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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

Mój przyjaciel mawiał, że ,,wszystkie 
kobiety marzą o pięknej miłości”. Do-
powiadałam, że mężczyźni także, ale 

często się do tego nie przyznają. 
Miłość ma niezwykłą siłę, może przenosić góry, 
walczyć o przetrwanie, ale też je potrafi je zruj-
nować, a nawet doprowadzić do unicestwienia. 
O miłość walczymy, idziemy na kompromisy 
i dla niej się poświęcamy. Naukowcy twierdzą, 

że jest dla mózgu narkotykiem, a czasem wywołuje reakcje podobne do 
choroby psychicznej. Nie bez powodu mawiamy, że ,,miłość odebrała ko-
muś rozum” i zdolność trzeźwego myślenia. 
Największe dzieła literackie powstały z miłości, o miłości i dla miłości. 
Spotyka nas od lat nastoletnich i może trwać do śmierci. W każdym wieku 
potrafi człowiekiem wstrząsnąć. 
Wiele filmów i powieści opowiada o tym, że dwoje ludzi spotkało się w nie-
odpowiednim dla siebie czasie i okolicznościach, z czego wynikły drama-
tyczne dla nich sytuacje. 
Jeszcze długo można pisać o spełnionej, szczęśliwej lub dramatycznej mi-
łości, ale teraz chcemy głos oddać Wam, zapraszając do udziału w naszym 
konkursie na miłosne opowiadanie. 
Być może piszecie do szuflady, w Waszej pamięci przechowujecie intymne 
wspomnienie lub znacie poruszającą historię swojej przyjaciółki, siostry, 
kuzyna, matki. Podzielcie się tymi historiami! A może macie w głowie wy-
obrażenie miłości, którą chcielibyście przeżyć? Napiszcie, a my te wszyst-
kie opowiadania zbierzemy w książkę i Wam podarujemy. Dodatkowo 
najlepszych 5 opowiadań nagrodzimy. Czekamy na Wasze opowieści! 

Anna Dolska z Zespołem 
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W czasie pandemii wolontariusze robiący zakupy dla senio-
rów w ramach projektu ,,Enea dla pokoleń”, dowiedzieli się 
o 85-letniej pani Oli, która znalazła się w trudnej sytuacji 
życiowej. Oprócz codziennej pomocy, postanowili wyre-
montować jej łazienkę. Wspólnie z nimi zorganizowaliśmy 
zbiórkę na potrzebne materiały. Liczymy na Wasze wsparcie. 
Liczy się każda złotówka!
Zakupy i codzienne dostarczanie ciepłego posiłku to był dopiero po-
czątek działań. Ponieważ pani Ola jest osobą niewidomą, która ma 
problemy z chodzeniem, zakupy wnoszone były do domu, a nie pozo-
stawiane na wycieraczce, jak to jest zalecane w czasie pandemii. I tak 
nawiązała się nić porozumienia i wzajemnej sympatii. Podczas krótkich 
rozmów okazało się, że bardzo przydałoby się łóżko, które zastąpiło-
by rozkładany fotel, ciężki do rozłożenia starszej osobie oraz lodówka 
w miejsce starej, zepsutej, bo nie ma gdzie przechowywać jedzenia. 
Wolontariusze szybko znaleźli i przetransportowali używane łóżko wraz 
z materacem w bardzo dobrym stanie oraz lodówkę, którą podarował 
jeden z wolontariuszy. 

Okazało się też, że jest pilna potrzeba naprawy instalacji 
elektrycznej w mieszkaniu, ponieważ dalsze użytkowanie 
zagraża bezpieczeństwu. Udało nam się znaleźć kolejną 
wspaniałą osobę – elektryka, który wzruszył się losem pani 
Oli. Wykonał wszystkie prace (przegląd całej instalacji, wy-
miana gniazdek, wyłączników, uszkodzonych kabli) w ra-
mach wolontariatu, za kawkę, chruściki i dobre słowo.

Teraz walczymy dalej o nieco lepsze warunki egzy-
stencji dla pani Oli i spełnienie jej marzeń. Seniorka 
marzy jeszcze o choć krótkim spacerze raz na jakiś czas, 
bo od kilku lat nie wychodzi w ogóle z domu. Ale, aby 
móc to zorganizować, potrzebny jest wózek inwalidzki 
oraz silna osoba do zniesienia i wniesienia jej po scho-
dach (jest drobniutką, malutką osobą, która naprawdę 
niewiele waży). Może ktoś ma niepotrzebny wózek in-
walidzki, czy też silne mięśnie i chęć pomocy?

Chcemy też trochę odświeżyć jej mieszkanie: napra-
wić hydraulikę, pomalować ściany, uzupełnić zniszczo-
ne płytki w łazience, wymienić starą wannę na kabinę 
prysznicową, wymienić przerdzewiały zlew w kuchni oraz 
baterie w kuchni i łazience. Ze względu na stan zdrowia, 
pani Ola nie może korzystać z wanny. Znalazła się firma, 
która gotowa byłaby zrobić szybko taki remont, ale tu 
potrzebne są fundusze, niestety. Wg kosztorysu całkowi-
ty koszt remontu to kwota około 7000,00 zł. Wolontariu-
sze sami nie podołają, żeby wyłożyć taką kwotę. 

Nie wolno nam przechodzić obojętnie obok cho-
roby, samotności czy zwykłej ludzkiej niezaradności, 
trzeba pomóc, bo jak to mówią „dobro w dwójnasób 
do nas powraca”. Nie wiemy, jaka nas czeka starość 
(a czeka nas wszystkich) i oby wtedy przy nas znalazł się 
choć jeden taki bezinteresowny, wrażliwy „dobry anioł”, 
który przyciągnie inne anioły…

Jeśli poruszyła Was ta historia i chcecie, żebyśmy 
wspólnie poprawili jakość życia 85-letniej, niewidomej 
pani Oli, prosimy o wpłaty w ramach akcji na zrzutka.
pl. Zbiórka odbywa się pod adresem: https://zrzutka.pl 
/z/remont-pani-oli lub po wpisaniu na stronie zrzutka.
pl: ,,Na remont łazienki dla 85-letniej pani Oli”.

Wyremontujmy  
łazienkę pani Oli

4 / My 60+ / Nr 1(55)2021



WOKÓŁ NAS

Stowarzyszenie My50+ i magazyn My60+ za-
praszają do udziału w konkursie literackim 
na opowiadanie „Opowiedz o miłości”. Kon-
kurs odbywa się pod patronatem Biblioteki 
Raczyńskich w Poznaniu. W szeregach jury 
konkursu zasiada Magdalena Witkiewicz – 
pisarka, autorka bestsellerów. Celem nasze-
go konkursu jest propagowanie twórczości 
literackiej, wzbogacanie języka ojczystego, 
zwrócenie uwagi na działalność i aktywność 
osób w wieku 60+, przełamanie stereotypów 
społecznych. Nadesłane opowiadania, po re-
dakcji, zostaną wydrukowane w zbiorze opo-
wiadań. Autorzy pięciu najciekawszych historii 
otrzymają nagrody – niespodzianki.

Każdy autor opowiadania zakwalifikowanego do 
druku otrzyma autorski egzemplarz książki.

Prace na konkurs nadsyłać można do 30.04.2021 r. 
(data stempla pocztowego). Konkurs skierowany jest 
do osób w wieku 60+. Do konkursu przyjmowane są 
prace: w dowolnej konwencji literackiej, pisane prozą, 
których tematyka oparta jest na uczuciu miłości (histo-
rie prawdziwe i fikcja literacka).

Autor zobowiązany jest dostarczyć opowiadanie 
w określonej formie: plik w formacie Word, Odt, RTF 
lub wydruk o wymiarach do maks. 4 stron A4 w trzech 
egzemplarzach (standardowy margines: 2,5 cm, liczba 
znaków na stronie ze spacjami: średnio 3 500). Prace 
napisane muszą być w języku polskim, dotąd niepubli-
kowane. Każdy z uczestników może nadesłać dowolną 
liczbę opowiadań. 

Przesyłka musi być oznaczona godłem. Dane 
uczestnika (imię, nazwisko, wiek i adres na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz numer telefonu kontakto-

wego) muszą się znaleźć w dołączonej do wydruku kopercie, również 
oznaczonej tym samym godłem. W przypadku prac nadesłanych 
pocztą elektroniczną, praca musi być podpisana godłem, a dane 
teleadresowe autora należy podać w treści e-maila. Są to dane obo-
wiązkowe. Godło służy anonimowości autora w procesie decyzyjnym 
jury konkursowego. 

Prace można przesyłać na adres: 
opowiadanie@my60plus.pl 

lub
Wydawnictwo CD Media

Ul. Wilczak 20 F/u2, 61-623 Poznań
Z dopiskiem na kopercie OPOWIADANIE.

Uwaga! Do opowiadania proszę dołączyć zgodę na publikację 
o treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojej pracy 
w zbiorze opowiadań (publikacja w wersji książkowej, w formie audio-
booka i elektronicznej, na FB), w prasie i na oficjalnej stronie interneto-
wej magazynu My60+ (zgoda stanowi załącznik do regulaminu).

Konkurs literacki

Opowiedz o miłości
Kochasz pierwszy raz? Jak nigdy wcześniej? Przeżyłeś zwariowaną przygodę miłosną? A może Twoja miłość 
trwa od lat młodzieńczych i choć się zmienia to wciąż ma tę samą moc? Opowiedz o miłości – nam i innym, 
by wiedzieli, że „kochać to nie znaczy zawsze to samo”, ale to uczucie, które uskrzydla każdego – niezależnie 
od wieku. Weź udział w konkursie literackim.
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W ciągu jednego dnia najpierw zadzwoniła do mnie telemarketerka zapra-
szając po odbiór vouchera na darmowy pobyt w hotelu, a następnie druga 
z zaproszeniem na spotkanie w ramach akcji promocyjnej znanego produ-
centa sprzętu AGD. 

Zakopane, Zakopane – darmowy bon,  
pobyt niekoniecznie

- Zapraszam pod odbiór vouchera na darmowy pobyt nad morzem lub gó-
rach. Akcja odbywa się w ramach promocji wypoczynku w kraju - usłyszałam 
w telefonie. – To nie jest żaden pokaz handlowy, niczego nie sprzedajemy. 
Proszę zabrać osobę towarzyszącą. Z kim pani przyjdzie? Proszę podać imię 
– mówiła dalej telemarketerka. Dodała również, że wszystko odbywa się z za-
chowaniem reżimu sanitarnego, a na miejscu będzie przedstawiciel sanepidu. 

Zapytałam, czy na pewno pobyt jest za darmo i czy jest z wyżywieniem? 
– Pobyt jest całkowicie darmowy, a wyżywienie trzeba sobie zapewnić we wła-
snym zakresie. Woli pani nad morze, czy w góry? Odpowiedziałam, że w góry. 
- To polecam Szklarską Porębę – usłyszałam. Zostałam umówiona na godzinę 
11 w niedzielę do centrum konferencyjnego na ul. Zielonej w Poznaniu, oczy-
wiście z osobą towarzyszącą. W przeddzień odbioru bonu otrzymałam sms 
z przypomnieniem i chyba 8 połączeń z infolinii. 

Nadszedł ten dzień. Na miejscu trzeba było postać w dość długiej kolejce – 
jak widać wiele osób skusiło się na darmowe wakacje. Po podejściu do stolika 
należało podać nazwisko i otrzymywało się bon pobytowy dla dwóch osób. 

Miałam otrzymać bon do hotelu w Szklarskiej Porębie, a otrzymałam do 
Zakopanego, ale góry to góry – pomyślałam. Na bonie widniała informacja, że 
voucher upoważnia do min. 2 a max. 7 noclegów dla 2 osób ,,z wyżywieniem 
HB pod warunkiem częściowej odpłatności”. 

