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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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NA WSTĘPIE

P rzekazując Wam do rąk kolejne wydanie 
magazynu ,,My60+” mieliśmy nadzieję, że 
spotkamy się z Wami podczas corocznych 

poznańskich targów VIVA SENIORZY!, którym na-
sza gazeta patronuje od pierwszej edycji. Pandemia 
pokrzyżowała nam jednak plany i pewnie jeszcze 
przez pewien czas – miejmy nadzieję, że niedługi – 
przyjdzie nam się komunikować jedynie zdalnie za 
pośrednictwem strony internetowej my60plus.pl, 
przez nasze łamy i profil na Facebook.

Od 2018 r. nasze Stowarzyszenie My50+ wspólnie z Fundacją Enea i innymi 
partnerami m.in. Strażą Pożarną prowadzi projekt ,,Enea dla pokoleń”, które-
go celem jest edukacja seniorów w zakresie bezpieczeństwa konsumenckiego, 
prawnego i osobistego. Projekt polega na organizowaniu bezpośrednich spo-
tkań z seniorami w całym regionie i poza jego granicami. 
Z powodu sytuacji pandemicznej – żeby nie rezygnować z działań na rzecz 
seniorów – postanowiliśmy nieco zmienić formę wsparcia. W połowie sierpnia 
uruchomiliśmy, bezpłatną infolinię TeleRada, przy której eksperci czekają na 
Wasze pytania dotyczące zdrowia, zagadnień prawnych i socjalnych. Kiedy 
informację o infolinii opublikowaliśmy na naszym profilu, pod nią rozgorzała 
dyskusja, że to jest niemożliwe, że coś może być za darmo! Jesteśmy dumni 
i wdzięczni za Waszą czujność! Na każdym spotkaniu powtarzamy, że nie 
macie wierzyć tym, którzy coś Wam dają za darmo, a potem każą podpisać 
umowę na sprzedaż garnków za 5 tys. zł. Edukacja jednak nie idzie w las. 
W przypadku TeleRady nie ma żadnych haczyków. Dzięki wsparciu Fundacji 
Enea zarówno połączenia, jak i cenne porady naszych ekspertów są dla senio-
rów całkowicie darmowe, a uzyskane w ten sposób informacje mogą okazać 
się bezcenne! 
Dzwońcie od poniedziałku do piątku pod nr 800 805 605 i trzymacie się zdrowo!

Anna Dolska z Zespołem 

Drodzy Czytelnicy 
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ENEA DLA POKOLEŃ

Zdrowie i bezpieczeństwo 
seniorów po raz trzeci 

Trzeci rok z rzędu Fundacja Enea wraz ze Stowarzyszeniem My 50+ będą 
edukować w zakresie bezpieczeństwa oraz świadomości konsumenckiej. 
Tegoroczną nowością jest TeleRada – bezpłatna infolinia, na której będą 
dyżurować eksperci, m.in. lekarz, prawnik czy dietetyk.

Projekt realizowany od 2018 r. zmienia swoją formułę. Ze względów 
bezpieczeństwa, w trosce o zdrowie wszystkich uczestników, w miej-
sce dotychczasowych wydarzeń i bezpośrednich spotkań pojawią się 
webinary oraz wirtualne spotkania. Powstaną eksperckie poradniki 
pod patronatem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Nowo-
ścią jest bezpłatna infolinia, w której dyżury od 17 sierpnia pełnią eks-
perci różnych dziedzin.

– Fundacja Enea aktywnie włączyła się w działania na rzecz ograni-
czania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Do tej pory przekazaliśmy 
ponad 4 mln zł na walkę z wirusem, wspierając instytucje medyczne 
i służby sanitarne, inicjujemy programy społeczne i działania chary-
tatywne. Cieszymy się, że założenia naszego senioralnego projektu 
również udało się dostosować do obecnych, trudnych realiów, za-
pewniając bezpieczeństwo jego uczestnikom i gwarantując wysoki 
poziom merytoryczny i dostępność projektu – podkreśliła Agata Goor 
z Fundacji Enea. 

Pod numerem telefonu 800 805 605 porad eksperc-
kich udzielają: dietetyk, prawnik, pracownik socjalny, 
rzecznik konsumentów, lekarz i farmakolog. Z infolinii 
TeleRada będzie można korzystać w wyznaczonych 
godzinach przez pięć dni w tygodniu. W poniedziałki 
porad udziela specjalista żywienia, który wyjaśni jak 
zdrowo się odżywiać i jaką dietę stosować w różnego 
rodzaju schorzeniach. We wtorek przy telefonie dy-
żurują prawnicy, u których można zasięgnąć porady 
dotyczącej prawa, od spadkowego do mieszkaniowe-
go, po cywilne. Środa to dyżur specjalisty w zakresie 
pomocy socjalnej. Tego dnia można pytać o zasiłki 
i pomoc socjalną, wnioski dotyczące opieki społecz-
nej i wsparcie rzeczowe od samorządu. W czwartki 
przy telefonie obecni są eksperci z biura Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów w Poznaniu, którzy pomagają 
rozwiązać problemy związane z reklamacjami i zagad-
nieniami związanymi z podpisywaniem umów konsu-
menckich. Z kolei piątkowe poradnictwo prowadzone 
przez lekarza i farmakologa jest kontynuacją projektu 
prowadzonego przez studentów medycyny i farmacji 
z nauczycielami akademickimi z Pracowni Geriatrii Ka-
tedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Me-
dycznego w Poznaniu. 

- Serdecznie zachęcam do korzystania z możliwości 
rozmowy z naszymi ekspertami za pośrednictwem info-
linii TeleRada. To bezpieczny sposób kontaktu bez wy-
chodzenia z domu, wiarygodne źródło wiedzy i rzetelna 
pomoc w rozwiązywaniu problemów. Co więcej: nie tyl-
ko porady, ale połączenia telefoniczne niezależnie od 
czasu trwania są dla dzwoniących bezpłatne – mówi 
Anna Dolska, prezes Stowarzyszenia My 50+, koordyna-
torka projektu.

Tylko w ubiegłym roku podczas około stu godzin 
warsztatowych w projekcie „Enea dla pokoleń” wzięło 
udział ponad 2 830 uczestników. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych do udziału. 

Szczegóły na stronie https://www.enea.pl/fundacja/
enea-dla-pokolen oraz na stronie internetowej Stowa-
rzyszenia My 50+ http://my60plus.pl/enea-dla-pokolen-
-wspolnie-o-bezpieczenstwie/.
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ENEA DLA POKOLEŃ

1. Pani z Lublina, rocznik 1953. Jest na wcześniejszej 
emeryturze od kilku lat. Nie wiedziała, że po skończe-
niu 60 roku życia musi złożyć wniosek o emeryturę po-
wszechną. W związku z tym obecnie nie może otrzymać 
wyrównania finansowego z ZUS, przysługującego rocz-
nikom 1953, bo w dalszym ciągu jest na wcześniejszej 
emeryturze. Złożyła wniosek o emeryturę powszechną, 
ale wyrównanie jej nie obejmie. Co ma zrobić, gdy 
w swoim czasie nie złożyła odpowiedniego wniosku?

Odp. Złożyć odwołanie do ZUS, skontaktować się 
z prawnikiem ZUS, skorzystać z porady w nieodpłatnym 
punkcie porad prawnych, z sądowej pomocy prawnej 
w Sądzie Pracy, prywatnej pomocy prawnej, pomocy 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

2. Starsza Pani z Poznania, na emeryturze, chciałaby 
uczestniczyć w zajęciach kulturalnych dla seniorów. 
Gdzie ma się zgłosić?

Odp. Centrum Inicjatyw Senioralnych w UMP, Dzienne 
Domy Pomocy (potrzebne jest skierowanie z MOPR), osie-
dlowe domy kultury, prowadzące zajęcia dla seniorów, 
często bezpłatnie w ramach prowadzonych projektów 
(gimnastyka, basen, wycieczki), Związek Emerytów i Ren-
cistów, Kluby Seniora, Uniwersytety III Wieku, prowadzone 
przez wyższe uczelnie prywatne i państwowe.
3. Pani z Poznania, skarży się na problem samotności, 
beznadziejności, bezradności wobec poczucia upływa-
jącego czasu, nieuchronności skutków choroby, prowa-
dzącej do niesamodzielności. 

Odp. Dłuższa rozmowa z telefonującą. Pani bardziej 
potrzebowała rozmowy, wysłuchania, bliskości, choćby 

przez telefon. Jest bardzo skupiona na swoich problemach, chorobie, 
doznanych krzywdach.

Sugestia: być może wolontariusz, taki do „porozmawiania, wysłucha-
nia”, byłby potrzebny z organizacji pozarządowej, typu „mali bracia Ubo-
gich”, być może pomoc sąsiedzka „na pogadanie”. 

4. Pani pytała, gdzie „załatwia się” mieszkanie własnościowe pod za-
staw w zamian za zamieszkanie w domu pomocy społecznej?

Odp. W sytuacji kierowania i umieszczania w DPS przez MOPR – nie 
ma takiej możliwości. 

5.  W jaki sposób można wspomagać leczenie candidy dietą?
Odp. Przede wszystkim należy wyłączyć z jadłospisu wszelkiego rodza-

ju produkty słodkie.
Stosować dietę przeciwgrzybiczą, bezcukrową, z ograniczeniem pro-

duktów z wysokim indeksem glikemicznym. Do tego można włączyć do-
datkową suplementację olejkiem z oregano - jeśli nie występuje alergia. 
Warto korzystać z przypraw: imbir, kurkuma, kmin rzymski oraz innych, któ-
re wspierają i wzmacniają odporność. Posiłki spożywać regularnie w od-
stępach czasowych 3/4h w zależności od trybu dnia. Pić duże ilości wody, 
przynajmniej 2/2,5 litra dziennie.

Do kontroli telefonicznej za 3 tygodnie.

6. Pani Elżbieta po zabiegu okulistycznym stosowała krople Lotemax,
które przepisał lekarz według jego wskazań - przez 5 dni. Czy może 
stosować je profilaktycznie przez dłuższy okres tzn. do skończenia ak-
tualnego opakowania?

Odp. Panią Elżbietę poinstruowano, że krople sterydowe należy stoso-
wać według zaleceń lekarza, ponieważ długotrwałe ich stosowanie może 
doprowadzić do posterydowej jaskry czy zaćmy podtorebkowej tylnej (za-
ćma posterydowa).

O co pytali seniorzy ekspertów TeleRady we wrześniu? 
Wybrane sprawy 
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Premierowy mural został zrealizowany 
na ścianie kamienicy stojącej u zbiegu 
ulic Ślusarskiej i Wodnej. Nad koncepcją 
wielkoformatowego malowidła ścien-
nego i pod opieką artystyczną Jagody 
Zych (absolwentki malarstwa UAP) pra-
cowały podczas warsztatów poznańskie 
seniorki – słuchaczki Uniwersytetu Arty-
stycznego Trzeciego Wieku. Wspólnie 
zaprojektowały mural, którego pomysło-
dawcą było Centrum Inicjatyw Senioral-
nych w Poznaniu.

Działania projektowe poprzedzone 
były wstępem teoretycznym, który wpro-
wadził uczestników w tematykę i zainspirował do pracy twórczej. Se-
niorzy poznali całkowity proces powstawania malowidła – poczynając 
od fazy projektowej, poprzez przenoszenie wzoru na ścianę, aż po 
pracę wykonawczą.

