, może truchtać co drugi dzień 
od 20 do 30 min. Natomiast najlepiej uczynić z tego 
poranny nawyk. Jeśli uda się utrzymać 20 – 22 treningi 
w miesiącu, to już jest super. Licząc że podczas treningu 

spalamy ponad 150 kalorii, miesięcznie w ten sposób pozbywamy się 
kilku tysięcy! Dzięki temu utrzymujemy stałą wagę, a w końcu może 
nawet zaczniemy szczupleć. Bo musimy pamiętać, że tyjąc tylko pół 
kilograma rocznie, po 10 latach uzbieramy już 5 kg więcej. Dlatego 
właśnie tak dużo starszych osób jest otyłych. A kiedy zaczynają „ła-
pać” po kilogramie po „czterdziestce”, w wieku 60 lat mają 20 kilo-
gramów więcej. Pamiętajcie, jak zgnuśniejecie w wygodnych fotelach 
ze smartfonami w rękach, to już nie znajdziecie siły i czasu na rozwój 
osobisty i osiągnięcie swojej harmonii życia!

Maciej Kozakiewicz zaprasza na http://polskawitalna.pl/ oraz na 
stronę Stowarzyszenia Slow Jogging Polska

Zdjęcia: arch. Macieja Kozakiewicza
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Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu przygotował projekt skierowany jednocześnie do 
seniorów i licealistów. Projekt ten będzie realizowany w ramach konkursu 
„Trzecia Misja Uczelni” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju (NCBiR) z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez NCBiR realizowa-
ny byłby od maja 2019 r. do maja kolejnego roku.

Aktualną intencją wnioskodawcy jest zbadanie zainteresowania i chęci 
do wzięcia udziału w projekcie integrującym studentów Uniwersytetów III 
Wieku, osób starszych udzielających się w Gminnych i Miejskich Radach 
Seniorów, członków Klubów Seniora oraz licealistów (kształcenie tande-
mowe: młodzi + Seniorzy, 100 godzin warsztatowych w ośmiu 2-dniowych 
zjazdach w ciągu roku) podczas zajęć z zakresu technik negocjacyjnych, 
ekonomii społecznej, a także wykorzystania mediów społecznościowych 
– dziennikarstwo obywatelskie. Oprócz tego organizatorzy przewidują 
warsztat telewizyjno-radiowy w profesjonalnym studiu, a także udział 

Projekt międzypokoleniowy 
w wydarzeniach teatralnych i muzycznych. Wszelkie koszty 
uczestnictwa: dojazdów, noclegów i wyżywienia, biletów 
wstępu na wydarzenia w ramach programu kulturalnego 
pokrywają organizatorzy kształcenia.

Celem projektu jest kształtowanie wrażliwości społecz-
nej i międzypokoleniowej wymiany poglądów podczas or-
ganizacji wydarzenia charytatywnego. Uczestnicy poznają 
tajniki prowadzenia akcji charytatywnych we współczesnym 
zmediatyzowanym świecie. Czym jednak byłaby teoria bez 
praktyki! W kwietniu każdego roku studenci i wykładowcy 
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa organizują 
koncert charytatywny, w trakcie którego na pomoc mogą 
liczyć osoby związane z uniwersytecką Alma Mater. Uczest-
nicy będą mieli szansę dołożyć swoją cegiełkę (a nawet 
cegłę!) do tego wyjątkowego wydarzenia poprzez wykorzy-
stanie umiejętności zdobytych w trakcie warsztatów.

wnętrznej ścianie, za którą ponad 20 m niżej jest ulica. Tak wy-
soko jeszcze nie mieszkałam. W październiku okazało się, że 
mój pokój jest w środku korytarza tuż przy windzie. Po trzech 
latach mieszkania na stancjach i w akademikach skromniej 
wyposażonych, trafiłyśmy do domu studenckiego z wyższej 
półki. Mimo że przybył nowy duży akademik, nadal był głód 
mieszkań dla studentów. Popularne było waletowanie w aka-
demikach. Aby zostać waletem należało pierwszego dnia za-
przyjaźnić się z obsługą portierni. Naszej lokatorce się udało. 
Przyjacielska rozmowa z Panią  Wiciakową uśpiła jej czujność. 
Ewa mieszkała u nas cały rok. Na piątym roku była legalną 
mieszkanką akademika. Na każdym piętrze, w jego central-
nej części był aparat telefoniczny. Z portierni można było za-
dzwonić  na żądanie. Telefon dzwonił tak długo, aż któraś z 
mieszkanek odebrała go i  przywołała, najczęściej okrzykiem 
na całe piętro, osobę do której było łączenie.

W naszym akademiku, podobnie jak w innych, były 
ustalone dni i godziny odwiedzin gości, którymi byli naj-
częściej koledzy. W soboty i niedziele oraz, o ile pamię-
tam, we czwartki  odwiedziny były w godzinach od 16 do 
22. W tym czasie prawie wszystkie przegrody na klucze 
były zapełnione legitymacjami studenckimi i innymi do-
wodami tożsamości odwiedzających.

Pod koniec roku akademickiego opuszczałyśmy nasz dom 
ponieważ w czasie MPT był w nim hotel dla gości targowych.

W czerwcu 1971 roku pożegnałam mój dom przy ul. 
Zwierzynieckiej. Po ukończeniu studiów otrzymałam pracę 
w Poznaniu. Tu założyłam rodzinę. Mieszkałam w różnych 
miejscach naszego miasta, ale zawsze wspominam z sen-
tymentem lata spędzone w ,,Akumulatorach”. Tak nazy-
wał się i pewnie do teraz nazywa się akademik przy Zwie-
rzynieckiej mimo, że oficjalna nazwa to ,,Jowita”. Przejeż-
dżając  obok akademika spoglądam w okno pokoju 601.”