Postanowiłam sprawdzić, co to oznacza. Na bonie widnieje nazwa firmy 
zajmującej się sprzedażą bezpośrednią z adresem w Poznaniu przy Podgór-
nej. Dzwonię. Odbiera miła pani, więc mówię, że dostałam bon i chciałabym 
wiedzieć, jak z niego skorzystać. – Bon uprawnia do 50% zniżki na pobyt. Od-
płatność wynosi 90 zł za dobę, w tym jest śniadanie i obiadokolacja – tłumaczy 
kobieta. – Ale przecież na infolinii powiedziano mi, że pobyt jest darmowy – 
mówię. – Dodzwoniła się pani do hotelu, a my nie odpowiadamy za to, co 
mówią na infolinii. 

Jak widać, darmowy pobyt okazał się tylko w połowie dar-
mowy. Przynajmniej nikt mi nie wciskał kołdry za 5 tys. zł – po-
myślałam. 

Okazja, że aż strach 
Druga pani przez telefon zaprosiła mnie na promocję sprzętu 
AGD, firmy, która ,,znakomicie poradziła sobie w pandemii” 
i chciałaby mi w związku z tym podarować samooczyszczający 
się ekspres do kawy. Warunkiem było tylko to, że muszę mieć 
skończone 40 lat i przyjść z osobą towarzyszącą. Co więcej, 
jeśli przyjdę, otrzymam voucher z 20-procentowym rabatem 
na zakupu sprzętu w wybranych sklepach. Jakże kusząca 
propozycja! Nie jest to żaden pokaz, niczego nie będziemy 
sprzedawać – zapewniła pani. Od niej również usłyszałam, że 
spotkanie odbywa się za zachowaniem reżimu sanitarnego, 
a na miejscu będzie inspektor sanepidu. Trochę się zdziwiłam, 
że restauracje i hotele są zamknięte z powodu obostrzeń, 
a można organizować takie spotkania?

Ale dla naszych Czytelników, trzeba to sprawdzić. Spotka-
nie zostało wyznaczone na 4 lutego w ,,Gościńcu pod brzoza-
mi” w podpoznańskim Skórzewie. Wcześniej otrzymałam sms 
z adresem spotkania, a umawiająca mnie pani dopytywała 
jaki kolor ekspresu mnie interesuje: biały, czerwony, czy czar-
ny? Wybrałam biały.

I znów kolejka do rejestracji, ale nieco nerwowa. Jeden 
z gości zażądał pokazania ekspresu do kawy, po którego od-
biór go zaproszono. Został wyproszony. Tak samo, jak kobieta, 
która przyszła sama, gdyż osobie towarzyszącej coś wypadło. 
Wstęp miały tylko pary. 

Na stole poukładane były różne sprzęty gospodarstwa 
domowego: mata masująca, odkurzacz bezprzewodowy, wy-
ciskarka, garnki i thermobot. 

Podczas krótkiego wprowadzenia, przedstawiciel firmy (nie 
wiadomo jakiej, bo nie wymienił jej nazwy), wciąż zapewniał, 
że nie zostaliśmy zaproszeni, żeby nam coś sprzedać, ale że-
byśmy zostali ambasadorami marki. Wkrótce okazało się, że 
gwiazdą wieczoru jest mata masująca na koreańskich podze-
społach. 

- Jak państwo myślą, jaka jest cena tego urządzenia? – 
zapytał miły pan. Padały odpowiedzi 1000 zł, 2000 zł, 700 zł. 
– Nie, teraz kosztuje 14900 zł, a przed pandemią kosztowała 
11900 zł – odpowiedział handlowiec. 

Następnie zaczął wymieniać zalety rewelacyjnego urzą-
dzenia i po kolei każda z par szła na tyły sali i przez kilka minut 
korzystała z dobrodziejstw rewelacyjnego urządzenia. 

Poszliśmy dla Was na prezentację 
i odebraliśmy ,,darmowy” bon na pobyt w hotelu
Dzwoni nieznany numer, odbieracie, a tam miła pani lub pan informują, że zapraszają na spotkanie, na którym 
otrzymacie ekspres do kawy, telewizor, darmowy pobyt nad morzem lub w górach. Większość z nas odebra-
ła taki telefon przynajmniej raz. Specjalnie dla Was postanowiliśmy skorzystać z tych zaproszeń i osobiście 
sprawdzić o co w tym chodzi. 
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Po macie masującej przyszedł czas na kolejne, równie 
świetne urządzenia. W tym czasie, każda z par była zaprasza-
na do stolika, gdzie inna osoba z niewiadomej firmy przepro-
wadzała krótką ankietę. Należało powiedzieć, które urządze-
nie najbardziej nam się podoba i ile bylibyśmy skłonni za nie 
zapłacić. 

Kolejną atrakcją było losowanie nagród. Przed wejściem 
do sali, każdy z nas otrzymał karteczkę ze swoim nazwiskiem. 
Prowadzący pozbierał te kartki, na stole wystawił zestaw kluczy 
nasadowych, zestaw noży i butelkę z lanoliną. Nastąpiło loso-
wanie. Najpierw jednak przedstawiciel nieznanej firmy pytał, 
kto chciałby otrzymać te prezenty. Jeśli zostałeś wylosowany, 
a nie zgłaszałeś się, że chcesz np. klucze, nie należała ci się 
nagroda. 

Nagrodą było również wejście na specjalną galę, która od-
będzie się w czerwcu na MTP, podczas której będzie można 
kupić te wszystkie wspaniałe sprzęty o połowę taniej.

Wreszcie po godzinie nastąpił kulminacyjny moment. 
Prowadzący teatralnie wystawił matę masującą i budował na-
pięcie. – Ten kogo teraz wylosuję, będzie mógł nabyć matę 
w niższej poprzedniej cenie. Nie trzeba od razu płacić, można 
ją nabyć na raty. Każda około 400 zł. Prawda, że to wspaniała 
okazja? – pytał retorycznie prowadzący. – Ale to nie koniec, 
ten kogo wylosuję, do maty otrzyma jeszcze ten niesamowity 
bezprzewodowy odkurzacz wart 5 tys. zł. Kolejne minuty na-
pięcia. – Musicie państwo wiedzieć, że zaproszenie was kosz-
towało firmę 3 tys. zł, ale zwycięzcy dołożymy jeszcze komplet 
garnków o wartości 7 tys. zł (tylko na tym spotkaniu, bo nor-
malna cena to 9990 zł). To jednak nie był koniec niesamowitej 
okazji, bo temu, kto zostanie wylosowany, firma dołoży jeszcze 
wyciskarkę wolnoobrotową za 5500 zł. Prawda, że wspaniała 
okazja? Kto by nie chciał cudownej maty i tylu bonusów. Każ-
dy w głowie przeliczył, że przy dodatkowych sprzętach, wła-
ściwie matę ma za darmo! O to właśnie chodziło. Wreszcie 
szczęśliwcy zostali wylosowani. Nie wiem, czy dali się skusić 
na tę ,,wspaniałą” okazję, bo zostali poproszeni o przejście do 
innego pomieszczenia. 

Potem każda z par była brana ,,w obroty” przez handlowców tak ,,oka-
zyjnie” oferujących sprzęty Valenti Torinto. W tym czasie szybko sprawdziliśmy 
w Internecie ceny wszystkich tych urządzeń. Na stronie Valenti Torinto, co 
prawda prezentowane sprzęty były w tych cenach, jak na prezentacji, jednak 
na innych stronach ta sama mata kosztowała 1999 zł i mniej zamiast 14900 
zł, garnki w prezentowanej cenie 9990 zł na Allegro można kupić za 700 zł. 
Podobnie jest z odkurzaczem bezprzewodowym, który tej samej marki znaleź-
liśmy za 150 zł, a nie za 5500 zł. Udało nam się nawet dotrzeć do amerykańskiej 
strony, na której każdy z tych produktów kosztował po 20 dolarów. 

Niestety dla handlowców, nie kupiliśmy żadnego z produktów. Na zakoń-
czenie rozmowy, zapytałam o obiecany ekspres i dodałam, że wybrała w ko-
lorze białym. 

- Pani na infolinii nieco koloryzuje – usłyszałam. – To nie jest ekspres, a ka-
wiarka i mamy tylko w kolorze srebrnym. Na pewno pani ją chce? Wzięłam, 
żeby wam pokazać jak wielofunkcyjny ekspres, którym miałam przyrządzać 
cappuccino, latte, espresso i kakao okazał się… kubkiem z podgrzewaczem. 

Nie dawało mi spokoju i postanowiłam dowiedzieć się, jaka to firma stosuje 
praktyki manipulacyjne i sprzedaje, głównie starszym osobom, sprzęt po cenie 
kilkakrotnie wyższej od rynkowej. 

Na polskiej stronie Valenti Torinto nie ma żadnych danych firmy, mimo że 
jest to sklep internetowy, który ma obowiązek zamieścić nie tylko swoje dane, 
ale też regulamin, łącznie z informacją o reklamacjach i możliwością odstąpie-
nia od umowy. 

Udało mi się dotrzeć do postanowienia Urzędu Ochrony Konsumentów 
i Konkurencji, który we wrześniu 2020 r. nałożył na dystrybutora marki Valen-
ti Torinto ze Stęszewa karę prawie 1,5 mln zł za stosowanie niedozwolonych 
praktyk sprzedażowych. Opisany tam scenariusz był dokładnym odzwiercie-
dleniem opisanego przebiegu zdarzeń. 

Nie dajcie się zmanipulować
Dlaczego, żeby wziąć udział w spotkaniu trzeba mieć przynajmniej 40 lat 

i trzeba przyjść z mężem, żoną, partnerem? Osoby starsze, niestety, dają się 
łatwiej zmanipulować. Nie mają nawyku sprawdzania cen. Oferowany sprzęt 
jest w cenie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych. Nikt zwykle samodzielnie nie 
podejmuje takich decyzji zakupowych. Żeby sprzedaż była skuteczna, trzeba 
więc jednocześnie zmanipulować dwoje małżonków lub partnerów. 

Jak mawiają specjaliści od prawa konsumenckiego: pamietajcie, nikt nie 
da wam niczego za darmo!

Jest też dobry sposób, żeby pozbyć się natrętnych zaproszeń na nieuczci-
we prezentacje. Kiedy ktoś do was zadzwoni, a nie chcecie skorzystać z oferty, 
powiedzcie, że nagrywacie rozmowę i żądacie, by usunęli wasz numer z bazy. 
Działa. A jak chcecie coś kupić, skonsultujcie zakup z rodziną, przyjaciółmi, 
porównajcie ceny, zastanówcie się. Towar nie ucieknie. 

Anna Dolska 
Fot. A. Dolska

Matę masującą i inne prezentowane sprzęty w Internecie można kupić 
pięć i więcej razy taniej. 

Ekspres do kawy z samooczysz-
czaczem okazał się… kawiarką
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Poznań Viva Senior 
Poznań Viva Senior to pakiet pomysłowych udogodnień dla najstarszych 
mieszkańców Poznania. Dostępne usługi to: Poznańska złota karta, Książ-
ka dla seniora, Złota rączka dla seniora, Taksówka dla seniora, Miejska 
wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, Mobilna pielęgnacja paznokci 
u stóp seniorów, Mycie okien w domu seniora, Sprzątanie nagrobków, 
Transport seniorów na terenie miejskich cmentarzy.

Szczegółowe informacje na temat działających usług uzyskać można 
dzwoniąc na miejską infolinię Poznań Kontakt 61 646 33 44. Uwaga! Reali-
zacja wszystkich usług przebiega zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. 
Koordynatorzy projektów przed ostatecznym zleceniem usługi wykonaw-
com przeprowadzą z seniorami krótką rozmowę, by przypomnieć o obo-
wiązujących zasadach sanitarnych.

Trener Senioralny: wiosenna edycja 2021
1 marca rozpoczynają się zajęcia w ramach programu - na początek tre-
ningi plenerowe oraz zajęcia na pływalniach. Aktualnie trwają zapisy na 
zajęcia prowadzone przez instruktorów z Marsz po Zdrowie oraz odbywa-
jące się w Cityzen Poznań. 