SENIORALNI 2020

Seniorki malują mural!
Miasto Poznań oraz Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu łączą siły i rozpoczynają współpracę przy cyklicznej 
realizacji murali w ramach projektu “Warstwy”. Pierwsze dzieło powstało w samym centrum miasta, na rogu 
ulic Ślusarskiej i Wodnej. Za jego koncepcję i wykonanie odpowiadają słuchaczki Uniwersytetu Artystycznego 
Trzeciego Wieku.

Pojawienie się muralu w miejskiej przestrzeni jest jed-
nocześnie symbolicznym początkiem 10. edycji jesien-
nego cyklu wydarzeń „Senioralni. Poznań” organizowa-
nego wraz z partnerami przez Centrum Inicjatyw Senio-

ralnych w Poznaniu. „Senioralni” odbędą się 
w dniach 5-15 października. Pełen program 
wydarzeń dostępny będzie w październiko-
wym wydaniu miesięcznika „Senioralny Po-
znań” i na stronie www.centrumis.pl.

Mural to efekt współpracy Miasta Poznań 
i UAP, przy wsparciu Aquanetu. We wrze-
śniu list intencyjny w tej sprawie podpisali: 
Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania oraz 
profesor Wojciech Hora, rektor Uniwersy-
tetu Artystycznego w Poznaniu. Dokument 
podkreśla, że naczelnym założeniem wza-
jemnej współpracy jest zaangażowanie 
lokalnej społeczności w działania artystycz-
ne w przestrzeni miasta pod kuratelą UAP. 
Zarówno Miasto Poznań, jak i Uniwersytet 
wyrażają w nim wolę realizacji wspólnych 
przedsięwzięć projektowo-artystycznych, 
a w szczególności cyklicznych realizacji mu-
rali na terenie Poznania.
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W związku z epidemią koronawirusa cykl będzie krótszy 
- odbędzie się w dniach 5-15 października. Centrum za-
dba jednak o to, żeby w nowej rzeczywistości oferta „Se-
nioralnych” była równie atrakcyjna, ale co najważniejsze 
- bezpieczna. Pojawią się nowe tematy i formy spotkań. 
Część wydarzeń odbędzie się stacjonarnie, część – onli-
ne. Będzie inaczej, nieco krócej, jednak sercem jesienią 
jesteśmy zawsze z seniorkami i seniorami - i to się nie zmie-
ni - podkreśla Wojciech Bauer, dyrektor Centrum Inicjatyw 
Senioralnych Senioralnych. W programie wykłady, warsz-
taty, seanse filmowe, lekcje języków obcych, tematyczne 
spacery oraz spotkania z ekspertami, przygotowane we 
współpracy z partnerami - instytucjami, uniwersytetami, 

organizacjami pozarządowymi. Tradycyjnie nie zabraknie propozycji na 
aktywne spędzanie czasu. „Senioralni” to również świetna okazja do 
tego, żeby pomyśleć o swoim zdrowiu i skorzystać z bezpłatnych badań 
profilaktycznych. Miejska Rada Seniorów zaprosi do udziału w otwartym 
posiedzeniu. Podczas trwania imprezy seniorzy będą mogli też liczyć na 
zniżki m.in. w grotach solnych i na obiektach sportowych. Skorzystać bę-
dzie można również z porad telefonicznych dotyczących bezpieczeństwa 
i nowych technologii.

Inauguracja „Senioralnych” będzie miała zupełnie inny charakter niż do-
tychczas. Centrum wraz z Gabinetem Prezydenta oraz Uniwersytetem Arty-
stycznym w Poznaniu planuje pod koniec września odsłonięcie muralu o te-
matyce senioralnej w miejskiej przestrzeni (czytaj s. 6). Do jego przygotowania 
zaangażowani zostaną seniorzy skupieni wokół Uniwersytetu Artystycznego 

Trzeciego Wieku. Mural, którego odsłonięcie w sym-
boliczny sposób zainauguruje tegoroczny cykl, ma 
podkreślić obecność osób starszych w życiu naszego 
miasta. Tradycyjnie też „Senioralni” będą okazją do przy-
pomnienia o tym, że w mieście jest sporo miejsc, w któ-
rych seniorki i seniorzy mogą liczyć na życzliwą obsługę, 
przyjazną przestrzeń, ale przede wszystkim na ciekawą 
i atrakcyjną finansowo ofertę - wręczone zostaną kolejne 
certyfikaty w ramach akcji Miejsca Przyjazne Seniorom.

Szczegółowy program „Senioralnych” dostępny bę-
dzie na łamach Tytki Seniora w październikowym wy-
daniu miesięcznika „Senioralny Poznań”.
Miejsca dystrybucji „Senioralnego Poznania”:
https://centrumis.pl/

Program tegorocznych „Senioralnych” może ulec 
zmianom w związku z niepewną sytuacją epidemio-
logiczną. Aktualny program dostępny jest na stronie 
www.centrumis.pl. Udział w wydarzeniach jest nieod-
płatny lub niskopłatny. Na większość wydarzeń obo-
wiązują zapisy. Wszystkie spotkania będą odbywać 
się w reżimie sanitarnym.

Organizator: Centrum Inicjatyw Senioralnych w Po-
znaniu, Miasto Poznań
Partnerzy: Aquanet, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 
Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku w Poznaniu
Partnerzy medialni: Głos Wielkopolski, Gazeta Senior, 
My60+, Radio Poznań, MC radio, Radio Emaus, TVK 
Winogrady

SENIORALNI 2020

10. urodziny „Senioralnych”
Październik zawsze był miesiącem seniorek i seniorów. Mimo epidemii będzie tak i w tym 
roku. Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu już po raz dziesiąty zaprasza do udziału 
w jesiennych wydarzeniach dedykowanych najstarszym mieszkańcom miasta. Kolejna edy-
cja cyklu „Senioralni. Poznań” będzie wyjątkowa pod wieloma względami.
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WOKÓŁ NAS BEZPŁATNIE ZBADAJ SŁUCH, PRZETESTUJ APARATY  
I WYKORZYSTAJ SZANSĘ NA WYGRANĄ!

Weź udział w bezpłatnym badaniu i konkursie z nagrodami!

Biorąc udział w akcji otrzymujesz bezpłatnie:

• profesjonalne i bezpieczne badanie audiologiczne,   
• doradztwo ekspertów zajmujących się problemami słuchowymi,  
• kilkudniowe testowanie aparatów słuchowych, 
• możliwość wzięcia udziału w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami,
• nagrodę gwarantowaną — torbę materiałową na zakupy.

Ekspres ciśnieniowy
DeLonghi

Telewizor 4K Ultra HD 65’’
Sharp

Regulamin akcji dostępny w salonach GEERS Dobry Słuch oraz na stronie www.geers.pl/regulaminy

1. Przyjdź na bezpłatne badanie słuchu i testowanie aparatów.

2. Odbierz nagrodę gwarantowaną — torbę na zakupy.  

3. Wypełnij formularz konkursowy — wymyśl hasło promujące 

firmę GEERS Dobry Słuch.

Ogłoszenie zwycięzców już 15 grudnia 2020 roku! 
Wręczenie nagród jeszcze przed Świętami! 
Wyniki sprawdź na stronie www.geers.pl 

 ZASADY KONKURSU

Laptop 4GB RAM
ASUS

KONKURS
z nagrodami

Zadzwoń pod numer 800 889 400  
i umów się na wizytę w GEERS Dobry Słuch

 Zdjęcia poglądowe, wygląd nagród może różnić się od przedstawionego na zdjęciach

NAGRODA GWARANTOWANA
Torba materiałowa na zakupy

Konkurs „Praca dawniej” 
rozstrzygnięty 
Zakończył się konkurs „Praca dawniej” zorganizowany przez portal 
pracy Aplikuj.pl. Mieszkańcy Śląska i Małopolski w wieku 60+ przez 
całe lato mieli czas na przesyłanie przez Internet swoich zdjęć z daw-
nej pracy. Seniorzy stanęli na wysokości zadania. Do konkursu trafiło 
ponad 30 zgłoszeń, a wszystkie fotografie, którymi podzielili się uczest-
nicy, można już obejrzeć w pokonkursowej galerii zamieszczonej na 
stronie organizatora. Jury nie miało łatwego zadania, bo przecież na 
historycznych zdjęciach byli pracownicy różnych zawodów w czasach, 
jakich młodzież nie może pamiętać. Nagroda główna trafiła do Pana 
Henryka z Gliwic za jego zdjęcie przy wykonywaniu pracy spawacza. 

Wszystkich nagrodzonych wymieniono na stronie konkursu: https://
www.aplikuj.pl/konkurs-senior-galeria Gratulujemy laureatom i zaprasza-
my do podziwiania ciekawych fotografii przesłanych przez uczestników! 

Partnerem konkursu był portal http://my60plus.pl/

24 września odbyło się kolejne spotkanie miast w ramach projektu ,,Mia-
sta przyjazne starzeniu się”, zapoczątkowanego podczas konferencji, 
która w 2017 r. odbyła się w Poznaniu. Wówczas przedstawiciele władz sa-
morządowych podpisali ,,Deklarację współ-
pracy prezydentów miast w obszarze polityki 
senioralnej” i zadeklarowali współdziałanie 
przez wymianę informacji, doświadczeń i do-
brych praktyk w celu inicjowania i wdrażania 
nowych i skutecznych rozwiązań podnoszą-
cych jakość życia osób starszych. Tym razem, 
ze względów epidemiologicznych, spotkanie 
odbyło się zdalnie. Głównym tematem dys-
kusji byłby działania miast podejmowane na 
rzecz seniorów w okresie pandemii i z jakimi 
problemami i trudnościami mierzą się samo-
rządy w zagrożeniu koronawirusem. Spotka-

Miejska Rada Seniorów 
w Poznaniu  pracuje!

Mimo obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa 
poznańska MRS pracuje. Ostatnie spotkanie odbyło się 
online 10 września i poświęcone zostało sprawom bie-
żącym. Jednym z istotnych zagadnień była informacja 
o szczepionce przeciw grypie dla poznańskich seniorów. 
Poznań chce kupić więcej szczepionek, z których za 
darmo będą mogli skorzystać seniorzy i seniorki. Radni 
miasta zgodzili się na taką zmianę jednogłośnie. Dzięki 
temu z bezpłatnych szczepień w tym sezonie będzie mo-
gło skorzystać nawet 7 tysięcy poznaniaków – o 2 tysią-
ce więcej niż planowano. Z programu profilaktycznego 
będą mogły skorzystać osoby, które ukończyły 60 lat, są 
czasowo lub na stałe zameldowane w Poznaniu i tutaj 
rozliczają swój podatek. W ubiegłym roku z bezpłatnych 
szczepień mogło skorzystać ok. 5,1 tysięcy poznaniaków 
i poznanianek. Darmowe szczepienia w Poznaniu ruszą, 
kiedy do Polski dotrą szczepionki na ten sezon. Proces 
ich wytwarzania zawsze jest ściśle ograniczony czasem – 
każdego roku WHO wydaje zalecenia dotyczące składu 
szczepionek na przyszły sezon epidemiczny. To ważne, 
bo wirusy grypy charakteryzują się wysokim poziomem 
zmienności. Dlatego eksperci WHO dokonują corocznie 
przeglądu sytuacji epidemiologicznej grypy i – jeżeli to 
konieczne – zalecają użycie w procesie wytwarzania 
szczepionek na kolejny sezon nowych szczepów wirusa.

