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Jeśli zauważyłeś u siebie lub bliskiej osoby utrzymujące się od dłuższego czasu

• smutek, przygnębienie,
• lęk, niepokój, drażliwość
• wahania nastroju lub zaburzenia koncentracji
• trudności z zasypianiem lub wielokrotne wybudzanie się w nocy
• spadek zainteresowania dotychczasowymi aktywnościami
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W iele osób żartobliwie uważa, że przedświą-
teczny czas rozpoczyna się w momencie, kie-
dy w radio popłynie pierwszy raz w grudniu 

przebój zespołu Wham! ,,Last Christmas”. Dla mnie 
taką piosenką jest ,,Kto wie czy za rogiem” De Su. 
Chcąc pomóc w przyjściu świątecznej magii, nie cze-
kając na muzykę z radia, postanowiłam 6 grudnia 
odtworzyć sobie ten utwór na YouTube. Przeczyta-
łam też komentarze pod tym utworem. Ktoś napisał, 
że uwielbia czas świąt, bo ludzie są dla siebie życzliw-

si, że to czas przebaczenia. W odpowiedzi inna osoba napisała, że życzliwi dla siebie 
wszyscy powinni być nie tylko w Boże Narodzenie, ale przez cały rok. Trudno się nie 
zgodzić z taką re�leksją, jednak są sytuacje, którym ten świąteczny czas po prostu 
sprzyja. Mało to jest rodzin, sąsiadów, znajomych, z którymi nie rozmawiamy, bo po-
szło o głupstwo, o którym nawet nie pamiętamy, a teraz jakoś głupio się pierwszemu 
odezwać? Święta to taki dobry moment, żeby zakończyć głupie milczenie, które prze-
cież – choć czasem sami się do tego przed sobą nie przyznajemy – każdemu z nas ciąży. 
Przyjaciel podał mi kiedyś przepis na świąteczną magię: 10 uśmiechów, 6 dobrych 
słów i garść życzliwości. Wszystkie składniki wymieszać, trzymać w cieple i czekać 
aż urosną i ogrzeją nasze serca. 
To przepis też na naszą codzienność. Po co chodzić z posępną miną i mó-
wić źle o innych? Samym nam będzie lepiej okazując życzliwość. Zacznij-
my od uśmiechu. To taki eksperyment społeczny. Uśmiechajcie się do ludzi 
w tramwaju, sklepie i na spacerze. Założę się, że zaledwie jeden na dziesięciu 
nie odwzajemni waszego uśmiechu, ale to dlatego, że pomyśli, że nie uśmie-
chacie się do niego lub będzie nader zamyślony. Przetrenowałam w sklepie. 
U mnie ten eksperyment sprawdził się właśnie 90 procentach. Uśmiecham 
się, inni uśmiechają się do mnie, w końcu wyszczerzyłam się do małej, chyba 
3-letniej dziewczynki, a ona pokazała na mnie palcem i zakrzyknęła do swo-
jej mamy: ,,Jędza!” To był mój jeden na 10 razy. Mimo wszystko, w arto było! 
Wesołych Świąt! 

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

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

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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WOKÓŁ NAS

Uznana jest za propagatorkę tańca jazzowego i aerobiku w Polsce. To 
ona prowadziła pierwsze telewizyjne programy „Aerobik, taniec i gim-
nastyka”, „Ćwicz i tańcz z Olgą”, „Olga proponuje”, które w latach 80. 
emitowane były w niedziele o godz. 11. Napisała 20 prac i 120 artyku-
łów o tańcu i gimnastyce oraz formach gimnastyczno – tanecznych.
Olga Kuźmińska jest doktorem nauk o kulturze fizycznej, tancerką. W 1961 r. 
ukończyła szkołę baletową. Jest instruktorką tańca, trenerką, sędzią w gim-
nastyce artystycznej, a także… instruktorką łyżwiarstwa figurowego. Była 
adiunktem w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego, przez 32 lata kierow-
nikiem zakładu ćwiczeń fizyczno-ruchowych. Była także instruktorką tańca 
w Pałacu Kultury (przez 17 lat) i współzałożycielką Młodzieżowego Zespołu 
„Parada”, który pamięta jeszcze wielu poznaniaków.

Zajęcia z sercem i z muzyką
Grupa około 30 pań jest uprzedzona o mojej obecności. Rozmawiamy, 
czekamy na gospodynię. A gdy ta się zjawia, wydaje się, że za oknem 
właśnie zaświeciło słońce, choć faktycznie siąpi deszcz. Wkracza lek-
ko, uśmiechnięta, wita się z obecnymi i po chwili zaczynają się zaję-
cia przy muzyce. Zostaję wciągnięta „do pary”. Choć kroki się mylą, 
z klaskaniem też nie jest idealnie, to jednak po chwili wszystkie panie 
są zintegrowane i wesołe. Z magnetofonu lecą przeboje, przy których 

nogi „same chodzą”. Przychodzi czas na ćwiczenia na matach. Wcale 
niełatwe. Potem próby nowego układu tanecznego. Godzina zajęć 
mija błyskawicznie. Chwila przerwy i na sali zostają tylko członkinie ze-
społu „Raj seniora”, który pani Olga prowadzi i którym kieruje już od 
lat. Przygotowują się do występu artystycznego podczas XII Dopiew-
skiej Jesieni Teatralnej w Konarzewie. (Jak się potem dowiaduję razem 
z „Rajem seniora” bawiła się cała widownia!)

Z seniorami jest wesoło
W przyszłym roku pani Olga świętować będzie dwudziestolecie pracy 
z seniorami.

- Przygoda z terapią tańcem dla seniora zaczęła się w 2000 roku. 
Zwróciła się do mnie wówczas z prośbą pani prezes Lidia Wrotyńska 

z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bym poprowadziła 
terapię tańcem. Potem doszedł D.K. „Orle Gniazdo”, 
gdzie jestem od 2006 roku. W poprzednich latach mia-
łam 4 duże grupy, ale ponieważ od dwóch lat w Pozna-
niu działa program Trener Senioralny, to dużo seniorek 
odeszło na bezpłatne zajęcia – mówi Olga Kuźmińska. 
- Z tymi paniami, które chodzą trochę dłużej przygoto-
wuję programy na występy, z którymi jeździmy po Wiel-
kopolsce. Wielu ludzi pyta, po co to robię? Ja po prostu 
lubię przebywać z tymi paniami, lubię się z nimi spoty-
kać. Skora ja sama tak dobrze się czuję, to dlaczego nie 
mam tego dać innym?

Pani Olga przyznaje, że kocha swoje życie zawodo-
we. Choć teoretycznie jest na emeryturze, to przecież 
cały czas pracuje. - Praca mnie kocha. Ja chyba ją też. 
Zawsze sobie mówię, że jak już będę na tej prawdziwej 
emeryturze to będę więcej czytać, oglądać telewizję, 
odpocznę sobie. Ale teraz nie mam na to czasu, bo 
przygotowuję się z lekcji na lekcję. Dobieram muzykę, 
by się paniom podobała, by chciało im się ćwiczyć, 
a nawet podśpiewywać. Do każdej lekcji, mimo że mam 

Jej życie to taniec
Nie ma takiej drugiej w Polsce, a prawdopodobnie na świecie. Olga Kuźmińska, tancerka, która ma 78 lat 
a prowadzi zajęcia terapii tańcem i ruchem dla seniorów. Pani Olga zaprosiła mnie na swoje zajęcia do Domu 
Kultury „Orle Gniazdo”.

Pięknie jest dać komuś coś, 
gdy potem się widzi, 
że ten drugi człowiek jest zadowolony.
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WOKÓŁ NAS

tak duży staż nauczycielski, podchodzę profesjonalnie 
i rzetelnie się przygotowuję. W każdej lekcji muszą być 
ćwiczenia na wszystkie partie mięśniowe, trochę tańca, 
trochę integracji – mówi pani Olga. Trudno inaczej ją 
nazwać, jak „po młodzieżowemu”, że jest po prostu po-
zytywnie zakręcona. 

- Jestem pozytywnie zakręcona tylko dlatego, że lubię dać komuś 
radość, a wiem, że swoimi ćwiczeniami i swoim zachowaniem daję 
radość innym osobom. I mało tego, ja też od nich dostaję! Nierzadko 
przychodzę na zajęcia zmęczona problemami rodzinnymi, a tych nie 
brakuje. Ale gdy wchodzę na salę zapominam o tym wszystkim, co 
w domu i przestawiam się na inne tory. Czasami rano płaczę, ale na 
zajęciach daję uśmiech – opowiada pani Olga. Jej życie osobiste nie 
jest usłane różami. Mąż, utytułowany lekkoatleta i trener, zmarł w wieku 
czterdziestu kilku lat. Potem pani Olga zajmowała się swoimi dwiema 
córkami i chorą mamą, którą wspomina z rozrzewnieniem. Jedna z jej 
córek choruje na stwardnienie rozsiane. Ale to naszej bohaterki nie 
złamało. - Urodziłam się w dobrym czasie. Jestem dzieckiem powojen-
nym. Miałam bardzo szczęśliwe dzieciństwo. Otaczały mnie kochające 
osoby. Potem szkoła baletowa, studia na WSWF (teraz AWF) wspomi-
na. - W rodzinie nie było tancerki. Miałam za to wujka kompozytora - 
Zygmunta Willera, który bardzo mi imponował. Napisał m.in. piosenkę 
„Gdzie na mapie świata maleńki znak”. Zawsze się nim chwaliłam.

Miłość do pracy
Pani Olga jest niezwykle skromną, niezwykłą osobą. Jako jedna z 8 

dziewcząt skończyła 9-letnią szkołę baletową w Poznaniu, a w pierw-
szej klasie było ich 60! Mieszkała wówczas w internacie w Kobylnicy 
i czy deszcz, czy śnieg musiała dotrzeć do szkoły. Potem mogła wy-
brać: praca w operze albo studia. - Moja uczelnia, obecnie AWF, we 
wrześniu obchodziła jubileusz 100-lecia. Poproszono mnie o zorgani-
zowanie zjazdu absolwentów. Od rana do wieczora przygotowywałam 
program. Zrobiłam to tak, że tyle gratulacji, ile dostałam po tym zjeź-
dzie, to chyba nie otrzymałam przez całe życie.