Teresa Binek

50 lat ,,Jowity”. Konkurs na wspomnienie

Pokój 601 
W tym roku mija 50 lat od otwarcia Domu Studenckiego ,,Jowita” przy 

ul. Zwierzynieckiej w Poznaniu, zwanego potocznie przez studentów ,,Aku-
mulatorami”. Z tej okazji, w poprzednim wydaniu ogłosiliśmy konkurs na 
wspomnienie związane z tym znanym poznańskim domem studenckim. 

Spośród przesłanych opowieści, publikujemy wspomnienie pani Te-
resy Binek, wówczas studentki geografii. Pani Teresa otrzymuje od nas 
nagrodę książkową. 

A rozpoczyna swoją opowieść tak: 
,,Do akademika przy ul. Zwierzynieckiej wprowadziłam się w październiku 

1969 roku. Mieszkały tu studentki czwartego i piątego roku UAM. Już przed 
wakacjami wiedziałam, że będę mieszkała w pokoju 601. Wyobrażałam sobie, 
że będzie to pokój w szczycie budynku, a moje łóżko będzie stało przy ze-
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Modlitewne spotkanie rozpoczyna się mszą świętą o godz. 
12.00, jest koronka do Miłosierdzia Bożego, kończy się 
przejściem przez Bramę-Rybę o godz. 17.00. Spotkanie 
odbywa się pod gołym niebem. Na miejscu jest parking, 
kawiarenka, sklepik, gdzie można kupić pamiątki lednickie, 
książki, płyty Siewców Lednicy, jest możliwość zjedzenia po-
siłku. Dobrze zabrać ze sobą krzesełko bądź koc 
do siedzenia.

Od 1997 roku na Polach Lednickich odbywają 
się Spotkania Młodych Lednica 2000, gromadzą-
ce tysiące ludzi. Dominikanin o. Jan W. Góra OP, 
zainspirowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II, 
utworzył w tym miejscu - miejscu chrztu Polski - 
ośrodek, w którym gromadzą się ludzie w różnym 
wieku chcący zbliżać się do Pana Boga. Na te-
renie jest ośrodek z piękną kaplicą, w której gro-
madzimy relikwie świętych, znana Brama - Ryba, 
muzeum św. Jana Pawła II z licznymi pamiątkami, 
które otrzymał o. Jan od papieża [jest tu np. spi-
żowy odlew dłoni Jana Pawła II], jest też grób o. 
Jana.

Lednica Seniora
1 września na Polach Lednickich położonych nad brzegiem jeziora Lednica (za Lednogórą, na trasie do Gnie-
zna) odbędzie się XV Lednica Seniora pod hasłem JESTEM MŁODY DUCHEM. 

Dojazd - warto zapytać w parafii lub pociąg, samochód. Zapisy od lip-
ca na stronie www.lednica2000.pl lub bez zapisów przejście przez recep-
cje na Polach Lednickich, które otwarte będą już od godz. 9.00. Dalsze 
szczegółowe informacje będą podawane na stronie www.lednica2000.pl 
w zakładce Lednica Seniora.

Kontakt: lednicaseniora@lednica2000.pl lub telefon 780 007 162.

Kolejna atrakcyjna oferta przygotowana zosta-
ła dla seniorów z terenu Gminy Czerwonak. Od 
20 lipca, aż do końca sezonu dla wszystkich 
posiadaczy Czerwonackiej Karty Seniora rejsy 
tramwajem wodnym objęte są 70 proc. raba-
tem. Dotychczas seniorzy, którzy chcieli popły-
nąć Wartą na poznańskie Chwaliszewo bądź w 
kierunku przeciwnym, za bilet musieli zapłacić 
10 złotych. Od 20 lipca, aż do końca sezonu 
czyli do 30 września, bilet za jeden kurs kosz-
tować będzie tylko 3 złote za osobę. To kolejna 
atrakcyjna oferta przygotowana dla starszych 
mieszkańców gminy. Rejsy odbywają się wy-
łącznie w soboty, niedziele i święta ustawowe.

Przypominamy także, że Czerwonacka 
Karta Seniora ważna jest tylko z dowodem 
tożsamości.

Tekst i zdjęcie: UG Czerwonak

Seniorzy z Czerwonaka  
ze zniżką na tramwaj wodny!
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Podstawowe działanie jakie należałoby podjąć, by chronić stawy 
jest umiarkowana aktywność fizyczna, która umożliwia dostarczenie 
składników odżywczych do chrząstki. Poza regularnymi ćwiczeniami 
i dbałością o prawidłową masę ciała, warto zwrócić uwagę na od-
powiedni dobór obuwia (obcasy do 3 cm najmniej obciążają stawy). 
Ważna rolę odgrywa także dieta, która powinna dostarczyć wszystkich 
niezbędnych składników odżywczych, by układ ruchu funkcjonował 
prawidłowo. W codziennym jadłospisie szczególnie należy zadbać 
o wysokiej jakości białko, kwasy tłuszczowe omega-3 oraz antyoksy-
danty (wit. C i D). 

