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Seniorzy znów
opanują miasto!
Koniec września to jednocześnie początek dziewiątej edycji imprezy „Senioralni. Poznań”. Centrum Inicjatyw
Senioralnych po raz kolejny wraz z partnerami – instytucjami, uniwersytetami, organizacjami pozarządowymi
– przygotowało mnóstwo ciekawych wydarzeń dedykowanych najstarszym mieszkańcom Poznania.
„Senioralni” to cykl otwartych wykładów, warsztatów, koncertów
i drzwi otwartych w przeróżnych miejscach posiadających ofertę skierowaną do seniorów. Inauguracja tegorocznej imprezy odbędzie się
w sobotę 28 września o godz. 11.00 na Wolnym Dziedzińcu Urzędu
Miasta Poznania. Tego dnia Prezydent Poznania tradycyjnie przekaże seniorom i seniorkom klucze do bram miasta. Wręczone zostaną
kolejne certyfikaty w ramach akcji „Miejsce przyjazne seniorom”. Po
części oficjalnej odbędzie się koncert Krystyny Giżowskiej „W drodze
do Fontainebleau, czyli witamy polską złotą jesień”. Na scenie wystąpi też Bartosz Kuczyk. W programie również pokaz tańca w wykonaniu
Mariny Ostapei. Centrum Medyczne Synexus, partner główny jesiennego cyklu wydarzeń, zaprosi seniorów do udziału w bezpłatnych
badaniach kontrolnych, z których będzie można skorzystać przez cały
czas trwania „Senioralnych”.
„Senioralni” potrwają w tym roku do 11 listopada. Przez 6 tygodni
w Poznaniu odbędzie się ponad 180 wydarzeń. Seniorzy znów będą
mieli okazję zajrzeć do miejsc znanych, ale też mniej oczywistych –
odbędą się oprowadzania po ekspozycjach poznańskich muzeów
i galerii. Będzie można zobaczyć od kuchni redakcje telewizji i poznać
teatralne kulisy. W programie znalazło się też sporo wykładów, seansów
filmowych, lekcji języków obcych oraz spotkań z ekspertami na temat
emerytury czy rynku pracy. Seniorzy będą mogli wziąć udział w specjal-

4 / My 60+ / Nr 4(48)2019

nej ekolekcji, spotkaniu na temat jakości powietrza w Poznaniu, spacerze cyfrowym i Debacie Pokoleń. Będzie
też coś dla tych z zacięciem artystycznym, czyli warsztaty
dziergania oraz robienia czapek i maskotek na drutach,
wypalania w drewnie oraz kurs portretowy. Piszący będą
mogli wziąć udział w spotkaniu Klubu Literackiego Seniora. Nie zabraknie też muzyki – seniorzy wysłuchają
m.in. koncertu papieskiego oraz koncertu akordeonowego. Stawiających na dobrą nutę z pewnością ucieszy
też potańcówka, a lubiących rywalizację – wieczorek
gier planszowych. Okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami będzie pokaz mody Fashin60+. Tradycyjnie w programie „Senioralnych” znalazło się mnóstwo
propozycji na aktywne spędzanie czasu – to zumba,
gimnastyka, zajęcia z fizjoterapią, treningi relaksu, joga,
a nawet warsztaty nirvana fitness. „Senioralni” to również
świetna okazja do tego, żeby pomyśleć o swoim zdrowiu
i skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, m.in.
wzroku, słuchu, stóp, wątroby, jelita grubego i pamięci.
Drzwi otwarte zorganizują dzienne domy pomocy społecznej, przeróżne stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów, a Miejska Rada
Seniorów zaprosi do udziału w otwartym posiedzeniu.
Podczas trwania imprezy seniorzy będą mogli też liczyć
na zniżki m.in. w poznańskich teatrach, grotach solnych
i na pływalniach.
oprac. Aleksandra Gracjasz
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Świętujemy 10. jubileusz targów VIVA SENIORZY!

Sprawdź
tegoroczne
atrakcje
W dniach 25-26 października, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się jubileuszowa
10. edycja targów VIVA SENIORZY! W programie targów moc atrakcji: koncerty, warsztaty, wykłady, turnieje
gier towarzyskich. Po raz kolejny targi stanowić będę integralną część programu Senioralnych.
W niemal każdym europejskim kraju targi dla seniorów
są imprezami o ugruntowanej renomie i tradycji, gromadzącymi setki wystawców i dziesiątki tysięcy zwiedzających. VIVA SENIORZY! to najstarsze i największe targi
dla seniorów w Polsce. Międzynarodowe Targi Poznańskie współpracują przy ich organizacji z Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Poznaniu.
Tegoroczna edycja targów będzie wyjątkowa. Z okazji jubileuszu targów w programie znajdą się w ciekawe
wydarzenia i atrakcje, starannie dobrane i dopasowane do zainteresowań i potrzeb seniorów. Głównym jego
punktem będą koncerty Grażyny Brodzińskiej i Haliny
Frąckowiak, przygotowane we współpracy z Teatrem
Muzycznym w Poznaniu. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przygotował ponownie cieszące się dużym zainteresowaniem seniorów warsztaty i wykłady.
Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość przygotowania sadzonek z liści różnych roślin, samodzielnego
wykonania domków dla owadów i roślinnych lampionów. Będą mogli także poznać gatunki roślin zielarskich i ich zastosowanie. Jak zawsze organizator zadbał
o aspekt edukacyjny imprezy. Seniorzy będą mogli
skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych oraz
porad lekarzy i specjalistów, którzy opowiedzą o tym,
jak leczyć i zapobiegać najczęstszym chorobom wieku
podeszłego.

Targi będą podzielone na cztery bloki tematyczne: aktywność,
blok, w którym zaprezentowane będą zagadnienia związane z turystyką, działalnością organizacji i klubów seniora, a także urodą i stylem;
zdrowie - prezentacja produktów i usług, dostosowanych do potrzeb
seniora; wiedza - część poświęcona edukacji i rozwojowi, a także blok
dedykowany otoczeniu, podejmujący tematykę infrastruktury dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami, bezpiecznego domu,
a także pomocy w życiu codziennym.
Podczas targów seniorzy będą mogli wziąć udział m.in. w warsztatach z obsługi komputera czy smartfona. Program przewiduje również
zajęcia związane z aktywnością fizyczną i tańcem, warsztaty ogrodnicze, zielarskie i kulinarne oraz strefę kosmetyczną.
Bilety na targi VIVA SENIORZY!: PRZEDSPRZEDAŻ W INTERNECIE
na stronie: www.vivaseniorzy.pl (do 24.10.): bilet jednodniowy – 12 zł,
bilet dwudniowy – 17 zł. BILETY W KASACH 25-26.10.: bilet jednodniowy – 13 zł, bilet dwudniowy – 20 zł, bilet jednodniowy z wjazdem
– 25 zł, bilet dwudniowy z wjazdem – 35 zł. Bilety w przedsprzedaży
można kupić także na stronie internetowej www.tobilet.pl
Więcej informacji www.vivaseniorzy.pl i na FB.
Kontakt dla zwiedzających:
Ewa Wysocka
tel. +48 691 029 067
e-mail: ewa.wysocka@grupamtp.pl
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Poezja
jest kobietą
Zofia Bielawska, Mirosława Trońska i Urszula Jankowska
to laureatki IV edycji poznańskiego Konkursu Poetyckiego
dla Seniorów ,,Moje piękne chwile – cieszmy się życiem”.
18 września w Szkole Podstawowej 82 przy ul. Krakowskiej
odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień.
Wcześniej jednak, 4 września odbyło się posiedzenie jury (w gronie
jurorów była także przedstawicielka redakcji My60+), które dokonało
oceny 20 wierszy nadesłanych przez 12 autorów. Pierwsze miejsce
zajął wiersz ,,Moje życie” Zofii Bielawskiej. Drugie miejsce zajęła Mirosława Trońska za wiersz „Pochwała domu”, a trzecie – Pani Urszula
Jankowska za „Kolory jesieni”.
W gali, która odbyła się dzięki zaangażowaniu Klubu Seniora 82,
Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 82 i Rady Osiedla Stare Miasto, wzięły
udział nie tylko laureatki tegorocznej edycji konkursy – niestety z powodu choroby nie mogła przybyć autorka zwycięskiego wiersza – ale
też nagrodzeni w poprzednich lat, których wiersze na scenie odczytały
członkinie Klubu 82.
- Na to, kiedy przychodzi poetycka wena nie ma żadnej reguły –
mówiła w rozmowie z My60+ Ewa Szejner, której wiersz w ubiegłym
roku zajął III miejsce. - Często dzieje się to przed zaśnięciem, gdy
myślę o minionym dniu. W ubiegłym roku napisałam wiersz „Zapachy
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Ewa Śmiglewska
Klub Seniora 82,
organizatorka
konkursu
– Konkurs od początku odbierany jest bardzo pozytywnie, zarówno przez uczestników, jak i sponsorów. Od pierwszej edycji, oprócz Rady Osiedla
Stare Miasto, wspiera nas Biblioteka Wojewódzka,
Wydawnictwo Miejskie Posnania, Wydawnictwo
Poznańskie, a teraz do tego grona dołączyła firma
Zysk i spółka. Nieocenioną pomoc niesie nam też
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 82 pani Danuta
Werner, a dobrym, niezwykle aktywnym duchem
jest pani Jadzia Pietrzak.
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lasu”, który był reminiscencją po spacerze – wspomina
autorka. - Uważam, że pozytywne myślenie, na przekór
wszystkim problemom, jest w życiu bardzo ważne. A to
wiąże się z codzienną aktywnością, która daje podbudowę dla psychiki.
Pani Ewa obliczyła, że rocznie odbywa 1050 spacerów. Niezależnie od pogody musi wyjść trzy razy dziennie z psem.
Dla Teresy Pięty, która w tegorocznej edycji otrzymała wyróżnienie, a w ubiegłym roku II miejsce, poezja jest
przejawem szczęścia: - Pisanie wierszy nie jest dla mnie
żadnym problemem. Piszę je na przykład dla wnuczki,
przyjaciół, składam im wierszowane życzenia na święta. Mówią „jest już wiersz od ciebie to można zacząć
świętowanie”. Czasem budzę się w nocy i zapisuję

I miejsce

Zofia Bielawska

Moje życie
Moje życie jest pełne poezji,
W moim życiu wciąż kwitną bzy,
Pachną fiołki i bukiety frezji,
Pełno gwiazd, niespodzianek i ty!
Więc pobiegłem do tęczy na niebie,
Po purpurę, seledyn i złoto.
Z tych promieni utkałem dla ciebie,
Suknię, miła, i spiąłem tęsknotą.
Odnalazłem też w moich klejnotach,
Garść brylantów zebranych wprost z rosy,
Powiązałem promykiem ze złota,
I ostrożnie ci wpiąłem we włosy.
Pantofelki zrobiłem na miarę,
Z mgły srebrzystej, co była raniutko.
Pocałunkiem motyla przybrałem,
Byś po ziemi stąpała leciutko.