Beata Marcińczyk-Klimczak 
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TABLICA 

Program Kawka Bis także w 2020 r.
KAWKA BIS, to miejski program, dzięki któremu po spełnieniu określonych wy-
magań, możliwe jest pozyskanie środków z budżetu Miasta, na likwidację uciąż-
liwych pieców i kotłów opalanych węglem oraz zastąpienie ich ciepłem syste-
mowym, gazem, olejem opałowym, energią elektryczną lub pompami ciepła.

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym najdrobniej-
szych frakcji pyłów, które powstają przede wszystkim na skutek spalania paliw 
stałych w przydomowych piecach, kotłach i w kominkach. 

Wnioski można składać w godzinach pracy urzędu, w siedzibie Wydziału Kształ-
towania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, ul. Gronowa 22a.

Wnioski przyjmowane będą również na 2020 r. w terminie od 02.01. do 
15.03.2020 r.

Informacji dotyczących programu „KAWKA BIS” udzielają pracownicy Wy-
działu Kształtowania i Ochrony Środowiska:

Ewa Nowak - pokój nr 200 - II piętro, tel. 61 878 40 61, 
e-mail: ewa_nowak@um.poznan.pl
Łukasz Rogal - pokój nr 200 - II piętro, tel. 61 878 40 61, 
e-mail: lukasz_rogal@um.poznan.pl
Adres e-mailowy projektu: kawka@um.poznan.pl

Gimnastyka dla seniorów
Fundacja „Srebrne Lata” zaprasza na zajęcia gimnastyki ruchowej. Ćwiczenia odbywają 
się w każdy wtorek oraz czwartek o godz. 16.00 i 17.00 na terenie Klubu Seniora Jesienna 
Rezydencja – w budynku Przedszkola 150 na osiedlu Rusa 12. Zajęcia są bezpłatne.

Kontakt: Fundacja „Srebrne Lata”, tel. 61 877 65 44. 

Wystawa zdjęć Foto-Eko 2019
Do 29 grudnia Palmiarnia Poznańska oraz Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody 
„Salamandra” zapraszają na wystawę Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przy-
rodniczej FOTO-EKO 2019.

Głównym celem konkursu FOTO-EKO jest edukacja przyrodnicza, prowadzona 
poprzez ukazywanie niezwykłości krajowej fauny i flory. Z kilkudziesięciu najciekaw-
szych prac zgłoszonych na konkurs utworzono wystawę, która od nowego roku 
ruszy w podróż po Polsce. Będzie ją można zobaczyć w wielkopolskich szkołach.

Wystawę można oglądać w pawilonie nr IX Palmiarni Poznańskiej.
Godziny otwarcia Palmiarni Poznańskiej: 
od wtorku do soboty: 9:00 - 16:00 (kasa do godz. 15:00) 

w niedziele i święta: 9:00 - 17:00 (kasa do godz. 16:00)
23-25 grudnia 2019: zamknięte
26 grudnia: 9:00 - 17:00 (kasa do godz. 16:00)
Wejście w cenie biletów wstępu do Palmiarni, 
normalny: 10 zł, ulgowy: 7 zł.

Koncert Staropolanie Wielkopolska 
z okazji rocznicy 

powstania wielkopolskiego
27 grudnia, godz. 19
Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach, ul. Piłsudskiego 3a
tel. 61 415 58 51, www.gok-sokol.pl
bilet: 5 zł
Taneczno-wokalny występ, tematycznie oparty na losach 

Polski i regionu w XIX i u progu XX wieku – od tańca kosynierów, 
przez poloneza szlacheckiego z szablami i pieśni patriotyczne 
po wiązankę tańców wielkopolskich.

Koncert w 101. rocznicę wybuchu 
powstania wielkopolskiego

27 grudnia, godz. 19
Luboń, Parafia św. Jana Bosko, ul. Władysława Jagiełły 11
tel. 61 813 00 72, 500 287 325, www.oklubon.pl
wstęp wolny

Termy Maltańskie 55+
Od poniedziałku do piątku (w dni powszednie) w godzinach 

9.00-12.00 baseny sportowe od 8 zł i Aquapark od 9zł. Do każdego 
biletu 30 minut gratis. Ul. Termalna 1, tel. 61 222 61 61. Świat Saun 
od poniedziałku do piątku (w dni powszednie) w godz. 11.00-16.00, 
bilet na 90 min. 19 zł , bilet na 120 min. 29 zł. Zakup biletu do Świata 
Saun upoważnia do korzystania z basenów sportowych i aquapar-
ku (w odpowiednich godzinach). Ograniczeniem do korzystania 
z saun nie jest wiek a stan zdrowia- jeśli masz wątpliwości zasięgnij 
opinii lekarza. Ul. Termalna  1, tel. 61 222 61 61.

Należy pamiętać, że jeżeli pracujemy na emeryturze lub rencie i osiągamy 
przychód, to może on wpłynąć na zmniejszenie lub zawieszenie naszego świad-
czenia. Dotyczy to jednak tylko zarobków z działalności objętej obowiązkowymi 
ubezpieczeniami społecznymi, np. z umowy o pracę.

Zmniejszeniu podlega emerytura lub renta, gdy uzyskany przychód jest 
większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 
1 grudnia kwota ta wynosi 3452,20 zł. Do zawieszenia świadczenia dochodzi 
wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 procent 
przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 grudnia kwota ta wynosi 6411,10 zł. Kwoty 
obowiązują do 29 lutego 2020 r. i zmieniają się co trzy miesiące. 

Gdy przekroczony zostaje próg 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, świad-
czenie umniejsza się o kwotę przekroczenia, maksymalnie zaś (gdy kwota prze-
kroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia) o kwotę:

• 599,04 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy;

• 449,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
• 509,22 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna 

osoba.
Osoba, która jest emerytem lub rencistą, powinna zawiado-

mić ZUS o podjęciu dodatkowej pracy zarobkowej i o wysokości 
osiąganego przychodu. Dotyczy to także jej pracodawcy.

Zawiadomienie ma bardzo istotne znaczenie dla rozliczenia 
emerytury lub renty. Gdy emeryt/rencista go nie złoży, ZUS zażą-
da zwrotu świadczeń, które nie przysługiwały.

O osiąganym przychodzie emeryt musi zawiadomić ZUS, nie-
zależnie od swojego pracodawcy (płatnika składek).

Od grudnia zmieniły się limity zarobków na emeryturze i rencie
Przejście na emeryturę, czy rentę nie oznacza zakazu pracy na niej. Jeżeli chcemy i mamy siłę, to możemy dalej praco-
wać, trzeba jednak pilnować, aby osiągane dochody nie spowodowały obniżenia lub zawieszenia świadczenia wypła-
canego przez ZUS. Limity zarobków zmieniają się co trzy miesiące.
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Raport „Najlepsze Miasta dla Seniorów 2019” został przy-
gotowany na podstawie danych z urzędów miast, GUS, policji 
i NBP. Wzięto w nim pod uwagę także informacje o cenach 
miesięcznych biletów komunikacji miejskiej. Na pierwszym 
miejscu rankingu znalazł się Poznań. Drugie miejsce zajął Kra-
ków, na podium znalazła się również Bydgoszcz. 

Miasto Poznań przystąpiło w 2017 r. do międzynarodo-
wego programu „Miasta Przyjazne Starzeniu”, którego ini-
cjatorem jest Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), i uzy-
skanie w rankingu tytułu Najlepszego Miasta dla Seniorów 
jedynie potwierdza, że uzyskał tytuł nieprzypadkowo. 

Obecnie jest wiele miejsc, w których seniorzy mogą 
wspólnie spędzać czas, rozwijać pasje czy uzyskać opie-
kę i wsparcie. Jak się okazuje, najwięcej Klubów Senio-
ra w stosunku do liczby mieszkańców w wieku 60+ jest 
w Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu, z kolei na końcu ze-
stawienia uplasował się Białystok, który znacznie odbiega 
od reszty stawki.

Jedna z ważniejszych kategorii jest dostępność opie-
ki medycznej, mająca wpływ na komfort życia seniorów. 
Najistotniejsze dla seniorów były kryteria: stan dostępu 
do szpitali, przychodni geriatrycznych, POZ, punktów noc-
nej i świątecznej pomocy lekarskiej oraz domów opieki 
społecznej w poszczególnych miastach. Po podsumowa-
niu powstał ranking główny opieki medycznej, na pod-
stawie którego przyznano punkty, które zostały wliczone 
do klasyfikacji generalnej raportu. I tak: pierwsze miejsce 
zajął Olsztyn. Tuż za liderem uplasowały się Katowice, 
a na trzecim miejscu Kraków.

Obecnie wiele miast dba o dostosowanie transpor-
tu publicznego do potrzeb osób starszych, niepełno-
sprawnych czy też z dziećmi, co zasługuje na pochwałę. 
 Pod względem dostępności komunikacji miejskiej w prze-
liczeniu na mieszkańców 60+ najlepiej jest: w Katowicach, 
Gorzowie Wielkopolskim i Opolu, a najgorzej w Bydgosz-
czy i Łodzi. Jednak należy podkreślić, że wszystkie ana-
lizowane miasta są na zbliżonym poziomie i na bieżąco 
wprowadzają nowe udogodnienia dla osób starszych 
oraz zwiększają tabor. 