Coraz częściej podkreśla się także znaczenie siarki jako pierwiast-
ka pomocnego w chorobach stawów. Podstawowym źródłem siarki 
w ludzkim organizmie są aminokwasy metionina i cysteina, które po-
winny być dostarczane z pożywienia. Przy diecie zasobnej w białko, 
siarki nie powinno brakować, ale do niedoboru mogą się przyczynić 
nie tylko błędy żywieniowe. Zdarza się to w przebiegu różnych chorób, 
jak uszkodzenie wątroby, reumatoidalne zapalenie stawów, nowotwo-
ry, choroba wieńcowa.

Siarka odpowiada za utrzymanie w dobrym stanie skóry i naczyń 
krwionośnych. Zapewnia ścianom komórkowym przepuszczalność dla 

Siarka pomoże ci  
zadbać o stawy 

Stawy pracują nieustannie i podobnie jak cały organizm podlegają procesowi starzenia się. Wraz z wiekiem 
zużywa się chrząstka stawowa, która staje się cieńsza i nie chroni już kości przed uciskiem. Dziś na przewlekłe 
bóle i stany zapalne coraz częściej skarżą się także ludzie młodzi. 

substancji odżywczych i oczyszczenie z toksyn. Niedo-
bory tego pierwiastka mogą m.in. obniżyć wchłanianie 
kluczowych dla zdrowia składników, jak wapń, magnez, 
sód czy żelazo, a także przyczynić się do zaburzenia pro-
cesów usuwania szkodliwych substancji z organizmu. 

Składnikiem polecanym często osobom zmagają-
cym się z chorobami reumatycznymi lub urazami sta-
wów jest bio-siarka (siarka organiczna nieutleniona), 
która pomaga uzyskać efekty podobne do kuracji 
balneologicznych wodami siarczkowymi. Jest istotna 
dla prawidłowego rozwoju chrząstek stawowych i ścię-
gien - bierze udział w tworzeniu siarczanu chondroity-
ny, który wchodzi w skład mazi stawowej, przez co przy-
czynia się do sprawnego funkcjonowania mięśni i sta-
wów oraz ułatwia ich elastyczność. Uzupełnienie diety 
w siarkę może więc zapobiegać stanom zapalnym 
stawów, redukować skurcze mięśni oraz wspierać rege-
nerację po wysiłku fizycznym. Bio-siarka polecana jest 
przede wszystkim osobom aktywnym fizycznie, a także 
osobom starszym oraz rekonwalescentom. 

MY I ZDROWIE
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Każdy czas 
na naukę 
jest dobry! 

Szkoła języka angielskiego Speak Up, ul. Św. Marcin 46/50 ( I piętro ), tel.: (61) 852 34 40 

www.speak-up.pl

NOWOŚĆ !
KURS DLA SENIORÓW W SPEAK UP 50% zniżki 
od 4 poziomów + podręczniki GRATIS!

TO IDEALNY KURS DLA CIEBIE, JEŚLI:

- chcesz odkryć swoje możliwości i nauczyć się języka angielskiego

- chcesz czuć się swobodnie na zajęciach angielskiego

- potrzebujesz większej liczby powtórzeń i ćwiczeń utrwalających materiał

- chcesz, aby tempo kursu dostosowane było do Twoich potrzeb i możliwości

- szukasz okazji do poznania ciekawych ludzi i spędzenia czasu w miłej atmosferze

- szukasz szkoły która da Ci pisemną gwarancję nauki języka angielskiego!

Reklama

Jak? Każdy uczestnik może wziąć udział w jednym 
z trzech turnusów wypełnionych spotkaniami i warsztata-
mi. Każdy turnus trwa 5 dni. Podczas turnusów uczestnicy 
wezmą udział w licznych warsztatach podczas których 
będą mogli nauczyć się prawidłowego oddechu i relak-
su, poćwiczyć jogę śmiechu, poznać zasady psychologii 
pozytywnej, zobaczyć leczniczą moc słów. Spotkają się 
z psychologiem i dietetykiem. Podczas spotkań uczest-
nicy będą zapraszani do tworzenia wspólnej publikacji 
„Mamy haki na raki”.

Gdzie? W Poznaniu, przy ulicy Grodziskiej 15, w siedzibie 
Fundacji Serdecznik. Do dyspozycji uczestników sa piękny 
ogród, pracownia i sala na spotkania.

Kiedy? Podczas jednego z 3 turnusów:
6-10 sierpnia br.;

13-17 sierpnia br.;
20-24 sierpnia br. w godzinach od 9.00 do 14.30.
Za ile? Za darmo. Za swoje przemyślenia. Za chęć spotkania z innymi. Za 
podzielenie się swoimi doświadczeniami.

Po co? Aby nauczyć się żyć z rakiem. Aby go pokonać. Aby podzielić się 
swoimi doświadczeniami z innymi. Przemyślenia uczestników, anonimowo 
lub nie, zostaną opracowane i wydane dla innych, którzy mogą znaleźć 
się w podobnej sytuacji.. 
Wspólnie trzeba pokazać, że MAMY HAKI NA RAKI!

Z kim? Z 12 innymi, którzy podzielą swoimi doświadczeniami życiowymi.

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz: 
blazej.friedrich@serdecznik.pl lub zadzwoń: 501-479-315.
Liczba miejsc – ograniczona (3 grupy po 12 osób). O przyjęciu decyduje 
kolejność zgłoszeń. Dzięki wsparciu przez Aquanet udział bezpłatny.

