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Niech każda chwila
Dziękujemy za zaufanie:
świąt Bożego Narodzenia
przyniesie Wam spokój i radość,
a Nowy Rok
obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt
TERAZ JAKO
OPIEKUNKA SENIORÓW W NIEMCZECH
wypełnionych
ciepłem,
ZAROBISZ WIĘCEJ!
wiarą
i życzliwością

Jesienno-zimowe kontrakty z atrakcyjną premią świąteczną

życzy
Zapiszzespół
się naMy60+
bezpłatny kurs niemieckiego od podstaw!
Stanisław Zakrzewski

Zapraszamy na naszą stronę

www.my60plus.pl

Drodzy
Czytelnicy
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Drodzy Czytelnicy
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WOKÓŁ NAS

Fryzjer i mycie okien

– będą kolejne usługi dla seniorów
Mycie okien, czyszczenie grobów, fryzjer, a może także barber – oto propozycje kolejnych nieodpłatnych usług dla seniorów – mieszkańców Poznania, którzy potrzebują wsparcia. Utrzymane zostaną także usługi, z których można było
skorzystać w 2018 r., a także Złota Karta Seniora.
Jak zapewnia Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania, władze
miasta nie zrezygnują z żadnej z usług skierowanych do seniorów, bo wszystkie doskonale się sprawdziły. - Będziemy kontynuować dotychczasową politykę senioralną – mówi J. Solarski – Przede wszystkim chcemy pomagać
systemowo, czyli poprzez prowadzenie domów domy pomocy społecznej
i nowoczesne usługi opiekuńcze, w tym teleopiekę, oraz poprzez nasze
szpitale i niesioną w nich pomoc internistyczną oraz geriatryczną.
Oprócz tego miasto kontynuować będzie projekty z 2018 r., które wprowadzano systematycznie. Będą to znane już seniorom doskonale usługi, takie jak
„złota rączka”, czyli pomoc w usuwaniu drobnych awarii domowych, mobilna
biblioteka – dowóz książek i audiobooków do domu, wynajem sprzętu rehabilitacyjnego, kurs taksówką do lekarza, urzędu czy na cmentarz.
– Utrzymane zostaną także granty dla lokatorów lokali komunalnych,
które muszą być przystosowane do potrzeb osób starszych, jak wymiana wanny na kabinę prysznicową, likwidacja progów czy montaż drzwi
antywłamaniowych – dodaje J. Solarski. Utrzymana zostanie ciesząca się
powodzeniem wśród seniorów Złota Karta, która gwarantuje sporo ulg
przy korzystaniu z różnego typu usług.
– W przyszłym roku, choć na pewno nie od razu od stycznia, a stopniowo, w ramach programu Poznań Viva Senior, chcemy wystartować z nowymi projektami, a będzie ich kilka – mówi zastępca prezydenta.
Zapowiada wprowadzenie m.in.:
– usługi mycia okien dla tych seniorów, którzy mieszkają samotnie i nie
mają kogo poprosić o tę przysługę, a dla których wchodzenie na taboret,
ryczkę jest niebezpieczne, natomiast sama usługa zbyt kosztowna dla ich
skromnego budżetu;
– usługi fryzjerskiej (może też golenia) dla osób, które nie mogą pójść
do fryzjera z różnych względów; usługa obejmowałaby strzyżenie, ułożenie włosów;
– riksz na cmentarzach w okresie od wiosny do jesieni, bo seniorzy
zauważają, że o ile komfortowo mogą dotrzeć w pobliże cmentarza, to już
poruszanie po nim jest kłopotliwe ze względu na duże odległości;
– czyszczenia grobu bliskiej osoby – w przypadku seniorów, którzy ze
względów zdrowotnych i innych nie są w stanie sami zadbać o estetykę
nagrobka;
Być może pojawią się też kolejne pomysły, bo tych seniorom nie brak.
– Na pewno będziemy realizować je zgodnie z ustalonym regulaminem, bo z części usług można korzystać na przykład raz w miesiącu, z innych raz w roku. Wiemy, że już kilka tysięcy seniorów uczestniczy w tych
projektach, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni – zapewnia J. Solarski.
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Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania

- Seniorzy są solidnymi płatnikami podatków, a skoro jest
ich w Poznaniu ponad 140 tys., to jest to naprawdę poważna kwota w budżecie. Mówiąc wprost, więcej wkładają do
miejskiej kasy, niż korzystają, więc przyzwoitość nakazuje
zatroszczyć się o nich.
Niektóre projekty skierowane dla seniorów w 2019 r.
ulegną zmianie – np. usługa podologiczna skierowana
jest do osób powyżej 80 r. ż., a ma być dostępna także dla
75+. – Najważniejsze jest dla nas, by osoby starsze czuły
się dla nas ważne, potrzebne i nie były samotne – podkreśla J. Solarski.
Władze miasta otwarte są na nowe propozycje usług
dla seniorów. Najlepiej zgłaszać je do Miejskiej Rady Seniorów, gdzie będą opiniowane.
Oprac. Redakcja

Propozycje usług dla seniorów
można wysyłać na adres:
Miejska Rada Seniorów
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
tel. 61 878 58 56, kom. 885 960 352
rada_seniorow@um.poznan.pl
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Książka dla starszaka
w Bibliotece Raczyńskich
Z akcji korzysta już ponad 60 seniorów, którzy wypożyczyli blisko 1000 pozycji. Wśród czytelników korzystających z Książki dla seniora największym powodzeniem cieszą się biografie, powieści obyczajowe i historyczne.
Ale seniorzy coraz chętniej pożyczają też audiobooki.
Wśród czytelników Biblioteki Raczyńskich jest wielu
seniorów, którzy korzystają z szerokiej oferty bibliotecznej. Są aktywnymi czytelnikami, wypożyczającymi książki i multimedia, a także chętnie biorą udział w wydarzeniach kulturalnych, szczególnie tych, które są organizowane specjalnie z myślą o nich: Wtorkach dla seniora
oraz kursach komputerowych dla seniorów.
– Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie wszyscy seniorzy mogą do nas przyjść, a także nie zawsze mają
kogoś, kto mógłby im pomóc i zawieźć do biblioteki lub
oddać wypożyczone książki – mówi Katarzyna Wojtaszak, rzecznik prasowy Biblioteki Raczyńskich - Z myślą
o tych osobach powstała akcja Książka dla seniora, czyli projekt dowozu książek do domu – dodaje.

Krok po kroku
Od początku lutego bibliotekarze wyruszają do seniorów, wioząc im książki i audiobooki. Korzystanie z takiej usługi jest możliwe za pośrednictwem Biura Poznań
Kontakt (tel. 61 646 33 44), gdzie może zgłosić się osoba powyżej 60 roku życia, która z powodu wieku i złego
stanu zdrowia nie może sama wybrać się do biblioteki.
Podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Biura
Poznań Kontakt senior zostaje na podstawie adresu
przyporządkowany do jednej z czterech filii, które biorą
udział w akcji. W trakcie rozmowy zostają też zapisane

preferencje czytelnicze, które zostają później przekazane bibliotekarzom. W poniedziałki bibliotekarze odwiedzają seniorów, przynosząc
nowe i odbierając wypożyczone wcześniej książki.
Akcja cieszy się sporym zainteresowaniem czytelników, którzy dzięki
mobilnym bibliotekarzom mają szanse być na bieżąco z ofertą Biblioteki Raczyńskich i nie rezygnować z czytania. - Wśród odbiorców akcji
są zarówno osoby, które kiedyś należały do biblioteki, jak i nowi czytelnicy – tłumaczy Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich.

Bezpieczeństwo ponad wszystko
Bibliotekarze wyposażeni są w identyfikatory ze zdjęciem, dzięki
którym seniorzy mają pewność, że pukająca do ich drzwi osoba jest
pracownikiem Biblioteki Raczyńskich. Jedyna niedogodność, na jaką
zwracają uwagę czytelnicy, to fakt, że Biuro Poznań Kontakt obsługuje bardzo wiele spraw i czasem na połączenie z konsultantem trzeba
chwilę trochę poczekać – wyjaśnia rzecznik.
Zainteresowanie akcją sprawiło, że Biblioteka Raczyńskich uruchomiła jeszcze jedną usługę, związaną z dojazdem do czytelników. „Czytanie bez barier” jest skierowane do osób z niepełnosprawnościami
i ich opiekunów. W tej akcji brali udział np. czytelnicy, którzy z racji złamań nie mieli możliwości osobiście udać się do biblioteki. Czytelnicy
mogą wypożyczać książki, audiobooki, a także filmy wydawane z napisami i audiodeskrypcją, dzięki którym osoby z dysfunkcją słuchu lub
wzroku mogą pełniej korzystać z dzieł sztuki filmowej.
Jesteśmy przekonani, że możliwość korzystania z dowozu książek do
domu jest seniorom potrzebna, ponieważ pozwala na kontynuowanie
hobby czy rozwijanie zainteresowań, ale także służy budowaniu naturalnych więzi między czytelnikiem a bibliotekarzem.
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ENEA DLA POKOLEŃ

„Enea dla Pokoleń.
Wspólnie o bezpieczeństwie”
– rok projektu za nami
Pierwsza, bardzo udana edycja programu CSR Fundacji Enea „Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie” właśnie dobiega końca. W ciągu ośmiu miesięcy intensywnej pracy zrealizowano dziesięć spotkań
i warsztatów, w których uczestniczyli seniorzy i młodzież z dziesięciu miejscowości na terenie Wielkopolski
i województwa lubuskiego. Projekt realizowany będzie również w nadchodzącym roku, a współtworzyć go
będą Fundacja Enea, Państwowa Straż Pożarna oraz Stowarzyszenie My50+ (wydawca magazynu My60+).
Akcja edukacyjna skierowana do rodzin wielopokoleniowych - seniorów i młodzieży - spotkała się z pozytywnym odbiorem. Od kwietnia do grudnia odbyło się dziesięć spotkań. Ponad pięćset osób
z Kórnika, Kościana, Wronek, Kostrzyna nad Odrą, Miasteczka Krajeńskiego, Czerwieńska, Chodzieży, Międzychodu i Rawicza uczestniczyło w warsztatach. Program prezentowany był również gościom
odwiedzającym w październiku targi Viva Seniorzy! w Poznaniu. Każdy
uczestnik akcji „Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie” otrzymywał broszurę oraz garść przydatnych informacji, które pomagają
bezpiecznie poruszać się w gąszczu zapisów umów handlowych, instruują, jak zachować się w czasie spotkania z odwiedzającym dom
przedstawicielem handlowym oraz wskazują, jakie praktyki stosują
nieuczciwi sprzedawcy.
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Bezpieczeństwo przede wszystkim
– Bardzo często pojawiają się pytania o procedury,
np. jak podpisać umowę, jak zmienić grupę taryfową,
albo pytania w rodzaju: ,,mam ciocię, która zmarła,
tam teraz mieszka córka, a umowa jest jeszcze na
kogoś innego i co teraz należy zrobić, aby umowę
przepisać na siebie?”. Seniorom najwięcej potrzeba
wiedzy praktycznej, jak zachować się w sytuacji, gdy
już podpiszą umowę pod presją nieuczciwego sprzedawcy. Nie każdy senior wie, jakie przysługują mu
prawa, przez to czasami dla „świętego spokoju” nic
nikomu nie mówi i tkwi w umowie dla niego bardzo
niekorzystnej. Myślę, że każda osoba, która wychodzi