Wyjątkowo ważnym problemem jest aktywizacja seniorów i działania 
władz na rzecz seniorów. Tutaj istotnymi kryteriami były kwestie mające 
wpływ na komfort życia osób starszych, m.in. o to, czy funkcjonuje u nich 
Karta Seniora, Miejska Rada Seniorów, Centrum Aktywności Seniora, a tak-
że jakie działania skierowane do tej grupy społecznej finansuje dane mia-
sto. Z analizy wynika, że osoby w wieku 60+ nie mogą narzekać na nudę 
czy brak opieki. W miastach dostępne są różnego rodzaju zajęcia – nie tyl-
ko sportowe czy artystyczne, ale też podnoszące kompetencje, np. z ob-
sługi komputera, języka angielskiego. Oprócz tego różnego rodzaju dzia-
łania wspomagające, jak bezpłatne badania, szczepienia przeciw grypie, 
konsultacje z lekarzami, czy wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego. Senior 
może liczyć także na bezpłatną pomoc w domowych naprawach, czy też 
darmowe usługi taksówkarskie. wśród miast, które wyróżniają się pod tym 
względem, znalazły się: Poznań, Wrocław i Szczecin, które zdobyły najwięk-
szą liczbę punktów. Na końcu stawki znalazł się Gorzów Wielkopolski. 

Wśród działań dofinansowywanych przez miasto Poznań jest wiele 
programów w ramach Pakietu Poznań Viva Senior zawierającego koszyk 
bezpłatnych usług dla najstarszych mieszkańców Poznania, których ilość 
przekracza czterdzieści usług, co jest ewenementem w skali kraju. Między 
innymi to właśnie dzięki działaniom Miejskiej Rady Seniorów, Centrum Ini-
cjatyw Senioralnych oraz wielu bezimiennych działaczy i wolontariuszy, mia-
sto uzyskało w rankingu tak wysokie miejsce. Jest to wyjątkowe wyróżnienie, 
pozwalające na optymistyczne spojrzenie w przyszłość dla tej grupy spo-
łecznej. Należy wyrazić nadzieję, że Poznań nadal będzie miastem wiodą-
cym w zakresie polityki senioralnej.

Roman Szymański 

Raport

Najlepsze miasta dla seniorów 2019
Nasze społeczeństwo starzeje się. Według danych GUS w 2018 r. liczba ludności Polski wynosiła 38,41 mln. 
W tej grupie było ponad 9 mln osób w wieku 60+, które stanowiły prawie ¼ ogółu społeczeństwa. To znacząca 
grupa Polaków, która z roku na rok rośnie w siłę. Szacuje się, że jeśli nic się nie zmieni, w 2050 r. liczba osób 
w wieku 60+ będzie wynosić 13,7 mln, czyli ponad 40% społeczeństwa. Jak zatem powinny wyglądać miasta 
przyjazne osobom w wieku 60+? Co jest istotne dla seniorów? Po analizie 18 miast stworzono ranking ocenia-
jący ofertę dla osób 60+. Gdzie seniorom żyje się najlepiej? 
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Poznań jest w czołówce rankingu miast przyjaznych starzeniu się. 
Jakie działania na rzecz seniorów w mijającym roku są według 
pana najważniejsze i godne wyróżnienia?
Miasto konsekwentnie realizuje przyjętą w 2017 r. P olitykę Senioralną 
tak, by kompleksowo zaspokoić potrzeby jego najstarszych mieszkań-
ców. W mijającym roku kontynuowaliśmy dotychczasowe projekty, roz-
wijaliśmy je i wdrażaliśmy nowe rozwiązania.

Od 2017 r. Miasto realizuje projekt „Poznań Viva Senior”, który jest 
pakietem innowacyjnych usług dla seniorów. Pakiet jest stale rozwi-
jany i obecnie w jego skład wchodzą: „Karta Seniora – Poznańska 
Złota Karta” - ramach karty 130 partnerów udziela specjalnych zniżek 
dedykowanych seniorom, „Taksówka dla Seniora” dla osób mają-
cych problem z samodzielnym przemieszczaniem się, „Złota Rączka 
dla Seniora”, czyli bezpłatne, drobne naprawy w domach seniorów, 
„Książka dla Seniora” – usługa bezpłatnego dowozu książek z miej-
skiej biblioteki, „Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego” – 
bezpłatne wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, a także „Mobilna 
pielęgnacja paznokci u stóp seniorów”, „Poznańskie Pudełko Życia” 
– zawierające najważniejsze informacje o stanie zdrowia seniora, „My-
cie okien w domu seniora”, „Porządkowanie nagrobków osób bliskich 
seniorom” oraz „Transport seniorów na terenie miejskich cmentarzy”. 

W 2019 r. wdrożony został projekt pt.: „Kultura dla Seniora”, w ra-
mach którego osoby starsze mogą bezpłatnie korzystać z oferty po-
znańskich teatrów. W mijającym roku zaproponowano poznańskim se-
niorom 13 wydarzeń kulturalnych, wśród nich znalazły się m.in. spekta-
kle: „Evita”, „Pippin”, „Zakonnica w przebraniu”, „Za-Polska”, „Miłość 
do 3 pomarańczy”, „Fryderyk Wielki”, „Drugi spektakl”, „27 Grudnia”, 
„Koziołek Matołek” oraz koncert świąteczny „Swingowe święta”.

Nową propozycją wdrożoną w 2019 r. były także „Mikrogranty dla 
seniorów”. Składają się na nie dotacje na działania integracyjno-ak-

tywizujące środowisko osób starszych oraz inicjatywy 
międzypokoleniowe, które realizowane są przez grupy 
nieformalne (co najmniej 3-osobowe) seniorów i se-
niorek, mieszkających w Poznaniu. Celem programu 
„Mikrogranty dla seniorów” jest wsparcie aktywności 
społecznej osób w wieku 60 lat i więcej, poprzez umoż-
liwienie realizacji działań grupom nieformalnym (w tym 
także z klubów seniora) oraz podnoszenie jakości życia 
społeczności lokalnej.

Kolejną inicjatywą jest akcja „Senior maluszka tuli”, 
czyli nowy projekt międzypokoleniowy, który ma na celu 
pomoc zarówno rodzicom jak i pracownikom szpitala 
w opiece nad dzieckiem podczas pobytu na oddzia-
le noworodkowym. Rodzice, których dzieci urodziły się 
w szpitalu, a którzy z różnych względów osobistych 
i rodzinnych nie mogą sprawować nad niemowlęciem 
osobistej opieki, mogą liczyć na pomoc ze strony wo-
lontariusza. Pomoc ze strony wolontariusza 60+ polega 
na spędzaniu z dzieckiem czasu w szpitalu.

Zanim wolontariusze weszli na oddział zostali przeszko-
leni przez personel medyczny i pozamedyczny szpitala, 
m.in. z zakresu odpowiedniego ubioru, zachowania wyma-
ganego reżimu sanitarnego, ochrony danych osobowych 
itp. Wszyscy wolontariusze odbyli także na oddziale prak-
tyki w formie warsztatów, w celu nabycia podstawowych 
umiejętności.

Każdy wolontariusz musi przejść rozmowę kwalifika-
cyjną z psychologiem i koordynatorem ze strony szpita-
la. Wsparcie odbywa się zgodnie z potrzebami wyrażo-
nymi przez rodziców dziecka.

Seniorzy 
to zróżnicowana 
grupa społeczna
Z Jędrzejem Solarskim, Zastępcą Prezydenta
Miasta Poznania, rozmawia Anna Dolska 
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Wreszcie od września tego roku wdrażamy projekt 
„Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców 
Miasta Poznania”, realizowany dzięki uzyskanemu dofi-
nansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Celem projektu jest urzeczywistnianie polityki 
senioralnej w Mieście, poprzez ułatwienie jego bene-
ficjentom (osobom niesamodzielnym oraz ich opie-
kunom faktycznym) trwałych, wysokiej jakości usług 
społecznych oraz opieki medycznej. Projekt przewiduje 
realizację w domach beneficjentów ponadstandardo-
wych usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych, 
szkolenia opiekunów osób niesamodzielnych, funk-
cjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 
i pielęgnacyjnego, zapewnienie zaspokojenia potrzeb 
z zakresu teleopieki oraz usług opiekuńczych i specja-
listycznych, utworzenie i funkcjonowanie Dziennego 
Domu Opieki Medycznej (leczenie w warunkach zbli-
żonych do domowych), realizację usług asystenckich 
dla osób z niepełnosprawnością, organizację centrum 
usamodzielniania.

W tym roku została powołana nowa Rada Seniorów? 
Jak układa się współpraca Miasta z Radą? 
W styczniu 2019 r. został powołany nowy skład Miejskiej 
Rady Seniorów na IV kadencję. Mimo iż od jej pracy nie 
minął jeszcze rok, już dziś mogę z najwyższym uznaniem 
odnieść się do jej zaangażowania i inicjatyw podejmo-
wanych na rzecz poprawy jakości życia najstarszych 
mieszkańców Poznania. 

Współpraca Miasta z Miejską Radą Seniorów zaowo-
cowała imponującym powiększeniem oferty skierowanej 
do osób starszych. Zaangażowanie i aktywność Miejskiej 
Rady Seniorów są dla władz Miasta inspiracją i motywa-
cją do kontynuowania aktualnych i planowania kolejnych 
działań na rzecz poznańskich seniorów. Odbywam regu-
larne spotkania z Prezydium Rady, podczas których dys-
kutujemy o ważnych dla seniorów sprawach oraz konsul-
tujemy nowe, projektowane działania.

Od kilku lat zajmuje się pan sprawami seniorów 
w mieście. Czy sami seniorzy zmienili się na przestrze-
ni tych lat? 
Seniorzy stanowią bardzo zróżnicowaną grupę społecz-
ną, stąd nie można postrzegać ich potrzeb i potencjału 
w sposób jednakowy. W grupie tej można wyróżnić za-
równo osoby aktywne fizycznie i społecznie, samodziel-
ne, utrzymujące satysfakcjonujące relacje z bliskimi 

i przyjaciółmi, jak i osoby mniej samodzielne, czy zależne od innych 
osób lub instytucji. Obserwowaną zmianą jest coraz większa aktyw-
ność seniorów i rosnące zainteresowanie działaniami Miasta i przygo-
towywaną ofertą. Założyć można, że jest to efekt realizowanej polityki 
senioralnej i stałego rozwoju oferty dedykowanej seniorom.