myśli. Kiedyś nosiłam przy sobie kartkę i ołówek. Odkąd pamiętam
pisałam wiersze na uroczystości szkolne w placówce, w której byłam
pedagogiem. Dla mnie najważniejsze w pisaniu jest to, że mogę moimi wierszami kogoś obdarować. To jest dla mnie najbardziej radosne,
podobnie jak moje utwory, których nigdy nie tworzę, gdy jestem smutna. Smutek i żal przeganiam muzyką.
Wyróżnienie otrzymała także Róża Łakatosz, uczestniczka wszystkich edycji konkursu poetyckiego i zwyciężczyni pierwszej edycji. Pani
Róża jest niezwykle aktywna, działa m.in. w Sapor - Grupie Aktywnych.
Program artystyczny gali przygotowali utalentowani uczniowie VIII
LO w Poznaniu: Ignacy Drozdowicz, Aleksandra Konieczko i Lidia Wysocka. Była muzyka, taniec i śpiew.
Jak podkreślali organizatorzy, konkurs nie mógłby się odbyć, gdyby
nie wsparcie samorządu osiedlowego.
- Od początku bardzo podobał się nam pomysł zorganizowania
konkursu poetyckiego – przyznaje Alicja Wilak, Przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla Stare Miasto. - To niezwykle ważne, by angażować
seniorów w różnego typu działania. Dlatego Rada co roku wspiera
finansowo organizację konkursu, a jej przedstawiciele uczestniczą
w gali finałowej.
Anna Dolska, Beata Marcińczyk-Klimczak
Fot. B. Marcińczyk-Klimczak

W blasku pereł i słońca promieniach,
Idziesz do mnie w tęczowej sukience.
Ja przyklękam i pełen wzruszenia,
Na swej dłoni podaję Ci serce.
Bo w mym życiu jest pełno poezji,
Gdzie nie spojrzę tam kwitną bzy,
Pełno fiołków, kolorowych frezji,
Zapach wiosny, w sercu radość i ty, i ty i ty!
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Konferencja „Społeczne dylematy współczesnego seniora”

Seniora trzeba rozumieć
i szanować jego wiedzę

Nie żyjmy w uśpieniu - apelowała Agnieszka Kaluga, psycholog i wolontariuszka Hospicjum Palium do uczestników konferencji „Społeczne dylematy współczesnego seniora”, która odbyła się w Poznaniu. Prelegentka zwróciła uwagę na to, że nie tylko dzięki doskonałej pracy zawodowej skierowanej do osób starszych,
a przede wszystkim dzięki osobistemu zaangażowaniu jesteśmy w stanie sprawić, by senior czuł się dobrze
- czy to w urzędzie, czy w szpitalu, czy w klubie seniora, a w końcu we własnym domu. - To jest praca na rzecz
godności człowieka - podkreśliła.
Konferencję, w której uczestniczyło ponad 200 osób, oficjalnie
otworzyła dr Anna Skupień, dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wygłosiła
prelekcję na temat „PFRON dla seniora z niepełnosprawnością” , w której wskazała na najważniejsze dane dotyczące osób starszych. Jest ich
w Polsce już 9 mln (na 38 mln ogółu ludności). Aż 2,5 mln z nich to osoby
niepełnosprawne. – W Wielkopolsce na 3,5 mln mieszkańców aż 780 tysięcy to osoby 60 plus – podkreśliła A. Skupień i przypomniała prognozy,
które mówią, że już w 2050 r. aż 40 proc. ludności kraju stanowić będą
seniorzy. I choć wielu spośród nich może być aktywnymi i kreatywnymi,
jak Anna Dymna, Maryla Rodowicz, Meryl Streep czy Donald Trump, to
jednak większość będzie wymagała wsparcia – w bardzo różnym zakresie. PFRON realizując swoje programy dotyczące np. likwidacji barier architektonicznych, programu „Aktywny samorząd”, organizując szkolenia
dla pracowników sektora transportu zbiorowego, czy przystępując do
zaplanowanego na 2020 r. programu „Nowoczesne systemy informatyczne”, stara się ułatwić życie osobom starszym.
Dyrektor PFRON podkreślała także, że Fundusz realizując swoje programy, wspiera osoby z niepełnosprawnością w różnym wieku: - Przykładem
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są domy pomocy społecznej, które dzięki dofinansowaniu
ze środków PFRON, w ramach programu „Wyrównywania
Różnic Między Regionami III”, mogą zakupić nowe środki
transportu, czy też zniwelować istniejące bariery architektoniczne. Ponadto PFRON dofinansowuje również projekty realizowane na rzecz osób starszych, w ramach zadań
zlecanych organizacjom pozarządowym.
Agnieszka Kaluga, pomysłodawczyni m.in. programu „Senior maluszka tuli”, podkreślała, jak bardzo cenna jest uważność wobec osób starszych i samotnych.
Wspomniała historię sprzed lat, kiedy była sąsiadką
pani, którą chciała zagadnąć, ale nie starczyło jej odwagi. Potem dowiedziała się, że kobieta zmarła w czasie
robienia zakupów. Od tamtego momentu żaden stary,
samotny człowiek nie pozostaje bez jej „uważności”,
która może być zaproszeniem na kawę i ciasto, pomocą
w zakupach, czy zwykłą rozmową o codzienności.
Prelegentka apelowała do zgromadzonych, a byli
wśród nich seniorzy oraz pracownicy pomocy społecznej, DPS-ów, urzędów i organizacji
działających na rzecz osób starszych
w Poznaniu i Wielkopolsce, by pracując dla seniorów, także angażowali się
prywatnie.
O zdrowiu mówiła dr hab. Monika
Urbaniak, prof. Uniwersytetu Medycznego. Wygłosiła prelekcję „Prawo Pacjenta-Seniora do wybranych usług
zdrowotnych”. Przypomniała nasze
konstytucyjne prawo do opieki zdrowotnej, ale szeroko omówiła też zasady programu „Leki 75+”, wskazując
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na wadliwe i nie do końca sprawne rozwiązania systemu. Wśród nich wymieniła ograniczenie z grona osób
uprawnionych do wystawiania recept lekarzy specjalistów, uzależnienie poziomu refundacji od zastosowania
leku przy ściśle określonym katalogu schorzeń. Na koniec zasugerowała, że konieczne jest zastanowienie się
nam możliwością obniżenia wieku osób uprawnionych
do korzystania z tego typu wsparcia.
O tym, na jaką pomoc i wsparcie w codziennym
życiu mogą liczyć poznańscy seniorzy mówił Wojciech Bauer, dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych
w Poznaniu. Podkreślił, że CIS działa wg zasady (zapożyczonej z Gdańska) „Mądrość siwych głów, siła młodych rąk”. Omówił programy, jakie realizuje Centrum
oraz zasady wspierające przeciwdziałanie wykluczeniu
seniorów z życia społecznego, np. poprzez system
informacji o wszelkiego typu wydarzeniach (Tytka Seniora), pomoc w załatwianiu formalności urzędowych,
korzystaniu ze zniżek na różne usługi. Podkreślił rolę wolontariatu seniorów, którzy są ambitni, zdeterminowani
i bardzo zaangażowani w niesienie pomocy innym.
W. Bauer dodał też, jak dużo starań, umiejętności i czasu poświęcają pracownicy CIS, by dobrze porozumieć
się z seniorami. Nie chodzi o to, że czasem
trzeba mówić do nich wolno, czy głośno,
ale podstawą jest dobór odpowiednich
słów. Dzięki takiemu podejściu, pełnemu
zrozumienia, seniorzy chętnie odwiedzają
Centrum jako miejsce im przyjazne.
Michał Krzywda i Dariusz Bożyna z PKO
Bank Polski (Regionalny Oddział Detaliczny w Poznaniu), przypomnieli uczestnikom
konferencji o zagrożeniach wynikających
z oszustw wobec osób starszych, których
gros stanowią wyłudzenia. – Aresztowanie
jednego oszusta czy członków szajki powo-

duje, że na jakiś czas przestajemy być czujni – nawiązali do sprawy Hossa,
który poprzez całą sieć oszustów wyłudzał pieniądze od seniorów w Polsce
i w Niemczech. – Czujnym trzeba być cały czas, każdą informację przekazaną przez telefon, a dotyczącą pieniędzy należy potwierdzać nie w jednym, ale co najmniej w dwóch miejscach. I pamiętać – policja nigdy nie
żąda pieniędzy! – apelowali do zebranych.
O realizowanym w Poznaniu projekcie„Zintegrowane Centrum
Opieki i Teleopieki” mówiła Monika Szelągiewicz, dyr. ds. senioralnych
Stowarzyszenia Medycyna Polska. Dzięki niemu całodobową teleopieką objętych jest niemal 750 osób, z czego 178 skorzystało z porad psychologa, 236 z usług fizjoterapeuty, 78 z porad prawnych. O aspektach
legislacyjnych mówiła też reprezentantka Kancelarii Filipiak Babicz,
która przypomniała „Obowiązek alimentacyjny wobec seniorów”.
Konferencja przygotowana została przez Komendę Wojewódzką
Policji w Poznaniu, Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych oraz
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu przy współpracy z PKO BP,
a odbyła się w budynku Sądu Okręgowego przy ul. Hejmowskiego
w Poznaniu.
Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali Certyfikaty Uczestnictwa.
Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowali:TVP3 Poznań, Radio Poznań, „Filantrop naszych czasów” oraz Magazyn „My60+”.
Beata Marcińczyk-Klimczak
Fot. Oddział Wielkopolski PFRON
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Portal Najemcy

– wygodne rozwiązanie dla lokatorów
Na przełomie 2019 i 2020 roku Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wprowadzi nową, praktyczną funkcjonalność, która z znacznym stopniu ułatwi dostęp do swoich danych związanych z umową najmu. „Portal Najemcy” to nowoczesne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich posiadających mieszkanie lub lokal z zasobów ZKZL.
Portal najemcy to strona internetowa, która będzie mieścić się
pod adresem: www.portalnajemcy.zkzl.poznan.pl. Dzięki Portalowi
Najemcy każdy z użytkowników może podejrzeć parametry swojego lokalu, m. in. powierzchnię, zgłoszoną liczbę osób, normy dla
zaliczek na media czy indeks lokalu. Funkcjonalność ta pozwoli na
szybką weryfikację danych oraz naniesienie ewentualnych zmian.
Portal najemcy pozwoli również sprawdzać na bieżąco wszystkie operacje finansowe związane z zajmowanym lokalem. Dostępne będzie aktualne saldo najemcy, zaksięgowane wpłaty
oraz kwoty czynszu. Osoby dzięki portalowi będą mogły zapłacić
za czynsz nie wychodząc z domu, dzięki bankowości elektronicznej czy płatności typu Blik. To niewątpliwie duże ułatwienie i krok
w kierunku szybszej komunikacji z najemcami.