Nie daj się rakowi z Fundacją Serdecznik
„Mamy haki na raki!” to projekt realizowany przez Fundację Serdecznik adresowany do osób: które doświad-
czyły bądź doświadczają choroby nowotworowej, osób, które towarzyszą bądź też towarzyszyły osobie do-
świadczającej choroby, osób, które poszukują sposobu na raka. Fundacja zaprasza wszystkich, którzy mają 
haki na raki lub wspólnie chcą ich poszukać. 
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Nr 3(42)2018 / My 60+ / 21



WOKÓŁ NAS

Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK 
oraz Miejska Rada Seniorów zaprosili na koncert przebojów w wykonaniu 
grupy Mamma Mia Show popularnie znanej jako Poznańska ABBA, który 
odbył się w DPS Ugory. To już kolejne spotkanie muzyczne umożliwiające 
spędzenie w wyjątkowy sposób czasu przez podopiecznych i pensjona-
riuszy DPS Ugory, na który zaproszono również pensjonariuszy z innych 
placówek DPS oraz seniorów z Poznania.

Ostatni przed wakacjami występ w ramach Senioralnych spotkań 
z muzyką poświęcony został znanym i lubianym przebojom z przed lat, 
a szczególnie ABBY. ABBA założona w 1972 r., uważana jest za jeden 

z bardziej znaczących na rynku oraz kasowych zespołów 
muzycznych w historii, ma do dziś wielu fanów oraz słu-
chaczy. Każdy pamięta wspaniałe i melodyjne przeboje 
Mamma Mia, Dancing Queen, Super Truper, Waterloo, 
które weszły do kanonów muzyki światowej. I właśnie mie-
dzy innymi te hity można było posłuchać na koncercie. 
Wykonawcą był kwartet w składzie: Alina Pszczółkowska, 
Michał Gielniak, Ula Lidwin oraz Darek Piskorski, który poza 
przebojami ABBY zaśpiewał również takie przeboje, jak: La 
bamba, piosenki włoskie, polskie oraz światowe hity z list 
przebojów z lat sześćdziesiątych. Repertuar i ciekawe wy-
konanie znanych utworów spowodowało, że uczestnicy 
koncertu bawili się doskonale i spontanicznie odbierali 
dźwięki docierające ze sceny. Pełna sala widzów, emocje 
i długie brawa dla wykonawców, są doskonałym odzwier-
ciedleniem panującej atmosfery podczas koncertu.

Kolejny raz organizatorzy udowodnili, że tego typu spo-
tkania, o różnym charakterze muzycznym mają wyjątkowy 
sens i przynoszą seniorom wyjątkowe przeżycia, pozwala-
jące zapomnieć o problemach dnia codziennego, a także 
umożliwiające w pewnym sensie na odskocznię od samot-
ności, trapiącej wielu seniorów i spędzenie czasu w wyjąt-
kowo przyjemny sposób i w miłym nastroju.

Tekst i zdjęcia: Roman Szymański

Mamma Mia Show  
w Domu Pomocy Społecznej 
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Mimo ogromnego upału, podczas wydarzeń pierw-
szej Poznańskiej Parady Pokoleń (2.06.2018 r.) tłum wypeł-
nił Park Stare Koryto Warty. Parada rozpoczęła się w samo 
południe na Starym Rynku, by następnie przenieść się na 
tyły Chwaliszewa.

O tym, że muzyka łączy pokolenia udowodniono już nie 
raz. W Poznaniu, podczas koncertu Eleni nastolatkowie bawili 
się znakomicie, a seniorzy nie poszli do domu podczas kon-
certu Dawida Kwiatkowskiego. Z tej okazji wydaliśmy specjal-
ny numer Magazynu My 60+ z obszernym wywiadem z Eleni 
i mnóstwem ciekawostek. Zapraszamy na www.my60plus.pl.

Zdj. Roman Szymański

• WYDANIE SPECJALNE • POZNAŃSKA PARADA POKOLEŃ 2018 •

Magazyn mieszkańców Wielkopolski w najlepszym wieku 

ISSN 2081-1675 Magazyn bezpłatny Rok 2018 Nr 2(41)

Eleni
Chcę muzyką dawać radość

Muzyka połączyła pokolenia

Prezydent Miasta Poznania zaprasza do udziału w letnich wydarzeniach kulturalnych na Wol-
nym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania.

W programie m.in. koncerty, kino plenerowe i spektakle teatralne najpopularniejszych, pol-
skich teatrów.
W sierpniu Teatr #NaWolnym:
Na sierpniowe spektakle teatralne będą obowiązywały bezpłatne wejściówki; na seniorów 
będą one czekały od 10 sierpnia od godz. 8:00 w Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyń-
skiego 24.
17.08.  (piątek), godz. 20:00 PePePe. Przegląd Piosenki Poznańskiej, Teatr Polski w Poznaniu;
18.08.  (sobota), godz. 19:00 La La Lalki, Teatr Animacji w Poznaniu;
19.08.  (niedziela), godz. 21:00 Gąska, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze;
20.08.  (poniedziałek), godz. 20:00 Seks dla opornych, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna 

Gminy Suchy Las;
21.08.  (wtorek), godz. 21:00 Danuta W., Teatr Polonia w Warszawie;
22.08.  (środa), godz. 20:00 Nic nie gra, Wrocławski Teatr Komedia;
24.08. (piątek), godz. 20:00 Akompaniator, Teatr Muzyczny w Poznaniu;
25.08.  (sobota), godz. 21:00 Goła Baba, producent wykonawczy Joanna Szczepkowska.
Więcej: http://www.poznan.pl/nawolnym/ 

Spotkajmy się #nawolnym
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Zaprasza na:
SALON SĄSIEDZKI  
Salony i Śniadania Sąsiedzkie na Zamkowej; Mały Dom Kultury,  
ul. Zamkowa 3/4 
4, 11, 18, 25 sierpnia, od godziny 11:00  
W programie m.in. animacje teatralne, gry i spotkania sąsiedzkie,  
Radio Pogoda. 
Popołudniowe Salony Sąsiedzkie na Zamkowej; Mały Dom Kultury,  
ul. Zamkowa 3/4 
5, 12, 19, 26 sierpnia, od godziny 14:00 
W programie m.in. koncerty muzyczne, gry i spotkania sąsiedzkie. 