ENEA DLA POKOLEŃ
Działamy dalej na rzecz bezpieczeństwa pokoleń

z naszych warsztatów, na pewno będzie wiedzieć, jak
się zachować i nie dać się nabrać nieuczciwym praktykom sprzedażowym. Zapewne wiedzę, którą nabył
przekaże swoim znajomym lub bliskim w myśl maksymy: świeca, od której zapalana jest inna, nawet jeżeli
zgaśnie, nic nie traci – opowiada Tomasz Wojciechowski, Koordynator ds. Obsługi Klientów Enei Centrum.
Na uczestników spotkania czekały również niespodzianki, m.in. poprawnie odpowiadając na pytania w quizie
prowadzonym podczas warsztatów, można było zdobyć czujkę dymu i tlenku węgla. W część praktyczną
włączyły się jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
Dzięki temu uczestnicy spotkań dowiedzieli się, jak
bezpiecznie i ekologicznie ogrzewać domy, w których
miejscach umieszczać czujkę dymu i tlenku węgla oraz
w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy osobom starszym oraz dzieciom, które często zostają pod opieką
starszych osób.

Edukacji nigdy dość
– Program spotkania był bardzo dobrze przygotowany i bardzo się podobał naszym seniorom. Jesteśmy
zdania, że takich projektów nigdy nie jest za wiele,

Twórcy projektu: Fundacja Enea, Stowarzyszenie My50+ oraz Państwowa Straż Pożarna zdecydowali, że projekt ,,Enea dla pokoleń.
Wspólnie o bezpieczeństwie” będzie kontynuowany także w 2019 r.
– W przyszłym roku chcielibyśmy zorganizować 12 spotkań. Plan
działania wspólnie ustalimy jeszcze w styczniu – mówi Anna Dolska,
prezes Stowarzyszenia My50+. – Już wiemy, że 18 lutego spotykamy
się w poznańskim Klubie ,,Raszyn”. O terminach i miejscach na bieżąco będziemy informować na stronie www.my60plus.pl w zakładce ,,Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie”. Chętnie też
przyjmiemy zaproszenie od organizacji działających na rzecz seniorów, by w ich miejscowościach zorganizować spotkanie. Zgłoszenia
przyjmujemy pod nr tel. 513078964. Zapraszamy do współpracy!

a informacje związane z bezpieczeństwem konsumenckim i pierwszą
pomocą powinny być cyklicznie przypominane i powtarzane, bo niestety ulatują z pamięci, a są niezwykle istotne. Bardzo przydatna była
też wiedza przekazana przez strażaków. Rozpoczął się sezon grzewczy
i dzięki spotkaniu seniorzy mają większą świadomość grożących im
niebezpieczeństw, a co za tym idzie, będą postępować bardziej świadomie i roztropnie – mówi Wiesława Kubaczewska, Przewodnicząca
Miejskiej Rady Seniorów we Wronkach.

Joanna Sobótka-Klimczak,
Zarząd Fundacji Enea
Jednym z filarów działań społecznie odpowiedzialnych Fundacji Enea są projekty dotyczące
zdrowia i bezpieczeństwa. Zajęcia edukacyjne zrealizowane w 2018 r. cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród starszych, jak i młodszych
pokoleń. Jesteśmy dumni, że przyczyniliśmy się do
wzrostu świadomości oraz bezpieczeństwa klientów
Grupy Enea.
Nr 5(44)2018 / My 60+ / 7
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Mieszkania
dla seniorów

Materiał promocyjny

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. Ofertę dla seniorów ma także Zarząd Komunalnych Zasobów
Lokalowych.
Swoim klientom, starszym najemcom miejskich lokali, dostosowuje
mieszkania do ich potrzeb, przygotowuje też mieszkania typu studio
dla seniorów mieszkających w dużych komunalnych „M”, którzy będą
chcieli przeprowadzić się do tańszych w utrzymaniu, pełnostandardowych małych lokali. W przyszłym roku rozpocznie się także budowa
osiedla przy ul. Opolskiej, gdzie w miejscu poniemieckich baraków
staną nowe bloki.
Wielu poznańskich seniorów zainteresowanych jest udziałem w programie przystosowania mieszkań komunalnych do potrzeb osób starszych. Do wykorzystania jest w tym roku pół miliona złotych. Wartość
grantu dla jednego wnioskodawcy nie przekracza 10 000 zł. Nie jest to
dotacja pieniężna, która trafia do ręki seniorów. Ma ona formę prac
remontowo-adaptacyjnych o określonej wartości. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych zleca wykonie prac, co w obecnej sytuacji
na rynku usług remontowo-budowlanych nie jest łatwe. W pilotażowej
edycji programu wymieniane są wanny na kabinę prysznicową, montowany jest sprzęt pomocniczy ułatwiający poruszanie się i korzystanie
z urządzeń w łazience. W uzasadnionych przypadkach wymienia się
także stolarki okienną i drzwiową oraz montuje antywłamaniowe drzwi
wejściowe. Katalog robót, które można sfinansować z grantu jest dość
szeroki, w każdym jednak przypadku wykonane prace mają ułatwić
życie seniorom.
Prawie 300 mieszkań wybudowanych zostanie w miejscu poniemieckich baraków przy ul. Opolskiej. Jest projekt, czekamy na pozwo-
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lenie na budowę. Pierwszy etap budowy osiedla ruszy
wiosną. Na zachodniej stronie ulicy Opolskiej staną bloki, wybudowane zostaną drogi wewnętrzne i parkingi
oraz place zabaw. Dwa budynki będą miały aż 5 kondygnacji, co oznacza wyposażenie ich w windy. Większość
znajdujących się w nich mieszkań dostosowanych będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Montaż wind ułatwi życie także poznańskim seniorom, którzy
zamieszkają w nowo budowanych blokach.
Rozpoczęcie inwestycji poprzedzone jest takimi
działaniami, jak wykonany jeszcze w 2016 r. geodezyjny
podział działek, formalne przekazanie ich spółce, stworzenie koncepcji oraz zaprojektowanie całego osiedla.
W tym czasie cześć baraków została rozebrana, a ich
dotychczasowi lokatorzy przeprowadzili się innych komunalnych i socjalnych mieszkań.
Uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie inwestycji oznacza początek końca największego w Poznaniu osiedla mieszkalnych baraków, których standard
i stan techniczny jest wątpliwą wizytówką stolicy Wielkopolski. Obecnie mieszka w nich wielu seniorów, dla
których likwidacja baraków to przeprowadzka do lokali,
które pozwolą im godnie spędzić jesień życia.

WOKÓŁ NAS

Niosą pomoc osobom starszym
i ich opiekunom
Fundacja PETRA senior to organizacja społeczna działająca na rzecz seniorów, kierująca swoje działania
szczególnie do osób starszych zależnych, które w codziennym funkcjonowaniu, ze względu chorobę, stopień
niesamodzielności i występujące zaburzenia funkcji poznawczych, wymagają opieki lub wsparcia innych osób.
Codzienna opieka nad osobą starszą i niesamodzielną,
a także cierpiącą na demencję, to bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie. Opiekunowie osób starszych są niezwykle przeciążeni, niektórzy wręcz zdruzgotani, gdyż wobec
postępującej zależności podopiecznego, nie mają czasu
na realizację własnych potrzeb i innych obowiązków: wyjścia do pracy, lekarza, fryzjera. Zbytnie obciążenie często
powoduje problemy zdrowotne opiekunów, jest źródłem
długotrwałego stresu i depresji, utrudnia lub uniemożliwia
pracę zawodową i jest przyczyną konfliktów w rodzinie.
Właśnie z myślą o tych osobach w okresie od listopada
do grudnia 2018 r. Fundacja prowadzi pilotażowy projekt
pod nazwą „Senioralny Dom krótkiego Pobytu PETRA”
oferując bezpłatne wsparcie dla opiekunów osób starszych, poprzez zapewnienie bezpłatnej opieki dziennej
dla seniorów znajdujących się pod ich opieką. Projekt ten
jest w całości finansowany z budżetu Miasta Poznania.
O tym jak duże jest w Poznaniu zapotrzebowanie na
wsparcie oferowane przez Fundację świadczyć może fakt,
iż w PETRZE seniorzy przyjmowani są zaledwie od 2 listopada, a w chwili obecnej już praktycznie miejsca zajęte są
do końca roku. Fundacja przyjmuje zapisy tylko w trybie
interwencyjnym – tzn. w sytuacjach nagłych, nie dających
się wcześniej przewidzieć. Założycielki fundacji — dwie
Anie same aktywnie włączają się w pracę Domu prowadząc między innymi zajęcia usprawniające poznawczo czy
terapię zajęciową dla domowników. Seniorzy w ramach
pobytu mają zapewnione także posiłki, wsparcie psychologiczne i zajęcia usprawniające ruchowo.
- Naszym celem było przede wszystkim stworzenie ciepłego, bezpiecznego miejsca, gdzie razem z domownikami będziemy mogli dobrze spędzić dzień. Mamy uczucie,
że nam się to udało. Ponieważ Fundacja prowadzi wyłącznie działalność nieodpłatną, martwimy się teraz tylko
o to, jak zdobyć środki na dalsze funkcjonowanie Domu
w przyszłym roku, po tym gdy zakończy się ten pilotażowy
program – mówią założycielki fundacji.
Każdy może wesprzeć działalność Fundacji Petra s enior,
dokonując wpłaty na jej konto

nr: 34 1140 2004 0000 3102 7803 8465.