Roman Szymański

nie prowadziła Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor 
wydziału zdrowia UM Poznania. 

Roman Szymański

Spotkanie miast
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MY I PASJE

Komu muzyka i ruch nie sprawiają przyjemności, ten nie zna 
szczęścia. A kto chociaż raz zatańczył jedyne na świecie 
tango wpisane na listę nieśmiertelnego dziedzictwa ludz-
kości, ten już wie, że znajdzie je w rytmie La Cumparsity ,,El 
Tango de los Tangos”. W tym utworze jest lek na ból i zdra-
dę, smutek i emocje wzburzone niczym oceaniczne fale.

Niekwestionowanym ekspertem od tańca, a w szczególności tego 
wyjątkowego tanga, jest Grzegorz Kałmuczak, żywa legenda poznań-
skich tancerzy, trener, sędzia tańca turniejowego, propagator życia 
z tanecznym przytupem w tle. Już w pierwszym zdaniu obala mit jako-
by para tańcząca argentyński utwór skakała sobie do oczu, chociaż, 
co widać, łączy ich wielka namiętność. 

- Między tańczącymi musi być chemia, wiec para wrogów nie za-
tańczy tanga tak, jak nie da się go zatańczyć w pojedynkę (patrz: do 
tanga trzeba dwojga!). Kłótnia kochanków? To stereotyp. Tango ar-
gentyńskie jest utworem wielowątkowym i pod wieloma względami 
także tańcem wyjątkowym z elementami muzyki klasycznej, z ciekawą, 
własną historią. Prawdziwym duchem tego tanga jest improwizacja, 
ale trzeba być mistrzem, aby improwizować, słysząc muzykę i dostoso-
wać się do niej tempem, ruchem, poczuciem rytmu – tłumaczy. 

Na turniejach oglądamy tango, które ma jedynie dalekich wspól-
nych przodków z argentyńskim tańczonym na ulicach Ameryki Połu-
dniowej. Na pewno nie narodziło się na salonach, gdzie obowiązy-
wała sztywna etykieta. Pewne jest to, że przyczynili się do jego naro-
dzin włoscy i hiszpańscy imigranci, którzy opuszczali stary kontynent 
w poszukiwaniu chleba i osiedlali się na obrzeżach Brazylii, Urugwaju, 
Argentyny. Tam zetknęli się z kulturą muzyczną autochtonów i potom-
ków czarnych niewolników. Mieszanka południowego temperamentu 
znalazła ujście w muzykowaniu i tańcu w ubogich portowych dziel-
nicach takich, jak La Boca, robotniczej dzielnicy Buenos Aires, gdzie 
rządziły gangi, a strzelanina była na porządku dziennym. 

- W tańcu ludzie nie myśleli o sytuacji politycznej i ekonomicznej, 
bo przez muzykę i ruch mogli na chwilę odreagować trudne czasy i za-
pomnieć o codziennym życiu. Taniec dawał im siłę do przetrwania 
kolejnego dnia - opowiada poznański guru, który tę historię poznawał 
krok po kroku, odwiedzając niemal wszystkie miejsca na świecie zwią-
zane z tangiem. 

Na pamięć zna film „Tango” Carlosa Saury, a „Lekcję 
tanga” Sally Potter oglądał trzy razy, aby zapamiętać 
pewien architektoniczny fragment, gdzie była kręcona 
jedna ze scen. Dlaczego analizował jakiś mało zna-
czący detal niemający znaczenia dla fabuły? Aby tam 
pojechać i poczuć klimat filmu. A potem, gdy już tam 
się znalazł, spojrzał w niebo i uświadomił sobie, że dla 
takiej chwili warto żyć.

Za historyczne miejsce i czas narodzin tanga, które 
tak zawładnęło duszą poznaniaka, przyjmuje się Mon-
tevideo w Urugwaju, gdzie sto lat temu Gerardo Matos 

Taniec leczy ciało  
i uskrzydla duszę
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Rodriguez zapisał nuty La Cumparsity „El tango de los 
Tangos”. Nie był to jednak spektakularny hit w dzisiej-
szym rozumieniu. Tango, do którego przylgnęła opi-
nia, że wywołuje grzeszne myśli, stał się na długie lata 
tańcem potępionym i zakazanym. Policja argentyńska 
ostrzegała przed nieprzyzwoitym tangiem, a na papie-
skim indeksie „erotyczny i obsceniczny taniec” tkwił 
do roku 1913. Skojarzenia, jakie się nasuwały cenzo-
rom, którzy obserwowali popisy tancerzy zespolonych 
w jedno ciało, były jednoznaczne. Także oni nie potrafili 
ukryć dreszczy na plecach, bo w tym tangu aż krzyczą 
namiętności i bucha zmysłowy żar.

 Odrodzenie przyszło dopiero w ubiegłym wieku. 
Tango nie odegrało takiej roli, jak piosenki Rodriqueza 
w RPA w czasach apartheidu (patrz: Sugar Man) , które 
mobilizowały rdzenną społeczność do walki, ale tamte 
odeszły w niepamięć, a „argentyńczyk” ciągle trzyma 
się mocno w siodle.

- Złota era tanga związana jest z nazwiskiem Astora 
Piazzolli, któremu, niestety, zarzucano profanację tanga 
i do dzisiaj nie gra się jego utworów na brazylijskich 
milongach. Ja go uwielbiam i wiele lat przetańczyłem 
do jego utworów. Podziwiam go, był znakomitym kom-
pozytorem i rozsławił bandoneon, instrument, który do 
dzisiaj jest w kanonie grających tango - mówi Grzegorz 
Kałmuczak.

Smartfony i kina domowe nie zepchnęły tanga na 
archiwalne półki, gdzie przechowuje się winylowe płyty 
tłoczone w czasach, gdy święcił triumfy Carlos Gardel, 
naturalizowany argentyński kompozytor (autor m. in 
tanga Por una Cabeza z filmu Zapach Kobiety) i pio-
senkarz, który sprowadził iberoamerykańskie rytmy z Ar-
gentyny do Europy. 

Kochamy je nadal! Dowodzi tego statystyka poda-
jąca liczby tańczących i stąd wiadomo, że między in-
nymi nasi sąsiedzi zza Odry masowo uczą się tanga, 
bo zainteresowanych nauką i tańczących jest tam już 
ponad 100 tysięcy osób. Szacunki Polaków tańczących 
w zamkniętych klubach nie przekraczają 10 tys, ale G. 
Kałmuczak wierzy, że przyjdzie taki czas, gdy na polskich 
ulicach i miejskich placach zatańczą tłumy. Tai chi i qi-
gong już ćwiczymy na publicznych trawnikach i nikt się 
temu nie dziwi. 

Popularność tanga argentyńskiego przypieczętowa-
ło UNESCO, wpisując je na listę Światowego Niema-
terialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości. Taka 
nobilitacja nie zdecydowała o tym, że chętnie tańczą 
go nie tylko południowcy, ale i chłodni z natury Niem-

cy, Polacy, Rosjanie. Co takiego jest w nieskomplikowanych krokach 
przypominających zwykłe chodzenie i mocno zmysłowym zespoleniu 
kobiety i mężczyzny? Grzegorz Kałmuczak uważa, że tango uszczę-
śliwia ludzi. On jest człowiekiem spełnionym i szczęśliwym, cieszy się 
ludźmi. Taniec nauczył go patrzeć na człowieka w taki sposób, aby go 
nie oceniać i nie ranić. Tango wycisza emocje i utrwala przekonanie, 
że szczęście jest na wyciągnięcie ręki, jeżeli umiesz obserwować i do-
strzegać je w codziennych drobiazgach. I jeżeli potrafisz zatrzymać 
się w chwili zachwytu nad deszczem i złotookiem gramolącym się po 
mokrej szybie ( i wpuścisz owada do domu, bo zasługuje na wspólny 
dach z tobą).

Od niedawna w sukurs tańcu i tangu przychodzą naukowcy, któ-
rzy nie tylko szukają prapoczątków tanecznych wygibasów u jaski-
niowców, ale zaczynają zaglądać we spółczesne mózgi tańczących, 
by wyjaśnić, co się w nich dzieje, gdy podrygujemy w takt muzyki. 
Okazuje się, że mózgowie nie siedzi w kącie, gdy śmigamy na parkie-
cie, ale tańczy razem z naszym ciałem. Pisze o tym prof. Włodzisław 
Duch, informatyk, fizyk z Laboratorium Neurokognitywnego na UMK. 
W materiale ”Tańczące mózgi, tańczące ciała”, w którym opiera się na 
badaniach innych i własnych, toruński naukowiec dowodzi, że reak-
cje na doznania estetyczne są niezwykle złożone i biorą w nich udział 
prawie wszystkie obszary mózgu. Muzyka i taniec nie pozwalają na 
odpoczynek umysłu, a upraszczając ten proces, można stwierdzić, że 
taniec, tango argentyńskie, jest taką samą nagrodą dla mózgu, jak 
czekolada. Jest tutaj jednak pewna różnica, bo nagroda w formie mu-
zyki i ruchu nie dostarcza kalorii ciału, a umysłu nie dręczy wyrzutami 
sumienia (po zjedzeniu tabliczki czekolady). 

- Tańcz, a będziesz człowiekiem szczęśliwym. Ja tańczę tango ar-
gentyńskie każdego dnia, a ponieważ mieszkam sam, tańczę solo. 
Tańcz i nie bój się marzyć, bo marzenia się spełniają i stanowią siłę 
napędową do rozwoju człowieka– radzi Grzegorz Kałmuczak, który 
korzyści z tańca i muzyki czerpie już ponad 30 lat. 

Grzegorz Kałmuczak z Krystyną Kunicką 
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Na spełnienie jednego ze swoich marzeń czekał pięć lat, które 
wraz z partnerką poświęcił na ćwiczenia tanga. I trzy lata temu oby-
dwoje zatańczyli na mundialu tanga w Buenos Aires. Byli pierwszą pol-
ską parą, która dotarła na światowe igrzyska tanga argentyńskiego. 
Skromny Polak marzył też, aby zatańczyć na słynnym placu Doriego 
w Buenos Aires. I przyszedł taki dzień, że kiedyś trafił tam na przygo-
towującą się do występów piękną Iarę Duarte. Pomyślał: teraz, albo 
nigdy. Odwaga została nagrodzona, marzenie spełnione. Zatańczyli. 
Pamiątką tego wydarzenia jest nakręcony film, który każdy może obej-
rzeć w internecie.

Poznański nauczyciel tańca nie zgadza się z opinią, że tango ar-
gentyńskie jest zbyt trudne dla amatora wywijającego hołupce przy 
dźwiękach rock’n’rolla. On nie bije rózgą uczniów depczących sobie 
po stopach, lecz pokazuje różne drogi, jak można tańczyć, a wybór 
pozostawia początkującym. W tym tańcu trzeba zapomnieć o równo-
uprawnieniu płci, bo tutaj, wyjątkowo, mężczyzna wiedzie prym, a ko-
bieta podąża za nim krok w krok. Taneczne liderowanie nie oznacza, 
że on jest gwiazdą pierwszej wielkości. On wie, jak kobietę prowadzić, 
aby skupiała uwagę widzów. Ale, podkreśla, od obojga wymaga się 
pełnego zaangażowania nie tylko ciała, ale przede wszystkim serca 
i duszy: TAŃCZ JAKBY NIKT NIE PATRZYŁ. 

