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Moje piękne chwile

– konkurs poetycki dla seniorów
Po raz kolejny poznański Klub Seniora 82 ogłosił konkurs poe
tycki pt. „Moje piękne chwile – cieszmy się życiem”.
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Rady Osie
dla Stare Miasto i Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.
Patronat medialny sprawuje nasz magazyn My60+.

Regulamin konkursu

Przepisy ogólne
1. Organizatorem konkursu poetyckiego dla Seniorów jest au
torski Klub Seniora 82, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 82
i Rada Osiedla Stare Miasto.
2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do poznań
skich Seniorów ze Starego Miasta i Seniorów z innych dzielnic
Poznania.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Oceny przysłanych wierszy dokona Jury powołane przez orga
nizatora. Decyzje Jury są ostateczne.
5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane
przez sponsorów.
6. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i re
gulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury kon
kursu.
7. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nie
odpłatne, w całości lub w części wykorzystanie przysłanych
wierszy w różnych publikacjach, w mediach.
8. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organiza
torowi, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów.

Przepisy dotyczące prac

Każdy autor może zgłosić maksymalnie 2 wiersze, napisane
dowolną techniką.
Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie
nie publikowane i nie nagradzane.
Dwa utwory w dwóch egzemplarzach każdy, należy nadsyłać wy
łącznie w maszynopisie lub wydruku komputerowym formatu A4.
Wszystkie utwory muszą być opatrzone godłem tzn. pseudo
nimem autorskim /nie znakiem graficznym/. Godło jest zastęp
nikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie li
terackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być
słowo, zestaw liter bądź cyfr.
Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejona kopertę, opi
saną tym samym godłem i danymi identyfikującymi autora: imię
i nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz ewentualny e-mail
kontaktowy. Dane te nie będą dostępne aż do chwili wyłonienia
zwycięzców. Wraz z przysłanym utworem, każdy autor podpisu

je i przysyła do organizatora następująca klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez organizatora poznańskiego kon
kursu poetyckiego dla Seniorów w celach wynikają
cych z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie Danych
osobowych /Dz.U. Z 1997 r. nr 133, poz.883 z póź
niejszymi zmianami/.
Poprzez wysyłanie wierszy na Konkurs, nieod
płatnie przenoszone jest na organizatora, prawo do
wykorzystania wierszy w publikacjach innych.
Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac,
które nie spełniają powyższych wymogów.
Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
usługi pocztowe lub działalność osób trzecich.
Wiersze na konkurs można dostarczyć osobiście,
nadesłać listem poleconym na adres siedziby orga
nizatora: Klub Seniora 82, ul. Krakowska 10, 61889 Poznań.

Terminarz

Konkurs trwa od 1 czerwca do 10 września 2021 r.
Wiersze nadesłane po terminie nie będą brane
pod uwagę w konkursie.
Organizator powołuje Jury konkursu w celu wy
łonienia najlepszych wierszy.
Jury decyduje o:
– zakwalifikowaniu prac do konkursu,
– umieszczeniu tekstów w pokonkursowym wy
dawnictwie,
– przyznaniu nagród i wyróżnień.
3. Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 13
września 2021 roku.
4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfi
kacji.
5. Wyniki konkursu zostaną podane do 18 wrze
śnia 2021 roku na stronach Centrum Inicjatyw
Senioralnych w Poznaniu i na stronie My60+.
6. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie na
gród nastąpi 28 września 2021 r.
O terminie ogłoszenia wyników wszyscy laureaci
zostaną powiadomieni osobiście.
Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzy
ga Jury i organizator konkursu.