Reklama

FUNDACJA PETRA senior - zaprasza do korzystania z usług:

SENIORALNEGO DOMU KRÓTKIEGO POBYTU PETRA
Bezpłatna opieka dzienna dla osób starszych

Oferujemy: opiekę w godzinach 7:00 -18:00, od poniedziałku do piątku
w dni robocze, zajęcia usprawniające ruchowo i poznawczo, wsparcie
psychologiczne, możliwość odpoczynku, wyżywienie. Zapewniamy również
wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób starszych.
* Działanie dedykowane seniorom i ich opiekunom zamieszkującym
i płacącym podatki na terenie Miasta Poznania.
* Obecnie przyjmujemy seniorów na pobyt wyłącznie w trybie interwencyjnym.
Szczegółowe informacje i zapisy:
fundacja.petra-senior.pl oraz pod nr tel.: 665 006 501
Zadanie w całości finansowane z budżetu Miasta Poznania – umowa nr ZSS-XIII.526.79.2018

Nr 5(44)2018 / My 60+ / 9

WOKÓŁ NAS

Jest nas coraz więcej
i wcale nie jesteśmy tacy chorzy i biedni!

W Polsce mieszka ponad 9 mln osób w wieku 60 i więcej lat. Niemal co czwarta z nich ocenia

swoje zdrowie jako dobre lub bardzo dobre. A co z kondycją? Z fizyczną – raczej słabo, tylko 10,6 proc. deklaruje regularne ćwiczenia fizyczne. Z finansową – nie tak źle. Przeciętny miesięczny dochód w 2017 r. rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwach zamieszkiwanych wyłącznie przez osoby starsze wyniósł 1888,76 zł.
Aż jedną trzecią subpopulacji osób w starszym wieku stanowią osoby 60-64-letnie. Prawie 18 proc. - osoby w wieku co najmniej 80 lat.
Większość to kobiety (ponad 58 proc.) - na 100 mężczyzn przypada
ich 140. W ciągu najbliższego dziesięciolecia będzie wzrastała liczba
i udział w ogóle ludności osób w wieku 60-79 lat. W wiek ten będą
bowiem wchodziły liczne grupy osób urodzonych w latach boomu
urodzeń z przełomu lat 50. i 60. Z kolei w wiek późnej starości będą
wchodziły stosunkowo mało liczne grupy osób urodzonych w czasie
drugiej wojny światowej.

Społeczeństwo coraz starsze
Począwszy od 2026 r. rozpocznie się z kolei dynamiczny wzrost liczby
osób w wieku 80 lat i więcej. Pomiędzy 2025 a 2040 r. liczebność osób
w wieku 80 lat i więcej zwiększy się z 1,7 miliona do 3,4 miliona, czyli
dwukrotnie.
Te dane z Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że trzeba już
dziś podjąć działania, które pozwolą nam na lepsze funkcjonowanie
jutro. Musimy zadbać nie tylko o zdrowie i nasze finanse, ale także
o to, by już dziś infrastruktura otoczenia była bardziej przyjazna osobom starszym i niepełnosprawnym.

Warunki bytowe
Jak podaje GUS – więcej osób w wieku senioralnym mieszka w miastach (26 proc.) niż na wsi (21 proc.). Większość - w budynkach wielorodzinnych. Przeciętnie takie gospodarstwo domowe ma do dyspozycji lokal o powierzchni ponad 66 mkw. w miastach i o ok. 20 mkw.
większe – na wsi. W zdecydowanej większości mieszkania seniorów są
Przeciętne wysokości świadczeń emerytalno-rentowych wypłaconych w 2017 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości (3 514,03
zł), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (3 345,65
zł) oraz Ministerstwo Obrony Narodowej (3 297,43 zł) były znacznie wyższe niż świadczenia wypłacone przez ZUS i KRUS - odpowiednio: 2 072,44 zł i 1 200,00 zł.
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dość dobrze wyposażone – mają bieżącą wodę, łazienki i w.c. oraz centralne ogrzewanie. Warunki sanitarne
w mieszkaniach gospodarstw domowych z osobami
starszymi są jednak gorsze od przeciętnych. Wyniki
badania EU-SILC 2017 wskazują, że seniorzy oceniają
swoje mieszkania jako zbyt duże jak na ich potrzeby,
a przez to kosztowne w utrzymaniu.

Zdrowie i kondycja
Zgodnie z wynikami Europejskiego Badania Warunków
Życia Ludności (EU-SILC) niemal co czwarta osoba starsza
(w wieku 60 lat i więcej) mieszkająca w Polsce oceniła
w 2017 r. swoje zdrowie jako dobre lub bardzo dobre.
Starość jednak wiąże się przede wszystkim z takimi
chorobami, jak choroby układu krążenia i to one są
najczęstszą przyczyną zgonów. Na drugim miejscu są
nowotwory złośliwe: tchawicy, oskrzeli i płuc oraz nowotwory jelita grubego. Inne przyczyny zgonów osób
starszych to: cukrzyca, zapalenie płuc, choroby układu
moczowo-płciowego (w tym zapalenie nerek), choroba
wrzodowa żołądka i dwunastnicy oraz przewlekła choroba wątroby.
Znaczna część populacji ludzi starszych boryka się
z problemem nadwagi lub otyłości.Osoby starsze rzadziej spożywają warzywa i owoce. Zgodnie z wynikami
badania z 2014 r., owoce codziennie jadało jedynie 63
proc. osób starszych, a najczęściej osoby między 60 a 79
rokiem życia (blisko 2/3 tej grupy). Relatywnie rzadziej
owoce (nawet przetworzone) spożywały osoby sędziwe.
Co najmniej raz dziennie warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) spożywało niespełna 56 proc. starszych osób.
Oprac. Redakcja
Źródła: Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie
badań Głównego Urzędu Statystycznego, Europejskie
Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC), www.pulshr.pl
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2018
IX edycja Targów „Viva Seniorzy” zgromadziła szerokie rzesze uczestników. Odwiedziło je prawie 4000
osób, a swą ofertę prezentowało 100 firm.
Tegoroczna wystawa po raz pierwszy była podzielona na 4 strefy:
zdrowie, aktywność, wiedza i otoczenie. Wystawcy oferowali zwiedzającym bezpłatne badania profilaktyczne, konsultacje, a także prezentowali
różnorodne rozwiązania dla seniorów, odpowiadające potrzebom i ułatwiające codzienne życie. Absolutną nowością targów były pojazdy elektryczne dla seniorów, chętnie przez nich testowane podczas wydarzenia.
Dużą popularnością cieszyły się zorganizowane po raz pierwszy warsztaty
z hortiterapii, slow joggingu, a także zajęcia z przygotowywania mieszanek ziołowych czy własnoręcznie wykonanego kremu z naturalnych składników. Niesamowita energia, zwłaszcza seniorek, towarzyszyła pokazom
tanecznym. Panie bardzo chętnie włączały się w te zajęcia, prowadzone

niesamowicie energetycznie przez pana Grzegorza Maślankę, tancerza Teatru Muzycznego w Poznaniu.
Ważne miejsce w programie targów zajęła również
część artystyczna. W tym roku w programie wydarzeń
kulturalnych odbył się koncert Teresy Werner oraz zespołu Skaldowie. Dużym zainteresowaniem cieszył się
również Poznański Przegląd Twórczości Seniorów.
Kolejna edycja targów Viva Seniorzy! już 9-10 października 2019 r.
Oprac. Roman Szymański
Zdj. Roman Szymański
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Poznańscy żeglarze
na Mazurach
Mazury, region Polski, który przed kilku laty w ogólnoświatowym plebiscycie na najpiękniejsze miejsca na
Ziemi zajął 14 miejsce to taki magnetyczny zakątek przyciągający żeglarzy z niezwykłą siłą. Nigdy nie będzie
żeglarzowi za dużo rejsów po jeziorach mazurskich, zawsze są one nowe, inne, pozwalają odkryć nieznaną
dotychczas zatoczkę, bindugę, znaleźć nowe „swoje miejsce”. Tych nowych miejsc wystarczy z pewnością do
końca życia. Żeglarze z Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu odbyli XVII rejs.
Nasza wodniacka grupa seniorów to 25 – 30 osób. Tym razem w rejs
wybrało się 18 osób na 3 jachtach typu Twister 26, które odbieraliśmy
w Giżycku w marinie nad jeziorem Kisajno. Załogi w części nowe, a w części „opływane” wystartowały tym razem na południową część Mazur, bo
północną „zrobiliśmy” w 2016 r.
Najpierw trzeba było nauczyć się kładzenia i stawiania masztu, bo
tych operacji na trasie jest mnóstwo. Przecinamy Giżycko kanałem Łuczańskim. Wychodzimy na Niegocin. Upalnie, słaby wiatr, ale w „plecy”,
idziemy na żaglach. Piękna żegluga.
Jeśli ktoś mówi, że na jachcie nudno, tylko się płynie i płynie, to znaczy,
że to nie żeglarz i pewnie nigdy nim nie zostanie. Na jachcie jest huk pracy: częste kładzenie i stawianie masztu, opuszczanie i podnoszenie miecza
i płetwy sterowej, uruchamianie i obsługa silnika, godzinne wachty przy
sterze, wachty kambuzowe, zakupy, wchodzenie i wychodzenie z portów,
stawanie na kotwicy, śledzenie trasy na mapie, stała informacja o jeziorach
i okolicach, gdzie aktualnie jesteśmy. Pracy ogrom, ale dla żeglarzy .
Spotkaliśmy się wieczorem w porcie Zielony Gaj nad jeziorem Kotek
Wielki. Port płytki, trzeba unosić miecz i płetwę sterową, bo utknęliśmy
w mule i ładny manewr dojścia diabli wzięli.
Piękny cichy porcik jest doskonały na wypicie „wściekłego psa” i integrację załóg.
Dalej po pokonaniu kanałów trasa wiedzie na północ przez piękne
jeziora Tałty i Ryńskie do Rynu, stanęliśmy tam w nowej Eco-marinie,
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zwiedziliśmy zamek krzyżacki, będący teraz hotelem 4*.
Zbuntowane załogi zakuły kapitanów w dyby i zjadły dobre lody. Nasz cel nazajutrz to Mikołajki. Dobrze, że dość
wcześnie tam dotarliśmy, bo później już było potwornie
ciasno w porcie.
Popłynęliśmy potem na Śniardwy i przepłynęliśmy je
całe, aż do wschodniego krańca, do Okartowa. Wiaterek
słabiutki, ledwo nas popycha, czasem zanika – to znak, że
trzeba obserwować niebo na zmianę pogody. Urządzamy
kąpiele na środku jeziora, co urozmaica wolną żeglugę.
W pewnym momencie zauważam wał ciemnych chmur.
Zbliża się szkwał. Przygotowujemy się do niego. Ściana
deszczu widoczna była w odległości kilku kabli, nie dosięgnęła nas swoim centrum, ale i tak porządnie zmoczyła.
W powrotnej drodze, nazajutrz, zatrzymaliśmy się na
polu biwakowym przy wejściu na Bełdany. Dziś 26 lipca,
a w naszych załogach dwie Anie, trzy Grażyny i jedne urodziny. Bernard chciał pomóc załodze Marcelego przy cumowaniu, naruszył gniazdo os, które było w ściętym drzewie, a te go zaatakowały. Otrzymał kilkanaście ukąszeń
i musiał się ratować kąpielą w jeziorze. Na szczęście nie
był uczulony, pomogło wapno i solidna opieka naszych
żeglarek.
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Piękne Bełdany zatrzymały nas tylko na kilka godzin
przy pomostach zrekonstruowanej Osady Galindia – plemion, panujących tu na początku II tysiąclecia.
Ruszamy dalej Bełdanami do Rucianego, śluza Guzianka jak zwykle oblężona przez jachty i wciskające się
wszędzie motorówki. Nasze załogi wzorowo dopilnowały
wszystkiego. Brawo. Dla większości to było pierwsze śluzowanie. Po dwóch postojach na dziko stajemy w porcie
u Fareya.
Jezioro Nidzkie to oaza ciszy. Nie można używać silników po minięciu Nidy. Wreszcie. Wiaterek mały, ale z dobrego kierunku – idziemy do Leśniczówki Pranie. Tam małe
pomosty i mało miejsca, jakoś dobijamy i cumujemy jacht.
Dawniej Leśniczówka, teraz Muzeum Konstantego
Gałczyńskiego. Zupełnie inna atmosfera, nie żeglarska,
pachnie poezją, widać scenę, ławki, przygotowywany jest
wieczorny koncert, kręcą się w pobliżu znane postacie –
aktorzy, literaci. Chętnie byśmy zostali, ale nie można tu
nocować.
Zwiedzamy Muzeum, kupujemy pamiątki, książki, zajadamy się szarlotkami i lodami w pobliskiej tawernie, wypijamy piwko (bezalkoholowe), robimy sobie fotki z Konstantym i w drogę na południe do Krzyży. Tam nowa marina.
Krzyże to stara, mazurska wieś, teraz już „unowocześniona”, coraz więcej rezydencji nowobogackich, stare
mazurskie chaty poprzerabiane i unowocześnione. Znikają stare Krzyże. Szkoda.
Jezioro Nidzkie skręca na wschód, staje się wąskie
i trudne do żeglugi, a za przesmykiem Zamordeje i trochę
dalej stara znana stanica wodna Czaple. Tam już nie płyniemy, nie zdążymy wrócić do Giżycka na czas.
Wracamy. Ta sama trasa: Kowalik Piski k. Rucianego,
miejsce obozów młodzieżowych i harcerskich za moich
młodych lat, na śluzie Guzianka tylko 8 jachtów.
Postanowiliśmy zatrzymać się na Bełdanach w okolicy
Zatoki Iznockiej, ale wcześniej dopadła nas burza z wyładowaniami, deszczem i silnym wiatrem. Rozproszyliśmy
się - każdy szuka najbliższej bindugi gdzieś na zawietrznym
brzegu. Znaleźliśmy taką, przytuliliśmy się do lądu, zacu-