Danuta Pawlicka
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Wśród słowiańskich wierzeń przeplecionych z chrze-
ścijaństwem zachowała się opowieść o powstaniu 
grzybów, przypisująca je samemu Jezusowi, który chro-
niąc kawałki chleba przed zmarnowaniem, zamienił je 
w grzyby. Nie przez przypadek wierzono, że grzyby po-
wstały z chleba zmieszanego ze śliną. 

Są społeczeństwa, które trzymają się z daleka od 
wszelkich grzybopodobnych tworów. Nie zbiera się tam 
grzybów, jada się ewentualnie hodowlane pieczarki. 
Z drugiej strony są kultury, w których grzyby są otaczane 
boską czcią. Zwykle jest to związane z gatunkami grzy-
bów o działaniu narkotycznym i halucynogennym. Już 
Aztekowie uważali, że spożywane podczas świąt grzyby 
to „teonanacatl” („ciało boga”). W Ameryce Środkowej 
odnaleziono kamienne grzyby o ludzkich twarzach, co 
naukowcy wiążą z kultem świętych grzybów. 

Dymem z tlących się grzybów hubiaka pospolitego 
okadzano na Syberii żałobników i ciało zmarłego. Aino-
wie z japońskiej wyspy Hokkaido takim dymem przepę-
dzali złe duchy. W Polsce w Wielką Sobotę święty ogień 
przenoszono w tzw. hubach ogniowych, dymem oka-
dzano domostwo i sad, by uchronić je przed pożarem, 
a konie okurzone kadzidłem miały nie chorować na zołzy. 

Owocniki grzybów nadrzewnych wykorzystywano 
do przechowywania noży, by chronić metal przed rdzą. 
Z miąższu niektórych grzybów produkowano nawet 
uszczelki czy korki do butelek. Grzyby w praktykach 
medycznych W polskiej kulturze ludowej przede wszyst-
kim używano grzybów jako trucizny. Do dziś nazwa 
muchomor przypomina, że wyrabiano z tego gatunku 
trutkę na muchy. Wierzono, że muchomorem można 
leczyć reumatyzm. W tym celu namaczano owocnik 
w denaturacie i nacierano nim ciało. Skuteczność ta-
kiego leczenia miały podnosić dodatkowe praktyki, 
jak namaczanie grzyba w moczu końskim, gdy chorym 
był mężczyzna lub kobylim, gdy chorowała kobieta. 
Jeszcze lepiej ponoć działał muchomor, gdy zakopano 

go na dziewięć dni w końskim łajnie. Należało potem taką miksturę 
zjeść, stąd zapewne niewiele doniesień o efektywności tych zabiegów. 
Znacznie sensowniej brzmią doniesienia o leczeniu czyraków przykła-
daniem ciepłych kapeluszy borowikowych. 

Współcześnie coraz więcej się mówi o mykoterapii i wykorzystaniu 
grzybów prozdrowotnych. Wrośniak różnobarwny Trametes versicolor 
jest stosowany w tradycyjnej medycynie chińskiej w postaci herbat i zup. 
Wspomina się coraz częściej o właściwościach immunostymulujących 
i przeciwnowotworowych wielu gatunków grzybów nadrzewnych. Hu-
biak pospolity - używany był do opatrywania ran i tamowania krwawień. 

W Europie Środkowej i Wschodniej pewną sławą cieszy się czaga, 
czyli błyskoporek podkorowy Inonotus obliquus nazywany guzem brzo-
zowym. Co ciekawe, grzyb ten pasożytuje na różnych drzewach, ale 
tylko sklerocje (czarne, spękane, guzowate twory) z pni brzóz wykorzy-
stywane są do celów leczniczych. Czagą leczono choroby przewodu 
pokarmowego, nadkwasotę, owrzodzenia żołądka i dwunastnicy, do-
legliwości śledziony i wątroby oraz w choroby nowotworowe. Leczono 
nim nie tylko w Rosji - znani ze stosowania czagi byli zielarze z Puszczy 
Białowieskiej. Coraz więcej mówi się o dobroczynnych właściwościach 
owocników popularnie zbieranych grzybów. Kurki (pieprznik jadalny) 
są lubiane przez grzybiarzy nie tylko ze względu na smak, ale i z tego 
powodu, że zwykle nie są robaczywe. Uważa się więc, że mogą się one 
przysłużyć w walce z pasożytami. Zapewne świat grzybów, jak i myko-
terapia mają nam jeszcze wiele do zaoferowania.

Olga Tylińska

Grzyby – pokarm i lek z zaświatów
W wielu mitologiach i w folklorze grzybom przypisywano pochodzenie niezwykłe. Zjawiały się nagle, a nie miały 
nasion, przynosił je deszcz, a często wierzono, że rodzą się od uderzeń piorunów. Sam las był krainą zaświa-
tową, pełną stworzeń dziwnych, duchów, leśnych bożków, nimf leśnych, nie zawsze przychylnych człowiekowi. 
Jednak pokarm niejako wyrwany z tak tajemnej przestrzeni musiał mieć wyjątkowe znaczenie. Mógł stać się 
drogocennym pożywieniem, lekiem, ale też trucizną.
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On sam znany jest w środowisku solidarnościowym z liczącej kilka 
tysięcy egzemplarzy bogatej kolekcji znaczków poczty podziemnej, 
które jako filatelista zaczął zbierać kolportując prasę i książki w stanie 
wojennym. Od tego czasu miał już kilka wystaw o zasięgu regional-
nym i ogólnopolskim, a także w Brukseli. Jego największą ,,zbieraczą 
miłością” są jednak pamiątki po tragicznie zmarłym prezydencie USA. 

Dlaczego John F. Kennedy? 
- Kiedy w 22 listopada 1963 r. prezydent zginął w zamachu, mia-

łem 14 lat. Chodziłem wtedy do szkoły średniej – wspomina Henryk 
Brzozowski. – Pochodziłem z patriotycznego domu, co oznaczało, że 
komunizm nam nie odpowiadał. Cały czas słuchało się u nas radia 
Wolna Europa, znałem prawdę o Katyniu, choć nie było jej w pod-
ręcznikach. Ameryka była dla nas symbolem wolności i demokracji. 

Imponował mi młody i odważny prezydent USA, był 
symbolem tej wolności i życia, za którym tęskniliśmy. 
I nadszedł dzień zamachu, który pamiętam jak dziś. 
Śmierć Kennedy’ego mocno mną wstrząsnęła. To był 
piątek, w poniedziałek poszedłem do konsulatu ame-
rykańskiego przy ul. Chopina w Poznaniu wpisać się do 
księgi pamiątkowej. Czułem taką potrzebę. Od tego 
czasu zacząłem odwiedzać konsulat co 2-3 tygodnie. 
Przeglądałem tam amerykańską prasę, w która w latach 
1963-64 dużo miejsca poświęcała JFK. Stwierdziłem, że 
warto byłoby mieć jakąś pamiątkę po prezydencie. 

Tak się zaczęło. Najpierw nastoletni Henryk zaczął 
zbierać polskie dzienniki, w których pisano o Ken-
nedym, a potem jako stały gość konsulatu dostawał 

Amerykański sen
Na szafce stoi czarno-biały portret Johna F. Kennedy’ego, nieopodal statuetka prezydenta. Na półce z anglo-
języcznymi książkami poświęconymi JFK wzrok przyciąga miniatura Lincolna Continental SS-100-X, w której 
zginął Kennedy podczas zamachu w Dallas. Przez chwilę mam wrażenie, że jestem w domu amerykańskiego 
patrioty gdzieś w Stanach, a nie w mieszkaniu Henryka Brzozowskiego na poznańskim Łazarzu. 
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w prezencie archiwalne wydanie amerykańskiej prasy, 
z której skrzętnie wycinał wszystkie artykuły poświęco-
ne prezydentowi. Wypożyczał też książki z konsularnej 
biblioteki. Teraz sam jest posiadaczem 3 półek angloję-
zycznych książek o JFK i dwóch półek polskich wydaw-
nictw – wszystkich, jakie ukazały się na naszym rynku. 

- Pamiętam jak w 1967 r. w ,,Trybunie” ukazał się 
artykuł na temat śledztwa w sprawie zamachu na Ken-
nedy’ego. Dowiedziałem się o tym dzień po publikacji 
– wspomina Henryk. – Pobiegłem do drukarni Kasprza-
ka i zdobyłem egzemplarz ze zwrotów. Mam też cenny 
egzemplarz ,,Life”, który ukazał się zaraz po zamachu. 
W całości poświęcony temu tematowi. Dostałem go 
w konsulacie. 

Jak wspomina kolekcjoner, w latach PRL poza prasą 
trudno było zdobyć pamiątki i przedmioty kolekcjoner-
skie dotyczące amerykańskiego prezydenta, co było 
związane przede wszystkim z zamknięciem bloku socja-
listycznego na Zachód. Nie było swobody podróżowa-
nia i kontaktów z zagranicą. 

Częste wizyty młodego Henryka w konsulacie ame-
rykańskim zainteresowały ówczesny urząd bezpieczeń-
stwa. 

- Ostrzegano mnie, że tam wszystkich inwigilują, na-
grywają, fotografują – opowiada. – Kiedy dostałem się 
na studia, przyszedł do nas jeden funkcjonariusz i za-
czął wypytywać, czy mam jakieś kontakty z ,,kk” (kraja-
mi kapitalistycznym – red.). Przyznałem się, że chodzę 
do konsulatu. On na to, że niedługo podejmę pracę, 
a takie kontakty są niemile widziane, więc powinienem 
uważać. 

Tropem rodziny
W 2007 r. Henryk Brzozowski wyjechał z żoną do 

Irlandii, żeby dotrzeć do korzeni rodziny Kennedych. 
Pradziadek prezydenta, Patrick wypłynął w 1848 r. po 
lepsze życie do Ameryki. Brzozowskich trop doprowa-
dził do gospodarstwa, w gminie Dunganstown, w hrab-
stwie Wexford. 

- Rodzina Kennedych nadal prowadzi tam gospo-
darstwo, jest też muzeum – opowiada Henryk. – Wy-
myśliliśmy, że odwiedzimy jego rodzinne strony w 90. 
rocznicę urodzin JFK. Na miejscu okazało się, że nie 
dojeżdża tam żaden autobus, ani pociąg. Musieliśmy 
wynająć taksówkę, która wiozła nas przez lasy, pola i pa-
górki. Otworzył nam mężczyzna ok. lat 40 i pyta skąd 

jesteśmy. Kiedy odpowiedzieliśmy, że z Polski, to bardzo się zdziwił, 
bo żaden Polak tam jeszcze nie zawitał. To był kuzyn dzieci Johna F. 
Kennedy’ego. Zaprosił nas do domu i ugościł. Pokazał nam album 
rodzinny. Dla mnie było to coś niesamowitego. Osobiście spotkałem 
się z krewnym mojego ulubionego prezydenta! Poznaliśmy też jego 
ciotkę, która własnym samochodem zawiozła nas kolejnego dnia do 
arboretum. Tak uczciliśmy urodziny prezydenta. 

Korek i pączek
Zbiory Henryka Brzozowskiego to kilkanaście tysięcy pamiątek zwią-

zanych z amerykańskim prezydentem od prasy, przez znaczki pocz-
towe, koperty, pocztówki, książki, zdjęcia, medale okolicznościowe – 
po… korki do butelek. 