Drodzy
Czytelnicy

NA WSTĘPIE

Drodzy Czytelnicy

M

imo że od ostatniego wydania minęło trochę czasu, to chcemy żebyście wiedzieli, że
nie próżnujemy i każdego dnia działamy
na rzeczy starszaków. Od poniedziałku do piątku,
dzięki wsparciu Fundacji Enea działa nasza darmowa infolinia, w której pod numerem 800 805 605
eksperci od prawa, zdrowia i spraw socjalnych służą
Fot. iHolden
radą
pomocą.
Niemal każdego dnia na naszej stronie my60plus.pl
publikujemy świeże informacje z różnych dziedzin
ojej przyjaciółce
czas przejścia na emeryturę zbiegł
i relacje z senioralnego życia nie tylko Poznania, ale całego kraju.
się
z
chorobą
męża
i jego śmiercią. Był to dla niej
W soboty w Radiu Poznań i MC Radio możecie posłuchać audycji edukacyjnych
trudnygłowie”
okres.zMąż
jednak
przed śmiercią
dla seniorówbardzo
w cyklu ,,Mądrej
naszym
udziałem.
zadbał
o nią, byogólnopolski
nie miała zbyt
wiele
chwil
na rozmyślanie.
W
lutym ogłosiliśmy
konkurs
literacki
na opowiadanie
o miłości. Na
Waszą
prośbę
przedłużyliśmy
go do końca
maja. Liczba
prac przeMąż był
mądrym
człowiekiem.
Zapisał
ją na nadesłanych
intensywny
rosła nasze oczekiwania. Wraz z datą zakończenia konkursu, dla nas i dla jury
kurs języka angielskiego. Miewała momenty, w których nie
rozpoczęła się odpowiedzialna praca: przeczytanie wszystkich nadesłanych prac,
chciało jejtych,
się które
wychodzić
z domu,
ale zbierała
się i
przepisanie
otrzymaliśmy
tradycyjną
pocztą, przeprowadzenie
elimiwychodziła,
bo
robiła
to
dla
męża.
Skończyła
kurs, zapisała
nacji i w końcu wybór najlepszych – co dla jury jest najtrudniejszym
zadaniem.
Jednak
tym konkursie
wszyscy
są wygranymi,
gdyż nakiedy
samymzostała
początku zdecysię nawkolejny.
Minęło
już pięć
lat od czasu,
dowaliśmy, że wszystkie prace przysłane na konkurs znajdą się w wydanym przez
wdową. Niedawno powiedziała mi, że znajomi z troską
nas tomiku, który otrzyma każdy autor opowiadania lub wiersza. Wydrukowanie
pytają jąwjak
sobie
radzi,
ją to denerwuje.
Przecież– ja
opowiadań
formie
książki
jestamożliwe
dzięki naszym–sponsorom
firmom zaangażowanym
społecznie:
i Iglotexowi.
Kolejnym
darjestem ciągle
zajęta –Aquanetowi
odpowiada.
– Nie mam
napotencjalnym
wiele
czyńcom
nie
zamykamy
drogi.
Im
więcej
pieniędzy
uzbieramy,
tym
więcej
książek
rzeczy czasu, jak wtedy, gdy pracowałam na pełnym etacie.
wydamy i przekażemy organizacjom senioralnym: klubom, DPS-om, senioralnym
Nie czuję się też samotna. Ja po prostu żyję.
stowarzyszeniom.
Gdyzaprosimy
słuchamWas
mojej
przyjaciółki,
tosię
wjeszcze
końcujedną,
zaczynam
Zanim
do lektury,
podzielimy
dobrą wiadomowierzyć,
że mija
czasogłoszoną
smutnego,
Corazłazienścią.
Pamiętacie
zapewne
przezpolskiego
nas w lutym emeryta.
zbiórkę na remont
ki
dla
85-letniej
niewidomej
pani
Oli.
Założyliśmy
zbiórkę
na
7000
więcej osób uświadamia sobie, że emerytura to czas,zł,wmiała ona
trwać do kwietnia. Ku naszej radości, pełną kwotę, a nawet więcej, bo dokładnie
którym mogą robić coś dla siebie, nieograniczeni
7510 zł uzbieraliśmy w ciągu niespełna miesiąca! Teraz wolontariusze omawiają
zawodowymi
i wobec
dzieci.
zobowiązkami
fachowcami szczegóły
pracy, a remont
wkrótce
ruszy. Dzięki wielu z Was! Mamy
nadzieję,
kolejnym
wydaniu
będziemy mogli
pokazać
efekty ich
pracy.
A jak że
mówi
w naszej
rozmowie
Wojciech
Bauer,
dyrektor
Dolska
z Zespołem
Centrum Inicjatyw Senioralnych, aktywnośćAnna
służy
zdrowiu
i