Strona internetowa to nie tylko możliwość rozliczenia finansowego. To także zestaw informacji o zarejestrowanych w systemie
licznikach wody, ciepła czy gazu. Będzie tutaj można sprawdzić informacje o numerach liczników, dacie ich legalizacji, a co najważniejsze pełną historię dokonanych odczytów. Dzięki portalowi będzie możliwość podglądu wystawionych najemcy dokumentów,
takich jak faktura, zawiadomienie o zmianie opłat czy rozliczenie
mediów. Dodatkowo na portalu udostępniona będzie korespondencja wysyłana przez ZKZL do wszystkich lub do wybranych Użytkowników. Informacja o nowym dokumencie na portalu będzie
przesyłana wiadomością e-mail. Dzięki temu każdy będzie na
bieżąco mógł śledzić wszystkie najważniejsze informacje dotyczące swojego lokalu. Za pomocą Portalu każdy Użytkownik będzie
mógł również skontaktować się z obsługą, używając formularza
kontaktowego znajdującego się na stronie.
W jaki sposób będzie można skorzystać z Portalu Najemcy?
Warunkiem koniecznym będzie zarejestrowanie się jako użytkownik portalu. Użytkownicy będą mieli dwa wygodne dla siebie
rozwiązania. Pierwsze to wypełnienie formularza rejestracyjnego
znajdującego się bezpośrednio na stronie internetowej. Drugą
opcją będzie rejestracja w jednym z pięciu punktów Obsługi
Klienta znajdujących się na terenie Poznania lub w siedzibie ZKZL
na ulicy Matejki 57. W tym przypadku będzie trzeba mieć ze sobą
dowód tożsamości do weryfikacji danych.
Wierzymy, że Portal Najemcy przyczyni się do zdecydowanego
podniesienia jakości usług, świadczonych przez ZKZL Sp. z o.o.
Zachęcamy do skorzystania z Portalu Najemcy!!

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
ul. Matejki 57 , 60-770 Poznań
www.zkzl.poznan.pl,
www.facebook.com/zkzlpoznan
tel. +48 61 869 48 00
 e-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
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Nowość!
PORTAL NAJEMCY
Zaloguj się do Portalu Najemcy
uzyskaj dostęp do Twoich
danych bez wychodzenia
z domu!

portalnajemcy.zkzl.poznan.pl

Korzyści, jakie daje Portal Najemcy, to przede wszystkim dostęp do:
najważniejszych informacji dotyczących zajmowanego lokalu,
wysokości bieżących opłat związanych z umową najmu
wyciągu z konta ﬁnansowego Najemcy, w tym ewidencji wpłat
i obciążeń, odczytów liczników i rozliczeń mediów
zamieszczonych przez ZKZL dokumentów, w tym faktur za lokal
możliwość dokonania płatności on-line: przelew bankowy, blik

Zapraszamy do korzystania
z Portalu Najemcy
Nr 4(48)2019 / My 60+ / 11
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Ciesz się sprawnością
Jak ważna jest aktywność fizyczna wie każdy. Jednak jakie są zalety treningu seniora? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule. Zalety treningu seniora nie odbiegają wiele od treningu osób młodszych.
Odpowiednio dobrane ćwiczenia mogą być zarówno prehabilitacją - zapobieganiem pewnym stanom chorobowym, jak i rehabilitacją,
w przypadku już występujących dolegliwości. Wpływają pozytywnie
na polepszenie samopoczucia. Dodatkowo trening seniora zwłaszcza
w grupie odgrywają bardzo ważną rolę społeczną. Oczywiście trening
zacznij zawsze od dobrej rozgrzewki. Pamiętaj, że jest to integralna
część każdego treningu. Pozwala ona odpowiednio dogrzać mięśnie,
stawy przed treningiem. Przygotowuje nasz organizm do zwiększonego wysiłku. Dzięki rozgrzewce krew w naszych żyłach zaczyna krążyć
nieco szybciej, dzięki czemu wszystkie tkanki i komórki ciała są lepiej
natlenione i odżywione. Zwiększy to Twoją wydolność podczas treningu, a ciało zostanie dobrze przygotowane do zwiększenia intensywności ćwiczeń. Kolejną rzeczą jest zwiększenie efektywności ćwiczeń.
Dobrze rozgrzane mięśnie to szersze naczynia krwionośne, a co za tym
idzie lepsze dotlenienie. Zwiększa się ilość hormonów we krwi, przyspieszamy przemianę materii. Ćwiczenia są bardziej efektywne.
Kontuzje? To kolejny efekt braku rozgrzewki. Aby im zapobiegać,
pamiętaj o pierwszej części treningu. Wśród innych zalet wymieniać
można także: zwiększenie zakresu ruchu w stawach, zwiększenie elastyczności w mięśniach, stawach i więzadłach, poprawa koncentracji,
poprawa pracy układu oddechowego, krążeniowego czy nerwowego.
12 / My 60+ / Nr 4(48)2019

Teraz możesz przystąpić do ćwiczeń wzmacniających oraz rozciągających, oczywiście odpowiednio
dobranych do wieku. Nie wiesz, jak się za to zabrać?
Skorzystaj z darmowej porady naszych trenerów w Organic Fitness.
Seniorze! Bądź aktywny i ciesz się sprawnością i zdrowiem długie lata!

Karolina Sikorska
Koordynator Fitness
w klubach
Organic Fitness
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Wyzwania trzeciego
i czwartego wieku
Polacy się starzeją, a czas jaki spędzamy na emeryturze wynosi już nawet jedną czwartą naszego życia. Niestety wraz ze wzrostem jego długości nie idzie poprawa jakości życia, zwłaszcza w tzw. wieku trzecim i czwartym. O tym, co zrobić, by do końca naszych dni cieszyć się sprawnością, dyskutowali uczestnicy Dnia Seniora
w Otwocku, na który zaproszono także redakcję My60+.
Jak zauważyła, uczestnicząca w debacie, prezes Krajowego
Instytutu Gospodarki Senioralnej (KIGS) - Marzena Rudnicka W 1954 r., kiedy ustalono taki wiek emerytalny, jaki mamy dziś,
mężczyźni umierali średnio 4 lata przed emeryturą, a kobiety
żyły na emeryturze 2 lata. Dziś kobiety żyją na emeryturze średnio 22 lata, a mężczyźni 9. Zatem mamy praktycznie 20 lat dłuższe życie niż w latach 50.

Trzeci wiek wymaga naszej opieki,
czwarty opieki innych
Choć o starości powinno się myśleć już za młodu, większość z nas zastanawia się, co z nią zrobić dopiero w momencie przejścia na emeryturę. Mimo, że nasz świat ulega wtedy
sporej zmianie, chcemy utrzymać dotychczasowy styl życia oraz
nawyki i przyzwyczajenia. To ważne, gdyż dzięki temu proces
starzenia staje się mniej odczuwalny. Przechodząc w tzw. wiek
trzeci powinniśmy jednak sami zatroszczyć się o takie kwestie
jak: profilaktyka zdrowotna, aktywność fizyczna, świadomość
żywieniowa, ale też sprawność umysłowa i relacje towarzyskie.
Z pomocą przychodzą wyspecjalizowane instytucje koncentrujące się na potrzebach seniorów.
- Najważniejsze zadanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku
to maksymalne wydłużenie tego trzeciego wieku, żeby on
nie trwał 5 lat po emeryturze, tylko żeby trwał 20 czy 30 lat po
emeryturze – powiedziała Krystyna Lewkowicz, prezes Fundacji
„Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.
Uniwersytety mają minimum 30-40 ofert na spędzanie wolnego
czasu. Każda osoba może znaleźć sobie to, co ją interesuje –
dodała.
Działalność edukacyjna i aktywizująca Uniwersytetów Trzeciego Wieku sprzyja utrzymaniu sprawności umysłowej, ale
ma też wymiar integracyjny, pozwala na utrzymanie relacji
oraz nawiązanie nowych znajomości. Jest to niezwykle istotne
zwłaszcza ze względu na boleśnie dotykające seniorów zjawisko
jakim jest samotność. Jak zaznaczyła Marzena Rudnicka z KIGS,
relacje z innymi to jeden z najważniejszych zasobów, z jakim
przechodzimy na emeryturę, dlatego należy go rozwijać i pielęgnować.
Z innymi wyzwaniami wiąże się tzw. wiek czwarty, czyli okres,
w którym nasza samodzielność jest ograniczona i zaczynamy
wymagać pomocy innych. - Rozrzut tego czwartego i trzeciego wieku jest bardzo płynny i bardzo zróżnicowany jeśli chodzi
o stan zdrowia – powiedziała podczas debaty Krystyna Lewkowicz. Jak dodała - osoba, która przechodzi na emeryturę, czy

osoba która traci samodzielność ma wysokie oczekiwania w zakresie sprawowania nad nią opieki i pomocy. Są one jednak adresowane nie do rodziny czy dzieci, a w stosunku do jakiegoś, bliżej niezdefiniowanego państwa, czyli instytucji,
które mają się nami opiekować, kiedy my wejdziemy w czwarty wiek i będziemy
potrzebować pomocy osób trzecich.

Nie bójmy się domów seniora
Badania, jakie prowadziła Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” pokazały, że większość z nas na starość nie chce
obarczać dodatkowymi obowiązkami swoich dzieci (a czasem nie może na nie
liczyć), lecz oczekuje opieki ze strony państwa, samorządów, instytucji typu domy
seniora. Tymczasem korzystanie z tych ostatnich wciąż wiąże się w społeczeństwie z pewnym oporem. - Absolutnie nie przyjmujemy do wiadomości, że ktoś
obcy mógłby się opiekować naszym bliskim, albo uważamy, że to jest coś co nas
określa jako osoby nieczułe, że to jest coś nie w porządku. Niestety jest też nienajlepsze postrzeganie tego typu ośrodków w społeczeństwie, prawdopodobnie
przez różne sytuacje, które czasem wyciekają do mediów – stwierdziła prowadząca debatę Margit Kossobudzka.
Zdarza się, że osoby starsze domagają się, by opieką nad nimi zajęły się ich
dzieci. Dla wielu bardzo dobrym rozwiązaniem staje się jednak oferta domów
seniora. Tym bardziej, że coraz częściej są to dobrze wyposażone i wyspecjalizowane placówki, które zapewniają profesjonalną opiekę, zabiegi rehabilitacyjne,
zajęcia w grupie czy urozmaicone zajęcia integracyjne. Domy seniora otwierają się także na nowe rozwiązania i technologie. Dla przykładu, w Domu nad
Świdrem podopieczni brali udział w testowaniu działania interaktywnej podłogi,
a ich uwagi zostały uwzględnione przy projektowaniu nowego pakietu aplikacji.
Nr 4(48)2019 / My 60+ / 13

MY I ZDROWIE

Dbania o zdrowie
trzeba się nauczyć
Stowarzyszenie My50+ (wydawca My60+) zorganizowało w Klubie Raszyn spotkanie pt. ,,Jak odzyskać wigor
i energię. Cztery kroki do odzyskania zdrowia”. Anna Pełczyńska-Kuntze i Agnieszka Jaroszewska, autorki projektu Akademia Zdrowia opowiedziały, w jaki sposób należy się odżywiać, by nie opuszczały nas siły i dobre
samopoczucie.