- W Stanach Zjednoczonych mają taki zwyczaj, że wydają okolicz-
nościowe koperty i karty, mam ich ok. 700 sztuk, z samym Kennedy’m 
400 sztuk – pokazuje kolekcjoner. – Szukam też pamiątek na różnych 
jarmarkach, targach staroci w Polsce i zagranicą. Wiele z nich udało mi 
się zdobyć jak po roku 2000 jeździliśmy po Europie. Mam też kamerę 
z certyfikatem, dokładnie taką, jaką kręcono przejazd prezydenta, kie-
dy dokonano zamachu. Znaczków pocztowych z wizerunkiem Kenne-
dy’ego mam ok. 1200. Zbieram je od 1964 r. Z Berlina mam gadające-
go pączka, bo podobno jak prezydent był w 1963 r. z wizytą w Berlinie 
i chciał przemówić do berlińczyków po niemiecku, źle położył akcent 
i zamiast ,,jestem berlińczykiem”, powiedział ,,jestem pączkiem” (fak-
tycznie prezydent poprawnie wypowiedział zdanie w języku niemiec-
kim podczas przemówienia pod ratuszem, jednak w latach 80. The 
New Jork Times stworzył z tego anegdotę, którą potem powtarzały 
inne media jak BBC i MSNBC – przyp.red.). 

Marzenia 
W 1965 r. Henryk Brzozowski zamarzył o wyjeździe do Stanów Zjed-

noczonych. Jest to niespełnione marzenie. 
- Mam nawet plan tego wyjazdu – zwierza się pasjonat. – Zaczyna 

się od lądowania w Bostonie, jadę do rodzinnej posiadłości Kenne-
dych – Hyannis Port. Potem wracam do Bostonu, gdzie jest bibliote-
ka prezydencka, tam przeglądam wszystkie materiały dotyczące JFK. 
Mieszkam w hoteliku w pobliżu – mam adres. Potem lecimy – zabrał-
bym oczywiście żonę – do Waszyngtonu, gdzie zwiedzamy Biały Dom 
i odwiedzamy grób Kennedy’ego. Przy okazji wypad do Nowego 
Jorku, by poczuć magię miasta i stamtąd do Dallas, żeby przejechać 
trasą Kennedy’ego podobną limuzyną do tej, którą jechał ostatni raz 
prezydent, potem powrót do domu. Dziś wiem, że ta podróż już tylko 
pozostanie marzeniem. Takie życie, ale pasję trzeba mieć, bo to od-
skocznia od codzienności. 

Anna Dolska
Fot. A. Dolska
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Udar mózgu to nagłe wystąpienie objawów spowodowanych zaburzeniem 
krążenia krwi w mózgu. Może pojawić się w każdych okolicznościach, za-
równo w czasie wysiłku fizycznego, jak i podczas spędzania czasu w miłej, 
relaksacyjnej atmosferze. Dotyka przede wszystkim seniorów, ale nie znaczy 
to, że osoby młode nie są nim zagrożone. Dlatego tylko znajomość obja-
wów udaru mózgu i wiedza jak postępować w przypadku ich wystąpienia 
daje szansę na wczesne rozpoznanie choroby, podjęcie odpowiedniego 
leczenia i w efekcie ratowania zdrowia i życia osoby chorej.

- Czasem objawy są, można powiedzieć, bardzo niewinne jak asyme-
tria kącika ust czy niesprawność ręki. Niestety, pacjenci je bagatelizują 
– mówi dr Joanna Rybacka-Mossakowska, neurolog. - Pozostają w domu 
myśląc, że nic poważnego się nie dzieje. Dopiero kiedy objawy przybie-
rają na sile pacjenci zdają sobie sprawę, że muszą skorzystać z pomocy 
lekarza i trafić do szpitala. 

Do opadającego kącika ust, problemów z ruchomością ręki, dołączyć 
należy także problemy z mową i bełkotliwość. 

Udar mózgu to jedna z chorób, która nie rozwija się miesiącami czy la-
tami. Trwa minuty, najwyżej godziny, ale jej skutki są nieodwracalne. Czas 
przy jej leczeniu ma największe znaczenie. 

- Udar mózgu możemy skutecznie leczyć do 4,5 godziny metodą do-
żylnego podania leku i do 6 godzin za pomocą mechanicznej trombek-
tomii. Niestety, z każdą minutą komórki nerwowe w mózgu umierają, więc 
najważniejsze jest, by jak najszybciej zgłosić się do najbliższego szpitala 
– podkreśla dr Joanna Rybacka-Mossakowska. 

Nie zwlekać z wezwaniem pogotowia – to najważniejsze przesłanie 
kampanii „Udar – liczy się każda minuta!”. Jako że nie zawsze osoba do-
tknięta udarem zdaje sobie z tego sprawę ważna jest edukacja w tym kie-
runku wszystkich osób bez względu na wiek. Podczas spotkań w ramach 
kampanii wszyscy otrzymują ulotki i materiały traktujące o udarze mózgu 
oraz wypełniają quiz na jego temat. Działania edukacyjne skierowane do 

najmłodszych to zabawa w postaci gry miejskiej związana 
tematycznie z udarem, czynnikami ryzyka i jego objawami. 

Podczas spotkań nad Rusałką i jez. Strzeszyńskim za-
interesowani mogli także dokonać pomiaru ciśnienia 
i sprawdzić poziom cukru we krwi. 

Najbliższe wydarzenie w ramach „Udar – liczy się każda 
minuta” to otwarty warsztat z neurologiem, który odbędzie 
się 7 października o godzinie 16:30 w siedzibie Fundacji 
Petra Senior przy ul. Z. Krasińskiego 4 w Poznaniu. Zapisy 
pod numerem 665 006 501 lub 724 976 584. 

Tekst i zdjęcia: B. Klimczak

MY I ZDROWIE

Trwa kampania „Udar – liczy się każda minuta” Fundacji Petra Senior. Choć pandemia koronawirusa pokrzy-
żowała plany organizatorów, co do spotkań z seniorami, to jednak w czasie wakacji udało się przeprowadzić 
dwa happeningi profilaktyczne – nad Rusałką i jeziorem Strzeszyńskim. 

Kampania „Udar –  
liczy się każda minuta!” 

Organizatorem kampanii 

,
partnerami są 

oraz .
Patronat merytoryczny nad kampanią objął 

.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęło 

Kampania „UDAR – liczy każda minuta” 
jest współfinansowana ze środków budżetowych 

.

29
Światowy Dzień Udaru Mózgu

Październik
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Regularne badania to kluczowy element odpowied-
niej troski o wzrok. Niestety, prawie połowa seniorów nie 
wie, że po 60. roku życia wzrok należy badać przynaj-
mniej raz na 12 miesięcy. Tymczasem wizyta u specjali-
sty powinna być rutyną, zwłaszcza w późniejszych eta-
pach życia lub gdy zauważamy utrzymujące się dole-
gliwości ze strony oczu. A te sygnalizuje aż dwie trzecie 
ankietowanych: najczęściej skarżą się oni na pieczenie 
i swędzenie oczu (31%) oraz ich suchość (28%). Aż co 
czwarty pytany senior deklaruje, że widzi nieostro, na-
wet przy zastosowaniu korekcji wzroku.

Powodem niedostatecznej dbałości wzrok jest też 
to, że osoby starsze nie mają odpowiedniej wiedzy na 

MY I ZDROWIE

Nowa jakość opieki zdrowotnej  
w Poznaniu i okolicach

Co dla pacjentów?
Poradnia oferuje mieszkańcom Poznania jedną z najnowszych 
metod szeroko pojętej fizykoterapii - wibroterapię. To skutecz-
na i bardzo bezpieczna metoda wspomagania w terapiach 
przeciwbólowych, wspomaganiu krążenia naczyniowo-serco-
wego oraz limfatycznego, zaburzeniach czucia czy spastycz-
nościach i problemach metabolicznych.

Wibroterapia - doceniana przez praktyków i naukowców
Wibroterapia, stosowana w Poradni Vitberg w Poznaniu, 

to metoda opracowana przez firmę Vitberg z Nowego Sącza 

W Poznaniu przy ul. Głogowskiej 132 funkcjonuje otwarta w tym roku Poradnia Vitberg. Jest jedną z blisko 50 
tego typu placówek działających w kraju. Poradnie Vitberg to jeden z największych projektów społecznych 
realizowanych w Polsce od ponad 15 lat.

już 20 lat temu i dalej rozwijana w Polsce we współpracy z uczelniami wyższy-
mi m.in. z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie i Krakowską Aka-
demią. Unikatowość metody polega na tym, że może z niej korzystać każdy 
pacjent, a efekty jej działania widoczne są już po pierwszym zabiegu. Porad-
nia zajmuje się również szeroką edukacją w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Jak przebiega pierwsza wizyta?
Zawsze umawiamy się z pacjentem na określona godzinę. Przed zabie-

giem wykonujemy pomiary biometryczne, przeprowadzamy wywiad, aby 
dostosować terapię do potrzeb pacjenta, a na koniec wykonujemy pomiary 
ciśnienia krwi. Tak przygotowany pacjent jest gotowy do wypróbowania wi-
broterapii w naszej Poradni. W ciagu jednego dnia pacjent może korzystać 
z godzinnej terapii. I tak, dzień po dniu, zawsze o tej samej porze, z wyklu-
czeniem weekendów i dni wolnych od pracy – tłumaczy Bożena Sobkowiak, 
kierownik Poradni Vitberg w Poznaniu.

Przede wszystkim pomagać.
To, co wyróżnia Poradnie Vitberg spośród wszystkich innych gabinetów fi-

zykoterapii, to jakość obsługi i traktowanie pacjentów zgodnie z zasadą: „Trak-
tuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany”. Zabiegi w Poradni Vitberg 
są bezpłatne. Skierowania nie są wymagane. Rejestracja: tel. 605 696 939 lub 
osobiście w Poradni przy ulicy ul. Głogowskiej 132, w każdy dzień roboczy 
w godzinach od 8.30-14.30.

temat stanu zdrowia swoich oczu. Problem ten dotyczy 40% ankieto-
wanych. 

Znaczna część seniorów albo nie wie, w jakim, stanie są ich oczy, 
albo opiera się tylko na przypuszczeniach. To groźna sytuacja, ponie-
waż np. w przypadku jaskry czy retinopatii im późniejsza diagnoza, tym 
większe ryzyko nieodwracalnych zmian, którym można by wcześniej 
skutecznie zapobiegać. 

W przekonaniu ponad połowy (53%) respondentów przebadanie wzro-
ku utrudniają przede wszystkim ograniczenia w funkcjonowaniu gabinetów 
i przychodni. Ponadto niemal co trzeci badany obawia się kontaktu z innymi 
osobami po drodze na wizytę lub już w gabinecie, a 21% ma obawy związa-
ne z niedotrzymaniem rygorów sanitarnych w czasie badania. Również 21% 
badanych jako przeszkodę wskazało brak środków finansowych. 