Z aktywnymi seniorami nie ma problemu, bo sami się angażują 
w działania, ale jak dotrzeć do tych nieaktywnych, którzy nie wy-
chodzą z domu? Miasto ma dla nich plan działania?
Staramy się znaleźć rozwiązania, które pozwolą coraz skuteczniej do-
cierać do mniej aktywnych mieszkańców, tych, którym trudniej wyjść 
ze swojego domu czy dotrzeć do centrum miasta. Centrum Inicjatyw 
Senioralnych nawiązuje współpracę z radami osiedli oraz poznańskimi 
parafiami, bo to one są najbliżej mieszkańców. Od dwóch lat wyda-
jemy czterostronicowy dodatek do Gazety Metropolitalnej, pt.: „Ak-
tywny Senior”, zawierający ważne dla seniorów informacje w 40 tys. 
egzemplarzy. Od stycznia 2020 r., co miesiąc ukazywać się będzie 
dwunastostronicowy „Senioralny Poznań” w całości poświęcony te-
matom ważnym dla seniorów.

Miasto wspiera też projekty organizacji pozarządowych, które pole-
gają na pomocy udzielanej przez wolontariuszy w środowisku zwłasz-
cza niesamodzielnych seniorów. 

Seniorzy mieszkający w zasobach komunalnych mogą liczyć na 
wsparcie miasta np. w remoncie. Co z tymi, którzy mieszkają w pry-
watnych kamienicach, czy blokach spółdzielczych? Czy oni także 
mogą liczyć na pomoc samorządu?
Rzeczywiście, pilotażowy projekt mikrograntów na dostosowanie 
mieszkań seniorów, dotyczył mieszkań komunalnych. Od kilku już 
lat realizowany jest jednak także projekt „Mieszkania dla seniorów”. 
Mieszkania dla seniorów z zasobów PTBS Miasto pozyskiwało i nadal 
pozyskuje na podstawie umów z TBS o partycypacji w kosztach bu-
dowy lokali. Mieszkania w ww. budynkach zostały przeznaczone dla 
osób starszych, mieszkających zarówno w lokalach komunalnych, jak 
i w zasobie prywatnym, które spełniały kryteria określone w stosow-
nych zarządzeniach Prezydenta Miasta Poznania.

Czego chciałby pan życzyć poznańskim seniorom z okazji świąt 
i Nowego Roku? 
Życzę, aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia pełne były cie-
płych, rodzinnych chwil, by był to dla wszystkich Państwa radosny, 
wyjątkowy czas. Proszę też przyjąć najlepsze życzenia noworoczne. 
W nadchodzącym 2020 r. życzę Państwu rodzinnego ciepła, radości 
oraz życzliwości, tak by każdy dzień był pełen optymizmu i wiary w lep-
sze jutro. Nam wszystkim życzę natomiast, aby wszelkie podejmowane 
działania wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców Poznania, 
w tym w szczególności osób starszych. 
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Projekt prowadzony przez Fundacja Enea we współpracy ze 
Stowarzyszeniem My50+ oraz Komendą Wojewódzką Państwowej 
Straży Pożarnej w Poznaniu obejmuje cykl spotkań warsztatowych 
dla seniorów poświęconych tematyce bezpieczeństwa ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących bezpieczeństwa 
konsumenckiego, zagrożeń pożarowych oraz zasad udzielania 
pierwszej pomocy. W ubiegłym roku w ramach projektu zorganizo-
wano 10 spotkań w miejscowościach z terenu województw: wiel-
kopolskiego i lubuskiego. W tym roku rozszerzył się nie tylko zasięg 
– projekt zawitał aż do Połańca - ale też o liczbę warsztatów do 13. 

- Z seniorami spotykaliśmy i edukowaliśmy ich nie tylko 
w klubach seniora, ale też w ramach Uniwersytetów III Wieku, 

Forum Seniorów i podczas targów Viva Seniorzy! w Poznaniu, 
które co roku odwiedza kilka tysięcy osób – wyliczają liderzy 
projektu. 

W każdym warsztacie uczestniczą wolontariusze zarówno 
z Fundacji Enea, z Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej 
oraz ratownicy medyczni z Grupy Enea. 

W ramach projektu ,,Enea dla pokoleń” doposażani są 
strażacy. W tym roku ze środków przekazanych przez Fundację 
Enea zakupiono 15 zestawów do profesjonalnego mierzenia 
napięcia prądu, z których 5 otrzymały jednostki OSP z Pozna-
nia, a pozostałe strażacy z miejscowości, gdzie odbywały się 
spotkania w ramach projektu. 

Drugi rok projektu 
za nami 

Uczestnictwem w Forum Seniora, które odbyło się 4 grudnia w Nowej Soli zakończono tegoroczną edycję 
projektu ,,Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie”.  

Podczas targów Viva Seniorzy! w Poznaniu nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem 

ENEA DLA POKOLEŃ
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ENEA DLA POKOLEŃ

Z kolei podczas każdego warsztatu, jego uczestnicy mają szansę 
otrzymać czujniki czadu, biorąc udział w quizie o bezpieczeństwie. Dą-
żąc do zwiększania zasięgu przekazywanej wiedzy, w ramach projek-
tu, we współpracy z Radiem Poznań i MC Radiem przygotowano cykl 
12 audycji pt. ,,Mądrej głowie” (emisje w sobotę przed południem), 
w której wraz zaproszonymi gośćmi poruszane są tematy z zakresu 
prawa konsumenckiego, udzielania pierwszej pomocy i jak nie dać się 
oszukać przestępcom wyłudzającym pieniądze od starszych osób. 

- W przyszłym roku również zamierzamy kontynuować nasz projekt 
– mówi Agata Goor z Fundacji Enea. – Chcielibyśmy wzbogacić go 
o kolejne elementy związane ze zdrowiem i walką ze smogiem. 

Członkowie Klubu Seniora ,,Zorza” z dużym zaangażowaniem ćwiczyli 
udzielanie pierwszej pomocy

Podczas Forum Seniora w Bydgoszczy każdy chciał sobie zrobić 
zdjęcie z naszym prowadzącym redaktorem Jurkiem Piasnym 

Enea dla pokoleń 2019 Enea dla pokoleń 2019 Enea dla pokoleń 2019 
w liczbach w liczbach w liczbach 

Spotkanie w Nowej Soli zakończyło tegoroczną edycję projektu 

W audycji w cyklu ,,Mądrej głowie” rozmawialiśmy o prawach konsumenta
Strażacy z poznańskiej OSP otrzymali sprzęt zwiększający ich 
bezpieczeństwo
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„Gospodarz Domu” jest kontynuacją i rozszerzeniem programu 
„Dozorca”, który funkcjonuje od połowy 2018 roku. Zapewniał on moż-
liwość odpracowania długu poprzez czynności porządkowe na tere-
nie miejskich nieruchomości. Średnio pracę wykonuje ok. 100 osób 
miesięcznie, a kwota odpracowania zadłużenia sięgnęła już prawie 
700 tysięcy złotych. Oprócz poprawy jakości sprzątania w miejscach, 
gdzie wprowadzony został program „Dozorca” znacząco zmniejszyła 
się liczba aktów wandalizmu. Zarząd Lokalnych Zasobów Lokalowych 
postanowił zmodyfikować ten popularny program i od 1 stycznia 2020 
roku uruchomiony zostanie „Gospodarz Domu”, który daje szanse pra-
cy nie tylko dłużnikom. 

Głównym założeniem i korzyścią programu będzie aktywizacja 
zawodowa mieszkańców zasobu komunalnego do dbałości o prze-
strzeń, w której zamieszkują. Poznaniacy często utożsamiają się z miej-
scem zamieszkania i tworzenie lokalnej wspólnoty znacząco wpłynie 
na poprawę czystości w miejskich budynkach. Gospodarz Domu 
będzie mógł też na bieżąco identyfikować potrzeby w zakresie eks-
ploatacji budynku, a poprzez bezpośredni kontakt z administratorem 
budynku szybkość wykonania prac ulegnie poprawie.

Zakres prac będzie obejmować między innymi sprzątanie po-
wierzchni wspólnych i terenu zewnętrznego, pielęgnację zieleni czy 
odśnieżanie. Gospodarz Domu będzie dystrybuował korespondencję 
ZKZL, zgłaszał usterki techniczne oraz wykonywał odczyty urządzeń po-

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

Innowacyjny program ZKZL „Gospodarz Domu”.

Wspólnie z poznaniakami będziemy dbać 
o miejską przestrzeń

Już pierwszego stycznia ruszy nowy, innowacyjny program dla mieszkańców Poznania „Gospodarz Domu”. 
ZKZL planuje zaangażować do programu ok. 300 osób.

miarowych.  Praca Gospodarza Domu będzie oceniana 
przez samych mieszkańców, którzy będą mogli wyrazić 
swoją opinię w ankiecie na stronie ZKZL lub poprzez 
bezpłatną aplikację mobilną. 

 Każdy Gospodarz Domu zostanie zatrudniony na 
podstawie umowy o pracę. W pierwszej kolejności będą 
zatrudnione osoby mieszkające w budynkach w których 
będą świadczyły prace. Czas pracy będzie miał charak-
ter zadaniowy, a wynagrodzenie będzie uzależnione od 
ilości metrów kwadratowych powierzchni obsługiwanej 
przez danego gospodarza. Wszyscy pracownicy otrzy-
mają niezbędne narzędzia do pracy oraz ubrania robo-
cze. Wsparciem dla Gospodarzy Domu będzie serwis 
mobilny, czyli pracownicy zatrudnieni przez ZKZL będą 
pomagać gospodarzom w trudniejszych pracach lub 
w razie choroby zastąpią go. 

Wnioski o dołączenie do programu można składać 
przez internet, w siedzibie spółki ZKZL przy ul. Matej-
ki 57 oraz w pięciu punktach obsługi klienta. Gospo-
darz Domu to kolejny krok ZKZL w kierunku ścisłej 
współpracy z najemcami, co z pewnością spowoduje 
lepszą komunikację, szybsze działanie oraz zadowole-
nie mieszkańców lokalnych społeczności. 