– Dziś szczególnie wiedza o tym, jak należy o siebie dbać i jak obsługiwać swój organizm jest niezbędna – mówią Anna Pełczyńska-Kuntze i Agnieszka Jaroszewska. - Niestety, okazuje się, że świadomość
społeczna w tym obszarze pozostaje niewystarczająca. Ludzie błądzą
w nadmiarze wiedzy, publikacji i sprzecznych doniesień. Często sięgają po suplementy, ale czasem robią to nieumiejętnie i nie osiągają zamierzonych efektów. Poszukując rozwiązań problemów swoich
lub swoich bliskich, chodzą od drzwi do drzwi specjalistów, wydając
mnóstwo pieniędzy. A doświadczenia pokoleń i zwykła logika podpowiadają, że lepiej jest zapobiegać chorobom niż je leczyć. Nie jest
tajemnicą, że dzięki profilaktyce można uniknąć związanego z chorobami cierpienia, niepełnosprawności, a także przedwczesnej śmierci.
Potwierdzają to zgodnie osoby z grona medycyny akademickiej, naturoterapeuci i dietetycy.
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Co jest kluczem do skutecznej profilaktyki zdro
wotnej?
– Lekarze podkreślają, że jest nim przede wszystkim
wysoka świadomość społeczna dotycząca zdrowia
i unikanie czynników sprzyjających zachorowaniu. Ale
jak to zrobić, skoro żyjemy w czasach zanieczyszczeń,
przetworzonej żywności, narażeni na wszechobecny
stres. Stąd też wśród pasjonatów zdrowego stylu życia narodził się pomysł usystematyzowania tej wiedzy,
zebrania w pigułkę i przekazania osobom poszukującym konkretnych informacji w możliwie najbardziej
zrozumiały sposób. Powstały w ten sposób Akademie
Zdrowia. Jest to cykl bezpłatnych spotkań organizowanych przez osoby z różnych dziedzin zajmujących się
zawodowo profilaktyką zdrowotną. Profilaktyka to dziedzina, która domaga się rozwoju – zdrowie bowiem jest
wskazywane jako najważniejsza wartość w badaniach
społecznych.
Jak zatem odpowiednio dbać o zdrowie?
– Powinniśmy to robić umiejętnie, łącząc wiedzę z zakresu odpowiedniego żywienia i wspomagając się naturalnymi składnikami, takimi jak zioła czy przyprawy, ewentualnie stosując wspierające produkty posiadające
odpowiednie certyfikaty i badania kliniczne. Żywność
na naszych straganach i w sklepach jest obecnie zubożona w kontekście zawartości składników odżywczych,
takich jak minerały i witaminy, co związane jest z jej masową produkcją i naciskiem na ilość, nie jakość. Ludzie
są niedożywnieni, choć na ulicach obserwujemy wiele
osób z nadwagą. Brakuje im jednak podstawowych

MY I ZDROWIE
składników w komórkach ciała, tkankach i narządach,
stąd też coraz częściej chorują. Dotyczy to również
dzieci. Długotrwałe niedobory mogą mieć wiele konsekwencji groźnych dla zdrowia. Zwracamy szczególną
uwagę na jelita i odbudowę tego odcinka przewodu
pokarmowego. Często po jego naprawie znikają istniejące problemy i dolegliwości. Drogą do zdrowia jest
robienie w naszym organizmie regularnych porządków.
Podobnie jak co jakiś czas sprzątamy gruntownie nasz
dom lub garaż, aby pozbyć się niepotrzebnych rzeczy,
tak samo posprzątać powinniśmy w swoim wnętrzu.
Coraz więcej osób poinformowanych jest o konieczności oczyszczania organizmu przynajmniej raz w roku.
Mnóstwo ludzi sięga po kuracje przeciwpasożytnicze
nie wiedząc, że bez odpowiedniego przygotowania organizmu, przywrócenia właściwego Ph, odblokowania
głównych filtrów – nerek, wątroby i jelit, oczyszczenia
i regeneracji jelit kuracje te są nieefektywne, powodują
różne dolegliwości związane z nagłym uwalnianiem toksyn. Dlatego na Akademiach uczymy także mądrego
oczyszczania. Za naszymi poradami stoją lata nauki,
wiedzy i doświadczeń, którymi możemy i chcemy się
dzielić.

W jaki sposób można dołączyć do Akademii Zdrowia?
- Z radością witamy w naszym gronie osoby, które ufają nam i razem
z nami osiągają sukcesy zdrowotne w postaci większej ilości energii,
utraty wagi i lepszego samopoczucia. Każda historia pokazuje nam, że
to, co robimy ma olbrzymie znaczenie i sens. Jesteśmy też szczęśliwe,
gdy nasze grono poszerza się o kolejnego specjalistę, który skłonny
jest podzielić się swoją wiedzą i tak, jak my, ma misję szerzenia profilaktyki zdrowotnej. Zapraszamy serdecznie do kontaktu osoby zainteresowane zdrowiem lub współpracą. Nasze spotkania, godziny i lokalizacje można śledzić na stronie www.akademiezdrowia.pl
Tekst i fot. Anna Dolska
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Materiał wyborczy KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Popieram Katarzynę Kretkowskq;
odważna, energiczna, doświadczona, kompetentna.
Wybierzmy ją, a będzie to bardzo dobry wybór
– dla Was, dla Poznania, dla nas wszystkich.

Likwidacja opodatkowania emerytur
i wzrost pensji budżetowych to priorytety
Rozmowa z Katarzyną Kretkowską - społeczniczką, samorządowcem, nauczycielką akademicką i szkolną, lewicową polityczką, aktywistką miejską i tłumaczką.
Jest Pani niezwykle czynną osobą, i to od wielu lat?
– Tak, od 1980 roku, gdy ukończyłam filologię angielską na UAM w Poznaniu i rozpoczęłam tam pracę, ucząc historii kultury i współczesnych
stosunków politycznych i społecznych. Wstąpiłam wówczas do właśnie
utworzonego związku zawodowego „Solidarność” i działałam aktywnie
w opozycji demokratycznej w lat ‘80-tych. Już wówczas miałam lewicowe, socjaldemokratyczne poglądy, tworzyłam „lewe skrzydło” opozycji.
Zawodowo zajmuje się Pani nauczaniem?
– Głównie nauczaniem, na uczelniach i także w szkołach. Obecnie
w jednej z największych szkół średnich w Poznaniu, w Zespole Szkół
Handlowych. Nauczanie i kontakt z młodzieżą są dla mnie ważne. Ale
ukończyłam także studia podyplomowe w Polsce i Wielkiej Brytanii
z zakresu prawa, gospodarki i finansów Unii Europejskiej, z historii kultury, z zarządzania oświatą. Odbyłam kilkadziesiąt zagranicznych staży
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i szkoleń, studia doktoranckie w Szkocji i w Poznaniu.
Byłam główną specjalistką w banku ds. funduszy europejskich, specjalistką ds. promocji międzynarodowej,
koordynatorką międzynarodowych projektów.
Pan Prezydent Kwaśniewski rekomendując Panią,
mówi także o Pani społecznym doświadczeniu. Przez
wiele lat była Pani radną miasta Poznania, znaną
z uporu i skuteczności?
– Byłam radną przez 6 kadencji, od 1994 roku. W latach
1994-1998 byłam także Zastępcą Prezydenta Miasta
Poznania ds. społecznych i oświaty, następnie Przewodniczącą Komisji Oświaty, Wiceprzewodniczącą Rady
Miasta, Przewodniczącą Klubu Lewicy.

Materiał wyborczy KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej
To Klub Lewicy zainicjował przegłosowanie w Poznaniu, jako jednym z 3 miast w Polsce programu Miasto
Przyjazne Starzeniu?
– To prawda. Program realizowany jest obecnie przez
Centrum Inicjatyw Senioralnych i zawiera wiele form pomocy dla osób 50plus - wolontariat, asystent seniora,
złota rączka, czyli pomoc w domu, bezpłatne dowozy
na cmentarze i do lekarzy, pudełko życia. Także z inicjatywy klubu Lewicy w mieszkaniach komunalnych finansowane są przez miasto techniczne udogodnienia dla
osób starszych.
Na Pani dyżury radnej zgłaszało się wiele starszych
osób?
– Owszem. Zazwyczaj chodziło o dramaty życiowe
związane z kosztami życia, brakiem mieszkania czy
zagrożeniem jego utratą. Udało mi się przez te lata
pomóc bardzo wielu starszym osobom. Jednak nadal
nierozwiązanym problemem są niskie emerytury. Tego
z pozycji samorządu nie da się załatwić, stąd decyzja,
by kandydować do Sejmu.
Co konkretnie ma Pani w programie w zakresie emerytur?
– W programie Lewicy jest likwidacja opodatkowania
emerytur, co podniesie ich wysokość, jest wprowadzenie zasady dziedziczenia emerytury przez współmałżonka, tak by wdowa czy wdowiec otrzymywali także,
oprócz swojej, emeryturę po zmarłym małżonku. Jest
także wzrost emerytur do godziwych wysokości. Obecnie
mamy jedne z najniższych emerytur w Europie. To wstyd.

nr

Zakładała Pani w przeszłości liczne stowarzyszenia i inicjatywy społeczne?
– Głównie na rzecz dzieci i młodzieży, kobiet, praw lokatorów, ochrony
środowiska - Stowarzyszenie na rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia, szkołę społeczną „Dębinkę”, autorskie Centrum Informacji dla
Kobiet, które pomagało kobietom w trudnych sytuacjach życiowych,
nowatorskie Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży.
Często widać Panią na demonstracjach…
– Byłam współorganizatorką Czarnych Protestów, koordynowałam
zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem “Ratujmy Kobiety”,
brałam udział w Łańcuchach Światła w obronie sądownictwa i w zawieszonym obecnie nauczycielskim Strajku z Wykrzyknikiem.
Jest Pani lewicową polityczką, wierzy w równość i sprawiedliwość
społeczną. Jakie lewicowe priorytety ma Pani w programie?
– Bardzo wiele konkretnych – przykładowo: wzrost pensji budżetowych o tysiąc złotych, tanie mieszkania na raty, alimenty ściągane
jak podatki, leki po 5 złotych, likwidacja kolejek do lekarzy specjalistów, bezpłatne miejsca w żłobku dla każdego dziecka, przywrócenie
praworządności, równość płac i emerytur kobiet i mężczyzn, więcej
środków na naukę i kulturę, czyste powietrze i zahamowania kryzysu
klimatycznego, odejście od węgla i zamiana 2 milionów pieców węglowych na ekologiczne źródła energii, ochrona praw zwierząt, likwidacja Funduszu Kościelnego i opodatkowanie księży – zapraszam do
lektury całego programu na mojej stronie: www.kretkowska.pl, gdzie
szczegółowo podaję nasze rozwiązania.
W 2015 roku kandydując z 3 miejsca do Sejmu z KW Zjednoczonej
Lewicy zdobyła Pani najlepszy wynik na liście. Teraz znowu kandyduje Pani z 3 miejsca. Życzę powodzenia!