Oczy seniorów w trudnej sytuacji
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Czy schorzenia sercowo-naczyniowe to problem społeczny?
Można tak powiedzieć - stanowią przecież według danych GUS 47 
proc. wszystkich przyczyn zgonów Polaków. Niechlubne pierwsze miej-
sca zajmują choroba niedokrwienna z zawałem serca i niewydolność 
serca. W Polsce każdego roku stwierdza się nawet 75-78 tysięcy no-
wych zachorowań na zawał serca, natomiast na niewydolność serca 
choruje łącznie ok. 1,2-1,3 mln Polaków, a rocznie z tego powodu 
umiera około 60 tys. osób. Tegoroczne spotkania naukowe przynoszą 
ciekawe doniesienia i wnioski w tym obszarze. Poznaliśmy wyniki wielu 
badań klinicznych oraz zalecenia, które będą wdrażane także do pol-
skiej praktyki klinicznej.

Które doniesienia szczególnie zwróciły pana uwagę?
Jednymi z najbardziej interesujących doniesień tegorocznego Kon-
gresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC 2020 były 
zalecenia dotyczące ostrych zespołów wieńcowych, w szczególności 
wytyczne dotyczące postępowania w zawale serca NSTEMI, czyli bez 

uniesienia odcinka ST. Jest to typ ostrego zespołu wień-
cowego o bardziej różnorodnej patofizjologii i częst-
szym współistnieniu innych chorób. Zwykle dotyka też 
osób starszych. W zaleceniach uporządkowano zasa-
dy postępowania z pacjentami, ale pojawiły się także 
nowe trendy.

Jakie to nowości?
Do niedawna zawały NSTEMI, w których nie obserwuje 
się ewidentnych zmian w elektrokardiogramie, uznawa-
no powszechnie za pewnego rodzaju bardziej „łagod-
ne”, ale jednocześnie obarczone dużym ryzykiem. Być 
może ze względu na swój nieco wolniejszy przebieg, 
niejako skrycie wyrządzają większe szkody. Obserwacje 
te znalazły potwierdzenie w badaniach, między innymi 
w wynikach polskiego programu KOS-zawał, gdzie rocz-
na śmiertelność okazała się wyższa w przypadku zawału 
NSTEMI niż w przypadku zawałów STEMI (z uniesieniem 
odcinka ST) – odpowiednio 5,0 proc. w przypadku za-
wałów NSTEMI i 3,4 proc. w przypadku zawałów STEMI. 
Warto dodać, że roczna śmiertelność wśród pacjentów 
z zawałem serca niewłączonych do programu KOS-za-
wał wynosi odpowiednio dla NSTEMI 8,8 proc. i dla 
STEMI 5,7 proc.

Podczas tegorocznego Kongresu Polskiego Towarzy-
stwa Kariologicznego wiele miejsca poświęcono za-
wałowi serca, ale także niewydolności serca.
Tak, to także ważny temat, ponieważ w terapii niewy-
dolności serca również odnotowaliśmy duży krok na 
drodze postępu w leczeniu tego schorzenia. Warto pa-
miętać, że zawał serca jest ściśle związany z niewydol-
nością serca, ponieważ w początkowym okresie zawału 
choremu grozi zatrzymanie krążenia i nagły zgon ser-
cowy, a im dłuższy czas od początku bólu zawałowego 

Mamy skuteczne narzędzia, 
by leczyć choroby społeczne

Z prof. Jarosławem Kaźmierczakiem, kierownikiem Kliniki Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie, konsultantem krajowym w dziedzinie kardiologii rozmawia Marta Sułkowska. 

MY I ZDROWIE
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do zastosowania procedur angioplastyki wieńcowej, tym 
większe ryzyko martwicy serca i rozwoju niewydolności 
serca. Dostęp do nowoczesnych terapii o udowodnionej 
skuteczności to jeden z elementów programu KONS (pro-
gram Kompleksowej Opieki nad Pacjentami z Niewydol-
nością Serca). O ile w przypadku programu KOS-Zawał 
skoncentrowano się na trzech zasadniczych elementach: 
opiece szpitalnej, ambulatoryjnej i rehabilitacji, to w przy-
padku programu KONS jest o wiele więcej elementów, 
które należy zintegrować. Wyzwanie stanowi już włącze-
nie do programu nad pacjentami lekarzy rodzinnych. 
Pomimo najlepszej woli i chęci współpracy potencjalnym 
wyzwaniem jest bieżące - bardzo znaczące - obciążenie 
lekarzy POZ. Mamy jednak pewność, że zaproponowane 
rozwiązanie jest skuteczne, dlatego na KONS środowisko 
klinicystów, ale przede wszystkim pacjenci czekają z nie-
cierpliwością. 

Skąd wiadomo, że ten program będzie skuteczny?
Podczas ostatniego spotkania naukowego środowiska 
kardiologicznego AZ Scientific Summit przedstawiłem 
podczas wykładu opublikowane w Hiszpanii dane doty-
czące funkcjonowania tamtejszego odpowiednika pro-
gramu KONS. Okazało się, że do problemu niewydolności 
serca w czasie pandemii COVID-19 Hiszpanie podeszli 
proaktywnie. Z każdym pacjentem znajdującym się pod 
opieką ośrodka uczestniczącego w programie kontak-
towano się indywidualnie i konsultowano z nim bieżącą 
strategię postepowania terapeutycznego. Okazało się, 
że dzięki takiemu podejściu efektywnie wychwytywano 
tych pacjentów, którzy wymagali pilnej kontroli lub korek-
ty w terapii. Chociaż w Hiszpanii, tak jak na całym świecie 
w okresie lockdownu, liczba wizyt w ośrodkach spadła, 
nie wiązało się to z tak znaczącym jak gdzie indziej po-
gorszeniem rokowania i wzrostem śmiertelności. Jako 
przykład odmiennego podejścia zaprezentowałem dane 
brytyjskie, w których liczba wizyt i hospitalizacji z powo-
du niewydolności serca spadła – znowu: jak wszędzie 
indziej na świecie w okresie pandemii COVID-19, ale tam 
nie kontaktowano się proaktywnie z pacjentami i to już 
wiązało się ze wzrostem zaostrzeń niewydolności serca. 
Niestety, taką sytuację obserwujemy także w polskich 
ośrodkach. Wniosek jest zatem oczywisty: w przypadku 
chorób sercowo naczyniowych w zasięgu możliwości już 
dziś mamy narzędzia, o których wiemy, że naprawdę dzia-
łają. Nie mamy wątpliwości, że warto je wdrażać. 

MY I ZDROWIE
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MY I PRAWO

Opisana w poprzedniej części umowa sprzedaży jest umową zawartą 
poza lokalem przedsiębiorstwa. 

Zawieranie takich umów oraz prawa i obowiązki stron reguluje usta-
wa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Umowa zawarta na pokazie w wynajętej restauracji (bądź hali spor-
towej, sali świetlicy wiejskiej) jest umową zawartą poza lokalem przed-
siębiorstwa.

Zgodnie z ustawą konsument ma prawo odstąpić od umowy w cią-
gu 14 dni:
– od wydania rzeczy (np. umowa sprzedaży garnków, materacy, drzwi 

wraz z montażem),
– od dnia zawarcia umowy - dla pozostałych umów (np. usługi teleko-

munikacyjne, sprzedaż prądu).
Odstąpić od umowy można bez podania przyczyny. Nie trzeba 

przedsiębiorcy tłumaczyć dlaczego nie chcemy towaru. Co do zasady 
odstąpienie można złożyć w każdej formie (także telefonicznie). Jed-
nak z ostrożności, aby mieć dowód w razie sporu sądowego, najlepiej 
to uczynić wysyłając pisemne oświadczenie o odstąpieniu listem po-
leconym za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w umowie.

Konsument ma prawo zapoznać się z towarem, tj. oglądnąć, spraw-
dzić, czy towar zgadza się z umową. Ze względu na ewentualną odpo-
wiedzialność odszkodowawczą za używanie towaru bądź jego uszko-
dzenie nie jest zalecane uruchamianie bądź korzystanie z towaru jeżeli 
chcemy go zwrócić.

Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu mamy obowiązek również 
zwrócić towar. Można go zawieść przedsiębiorcy osobiście bądź wysłać 
pocztą (kurierem). W przypadku kuriera warto zadeklarować wartość 
przesyłki oraz ubezpieczyć ją na wypadek uszkodzeń (do momentu 
odebrania przesyłki przez przedsiębiorcę konsument odpowiada za 
ewentualne uszkodzenia w transporcie). Ponadto przed odwiezieniem 
rzeczy lub ich odesłaniem należy porobić zdjęcia towaru, aby w razie 
sporu mieć dowód, że towar był nieużywany i nieuszkodzony.

Należy również uważać, bo dużo firm sprzedających na pokazach 
stosuje nieuczciwe praktyki próbując odwieść konsumentów od od-
stąpienia od umowy twierdząc, że nie mają takiego prawa, albo była 
to promocja lub towary są specjalnego przeznaczenia itp. Nie należy 
dać się zwieść takim twierdzeniom. Ustawa zawiera co prawda katalog 
przypadków, kiedy od umowy odstąpić nie można, jednak w niniej-
szym przypadku (sprzedaży garnków) nie ma takiego wyłączenia.

Ponadto konsument ma prawo uzyskania drugiego egzemplarza 
każdego dokumentu, który podpisał.

Nie dajmy się również omamić opowieściami o wyjątkowych pro-
mocjach, gratisach, wygranych w konkursach. Wszystko to są chwyty 
marketingowe mające na celu wywołanie w nas poczucia wyjątkowo-

ści i zachęcające do zakupu rzeczy. Czerwona lampka 
ostrzegawcza powinna się również zapalić w sytuacji, 
gdy osoba zachęcająca do podpisania umowy nalega 
na pośpiech, nie odpowiada na nasze pytania bądź 
nie chce abyśmy na spokojnie przeczytali podsuwane 
dokumenty. Uważajmy! Brak ostrożności może kosz-
tować nawet kilkanaście tysięcy złotych!

Dawid Kaczmarek,  
Główny Specjalista w Biurze Powiatowego  

Rzecznika Konsumentów w Poznaniu
Marek Radwański,  

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Poznaniu

Jeżeli nie jesteśmy pewni co do naszych praw 
lub nie wiemy dokładnie jak napisać oświad-
czenie o odstąpieniu od umowy można skon-
taktować się z darmową infolinią

TeleRada 800 805 605,
w której w czwartki między 9-12 dyżurują eks-
perci z Biura Powiatowego Rzecznika Konsu-
mentów w Poznaniu.

Tel. Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16, 
która dostępna jest w dni powszednie w godzinach od 
8.00 do 18.00.
Tel. Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Po-
znaniu 61 8418 830

Z biura rzecznika konsumentów

Zakupy na pokazach handlowych cz. II 
W poprzednim wydaniu My60+ opisywaliśmy przypadek pani Genowefy, która dała się namówić na zakup drogich 
garnków podczas pokazu handlowego w restauracji, a gdy emocje opadły, chciała odstąpić od umowy kupna. 

20 / My 60+ / Nr 4(53)2020



WOKÓŁ NAS

Masz sprawę w ZUS –
umów się przez Internet!

Masz sprawę do załatwienia w ZUS, a lubisz mieć wszystko 
zaplanowane – umów wizytę przez Internet.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że wizytę w placów-
kach ZUS można zarezerwować elektronicznie, przez Platformę Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS. 