WOKÓŁ NAS
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 Zapach i smak 
Bożego Narodzenia 

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się nieuchronnie. Co zapobiegliwsi smakosze zdążyli już wyrobić miodowe 
ciasto na mące żytniej; fermentuje teraz w dzieży i powoli nabiera wspaniałej głębi. Innym znów wystarczą 
korzenne ciasteczka, czy szybki piernik, ale i one mogą być nadzwyczaj smaczne i udane, jeżeli zostaną od-
powiednio przyprawione. 

Niewielu zdaje sobie sprawę, iż pierniczki mają długą historię. Ciastka sło-
dzone miodem, posypane pieprzem i innymi ostrymi przyprawami jedli już 
Rzymianie za czasów pierwszego cesarza - Oktawiana Augusta. Tradycje kuli-
narne przetrwały u Bizantyjczyków, którzy lubowali się w intensywnych, wręcz 
orientalnych smakach. Rodzime przepisy przywozili greccy mnisi podróżujący 
do klasztorów na południu Francji, gdzie dostosowywano je do zasobności 
lokalnych spiżarni. Kilka wieków później korzenne ciastka dobrze znano i wy-
piekano w Anglii, Niemczech, Czechach, w Polsce i na Litwie. Zrazu były kosz-
townym przysmakiem z uwagi na przyprawy, lecz dzięki kolejnym odkryciom 
geograficznym i rozwojowi handlu, ich cena stopniowo spadała. Zdarzało się, 
że ciastkom nadawali smak... aptekarze! Mając dostęp do zagranicznych su-
rowców, komponowali i sprzedawali w swoich aptekach i drogeriach własne 
mieszanki, zapoczątkowując w ten sposób lokalne, trwające do dziś tradycje. 
Dlatego chcąc odtworzyć dawne smaki, musimy sięgnąć nie tylko do histo-
rycznych już ksiąg kulinarnych, ale również farmaceutycznych receptariuszy.

Przeglądając liczne przepisy na pierniczki i ciasta korzenne zauwa-
żyłem, że o ile było to możliwe, używano surowców świeżych. Obecnie 
jesteśmy bardzo wygodni: otwieramy odpowiednią paczuszkę i dozuje-

my przyprawy zmielone na bardzo drobny pył. Owszem, 
to ma aromat i nadaje pożądanego smaku, ale kojarzy 
się to z produkcją masową, maszynową, a nie ręcznymi, 
domowymi wypiekami. Popatrzmy na początek przepisu 
z początku XVIII wieku (jednostki uwspółcześniłem):

Weź 2 kilogramy mąki i zmieszaj ją z 75 gramami świe-
żo startego imbiru...

Gorąco zachęcam do używania - w miarę możliwości - 
przypraw całych, niezmielonych, które można rozdrobnić 
we własnym zakresie. Świeży imbir, goździki, gałka musz-
katołowa, ziele angielskie, czy drzazgi kory cynamonowca 
nie są drogie, łatwo je zetrzeć lub utłuc, a oddadzą znacz-
nie więcej tak miłego nam podczas świąt aromatu. Nie 
bójmy się przyprawić ciasta! Dzisiejsze proporcje umiesz-
czane w książkach czy na opakowaniach, w porównaniu 
z tymi sprzed 100, 200, czy 300 lat są wręcz mikroskopijne! 
Czymże jest łyżeczka albo dwie w porównaniu z całą górą 
mąki? Kontynuując wspomniany przepis:
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...dolej miodu, zagnieć z tego ciasto z 250 gramami 
masła. Dodaj 60 gramów świeżo utłuczonych nasion 
kminku, tyle samo sproszkowanej skórki pomarańczowej, 
kilka rozgniecionych nasion kolendry i dwa jaja.

200 gramów świeżych przypraw aromatyzuje dwa ki-
logramy mąki - to doprawdy wielka proporcja; pomyślmy 
o niej, piekąc w domu. Oczywiście preferencje smakowe 
mocno zmieniły się od tamtego czasu i nie do pomyślenia 
są słodkie pierniczki z dominującym kminkiem, ale imbir, 
kolendra, czy skórka pomarańczowa wciąż są chętnie 
wykorzystywane. Jednak popatrzmy - tych przypraw jest 
zaledwie kilka, ale każda w smaku będzie wyczuwalna 
i harmonijna z pozostałymi. Kto sprawdzał współczesne 
mieszanki handlowe? Składników w tych paczkach jest 
bez liku: ziele angielskie, goździki, cynamon, anyż, gałka 
muszkatołowa, imbir, kolendra, kardamon, pieprz, koper, 
niekiedy nawet gorczyca i wspomniany kminek. Wszystkie-
go na bogato, tak wiele i różnorodnie, że finalnie zlewa się 
to w jeden, indyjsko-amerykański smak, w którym niczego 
od siebie odróżnić nie można. Jeszcze gorzej, gdy pro-
ducenci sztucznie zwiększają objętość kompozycji kakao, 
cukrem, albo - co już jest dla mnie kryminałem - zwykłą 
mąką. Prostota to esencja pierniczków, tych przypraw wy-
starczy zaledwie kilka, aby nadać korzennego aromatu!

Mogą się Państwo zacząć śmiać na to co napiszę, ale 
wystarczą jedynie trzy składniki, aby uzyskać doskonałą, 
bazową mieszankę, kolejne dodatki zależą już od naszej 
woli. Przyprawy te powtarzają się w licznych XIX i XX-wiecz-
nych przepisach, zwłaszcza tych na słynne pierniki norym-
berskie - mowa o cynamonie, goździkach i zielu angiel-
skim. Kora nadaje nie tylko barwy, ale i charakterystycz-
nej słodyczy, goździki oddają ciastu przenikliwy, nęcący 
aromat, a ziele angielskie przełamuje smak miodu i cukru 
pikanterią oraz wyraźną ostrością. Trudno o jednoznacz-
ne proporcje, więc musimy sami określić jakie korzenne 
wypieki nam odpowiadają. Chcąc uzyskać słodkości 
ostrzejsze, aromatyczniejsze, weźmiemy więcej ziela an-
gielskiego, natomiast delikatniejsze są znacznie bardziej 
cynamonowe.

Czym wzbogacić bazę piernikową? Powinniśmy rozwa-
żyć - choć to nieoczywiste - wanilię w formie prawdziwego 

cukru waniliowego, który doskonale pasuje, gdy rządzi ziele angielskie - taka 
mieszanka była podstawą pierniczków z Bazylei (Baseler Leckerli), bardzo 
migdałowych, ale i ostrych, przypominających w swej postaci krajankę 
lub ciasto z blachy. Znacznie łagodniejsze, bo cynamonowe holenderskie 
Spekulatius mają w sobie dodatek nieco kamforowego kardamonu i kwiatu 
muszkatołowego, łagodniejszego w aromacie od powszechnie używanej 
gałki. W nieforemnych, malutkich, nadzwyczaj smacznych peppernoot nie 
ma pieprzu, choć wiele internetowych przepisów go wspomina - są za to 
anyż, imbir i kolendra. Prawdziwe toruńskie pierniki (Thorner Lebkuchen) win-
ny w sobie zawierać bardzo egzotyczny kwiat cynamonowca (można go ku-
pić przez niemieckie sklepy internetowe jako Zimtblüten) o ciekawym smaku: 
jest rozgrzewający, pikantny, ale jednocześnie wręcz muskatowo słodki.

Poniższa tabelka zawiera w sobie wartościowe XIX i XX-wieczne prze-
pisy na mieszanki do aromatyzowania pierniczków, piernika, choć moż-
na je wykorzystać także do kawy, grzanego wina i piwa. Zachęcam do 
zrezygnowania z zakupu gotowych kompozycji korzennych: podążajmy 
za oryginalnymi, tradycyjnymi smakami. Przygotujmy je sami z przypraw 
rozdrobnionych bezpośrednio przed użyciem - w ten sposób zachowamy 
pełnię aromatu, a smaczne wypieki będą tylko i wyłącznie naszą zasłu-
gą! Zalecam przygotowanie większej ilości mieszanki: łatwiej odważyć 
składniki, zimą jeszcze się przyda, a można też podzielić się nią z rodziną, 
przyjaciółmi i znajomymi.

Uwaga: wszystkie przyprawy muszą być utłuczone na proszek! Na 1 kg mąki:

pierniki 
toruńskie

ziele angielskie - 6 g, kwiat cynamonowca - 3 g, goździki 
- 3 g, cynamon - 3 g, wanilia - 3 g, kardamon - szczypta

Spekulatius cynamon - 10 g, ziele angielskie - 4 g, goździki - 4 g, 
kardamon - 3 g, kwiat muszkatołowy (lub gałka) - 2 g

Baseler 
Leckerli

ziele angielskie - 10 g, cynamon - 4 g, kwiat cynamonowca 
- 3 g, goździki - 2 g, gałka muszkatołowa - 1 g

peppernoot cynamon - 13 g, goździki - 3 g, imbir - 1,5 g, kardamon - 
1 g, anyż - 1 g, gałka muszkatołowa - szczypta

pierniki 
norymberskie

cynamon - 13 g, kwiat cynamonowy - 2 g, ziele angielskie 
- 2 g, goździki - 2 g, kardamon - 1 g

Bartłomiej Byczkiewicz
manualzielarski.pl
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Włodzimierz Marciniak

Wszystko 
dla dzieci

Włodzimierz Marciniak jest jednym z kilkunastu żyjących Kawale-
rów Orderu Uśmiechu w Poznaniu. Całe swoje życie poświęcił, by 
pomagać dzieciom. Przez kilkanaście lat starał się też, by w stoli-
cy Wielkopolski jedną z ulic nazwano imieniem Orderu Uśmiechu. 
W końcu udało się! 

Co prawda nie ulica, a aleja na Chwaliszewie nazwana została im. Or-
deru Uśmiechu, niemniej jest dowodem na to, że wysiłek Pana Włodzi-
mierza przyniósł zamierzony skutek. Nasz bohater ma nadzieję, że dzięki 
alei nie zaginie też pamięć o poznańskich Kawalerach Orderu, których 
niegdyś było aż 38, a dziś zostało zaledwie kilkunastu. On sam został 
uhonorowany tym jedynym wyróżnieniem z rąk dzieci, gdy miał 25 lat. 