3

KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
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Pokazy handlowe

– o wprowadzaniu nas w błąd
Specjalne zaproszenia na badania lekarskie, które finalnie okazują się handlową prezentacją są częstą praktyką nieuczciwych firm. Na takie pokazy nierzadko przychodzą osoby starsze, które zostały zachęcone wizją
bezpłatnych badań.
Jest to grupa podatna na szereg informacji dotyczących
stanu zdrowia, zwłaszcza jego pogorszenia. W ślad za tym
łatwo jest namówić na zakup drogich produktów, które rzekomo miałyby ich przed tym uchronić. Z pomocą przychodzi
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W jakich sprawach można się do niego zgłaszać, jakie działania
organizacji są nielegalne - mówi Joanna Uchańska, Partner
w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.
Firmy, które prowadzą swoją działalność w trybie zaproszenia na spotkania prozdrowotne będące w praktyce spotkaniami handlowymi, uciekają się do różnych nieuczciwych
praktyk. Ich głównym celem jest zgromadzenie jak największej liczby osób na danym spotkaniu, zwłaszcza osób podatnych na zachęty i przynęty reklamowe oraz marketingowe.
Nierzadko odbierając telefon po drugiej stronie możemy usłyszeć,
że w naszej miejscowości odbywa się spotkanie dotyczące diety lub
zdrowia. Niestety w większości przypadków okazuje się, że faktycznie
jest to pokaz handlowy jakiś produktów, które mają mieć właściwości
uleczające. Następnie potencjalnych klientów namawia się do ich na-
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bycia. Przykłady takich działań są obecnie przedmiotem
postępowań przed Prezesem UOKiK, który zauważa, że
są to niejednokrotnie praktyki niedozwolone. Według
przepisów odnoszących się do tzw. czarnej praktyki rynkowej – art. 6 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (u.p.n.p.r.), tj. zaniechanie wprowadzające w błąd, gdy pomija się istotne informacje potrzebne przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji
dotyczącej umowy, a mianowicie nieujawnienia handlowego celu praktyki, jeżeli nie wynika on jednoznacznie
z okoliczności oraz powoduje lub może spowodować
podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął czy art. 5 ust.
1 u.p.n.p.r., tj. działanie wprowadzające w błąd, jeżeli
działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może
spowodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta
decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął
– są zakazane. Dodatkowo, niedozwolone jest także oferowanie podczas spotkań produktów, które utożsamia
się z wyrobami medycznymi, czyli produktami, które są
w stanie leczyć choroby, zaburzenia lub wady rozwojowe, zgodnie z art. 7 pkt 17 u.p.n.p.r.

Materiał wyborczy KW Zjednoczonej Prawicy

O seniorach
i Evereście
rozmowa z posłem
Bartłomiejem Wróblewskim
– Czy w czasie mijającej kadencji spotykał się Pan z seniorami?
Tak i to wielokrotnie np. z Miejską Radą Seniorów w Poznaniu
oraz z klubami seniorów w różnych miejscach. Wielu seniorów
odwiedzało też moje biura poselskie przychodząc z problemami czy korzystając z 18 punktów darmowej pomocy prawnej
przy moich biurach w Poznaniu i powiecie poznańskim. Łącznie
skorzystało z takiej pomocy ponad 2200 osób, w tym znaczna
część to właśnie seniorzy. Już tylko seniorzy korzystali natomiast
z doradztwa ws. emerytur i rent, które prowadzę przy moim poznańskim biurze przy ul. Św. Marcin 43 (tel. 537-536-194).
– Co w mijającej kadencji zrobiło Prawo i Sprawiedliwość dla
seniorów.
Na pewno ważną rzeczą jest 13 emerytura, która pierwszy raz
została wypłacona w maju 2019 r., a teraz już jak wiemy będzie
corocznym dodatkiem. Natomiast z bieżących zapowiedzi wyborczych to kolejne wsparcie w formie 14 emerytury. Będzie ono
wypłacane od 2021 r. Ponadto warto wspomnieć o programie
Leki 75+, w ramach którego jest darmowy dostęp do leków
dla osób powyżej 75. roku życia. W 2018 r. skorzystało z niego
2,4 mln Polek i Polaków. Istotną zmianą jest także program
Dostępność+, na który do 2023 r. wydanych zostanie ponad
20 mld zł. Celem projektu jest likwidacja barier architektonicznych i transportowych dla osób starszych i niepełnosprawnych.
– Zmieniając temat. Trzy razy wchodził Pan na Everest, a zdobył za ostatnim razem. Czy po drugiej porażce miał Pan
wątpliwości, czy kontynuować tę przygodę. Co przeważyło
w Panu, potrzeba zamknięcia niedokończonych spraw, czy
siła przyciągania Everestu?
Everest uczył mnie przez trzy lata pokory. Góra
nie chciała się poddać. Wyprawy w 2012 r.
i 2013 r. obfitowały w trudne i bolesne doświadczenia. Nie miałem jednak wątpliwości,
że wrócę w Himalaje. To wbrew mojej naturze,
aby zostawiać rzeczy niedokończone, w tym
wypadku niezdobyty Everest i niedokończoną Koronę Ziemi. Inną rzeczą jest, że Everest
–szczególnie od strony północnej – to piękna
i majestatyczną górą. Działa jak magnes.

– Ostatnim razem w 2014 r. wchodził Pan od strony Chin, czyli trudniejszą
trasą, a na dodatek miał Pan rewelacyjne zejście. Można więc powiedzieć, że
ten sukces przyniósł jeszcze dodatkowe bonusy.
Rzeczywiście wchodziłem od strony północnej, od strony Tybetu. Wejście było
dodatkowo trudne z dwóch powodów. Mieliśmy najgorszą od wielu lat pogodę.
Zwykle są w sezonie trzy okna pogodowe tj. dni kiedy można wejść na szczyt.
W tym roku była tylko jedna szansa. Dodatkowo w partiach szczytowych leżało
mało śniegu, co czyniło wspinaczkę znacznie trudniejszą. Atak szczytowy rozpoczęliśmy z obozu trzeciego na wysokości 8.300 m. Trwał 22 godziny. Przez
pierwsze godziny mocno wiało, przez ostatnie intensywnie padał śnieg. Na Dachu Świata byłem po dziewięciu godzinach wspinaczki o 7.30 rano. Zejście było
długie, bo schodziłem bezpośrednio do bazy na wysokości 6400 m.
– Wejściem na Everest zakończył Pan też swoją przygodę ze zdobywaniem
Korony Ziemi. Jak długo trwała ta przygoda?
Przygoda trwała 16 lat. Na pierwszą górę Korony wszedłem w 1998 r. Był to Elbrus
na Kaukazie i było to w czasie podróży wokół Morza Czarnego. Nie myślałem wtedy
o całej Koronie. Także kolejne szczyty Kilimandżaro i Aconcaguę zdobywałem niejako przy okazji, w czasie podróży po Afryce i Ameryce Południowej. Samotne wejście
na Aconcaguę było dla mnie przełomowe. Jeśli ktoś jest w stanie samotnie wejść
na 7000 metrów, może myśleć o ośmiotysięcznikach, a to daje szansę na zdobycie
Korony. Później zdarzyły się Mount McKinley na Alasce oraz Piramida Carstensz na
Papui w czasie podróży po Ameryce Północnej oraz Australii i Oceanii. Natomiast
ostatnie wyprawy na Vinsona i Everest były celami samymi w sobie. Koncentrowałem się wyłącznie na wspinaczce. Na najzimniejszy szczyt Ziemi – Masyw Vinsona
na Antarktydzie – wszedłem w grudniu 2012 r. Cieszę się, że w 2014 r. udało mi się
zdobyć Everest i tym samym zakończyć Koronę Ziemi.
dr Bartłomiej Wróblewski, członek Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu,
konstytucjonalista, poseł na Sejm RP
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Spotkajmy się
przy kawie
Od ponad roku w Poznaniu prowadzona jest akcja Kawa dla seniora
za 2 zł, zainicjowana przez Organizatora społeczności lokalnej. Projekt,
do którego włączyło się już 10 poznańskich lokali, zachęca seniorów
do wyjścia z domu i aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym
i towarzyskim. Polega ona na tym, że w wybranych dniach i godzinach
różne kawiarnie i lokale oferują seniorom tradycyjną kawę lub herbatę
w cenie 2 zł. Jest to więc doskonała okazja na wybranie się ze znajomymi na krótkie pogawędki lub długie rozmowy przy aromatycznym
napoju i w przyjaznej atmosferze. Tym bardziej, że lokale biorące
udział w akcji to miejsca warte poznania, niebagatelne i różnorodne
jak księgarnia, kawiarnia rządzona przez prawdziwe koty, piekarnia,

świetlica rodzinna, klub seniora, pub, kawiarnia artystyczna oraz tradycyjne kawiarnie i restauracje. Każdy
znajdzie coś dla siebie.
Zapraszamy Państwa serdecznie do skorzystania z tej
oferty. Poniżej zamieszczamy listę lokali oraz harmonogram obowiązywania promocji. Przypominamy, że karnety upoważniające do skorzystania z promocji można otrzymać w Centrum Inicjatyw Senioralnych, w Filii
MOPR przy ul. Kościuszki 103, w Bibliotece Raczyńskich
oraz w każdym z lokali biorących udział w akcji Kawa dla
seniora za 2 zł.