Zapisy: biuro tel. 725 355 310, 61 835 50 38, pływalnia tel. 725 355 311, 
61 835 50 09, klub tel. 725 355 312.

Zajęcia prowadzone przez instruktorów z Marsz po Zdrowie - zapisy 
tylko u koordynatorki pod numerem 791 874 022.

Uwaga! Organizatorzy zajęć nie dają gwarancji ich rozpoczęcia - pro-
gram wystartuje, jeśli pozwoli na to rozporządzenie.

Od seniora dla juniora – czyli alternatywna  
historia Poznania

Projekt zakłada zebranie wspomnień seniorów dotyczących miasta Po-
znania. Będą oni współtwórcami i ekspertami w zakresie stworzenia al-
ternatywnego przewodnika po kulturalnych miejscach Poznania – tych 
istniejących i być może zapomnianych.

W ramach projektu w ciągu 9 miesięcy (marzec-listopad 2021 r.) po-
wstanie 21 odcinków (video/audio) dotyczących historii miasta (według 
listy tematów). W oparciu o te materiały w kolejnym etapie opracowana 
zostanie cyfrowa mapa umożliwiająca samodzielne zwiedzanie miasta 
oraz gra miejska. Lista tematów - odcinków:
• Kino Bałtyk… i sala mieszcząca 1000 osób;
• Kino Malta… zapraszają Charlie i Monroe;
• Kino Muza… nieprzerwanie od 1908 roku;
• Kino Apollo… dlaczego warto je odwiedzić;
• Kino Wilda… NIEzapomniana historia;
• Kino Rialto… od powozowni do kina;
• Międzynarodowe Targi Poznańskie… czyli od PeWuKa do MTP;
• Biblioteka Raczyńskich… Poznań czy Paryż?;
• Stadion miejski… tutaj spotkasz zawodników Lecha Poznań;
• Synagoga w Poznaniu… NIEzapomniana historia;
• Teatr Polski… dlaczego Naród Sobie?;

• Opera… czyli Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki 
w Poznaniu;

• Cytadela… od Fortu Winiary do parku miejskiego;
• Stary Marych… kto to był i czy naprawdę istniał?;
• Neony w Poznaniu. Były ich tysiące!;
• Śladami poznańskich murali;
• Hotel Bazar - świadek historii;
• Zamek Królewski… w Poznaniu;
• Okrąglak… majestatyczny dawniej i dziś;
• CK Zamek… czy Zamek Cesarski;
• W antrejce na ryczce… czyli o gwarze poznańskiej;

W każdym odcinku wypowiedzi seniorów zostaną zilu-
strowane aktualnymi nagraniami video oraz archiwalnymi 
zdjęciami. Każdy odcinek będzie trwał minimum 15 minut.

W oparciu o nagrania powstanie cyfrowa mapa mia-
sta umożliwiająca samodzielne jego zwiedzanie oraz gra 
miejska przeznaczona dla dzieci, młodzieży i rodziców. 
Zgłoszenia i szczegółowe informacje:

Jan Kosmowski tel. 609 98 42 88 (po godz. 16.00), mail: 
jankosmowski@wp.pl.

Projekt realizowany w ramach stypendium Ministra Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Poznańskie Centrum Seniora
Celem pracy ośrodka jest poprawa jakości życia osób 
starszych i ich rodzin - to przede wszystkim działalność in-
formacyjno-doradcza, specjalistyczna opieka medyczna 
oraz zapewnienie dostępu do bezpłatnych badań i kon-
sultacji medycznych. Mieszkańcy Poznania po 60. roku 
życia mogą skorzystać z bezpłatnych świadczeń:
• porady prawne – 2 razy w miesiącu w poniedziałki
• porady socjalno-bytowe – 1 raz w miesiącu
• porady psychologiczne, w tym wczesna diagnostyka 

zaburzeń poznawczych
• rehabilitacja pamięci i orientacji
• porady dietetyka - 2 razy w miesiącu
• badania diagnostyczne
• konsultacje specjalistyczne, kardiologiczne, neurolo-

giczne, psychiatryczne
• opieka poradni geriatrycznej, COG (Całościowa Oce-

na Geriatryczna)
• porady geriatry w domu pacjenta
• pielęgniarskie wizyty domowe
• fizjoterapia w domu pacjenta
• wolontariat 50+
• warsztaty komputerowe dla początkujących
• arteterapia – malarstwo dla początkujących

Informacje: Poznańskie Centrum Seniora; Poznań, ul. 
Bednarska 4, parter, tel. 61 855 11 76 i 504 027 738. Projekt 
jest współfinansowany z budżetu Miasta Poznania.
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Usługa „Zakupy dla seniorów”
Miasto Poznań razem z Caritas Archidiecezji Poznańskiej po-
nownie uruchamiło usługę „Zakupy dla seniorów”. To wspar-
cie dla osób starszych i z niepełnosprawnościami mieszkają-
cych w Poznaniu. Pomoc obejmowała będzie zakup najpo-
trzebniejszych leków, żywności oraz środków czystości.

Usługa dostarczenia podstawowych, codziennych pro-
duktów i leków będzie bezpłatna, ale koszt zamówionych 
zakupów pokrywa zainteresowany (nie może on przekro-
czyć kwoty 200 złotych). Żywność, środki higieniczne i środ-
ki czystości będą kupowane w ilościach niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania, w sklepach położonych 
w najbliższej okolicy zamieszkania seniorów. Leki kupione 
zostaną na podstawie recept. Zakupione i przyniesione 
produkty nie będą podlegały zwrotowi. Zgłoszenia: Biuro 
Poznań Kontakt tel. 61 646 33 44, od poniedziałku do piąt-
ku w godz. od 7.30 do 20.00.

Telefon serdeczności
Starsi mieszkańcy i mieszkanki miasta, którym doskwiera 
izolacja i chcieliby z kimś porozmawiać, mogą zadzwonić 
na specjalną linię. Po drugiej stronie słuchawki czeka roz-
mówca gotowy do pomocy.

Wystarczy zadzwonić pod numer: 691 870 091, by uzy-
skać wsparcie (opłata za połączenie zgodna z cennikiem 
operatora).

Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 
12.00-20.00. Numer obsługiwany jest przez pracownika Ze-
społu Dziennych Domów Pomocy, który na co dzień współ-
pracuje z seniorami, zna ich problemy i jest gotowy do 
udzielenia wsparcia i przydatnych informacji przez telefon.

Szkolenie  
„Trafiaj do właściwego kosza”

Związek Międzygminny GOAP zaprasza do udziału w bez-
płatnych szkoleniach online pn. „Trafiaj do właściwego 
kosza!”. W trakcie blisko godzinnego spotkania ekoedu-
katorzy ZM GOAP przedstawią zagadnienia dotyczące 

m.in. poprawnej segregacji odpadów, działalności PSZOK i MPSZOK czy 
postępowania z odpadami niebezpiecznymi i wystawkowymi, a także od-
powiedzą na nurtujące mieszkańców pytania.

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu re-
alizowane będzie w okresie od 1 marca do 14 kwietnia 2021 r. za pośred-
nictwem platformy szkoleniowej online (Microsoft Teams).

Po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma zestaw materiałów edu-
kacyjno-informacyjnych - pojemnik do gromadzenia bioodpadów wraz 
z biodegradowalnymi workami, długopis wykonany z recyklingu, baweł-
nianą torbę na zakupy, magnes na lodówkę oraz książeczkę dotyczącą 
prawidłowej segregacji odpadów. Powyższe materiały będzie można od-
bierać w Biurze Obsługi Klienta i w Delegaturach ZM GOAP. Zgłoszenia 
przyjmowane są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie 
internetowej GOAP. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Telefoniczne dyżury ekspertów ZUS
ZUS zaprasza na dyżury telefoniczne w marcu oraz kwietniu, które doty-
czyć będą m.in. PIT-ów dla emerytów i rencistów oraz waloryzacji rent 
i emerytur.

Dyżury:
• 11 marca, godz. 9.00-11.00

Numer telefonu: 61 266 32 44 wew. 200
Temat dyżuru: Jak zmienić sposób wypłaty świadczenia z ZUS?

• 16 marca, godz. 9.00-11.00
Numer telefonu: 61 874 54 83
Temat dyżuru: Jak podwyższyć świadczenie emerytalno-rentowe?

• 23 marca, godz. 9.00-11.00
Numer telefonu: 63 272 11 07 wew. 400
 Temat dyżuru: 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzysten-
cji (warunki przyznania świadczeń, na jaki okres ustala się prawo do 
świadczenia)

• 14 kwietnia, godz. 10.00-12.00
Temat dyżuru: Jak zmienić sposób wypłaty świadczenia z ZUS?
Numer telefonu: 63 272 11 07 wew. 400

• 28 kwietnia, godz. 10.00-12.00
Temat dyżuru: Jak zmienić sposób wypłaty świadczenia z ZUS?
Numer telefonu: 63 272 11 07 wew. 400

Nr 1(55)2021 / My 60+ / 9



ENEA DLA POKOLEŃ

Eksperci TeleRady
czekają na pytania seniorów

Oto z jakimi pytaniami dzwoniliście w ostatnich tygodniach: 

Dyżur specjalisty ds. socjalnych
W jednym ze szpitali w Poznaniu znajduje się starsza osoba, która po wypisa-
niu nie ma dokąd wrócić. Jest samotna. Wyraża wolę pójścia do domu pomo-
cy społecznej (DPS). Ma uprawnienia kombatanckie. Jakie kroki ma podjąć 
dalsza rodzina, by pomóc tej osobie w zamieszkaniu w DPS?
Odp. Należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym szpitala, jeżeli taka 
osoba w szpitalu jest zatrudniona i poprosić o pomoc w przygotowaniu odpo-
wiednich dokumentów. Jeżeli takiej osoby nie ma, należy skontaktować się z Filią 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie [MOPR] w Poznaniu, na której terenie usy-
tuowany jest szpital. Pracownik Filii MOPR skontaktuje się z osobą potrzebującą 
pomocy.

Seniorka pytała czy można jej pomóc w sprezentowaniu bieżni? Pani dużo 
chodzi/spaceruje, czego nie może robić w czasie pandemii – zgodnie z obo-
strzeniami nie wychodzi z domu, jeśli już, to tylko do sklepu. Odczuwa, że jej 
kondycja fizyczna jest coraz gorsza. Seniorka ma bardzo małe mieszkanie, 
niskie świadczenia emerytalne i ponad 70 lat.
Odp. Pani nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności, żeby ewentualnie 
starać się o zakup sprzętu rehabilitacyjnego ze środków finansowych Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i Narodowego 
Funduszu Zdrowia (NFZ). Pani miesięczny dochód to kwota poniżej 1500 zł. 
Kryterium udzielania pomocy osobom samotnym, zgodnie z Ustawą o pomocy 
społecznej, to kwota708 zł. 

Dlaczego, jako osoba niepełnosprawna, nie może dorobić do renty więcej niż 
120% najniższego wynagrodzenia w Polsce, bo w innym razie grozi mu utrata 
renty? – pytał starszy pan.
Odp. Takie są uregulowania prawne w Polsce, zgodnie z Ustawą o rehabilitacji 
i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zmian można oczekiwać tylko od usta-
wodawcy, nie od realizatorów zapisów prawnych. 

Dyżur lekarza i farmaceuty
Czy bezpiecznie jest się szczepić przeciwko COVID_19 szczepionką Astra Ze-
neca, jeśli mam 75 lat? 
Odp. Poinformowano seniorkę, ze szczepionka Astra Zeneca jest zarejestrowana 
dla osób dorosłych (pow. 18 roku życia), a zatem niezależnie od wieku osoby 
dorosłej można bezpiecznie ją stosować. 

Czy dla poprawy odporności powinnam codziennie stosować jakieś suple-
menty diety? 
Odp. Dla zachowania prawidłowego poziomu odporności należy dbać o zdrowy 
styl życia, stosować dobrze zbilansowaną dietę oraz aktywność fizyczną, a sto-
sowanie każdego suplementu diety powinno być skonsultowane z lekarzem lub 

farmaceutą, gdyż mogą wchodzić w interakcje z dotychczas 
stosowanymi lekami. 