Z zawodu jest mistrzem instalacji sanitarnych, z zamiłowania i z ser-
ca społecznikiem. Od zawsze mies zka na Starym Mieście. Najpierw 
przy ulicy Skarbowej, potem Chudoby, a obecnie przy Taczaka. Gdy 
miał zaledwie 15 lat, wraz z innymi dziećmi mieszkającymi w centrum 
i ich rodzicami zainicjował i stworzył świetlicę dla dzieciaków z rodzin 
problemowych. 

- To była taka świetlica – klub. Jej przygotowanie trwało dwa lata.
Wszystko robiliśmy własnymi rękoma, malowanie, nowe światło. Wy-
staraliśmy się o stoły i krzesła – wspomina Marciniak. Meble udało się 
wyprosić z Opery i Przedsiębiorstwa Gastronomicznego. Szafy i regały 

– ze szkoły. Książki (aż 800!) zdobyto dzięki akcji społecz-
nej „Podaruj nam książkę”. Otwarcie świetlicy nastąpiło 
17 listopada 1967 roku. - Naszym celem było zaangażo-
wanie dzieci. Naturalną więc rzeczą powstał samorząd 
– podkreśla pan Włodzimierz, który w wieku 17 lat został 
kierownikiem świetlicy. 

Pan Włodzimierz zainteresował pracą świetlicy mnó-
stwo innych osób. Byli wśród nich studenci pomagający 
dzieciom w odrabianiu lekcji i sponsorzy. W świetlicy po-
wstały kółko artystyczne, kółko krajoznawcze, było nawet 
kino! Wkrótce świetlicę przekształcono w Filię MDK 1, 
a potem na Świetlicę Pracy Pozalekcyjnej przy Szkole 75 
w Poznaniu. 

- Dzieci nigdy się nie nudziły. Organizowaliśmy dla 
nich „Akcję Zima”, półkolonie i wakacyjne wyjazdy w ra-
mach „Nieprzetartego Szlaku w Trzcielu”, współpraco-
waliśmy z innymi świetlicami i Towarzystwem Przyjaciół 
Dzieci – wspomina W. Marciniak. Gośćmi świetlicy byli 
znani poznańscy artyści, m.in. śpiewacy operowi.

Świetlica przetrwała siedemnaście lat. Ale wcześniej, 
w 1974 roku dzieci wystąpiły do Kapituły Orderu Uśmie-
chu o nadanie go swojemu kierownikowi. - Dowiedzia-
łem się o tym od dziennikarza „Głosu Wielkapolskiego”. 
Redaktor przyszedł do nas do świetlicy i od razu do 
mnie z uśmiechem: Panie Włodku, mamy kolejnego 
kawalera Orderu Uśmiechu. Jak to? – pytam. - A to pan 
nie wie? Naprawdę nie wiedziałem, że chodzi o mnie! – 
mówi pan Włodzimierz. 

Były łzy radości. Wszyscy obecni w świetlicy się cie-
szyli. Gratulowali. Przychodzili dziennikarze z różnych 
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gazet: „Expressu Poznańskiego”,„Gazety Poznańskiej”, 
TPD, które wówczas miało swoją gazetę. 

Na uroczystość odbioru orderu, do Wrocławia, pan 
Włodzimierz wybrał się oczywiście z dziećmi. - Pojecha-
liśmy do Wrocławia, gdzie pięć osób było honorowa-
nych tym zaszczytnym tytułem. Dzieci miały frajdę, bo 
zobaczyły, jak to się odbywa. Potem był poczęstunek, 
a dzieci zwiedzały wielkie wrocławskie zoo.

Marciniak nie spoczął na laurach ani wtedy, ani póź-
niej. - Nie tylko udzielałem się w świetlicy. Jestem dzia-
łaczem samorządu, działam w Towarzystwie Miłośników 
Miasta Poznania, organizuję Dzień Dziecka, Gwiazdkę 
z upominkami dla najmłodszych.

Życiowym celem pana Włodzimierza, który spełnił po 
16 latach, było otwarcie Alei Orderu Uśmiechu w Starym 
Korycie Warty w Poznaniu. Uroczystość ta odbyła się 23 
września w Światowym Dniu Orderu Uśmiechu. – W wice-

prezydencie Poznania panu Jędrzeju Solarskim znalazłem osobę, która zro-
zumiała moje intencje i pomogła mi oraz Radzie Osiedla Stare Miasto. Przy 
alei znaleźć się mają nazwiska poznańskich kawalerów Orderu Uśmiechu. 
Mam to obiecane – podkreśla pan Włodzimierz. – Kiedy już to się stanie, 
to myślę, że wszystko, co chciałem w życiu zrobić, to zrobiłem. Dlaczego? 
Bo Kawalerów Orderu jest w Poznaniu coraz mniej. To ludzie w podeszłym 
wieku. Jak my wymrzemy, to ten Order też umrze. 

Pan Włodzimierz jest zawiedziony, że w stolicy Wielkopolski zainte-
resowanie Orderem Uśmiechu jest tak małe. - W zeszłym roku obcho-
dzono 50-lecie Orderu Uśmiechu. Niestety, żadna poznańska szkoła 
nas nie zaprosiła. Przykro nam było. Na szczęście poza Poznaniem 
funkcjonują szkoły imienia Orderu Uśmiechu i one o nas pamiętają 
– podkreśla. Aby pamięć o osobach uhonorowanych tym jedynym 
wyróżnieniem pochodzącym od dzieci założył Klub Kawalerów Orderu 
Uśmiechu, którego jest przewodniczącym. 

Pierwszy Order Uśmiechu przyznano Wiktorowi Dedze jesienią 1968 
roku. Pan doktor był pasowany czerwoną różą i musiał wypić puchar 
soku z cytryny, a potem się uśmiechnąć. Ta procedura obowiązuje 
do dziś. 

Więcej o Orderze Uśmiechu i międzynarodowej edycji przeczyta-
cie na orderusmiechu.pl.

Kawalerowie Orderu Uśmiechu: papież Jan Paweł II, papież Franci-
szek, Dalajlama XIV, Matka Teresa z Kalkuty, Irena Sendlerowa, Marek 
Michalak, Janina Ochojska, Jerzy Owsiak, Zbigniew Religa, Wanda 
Chotomska, Tove Jansson, Astrid Lindgren, ks. Jan Twardowski, Woj-
ciech Żukrowski.

Poznańscy Kawalerowie Orderu Uśmiechu: Wiktor Dega, Krzysztof 
Dzikowski, Arkady Fiedler, Maria Klimaszyk, Olech Szczepski, Włodzi-
mierz Marciniak, Alojzy Łuczak, Barbara Drozdowska, Edmund Oses, 
Stefan Stuligrosz, Alicja Bombicka, Małgorzata Musierowicz, Ignacy 
Moś, Krystyna Maria Suwiczak, Leokadia Serafinowicz, Irena Halt, Nikos 
Chodzinikolau, Wanda Błeńska, Stanisław Machowiak, Franciszek Ra-
jewski, Lilianna Adamska, Krystyna Feldman, Eleni Tzoka, Lech Kono-
piński, Elżbieta Bortkiewicz, Jerzy Hamerski, Elżbieta Drygas, Barbara 
Grochal, Andrzej Maleszka.

Beata Klimczak

Gwiazdka 2016, archiwum Włodzimierz Marciniak
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Pod wpływem obróbki termicznej i enzymatycznej występujące w warzy-
wach i owocach składniki bioaktywne (przeciwutleniacze) są najczęściej 
niszczone. Dlatego też tak popularne na naszych stołach wigilijnych 
dania z gotowanej lub smażonej kapusty czy buraka nie niosą ze sobą 
szczególnej wartości odżywczej. Zjawisku temu można zapobiec wykorzy-
stując do ich konserwowania proces fermentacji i liofilizacji.

Od pokoleń metodą wykorzystywaną przez człowieka do konserwo-
wania żywności, celem przedłużenia jej trwałości w sposób naturalny jest 
fermentacja, nazywana również kiszeniem.

W procesie fermentacji przy udziale bakterii mlekowych lub drożdży 
w warunkach beztlenowych związki organiczne znajdujące się np. w wa-
rzywach i owocach ulegają przemianom chemicznym w wyniku aktywno-
ści metabolicznej drobnoustrojów, czyli w następstwie ich różnorodnych 
reakcji enzymatycznych. W wyniku fermentacji powstały produkt ma prze-
dłużoną trwałość bez dodatków konserwujących, dzięki licznym substan-
cjom bakteriostatycznym i bakteriobójczym, które są wytwarzane przez 

bakterie mlekowe biorące udział w tym procesie. Podczas 
fermentacji bakterie kwasu mlekowego i inne bakterie 
syntetyzują witaminy i minerały, wytwarzają biologicznie 
aktywne peptydy z enzymami takimi jak np. proteinaza 
i peptydaza, usuwają również niektóre substancje antyży-
wieniowe.

Produkty fermentowane to naturalne źródło korzystnej 
dla człowieka mikroflory probiotycznej, której właściwości 
prozdrowotne zostały potwierdzone w badaniach me-
dycznych.

Mikroflora probiotyczna zawarta w produktach fermen-
towanych korzystnie oddziałuje na mikroflorę jelita grube-
go, zapobiega biegunkom po terapii antybiotykowej lub 
infekcji rotawirusowej (Lb. rhamnosus GG i Lb. casei Shi-
tota); stymuluje układ odpornościowy (Lb. casei Shitota, 
Lb. casei DN-114001 lub Lb. johnsonii); obniża aktywność 

LIOFILIZOWANE SOKI
Z FERMENTOWANYCH WARZYW I OWOCÓW
DROGĄ DO ZACHOWANIA ZDROWIA
Soki otrzymywane z warzyw i owoców stanowią cenne źródło składników bioaktywnych, witamin, minerałów 
oraz błonnika, koniecznych dla zdrowia człowieka. 