NAZWA I ADRES LOKALU

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Księgarnia Klasyczna
ul. Ratajczaka 39 (wejście od ul. 27 Grudnia)

11:00-17:00

11:00-17:00

11:00-17:00

11:00-17:00

11:00-17:00

Kawiarnia Artystyczna Kóltura
ul. 23 Lutego 8

14:00 – 16:00

Klubokawiarnia PIES
ul. Nowowiejskiego 17

18:00 – 20:00

Restauracja Tulipan
Plac Wielkopolski 2

15:00 – 17:00

Weranda Caffe
ul. Świętosławska 10

10:00 – 11:30

Restauracja Savoy
Plac Waryńskiego 9

10:00 – 13:00

Świetlica Cafe
ul. Krakowska 9a

12:30 – 14:00

Projekt Fifna
ul. H. Sienkiewicza 20A

9:00 – 13:00

9:00 – 13:00

Sznytka w Tytce
ul. Nowowiejskiego 15

11:00 – 13:00

12:00 – 14:00

Kocimiętka
ul. Ratajczaka 18 (pod kinem Apollo)
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9:00 – 14:00

9:00 – 14:00

9:00 – 14:00

9:00 – 14:00

9:00 – 14:00

WOKÓŁ NAS
Fundacja PETRA senior, wraz z partnerem – Fundacją PZU
realizuje projekt „Przystań poMOC”.

Przystań poMoc”

– wsparcie dla osób starszych i ich rodzin
Jego celem jest wsparcie osób starszych zależnych w miejscu zamieszkania i ich opiekunów poprzez działania
treningowe i edukacyjne.

Dla seniorów
Osobom starszym zależnym Fundacja zapewnia możliwość skorzystania z bezpłatnych domowych świadczeń
usprawniających. Są to:
* treningi umiejętności czynności codziennych prowadzone przez fizjoterapeutę i/lub terapeutę zajęciowego.
Celem tych działań jest usprawnienie codziennego funkcjonowania osoby zależnej w miejscu jej zamieszkania,
wzmocnienie jej samodzielności, poprawa kondycji psychofizycznej i częściowe odciążenie opiekuna w opiece.
Podczas wizyt domowych trenowane będą m.in. takie
umiejętności, jak wstawanie z łóżka, przemieszczanie się
po mieszkaniu, wstawanie po upadku, podtrzymywanie
zdolności do samoobsługi w czynnościach higienicznych,
usprawnianie funkcji dłoni, reedukacja chodu, trening
orientacji w rzeczywistości. Udzielane będą także wskazówki, jak dostosować funkcjonalnie mieszkanie dla potrzeb niesamodzielnego seniora.
* treningi logopedyczne – treningi sprawności językowej
i komunikacyjnej, prowadzone przez logopedę. Z wiekiem
i w wyniku chorób osoby starsze często borykają się z problemami związanymi z zaburzeniami mowy, artykulacją, nieprawidłową siłą czy intonacją i melodią głosu, mają kłopot
ze znajdowaniem właściwych słów. Trening logopedyczny
jest szczególnie ważny dla osób po udarach.
Jedna osoba może skorzystać z maksymalnie z 10 domowych świadczeń usprawniających – każdego rodzaju. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieli ci seniorzy, których
opiekunowie aktywnie uczestniczą w działaniach edukacyjnych i szkoleniowych.

Dla opiekunów
Opiekunom osób starszych Fundacja zapewnia możliwość skorzystania z bezpłatnych spotkań edukacyjnych
i szkoleń, których celem jest wsparcie ich w opiece nad
podopiecznymi, poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności
związanych ze świadczeniem opieki. Są to:
* 6 spotkań edukacyjnych ze specjalistami: neurologiem,
geriatrą, neuropsychologiem, farmaceutą, dietetykiem
oraz fizjoterapeutą, podczas których istnieje możliwość
zadawania indywidualnych pytań,

* dwudniowe szkolenie „Komunikacja z osobą starszą”. W szkoleniu ujęte
zostały treści związane z różnego typu niepełnosprawnościami występującymi w starszym wieku: demencja i zaburzenia poznawcze, zaburzenia
psychiczne wieku podeszłego, zaburzenia wzroku i słuchu, udary, choroby
przewlekłe.
Podczas działań edukacyjnych, na czas szkolenia, w razie potrzeby, w siedzibie Fundacji zapewnimy opiekę nad seniorem.
Do udziału w projekcie zaproszeni są mieszkańcy Poznania i okolic.
Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne, finansowane z środków Fundacji PZU.
Więcej informacji na stronie www.fundacja.petra-senior.pl
Przy przyjmowaniu zgłoszeń do udziału w projekcie liczy się kolejność
zgłoszeń.
Fundacja PETRA senior, ul. Krasińskiego 4, 60-830 Poznań.
Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu 665 006 501.

Darmowe szczepienia
przeciwko grypie
z opóźnieniem
5 września Miasto Poznań podpisało umowę ze spółką Edictum (ul. Mickiewicza 31) na realizację programu profilaktyki zachorowań na grypę sezonową wśród osób od 60 r.ż. zamieszkujących w Poznaniu, w ramach którego
będą wykonywane bezpłatne szczepienia.
Problem jednak jest z zakupem szczepionek na sezon grypowy. Czasowy
brak szczepionek przeciwko grypie występuje nie tylko w Poznaniu, ale w całej
Polsce, a także w Europie. Wynika to z faktu, że pełen skład szczepionki przeciw grypie w sezonie 2019/2020 został ogłoszony przez WHO o prawie miesiąc
później w porównaniu do lat poprzednich. W związku z tym firmy produkujące
szczepionki musiały rozpocząć ich produkcję z miesięcznym opóźnieniem.
– Szczepienia rozpoczną się prawdopodobnie na przełomie września
i października – mówi Joanna Olenderek, zastępca dyrektora Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. –Jesteśmy w stałym kontakcie
z Edictum. Jak tylko szczepionki zostaną przez nich zakupione, na stronie
Miasta i spółki zamieszczone będą szczegółowe informacje na temat punktów szczepień, na które seniorów zapraszamy.
AD
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Kina studyjne

– dla ciekawych świata
Zapewne wielu z Państwa zastanawiało się nad tym, czym są kina studyjne. Czy jest to nowa nazwa dla kin
tradycyjnych, w odróżnieniu od multipleksów, czy nawiązanie do działających wcześniej pojedynczych kin
studyjnych, czy też wyznacznik pewnego rodzaju standardu repertuaru. W zasadzie można powiedzieć, że
wszystkie te odpowiedzi są prawidłowe, choć każda z nich wymaga pewnego doprecyzowania.
Program „Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych” funkcjonuje od 2005 roku
i zrzesza kina, które podjęły się realizacji pewnych założeń programowych. Należy do nich przede wszystkim wyświetlanie wartościowego
repertuaru, promowanie kina europejskiego, w szczególności polskiego oraz podejmowanie działań edukacyjnych zarówno dla najmłodszych widzów, jak i dorosłej publiczności. Sam podział w nazwie na
„kina studyjne” i „kina lokalne” wskazuje, że część kin robi to w większym zakresie (kina studyjne), a część w trochę mniejszym (kina lokalne). Wynika to ze specyfiki zarówno programowej, jak i lokalizacyjnej
każdej placówki.
Kina uczestniczące w programie są bowiem niezależnymi podmiotami. Nie wiąże je ze sobą żadna forma własności - niektóre obiekty są prowadzone przez lokalne samorządy, pozostałe to ośrodki prywatne lub
zarządzane przez stowarzyszenia. Różnorodność kin działających w Sieci
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to z jednej strony ich największa zaleta, pozwalająca na
dostosowanie się do lokalnych potrzeb, ale ma to też
swoje gorsze strony, gdyż trudno jest czasami działalność
takich obiektów ze sobą porównywać i wyznaczać wspólne standardy. Kinami studyjnymi są bowiem zarówno
duże, wielosalowe instytucje działające w wielkich miastach (takie są np. we Wrocławiu czy Warszawie), ale też
małe jednosalówki rozsiane po całej Polsce. Jak łatwo sobie wyobrazić funkcjonowanie dużego kina w Krakowie
różni się znacząco od działalności kina np. we Wrześni.
Każdy z tych obiektów ma odmienne możliwości realizacji swojej polityki programowej, jest inaczej finansowany,
może jednocześnie grać różną ilość filmów oraz ma dla
otaczającej je społeczności inne znaczenie.

MY I KULTURA
W Poznaniu działa obecnie 6 kin niebędących mul- od tego, ile razy zostanie wyświetlona, to jej jakość techniczna pozostaje
tipleksami - są to Apollo, Bułgarska 19, Charlie Monroe taka sama. Natomiast taśmy filmowe szybko się zużywały i już po kilkudzieKino Malta, Muza, Pałacowe i Rialto. Wszystkie są zrzeszone sięciu projekcjach uszkodzenia były widoczne na ekranie.
w Sieci i we wszystkich w ciągu ostatnich lat zaszło wiele
Podwyższenie standardu i dostęp do filmów premierowych zatrzyprzemian. Ale aby je dobrze zrozumieć musimy się cofnąć mały proces likwidacji kin studyjnych. Od kilku lat obserwujemy trend
pamięcią do roku 1998, kiedy w Poznaniu powstało pierw- powracania widzów - często po latach - do swojego ulubionego kina
sze w Polsce kino wielkosalowe - było to Multikino 51 przy ul. z dzieciństwa. Liczba osób odwiedzających kina studyjne systemaKrólowej Jadwigi. Ekspansja mulitpleksów spowodowała, tycznie się zwiększa, a przyciągają ich nie tylko nowości, ale także inne
że w całej Polsce nastąpił kryzys kin tradycyjnych - w Pozna- atrakcje, jakie oferują swoim widzom te obiekty. Są wśród nich speniu kolejno zniknęły takie znane obiekty jak Bałtyk, Gwiaz- cjalne cykle tematyczne, przeglądy tematyczne, pokazy atrakcyjnych
da, Olimpia, Amarant, Dąbrówka czy wreszcie Wilda. Na dokumentów, klasyki filmowej, retransmisje oper, baletów czy spektapewien czas zniknęło też Pałacowe i Malta. Ten kryzys trwał kli teatralnych ze światowych scen, czasem nawet koncerty, spotkania
mniej więcej do roku 2010-11, kiedy nastąpił intensywny podróżnicze czy inne imprezy filmowo-rozrywkowe. Można powieproces cyfryzacji kin, czyli wymiany starych projektorów na dzieć, że obecnie kina studyjne przeżywają swój renesans i - miejmy
taśmę filmową 35 mm na nową technologię - projektory nadzieję - że stan ten utrzyma się jak najdłużej.
Piotr Zakens
cyfrowe, które, mówiąc w skrócie, są dużymi rzutnikami
Przewodniczący Rady Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych
połączonymi z wbudowanym komputerem. Gdyby kina
Dyrektor programowy kina Rialto w Poznaniu
tego nie zrobiły, to musiałby zostać zamknięte,
ponieważ dystrybutorzy filmowi przestali dostarczać tradycyjne kopie filmowe na taśmie.
Proces ten trwał kilka lat i nie odbyłby się bez
pomocy finansowej Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej oraz - w wypadku Wielkopolski - Urzędu Marszałkowskiego, gdyż obie te instytucje
dzięki działaniom lokalnych przedstawicieli
Sieci Kin Studyjnych, udzieliły kinom wysokiego
wsparcia finansowego, dzięki czemu wszystkie
działające jeszcze instytucje mogły zakupić
nowy sprzęt. Co więcej - tak duża inwestycja
pociągnęła za sobą kolejne i większość kin
przeprowadziła również dodatkowe remonty,
co doprowadziło do znacznego podwyższenia
standardu większości obiektów. Jednocześnie cyfryzacja pociągnęła za sobą szaloną
rewolucję - nie tylko technologiczną, ale także
logistyczną. Otóż po raz pierwszy w historii filmu wszystkie kina otrzymały możliwość wyświe01.10 godz. 13:00 i 15:30| DZIĘKI BOGU
tlania praktycznie każdego filmu premierowo,
08.10 godz. 13:00 i 15:30| CZARNY MERCEDES
niezależnie od tego, w jakiej miejscowości się
15.10 godz. 13:00 i 15:30| BOŻE CIAŁO
znajdują i jakie są duże. W przeszłości liczba
kopii filmów była ograniczona i tylko wybrane
21.10 godz. 13:00 i 15:30| IKAR. LEGENDA MIETKA KOSZA
kina mogły wyświetlać filmy premierowo - były
28.10 godz. 13:00 i 15:30| OBYWATEL JONES
to tylko obiekty w największych miastach. Potem kopie wędrowały do mniejszych kin i do
Cena biletu senioralnego - 12 zł
mniejszych miejscowości. Obecnie film jest
Filmowy Klub Seniora to wyjątkowy program realizowany wspólnie z Siecią Kin Studyjnych.
dostarczany do kin w postaci cyfrowej i można go wyprodukować w dowolnej ilości kopii,
a jego zaletą dodatkową jest fakt, że wersja cyfrowa się nie zużywa, to znaczy, że niezależnie
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XVIII Rejs Seniorów