Czy jeśli zaszczepię się drugą dawką szczepionki przeciwko 
COVID-19 mogę czuć się bezpiecznie i już kolejnego dnia? 
Odp. Odporność pojawia się najwcześniej około 2 tygodni od przy-
jęcia drugiej dawki szczepionki i po szczepieniu należy zachować 
dotychczasowe środki ostrożności: maska, dezynfekcja, dystans.

Czy powinnam codziennie stosować witaminę c 1000 mg dla 
poprawy odporności ? 
Nie należy stosować codziennie takiej dawki witaminy C, gdyż 
może to być niebezpieczne dla nerki. Prawidłową podaż witami-
ny C gwarantuje prawidłowo zbilansowana dieta.

Dyżur dietetyka
Kobieta lat 80 - zespół jelita nadwrażliwego. Ból brzucha, czę-
ste wzdęcia, odbijanie. Niestrawność.
Odp. Przy zespole jelita nadwrażliwego przede wszystkim należy 
wprowadzić dietę eliminacyjną, czyli taką, która będzie wyklu-
czałam produkty nasilające dolegliwości. Przede wszystkim na-
leży odstawić wszelkiego rodzaju produkty wzdymające i ciężko-
strawne, takie jak rośliny strączkowe - ciecierzyca, soczewica, fa-
sola, groszek, a także orzechy. Należy wykluczyć produkty tłuste 
- tłuste mięsa, tłuste produkty mleczne. Warto zaobserwować 
czy nadmierna ilość surowych warzyw i owoców nie potęguje 
dolegliwości. Smażenie i pieczenie lepiej zamienić na potrawy 
gotowane lub duszone. W chorobach jelit warto skorzystać 
z konsultacji dietetycznej, ponieważ każdy przypadek jest inny 
i wymaga indywidualnego podejścia.

Kobieta 65 lat, nietolerancja laktozy. Objawy: bóle brzucha, 
wzdęcia, gazy, rozwolnienia.

Przy nietolerancji laktozy najczęściej pojawiają się tego typu 
objawy, ponieważ nie jest ona odpowiednio wchłaniana w je-
licie. Im więcej spożyjemy produktów bogatych w laktozę, tym 
bardziej będą one nasilone. Niestety tej nietolerancji nie da się 
wyleczyć, można jedynie unikać laktozy wprowadzając dietę eli-
minacyjną. Należy wykluczyć z diety mleko i produkty mleczne, 
sprawdzać skład spożywczy dań, czy nie zawierają w sobie mle-
ka. Warto również zwrócić uwagę na skład leków - sporo z nich 
zawiera w sobie laktozę. Na szczęście na sklepowych półkach 
coraz częściej pojawiają się produkty bezlaktozowe, więc mamy 
w czym wybierać.

Cały czas działa darmowa infolinia TeleRada 800 805 605. Dzięki wsparciu Fundacji Enea przez pięć dni w tygodniu na 
pytania czekają eksperci: poniedziałek 9-12 – dietetyk, wtorek 10-13 – specjalista ds. socjalnych, środa 10-12 - prawnik, 
czwartek 9-12 – Powiatowy Rzecznik Konsumentów, piątek 15-17 – lekarz, farmakolog. Eksperci TeleRady przeprowadzili 
do 1 marca 2021 r. 239 rozmów z seniorami. Czas połączeń wyniósł 14 godzin i 18 minut. 
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Należy zwrócić uwagę, że w związku z uruchomieniem Szpitala Tymczaso-
wego MTP wjazd i wejście do Punktu Szczepień na MTP dostępne jest od 
ul. Święcickiego 6 - przy bramie nr 4. Rejestracja na szczepienia odbywa się 
pod nr tel: 61 677 10 11 (w godz. 8.00-15.00) lub pod adresem mailowym: 
szczepieniaseniora@skpp.edu.pl. Nie ma możliwości rejestracji osobiście 
w punkcie szczepień. 

Seniorzy, którzy wyślą SMS o treści SzczepimySie na numer 664 908 556, 
otrzymają wiadomość z prośbą o podanie numeru PESEL i kodu pocztowego 
miejsca zamieszkania. Gdy termin będzie dostępny, z seniorem skontaktuje 
się konsultant, który zaproponuje konkretną datę szczepienia.

Można też zadzwonić na całodobową i bezpłatną rządową infolinię: 989. 
Do zapisu wystarczy PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Podczas reje-
stracji można wybrać dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Po rejestracji 
na podany numer telefonu przyjdzie SMS - potwierdzenie umówienia wizy-
ty na szczepienie. Jeśli okaże się, że nie ma już terminów, wystarczy podać 
swoje dane: PESEL i numer telefonu. Gdy pojawią się nowe wolne miejsca 
- konsultant oddzwoni. 

Można też zarezerwować datę poprzez e-Rejestrację 
dostępną na stronie pacjent.gov.pl, ale trzeba mieć profil 
zaufany. System zaproponuje pięć dostępnych terminów 
w punktach szczepień, które znajdują się blisko miejsca za-
mieszkania seniora. Zaraz po dokonaniu rezerwacji wysłane 
zostanie powiadomienie SMS. Ponownie przypomnienie 
o szczepieniu przyjdzie dzień przed planowanym terminem.

Transport do punktu szczepień
Potrzebę dowozu na szczepienia (na terenie Poznania) moż-
na zgłaszać dzwoniąc do Biura Poznań Kontakt: tel. 61 646 
33 44. Z dowozu mogą skorzystać osoby z niepełnospraw-
nościami (niezależnie od wieku), które mają orzeczenie 
o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub 
N (transport dla osób poruszających się na wózkach inwa-
lidzkich jest również możliwy). Dzwonić mogą również po-
znaniacy i poznanianki powyżej 70. roku życia, którzy mają 
obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do najbliż-
szego punktu szczepień. Zgłosić potrzebę transportu można 
dopiero po umówieniu konkretnego terminu szczepienia.

Jak przebiega szczepienie?
Szczepionka podawana jest domięśniowo, w ramię. Nie 
trzeba w żaden sposób przygotowywać się do zabiegu. Na 
miejscu, przed samym szczepieniem lekarz zbada pacjen-
ta, czy może zostać zaszczepiony. Po szczepieniu konieczna 
będzie 15-minutowa obserwacja pod kątem ewentualne-
go wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepienne-
go (NOP). Jeśli pacjent otrzyma szczepionkę, która wyma-
ga podania drugiej dawki, na termin drugiego szczepienia 
należy umówić się od razu w punkcie szczepień, w którym 
podano pierwszą dawkę.

Termin ważności e-skierowania
Wszystkie e-skierowania na szczepienie są ważne przez 90 
dni. Jeśli pacjent nie posiada numeru PESEL lub minął ter-
min ważności pierwszego e-skierowania, o wystawienie ko-
lejnego e-skierowania można poprosić lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej.

Fot. Roman Szymański

MY I ZDROWIE

Trwają szczepienia  
i zapisy na szczepienia  
dla osób w wieku 70+
Zarejestrować się można na cztery sposoby: poprzez kontakt z wybranym punktem szczepień (lista dostępna 
na stronie internetowej Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz na ww.my60plus.pl ); wysyłając SMS o treści 
SzczepimySie na numer tel. 664 908 556; dzwoniąc na bezpłatną rządową infolinię: 989; poprzez e-Rejestrację 
dostępną na stronie pacjent.gov.pl.

Według stanu na 25 lutego, w DPS prowadzonych przez Mia-
sto Poznań zaszczepiono przynajmniej jedną dawką 257 pen-
sjonariuszy, na szczepienie oczekuje 88 osób, natomiast w DPS 
prowadzonych na zlecenie Miasta zaszczepionych przynajmniej 
jedną dawką jest 90 pensjonariuszy, na szczepienie oczekuje 
69 osób.
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W ramach projektu „Holistyczna opieka pocovidowa 
osób starszych z wielochorobowością i chorobami neu-
rodegeneracyjnymi”, finansowanego ze środków Urzę-
du Miasta Poznania, seniorki i seniorzy mogą bezpłat-
nie skorzystać m.in. z diagnostyki neuropsychologicz-
nej, zaburzeń poznawczych i emocjonalnych (badania 
przesiewowe funkcji poznawczych), logopedycznej, 
Indywidualnej rehabilitacji funkcji poznawczych, inter-
wencji terapeutycznych, wsparcia w sytuacji kryzysu czy 
warsztaty ze specjalistami. Wizyty stacjonarne odbywa-

- Zachęcam mieszkańców regionu do szczepień. To 
na razie jedyna szansa, abyśmy mogli wrócić do nor-
malnego życia. Decyzję o skorzystaniu ze szczepionki 
powinniśmy podjąć w trosce o innych, a szczególnie 
osoby starsze, naszych rodziców, osoby z osłabioną 
odpornością – apeluje marszałek województwa kujaw-
sko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Zaszczepiona nestorka przyszła na świat 24 lipca 
1917 roku w Kołbanie na Wołyniu. W trakcie drugiej 
wojny światowej, w 1943 roku przeżyła rzeź wołyńską. 
Z rodzinnych stron uciekła na teren Generalnego Gu-
bernatorstwa i aż do upadku Powstania Warszawskiego 
przebywała w znajdującej się pod stolicą Kobyłce. Po 
wojnie wyszła za mąż i zamieszkała w Iwicznej (woje-
wództwo mazowieckie). Na Mazowszu małżonkowie 

MY I ZDROWIE

104-letnia pani Aurelia
zaszczepiona przeciwko Covid-19

Ciekawe wieści z województwa kujawsko-pomorskiego. Aurelia Liwińska, mieszkan-
ka Torunia, która w lipcu ubiegłego roku ukończyła 104 lata, czeka na drugą dawkę 
szczepionki przeciwko koronawirusowi. Chorobę łagodnie przeszła natomiast Elżbie-
ta Rogala pensjonariuszka Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie, która w tym roku 
będzie obchodzić swoje 110 urodziny. Pani Rogala to najstarsza osoba należąca do 
grona rówieśników Niepodległej uhonorowanych medalem Unitas Durat Palatinatus 
Cuiaviano-Pomeraniensis.

wspólnie prowadzili gospodarstwo i niewielki hotel. Po śmierci męża, 
w 1988 roku seniorka przeniosła się do Torunia i zamieszkałą z córką. 
Doczekała się czworga dzieci oraz dziesięciorga wnucząt i trzynaścior-
ga prawnucząt. Medal Unitas Durat nestorka otrzymała z rąk marszałka 
Piotra Całbeckiego.

Ozdrowieńcem jest natomiast najstarsza osoba uhonorowana 
marszałkowskim medalem Elżbieta Rogala. Nestorka, która w tym roku 
ukończy 110. lat dawniej mieszkała w Bydgoszczy. Obecnie jest pen-
sjonariuszką Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie, gdzie pokonała 
chorobę pod opieką sióstr ze Zgromadzenia Miłosierdzia św. Wincen-
tego a Paula. Seniorka jest jedną z pierwszych osób, które dołączyły 
do grona rówieśników Niepodległej. Obie panie należą do grona 162 
osób uhonorowanych marszałkowskim medalem przyznawanym naj-
starszym mieszkańcom województwa.

Beata Krzemińska

Pani Aurelia Liwińska –  
zdjęcie wykonane przez rodzinę

Opieka pocovidowa dla osób starszych
Poznańscy seniorzy mogą bezpłatnie skorzystać ze wsparcia neuropsychologa, logopedy, dietetyka czy reha-
bilitacji. Możliwe są wizyty stacjonarne albo porady online lub przez telefon.

ją się siedzibie Hospicjum Domowego przy ul. Bednarskiej 4, dostęp-
ne są też porady telefoniczne oraz online, zapisy: 512 897 953.