FOTOSPACERY STAROMIEJSKIE (start Scena na Quadro)
12 sierpnia, godzina 8:00, Architektura o poranku 
26 sierpnia, godzina 9:30, Poza czasem - dotykając historii 

SPEKTAKLE FAMILIJNE TEATRU FUZJA, SCENA NA QUADRO
4 sierpnia, godzina 12:30, „Ciocia Jadzia”
5 sierpnia, godzina 12:30, „Elmer- słoń w kratkę”
11 sierpnia, godzina 12:30, „Co w szafie piszczy”
12 sierpnia, godzina 12:30, „Odkrywcy”
31 sierpnia, godzina 20:30, płyta Starego Rynku „Alicja”
2 września, godzina 12:30, „Na Arce o ósmej”
8 września, godzina 12:30, „Żubr Pompik”

ZAKAMARKOWY PIKNIK CZTELNICZY
26 sierpnia, w godzinach 12:00-16:00, uliczka J.B. Quadro,  
Scena na Quadro, oraz Galeria Arsenał
W PROGRAMIE: 
12:15 spektakl Teatru w Kropki „Przygody Mamy Mu i Pana Wrony” 
13:00-16:00 warsztaty teatralne na podstawie scenariusza z książki  
„Teatr z Lassem i Mają” i prezentacja etiud;
12:00-16:00 warsztaty artystyczne inspirowane książkami, strefa  
wypoczynku i kącik czytelniczy z animatorem, karmik ze zdrowymi  
wegetariańskimi przekąskami, stoisko z książkami.

SWINGUJĄCA STARÓWKA
5 sierpień, w godzinach 13:30-16:00, Odwach, Dixie Company  
(koncert połączony z Małą Akademią Jazzu) 
12 sierpień, w godzinach 13:30-16:00, Odwach, Patrycjusz Gruszecki & 
Old Men Jazz Quartet 
26 sierpień, w godzinach 13:30-16:00, Odwach, Happy Jazz Band 
2 wrzesień, w godzinach 13:30-16:00, Odwach,  
Patrycjusz Gruszecki & Old Men Jazz Quartet 
9 wrzesień, godzina 13:30, Scena na Quadro, Dixie  
Company (koncert połączony z Małą Akademią Jazzu) 

KAMERALNY POZNAŃ II
19 sierpnia, godzina 19:00, pałac Działyńskich lub sala biała Urzędu 
Miasta, Sepia ensemble - koncert

26 sierpnia, godzina 19:00, Scena na Quadro - koncert
2 września, godzina 11:00, Galeria Arsenał, W starym 
zamczysku na skale - warsztaty
9 września, godzina 19:00, Fara Poznańska - koncert

PRZYSTANEK ULICA GOŁĘBIA
11 sierpnia, godzina 17.00, Dziedziniec OSB/Sala, 
JA TO MAM TALENT/ FUNDACJA SOY LATINO - koncert
25sierpnia, godzina 17:00, Dziedziniec OSB/Sala,  
PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO - koncert
26 sierpnia, godzina 12.15 przed Ratuszem,  
DOMINIK OHDE – spacer z przewodnikiem
31 sierpnia, godzina 17:00, Dziedziniec OSB/Sala,  
W STARYM KINIE - koncert
1 września, godzina 17:00, Dziedziniec OSB/Sala, 
MISTRZ MŁYNARSKI VS NOBLISTA DYLAN - koncert
2 września, godzina 12.15 przed Ratuszem,  
DOMINIK OHDE – spacer z przewodnikiem 
7 września, godzina 17:00, Dziedziniec OSB/Sala,  
O CO TYLE HAŁASU _CAŁY TEN ZGIEŁK - koncert

KONCERT NA SCENIE QUADRO
3 sierpnia, godzina 19:00, SASHA BOOLE
10 sierpnia, godzina 19:00, ORKIESTRA PROWINCJONALNA
24 sierpnia, godzina 19:00, SUN&DEAD
25 sierpnia, godzina 19:00, MIN T
2 września, godzina 19:00 MOLK MOLK 
7 września, godzina 19:00, PROJEKT GONZO&BRZOZA
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Kulturalny Stary Rynek
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Druga połowa roku będzie dla muzyków związanych z Po-
znańską Piętnastką niezwykle intensywna. Poza koncerta-
mi, zespół czeka prawdziwy tour po Wielkopolsce. W trak-
cie tych wyjazdów w wybranych miejscowościach odbędą 
się otwarte warsztaty muzyczne oraz koncerty. Co warte 
podkreślenia - na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny.

Koncert w Poznaniu - 26 lipca 
Lato z Estradą: „Ratajskie Fajfy”, Park Rataje, przestrzeń 
w pobliżu X Liceum Ogólnokształcącego, g. 17:00. 
Koncert Poznańskiej Piętnastki  dofinansowano ze środ-
ków budżetowych Miasta Poznania.