MY I KUCHNIA
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enzymów fekalnych (Lb. gasseri, Lb. acidophilus) oraz 
wiąże cholesterol (Lb. acidophilus, Lb. bifidum).

Niektóre szczepy probiotyczne wykazują również ak-
tywność antymutagenną i antykancyrogenną, ponieważ 
wykazują zdolność do wytwarzania substancji hamują-
cych aktywność enzymów kałowych takich jak: b. glukuro-
nidazy, azoreduktazy i nitroreduktazy. Enzymy te są zaan-
gażowane w aktywizację mutagenów i prokancerogenów. 
Kwasy organiczne produkowane przez różne szczepy Lb. 
acidophilus i B. bifidum również wykazują aktywność an-
tymutagenną.

Liofilizacja jest drugą metodą konserwowania, która 
pozwala utrwalić wszystkie występujące w warzywach 
i owocach bioskładniki.

Liofilizacja jest procesem składającym się z trzech eta-
pów: zamrażania, sublimacji i desorpcji, polegającym na 

Liofilizaty z fermentowanych owoców i warzyw

Powerbiotic
znajdziesz w sklepach

Podmiot odpowiedzialny: Ecobiotics Sp.z o.o. ul. Rokicińska 122, 95-020 Andrespol

usunięciu rozpuszczalnika z zamrożonego materiału na drodze sublima-
cji. Suszenie sublimacyjne powoduje, że większość reakcji chemicznych 
i mikrobiologicznych mogących zachodzić w artykułach żywnościowych 
sprzyjających ich psuciu się, zostaje zahamowana. Występujące warunki 
w procesie liofilizacji uniemożliwiają rozwój drożdży, grzybów, patogenów 
i przetrwanie szkodliwych bakterii. Bardzo mała zawartość wody, mniej 
niż 2%, sprzyja długotrwałemu przechowywaniu. Suszenie sublimacyjne 
ogranicza chemiczne i enzymatyczne reakcje aromatu oraz degradację 
związków, np. antocyjanów, witamin, makro- i mikroelementów.

Do liofilizatów nie dodaje się środków konserwujących, co ma istotne 
znaczenie przy wytwarzaniu zdrowego jedzenia. Ponadto liofilizaty od-
znaczają się bardzo dobrą rozpuszczalnością, są higroskopijne i dlatego 
mają dobry stopień wchłanialności do organizmu.

Stan równowagi flory bakteryjnej w jelitach człowieka zakłóca wiele 
czynników dietetycznych i środowiskowych. Fermentowane produk-
ty spożywcze mogą przyczynić się do przywrócenia naturalnego stanu 
mikroflory jelitowej w organizmie człowieka, który został zakłócony przez 
nieprawidłowe żywienie, choroby oraz przez stosowane podczas lecze-
nia różne leki. W produktach fermentowanych znajduje się kilka tysięcy 
różnych szczepów bakterii, w tym ponad 700 szczepów bakterii kwasu 
mlekowego. Tak różnorodny profil flory bakteryjnej jest fizjologiczny dla 
człowieka oraz ma udowodnione korzystne działanie w regulacji trawie-
nia i pracy jelit.

Najpopularniejszy produkt poddawany fermentacji, kapusta gło-
wiasta biała, zawieraą flawonoidy, antocyjany, polifenole, betacyjaniny, 
betaksyntyny, witaminy oraz pektyny, dlatego też może być wykorzystywa 
w profilaktyce nowotworowej. Flawonoidy ponadto wykazują działanie 
grzybobójcze, zapobiegają chorobom naczyń krwionośnych i serca.

Fermentowany burak z kolei wykazuje skuteczność w zakresie poprawy 
wydolności wysiłkowej u osób i sportowców, którzy przed wysiłkiem fizycz-
nym pili sok z buraka bogaty m.in. w tlenek azotu powodujący zwięk-
szenie ukrwienia mózgu, lepsze ukrwienie mięśni, rozszerzenie naczyń 
krwionośnych, ich regenerację i ogólną wydolność organizmu.

dr hab. n. med. prof. em. UM Anna Głowacka

Reklama
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MY I ZDROWIE

- W Polsce mamy już ponad 6 milionów mieszkańców powyżej 65 
roku życia. Dotarciem do nich interesują się firmy farmaceutyczne i ko-
smetyczne, ale wydaje się, że o tym segmencie rynku zapomniały firmy 
spożywcze. Brakuje żywności dedykowanej dla seniorów, dostosowanej 
do ich specyficznych potrzeb, uwarunkowań zdrowotnych czy możliwości 
zakupowych – mówi profesor Krzysztof Klincewicz z Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego. Tę lukę chcą zapełnić naukowcy Wydziału 
Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu re-
alizując projekt „Laboratoria Zaangażowania Konsumentów”.

Jest on częścią międzynarodowego przedsięwzięcia „RIS Consumer 
Engagement Labs” realizowanego przy wsparciu organizacji EIT Food. 

Od 8 stycznia 2020 r. lekarz ma obowiązek wystawić receptę elektronicz-
ną. Pacjent otrzymuje informację o e-recepcie w postaci: SMS-a z 4-cy-
frowym kodem dostępu, lub/ie-maila z załączoną w PDF-ie informacją 
o e-recepcie, albo wydruku informacyjnego.

Bezpłatny SMS oraz e-mail są wysyłane z systemu e-zdrowie tylko wte-
dy, gdy pacjent zalogował się na Internetowe Konto Pacjenta w serwisie 
pacjent.gov.pl i uzupełnił w zakładce „Moje konto” nr telefonu lub/i ad-
res poczty elektronicznej.

Jeśli pacjent nie korzysta z Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lekarz 
przekazuje mu wydruk informacyjny. Wydruk informacyjny jest też przeka-
zywany zawsze na żądanie pacjenta, nawet jeśli ma on aktywowane IKP.

Podczas wizyty domowej, czyli w przypadku udzielania świadczenia zdro-
wotnego w miejscu wezwania albo w przypadku świadczenia udzielanego 
telemedycznie, jeśli lekarz nie ma możliwości wydania wydruku, a pacjent nie 
ma aktywnego IKP, należy wydać informację o e-recepcie w innej uzgodnio-
nej postaci (np. odręczny dokument, e-mail) zawierającej co najmniej klucz 

lub kod dostępu do e-recepty oraz nazwę produktu leczni-
czego (art. 96b ust. 2 pkt 3 ustawy prawo farmaceutyczne).

W przypadku, gdy pacjent ma aktywne IKP, a podczas 
wizyty w gabinecie występują jedynie problemy z drukarką 
– należy wystawić e-receptę. Pacjent otrzyma wówczas SMS 
lub/i e-mail (w zależności od tego, jaki rodzaj powiadomień 
ustawił na swoim IKP), który umożliwi mu realizację e-recep-
ty. Dodatkowo pacjent może w dowolnym momencie zalo-
gować się na IKP i sprawdzić jak przyjmować lek.

W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedo-
stępności systemu informatycznego należy postępować 
zgodnie z instrukcją „Wystawianie i realizowanie e-recept 
w razie braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1)”. Lekarz 
w sytuacjach opisanych w instrukcji, wystawia tradycyjną 
receptę w postaci papierowej.

 Źródło: CSIOZ

E-recepty od 8 stycznia 

Specjalna żywność dla 65+?
Seniorzy z Poznania, jako pierwsi na świecie, wzięli udział w międzynarodowym projekcie, którego celem jest 
opracowanie specjalnej żywności właśnie dla nich! Eksperci rynku rolno-spożywczego w Polsce są pod wraże-
niem zaproponowanych pomysłów.

- Ideą jest wypracowanie innowacyjnego produktu po-
przez bezpośredni kontakt różnych podmiotów rynku 
żywnościowego z grupą docelową – osobami 65+. Mając 
na względzie megatrend, jakim są zmiany demograficz-
ne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zintegrował 
i zjednoczył siły producenta (Folwark Wąsowo), dystrybu-
tora (Gminne Składy Sp. z o.o.), startupu biotechnologicz-
nego (Cofactor Sp. z o.o.) oraz organizacji pozarządowej 
działającej na rzecz transferu technologii (Poznański Park 
Naukowo-Technologiczny) - podkreśla kierownik projektu 
dr Anna Wielicka-Regulska i jego koordynatorka. 

 Seniorzy w formie prezentacji przedstawili przedsiębior-
stwom 9 wyselekcjonowanych koncepcji produktowych, 
które mają szansę stać się podstawą dla nowych produk-
tów. Moderatorzy a jednocześnie eksperci innowacyjnych 
rozwiązań w obrębie rynku rolno-spożywczego w Polsce 
są pod wrażeniem zaproponowanych pomysłów. Na 2020 
r. zaplanowane jest 6 kolejnych edycji warsztatów. W tym 
roku powołano 4 konsorcja: w Polsce, Portugalii, Hiszpanii 
i na Litwie. Warsztaty prowadzone w Poznaniu wystartowa-
ły jako pierwsze. 

O kolejnych edycjach warsztatów będziemy informo-
wać na my60plus.pl oraz na łamach naszego magazynu 
„My60+”.

Zdj. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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Pierwszy pokaz dedykowany był seniorom. Na wybiegu 
pojawiły się więc modelki i modele 60+ w pełnych bla-
sku stylizacjach – dla wielu z nich był to pierwszy w życiu 
spacer po profesjonalnym wybiegu! O oprawę muzyczną 
zadbała DJ Wika – najstarsza polska didżejka, która swoją 
niesamowitą energią wciągnęła wszystkich w wir modo-
wej zabawy! 

W wydarzeniu wzięły udział osoby zrzeszone w poznań-
skich klubach seniora, ale też seniorzy, którzy zgłosili się 
indywidualnie. 

Bez stresu na wybiegu prezentowała swoją stylizację 
Kazimiera Siwiecka, którą oglądała obecna na widowni 
córka. - Stresu nie miewam od dawna, więc nie denerwo-
wałam się tym występem. Zresztą stylizację przygotowy-
wałyśmy razem ze stylistką. Wszystko pochodzi z jednego 
sklepu i wszystko mi się podoba. Oprócz futra – tego bym 
nie kupiła. I buty – były za ciasne – przyznała pani Kazimie-
ra, która na boso opuściła Crystal Forum.