Dla osób starszych dostępna jest również Geriatryczna Poradnia 
Dietetyczna prowadzona przez dietetyczkę Martę Lewandowicz. W ra-
mach działania poradni można skorzystać m.in. z konsultacji dietetycz-
nej, oceny stanu odżywiania, składu ciała, masy i siły mięśniowej czy 
sposobu żywienia. Wizyty stacjonarne odbywają się również w siedzi-
bie Hospicjum Domowego przy ul. Bednarskiej 4, można skorzystać 
również z porad telefonicznych oraz online, zapisy: 601 724 445.

Nr 1(55)2021 / My 60+ / 13



MY I KUCHNIA

Kiedy byłam małą dziewczynką, jeszcze żyło pokolenie, które pamiętało 
czasy zaboru pruskiego trwającego ponad 100 lat. Mieszkając w pań-
stwie niemieckim, Wielkopolanie mimo woli przejmowali kulinarne nowin-
ki od Niemców. I nadawali im swoje własne, spolszczone nazwy. Pozostały 
one dotąd w wielkopolskiej gwarze.

Ale może zacznę od ziemniaków, chociaż w latach 50. XX wieku, a na 
ten czas przypadło moje dzieciństwo, w Wielkopolsce wciąż jeszcze nazy-
wano je z niemiecka kartoflami, kartofelkami albo z poznańska pyrami lub 
pyrkami, pyreczkami, pyruszkami.

Ziemniaka, który w połowie XIX wieku stał się pruskim warzywem 
prawie narodowym, pokochali też mieszkańcy Poznańskiego. Gospo-
dynie wyczarowywały z ziemniaków wiele potraw. Nie było obiadu bez 
kartofelków.

Niepowtarzalny smak miały kartofle w mundurkach, czyli gotowane 
z łupiną podawane w piątek np. do śledzi w śmietanie, albo odsmażane 
ze słoninką – podawane z pyszną maślanką czy zsiadłym mlekiem. W cza-
sie Wielkiego Postu jadano je z olejem lnianym.

Smakowite bywało ziemniaczane purre czyli „deptane pyrki” ze słonin-
ką i cebulką. Do tego sadzone jajeczko, wiosną sałata, czy mizeria.

W niedzielę musiały być kartofle z sosem. Było oczywiście mięso, cza-
sem świeże z kury, kaczki, perliczki, królika, ale najczęściej ze słoika, bo 
do słoików po świniobiciu trafiało mięso, kości, kiełbasy, kaszanki, salce-
sony, skwarki mielone, a nawet galart czyli „zimne nóżki”. W latach 50. 
w sklepach mięsa raczej nie można było kupić. Przynajmniej w małym 
miasteczku, jakim był Ostroróg.

Ale wracam do sosu, takiego zawiesistego, który był niedzielnym przy-
smakiem do kartofli. Sposób na zawiesiste sosy wzbogacane mąką, przy-
wiozły z sobą żony osadników z Bambergu, którzy osiedlali się w Poznaniu 
i pod Poznaniem już w XVIII wieku.

Z surowych tartych kartofli robiło się szare kluski i plyndze. Kluski z tar-
tych surowych kartofli nazywano też szarymi kluskami lub żelaznymi klu-
skami, ze względu na kolor.

Uwielbialiśmy je jako dzieci. Utarte na tarce ziemniaki, 
odciśnięte, połączone z mąką i jajkiem, nabierało się łyż-
ką i wrzucało na wrzątek. Do tego smażony boczek albo 
słoninka wędzona, gotowana kwaszona kapusta i przysło-
wiowe niebo w gębie.

Plyndze to placki ziemniaczane – czyli danie na pią-
tek. Ciasto robione tak sam o jak na żelazne kluski, tylko 
nie gotowane a smażone na oleju, czy może na smalcu? 
Tego dokładnie nie pamiętam. Za to ich smak pamiętam. 
Posypane cukrem lub „faryną” – tak w niektórych domach 
moich kolegów mówiono na cukier.

Były też kluchy z gotowanych kartofli, do których doda-
wano mąkę i jajko. Po wyrobieniu ciasta, kulano wałeczek 
a potem na ukos lub z niemiecka „na szagę” cięto kluseczki 
zwane „szagówkami” , które trafiały do wrzątku. Po wypły-
nięciu jadło się je albo z sosem, który pozostał od niedziel-
nego obiadu mięsnego, albo na słodko, albo z boczusiem, 
cebulką podsmażaną i gotowaną kiszoną kapustą.Goto-
wana kiszona kapusta była w domu na okrągło. Kraszona 
smalcem, z dodatkiem skórki od wędzonego boczku, była 
jadana w różnych zestawach albo była dodawana do zupy 
jarzynowej, kartoflanki, krupniku, fasolowej czy grochowej.

Kartofle jadło się też z polewką – aksamitną smaczną 
zupą z maślanki albo zsiadłego mleka. Do wrzącej wody 
wlewało się mąkę rozbełtaną w zimnej wodzie i do tego do-
lewało się maślankę, zsiadłe mleko, śmietanę kwaśną. Ale to 
wszystko było pełnowartościowe z mleka od własnej krowy, 
a w naszym przypadku z mleka kupowanego u sąsiadów.

Gotowane kartofle łączono także z „kiszczonką”. Była 
to woda w której w czasie świniobicia gotowały się ka-
szanki, bułczanki (też wielkopolski specjał). Starsi się tym 
zajadali.

SMAKI  
DZIECIŃSTWA  
Z PYRĄ 
W ROLI 
GŁÓWNEJ
„Ślepe ryby” z myrdyrdą, gzik z pyrkami, plyndze 
z faryną, „ajntopf” – kto wie, jakie smakołyki wiel-
kopolskiej kuchni kryją się pod tymi nazwami?
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MY I KUCHNIA

No i przebój poznańskiej kuchni czyli gzik z pyrkami. 
Gzik czy gziczek to nic innego jak sos śmietanowo – twa-
rogowy wzbogacony cebulką, szczypiorkiem, koperkiem. 
Z gorącymi kartoflami z mundurkach był naprawdę przy-
smakiem.

Poznańska kuchnia to zupy i to z kartoflami. Najpopu-
larniejszą była kartoflanką, która pojawiała się na stole 
przynajmniej raz w tygodniu. Czasem gotowana na mię-
sie, jeśli było to po świniobiciu, częściej na wędzonym 
boczku albo na skórce od boczku wędzonego. W karto-
flance była marchewka, cebula, pietruszka, seler – te wa-
rzywa, które dało się przechować w piwnicy czy w kopcu.

Zdarzała się kartoflanka bez mięsa, wzbogacana śmie-
taną, wtedy nazywano ją po prostu „ślepe ryby”. Ale jeśli 
gospodyni zrobiła zasmażkę czyli myrdyrdę, wtedy były 
to „ślepe ryby z myrdyrdą”. Owa myrdyrda to nic innego 
jak podsmażona na patelni wędzona słoninka z cebulką, 
posypana mąką, rozprowadzona wodą i wlana do ugoto-
wanej już zupy.

Ziemniaki w „śleperybach” musiały być rozgotowane 
na miazgę. Do tej zupy dokładano chętnie kiszoną ka-
pustę, ugotowaną. Danie było sycące i naprawdę sma-
kowite.

Podczas gdy „ślepe ryby” były zupą na co dzień, to na 
niedzielę musiał być rosół, który przeniosły do Poznańskie-
go żony niemieckich osadników. Rosół z kury z makaro-
nem (oczywiście robionym w domu, bo gotowych maka-
ronów nie było) albo lanymi kluseczkami, jeśli w kościele 
była procesja, a w sobotę nie zdążyła mama lub babcia 
zrobić makaronu. Ale były też kluseczki z kaszki manny. 
Gotowało się kaszkę na wodzie, na bardzo gęsto. Wylewa-
ło się na płaski talerz i kroiło w kwadraciki. Pychota!

Pomidorowej z resztek rosołu w poniedziałek nie było. 
Dlaczego? W latach 50. pomidory były tylko w lecie, kie-
dy owocowały w ogródku. Z czasem zaczęto je wekować 
(słowo „weka” – niemieckie – tak jak zwyczaj robienia 
przetworów w słoikach, który przyszedł z Niemiec). Ale 
pomidorowa zrobiła się popularna dopiero w latach 60. 
kiedy „Pomona” w Międzychodzie zaczęła robić przecier 
z pomidorów kupowanych od rolników.

Kiedy późnym latem urosły kaczki, nastawał czas czer-
niny – kolejnej zupy, która jest wielkopolskim daniem. 

Czernina to zupa z kaczej krwi, jadana z makaronem lub z ziemniakami. 
Kaczka pieczona najczęściej z dodatkiem buraczków, które też trzeba 
było przechować w piwnicy.

I na koniec przebój kuchni poznańskiej sprzed pół wieku – „ajntopf” 
(ein topf po niemiecku) – czyli „jeden garnek” – danie jednogarnkowe.

„Ajntopfy” były rozmaite. Gotowane na mięsach, na kościach, na 
boczkach wędzonych, na skórkach z boczku, na kiełbasie. Zawsze z wa-
rzywami. W lecie ze słodką kapustą, z kalarepką, groszkiem, w zimie 
z kwaśną kapustą, przeważnie z kartoflami, grochem, fasolą. Czasem ze 
śmietanką, kiedy indziej z zasmażką czyli wspomnianą już myrdyrdą. Do 
„ajntopfa” nadawało się wszystko, co gospodyni miała w w spiżarni albo 
w ogródku czy w zimie w piwnicy. Lodówek przecież nie było.

Jeśli był „ajntopf” to zawsze do tego był kawał chleba i na deser kom-
pot, w moim domu obowiązkowy po każdym obiedzie.

W piwnicy stały rzędy słoi z kompotami i innymi przetworami, piklami, 
ogórkami, marchwią na sałatkę, fasolą szparagową, kapustą kiszoną, ma-
rynatą z korbola. Korbol to poznańska nazwa dyni. A kompot z korbola to 
był smakołyk prawdziwy. Bo kompotu z „angrystu” czy „świętojanków” za 
bardzo się nie lubiło. Był za kwaśny.

Chociaż w moim domu się „kwaśnych jaj” zwanych inaczej „pierduta-
mi” nie gotowało, to były one w domach moich koleżanek. Dlatego mu-
szę o nich wspomnieć. Kwaśne jaja jedzone w szarym albo białym sosie, 
robiło się, wrzucając surowe jajko, na wrzącą wodę z octem. Błyskawicznie 
się ścinało.

Jeśli rzecz o jajach, to muszę wspomnieć poznańską jajecznicę. Przy-
gotowane do jajecznicy jajka roztrzepywało się trzepaczką w garnusz-
ku, dolewało się mleka i mąki. Potem wlewało się to na gorący tłuszcz, 
mieszało się, dosypywało szczypiorku i puchata, pyszna jajecznica była 
gotowa do jedzenia, oczywiście z kartofelkami albo z chlebkiem. Taką 
jajecznicę uwielbiał mój dziadek Wincenty, który w młodości pracował 
w Westfalii i prawdopodobnie tam poznał jej smak.

W kuchni mojej babci Anny (rocznik 1888) i Józefki (rocznik 1901) kró-
lowały potrawy, które wymieniłam. Nie było barszczu czerwonego (był 
zabielany), pierogów, naleśników. Te dania trafiły do Wielkopolski w cza-
sie wielkiej wędrówki ludów po 1945 r. I powoli wchodziły do jadłospisu 
i wzbogacały menu.

Irena Kuczyńska

Szagówki

Pyry deptane z okrasą
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Najczęściej używanym surowcem leczniczym jest kora, ale na tym nie kończy się 
repertuar możliwości dębu. W tradycyjnym ziołolecznictwie zastosowanie mają 
także liście, galasy zwane dębiankami, używa się również owoców, czyli żołędzi.

Korę zbiera się wczesną wiosną, jeszcze zanim ukażą się liście, bo w tym 
czasie najłatwiej oddzielić ją od drewna. 