Cykl warsztatów i koncertów muzycznych
Koło 
6 - 8 sierpnia - warsztaty muzyczne: Centrum Rekreacyjno-
-Szkoleniowe GLASPO, Pątnów k. Konina.
15 września - koncert ,wystąpią: Poznańska Piętnastka i Or-

kiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kole.  Miej-
sce: Miejski Dom Kultury w Kole ul. Słowackiego 5.
Przeźmierowo 
6-7 września - warsztaty muzyczne, koncert 8 września.
Miejsce: Centrum Kultury Przeźmierowo.
Poniec 
21 - 22 września - warsztaty muzyczne, Gminne Centrum Kultury w Ponie-
cu, ulica Szkolna 3.
23 września  - koncert, wystąpią: Poznańska Piętnastka i Dziecięco-Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta przy Gminnym Centrum Kultury w Poniecu. Miej-
sce: Gminne Centrum Kultury w Poniecu, ulica Szkolna 3.
Krzyż Wielkopolski
28 – 29 września - warsztaty muzyczne,  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Krzyżu Wielkopolskim.
30 września, koncert - wystąpią: Poznańska Piętnastka i zespół Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim. Miejsce: Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego 11.
Ostrów Wlkp 
12 - 13 października - warsztaty muzyczne: Zespół Szkół Muzycznych 
w Ostrowie Wielkopolskim. 
14 października - koncert , wystąpią: Poznańska Piętnastka i Młodzieżowy 
Young Band przy ZSM w Ostrowie Wielkopolskim oraz Ostrowska Orkie-
stra Koncertowa. Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielko-
polskim al. Słowackiego 1c.

(Działalność Poznańskiej Piętnastki została dofinansowana ze środków bu-
dżetowych Miasta Poznania oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego. Zespół działa przy wsparciu Zarządu Komunalnych Zaso-
bów Lokalowych Sp. z o. o. w Poznaniu oraz Estrady Poznańskiej. Organiza-
torem pracy zespołu jest Stowarzyszenie Jazz Poznań.)Zd
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Poznańska Piętnastka  
– koncerty i warsztaty 

W sześciu dyscyplinach sportowych zmierzyli 
się zawodnicy 13. Spartakiady Seniorów w Po-
znaniu. 

Zawody odbywały się w 4 lokalizacjach, w tym 
na Termach Maltańskich (pływanie) i w Ośrodku 
Przywodnym Rataje, gdzie odbyły się turnieje bow-
lingu i tenisa ziemnego. Podczas czterodniowej ry-
walizacji oprócz pływania, tenisa bowlingu, o pu-
chary walczyli też szachiści i mistrzowie warcabów. 

W tym roku wśród dyscyplin, nie było królowej 
sportów – lekkoatletyki. Zwieńczeniem sporto-
wych zmagań był piknik, który odbył się 22 czerw-
ca w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym przy ul. 
Gdyńskiej. 

13. Spartakiada Seniorów 
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Kawa za 2 złote to akcja, dzięki której seniorzy mogą w miłym towa-
rzystwie i miejscu spotkać się przy kawie lub herbacie. Do grona 6 sta-
romiejskich kawiarni biorących udział w akcji dołączyła restauracja Savoy 
na Ogrodach. Zasady akcji „Kawa dla seniora za 2 zł”:
• Promocja obowiązuje w wyznaczonych dniach i godzinach.
• Z promocji można skorzystać na podstawie karnetu aktualizowane-

go i wydawanego co 3 miesiące.
• Restauracja/ kawiarnia zastrzega sobie prawo zawieszenia oferty pro-

mocyjnej podczas zorganizowanych uroczystości okolicznościowych. 
• Promocja obejmuje wyłącznie tradycyjną (czarną lub białą) kawę 

lub herbatę, dodatkowe zamówienia realizowane są zgodnie z ceną 
z karty menu. 

• Karnety można już odbierać w kawiarniach oraz w Filii Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu Fila Stare miasto przy ul. Ko-
ściuszki 103.

Lista kawiarni z danymi kontaktowymi oraz dniami i godzinami obowią-
zywania promocji: Kawiarnia Dobra, ul. Nowowiejskiego 15, tel. 730 
909 055, poniedziałek w godz. 10–12;
Kawiarnia Artystyczna Kóltura, ul. Por. Janiny Lewandowskiej 8 (dawniej 
ul. 23 Lutego), czwartek w godz. 14-16;

Klubokawiarnia PIES (w lipcu i sierpniu lokal nieczynny), ul. 
Nowowiejskiego 17, tel. 505 279 121, wtorek w godz. 18 – 20;
Restauracja Tulipan, Plac Wielkopolski 2, tel. 61 8523666, 
poniedziałek w godz. 15 – 17;
Restauracja Tytka Smaków, ul. Libelta 6, tel. 724 381 568, 
512943755, w środę w godz. 10 – 12 i we czwartek w godz. 
16 – 18;
Wściekłe Ciastka, Plac Cyryla Ratajskiego 4, tel. 
603907666, 505834642, we wtorek w godz. 12 – 14;
Restauracja Savoy, Plac Waryńskiego 9, (Ogrody, przy ul. 
Dąbrowskiego), tel. 61 8477777, w poniedziałek w godz. 
10 – 13.

Kawa za 2 złote! 

CentrumIS zaprasza na wydarzenia:

Joga przy Fontannie
Trwa siódma edycja Jogi przy Fontannie, czyli cyklu cotygodniowych za-
jęć jogi na świeżym powietrzu. Zajęcia odbywają się w parku im. Adama 
Mickiewicza w każdą niedzielę wakacji (do 26 sierpnia) o godzinie 9.00 
– 10.30. Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Joga przy Fontannie 2018 zo-
stała objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania. Pomy-
słodawcą i organizatorem Jogi przy Fontannie jest Ulla Wilczyńska-Kalak.