Na PUE ZUS można zarezerwować wizytę w dowolnie wybranej pla-
cówce i wybrać dogodny dla siebie dzień i godzinę wizyty. Wystarczy 
na swoim profilu PUE w „Panelu Ogólnym” wybrać zakładkę „Wizyty”, 
a następnie „Rezerwacja wizyty” – informuje Marlena Nowicka, rzecz-
niczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Nasze placówki przyjmują klien-
tów od wtorku do piątku w godzinach 8:00–15:00, a w poniedziałki 
w godzinach 8:00–18:00.

Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu, mogą go założyć 
w każdej chwili, m.in. przez bankowość elektroniczną, profil zaufany, 
czy tradycyjnie, podczas wizyty w placówce ZUS.

Projekt realizowany na terenie Poznania oraz gmin: Stęszew, 
Suchy Las, Kórnik, Buk, Kleszczewo, Dopiewo, Kostrzyn.

Co zyskuje senior przystępując do projektu?
TELEOPIEKA - usługa dająca możliwość całodobo-

wego wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia 
lub zdrowia oraz systematyczny kontakt z teleopieku-
nem w celu monitorowania stanu zdrowia i sytuacji 
osoby korzystającej. 

Uczestnik zostaje wyposażony w bransoletkę z guzi-
kiem alarmowym oraz prosty w obsłudze głośnomówią-
cy aparat telefoniczny. Dzięki temu zestawowi w sytuacji 
zagrożenia życia lub zdrowia (np. duszności, zawroty 
głowy, upadek) senior może prosty sposób skontakto-
wać się z Teleasystentem, który podejmuje odpowied-
nie działania – np. wzywa służby ratunkowe, powiada-
mia sąsiada posiadającego klucze. 

W ramach Teleopieki uczestnik może korzystać rów-
nież z tak zwanych połączeń zielonych, czyli rozmów 
towarzyskich z Teleasystentem, np. jeśli doskwiera mu 
samotność lub potrzebuje dodatkowych informacji. 

Ponadto raz w tygodniu Teleasystenci sami inicjują 
rozmowę z podopiecznym, aby sprawdzić jak się czuje 
i czy jego sytuacja nie uległa pogorszeniu. 

Centrum Teleopieki działa 24 godziny na dobę, rów-
nież w niedziele i święta.

USŁUGI DOMOWE - wsparcie specjalistów z zespołu 
medycznego: lekarza geriatry, pielęgniarki, fizjoterapeu-
ty i psychologa, a także możliwość uzyskania porady 
prawnej ze strony Rzecznika Praw Osób Starszych i/lub 
Niepełnosprawnych. Zakres usług ustalany jest z osobi-
stym Asystentem na podstawie wywiadu i stworzone-
go Indywidualnego Planu Opieki i Wsparcia. Wszystkie 
usługi są realizowane w domu podopiecznego. 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.
Jak się zgłosić?
Zgłoszenia można dokonać telefonicznie od pon. do pt. 
w godz. 8.00-16.00
Nowe Miasto – Tel. 518 301 265, 518 301 215 
Wilda – Tel. 518 301 525 
Jeżyce – Tel. 518 301 932 
Stare Miasto – Tel. 518 301 641 
Grunwald – Tel. 518 301 796
lub składając pisemny wniosek o przydzielenie usługi teleopieki 
w swojej filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Teleopieka
– trwa nowy nabór!
Projektem objęci są seniorzy mieszkający samotnie lub 
sami przez większą część dnia, będący w trudnej sytuacji 
życiowej z powodu niesamodzielności lub niepełnospraw-
ności. O tym, czy senior kwalifikuje się do projektu decy-
duje Asystent – pracownik projektu. 
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MY I OGRÓD

Historia europejskiego ogrodnictwa działkowego dowodzi, że działki 
powstawały w trudnych czasach i stanowiły istotne wsparcie dla rodzin 
w warunkach kryzysów ekonomicznych, fali bezrobocia. Powstawały 
wtedy ogrody działkowe, w których uboższe rodziny uprawiany warzywa 
i owoce na własne potrzeby, a nadwyżkami dzieliły się z bliskimi i innymi 
potrzebującymi. Nie inaczej było też w Polsce. Początki rozwoju rodzin-
nych ogrodów działkowych przypadały jeszcze na lata zaborów. Także 
w czasie wielkiego kryzysu ekonomicznego lat trzydziestych minionego 
stulecia zakładano kolejne ogrody działkowe, w których rodziny mogły 
uprawiać tak potrzebna żywność na własne potrzeby. Mijały lata, zmie-
niały się upodobania działkowców. Z ogrodów korzystały teraz rodziny 
szukające wytchnienia po trudach pracy zawodowej. Ogrody piękniały, 
stawały się miejscem wypoczynku, kontaktu z naturą dla dzieci, doro-
słych i seniorów. Przemiany społeczno-polityczne lat dziewięćdziesią-
tych doprowadziły do wzrostu wartości terenów w miastach. Na tereny 
zajmowane przez ogrody działkowe łakomym wzrokiem spoglądali in-
westorzy upatrujący dla siebie szansę przejęcia atrakcyjnych terenów. 
Niechętni ogrodom głosili też poglądy, że należy je wyprowadzać miast, 
że są reliktem przeszłości. Tylko upór samych działkowców i konse-
kwentna polityka Polskiego Związku Działkowców uchroniły wiele ogro-
dów w dużych miastach od niechybnych likwidacji. Niespodziewanie 

na początku 2020 roku zdarzyło się coś zgoła nieoczeki-
wanego. Pandemia koronawirusa zamknęła w domach 
ludzi. Rząd wprowadził reżimy sanitarne, zakazał swo-
bodnego przemieszczania się i kontaktów międzyludz-
kich. Psychiczne zmęczenie przebywaniem w zamknię-
ciu spowodowało tęsknotę za wyjściem na łono natury 
i potrzebę zapomnienia choć na chwilę o zagrożeniu 
niebezpieczną chorobą. Gdy nie można było wyjść do 
parku, gdy zamknięto nawet lasy, ogrody działkowe sta-
ły się praktycznie jedynym miejscem , w którym można 
było bezpiecznie przebywać poza domem. Zaletę po-
siadania działki wkrótce docenili nie tylko sami działkow-
cy ale także osoby nie mające działki. Natychmiast wzro-
sło zainteresowanie a wraz z nim zapotrzebowanie na 
działki. Wkrótce okazało się, że popyt przewyższa podaż. 
Ceny działek skoczyły w górę, coraz trudniej w dużych 
miastach można było znaleźć wolną działkę. A miasta 
ciągle się rozwijają. Powstają nowe osiedla, buduje się 
domy mieszkalne praktycznie n każdym wolnym miej-
scu. Do nowych domów wprowadzają się najczęściej 
młode małżeństwa, które wkrótce starają się także 

Ogrody działkowe
– lekiem na zły czas 
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zdobyć dla siebie działkę ogrodniczą lub rekreacyj-
ną dla siebie i swoich małych dzieci. Tymczasem wol-
nych działek brakuje. Z ankiety telefonicznej przepro-
wadzonej w maju br. przez Okręgowy Zarząd PZD w Po-
znaniu z prezesami największych ogrodów działkowych 
leżących w średniej wielkości miejscowościach wynika, 
że rozdysponowano już wszystkie wolne działki, a także 
w miarę możliwości utworzono nowe w granicach ROD, 
eksploatując tereny dotąd niezagospodarowane. Na 
bazie tych danych Okręg zaapelował podjętym przez 
Radę Okręgową Apelem o tworzenie warunków dla po-
większenia istniejących ogrodów działkowych. Krajowa 
Rada PZD wystosowała do wielu prezydentów i burmi-
strzów polskich miast, w tym do prezydentów Poznania 
i Gniezna, burmistrzów Obornik, Śremu i Wrześni, by 
wsparli dążenia lokalnych społeczności w pozyskaniu 
nowych terenów pod ogrody działkowe. Zaapelowa-
ła również do władz państwowych o poparcie tej idei. 
Okręg w Poznaniu wystąpił we współpracy z Urzędem 

MY I OGRÓD

Jesień czasem jabłek 
Jabłka to jedne z najpopularniejszych owoców na świecie, a Polska jest światową potęgą w ich produkcji i eks-
porcie. Niedawno, bo 28 września obchodziliśmy Światowy Dzień Jabłka. Warto przy tej okazji przypomnieć, 
dlaczego te owoce powinny być obecne w codziennej diecie i jakie są ich właściwości odżywcze. Zdrowe, 
pyszne, dojrzewające latem i jesienią polskie jabłka stanowią prawdziwą bombę witaminową. 

Co kryje się w jabłku?
Zacznijmy od liczb. Średniej wielkości jabłko waży ok. 
150 gramów. Można zatem przyjąć, że jeden owoc do-
starcza organizmowi 75 kcal. Jabłko stanowi idealny 
pomysł na niewielki, zdrowy posiłek. Jabłka są niezwy-
kle różnorodne, więc dokładne wartości energetyczne, 
odżywcze i zawartość składników istotnych dla zdrowia 
mogą się nieco różnić w zależności od odmiany, pory 
roku, dojrzałości, warunków uprawy itd. Największą 
część masy jabłka, bo aż ok. 85%, stanowi woda. Śred-
niej wielkości jabłko zawiera ok. 25 gramów węglowo-
danów, z czego ok. 4 gramy pochodzą z błonnika, który 
spowalnia trawienie i wchłanianie węglowodanów. 
Dzięki temu spożywanie jabłek nie powoduje tak szyb-
kiego podwyższenia poziomu cukru we krwi. Zawartość 
błonnika sprawia, też że po zjedzenia jabłka czujemy 
się syci. Co jeszcze kryje się w jabłku? Między innymi wi-
taminy A i C, przeciwutleniacze, potas, wapń i magnez.

Obierać czy nie obierać – czyli jak jeść jabłka?
Zdecydowanie nie obierać! Flawonoid – kwercetyna, czyli substancja, 
która wykazuje m.in. działanie regulujące dla układu odpornościowe-
go, znajduje się w skórce jabłka lub tuż pod nią. Jeżeli nie znajdujemy 
się na ściśle lekkostrawnej diecie i nie mamy przeciwskazań lekarskich 
(np. ze względu na konieczność ograniczenia błonnika w diecie) jedz-
my jabłko ze skórką.

Miasta do zarządzającego terenem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa o grunty w rejonie Naramowic o pow. ok. 6 ha, oznaczone w Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
jako zieleń działkowa pod nowy ogród działkowy. Znaczenie ogrodów 
działkowych dostrzegła też Rada Miejska Poznania, która w Uchwale z 5 
maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania nowego Studium 
uznała za najważniejsze m.in. wzmocnienie ustaleń dla systemu zieleni 
miasta Poznania. Zgodnie z tym zapisem istotnym elementem projek-
towania nowego Studium będzie poszukiwanie nowych przestrzeni dla 
lokalizacji rodzinnych ogrodów działkowych w przestrzeniach niezur-
banizowanych. To zadanie wpisuje się w potrzebę adaptacji do zmian 
klimatu dla miasta Poznania. Takie stanowisko Rady może tylko cieszyć 
i być wzorem dla innych samorządów.

A przyszli działkowcy oczekują, że wspólne starania przyniosą 
owocny wynik i wkrótce powstanie w Poznaniu nowy ogród działkowy. 
Liczymy też na inicjatywę innych włodarzy miast, do których zwrócili-
śmy się o wsparcie naszych działań. 

dr Zdzisław Śliwa 
prezes Okręgu w Poznaniu
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Wróciliśmy, nikt nie zachorował. UDAŁO SIĘ! Byliśmy jednak ostroż-
ni, dezynfekcja, maseczki, unikanie zamkniętych przestrzeni. Nie zła-
pał nas COVID-19.