Dąb bardzo późno wypuszcza liście – zbieramy je póki są młode, jasnozie-
lone i miękkie, czyli do końca czerwca. Suszy się je w miejscu przewiewnym, 
zacienionym, w temperaturze do 35°C. 

Żołędzie zbiera się jesienią. Najlepiej obrać je z łupin, ususzyć, a następnie 
uprażyć na suchej patelni na jasnobrązowy kolor, po czym zmielić. Z tak uzy-
skanego proszku sporządza się tzw. kawę żołędziową o właściwościach odżyw-
czych, wzmacniających, wykrztuśnych i hamujących biegunki. 

Wszystkie pozyskiwane z dębu surowce są bogate w garbniki. Posiadają 
one zdolność wiązania się z białkami i wytrącania nierozpuszczalnych osadów 
z roztworów alkaloidów i soli metali ciężkich. Co to oznacza w praktyce? Związ-
ki te trwale łącząc się z białkiem błon biologicznych komórek jelita, skóry czy 
bakterii powodują koagulację białka i wytworzenie na ich powierzchni war-
stwy białka zdenaturowanego. W efekcie działają ściągająco, przeciwzapalnie, 
bakteriobójczo lub hamująco na rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych, 
unieczynniają także wytwarzane przez nie toksyny bakteryjne. Dodatkowo 
hamują drobne krwawienia, a w obrębie przewodu pokarmowego blokują 
wydzielanie soków trawiennych i sprawiają, że utrudnione jest przenikanie 
wody ze światła jelit. W ten sposób zapobiegają rozrzedzeniu mas kałowych, 
odwodnieniu organizmu i utracie soli mineralnych z ustroju. W efekcie działają 
przeciwbiegunkowo, a u osób z prawidłową czynnością przewodu pokarmo-
wego – zapierająco. Garbniki mają jeszcze jedną ogromną zaletę - zmniejszają 
możliwość przenikania toksyn z treści pokarmowej na zewnątrz jelita. Ze wzglę-
du na ich właściwości stosuje się je także jako środek odtruwający w zatruciu 
metalami ciężkimi i alkaloidami. Same garbniki mają dużą masę cząstecz-
kową, dzięki czemu są słabo absorbowane z przewodu pokarmowego. Po 
związaniu toksyn i metali ciężkich po prostu pozbywamy się tego uciążliwego 
balastu, wydalając go.

Kora dębowa to dobry środek do leczenia biegunek, zatruć pokarmo-
wych, przewlekłych stanów zapalnych żołądka i jelit, żółtaczki, czerwonki 

i duru brzusznego. Badania wykazały, że ma silne właściwości 
bakteriobójcze, m.in wobec Staphylococcus aureus, Staphy-
lococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus. 
Hamuje namnażanie się wirusów Herpes, grypy oraz polio. 
Działa przeciwpierwotniakowo i przeciwgrzybiczo. Wykazuje 
aktywność antyoksydacyjną. Obniża poziom cholesterolu. 
Uszczelnia i wzmacnia naczynia krwionośne, przyspiesza 
krzepnięcie krwi. 

Korę dębową rzadko stosuje się doustnie. Z reguły sięga 
się po nią tylko w przypadku biegunek i w zatruciach pokar-
mowych. Często bywa przy tym stosowana w mieszankach 
z innymi ziołami o podobnym lub uzupełniającym spektrum 
działania.

Odwar z kory dębu
4 łyżki rozdrobnionej kory zalej 2 szklankami zimnej wody. Na 
wolnym ogniu, pod przykryciem powoli podgrzewaj do wrze-
nia. Gotuj 5 minut. Następnie zostaw do zaparzenia na 30 mi-
nut. Przecedź przez sitko. 

Tak sporządzony odwar można stosować w formie kom-
presów przy stanach zapalnych skóry, sączących się i trudno 
gojących ranach, łojotoku, owrzodzeniach, odleżynach. 
W formie płukanek przy zapaleniu jamy ustnej i gardła, aftach, 
parodontozie oraz do nasiadówek przy stanach zapalnych na-
rządów płciowych i okolic odbytu, hemoroidach, także jako 
środek zmniejszający obrzęk i przyspieszający gojenie krocza 
po porodzie. Poleca się go również do moczenia stóp przy 
nadmiernej potliwości oraz do płukanek przy włosach prze-
tłuszczających się, z łupieżem, wypadających. 

Bibliografia:
1.  Kowalska R., O czym szumią zioła. Podręcznik ziołolecznictwa. 

Tom 1, Yoplo, Grabowo 2020

WOKÓŁ NAS

Dąb 
- oś świata
Dąb od wieków stosowany był w ziołolecznictwie. W na-
szej krajowej fitoterapii stosuje się dąb szypułkowy 
(Quercus robur L.) i nieco rzadszy dąb bezszypułkowy 
(Quercus petraea (Matt.) Liebl.). W nazwach łacińskich 
obu gatunków wybrzmiewa echo respektu, jaki dawniej 
budziły. Słowo robur oznacza siłę, moc, natomiast petra-
eus – skalny, naskalny i pochodzi od łacińskiego słowa 
petra, czyli opoka, skała.
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Impulsem do podjęcia badań dotyczących tej tematyki była 
przypadająca w 2020 r., czterdziesta rocznica powstania „So-
lidarności”, pierwszego nie tylko w Polsce, ale całym bloku 
sowieckim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodo-
wego. Organizacji, która była związkiem zawodowym, lecz 
także olbrzymim ruchem społecznym. Zatem to najwyższy 
czas, aby utrwalić historię Związku, zapisaną losami i działa-
niem konkretnych ludzi, którzy wówczas odważyli się jawnie 
rzucić wyzwanie systemowi komunistycznemu.

Kolejne numery „Zeszytów” mają przypomnieć i uhonoro-
wać tych, którzy aktywnie włączyli się w organizację Związku, 
tworząc komitety założycielskie, komisje zakładowe, koła - 
którzy wchodzili w skład komisji rewizyjnych, byli delegata-
mi na zakładowe, regionalne czy krajowe zebrania i zjazdy. 
Wielu z nich, jak się okazało, nosiło przysłowiową buławę 
w teczce, z którą chodzili przez lata do pracy. Nagle stawali 
się przewodniczącymi, przywódcami, którzy mają wpływ na 
wiele spraw, ale i odpowiadają przed tymi, którzy ich wybrali.

Pomimo upływu tylu lat od tamtych wydarzeń nie opracowano dotychczas 
wielu wątków z historii Związku w Wielkopolsce. Wiele lat zmarnowaliśmy, a to 
przez fałszywe przekonanie, że nie należy się chwalić, że to „styropian”, że to 
niepotrzebne kombatanctwo. Tymczasem spora grupa założycieli, działaczy 
już odeszła, większość pozostałych, aktywnych w tamtym okresie związkowców, 
znajduje się na zasłużonych emeryturach lub rentach. Ci zaś, którzy jeszcze po-
zostali, już szykują się do odejścia z pracy zawodowej. Dlatego tak ważne są 
świadectwa ówczesnych działaczy i szeregowych członków. Bez wspominania 
pamięć niknie i wietrzeje. Dlatego na łanach rocznika ukazał się Apel:

„Proces przywracania pamięci o pierwszym okresie w historii NSZZ „So-
lidarność” chcemy upowszechnić i przyspieszyć. Dlatego tak ważne jest 
dotarcie do ludzi, którzy mogą podzielić się wiedzą o przeszłości swojej 
organizacji zakładowej. Tak więc prosimy o kontakt wszystkich tych, którzy 
mają informacje o interesujących nas sprawach i ludziach oraz o podawanie 
wskazówek pozwalających na dotarcie do takich osób.[..]”

Wydawcą „Zeszytów Historycznych Solidarności Wielkopolskiej” jest Za-
rząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, a pierwszy numer powstał 
we współpracy z poznańskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. (am)

WOKÓŁ NAS

Zeszyty historyczne
wielkopolskiej Solidarności
Ukazał się pierwszy numer rocznika „Zeszyty Historyczne Solidar-
ności Wielkopolskiej”. Jest to pierwsze czasopismo poświęcone 
przede wszystkim historii NSZZ „Solidarność”, wypełniające lukę 
w poznaniu przeszłości Związku w Wielkopolsce.

Poradnik zdrowia 
seniora
„Kolory jesieni” już wkrótce dla uczestników naszych warsztatów 

Już wkrótce ukaże się wyjątkowa książka „Kolory jesieni” – Poradnik zdrowia seniora.
Jej autorkami są prof. Katarzyna Wieczorkowska-Tobis i dr Agnieszka Neumann-

-Podczaska z Pracowni Geriatrii, Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu. W Poradniku, w formie pytań i odpowiedzi, tłumaczą czy-
telnikom m.in. jakie zmiany w organizmie wywołuje proces starzenia, jaka dieta jest 
odpowiednią dla seniora i dlaczego. W przystępny sposób omawiają zagadnienia, 
które nurtują osoby starsze: czy witamina C jest dla wszystkich bezpieczna i czy nie 
można przekroczyć jej dawki, czy szczepionki doustne są skuteczne we wspomaganiu 
odporności, czy można przyjmować leki po upływie terminu ważności oraz co oznacza 
„przechowywać lek w chłodnym miejscu”. 

Poradnik nieodpłatnie będą mogły otrzymać te kluby seniora i uniwersytety III 
wieku, które zgłoszą się do wzięcia udziału w warsztatach on-line w formie webinaru. 
Warsztaty, jak i Poradnik powstały w ramach projektu ,,Enea dla pokoleń. Bezpieczny 
i zdrowy senior”. 

„Kolory jesieni” ukażą się dzięki zaangażowaniu 
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Stowa-
rzyszenia My50+ i Fundacji Enea, z której środków 
została sfinansowana. 

Kontakt w spawie warsztatów i książki: 
my50plus@gmail.com
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Polska szlachta jadała wówczas dużo i tłusto. Wykorzystywano w nadmia-
rze sól. Na stałe w jadłospisie obecna była kasza. Dania były wysokokalo-
ryczne, popijano piwem i miodem pitnym. 

Magnateria zajadała się kiełbasami warzonymi z brunatną juchą (sosem), 
kwaśną baraniną, nie gardzono gotowaną lub smażoną jagnięciną, drobiem, 
wieprzowiną czy cielęciną. Na stołach zamożnych, gościła również dziczyzna. 

Wiadomo, że królowie i szlachta uwielbiali polowania. Stąd na stołach 
mięso: łosia, żubra, tura i bawołu, a ponadto takie osobliwości jak łapy niedź-
wiedzie czy pryski, czyli łosie chrapy.

Kuchnia staropolska była bardzo pikantna. Używano do przyprawiania ja-
dła ziół wyhodowanych w ogródkach jak: majeranek, cząber, kminek, koper 
czy bazylia, ale również kosztownych, importowanych: pieprzu, szafranu, gał-
ki muszkatołowej, cynamonu, imbiru, anyżu, czy goździków. Często wielość 
stosowanych przypraw powodowała, niemoc odróżnienia spożywanych mięs.

Niesłusznie zarzuca się naszym przodkom, iż nie jedli 
warzyw. Na polskich stołach najczęściej podawana była 
kapusta, słodka lub kwaszona. Jedzono chętnie ogórki 
świeże i kwaszone, marynowane i solone grzyby, oraz bura-
ki. Do dań mięsnych dodawano dużo pietruszki, marchwi, 
czosnku i cebuli.

Polacy, jak wszyscy Słowianie, uchodzili za wielkich sma-
koszy grzybów. W domach szlachty, magnaterii i zamożnego 
mieszczaństwa jadano najszlachetniejsze odmiany, czyli bo-
rowiki, smardze, rydze oraz trufle.

 Dzięki królowej Bonie zawitała włoszczyzna, czyli: kala-
fior, por, seler i sałatę. Z początku szlachta źle przyjęła te 
nowości. Szczególnie sałatę, która uważana była za stra-
wę dla bydła. Opowiadano sobie anegdotę o szlachcicu, 
który wybrał się za granicę, ale bardzo szybko powrócił 
do Rzeczpospolitej. ‘‘Skoro latem dawali mi trawę do je-
dzenia- wyjaśniał – to nie chciałam czekać do zimy, żeby 
karmili mnie sianem.”