Letnie spacery z Bramą Poznania
Bezpłatne wycieczki odbywają się w każdą sobotę o godz. 17:00 od 
maja do września.

Szlakiem Dziedzictwa Żydowskiego 18.08, wstęp wolny, start: róg ul. 
Dominikańskiej i Szewskiej. Czy dziedzictwo żydowskie obecne jest we 
współczesnym Poznaniu?

Szlakiem Dziedzictwa Reformacji 11.08, wstęp wolny, start: przed kościołem 
pw. Wszystkich Świętych, ul. Grobla 1. Spacer po Trakcie Królewsko-Cesarskim, 
drogą wytyczoną między dwoma dawnymi protestanckimi kościołami.

Trakt na Kole 4.08, bezpłatne wejściówki do odebrania na godzinę przed 
wycieczką w punkcie informacji w Śluzie Katedralnej, start: plac przed 
Śluzą Katedralną. Wystarczy dysponować sprawnym jednośladem – wła-
snym lub wypożyczonym. Podczas wycieczki będzie można poszerzyć 
swoją wiedzę na temat bezpiecznego, zgodnego z przepisami porusza-
nia się rowerem w ruchu ulicznym.

Kontakt do organizatora ul. Brama Poznania, Gdańska 2, 
tel. 61 647 76 34.

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Oddział Malta - 
Bula Park 
Bula Park jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 
12.00 – 20.00, w sobotę i niedzielę w godz. 12.00 – 20.00. 
W parku można zagrać zarówno w bule jak i w krę-
gle. Koszt wynajęcia toru na grę w kręgle: poniedziałek- 
piątek to 5 zł jedna gra za osobę lub 35 zł za tor na godzi-
nę, sobota- niedziela to 6 zł jedna gra za osobę lub 40 zł 
za tor na godzinę. Koszt wynajęcia toru na grę w bule: 
poniedziałek- piątek 10 zł na godzinę, sobota i niedziela 
15 zł na godzinę. Z Poznańską Złotą Kartą 50 % zniżki. 
Bula Park, ul. Wiankowa 3, tel. 61 876 61 50. W przypadku 
deszczu park może być nieczynny.

Spacery z grupą Przewodników Po Poznaniu
PoKoziołek (soboty, do września) Stare Miasto, godz. 
12.05, spotkanie przed ratuszem. 
PoKoziołek (niedziele, do września) - od Starego Mia-
sta do Dzielnicy Zamkowej, godz. 12.05, spotkanie przed 
ratuszem. Wszystkie spacery są bezpłatne a jeśli spacer 
spodoba się uczestnikom, można podziękować przewod-
nikowi napiwkiem.
Więcej informacji: www.PoPoznaniu.pl i tel. 884 605 305.

Kampania SeniorWFormie 
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19 lipca odbył się wernisaż wystawy prac studentów Akademii 
Trzeciego Wieku UAM w Poznaniu. Pierwsze piętro Term Mal-
tańskich zostało wypełnione ponad 70 rysunkami i obrazami, 
których autorami jest grupa 30 podopiecznych Sekcji rysunku 
i malarstwa prowadzonej przez Magdalenę Parnasow-Kujawę 
z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Na wystawę złożyły się 

Utalentowani studenci UTW 

Rozwiązanie wiosennej krzyżówki z Almaturem
Hasło wiosennej krzyżówki z Almaturem brzmi: „Almatur - bezpieczne wakacje seniora”. Laureaci otrzymują nagrody z biura 
Almatur – Podróże na emeryturze: wycieczkę - p. Grażyna Dziuba, zestaw ręczników - p. Aleksandra Herkt, zestaw ręczników 
-  p. Juliusz Palacz. Siedziba Almaturu mieści się w Poznaniu przy ulicy Ratajczaka 26. Telefon: 61 855 76 33. Książki od Stowa-
rzyszenia My 50+, wydawcy magazynu, otrzymują: p. Bogumiła Wiatr, p. Bożena Lewandowska i p. Michał Błaszak. Nagrody 
książkowe prześlemy pocztą.

wybrane prace studentów, które powstały w zakończonym roku akade-
mickim 2017/2018. 

Na zajęciach z rysunku i malarstwa słuchacze zdobywali wiedzę 
z zakresu technik i metod pracy twórczej, zgłębiali tajniki świata ko-
loru i układu martwych natur, a także otrzymali sporą dawkę wiedzy 
teoretycznej. Prace można oglądać do 30 sierpnia. 
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Baran
21.03 – 19.04
Z niepokojem patrzysz ostatnio do portfela, bo coraz 
trudniej zaoszczędzić jakiś grosz. Przemyśl jednak, 

czy w ostatnich latach, czy kiedykolwiek ceny spadały? Nie! Radzi-
łeś sobie wcześniej, poradzisz i teraz. Tym bardziej, że masz wokół 
siebie kochającą rodzinę i zawsze pozytywnie nastawionych do 
świata przyjaciół. Głowa do góry, uśmiech i korzystaj z lata!

Byk
20.04 – 22.05
Jesteś osobą, która zawsze najpierw myśli o innych, 
a później o sobie. Nadszedł czas, by to zmienić. Mu-

sisz zadbać o siebie, szczególnie o zdrowie. Nie wstydź się powie-
dzieć, że coś Cię boli, że źle się czujesz, że nie możesz w czymś 
pomóc. Musisz nauczyć się to robić, a zobaczysz, że po jakimś 
czasie będziesz w końcu mieć więcej czasu dla siebie. Pamiętaj, 
że zawsze możesz powiedzieć „nie”.