część II

W poprzednim numerze magazynu „My60+” opublikowaliśmy relację z pierwszej części śródlądowego rejsu
seniorów, którzy zdecydowali się na odwiedzenie Żuław i Warmii, czyli Pętli Żuławskiej i Kanału Elbląskiego.
Dziś kolej na przedstawienie dalszych przygód i relacji kpt. Henryka Kociemby…
Rozpoczynamy rejs po Pętli Żuławskiej. Wczesnym rankiem 09 czerwca oddajemy cumy i wyruszamy z sympatycznego portu FALA. Już o 6.50 wpływamy na Kanał Jagielloński prowadzący na Nogat. Dziś kawał drogi przed
nami, chcemy dotrzeć Nogatem do Malborka. Piękny, szeroki szlak wodny,
oznakowany nawigacyjnie z mnóstwem ptaków i roślinności. Mijamy interesujące wioski, z których widoczne są tylko wieże kościołów, bo wysokie
wały nie pozwalają dokładnie ich zobaczyć. Trzeba byłoby zacumować
i zwiedzić, czas nam jednak na to nie pozwala. Może kiedyś z lądu, samochodem… Dwie śluzy po drodze, wszystko poszło sprawnie i o 13.50 cumujemy do pomostów przy restauracji „U Flisaka”, dokładnie naprzeciw
zamku, na lewym brzegu Nogatu. Dziewczyny przygotowały wspaniały
obiad: zraz zawijany, kasza gryczana, buraczki i barszcz. Jak one to robią?
Jemy na jachcie, mimo że stoimy przy pomostach restauracji. Piękny widok na zamek pomaga nam w szybkim zjedzeniu obiadu, bo już o 15.00
jesteśmy umówieni z przewodnikiem. Oprowadzał nas po zamku przeszło
trzy godziny, aż zmęczeni z przyjemnością usiedliśmy w zamkowej restauracji na kawę i lody. Zwiedzanie bez przewodnika jednak nie ma sensu.
Ania, która mieszkała przez kilkanaście lat w Malborku, zaprowadziła nas na
dworzec kolejowy. Piękna XIX-wieczna architektura, teraz wszystko odnowione. Na ścianach w holu głównym herby miast, z którymi Malbork w dawnych
czasach miał połączenia kolejowe. Warto było to zobaczyć.

Do Wisły
Nazajutrz Nogatem zmierzamy do Wisły. Zatrzymujemy się
jednak na noc w bardzo sympatycznej marinie Biała Góra.
Nowa, dobrze wyposażona, zachęca do pozostania. Przed
nami potężna budowla śluzy z 1851 r. i wrota przeciwpowodziowe oddzielające nas od Wisły i chroniące przed zalaniem Żuław. Ta śluza jest jednak nieczynna. Obok jest nowa.
Jutro się nią przeprawimy na Wisłę.
Wieczorem integrujemy się przy ognisku: kiełbaski, piwo,
śpiewy, a także mecz piłkarski Polska – Izrael. Zrobiliśmy barkowego totka-lotka, zrzutka po 5 zł. Pokaźną sumę 65 zł zagarnął Jacek. Trafił dokładnie. Jak on to wymyślił? Przecież
4:0 to był nierealny wynik…
11 czerwca o 9.56 wpływamy do śluzy Biała Góra i po 20
minutach wypływamy na Wisłę. Widzimy bardzo długą, nieoznakowaną ostrogę po lewej burcie. Prawie niewidoczna
w większości swojej długości, przykryta jest wodą. Trzeba
bardzo uważnie „czytać wodę”, aby nie wleźć na te „kamloty”. Omijamy i szybko staramy się dostać na środek nurtu,
tam bezpieczniej. Na rzece mnóstwo jest znaków brzegowych nakazujących przejścia raz z lewego na prawy, za chwilę z prawego na lewy brzeg rzeki i tak ciągle. Mirka najlepiej
zapamiętała te żółte krzyże i zielone albo czerwone kwadraty.
Wisła szeroka, słabo widoczne oznakowania, trzeba dokładnie przez lornetkę je identyfikować. Mamy sondę głębokości,
to znacznie ułatwia pilnowanie, by nie wejść na mieliznę.
Zmierzamy do Tczewa, jest bardzo duży prąd na Wiśle
(jeszcze jest wysoki stan wody) i trzeba bardzo uważać na
znaki, na głębokości i na tzw. „przemiały”. W Tczewie można
stanąć tylko w jednym miejscu, przy pomostach miejskich,
ale pływający jest krótki, stoją już przy nim dwa jachty. Do
stałego pomostu, który jest bardzo wysoki, przeznaczony dla
dużych statków, nie możemy podejść, bo nie wyskrobalibyśmy się z naszych jachtów na górę. Musimy zdecydować się
na pomost pływający. Miejsca tu akurat tyle, że nasze dwa
jachty się zmieszczą. Będzie trudno, zwłaszcza Bernardowi,
bo jest duży prąd. Trzeba użyć prawie całej mocy silnika. OK.
Poszło nawet elegancko. Cumujemy. Zrobiliśmy miejsce dla
Bernarda, ma mniejsze doświadczenie, więc przekazuję mu
telefonicznie uwagi co do manewrów. Przechwyciliśmy go.
Wspaniale. Wszystko dobrze.

Do Gdańska
W Tczewie upał niemiłosierny, Bernard umówił się ze znajomym, który podjechał do nas autem. Zabraliśmy kanistry, gdyż
nie byliśmy pewni, czy wystarczy paliwa. Lepiej dmuchać na
zimne. Obiad, idziemy do miasta. Najpierw lody, potem zwiedzamy Starówkę. Bardzo ładna i zadbana. Interesujące Mu24 / My 60+ / Nr 4(48)2019
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zeum Wisły i Muzeum Historii Miasta. Muzeum Wisły niestety
już zamknięte. Obejrzeliśmy wystawę w Muzeum Historii Tczewa z historią pierwszej Polskiej Szkoły Morskiej w Tczewie, która rozpoczęła działalność w 1920 r. z kadrą złożoną z legend
polskiej Marynarki Wojennej, np. Mamertem Stankiewiczem,
znanym jako „Znaczy Kapitan”. Zostajemy na noc w Tczewie.
O 9.18 oddajemy cumy, powierzamy się Wiśle i do Gdańska.
Locja informuje, że nie ma już oznakowania na brzegach,
głębokość Wisły jest duża, mielizn nie będzie. Rzeczywiście,
sonda wskazuje ponad 6 m. Płyniemy szybko - Wisła rączo
zmierza do morza nowym ujściem, tzw. „przekopem Wisły”.
Wykonano to ujście sztucznie w 1895 r., aby odciążyć Gdańsk
i Żuławy od wysokiej wody na Wiśle. Musimy dostać się na
Martwą Wisłę poprzez śluzę Przegalina. Na 931 km mijamy
na prawym brzegu śluzę Gdańska Głowa, która teraz nie jest
nam potrzebna. Płyniemy dalej, szukając na lewym brzegu
wejścia do śluzy Przegalina. Nie możemy przegapić, bo za
7 km znaleźlibyśmy się w Zatoce Gdańskiej, a tego chcemy
uniknąć. O 11.50 wchodzimy do czekającej już na nas śluzy.
Bez problemów znaleźliśmy się na Martwej Wiśle. Martwa
Wisła to stare koryto Wisły, która tędy uchodziła do morza.
Teraz połączone jest tylko z morzem i Motławą. Jest rozległym akwenem żeglarskim, mało tu jednak widzimy jachtów
żaglowych, więcej motorowych. Płyniemy do Gdańska, po
prawej burcie Sobieszewo z ładnymi pomostami, ale bez
prądu i wody, przystosowanymi raczej do obsługi statków
białej floty. Plaże Sobieszewskie są bardzo ładne, ale zbyt
daleko od centrum Gdańska. Płyniemy dalej, już zaczyna się
Motława. To wody morskie, ale tam nie płyniemy, oglądamy
się za sympatyczną mariną, aby pozostać dwie noce. Wchodzimy na Wisłę Śmiałą i tam zostajemy na noc. Bernard po
chwili też cumuje, ale po przeciwnej stronie basenu. To Górki
Zachodnie, dzielnica Gdańska znana żeglarzom. Stąd startując z Gdańska, wychodzi się na rejsy morskie, są tu też znane
kluby żeglarskie np. Klub Stoczni Gdańskiej, Delfia, Narodowe Centrum Żeglarstwa, a także Stocznia Wisła. Do centrum
zawiezie nas autobus 111 lub tramwaj wodny. Zaplanowaliśmy pobyt w Gdańsku na dwa dni. Dziś po obiedzie wypad
na plażę do Sopotu, a co?
Przeszliśmy deptakiem Monte Casino na Molo (wstęp
dla seniorów 8 zł), rozłożyliśmy się na plaży i kilku chętnych
poszło się kąpać, ale szybko wrócili, bo przestraszyły ich
glony i zamulenie przy brzegu. Tylko Jacek pokonał glony i poszedł głębiej. Takie same glony były, jak pamiętam,