Na deser, podawano najczęściej: sery ze słodkiej śmieta-
ny, świeży groch w strączkach, poziomki, trześnie (czereśnie), 
gruszki, wiśnie, morele, śliwki.

Strawę popijano piwem i miodem, w znacznych ilościach 
ze względu na pikantność potraw. Miód wyrabiany był przez 
zakonników, ceniony był poza granicami Polski za swój aromat 
i moc. Piwo zaś, znane już przez ludy prasłowiańskie, nie za-
wierało wiele alkoholu i wypijane było w ogromnych ilościach. 
Popularnością cieszyły się też nalewki. Początkowo produko-

Rozmach i przepych
w kuchniach naszych przodków…
 czyli o tym co jadano niegdyś

Królowa Bona w XVI wieku usiłowała zmienić nawyki żywieniowe Polaków. Miała tak złe zdanie o polskiej 
kuchni, że sprowadziła nawet kucharza z Italii. 

 Przez długi czas twierdzono, że sprowadzanie przypraw korzennych z Indii 
miało przede wszystkim na celu stłamszenie przykrego zapachu mięsa nad-
psutego. Jak wiadomo nie znano wówczas skutecznego sposobu przecho-
wywania żywności. Dziś obala się tę tezę.
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wane z myślą o zapobieganiu niedyspozycji żołądkowych czy 
pobudzeniu trawienia, z czasem zmodyfikowane stały się trun-
kiem w domach szlachciców i bogatych mieszczan.

Dieta staropolska była bardzo kaloryczna. Potrawy 
przygotowywane w polskich domach były bardzo tłuste, 
gdyż po ilości tłuszczu oceniano zasobność domu.

Magnaci, bogata szlachta i bogate mieszczaństwo spo-
żywali dziennie ok. 7000 kalorii, czeladź folwarczna ok. 4000 
kalorii, a chłopi ok. 2000 kalorii.

Oczywiście menu chłopa bardzo odstawało od tego 
czym zajadała się szlachta. Kmiecie żywili się głównie potra-
wami mącznymi, a tylko od święta pozwalali sobie na potra-
wy mięsne.

Posty
Kościół egzekwował przestrzeganie postów, których było 

zdecydowanie więcej niż dziś. Posty wymuszane były również 
przez władzę świecką. Często podawany jest przykład Bole-
sława Chrobrego, który za spożywanie mięsa w dni postne 
kazał wybijać zęby. W każdym razie za przyczyną Kościoła 
rozpowszechniono jadanie ryb. Na stołach szlachty pojawiały 
się w takie przysmaki jak ogon bobra, czyli plusk, mięso wy-
dry czy żółwia. Uważano bowiem aż do końca XIX wieku, że 
bóbr, wydra to ryby, podobnie jak ptactwo wodne. W poście 
unikano jedzenia mięsa i masła. Przygotowywano natomiast 
farsz pikantny z ryb i formowano z niego prosięta czy zające.

 Na koniec
Staropolskim kucharzom przypisywano wiedzę niemal medyczną. Ku-

charz miał znać się na ludzkim życiu i problemach, które nie odstępowały 
człowieka. Uważano bowiem, iż jedzenie ma duży wpływ na zdrowie. Dlatego 
kucharz powinien był przygotowywać posiłki zgodnie z humorami i samopo-
czuciem swojego pana. Bardzo często zestawia się zdrowie z określeniem 
„posilający”. Nadrzędne hasło, które przyświecało kucharzom – Zdrowe jest 
to co pożywne!

Jesteśmy dziś bogatsi o doświadczenia kilkudziesięciu pokoleń, ale 
wielu z nas hołduje zasadzie: Jem to co lubię. Nie są więc nam obce 
doświadczenia kulinarne magnaterii. Warto jednak pomyśleć o zmianie 
nawyków żywnościowych.

Agnieszka Bagrowska

Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie 
powoli odmraża swoją działalność i otwiera się na spotkania 
z seniorami w realu, nie tylko w wirtualnym świecie.

Na początek spotkania z treningu umysłu, warsztaty eko-
logiczne i kawiarenka. Oczywiście wszystko z zachowaniem 
restrykcji epidemiologicznych – zapewnia Lucyna Roszak – 
prezes Fundacji Animacja, która CWIO prowadzi.

Są seniorzy, którzy nie mają problemu z zagospodaro-
waniem samotności w domowych pieleszach i wystarczy im 
telefoniczny kontakt z animatorkami z Centrum Wspierania 
Inicjatyw Obywatelskich i świadomość, że ktoś o nich myśli. 
Chodzi o osoby, które przed pandemią uczestniczyły w zaję-
ciach. Ale są też panie, które mają wielką potrzebę spotkania 
z koleżankami i wypicia 
kawy w bezpiecznych wa-
runkach.

Z myślą o nich, w każ-
dy czwartek pomiędzy 
12.00 a 14.00 CWIO przy 
ul. Bolesława Krzywouste-
go uruchamia kawiarenkę 
z kawą, herbatą i ciastecz-
kiem. Obowiązują tele-
foniczne zapisy u Emilii 
Golińskiej – nr tel. 519 555 
974, bo liczba amatorek 

Seniorzy chcą wyjść z wirtualnego świata
i amatorów pogaduszki przy kawie, nie może przekraczać 6 osób. 

Na 10 marca zaplanowano warsztaty z treningu umysłu dla seniora, 
z podręcznikami, aplikacjami, grami planszowymi i stolikowymi. Tu także obo-
wiązują zapisy, dwie grupy po 6 osób z dezynfekcją sali pomiędzy grupami 
– zapewnia Lucyna Roszak.

19 marca, w ramach edukacji ekologicznej, odbędą się warsztaty „Wo-
skowijki”, podczas których z nasączonego woskiem kawałka bawełny, będzie 
można wyczarować ekologiczne opakowanie do przechowywania żywności.

Warto dodać, że do CWIO powoli wracają organizacje pozarządowe, uru-
chomili biuro wędkarze, emeryci. Nieformalne grupy mogą pomieszczenia 
wynajmować na spotkania, oczywiście z zachowaniem procedur epidemio-
logicznych.

Irena Kuczyńska
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Wielkanoc to radosny czas, który tradycyjnie spędzamy w gronie najbliższych. 
Pomimo obostrzeń związanych z koronawirusem, większość Polaków nie wy-
obraża sobie świąt bez rodziny i wspólnego wielkanocnego śniadania. Przy 
tej okazji warto jednak pamiętać, że dla wielu starszych samotnych osób 
będzie to wyjątkowo trudny czas, bo właśnie wtedy brak bliskich boli naj-
bardziej. 

Tegoroczną akcję wielkanocną Stowarzyszenia mali bracia Ubogich ilu-
struje film „Samotność”, który pokazuje jak wygląda świat tysięcy samotnych 
seniorów. W jaki sposób Stowarzyszenie planuje odmienić ich święta? 

Samotność pogłębiona przez pandemię.
Mija właśnie rok od kiedy pandemia COVID-19 zmieniła życie nas wszystkich. 
Wciąż żywo pamiętamy to, jak zostaliśmy zamknięci w domach, które stały się 
centrum naszego świata. Ta izolacja stała się ogromnym wyzwaniem dla wie-
lu osób. Dla samotnych seniorów, stała się kolejnym krokiem do całkowitego 
pogrążenia się w smutku i braku nadziei.

Samotność starszych ludzi to jeden z największych problemów, z którymi 
mierzą się oni na co dzień – mówi Joanna Mielczarek, dyrektor Stowarzysze-
nia mali bracia Ubogich. Badanie, jakie przeprowadziliśmy w marcu 2018 
r. pokazuje, że 30% osób w wieku powyżej 80 lat doświadcza samotności, 
a jedna osoba na dwadzieścia w tym wieku nie ma z kim porozmawiać. 
Nawet przez chwilę. To dane sprzed pandemii, a przecież ta jeszcze mocniej 
pogłębiła społeczną izolację. 

Ta Wielkanoc będzie inna niż poprzednie,  
bo znamy lekarstwo na samotność

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich od kilkunastu lat po-
maga samotnym seniorom w Polsce. Zapewnia im to, czego 
potrzebują najbardziej – wsparcie emocjonalne i bliskość 
drugiego człowieka.

– Zawsze staramy się organizować dla naszych pod-
opiecznych - starszych samotnych osób - spotkania przy 
świątecznych stołach. Tymczasem to już drugi rok, kiedy 
pandemia nam to uniemożliwia. To bardzo przykre, bo nasi 
seniorzy zawsze wyczekują ich z taką nadzieją... Nierzadko 
jest to dla nich jedna z niewielu okazji na wyjście z domu 
i spędzenie czasu w życzliwej atmosferze – podkreśla Joan-
na Mielczarek ze Stowarzyszenia mali bracia Ubogich i od 
razu dodaje, jakie działania zostały zaplanowane na ten rok: 
- Dlatego chcemy przynieść samotnym seniorom do ich do-
mów wielkanocny koszyczek, a wraz z nim bliskość drugiego 
człowieka. Znamy sposób, aby w tym świątecznym czasie 
nasi podopieczni bezpiecznie spotkali się z innymi seniorami 
i wolontariuszami: zaplanowaliśmy kameralne wizyty wolon-
tariuszy u podopiecznych. To będą wyjątkowe odwiedziny, 
podczas których - dzięki pomocy wolontariuszy - nasi senio-
rzy, niektórzy po raz pierwszy w życiu - przez kamerkę w te-
lefonie porozmawiają z innymi seniorami i wolontariuszami.

Bliskość nadaje życiu sens.  
Tradycje przywołują dobre wspomnienia

Bliskość to najpiękniejszy prezent, który można podarować 
samotnej osobie. Dlatego w czasie zbliżającej się Wielkano-
cy Stowarzyszenie chce zapewnić 400 samotnym seniorom 
towarzystwo wolontariusza, a także przynieść wielkanocny 
koszyczek i tradycyjne wielkanocne potrawy: wielkanocny 
żurek, faszerowane jajka, mazurka i wielkanocną babę. Sto-
warzyszenie przygotowało szczegółowe zasady organizacji 
spotkań oraz zapewnienia ochrony indywidualnej dla pod-
opiecznych, wolontariuszy i pracowników.

Pomaganie jest proste! 
Już 50 zł wystarczy, by ufundować samotnej starszej osobie 
wielkanocny koszyczek i zapewnić to, na co czeka najbar-
dziej - bezcenne chwile spotkań przy wielkanocnym posiłku 
z wolontariuszem Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. Wy-
starczy przekazać darowiznę na stronie: www.malibracia.org.
pl/wielkanoc lub dokonać bezpośredniej wpłaty na konto 
bankowe: 02 1600 1462 1818 9539 9000 0005. Każda, nawet 
najmniejsza wpłata ma ogromne znaczenie. 

WOKÓŁ NAS

Samotność znika,  
gdy pojawia się bliskość

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich rozpoczęło kampanię wielkanocną, aby odmienić los samotnych seniorów.
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Według autorów Raportu (naukowców z Instytutu i in-
terdyscyplinarnego zespołu ekspertów) społeczno-de-
mograficzna sytuacja w Polsce będzie się niekorzyst-
nie zmieniała w najbliższych latach w związku ze sta-
rzeniem się społeczeństwa, co znajdzie odbicie w wielu 
wskaźnikach zdrowotnych. Niewątpliwie korzystnym 
dla zdrowia populacji zjawiskiem jest zmniejszanie się 
zagrożenia ubóstwem i stosunkowo niska stopa bez-
robocia. Jednak istotnym zagrożeniem dla zdrowia są 
cały czas powszechne, niekorzystne zachowania zdro-
wotne, jak również zbyt wysoki poziom zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego. 