Składy załóg
I zał.: Kpt. Henryk Kociemba oraz Grażyna Domieradzka, Małgosia
Węglewska, Iza Łuczak Andrzej Bicz, Małgorzata Rajkowska
II zał.: Kpt. Bogdan Fischer oraz Bernard Stępień, Ania Bońkowska,
Grażyna Przystańska, Ala Łukowska, Kazimierz Malkowski
III zał.: Kpt. Marceli Figurski oraz Grażyna Marszałek, Roman Binek,
Ania Frątczak, Stanisław Ruszkiewicz, Miriam Staniszewska

mowaliśmy jacht z rufy do drzew, z dziobu kotwica, był nawet pomost,
ale kiwający się i śliski po deszczu. Pomost kiwał się, skrzypiał, ale się nie
rozpadł. Dotarł Marceli, Bogdan był w przodzie. Na lądzie o dziwo jest
toaleta i pompa z wodą do gotowania. Gdy tylko deszcz zmalał, zjawił się
pan z kartką i… po 20 zł za postój. Zostajemy na noc, a następnego dnia
powrót. Z Mikołajek żeglujemy kanałami Tałckim, Grunwaldzkim, znów zaglądamy do mariny Zielony Gaj, a więc stawiamy maszt i wchodzimy do
portu, tym razem pamiętając o podniesieniu miecza i płetwy sterowej.
Krótko po nas przypływa armada łodzi wioślarskich z załogami Seniorów
– Niemców. Zauważyliśmy, że było prawie tyle samo pań co panów w załogach. Ten rodzaj zwiedzania Mazur proponuje nasz znajomy z Klubu
Wioślarskiego Tryton, a klientów ma więcej z Niemiec niż z Polski.
Wieczorem znów integracja, a jutro do Giżycka. Na Kuli (kanał łączący
jezioro Jagodne z Bocznym i Niegocinem ) spotykamy znajomych żeglarzy: Jacka i Gabrielę Huijben z Holandii. Serdeczności nie było końca.
Podarowaliśmy Jackowi specjalną mapę Holandii z naszymi podpisami,
na której zaznaczyliśmy naszą trasę „holenderską” z kwietnia br. (opisałem ten rejs w poprzednim numerze). Jack i Gabriela do realizacji swoich
żeglarskich pasji wybrali Mazury i wcale się temu nie dziwię.
Koniec rejsu. Ostatnie spotkanie, tzw. wieczór kapitański, urządziliśmy
w Giżycku nad kanałem Łuczańskim. Jutro oddajemy jachty grupie młodzieży z Mosińskiego Klubu Żeglarskiego. Koniec, wracamy do Poznania,
niektórzy pociągiem, niektórzy samochodem.
A HOJ!
Henryk Kociemba
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Nie jest córką boga wojny Aresa
i zamiast łuku dzierży wiosło

Ta Amazonka o włosach koloru blond
wywalczyła wioślarskie mistrzostwo świata!
Cóż może zdziałać w siłowym sporcie, a takim jest wioślarstwo, kobieta o filigranowej figurze, niemal eteryczna jak
greckie nimfy zamieszkujące lasy i wodę? Niech się tam nie
pcha, bo nie ma szans! Tak myślicie? A jednak trzeba było
ją widzieć na Florydzie, gdy niedawno razem z koleżankami
- tuż przed metą! –w pięknym stylu wyprzedzała Amerykanki pewne zwycięstwa. To był prawdziwy pokaz męskiej siły
w drobnym kobiecym ciele.
To prawda, że za młodu Krystyna Wechman zawodowo uprawiała
wioślarstwo. Prawdą jest też, że jako zawodniczka poznańskich klubów
04 i Tryton zdobywała mistrzowskie krajowe tytuły. Ale to było w latach
1964-73, czyli lata świetlne temu. Teraz plasuje się w grupie wiekowej 60+,
a przynależność do Amazonek podyktowana jest historią jej choroby nowotworowej.

Złoto za wielką wodą
Jak o niej mówią? Twarda, zmotywowana, konsekwentna w tym, co
obiecuje kobietom. Urodzona wojowniczka gotowa na każdą walkę, gdy
chodzi o kobiety z rakiem piersi. A przy tym przekracza granice swoich
możliwości i osiąga cele, o jakich inne boją się myśleć. Tak było, gdy po
45 latach zawodowego uprawiania wioślarstwa i z chorobą nowotworową w tle Krystyna Wechman, prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”,
prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, siadała do łódki.
Przełamała opór psychiczny, a potem uporała się ze słabością mięśni,
które buntowały się przeciw treningom. Początek nie był łatwy. Już po godzinie ćwiczeń mających zwiększyć „masę mięśniową” wszystkie komórki
jej ciała – brzucha, ramion, klatki piersiowej, nóg krzyczały z bólu i odmawiały posłuszeństwa. Zaczęła wątpić, czy jest sens, aby tak się katować. To
jednak szybko minęło, gdy odczuła, że z tygodnia na tydzień przybywa sił,
które wprost ją uskrzydlają i dopingują do kolejnych spotkań z trenerem.
Po roku, w którym nie zabrakło również zimowej, suchej zaprawy, była już
gotowa do startu. Nie spodziewała się jednak wielkich sukcesów w wieku,
w którym jej zdrowe rówieśniczki spacerują z wózkami i niańczą wnuki.
Pierwszy wyścig mastersów w Sarasocie na pięknej Florydzie, gdy usiadła w łódce z drugą zawodniczką, także seniorką, przyniósł rozczarowanie. Obie panie zajęły bardzo dobre czwarte miejsce, ale miały apetyt
na więcej. Zwycięstwo przyszło, gdy chwyciła wiosło i ruszyła do mety
w czwórce. Nie ukrywała opaski uciskowej na lewej ręce, pamiątki po
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radykalnej operacji raka piersi, po której pozostał obrzęk
limfatyczny.
- Kibicowała nam polonia, ale chyba najgłośniej krzyczał nasz prezes, zachęcając, abyśmy dały z siebie wszystko. Dobrze, że meta nie była dalej, bo goniłam resztkami
sił. Ale było warto, wyprzedziłyśmy amerykańskie faworytki.
Dałyśmy radę i to się liczy. Mamy złoto – wspomina.

Owocny gniew
Już nie jedną kobietę z rakiem piersi postawiła do pionu, gdy słyszała pytanie, dlaczego mnie to spotkało? To
nie znaczy, że zawsze tak było i dzisiaj Krystyna Wechman
nie przeżywa lęku. On w niej jest. Pozostał gdzieś z tyłu
głowy i stoi niczym kat nad dobrą duszą. Poznała to uczucie, gdy usłyszała diagnozę, w której było słowo carcinoma (rak). Pamięta, jak ugięły się pod nią kolana i nie
potrafiła opanować drżenia całego ciała oraz totalnej,
wszechogarniającej pustki w głowie. Po prosu odjechał
pociąg życia, a ona, sama, pozostała na pustym peronie.
- To było 27 lat temu, gdy niczego nie było poza strachem, że z tą chorobą śmierć jest nieuchronna. Na szczęście dla mnie ten paraliżujący strach szybko przerodził się
w złość i gniew, gdy nikt nie chciał ze mną o tym rozmawiać
i nie chciał mi tłumaczyć, dlaczego odradzano mi chemię,
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która miała mnie zabić. Nawet lekarze niewiele mieli do powiedzenia, a dla mnie, jak na to patrzę z dzisiejszej perspektywy, brak wiedzy był gorszy od samej choroby – wspomina.
Nie istniał internet, nie było googla, ani możliwości
nawiązania kontaktów z forumowiczkami w podobnej sytuacji. Jeszcze nie narodziło się pojęcie psychoonkologii
i znaczenia terapii. Mogła się załamać i obwiniać o wszystko rodzinę, Boga. Mogła wpaść w czarną otchłań, która
odbiera chęć walki i pozbawia nadziei.
Właśnie wtedy sport pomógł jej ominąć ten etap. Wysiłek fizyczny i głowa nastawiona na zwycięstwo zahartowały charakter i dały jej odporność na upadki. Organizm
wiedział, że lepiej się buntować, walczyć i krzyczeć, niż
ukrywać przed światem i ludźmi. Zaczęła szukać książek
o Amerykankach, które już nie wstydziły się mówić publicznie o raku. Zaglądała do podręczników, z jakich uczą się
studenci medycyny, bo nie widziała siebie w roli biernej
obserwatorki leczenia, jakie ją czekało...
- Najbardziej inspirujące okazały się znane kobiety nawet
te, które jak Kucówna, polska aktorka, nie mówiły wprost
o raku piersi, ale wysyłały sygnały, że zmagają się z tą chorobą.
Ale prawdziwym przełomem, który zdecydował o tym, kim jestem dzisiaj, były dwie fotografie kobiet, polskich amazonek,
które pierwsze odważyły się pokazać twarz – opowiada.
Zrozumiała, jak wiele jeszcze trzeba zrobić, aby także
Polki zaczęły mówić o swojej chorobie bez zakłopotania
i wstydu. Rak piersi nie stosuje kryterium wyboru. Atakuje
na ślepo i może dopaść każdą bez względu na wykształcenie, status społeczny i wiek.