To był piękny rejs dwoma jachtami motorowymi, wyczarterowanymi 
w Szczecinie i Stepnicy, które prowadzili: Marceli Figurski i ja. Jachty 
niewielkie, 10 m długości, 6 osób to maksymalna obsada, popłynęło 
więc nas razem 12 osób. Jak zwykle wyżywienie całkowicie na jachcie 
(unikaliśmy restauracji), kontakty ze światem zewnętrznym tylko w ma-
rinach, ale nie było tłoku.

Zakątek Polski, który trzeba koniecznie poznać jest piękny! Kawał 
historii Polski go przygniata ciężarem tysiąca lat i pewnie Polacy nie-
wiele o nim wiedzą, czemu trudno się dziwić, przecież dopiero 75 lat 
tam jesteśmy, więc historia całkiem nowa, naoczna. A wcześniej to 
Polacy, Duńczycy, Szwedzi, Vikingowie, Branderburgowie ścierali się 
o ten kawałek ziemi. 1000 lat temu my Polacy też tam byliśmy. Chrobry 

ustanowił biskupstwo w Kołobrzegu w 1000 r., potem 
Bolesław Krzywousty w 1145 r. usadowił tam Ottona, bi-
skupa z Bambergii, aby krzewił chrześcijaństwo, ustano-
wił biskupstwo w Wolinie, które w 1175 r. przeniesiono 
do Kamienia Pomorskiego. Pobudowano katedrę, która 
stoi do dziś ze wspaniałymi organami. Jest co zwiedzać.

Wyruszyliśmy ze Stepnicy – to port morski, ma też 
nową marinę z wszelkimi wygodami i piękną starą ta-
wernę (obecnie „Panorama”), która nie zmieniła się od 
100 lat. Drugi jacht wyruszył z Dąbia, więc spotkaliśmy 
się w Lubczynie. Też piękna nowa marina, wiele jachtów 
i jeszcze więcej rezydentów, co trochę utrudniało znale-
zienie miejsca do cumowania.

Na drugi dzień rano oddaliśmy cumy i wyruszyliśmy 
do Wolina. Długa trasa, 8 godzin żeglugi, trzeba ko-

XX Rejs Seniorów w pandemii  
pod hasłem „Senior jeszcze może” 
Tak nas coś korciło, tak nas coś popychało, że zorganizowaliśmy i zrealizowaliśmy nasz coroczny rejs śródlą-
dowy. Nie byłem pewien czy to będzie rozsądne w czasie pandemii, jesteśmy przecież seniorami, starszymi 
ludźmi, którzy nie powinni ryzykować, ale po 3 miesiącach siedzenia w domu spotkaliśmy się i - o dziwo - cała 
12-tka powiedziała: ,,PŁYNIEMY”. Chcieliśmy jeszcze przed rejsem zbadać się na korona wirusa, ale nie było 
takiej możliwości (tylko płatne za 600 zł).
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niecznie żeglować farwaterami, co znacznie wydłuża 
trasę, ale omija się niebezpieczeństwo zaplątania się 
w sieci, których jest ogrom. Zalew jest płytki, tylko tory 
wodne są pogłębiane: ten główny ze Świnoujścia do 
Szczecina do 10 m, inne do mniejszych portów do 4 
m. Lepiej więc nie płynąć na „szagę”, bo można się nie 
wyplątać z sieci.

Wolin, takie centrum historii nie zadbało o siebie: 
malutka marina, stajemy przy kei miejskiej (jest prąd, 
z wodą kłopoty). Toalety w hotelu obok na dobrym po-
ziomie. Samo miasto skromniutkie, lody jedliśmy przy 
stolikach na ulicy, o 18-tej miasto idzie spać. Nie widać 
tej historii, kościół zamknięty na głucho cały dzień, 
nawet przez kratkę nie można zajrzeć, a przecież pie-
niądze na odnowienie i remonty dostają z UE, powinny 
więc być udostępnione bezpłatnie przez kilka lat. Dla 
kogo te kościoły? Widać, że kościół stał się instytucją 
z urzędnikami. Tak jest w całej Polsce, nie da się zwie-
dzić, zobaczyć. Zamknięte.

Jest na Wolinie piękny Skansen Słowian i Wikingów, 
dopłynąć łodzią do pomostów nie można, bo tam ka-
mienie z wysadzonego w 1945 r. przez Niemców mostu 
kamiennego. Przez 75 lat tego nie usunięto! Skansen 
piękny, pracuje tam wielu hobbystów, ludzi z ogromną 
wiedzą, warto posłuchać interesujących informacji, 
trzeba na to przeznaczyć 4-5 godz. Zajrzeliśmy tam 
w powrotnej drodze.

Rano płyniemy do Kamienia Pomorskiego Kanałem Piastowskim 
i Dziwną. Wspaniała katedra, otwarta do późna była siedziba Diecezji 
Kamieńsko-Szczecińskiej. Zamówiliśmy sobie specjalny koncert orga-
nowy w Katedrze na 9.00 rano, wspaniała muzyka. Jest też w Kamieniu 
muzeum, dom p. Kleista – wynalazcy butelki lejdejskiej czyli kondensa-
tora, pałac biskupi, obecnie dom muzyki i literatury, muzeum kamieni 
w starej baszcie z Bramą Wolińską. Piękny Kamień Pomorski, kto tam 
nie był niech szybko jedzie. Do Dziwnowa nie popłynęliśmy, bo brak 
czasu i pogoda, która na pewno nie była plażowa. Pochmurno, wiatr 
5-6 st. B, duża fala na morzu i na zalewie też.

Wracamy do Wolina, zwiedzamy skansen, nocujemy, a rano płynie-
my przez cały zalew do Nowego Warpna, które jest najdalej wysunię-
tym na zachód skrawkiem Polski. Odnowione, wypucowane, piękna 
marina i port rybacki, sąsiaduje z niemieckim AltVarp, oddzielone 1 
km przesmykiem, gdzie biegnie granica z Niemcami, ale słupów gra-
nicznych nie ma. Co 2 godz. przypływa z AltVarp statek turystyczny sty-
lizowany na stary żaglowiec i wyładowuje porcję niemieckich turystów. 
Piękny nowy port, pomnik rybaka, wymuskane miasteczko (siedziba 
gminy) i Aleja Żeglarzy prowadząca do portu. Wyłożono tam płyty 
żeliwne upamiętniające znakomitych polskich żeglarzy (na zdjęciu 
obok). Zjedliśmy wspaniałe lody, smakowitą zupę rybną i do Trzebieży 
– Mekki polskiego żeglarstwa. Trzeba płynąć naokoło - farwaterami, 
nie wolno skracać sobie drogi bo zapętlimy się w sieci, których z da-
leka nie widać, bo ledwo szare tyczki wystają nad powierzchnię wody. 
Tylko nieliczni je dostrzegają i są na pokładzie na wagę złota np. Iza.

Trzebież. Marceli mówił, że koniecznie tam musimy być, bo tam 
jadł najlepszą w świecie zupę rybną. Płyniemy zatem. Marceli chciał 
trochę „na szagę”, ale szybko musiał zawrócić i popłynąć grzecznie 
farwaterem. Wejście do Trzebieży dojść trudne - słabo widoczne bojki 
wyznaczające farwater wejściowy. Trzebież to port morski, Centrum 
Żeglarstwa PZŻ i miejsce przeprowadzania egzaminów żeglarskich. 
Odremontowane baseny jachtowe, piękne nabrzeża, woda, 
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prąd, budynek z toaletami i hotel. Fajnie, nie widać tylko w ba-
senie jachtowym „Śmiałego”, który tu stał jeszcze dwa lata temu, nie 
widać tez „Juranda”. Szukamy „Śmiałego”, wypatrujemy, a on stoi na 
stojakach na placu – daleko od wody, smutny , pordzewiały trochę, bez 
masztów. Smutno mi się zrobiło, bo w latach 60. śledziłem z wypiekami 
na twarzy jego rejs wokół Południowej Ameryki i losy załogi (naukowcy 
i żeglarze), którzy jako pierwsi w PRL dostali pozwolenie na wypłynięcie 
na Ocean. To było coś nieosiągalnego wówczas dla innych. Opisał to 
wszystko Krzysztof Baranowski w książce „Kapitam KOOK”. Przeczytaj-
cie. A teraz „Śmiały” stoi w odstawce na placu zbędnych rzeczy. Stoi 
i płacze. Może jeszcze ktoś w niego zainwestuje? 

Zupy rybnej nie zjedliśmy, bo restauracja była już zamknięta, ale 
znaleźliśmy w jednym barze jej namiastkę. Też była dobra.

Z Trzebieży do Szczecina podróż trwa ok. 4-5 godz. żeglugi. W so-
botę nie popłynęliśmy jednak, bo odbywał się tam był wielki koncert, 
o którym informowali nas podnieceni młodzi ludzie. 

Nazajutrz zwiedziliśmy Szczecin. Okazało się, że kilka osób jeszcze 
w Szczecinie nie było. Piękny odremontowany Zamek Książąt Pomorskich, 
Bazylika Katedralna (biskupi przenieśli się z Kamienia do Szczecina, bo tam 
było nudno i daleko od władzy), wspaniała filharmonia i Wały Chrobrego.

Zakończyliśmy rejs, trwał tydzień, to zbyt krótko, aby 
zwiedzić dokładniej ten „fyrtel Polski”. To wspaniałe 
miejsce dla żeglarzy. Kolejny raz się przekonałem, że 
poznawanie świata z wody to 300% więcej przeżyć niż 
z lądu. A jakie wyczyny kulinarne! Jakie wspaniałości 
jedliśmy!

Dziękuję wszystkim! Miałem wspaniałą załogę, szyb-
ko opanowującą tajniki nawigacji, posługiwania się na-
wigacją w smartfonie, sterowanie jachtem.

Dziękuję odważnym Seniorom, którzy nie ulękli się 
pandemii. Okazało się, że nic się nie wydarzyło. Byliśmy 
odważnymi, ostrożnymi żeglarzami.

Załoga Marcelego Figurskiego: G. Marszałek, R. Bi-
nek, B. Stępień, E. Stępień, G. Przystańska.

Załoga Henryka Kociemby: T. Binek, M. Staniszew-
ska, I. Łuczak, G. Domaradzka, J. Kokociński.

Średnia wieku: 71 lat.
AHOJ!

 HENRYK KOCIEMBA
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Zapraszamy: 
62- 064 Plewiska, ul. Fabianowska 40 

Rejestracja telefoniczna (poniedziałek-piątek w godz. 10:00 – 16:00):  
61-863 00 68  lub  506 444 900  

e-mail: neurologiczny.nzoz@gmail.com 
www.hertmanowska.pl 

 

Jeżeli u siebie lub bliskiej Tobie osoby zaobserwujesz: 

→ drżenie kończyn (szczególnie rąk) podczas spoczynku  
→ zesztywnienie ciała – zwłaszcza rano 
→ wolniejsze wykonywanie zwykłych czynności 
→ trudności z rozpoczęciem chodu 
→ upadki 

lub gdy lekarz rozpoznał chorobę Parkinsona 

zapraszamy do naszego Ośrodka w Plewiskach. 

Oferujemy możliwość przystąpienia do projektów leczenia. 
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