M

SPiS treŚCi:

Na wstępie
str.
Portret My50+: Henryk Derwich w
wspomnieniach córki
str. 4Wokół nas: Rozmowa z
Wojciechem Bauerem,
Moje piękne chwile
– konkurs poetycki
dyrektorem
CIS
str.
dla seniorów Wokół nas: Blogerzy 50+
str. 2
str.
Nanapisana
skróty: Wydarzenia i
Powstaje książka
str.
przez seniorówzapowiedzi w skróciestr. 4
Głos Miejskiej Rady Seniorów
Blog jest moim życiem.
str. 10-1
Rozmowa z Ireną
Kuczyńską,
Dyżur
specjalisty: Zamiana
senioralną blogerką
i dziennikarką
str. 5
mieszkań
komunalnych
str. 1
Zdrowie:
zdrowym
Miejska Rada Seniorów
 Wszystko o str.
7
odżywianiu i nawykach
Setka generała! 
str. 7
żywieniowych
str. 14-1
Mypytania
i sport:
Stawiamy
na8 bieganie
Telerada. Wasze
do ekspertów
 str.
po 50.
str. 1
Lato w mieście dla starszaków 
str. 10
Niezbędnik: Porady doradcy
Sukces! UOKiK finansowego,
żąda zmian
w pokazach handlowych
str. 12
Rzecznik ZUS odpowiada
str. 1
My i kuchnia: Przepis na sernik
Zdrowa rutyna na zdrowie!
str. 13
str. 1
Jak bezpiecznie
samodzielniedo kawy
Krzyżówka
str. 2

SPIS TREŚCI:

leczyć ból?

str. 14

Zdjęcie nawokładce:
Ogrodnictwo działkowe
roku andrzej Mann
jubileuszu PZD. 40 lat minęło…
str. 15

tU naS str. 16
ZnaJDZieSZ:
Ogródek ziołowy
w doniczce
str. 18
Świadczenie wyrównawcze
dla działaczy opozycji

+ Centrumczy
Inicjatyw
Testament własnoręczny
spisany Senioralnych
ul. Mickiewicza 9, Poznań
przez notariusza?
str. 19
+ Narodowy Fundusz Zdrowia