także w latach 50. ubiegłego wieku, jak jeździłem do babci na wakacje.
No cóż, to nie Adriatyk, a i morze mało słone, co kwestionował Jacek,
który jako jedyny spróbował wody w sopockim morzu. Jak przystało na
„zamożnych Seniorów”, kawę wypiliśmy w renomowanej kawiarni, zamówiliśmy także desery lodowe i świeżo wyciskane soki. Tanio nie było, ale
„co tam”, jak mówią Ala i Iza. Wracamy późno ostatnim autobusem 111.
Nic już nam się nie chce, ale wspaniałą kolację z lampką wina zjedliśmy.
Rano o 8.00 ciężka burza i ulewa. Naokoło grzmoty i błyskawice. Przeszła
trochę z boku, a podobno w Gdyni narobiła dużo szkód. O 9.30, po burzy,
możemy iść do miasta. Autobus zawiózł nas pod Bramę Wyżynną, dalej ul.
Długa, Długi Targ, Bazylika NMP, Motława, Żuraw. Po drodze kilka kawiarenek
(deszczyk stale popadywał) i wspaniałe Muzeum II Wojny Światowej. Piękna
nowoczesna ekspozycja, ogrom obiektywnych informacji, dobre przewodniki
„nauszne”. Koniecznie trzeba to zobaczyć. Wracamy późno. Jesteśmy zmęczeni, nawet „ wściekłego pieska” nie chcemy.

Do Rybiny
14 czerwca - ostatni dzień naszego rejsu. Chcemy dotrzeć do Rybiny. Około
siedem godzin żeglugi przed nami. Przez śluzę Przegalina wracamy na Wisłę,
teraz płyniemy pod prąd. Znacznie wolniej, ale tylko 7 km, aż do Gdańskiej
Głowy, którą przechodzimy o 12.38. Jesteśmy na Szkarpawie. Urocza, spokojna rzeka. W Drewnicy podnoszą nam most, cumujemy do pływającego
pomostu. Zwiedzamy Drewnicę i Żuławki. Tam widzimy piękne, charakterystyczne tylko dla Żuław domy z podcieniami.
19.00 - dotarliśmy do Rybiny, most kolejowy obrotowy na szczęście otwarty.
Podchodzimy do nabrzeża Żeglugi Wiślanej. Rzucamy cumy we wskazanym
miejscu. Koniec rejsu. Jutro zdajemy jachty o godz. 9.00. Ostatni nocleg i „wieczór kapitański”. Wypijamy po dwa „ wściekłe pieski”. Dołączył do nas kapitan
rosyjskiego jachtu „samodziałki” i pokazał nam jego wnętrze. Dość siermiężne
warunki sobie tam stworzył i żegluje z dwoma przyjaciółmi po naszych Żuławach. Jacht nazywał się „Puszka Pandory” z portem macierzystym – Bałtijsk.
Moim zdaniem rejs bardzo udany, wspaniała grupa ludzi, wspaniali żeglarze
o dużych kwalifikacjach, wspaniali przyjaciele. A jakie OBIADY!!! Jakie śniadania i kolacje! Brawo dziewczyny i brawo Jacek (odnalazł kulinarne zdolności)! Brawo Bernard i Roman, poradzili sobie, a to było trudne.
Niech e-mail z mnóstwem zdjęć, które dostałem po rejsie od Grażyny Domeradzkiej będzie podsumowaniem:
„Dziękuję za ten piękny rejs. Pewnie nie miałabym okazji żałować, że nie
widziałam tej Krainy bo nie miałam pojęcia, że takie cudo istnieje. Cieszę się,
że nas zabrałeś w tę podróż barkami. Było wspaniale: łodzie, towarzystwo,
atmosfera, pogoda, przygody i cudne widoki…”
A HOJ
HENRYK KOCIEMBA
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MY I ZDROWIE

Miłorząb
japoński

– by wspomnienia
nie straciły ostrości...
To niezwykła, wręcz mityczna roślina, o fantastycznej historii. Ginkgo biloba należy do rodziny miłorzębowatych.
Miłorząb dwuklapowy zwany także miłorzębem japońskim, faktycznie pochodzi z Chin, gdzie nadal rośnie dziko.
Jest endemicznym reliktem, jednym z najstarszych gatunków na ziemi. Przetrwał do naszych czasów od dawnych epok geologicznych, prawdopodobnie pamięta jeszcze erę dinozaurów. Uprawia się je obecnie niemal w całej
wschodniej Azji, Ameryce Północnej oraz Nowej Zelandii. Do Europy dotarł
dopiero w XVIII w. Występuje też w Polsce, gdzie stanowi ozdobę parków
lub ogrodów botanicznych. Wytrzymuje całkiem dobrze w naszym klimacie,
choć nie osiąga tu swoich maksymalnych rozmiarów. Stosowane jest jako
drzewko dekoracyjne zarówno w przydomowych ogrodach, jak również
jako element aranżacji przestrzeni przy dużych kompleksach zielonych, rewelacyjnie podkreślając urok ciekawych budowli.
Ginkgo biloba odcisnęło swój ślad w historii ludzkości. Pełniło też ważną rolę w życiu duchowym i religijnym – uznawane było za kultowe w buddyzmie. W Chinach, Japonii i Korei jest drzewem świętym. Według wielu
wierzeń – było to ulubione ziele smoków oraz innych mitycznych postaci,
obdarzonych mądrością.
Surowcem wykorzystywanym w terapiach są liście. Zawierają one liczne związki z grupy laktonów diterpenowych (ginkgolidy) i seskwiterpenowych (bilobalid), a także fitosterole, flawonoidy, glikozydy oraz specyficzne biflawonoidy. Na uwagę zasługuje fakt, że zarówno bilobalidy i gingkolidy nie były wcześniej znane i wyodrębniono jej jedynie z liści miłorzębu.
Wymienione wyżej substancje odpowiadają m.in. za rozszerzanie naczyń
krwionośnych w tkankach narządów, poprawiają zaopatrzenie w tlen,
mają szczególny pozytywny wpływ na ukrwienie mózgu. Często stosowane są także jako środek polepszający krążenie obwodowe i mózgowe,
zapobiegające zwapnieniu naczyń. Wykazują działanie przeciwzakrzepowe, zwiększają przepływ krwi i obniżają jej lepkość. Mogą także przyczyniać się do utrzymania prawidłowej wydolności psychicznej i fizycznej.
Tak wyjątkowy skład i szereg substancji nie występujących nigdzie
indziej sprawiają, że miłorząb japoński wspomaga utrzymanie dobrej
sprawności umysłowej, jasności myślenia i funkcji poznawczych na co
dzień. Ponadto, wspomaga krążenie, a dzięki temu przyczynia się do
utrzymania dobrego słuchu i wzroku. Korzystnie wpływa na sprawne myślenie w chwilach wymagających wzmożonego wysiłku umysłowego oraz
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w sytuacjach zwiększonego napięcia. Uznawane jest za
roślinę adaptogenną czyli pomagającą organizmowi przygotować się, a następnie radzić sobie ze stresem. Wielu
zielarzy i farmaceutów poleca miłorząb szczególnie dla
osób w starszym wieku, gdyż pomaga zachować słabnącą z wiekiem pamięć. Natomiast młodsze osoby chętnie
sięgają po produkty na bazie tej rośliny bo wspiera mikrokrążenie w naczyniach mózgowych, przez co przyczynia się do zachowania prawidłowej pracy mózgu – wspomaga koncentrację, ułatwia naukę i zapamiętywanie.
Zawiera też naturalnie występujące antyoksydanty, które
chronią komórki organizmu przed szkodliwym działaniem
wolnych rodników, dzięki czemu opóźniają procesy starzenia organizmu.
Liść miłorzębu jest składnikiem wielu gotowych preparatów ziołowych, szeroko stosowanych w terapiach schorzeń geriatrycznych, do utrzymania prawidłowego słuchu
i widzenia, w zaburzeniach naczyniowych oraz dla zachowania sprawności fizycznej i intelektualnej.
Wśród sposobów podania preparatów z miłorzębu
znajdziemy napary (herbatki z czystego liścia lub w postaci mieszanek ziołowych), kapsułki i tabletki z ekstraktem
miłorzębu oraz wyciągi alkoholowe. Trzeba pamiętać, by
wybierając produkty zwrócić uwagę na jakość i czystość
tego surowca, gdyż preparaty na bazie miłorzębu należy
stosować przez dłuższy okres. Istotne jest również zapoznanie się z możliwymi interakcjami – szczególnie jeśli stosujemy jednocześnie inne leki.
Miłorząb japoński – roślina, którą trudno byłoby przecenić. Dzięki niej wspomnienia wciąż będą wyraźne, a codzienne zadania okażą się prostsze do wykonania!
Joanna Nestorowicz – Kiegiel
www.instytutzielarstwa.pl

Lek Arcalen uśmierza
skutki kontuzji, likwiduje stłuczenia
i siniaki. Na dobre.

Wspiera aktywność
ﬁzyczną. Od pokoleń.
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91% Farmaceutów poleca Arcalen*
ARCALEN ® – Maść 30 g. Stłuczenia, siniaki, obrzęki.
Substancje czynne: 1 g maści zawiera: 20 mg wyciągu gęstego złożonego z Arnica chamissonis Less., anthodium i Calendula officinalis L., anthodium (koszyczków arniki i nagietka) (3 – 7 : 1); 12,5
mg wyciągu suchego z Aesculus hippocastanum L., cortex (kory kasztanowca) (40 – 90 : 1). Wskazania do stosowania: tradycyjnie w różnego rodzaju niewielkich stanach pourazowych, jako środek
ułatwiający i przyspieszający resorpcję małych wylewów podskórnych (siniaków), w przypadku wystąpienia obrzęków po urazach mechanicznych np. przy stłuczeniach oraz do masażu w bólach
mięśniowych po treningach sportowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników, uczulenie na arnikę, nagietek lub inne rośliny z rodziny Asteraceae, dawniej Compositae.
Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. w Poznaniu.
*na podstawie ankiet przeprowadzonych przez PZZ Herbapol Poznań S.A. na grupie 1378 farmaceutów w terminie 6-18.06.2019.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