Stanisława Majteckiego, jedynego modela w pokazie 
60+, namówiła do udziału w nim koleżanka. - Razem ma-
lujemy w CK Zamek – wyjaśnił pan Stanisław. – Fajnie było 
znaleźć sobie nowe miejsce, nowe zajęcie. Wydaje mi się, 
ze nieźle w tej roli wypadłem i dobrze się w niej czułem. 
Nie wiem jednak czy zawodowo podołałbym takiemu za-
jęciu – przyznał model. 

Dla Barbary Fiałkowskiej zabawa modą i stylizacją nie 
była czymś nowym: - Dla mnie ubieranie się to sztuka. Za-
wsze najpierw przemyślę, co na siebie chcę włożyć. Nie 
wkładam więcej niż trzy kolory. Tak samo z biżuterią. Lubię 
stylizacje – przyznała. – Kiedyś wystylizowałam się na Au-
drey Hepburn i jakaś kobieta na ulicy zagadnęła mnie, że 
wyglądam jak w latach 50. Tak właśnie miało być – opo-

wiadała modelka. – Moda to zabawa, to lekkość. A w życiu nie należy się 
napinać! – radzi innym. 

Olga Kuźmińska, najstarsza bohaterka wieczoru, która skradła serca 
widowni, na co dzień prowadzi zajęcia terapii tańcem w klubie na os. 
Rataje. Dla niej sobotnie pokazy były pierwszą przygodą z modelingiem. 
– To było spełnienie moich marzeń! – przyznała.

- Takie pokazy mody są bardzo potrzebne, bo często ludzie powyżej 
20 roku życia nie ubierają się zgodnie z tym, co w duszy gra a kierują się 
stereotypami, że trzeba ubierać się statecznie – oceniała pani Barbara, 
oglądająca pokaz z widowni. – Myślę, że było to też fajne przeżycie dla sa-
mych modelek zwłaszcza tych, które mogły wystąpić z córką, albo z córką 
i wnuczką.

Kolejny już raz Miejska Rada Seniorów udowodniła, że wszelkie przed-
sięwzięcia związane z aktywizacją seniorów na wszelkich płaszczyznach 
mają sens i przynoszą zadowolenie wszystkim. Nieobecni niech żałują.

Roman Szymański
Beata Klimczak

Fasion 60+: Trzy pokolenia, jeden styl 
Pod takim hasłem odbył się pokaz mody, do którego pretekstem były 3 urodziny centrum handlowego Po-
snania. Na scenie w kilku odsłonach najnowszych trendów mody zagościli poznańscy seniorzy w towarzystwie 
swoich dzieci i wnuków. Stylizacje przygotowała Sylwia Buda. 

WOKÓŁ NAS
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MY I PODRÓŻE

Część z nas wcześniej nie pływała kajakiem, więc koniecz-
ny był krótki instruktaż dotyczący prawidłowego wsiadania 
i wysiadania z kajaka, starannego zapięcia kapoka i bez-
piecznego zachowania się na wodzie. Podczas spływów 
doskonaliliśmy technikę panowania nad łódką i manew-
rowania kajakiem pod okiem doświadczonego instruktora 
kajakarstwa Zdzisława Tomyślaka.

Wyznaczone szlaki pozwalały nam przepłynąć trasę 
w kilka godzin z przerwami na krótki posiłek i odpoczynek, 
jednocześnie ciesząc się widokami i otaczającą nas przyro-
dą. Warta jest piękną rzeką. Odcinek od Śremu do Pozna-
nia przepływa przez malownicze tereny Rogalińskiego Parku 
Krajobrazowego. Podczas jednego ze spływów, który rozpo-
częliśmy na przystani w Radziewicach, podziwialiśmy różno-
rodność ptactwa i bogactwo roślinności. Warta w tej części 
jest spokojna, szeroka i absolutnie bezludna. Płynąc zauro-
czyły nas majestatyczne konary starych dębów stojących 
przy brzegu. Po drodze minęliśmy istniejącą od dwunastu 

lat przystań Jana Pawła II, będącą jednym z punktów na tra-
sie Wielkiej Pętli Wielkopolski. Po drodze wyłonił się piękny 
teren Łęgów Rogalińskich, który zachęcił nas do dłuższego 
postoju. Widok wielowiekowych dębów wkomponowanych 
w pofałdowany teren, a także leniwie pasącego się kilku-
setosobnikowego stada owiec należącego do Majątku Ro-
galin zapierał dech w piersiach. Miejsce to, mimo bliskości 
Poznania, dla wielu z nas okazało się miejscem nieznanym. 
Po pokonaniu 13-kilometrowego odcinka dotarliśmy do 
pomostu w Puszczykowie-Niwce by z radością posilić się 
rozgrzewającym żurkiem i pysznym sernikiem.

Rozpoczynając kolejny spływ na Przystani Wodnej Klubu 
UKS „Kotwica” w Rogalinku z dala podziwialiśmy zabytkowy, 
barokowy kościółek, z przynależną drewnianą dzwonnicą, 

zbudowany na przełomie XVII i XVIII wieku. Płynąc szlakiem trochę mean-
drującej rzeki każdy zakręt był dla nas niespodzianką. Dotarliśmy do pięk-
nie położonego Leśnego Ośrodka Szkoleniowego w Puszczykowie, gdzie 
w otoczeniu lasu i różnorodnej roślinności oddawaliśmy się relaksowi. W za-
daszonym miejscu, z pięknymi stołami i ławami raczyliśmy się przepyszną 
kaszanką z grilla i pyrami z gzikiem. Mimo 23- kilometrowego odcinka, pełni 
humoru i wesołości, dotarliśmy do Poznania zdając kajaki na przystani KS 
„Stomil”.

Z północnej strony Poznania kajakarze często pokonują odcinek do 
przystani AKWEN Marina w Czerwonaku, trasy krajobrazowo-malowni-
czej, bez przeszkód wodnych i z naturalną linią brzegową rzeki. Płynąc 
z przystani przy os. Piastowskim przyglądaliśmy się naszemu miastu od 
strony wody mijając kolejno mosty, Stary Port, Ostrów Tumski i Park Sze-
lągowski. Pomimo niskiego poziomu wody, wymuszającego na nas bez-
pieczne omijanie mielizn i trochę deszczowej aury, dopisywał nam dobry 
nastrój. Czuło się serdeczność towarzyszy chcących w każdej chwili nieść 
pomoc. Prawie 11-kilometrowy szlak kończyliśmy przy pomoście AKWEN-
-u, korzystając potem ze świetnie wyposażonej mariny, umożliwiającej 
korzystanie z domku grillowego, pola biwakowego, miejsca do rozpalania 
ogniska czy zadaszonych miejsc na posiłek. Całkiem zasłużenie przystań 
rzeczna AKWEN Marina w Czerwonaku została tegorocznym laureatem 
Certyfikacji Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego.

Zachęcamy do wypoczynku w kajakach, by w otoczeniu przyrody zrelak-
sować się albo zmagać ze sobą i pokonywać z radością i dumą kolejne we-
zwania. Nigdy nie jest za późno na rozwijanie aktywności sportowej,ciesząc 
się bliskością natury i ciszą pozbawioną wielkomiejskiego zgiełku.

Grażyna Przystańska

Seniorzy w kajakach
 Grupa poznańskich seniorów, w tym również 70-latkowie, ruszyła w tym roku na spływy kajakowe rzeką Wartą. 
Od wiosny do jesieni uczestniczyli w czterech jednodniowych spływach zorganizowanych dzięki dofinansowa-
niu z budżetu Miasta Poznania w ramach zadania Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe 2019.
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Truskawiec
Balneologiczne 

uzdrowisko na Ukrainie

Kraków, Al. Słowackiego 52
tel. 12 634 23 17, kom. 575 550 302

pn-pt od 11.00 do 17.00
www.belferek.pl

TRUSKAWIECKI

WILLA KAMELIA

PERŁA

W cenie:
Przejazd na trasie KRAKÓW - TRUSKAWIEC - KRAKÓW,
Konsultacje z lekarzem,
3-4 zabiegi lecznicze dziennie, w dni robocze, 
wg wskazań lekarza, Kuracja wodami leczniczymi 
„NAFTUSIA” i „MARYSIA” na miejscu.
Wyżywienie: 3 x dziennie, serwowane. 
Ubezpieczenie.
Zakwaterowanie: pokoje 2-osobowe z łazienkami, TV, 
2 ręczniki, suszarka, czajnik, lodówka.

Cena za 1 osobę w pokoju 2-osobowym, do jedynki 
dopłata 100 euro. Opłata klimatyczna 20 zł/turnus.

POTRZEBNY JEST PASZPORT!!!

TRUSKAWIEC TERMINY 2020

TRUSKAWIECKI WILLA 
KAMELIA PERŁA

1 29.03-07.04

2 26.04-05.05 28.04-07.05 20.04-29.04

3 06.05-15.05 08.05-17.05 30.04-09.05

4 16.05-25.05 18.05-27.05 10.05-19.05

5 26.05-04.06 28.05-06.06 20.05-29.05

6 05.06-14.06 07.06-16.06 30.05-08.06

7 15.06-24.06 17.06-26.06 09.06-18.06

8 25.06-04.07 27.06-06.07 19.06-28.06

9 05.07-14.07 07.07-16.07

10 15.07-24.07 17.07-26.07

11 25.07-03.08 27.07-05.08

12 04.08-13.08 06.08-15.08

13 14.08-23.08 16.08-25.08 01.09-10.09

14 24.08-02.09 26.08-04.09 11.09-20.09

15 03.09-12.09 05.09-14.09 21.09-30.09

16 13.09-22.09 15.09-24.09

17 23.09-02.10 25.09-04.10

18 05.10-14.10

Cena: od 1 399 zł od 1 250 zł od 1 399 zł