Kronika życia Teodora
Brodowiakaul. Piekary,
str. 20 Poznań
ul. Grunwaldzka,

+ ODK Krąg, ul. Dmowskiego, Poznań
str. 22
+ DDPS Starówka, ul. Wielka, Poznań
Zespół Przychodni Lekarskich
Randez vous o+6.10
str. 23
ul. Słowackiego, Poznań
to nie tylko ta aktywność stricte fizyczna, ale chęć do
+ Zespół Przychodni Lekarskich
+ Wyższa Szkołaul.Nauk
Humanistycznych
Pływalnia Miejska
Atlantis,
os. Batorego
Kasprzaka,
Poznań
działania i robienia nowych rzeczy,+ zarówno
dla
siebie
jak i 101,
ul. Kutrzeby, Poznań
Poznań
+
WSNHiD
ul.
Kutrzeby,
Poznań
dla innych.
+ Cukiernie ,,Elite”
+ ODK Krąg, ul. Dmowskiego, Poznań
+ WSHiU, ul. Zwierzyniecka, Poznań
Poznań
W imieniu zespołu My50+ życzę +naszym
Czytelnikom
Ugory, Poznań
Poznań
+ ODK Raszyn, +ul.DPS
Rynarzewska,
Zespół Przychodni Lekarskich ul. Kasprzaka,
+wakacyjnej
Centrum Inicjatyw aktywności,
Senioralnych, ul. Mielżyńskiego
24,
+Społecznej
DK Pod Lipami
a
my
postaramy
Poznań się na bieżąco,
+
Dom
Pomocy
Ugory,
Poznań
Poznań
+ KSwHatman,
Os. J. III Sobieskiego,
+wydanie,
Specjalistycznana
Przychodnia
Lekarska
+
Biblioteka
Miejska
Luboniu
zanim
ukaże
się
w
sierpniu
kolejne
naszej
+ Centrum Informacji Kulturalnej
Poznań
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Plac
+ Biblioteka Miejska w Dopiewie
ul. Ratajczaka
44, Poznań
stronie
www.my50plus.pl
i profilu na
Facebooku
+ ODK Raszyn, ul. Rynarzewska, Poznań
Kolegiacki
+ Bistro Tulipan, pl. Wielkopolski, Poznań
+informować
Wojewódzka Biblioteka
Publiczna i Centrum
Animacji
+ KS Suchy Las
o ciekawych
wydarzeniach
w Poznaniu
+ Apteki przy
ulicy Słowiańskiej, Poznań
+ Kluby Seniora+ Biblioteka Miejska w Luboniu
Kultury w Poznaniu, ul. Prusa 3, Poznań
+
Apteka
im.
I.
Łukasiewicza,
Szpitalna
2,
Poznań
i okol icach.
+ Uniwersytety +Trzeciego
Wiekuw Dopiewie
+ Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19 i Filie
Biblioteka
(przy przystanku A82 Ogrody)
Anna Dolska,
Kalisz
+ Klub i Galeria Sztuki Starówka, ul. Wielka, Poznań
+
Bistro
Tulipan,
pl. Wielkopolski, Pozna
+ Apteka Vita-Med, osiedle Przyjaźni 125B, Poznań
+ DPS w Kaliszuoraz inne poradnie i apteki w Poznaniu
+ Stowarzyszenie mali bracia Ubogich,
redaktor
naczelna
My50+
+ Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich,
ul. Dąbrowskiego, Poznań
+ Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego
ul. Słowackiego 8, Poznań

Wystarczy upamiętnić

TU NAS ZNAJDZIECIE:

Magazyn

Wydawca: Stowarzyszenie
wydawca:
wydawnictwoMy50+
naukowe ,,Silva rerum", www.wydawnictwo-silvarerum.eu
Redaktor naczelna: Anna Dolska, z-ca red. naczelnej – Beata Marcińczyk-Klimczak
redaktor
naczelna:
anna
Dolska, www.my50plus.pl email: my50plus@gmail.com
www.my60plus.pl, e-mail: my50plus@gmail.com
adres:
ul.CD
rybaki
61-884
Poznań
Reklama:
Media18a
sp. zlok.
o.o.,222,
tel. +48
502 684
450, redakcja: tel. 502 078 390, 513 078 964
Regionalnyreklama:
przedstawiciel
w Kaliszu:
redakcja,
tel. 502
078m.zdrowicka-wawrzyniak@wydawnictwo-silvarerum.eu
390, 513 078 964,
Łamanie: Studio StrefaDTP; Zdjęcia: Pixabay, Adobe Stock; Druk: TOP DRUK Spółka z o.o. sp.k.
Druk: Zakład Poligraficzny Moś i łuczak Spółka Jawna