Żadnych ograniczeń
Od wielu już lat życie Krystyny Wechman pędzi z prędkością sondy
wysłanej na Marsa. Jak sama mówi, ta choroba nie ogranicza w niczym.
Chcesz tańczyć salsę? Tańcz. Wolisz grać w piłkę? Proszę bardzo. Ona
na przykład nie tylko wiosłuje, ale i wspina się po górach. Pokazuje twarz
i otwarcie opowiada o swojej chorobie. Była uczestniczką śmiałej, jak na
tamten rok kampanii społecznej „Amazonki 2011”, w której razem z poznańskimi klubowiczkami wystąpiła w stroju topless.
Dla niej „działanie społeczne”, jakim jest wspieranie kobiet z rakiem
piersi, stało się pełnoetatową pracą. I nie są to uświadamiające pogadanki o życiu, jakie wygłaszają celebrytki. Ona zawsze jest dobrze przygotowana merytorycznie, bo wspiera ją dr med. Dariusz Godlewski, poznański onkolog z duszą społecznika. Amazonka Krystyna walczy o konkretne
sprawy - nowocześniejsze leki, o ich refundację, o rehabilitację, jaką mają
kobiety w innych krajach (wywalczyła już refundację protez, rękawków
przeciwobrzękowych, peruk). Nie ma tygodnia, by gdzieś w kraju na
mównicy nie lobbowała kolejnego pomysłu mającego poprawić życie
chorych na raka piersi.
- Ta choroba nie pozwala o sobie zapomnieć, ale codzienna aktywność, sport, lub inne zajęcia odwracają od niej uwagę, wpływają na
jakość życia chorującej i całej jej rodziny. Polki mogą i powinny być leczone według najwyższych, światowych standardów - przekonuje pani
prezes.
Społeczne zaangażowanie Krystyny Wechman zostało niedawno docenione w Poznaniu, gdzie jej nazwisko znalazło się na liście najbardziej
wpływowych poznanianek stulecia. Wcześniej wyróżniono ją tytułem
„Osobowość Roku w Ochronie Zdrowia”.

Plemię wojowniczek
Plemię Amazonek swój ród wywodzi od Aresa, boga wojny i nimfy
Harmonii. Ich historia jest niezwykła, ponieważ królestwem rządziły bez
udziału mężczyzn, dla których pozostawiły tylko niewdzięczne role służących przypadające zwykle niewolnikom. Na ojców swoich dzieci wybierały cudzoziemców. Jednak nie to rozsławiło je na cały starożytny 
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 świat, a obcinanie dziewczynkom jednej piersi, aby nie przeszkadzała
im w trzymaniu i strzelaniu z łuku, lub rzucaniu włócznią (Amazonka - ta,
która nie ma piersi).
Jedynym ulubionym zajęciem Amazonek były wojny, w które chętnie
się wikłały, bądź je wywoływały. W końcu i one zostały pokonane, gdy
pewne zwycięstwa wyruszyły na Ateny. To była ostatnia wojna dzielnych
Amazonek, które pokonali Ateńczycy pod wodzą Tezeusza.

Życie od nowa
Życie od nowa (Społeczne zaangażowanie Amazonek – aktywnych
pacjentek) - taki jest tytuł książki, którą pospołu napisały dwie panie –
Edyta Zierkiewicz i Krystyna Wechman. Jest to kompendium rzetelnej
wiedzy o początkach organizowania się kobiet z rakiem piersi nie tylko
w Polsce, ale i na świecie, o ich różnorodnych akcjach, także tych radykalnych i mało znanych u nas. Można się sporo dowiedzieć, jak działają
nasze wojowniczki spod znaku Amazonek, jak kobiety wspominają chorobę, co mówią lekarze.
Książka powstała, przy dofinansowaniu PRFON-u, w ramach projektu
„Amazonki – choroba i co dalej?”

Co warto wiedzieć
W Polsce w ostatnim roku przybyło 18 tys. nowych zachorowań na raka
piersi. To dużo? Wystarczy porównać tę liczbę do roku 2010, gdy nowych przyReklama
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padków było prawie 3 000 mniej. Niestety, wszystkie szacunki
mówią, że tendencja wzrostowa będzie się utrzymywać.
Jak na to powinny zareagować kobiety? Potraktować profilaktyczne badania tak samo, jak wizytę u fryzjera, czyli badać
się systematycznie, nie wyrzucać zaproszeń na darmową
mammografię, nie lekceważyć samobadania. I pora zrewidować swój styl życia, bo nowotworom sprzyja brak ruchu,
alkohol, otyłość, do której prowadzi ciężko strawna dieta pozbawiona owoców i warzyw.

Czas pogrzebać stary mit
Wśród utrwalonych stereotypów na temat raka sięgających czasów, gdy medycyna była jeszcze w powijakach,
do dzisiaj przetrwał jeden (i ma się całkiem dobrze): rak
jest nieuleczalny.
Lekarze nie oszukują pacjentek, gdy mówią, że TO da się
wyleczyć. Nie każda jednak z chorujących na nowotwór piersi
usłyszy tę dobrą wiadomość, jeżeli zgłosi się zbyt późno do
badania, lub na kontrolę. W I stadium guza wyleczalność sięga 90-95 proc. Odpowiedzialność za zdrowie spoczywa więc
nie tylko na lekarzu, ale i na każdej kobiecie. Najnowocześniejsze leki nie pomogą, jeżeli zapomni się o tym obowiązku.
Danuta Pawlicka
Zdj. P. Jasiczek

MY I ZDROWIE
Każdy dzień przynosi nowe wyzwania

Szpital

o ludzkiej twarzy

Niespełna trzy lata temu otworzyliśmy nasz szpital
i przyjęliśmy pierwszego pacjenta - mówi Dyrektor Daniel
Szlachciak. Od tego czasu wiele się zmieniło, znacznie
poszerzyliśmy naszą ofertę, przyjmujemy pacjentów z całej Polski i z zagranicy, niesiemy kompleksową pomoc,
diagnozujemy, leczymy i operujemy. Każdy dzień przynosi
nowe wyzwania, ale nigdy nie zapominamy o tym, że to
pacjent jest dla nas najważniejszy.
Kładziemy duży nacisk na profilaktykę, staramy się nakłaniać naszych pacjentów, aby badali się, zanim będzie
za późno. Dlatego w naszej ofercie przygotowaliśmy pakiety badań profilaktycznych skierowanych do mężczyzn
i kobiet w określonej grupie wiekowej. Do dyspozycji
mamy także laboratorium oraz pracownię USG, RTG i tomograf komputerowy.
Mówiąc o profilaktyce, nie można pominąć gastro- i kolonoskopii. Nowotwory żołądka, jelita grubego i pozostałych
narządów przewodu pokarmowego to w dzisiejszych czasach
coraz większy problem. Aby zmniejszyć stres i wyeliminować
wszelkie dolegliwości bólowe, badania kolonoskopowe wykonujemy w znieczuleniu ogólnym. Nad pacjentem podczas
badania czuwa zgrany zespół pielęgniarek i lekarzy, którzy
wspierają pacjenta na każdym etapie badania.
Nasz szpital przygotował ofertę dla różnych grup wiekowych, uwzględniając także potrzeby osób starszych. Dr
Andrzej Dmitriew, specjalista chorób oczu, wykonuje zabiegi
usuwania zaćmy. Wykorzystuje do tego różne typy soczewek,
oferując pacjentom najlepsze rozwiązanie dostosowane do
ich potrzeb oraz aktywności i stylu życia. Nowoczesna okulistyka pozwala na wszczep soczewek, które uniezależniają
pacjenta od okularów. Dodatkowo możliwe jest wykonanie

zabiegu na obydwu oczach tego samego dnia! Wszystko to w warunkach
ambulatoryjnych, bez konieczności zostawania na szpitalnym oddziale.
Jeśli pojawi się konieczność zabiegu operacyjnego, dysponujemy oddziałem szpitalnym wyposażonym w 21 łóżek, w komfortowych, 1 i 2 osobowych pokojach z tarasem. Najczęstszymi zabiegami wykonywanymi w naszym szpitalu są endoskopowe operacje kręgosłupa, głównie w leczeniu
stenozy odcinka lędźwiowego. Pacjentom z poważnymi, trwającymi niekiedy od wielu lat dolegliwościami bólowymi oraz ograniczeniami ruchowymi
przywracamy możliwość powrotu do pełnej sprawności i życia bez bólu.
Wykonujemy również zabiegi laryngologiczne oraz ortopedyczne. Te
ostatnie to przede wszystkim artroskopie oraz endoprotezy kolan i bioder.
Po każdym zabiegu ortopedycznym i neurochirurgicznym pacjenci mają
spotkania z fizjoterapeutą, który pokazuje ćwiczenia usprawniające. Jako
jeden z niewielu ośrodków w Poznaniu przeprowadzamy również zabiegi
stomatologiczne w pełnym znieczuleniu.
Naszą największą nagrodą są zadowoleni pacjenci, którzy opuszczają
nasz szpital z uśmiechem, wracają do nas na wizyty kontrolne, ale też
zachęcają swoich bliskich do profilaktycznych badań.
Grudzień to miesiąc podsumowań, świąt, rodzinnej atmosfery, odpoczynku i postanowień. Może to także dobry moment, aby pomyśleć o sobie.
W dzisiejszych, zabieganych czasach nierzadko zapominamy o tym, co najważniejsze - o własnym zdrowiu. Nie zostawiajmy tego na jutro, na za tydzień,
na przyszły rok. Dbajmy o siebie każdego dnia!
Szpital św. Wojciecha,
ul. Bolesława Krzywoustego, Poznań
tel. 61 600 69 18
www.szpitalswwojciecha.pl
Nr 5(44)2018 / My 60+ / 17