Bliźnięta
23.05-21.06
W ciągu najbliższych trzech – czterech tygodni czeka 
Cię sporo nerwowych wydarzeń. Jak zwykle przejmo-

wać się będziesz rzeczami, na które nie masz zupełnie wpływu. 
Potem będzie już nieco łatwiej, spokojniej. Niewykluczone, że wła-
śnie w tedy, w najmniej oczekiwanych okolicznościach spotkasz 
kogoś, kto rozbudzi w Twym sercu zupełnie nowe uczucie.

Rak
22.06-22.07
Wkrótce czeka Cię próba sił z kimś z rodziny. W koń-
cu zwyciężysz, ale przygotuj się na to, że łatwo nie 
będzie! Chciałoby się rzec „trafiła kosa na kamień”. 

Postaraj się zachować zimną krew i nie dawaj się sprowokować 
do awantury. Kiedy nerwy ostygną docenisz tę radę. W ciągu kilku 
miesięcy powinieneś otrzymać też zastrzyk finansowy. Może po-
myślisz o lokacie albo o innym sposobie na zaoszczędzenie?

Lew
23.07-23.08
Już niedługo trzeba będzie przypomnieć sobie, co 
znaczy słowo „obowiązek”. To rodzina o coś się upo-

mni. Walcz o swoje. Odezwie się też jakaś przypadłość zdrowotna, 
ale nie będzie to powód do zmartwień. Tym bardziej, że dzięki 
temu poznasz kogoś, kto może wiele ci dać, uczucia, cierpliwości 
i zrozumienia. Przed tobą naprawdę dobry okres. Czas i miłość 
leczą wszystko!

Panna 
24.08-22.09
Końcówkę lata spędzisz na wojażach, może nawet 
zagranicznych. Jesienią trzeba będzie przysiąść 
w domu, ale dzięki temu trochę zaoszczędzisz. Na 

razie żyj chwilą, pielęgnuj przyjaźnie, poznawaj nowych ludzi i nie 
siedź w domu! Pod koniec września otrzymać możesz bardzo 
istotną dla ciebie informację dotyczącą finansów. Życie nabierze 
jeszcze ciekawszych kolorów.

Waga
23.09-22.10
Twoje finanse wkrótce będą układać się lepiej niż 
obecnie. Prawdopodobnie nie będzie to jednorazo-

wy zastrzyk gotówki, ale stały wpływ na konto. Na poważną próbę 
wystawiona zostanie jednak Twoja znajomość z kimś, kogo znasz 
od dawien dawna. Nad rozlanym mlekiem nie ma jednak co pła-
kać. Ot, stało się i żyje się dalej! Tym bardziej, że przed tobą otwie-
rają się właśnie nowe możliwości.

Skorpion
23.10-21.11
Nie wstydź się powiedzieć, że coś Cię boli, że źle 
się czujesz, że nie możesz w czymś pomóc. Musisz 

nauczyć się to robić, a zobaczysz, że po jakimś czasie będziesz 
w końcu mieć więcej czasu dla siebie. Odpoczniesz. Być może już 
wkrótce wyjedziesz na wspaniałą wycieczkę. Jesienią czeka cię 
powrót do cięższych zajęć, ale zrobisz to z radością, bo będziesz 
wypoczęty, jak już dawno nie byłeś.

Strzelec
22.11-21.12
Niemal wszystkie sprawy będą układać się właśnie 
tak, jak sobie wymarzyłeś. Nie bój się, że czemuś nie 

podołasz. W końcu od czego ma się przyjaciół? W razie jakich-
kolwiek problemów, choć gwiazdy Ci ich oszczędzą, dzwoń do 
życzliwych osób i proś, a one na pewno wesprą radą i pomogą. 
Wczesną jesienią otrzymasz ważną informację dotyczącą pienię-
dzy – nadchodzą lepsze czasy….

Koziorożec
22.12-19.01
Właśnie kończy się okres, który nie był dla Ciebie najlep-
szy. Teraz Przede wszystkim uda ci się rozwiązać finanso-

we problemy. Znajdziesz na to sposób, tylko trzeba trochę „pogłówko-
wać”. W września poznasz kogoś, kto przypomni ci miłość z dawnych 
lat. Wrócą wspomnienia, wróci nostalgia, ale na krótko, bo wybierzesz 
się w daleką podróż! Świat otwiera przed tobą nowe możliwości.

Wodnik
20.01-18.02
Końcówka lata okaże się dla ciebie niezwykle po-
myślna. Będziesz miał sporo pracy, ale też pieniądze 
i zadowolenie z siebie. W twoim życiu nie będzie 

miejsca na problemy innych osób. Musisz trochę zadbać o zdro-
wie, przede wszystkim zrobić badania, o których prawdopodob-
nie zapomniałeś. W jesień wkroczysz w bardzo dobrej kondycji 
i z jeszcze lepszym humorem.

Ryby
19.02-20.03
Wykorzystaj końcówkę lata na odpoczynek i relaks – 
najlepiej gdzieś z dala od znajomych. Przyda ci się 

wyciszenie i przeanalizowanie pewnych spraw. Nie daj się rodzinie 
wciągać w jakieś spory, bo nie wyjdziesz na tym dobrze. Nie służ 
radą i pomocą żadnej ze stron konfliktu. Miej na względzie przede 
wszystkim siebie i swoje zdrowie. Jesienią otworzą się przed tobą 
całkiem nowe możliwości!

Wakacyjny horoskop My60+