Wyniki ostatniego badania GBD 2019 (Global Bur-
den of Disease Study) pokazały, że spośród modyfiko-
walnych czynników związanych z zachowaniami zdro-
wotnymi za utracone lata życia w zdrowiu Polaków od-
powiada w największym stopniu palenie tytoniu, nad-
waga i otyłość oraz wysokie ciśnienie tętnicze. Na-
tomiast chorobami, które zabierają najwięcej zdrowia 
Polakom są: choroba niedokrwienna serca, rak płuc, 
ból dolnej partii pleców i udar mózgu. Wydawało się, 
że choroby zakaźne są w miarę opanowanym problem 
zdrowia ludności Polski, ale obecna pandemia CO-
VID-19 w sposób zasadniczy zmienia ten obraz. 

Zasoby dostępne w ochronie zdrowia w Polsce, ich organizacja, 
metody zarządzania, poziom i struktura finansowania oraz motywacja 
pracowników systemu nie są w stanie zapewnić wystarczającego 
poziomu spełniania nie tylko obecnych, ale, co gorsza, narastają-
cych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa naszego kraju. 

- Stoimy przed, jak nigdy, naglącym wyzwaniem dla reformy systemu 
ochrony zdrowia oraz sfery zdrowia publicznego w Polsce. Rekomendo-
wany i planowany do wdrożenia plan odbudowy zdrowotnej powinien 
uwzględniać wiele czynników wpływających na stan zdrowia ludności 
– apeluje dyrektor NIZP-PZH dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk. 

Według autorów diagnozy systemowej i rekomendacji planu 
obudowy zdrowotnej sformułowanych w Raporcie, podejmowane 
działania muszą, w pierwszym rzędzie, wpływać na zmniejszenie 
nierówności w zdrowiu. Wymaga to na przykład zwiększenia corocz-
nego wzrostu finansowania systemu ochrony zdrowia i przeznaczenia 
środków m.in. na wprowadzenie koordynacji opieki nad pacjentami; 
radykalne zwiększenie roli opieki ambulatoryjnej; radykalne i szybkie 
zwiększanie efektywności opieki leczniczej poprzez wdrażanie nowych 
technologii medycznych i informatycznych, czy zwiększenie dostępu 
do ochrony zdrowia grup upośledzonych społeczno-ekonomicznie.

Raport NIZP-PZH „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwa-
runkowania” można pobrać ze strony internetowej NIZP-PZH:
•  https://www.pzh.gov.pl/sytuacja-zdrowotna-ludnosci-polski-i-jej-

-uwarunkowania-raport-za-2020-rok/

WOKÓŁ NAS

Sytuacja zdrowotna Polaków - raport
Na podstawie danych z najnowszego raportu pt. „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania” 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH rekomenduje wdrożenie planu odbudowy zdrowotnej oraz re-
definicję systemu profilaktyki i leczenia chorób Polaków.
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- W wielu polskich domach znajdują się przestarzałe kotły, w których 
spalane są złej jakości paliwa, a w najgorszych przypadkach nawet 
odpady. Emitują one do atmosfery niebezpieczne dla zdrowia i życia 
szkodliwe substancje w wysokich stężeniach. Kotły i piece starej ge-
neracji często nie spełniają podstawowych norm dotyczących emisji 
pyłu i innych niebezpiecznych substancji, są zwyczajnie „trucicielami” 
– mówi Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów. I radzi, by przy zakupie nowego pieca skorzystać z kilku 
istotnych wskazówek. 

Konsumencie, kupujesz kocioł na paliwo stałe? Zwróć uwagę na:
• Znak CE - musi być nim oznaczony każdy kocioł.
• Wykonanie kotła – np. jakość spawów, występowanie ostrych kra-

wędzi, o które można się zranić.
• Wyposażenie kotła - kocioł musi mieć zawory bezpieczeństwa 

(np. przy sterowniku) oraz łatwo dostępny ogranicznik tempera-
tury bezpieczeństwa (STB) Kocioł nie może mieć dodatkowego 
rusztu.

• Materiały, z jakich wykonano komorę kotła - w przypadku kotłów 
węglowych sprawdź, czy palenisko jest wyposażone w elementy 
ceramiczne, które akumulują ciepło. 

• Wskazanie rodzaju paliwa, jakim można palić w kotle – im więcej 
rodzajów paliwa można stosować, tym niższa może być sprawność 
urządzenia. Ponadto stosowanie paliwa innego niż wskazane przez 

producenta może zwiększyć emisję szkodliwych 
związków do atmosfery lub uszkodzić kocioł. 

• Sprawność kotła wskazana przez producenta - im 
wyższa sprawność kotła, tym więcej ciepła można 
uzyskać z porcji paliwa.

• Sposób podawania paliwa - czy paliwo jest poda-
wane ręcznie czy automatycznie – ten drugi sposób 
oszczędza twój czas.

• Sposób spalania paliwa - kotły ze spalaniem dol-
nym zużywają mniej paliwa. 

• Pojemność komory zasypowej przy automatycz-
nym podawaniu - jak długo kocioł będzie grzał bez 
konieczności uzupełniania paliwa.

• Sposób czyszczenia – produkty spalania (np. sadza) 
osadzają się na elementach kotła i mogą prowadzić 
do zmniejszenia jego sprawności lub nawet samoza-
płonu. 

• Instrukcję obsługi, która musi być dla ciebie zrozu-
miała. 

• Etykietę energetyczną, którą znajdziesz w miejscu 
sprzedaży. Pomoże ci ona porównać oferty i ułatwi 
wybór urządzenia, które jest jednocześnie oszczęd-
ne i wydajne.Wzory etykiet wraz z objaśnieniami do-
stępne są na stronie: www.uokik.gov.pl/kotly.

• Kartę informacyjną produktu, w której znajdziesz 
takie dane jak nazwa dostawcy lub jego logo, iden-
tyfikator modelu.
Konsumencie, pamiętaj - zakup kotła niespełnia-

jącego wymagań ustawowych może w ciągu najbliż-
szych lat wiązać się z poniesieniem wysokich kosztów 
demontażu niedozwolonego urządzenia oraz zakupem 
nowego. 

Pomoc dla konsumentów:
Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka 
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl

Walka ze smogiem

Jak wybrać dobry piec?
To nie duże zakłady i elektrociepłownie są źródłem smogu, który co roku zabija niemal 9 mln ludzi na świe-
cie, ale przede wszystkim ogrzewanie indywidualne. Polska znajduje się w czołówce niechlubnego rankingu 
trucicieli. Do domowych kotłów wrzucamy oprócz węgla także wilgotne drewno i różnego rodzaju śmieci. 
Przeciwdziałać smogowi możemy wymieniając piec albo kominek na nowocześniejszy. Trzeba tylko wiedzieć, 
jaki wybrać. 
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Smog to słowo stworzone ze zbitki dwóch słów: smoke (ang. 
dym) i fog (ang. mgła). Jest to zjawisko atmosferyczne powsta-
łe w wyniku zmieszania się mgły z dymem oraz spalinami. 

Wyróżniamy dwa rodzaje smogu:
• W okresie jesienno-zimowym powstaje tak zwany „smog 

londyński”, gdy w związku z niską temperaturą wiele 
osób korzysta z indywidualnych palenisk w domach.

• W okresie letnim obserwujemy inny rodzaj smogu (smog 
fotochemiczny) powstały na skutek intensywnego ruchu 
samochodowego, silnego nasłonecznienia oraz wysokiej 
temperatury. Tworzy się on w odmienny sposób ale jest 
również bardzo niebezpieczny!
Nazwa „smog londyński” pochodzi od zdarzenia, które 

miało miejsce w Londynie w grudniu 1952 roku. Na skutek 
wielkiej ilości powstałego wtedy smogu zmarło w ciągu kil-
ku dni kilka tysięcy osób!

Po raz pierwszy smog fotochemiczny zbadano w mieście 
Los Angeles w latach 70-tych. Zaobserwowano wtedy, że na 
skutek intensywnego ruchu samochodowego w słoneczne dni 
całe miasto było spowite brunatną, tkosyczną chmurą smogu.

Smog fotochemiczny występuje w wielu dużych miastach 
(między innymi w Poznaniu) w okresie letnim. Aby mu prze-
ciwdziałać warto w lecie zamienić środek transportu z sa-
mochodu na publiczny lub na rower!

Jak powstaje smog w okresie  
jesienno-zimowym?

Główną przyczyną powstawania smogu jest masowe ko-
rzystanie z indywidualnych palenisk.

Obecnie zakłady przemysłowe muszą spełniać bardzo re-
strykcyjne normy w zakresie składu wydobywających się z ich 
kominów dymów. W związku z tym zakłady przemysłowe nie 
są głównym źródłem zanieczyszczeń przyczyniających się 
do powstania smogu w zimie!

Smog nie powstaje zawsze. W czasie gdy wydobywa się 
dym z kominów, musi wystąpić mgła oraz tak zwane zjawi-
sko inwersji termicznej, która więzi wydobywający się z ko-
minów dym przy powierzchni ziemi.

Z czego składa się smog?
• dwutlenek siarki – gaz o nieprzyjemnym, drażniącym 

zapachu, w obecności pary wodnej (mgły) tworzy kwas 
siarkowy.

• tlenki azotu – gazy o nieprzyjemnym, duszącym zapachu, 
koloru brunatnego, charakteryzujące się dużą toksycznością.

• tlenki węgla – bezwonna substancja chemiczna, trwale wiąże się z hemo-
globiną zastępując tlen.

• sadza – występując w powietrzu zwiększa ogólne zapylenie oraz zmniej-
sza jego przejrzystość.

• trudno opadające pyły – cząstki powstałe z niepalnych części paliwa, 
lub powstające w piecach wytwarzających niską temperaturę spalania. 
Zwiększają ogólne zapylenie oraz zmniejszają przejrzystość powietrza, 
a także przenikają do naszego organizmu.
Wpływ smogu na nasze zdrowie
W przypadku krótkotrwałej ekspozycji pojawiają się takie objawy jak po-

drażnienie spojówek i układu oddechowego, arytmia serca, przyspieszone 
męczenie się.

Długotrwała ekspozycja może prowadzić do niewydolności układu 
krwionośnego, zatorów, astmy, alergii, raka płuc. 

Tomasz Zgoła
Tekst pochodzi z poradnika ,,Niezbędnik seniora. Edukacja juniora”

Kilka słów o smogu 
Skupieni na codziennych statystykach dotyczących Covid-19, przestaliśmy reagować na alarmy dotyczące smogu. W na-
szej świadomości liczba zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza oscylowała w granicach 40 tysięcy rocznie. Jak alar-
mują naukowcy z Uniwersytetu Harvarda i University College London, zanieczyszczenie powietrza wskutek spalania paliw 
kopalnych takich jak węgiel i ropa odpowiada za jeden na pięć zgonów na świecie. To znacznie więcej, niż uważano do tej 
pory. W Polsce liczba ta może sięgać blisko 100 tysięcy! Zastanówmy się, jak sami możemy wpłynąć na redukcję smogu. 

Aby ograniczyć emisję smogu: 

 

Smog - jak z 
nim walczyć??? 

W grupie siła! 

Przyłączając się do działań lokalnych organizacji na rzecz 
poprawy jakości powietrza jesteśmy wiele zmienić na lepsze! 

Reaguj gdy widzisz, że 
ktoś może zatruwać 
powietrze którym 
oddychasz! 

Korzystaj z 
komunikacji 
publicznej  
albo roweru! 

Jeśli Twój piec nie spełnia 
norm emisyjnych rozważ 
możliwość jego wymiany! 

Do opalania używaj paliwa niskoemisyjnego. 

Najgorszym rodzajem paliwa są śmieci, ale smog może 
również powstać ze złaj jakości węgla lub spalania drewna, 
szczególnie wilgotnego. 

Aby ograniczyć emisję smogu: 
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norm emisyjnych rozważ 
możliwość jego wymiany! 

Do opalania używaj paliwa niskoemisyjnego. 

Najgorszym rodzajem paliwa są śmieci, ale smog może 
również powstać ze złaj jakości węgla lub spalania drewna, 
szczególnie wilgotnego. 
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