MY I ZDROWIE

Z pomocą kręgosłupowi
Większość pacjentów, którzy trafiają do nas z problemami kręgosłupa to osoby po
60. roku życia, które dopiero wtedy szukają pomocy, kiedy ból staje się nie do zniesienia - mówi dr Piotr Winkler, neurochirurg ze Szpitala św. Wojciecha w Poznaniu.
W początkowej fazie choroby pacjenci usiłują tłumaczyć dolegliwości wiekiem.
Najpierw mają problem z dotarciem do sklepu, przestają chodzić po schodach,
z czasem nie są w stanie przejść nawet kilkudziesięciu metrów.
Najczęściej problem sprawia kręgosłup lędźwiowy, bardzo przeciążony przez pozycję siedzącą i stojącą.
Organizm próbuje rozwiązywać problem tego przeciążenia i stabilizować
kręgosłup przez przebudowę zwyrodnieniową. U młodych ludzi kręgosłup
jest stabilizowany przez mięśnie, więc
rzadko ta przebudowa się zdarza, ale
u starszych, u których mięśnie nie są
lek. Piotr Winkler,
takie silne, kręgosłup sam próbuje się
specjalista neurochirurgii
leczyć i stąd zwyrodnienia.
Stenoza to zwężenie kanału kręgowego, które powoduje ucisk na
struktury nerwowe. Objawia się bólem kręgosłupa promieniującym w kierunku nóg, ud lub pośladków. W sytuacji, gdy dochodzi do zwężenia kanału, korzenie zostają zablokowane, a każda próba poruszania nimi, np.
w trakcie chodzenia, wywołuje ból. Podczas zwykłego spaceru człowiek
musi się zatrzymać, bo nogi robią się słabsze i bolą. Ulgę przynosi pochylenie sylwetki do przodu, dlatego chorzy często są przygarbieni.
Leczenie stenozy zależy w znacznym stopniu od tego, w którym
momencie pacjent się do nas zgłasza. Jeśli stenoza nie jest bardzo zaawansowana, bóle są niewielkie albo pojawiają się czasami, to pacjent
w pierwszej kolejności powinien być rehabilitowany, by wzmocnić mięśnie, które podtrzymują kręgosłup. Jeśli jednak mamy do czynienia z krytyczną stenozą, czyli taką, gdzie tego kanału nie ma, pacjent ma silne
bóle, które mimo rehabilitacji się nasilają, to rozwiązaniem jest leczenie
chirurgiczne.
Rozległa operacja stenozy (nadal najczęściej stosowana w Polsce)
wiąże się z kilku-, a nawet kilkunastocentymetrowym nacięciem na plecach, odwarstwieniem mięśni od kręgosłupa i zastosowaniem implantów. Rozległość tego typu operacji powoduje, że pacjenci długo dochodzą do sprawności, a w okresie pooperacyjnym wymagają stosowania
silnych leków przeciwbólowych. Samo gojenie się blizny pooperacyjnej
trwa często kilka tygodni i jest obciążone ryzykiem zakażenia. Do tego
dochodzi wielomiesięczna rehabilitacja.
Alternatywą dla rozległej operacji stenozy jest leczenie endoskopowe,
które przeprowadza dr Piotr Winkler. Podczas operacji endoskopowej stosowane jest minimalne kilkumilimetrowe nacięcie, a co najważniejsze, nie są
tu potrzebne implanty. Podczas zabiegów usuwane są jedynie te elementy,
które są odpowiedzialne za zwężenie i ból. Jest to operacja znacznie mniej
inwazyjna od tradycyjnej. Po operacji pacjent zwykle odczuwa szybką poprawę, wstaje godzinę po zabiegu i może normalnie funkcjonować – siedzi,
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chodzi i schyla się – wszystko bez bólu. To właśnie ten szybki
powrót pacjenta do zdrowia daje największą satysfakcję.
Doktor Piotr Winkler wspomina pacjenta po 70. roku życia,
który został wypisany z jednego ze szpitali do domu, gdyż
lekarze stwierdzili, że nic nie można dla niego zrobić. Mężczyzna uskarżał się na ogromny ból w dolnej części kręgosłupa, powoli zaczął godzić się z tym, że nie będzie mógł
chodzić. Z racji jego wieku lekarze nie chcieli podjąć się
przeprowadzenia tradycyjnej operacji stenozy. - Ostatnio
rozmawiałem z rodziną tego pacjenta, którego zoperowaliśmy u nas metodą endoskopową – mówi doktor Winkler.
- Okazuje się, że nie dość, że chodzi, to jeszcze wykonuje
drobne prace w ogrodzie.

Szpital św. Wojciecha,
ul. Bolesława Krzywoustego, Poznań
tel. 61 600 69 18
www.szpitalswwojciecha.pl
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Możliwości współczesnej
stomatologii
Sporo osób starszych boryka się na co dzień z problemami wynikającymi z braków w uzębieniu. O skutecznych metodach ich uzupełniania porozmawiamy z lekarzem dentystą Hubertem Kardachem.
Dlaczego każdy ząb jest ważnym elementem naszego
ciała?
– Zęby są nieodłączną częścią układu stomatognatycznego, w skład którego wchodzą wszystkie tkanki i narządy
w obrębie jamy ustnej i twarzoczaszki. Biorą one udział
w wielu istotnych funkcjach, jak: pobieranie pokarmu, żucie, artykulacja dźwięków, oddychanie, wyrażanie emocji.
Ząb może się wydawać mało znaczącym elementem
w ciele człowieka, jednak utrata zaledwie jednego zęba
powoduje znaczne zmiany w układzie stomatognatycznym. Obserwujemy zaniki kości w miejscu utraconego
zęba. Przy utracie większej liczby zębów dochodzi do skrócenia rysów twarzy oraz do zmian w stawach skroniowo-żuchwowych i napięcia mięśniowego w obrębie głowy.
Skutkiem są problemy przy dłuższym żuciu pokarmów,
bóle stawów skroniowo-żuchwowych, bóle głowy. Pozostałe zęby są przeciążone, powstają starcia zębów, a szyjki
zębowe odsłaniają się. Pojawia się nadwrażliwość zębów.
Finalnie doświadczamy niekorzystnej zmiany uśmiechu
i pogorszenia jakości życia codziennego.
W przypadku utraty jednego lub wielu zębów zadaniem stomatologa jest przywrócenie utraconych funkcji
zęba oraz komfortu w codziennym funkcjonowaniu pacjenta.
Jakie rozwiązania daje nam współczesna stomatologia?
– Dzięki nowoczesnym technikom w stomatologii możemy
zaproponować pacjentom wiele rozwiązań. Wyróżniamy

dwa podstawowe typy uzupełnień
protetycznych: stałe i ruchome. Różnią
się one od siebie sposobem utrzymania w jamie ustnej.
lek. dent. Hubert Kardach,
Pierwsze z nich są założone na sta- Lider Zespołu Centrum Stomatologii
łe, co oznacza, że są przymocowane
do zębów pacjenta lub do implantów zębowych. W grupie stałych uzupełnień wyróżniamy: korony, mosty, licówki.
Protezy ruchome to takie, które pacjent może w dowolnym momencie
samodzielnie wyjąć. Uzupełnienia ruchome to przede wszystkim protezy
ruchome akrylowe, szkieletowe oraz duża grupa nowoczesnych protez
elastycznych.
Czy istnieje rozwiązanie alternatywne dla protez ruchomych?
– Istnieje wiele typów protez ruchomych. Każdy z nich wykorzystuje inne
mechanizmy stabilizujące w jamie ustnej. Największe problemy pacjenci
zgłaszają w pierwszym okresie adaptacyjnym. Wtedy może występować
trudność w połykaniu, wzmożone ślinienie, odruch wymiotny oraz otarcia.
Z biegiem czasu dolegliwości te mijają, ale jest grupa pacjentów, która
nigdy nie może pogodzić się z takim rodzajem uzupełnień protetycznych.
Dzisiejsza stomatologia stara się proponować pacjentom rozwiązania
protetyczne mocowane na stałe. Najczęściej leczenie to wspomagane
jest zabiegami z zakresu implantologii.
Protezy oparte na implantach zębowych mają wiele zalet i są rozwiązaniem dla często niewygodnych w użytkowaniu protez ruchomych. Z powodu
szerokiego wachlarza możliwości implantoprotetycznych, możemy zaproponować indywidualnie dobrane rozwiązanie dla potrzeb każdego pacjenta,
pod względem medycznym, estetycznym, ale również finansowym.
Czy można normalnie gryźć pokarmy z protezami na implantach?
– Tak – mosty i korony przymocowane są do implantów na stałe, natomiast protezy wyjmowane są ściśle przymocowane do implantów za pomocą elementów precyzyjnych. Są to specjalnie skonstruowane zatrzaski
zapobiegające ruchomości protez podczas jedzenia, a jednocześnie
umożliwiające wyjęcie uzupełnienia protetycznego z jamy ustnej do jego
oczyszczenia po jedzeniu.
Rozwiązania te pozwalają w pełni delektować się każdym posiłkiem.
Szpital św. Wojciecha,
ul. Bolesława Krzywoustego, Poznań
tel. 61 623 34 95
www.szpitalswwojciecha.pl
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Dbaj o włosy

Jedną z najtrudniejszych do zaakceptowania dla kobiet zmian jest widoczny proces starzenia się skóry i włosów. Można go jednak spowolnić, a skutki złagodzić.

Przyczyny wypadania włosów
w okresie menopauzy

Jak ratować włosy wypadające
w okresie menopauzy?

Na wzrost i kondycję włosa najsilniej działają hormony płciowe: męskie androgeny i żeńskie estrogeny. Gdy estrogenów
zaczyna brakować, zaczynają przeważać hormony męskie, które działają niekorzystnie na mieszki włosowe. Z takiego mieszka
wyrastają cieńsze włosy, które szybciej wypadają.

Mieszek włosowy jest niezwykle wrażliwy i wcześnie reaguje
na zmiany w organizmie. Poprawa zdrowia ogólnego jest elementem niezbędnym do powstrzymania utraty włosów. Codzienne żywienie powinno być mniej kaloryczne, ale zawierać
więcej cennych składników. Najczęściej występujące niedobory to: witamina D3, witaminy z grupy B, żelazo, magnez, miedź,
kwasy omega3.
Pozytywne nastawienie do życia, unikanie stresów i napięć,
chociaż nie jest łatwe w dzisiejszym świecie, stanowi podstawę
dobrego zdrowia i pięknych włosów.
W skrajnych przypadkach można zastosować HTZ (hormonalna terapia zastępcza).

Procesy chorobowe
Burza hormonalna sprzyja rozwojowi chorób, w przebiegu których również może dochodzić do wystąpienia łysienia.
Najczęstsze problemy zdrowotne mające wpływ na kondycję
włosów to: choroby krążenia, nadciśnienie, miażdżyca, hipercholesterolemia, cukrzyca i otyłość, nowotwory i guzy aktywne
hormonalnie, choroby autoimmunologiczne, toczeń, hashimoto, RZS, choroby endokrynologiczne tarczycy, nadnerczy,
przysadki, depresja, przewlekłe stany zapalne, zabiegi chirurgiczne w pełnej narkozie, zaburzenia wchłaniania, choroby jelit
i dysbiozy bakteryjne. W okresie od 2-12 lat po menopauzie,
może wystąpić trwałe, nieodwracalne tzw. łysienie czołowe bliznowaciejące.

Pielęgnacja włosów
w okresie menopauzy
Bez względu na to jak suche są włosy, skóra głowy musi być
regularnie oczyszczana. Do tego celu należy wykorzystywać
delikatne szampony, bez alergenów, zawierające substancje
nawilżające i przeciwświądowe, jak mocznik, panthenol, pro-

Reklama

Wioletta Perz, diagnosta w dziedzinie trychologii, kosmetyczka,
absolwentka analityki medycznej Akademii Medycznej w Poznaniu
zaprasza do Gabinetu trychologiczno-kosmetycznego Beauty5 na:
• konsultacje trychologiczne
• trychoterapię łysienia telogenowego
i androgenowego
• zabiegi mezoterapii
• zabiegi karboksyterapii
• zabiegi przeciwstarzeniowe
• zabiegi RF mikroigłowej
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Kontakt:
Beauty5
Ul. Wilczak 20F/U3
61-623 Poznań
Tel. 781 003 530
www.beauty5.pl
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Zabiegi specjalistyczne:

Gruczoł
łojowy

Melanocyty

Naskórek

Karboksyterapia:
Zabieg polega na podawaniu ściśle określonych dawek medycznego CO2 płytko śródskórnie. Niezbędne jest wykonanie
serii zabiegów, ale efekty są widoczne szybko: włosy stają się
grubsze, wydłuża się faza wzrostu. Jeszcze lepsze efekty uzyskuje się, łącząc karboksyterapię z mezoterapią.

Wybrzuszenie

Brodawka

biotyki, ekstrakty z roślin. Na wypadające włosy stosuje się
szampony zawierające m.in. wyciągi z palmy sabałowej czy
pestek dyni, kofeinę, olejki eteryczne, a także witaminy lub
peptydy.
Delikatny masaż pobudza krążenie, dotleniając mieszki włosowe. Powinno się go wykonywać regularnie. Można stosować
wcierki - najskuteczniejsze zawierają 2% minoxidil, ale mają szereg skutków ubocznych. Na suchą, swędzącą skórę głowy stosuje się preparaty z colostrum, kwasem hialuronowym lub areozol
aloesowy, a także nawilżające maski lub olejki na skórę głowy.

Farbowanie wypadających włosów
Zabieg koloryzacji to ryzyko zniszczenia łodygi lub trwałego
poparzenia skóry głowy, dlatego powinno być wykonywane u
dobrego specjalisty, łagodnymi środkami. Skórę głowy przed
farbowaniem należy zabezpieczyć trichoblokerem, który
ochroni mieszki włosowe.

Mezoterapia igłowa:
Polega na podaniu w skórę głowy za pomocą płytkich iniekcji skoncentrowanych preparatów zawierających peptydy, aminokwasy, witaminy, minerały, czynniki wzrostu.
Korzystnie działają na skórę głowy zarówno preparaty, jak
i same nakłucia. Dobre efekty daje również mezoterapia własnym osoczem.
Jeżeli występują przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tych zabiegów, alternatywą będzie infuzja tlenowa skóry
głowy.
Podczas przyjemnego zabiegu wykorzystany jest czysty tlen
do wykonania mikromasażu, pobudzenia krążenia i rozprowadzenia aktywnego serum. Dodatkowo działa on rozluźniająco
na skórę głowy.

Wioletta Perz
diagnosta w dziedzinie trychologii, kosmetyczka,
absolwentka analityki medycznej
Akademii Medycznej w Poznaniu

TERAZ JAKO OPIEKUNKA SENIORÓW W NIEMCZECH
ZAROBISZ WIĘCEJ!

Jesienno-zimowe kontrakty z atrakcyjną premią świąteczną
Zapisz się na bezpłatny kurs niemieckiego od podstaw!

ul. Głogowska 31/33, Poznań

Reklama

tel. 506 289 113

Skóra

Polecane zabiegi profesjonalne powstrzymujące wypadanie włosów i stymulujące ich wzrost opierają się na pobudzaniu
krążenia i dostarczaniu bezpośrednio w okolicę mieszka włosowego substancji odżywczych, regenerujących i przyspieszających wzrost.
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Halo – jak mnie słyszysz?
Około 6 milionów seniorów ma wadę słuchu. Jednak coraz więcej
osób starszych korzysta z pomocy lekarzy, a aparatów słuchowych nie
traktuje już jak zła koniecznego, ale jako wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. A Twój słuch, czy wciąż jest tak dobry jak dawniej?
Potrafisz śledzić tok rozmowy podczas spotkania w restauracji? Czy
kiedy rozmawiasz przez komórkę w autobusie czy tramwaju, współpasażerowie odwracają się w Twoją stronę? Czy rodzina albo sąsiedzi
nie zwracają Ci uwagi, że zbyt głośno słuchasz telewizji bądź radia?
Miewasz kłopoty ze zrozumieniem rozmówcy? A może łatwiej Ci go
słuchać i rozumieć, gdy widzisz jego usta? Rozmowy z innymi wyczerpują Cię, bo musisz bardziej niż dawniej skupiać się nad ich sensem?
Jeśli szczerze odpowiesz na powyższe pytania, a odpowiedzi wskażą, że możliwe jest, iż pojawił się u Ciebie niedosłuch, to czas udać
się do specjalisty. Wada słuchu nie pojawia się nagle, więc trudno zauważyć, że już ją mamy. Nasila się stopniowo. Nie wywołuje bólu, jak
w przypadku problemów zdrowotnych, np. żołądkiem czy stawami. Po
prostu z dnia na dzień coraz bardziej izoluje Cię od innych. Osoby
Reklama

MAM
W UCHU
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z lekkim niedosłuchem nie słyszą ćwierkania ptaków
czy tykania zegarka. Ze średnim - z trudem porozumiewają się w miejskim hałasie, podróżując tramwajem czy
autobusem. Dla osób z głębokim niedosłuchem problemem jest rozmowa w warunkach domowych.
Narodowy Test Słuchu prowadzony już od kilku lat
wykazał, że na największy, stały hałas narażeni są mieszkańcy dużych miast: Warszawy, Krakowa i Łodzi. W Poznaniu zapewne nie jest dużo lepiej. Naukowcy wskazują, że ruch uliczny generuje ponad 80 dB, a to właśnie
hałas jest jedną z najczęstszych przyczyn uszkodzeń
słuchu. Często zapominamy też, że uszkodzenie układu
słuchowego może skutkować utratą równowagi! Dlatego też warto systematycznie badać słuch – po 50. roku
życia raz do roku.
A co, gdy lekarz stwierdzi, że konieczny jest aparat?
Nie próbuj zaoszczędzić, kupując tzw. korektory czy
wzmacniacze słuchu (ok. 100 zł i więcej) – dostępne w popularnych sieciach handlowych
i w sklepach internetowych. Aparat słuchowy
ma być przecież częścią Ciebie i aby Ci pomóc,
musi być dopasowany idealnie do Twoich potrzeb. Na rynku dostępna jest szeroka gama
tych urządzeń, których rozpiętość cenowa jest
ogromna – od 1500 złotych nawet do 10 tys. złotych. To aparaty zaawansowane technologicznie, które nie tylko pomagają lepiej słyszeć, ale
także rehabilitują. Ich ustawienia są personalizowane. Użytkownik może je zmieniać w zależności
od potrzeb lub wskazań lekarza. Dzięki nowoczesnej technologii zapewniają cyfrową jakość
dźwięku. Korzystają z Bluetooth®. Są dyskretne.
Zakup takiego urządzenia może być częściowo
refundowany z Narodowego Funduszu Zdrowia
oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Kwoty dofinasowania można sprawdzić, odwiedzając stronę internetową NFZ oraz np. www.
strefasluchu.pl, www.swiatsluchu.pl. Informacje
o bezpłatnych badaniach ukazują się na stronach poszczególnych gabinetów otolaryngologicznych i firm oferujących aparaty, a kampanie
skierowane do seniorów na www.poznan.pl/
mim oraz mrs.poznan.pl

WOKÓŁ NAS

Edukacja seniorów w Kórniku...
W ramach Akademii Seniora - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kórniku zaprosił seniorów na wyjątkową prelekcję w ramach programu
„Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji”. Program poświęcony jest uświadamianiu społeczeństwa o zagrożeniach wynikających
z udziału w różnych pokazach i prezentacjach, umożliwiających zakup

po „okazyjnych” cenach wszelkich wyrobów. Niestety
organizatorzy prezentacji wciąż mają się doskonale
i korzystają z nieświadomości, a czasami naiwności Seniorów.
O sztuczkach i manipulacjach stosowanych przez
nieuczciwe firmy mówił Kazimierz Danielewski z Fundacji Aktywizacji Seniorów TERAZ. Uczestnicy wykładu
mieli możność poznania wszelkich „chwytów”, jakie
stosowane są przez firmy sprzedaży bezpośredniej,
na czym polegają tzw. promocje, „prezenty” za udział
w pokazach i manipulacje stosowane przez pseudo
handlowców. Akcja uświadamiania, tak niezbędna na
dzisiejsze czasy, to doskonała forma dotarcia do świadomości wszystkich, a szczególnie seniorów, staje się
skuteczną bronią przeciw oszustwom i wyłudzeniom.
Nasza redakcja w pełni popierając tego typu działania, objęła patronat medialny nad programem, stąd
nasza obecność w Kórniku i relacja...
Roman Szymański

Wybory do nowej
Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu
Już 10 grudnia br. odbędą się wybory do Miejskiej Rady Seniorów
IV kadencji. W związku z tym podajemy imienną listę kandydatów
ubiegających się o wejście do Rady na dziewięć miejsc z wyboru.
Przypominamy, że po trzy osoby do MRS desygnują jeszcze Rada
Miasta i Prezydent Miasta. W sumie w ławach MRS zasiądzie 15 osób.
W grudniu 2018 r. lub w styczniu 2019 r. MRS ukonstytuuje się i podejmie statutową działalność. Do tego czasu funkcjonować będzie
dotychczasowa MRS.
Lista Kandydatów:
1. Aldona Anastasow
2. Irena Bandurska
3. Halina Bąkowicz
4. Wojciech Dera
5. Andrzej Dłutkowski
6. Małgorzata Dolata
7. Janusz Dobierski
8. Wanda Dziechciarz

9. Julian Dworzecki
10. Stanisława Ferenc
11. Urszula Filimon-Kucharska
12. Eugeniusz Gąsiorek
13. Mirosława Halilovic
14. Elżbieta Hasińska
15. Marian Krzywosz
16. Henryk Magdziarek
17. Bogdan Nowak
18. Zygmunt Pawlik
19. Zuzanna Poprawka
20. Iwona Rzadkiewicz
21. Krzysztof Sawiński
22. Anna Sarbak
23. Stanisława Sezonowicz
24. Ewa Zawieja
25. Hanna Zygadlewicz
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Opowiedz jej babciu,
opowiedz mu dziadku
Każda babcia czy dziadek marzy o tym, by wnuczce lub wnukowi pokazywać
świat. Pragną przekazać młodym życiowe doświadczenia, by ci nie powtarzali
ich błędów. Chcą powierzyć im rodzinne opowieści, by nie odeszły w zapomnienie, gdy ich zabraknie. Dla wnuków większym autorytetem są jednak rówieśnicy,
a wiedzy o świecie nie czerpią z dziadkowych opowieści, ale z YouTuba, Snapchata, Facebooka czy Instagrama.
Zarysowana wyżej diagnoza wskazuje, że chcąc zainteresować
wnuka, dziadek musiałby skorzystać z eliksiru młodości, stać się
jego rówieśnikiem, a komunikować się z nim w mediach społecznościowych. Czy międzypokoleniowa rozmowa jest skazana na
porażkę? Projekt „Zakochani w powstaniu” pokazuje, że może
się udać. Stefania i Marcel, bohaterowie historii, mogliby być
dziadkami współczesnych dziadków, bo urodzili się u progu XX w.,
a mimo to docierają do dzisiejszej młodzieży.

Posty sprzed stulecia
Stefania i Marcel piszą swoje listy na bieżąco. Nie wiedzą, jak
potoczą się ich losy, nie wiedzą, jakie konsekwencje będą miały
ich kolejne decyzje. Relacjonują to co się dzieje wokół nich, nie siląc się nawet na pouczanie czy wygłaszanie życiowych mądrości.
Sami przecież przeżyli bardzo niewiele. Ich codzienne listy są jak…
posty na facebooku.
Sto lat później Stefania Dohn i Marcel Kuśmider nie wysyłaliby do
siebie listów. Umieszczaliby posty na facebooku, publikowali zdjęcia
na Instagramie, czasem wstawiali filmiki na Youtubie, a gdyby mieli
coś pilnego do przekazania, to ćwierkaliby na Tweeterze. Używaliby
tych samych narzędzi co ich współcześni rówieśnicy.

Bądźmy jak Stefania i Marcel

Zakochani w powstaniu
Stefania i Marcel nie mieli nawet dwudziestu lat, gdy się spotkali,
poznali i… zakochali. Był rok 1918, Wielka Wojna już dogasała, ale
jeszcze zdążyła skomplikować ich losy i rozdzieliła na długie tygodnie. Myśleli o sobie każdego dnia i codziennie pisali listy. Czytając
je, poznajemy ich myśli, marzenia i uczucia, blaski i cienie ówczesnej codzienności, ale tez ważne wydarzenia historyczne, które rozgrywały się na ich oczach.
Gorące, emocjonalne, osobiste relacje nastolatków przemawiają do młodych czytelników bardziej niż suche fakty podawane
w podręcznikach historii. Młodzi ludzie przed stu laty nie różnili się
aż tak bardzo od tych współczesnych. Ważniejsze od polityki były
dla nich uczucia, emocje, przekonania.
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Do naszych wnuków nie przebijemy się, opowiadając czy nawet zapisując dla nich nasze opowieści. Jeśli zależy nam na dotarciu do nich, musimy komunikować się ich językiem i używać do
tego ich narzędzi komunikacyjnych. Być tam gdzie oni – na YouTubie, Facebooku czy Instagramie, to są właśnie miejsca, gdzie możemy im przekazać nasze opowieści, tak by do nich przemówiły.
I jeszcze jedno… to naprawdę bardzo ważne. Zarówno przestrzeń, jak i narzędzia komunikacji na nic się nie zdadzą, jeśli nie
nauczymy się rozmawiać, zamiast pouczać, wykładać i przekazywać życiowej mądrości. Opowiadajmy im o przygodach, o błędach, potknięciach, niespełnionych marzeniach i zawiedzionych
miłościach. To najlepsza droga do wzajemnego poznania, zrozumienia i polubienia. Bo jak młody człowiek ma się mierzyć z ideałem babci czy dziadka, którzy już w kołysce byli mądrzy i odpowiedzialni, a ich życie było wolne od błędów i występków.
Paweł Cieliczko
Fundacja Kochania Poznania
Mecenasem projektu „Zakochani w powstaniu” jest Aquanet

Pijemy
wodę
z
kranu
Zdrowy związek.
na
zdrowie
Ty i woda z kranu.
ZOBACZ WIĘCEJ NA
WWW.ZDROWYZWIAZEK.ORG

www.aquanet.pl
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Horoskop My60+ na 2019 r.
Baran
21.03 – 19.04
Nowy rok będzie rokiem spełnionych nadziei i marzeń. To także czas bardzo intensywnych spotkań
z przyjaciółmi i poznawanie zupełnie nowych, ciekawych osób.
Dopisywać będą także zdrowie i pieniądze, co pozwoli na rozwinięcie skrzydeł i podróże, które okażą się niezwykle interesujące,
choć nie bezproblemowe.

Waga
23.09-22.10
W tym roku Fortuna będzie kapryśna. Niektóre dni
zapamiętasz jako pięknie przeżyte i wartościowe,
inne mogą przyprawiać Cię o nerwy i ból głowy. Pomysły, jakie
masz, okażą się mało nowatorskie, a wokół zabraknie przyjaciół,
gdy będziesz ich potrzebował. Na szczęście nie będzie to trwało
długo, choć będzie to rok próby dla wielu Twoich planów.

Byk
20.04 – 22.05
Ten rok okazać się może przełomem w Twoim życiu.
Powinno Ci się udać zrealizowanie największych marzeń – a przynajmniej części z nich. Z miesiąca na miesiąc pojawiać się będzie wiele nowych pomysłów związanych z karierą
zawodową, a co za tym idzie także z pieniędzmi. Bardzo ważne
okażą się kontakty z innymi ludźmi i otwartość.

Skorpion
23.10-21.11
Twoja sytuacja w pracy będzie się dynamicznie zmieniać już od samego początku nowego roku. Zwłaszcza rozmowy z przełożonymi okażą się bardzo trudne. Podróże,
kwestie prawne i biznesowe, interakcje międzyludzkie, a nawet
kontakty zagraniczne – wszystko to znajdzie się pod wpływem tegorocznych wydarzeń.

Bliźnięta
23.05-21.06
Nowy rok to dla Ciebie czas intensywnego rozwoju. Sprzyjać Ci będzie Fortuna. Nawet jeśli czasami
zdarzą się gorsze dni, to jednak potem szybko wszystko wróci do
normy, a ogólna tendencja będzie wzrostowa. Pojawiać się będą
nowe możliwości zawodowe. W życiu osobistym zmiany, które
przyniosą bardzo ciekawe efekty.

Strzelec
22.11-21.12
Nowy rok przyniesie Ci sukcesy i porażki, rozłożone
po równo. Pierwsze półrocze to dla Ciebie czas rozwoju, podróży, spotkań i zabawy. Szybko trzeba będzie jednak
wyhamować, bo już kolejne sześć miesięcy wiązać się będzie
z nawałem pracy. Na szczęście pocieszenie zawsze nieść będą
spotkanie z rodziną i domowe życie.

Rak
22.06-22.07
Nadchodzący rok upłynie Ci pod znakiem emocji,
czasem bardzo skrajnych. Dzięki nim każdy z nadchodzących dni będzie niezwykle intensywny i ciekawy. Musisz
wykorzystać ten czas na spotkania z przyjaciółmi i rozmowy, bo
wiele dzięki nim osiągniesz. Uda Ci się także zakończyć pewne
sprawy rodzinne.

Koziorożec
22.12-19.01
To będzie przełomowy, ale jednocześnie bardzo
spokojny rok. Z jednej strony czeka Cię wiele spotkań i rozwój relacji z najbliższymi osobami, a z drugiej – większa
interakcja z otoczeniem, także w pracy. Życie wewnętrzne będzie
przenikało się z zewnętrznym. Nie będzie napięć, sporów, konfliktów. I to właśnie dlatego otrzymasz od Fortuny nagrodę.

Lew
23.07-23.08
Nowy rok zacznie się bardzo dynamicznie. Już
w pierwszych tygodniach stycznia odczujesz przyspieszenie. Przyczyna będzie tkwić w Tobie. Tysiące pomysłów dotyczyć będą zarówno pracy, rodziny, jak i samorozwoju. Wszystko
to będzie się pozytywnie rozwijać. Jedynym problemem okazać
się mogą relacje z przyjaciółmi.

Wodnik
20.01-18.02
Już na początku roku zaistnieje szansa na zwiększenie dochodów oraz wzrost poziomu oszczędności.
Niestety, wzrosną również Twoje wydatki – szczególnie jeśli pojawi
się szansa na zainwestowanie w nieruchomości. Zakup mieszkania albo domu oraz sprawy wokół tego zadania zdominują ten
rok. Na szczęście dopiszą zdrowie i finanse.

Panna
24.08-22.09
Praca, rodzina, podróże oraz nowe pomysły – na tym
opierać się będą Twoje działania w nowym roku.
Niektóre sprawy przybrać mogą wręcz szalone tempo. Musisz
kontrolować życie, by nie wziąć na głowę zbyt wielu obowiązków.
W przeciwnym razie w połowie roku poczujesz zmęczenie, przyjemne, ale jednak wyczerpujące.

Ryby
19.02-20.03
To będzie dość dziwny rok. Z jednej strony wszystko wskazuje na to, że zbliżają się sukcesy. Z drugiej
jednak czeka Cię mnóstwo ciężkiej pracy. Możesz też liczyć na
realizację marzeń, ale trzeba będzie także i w to włożyć mnóstwo
wysiłku. Pewne obowiązki wymuszą zaangażowanie na poziomie,
do którego nie jesteś przyzwyczajony.