Nr 2(56)2021 / My 60+ / 3

czerwiec-lipiec 2014 / My 50 + /

NASZ KONKURS

OPOWIEDZ O MIŁOŚCI
konkurs literacki
na opowiadanie o miłości

orga ni zato r

sp onsor z y

pa tro n a t

Powstaje książka napisana przez seniorów
Niemal 100 historii nadesłano na konkurs „My 60+”
Ekscytujące i wciąż świeże przeżycia z czasów młodości, historie, które wydarzyły się zaledwie kilka lat temu
albo jeszcze trwają, opowieści prawdziwe i fikcyjne – oto Państwa odpowiedź na konkurs literacki pt. „Opowiedz o miłości” ogłoszony przez magazyn „My 60+”. Nadesłano na niego niemal 100 prac. Trwa ich czytanie
przez członków jury, któremu przewodzi pisarka Magdalena Witkiewicz. Z nadesłanych opowiadań powstanie
jedyna w swoim rodzaju książka napisana przez seniorów z całej Polski i (nie tylko) dla seniorów.
Kiedy wiosną tego roku na łamach magazynu „My 60+” i na
stronie www.my60plus.pl ogłosiliśmy konkurs literacki „Opowiedz
o miłości” byliśmy przekonani, że spotka się on z dużym zainteresowaniem. Pierwszym potwierdzeniem były liczne telefony z pytaniami o szczegóły, a potem prośby o przedłużenie terminu nadsyłania
prac z 30 kwietnia na 30 maja, co uczyniliśmy. Dzwoniący do nas

Po pół roku niespodziewanie otrzymałem kartkę:
„Proszę, nie szukaj mnie, zmieniłam miejsce
zamieszkania, pracy. Kocham cię, Violetta.”
seniorzy tłumaczyli, że potrzebują więcej czasu na pisanie i redakcję opowiadania, że chcieliby trochę popracować na działkach,
by „przewietrzyć umysły” po lockdownie, że opiekują się wnukami
pozostającymi w domach, gdy ich rodzice pracują. Jak się okazało
– wszyscy jednak doskonale poradzili sobie z rzuconym im przez nas
wyzwaniem. Niemal codziennie na naszą skrzynkę email i pocztową
spływało po kilka opowiadań.
Te, nadesłane tradycyjną pocztą, właśnie przepisujemy. Pozostałe przechodzą przez etap korekty, redakcji i oceny jury. Autorzy
trzech najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe – kolejno 500,
300 i 200 złotych, a wszyscy autorzy – książkę złożoną z nadesłanych
4 / My 60+ / Nr 2(56)2021

Rozstaliśmy się. Byłam jedną, otwartą raną.
Bardzo bolało. Ratował mnie wir obowiązków,
chociaż czas wcale niczego nie leczył.
opowiadań. Jej wydanie planujemy na koniec roku 2021. Informacje o tym, w jaki sposób można będzie ją kupić opublikujemy na
stronie www.my60plus.pl i na naszym FB, a także na łamach jesiennych wydań magazynu „My 60+”.
Jesteśmy przekonani, że spotka się ona z dużym zainteresowaniem. Uchylając rąbka tajemnicy… wśród opowiadań są historie
z kryminalnym wątkiem w tle, opowiadania niemal erotyczne (!),
„wyciskacze łez” i mnóstwo, mnóstwo miłości!
Konkurs wspierają: Aquanet, Iglotex. Patronują: Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Koleje Wielkopolskie.
Beata Marcińczyk-Klimczak

Zdecydowanie nie pragnęła zostać niczyją żoną.
Mogła ewentualnie być tą trzecią,
ale też się do tego nie paliła.

NASZE ROZMOWY

Blog jest
moim życiem
Rozmowa z Ireną Kuczyńską,
senioralną blogerką i dziennikarką
Pod adresem irenakuczynska.pl prowadzi pani bloga, który
relacjonuje nie tylko bieżące wydarzenia z życia Pleszewa,
ale też szeroko sięga do jego historii. Skąd pomysł na taki
przekaz?
Już prawie pół wieku mieszkam w Pleszewie, dokąd przybyłam
z dyplomem ukończenia studiów uniwersyteckich, żeby podjąć pracę nauczycielki języka rosyjskiego w tutejszym liceum.
Pokochałam Pleszew, chyba z wzajemnością. Zaś Ostroróg, to
miasteczko rodzinne, które wciąż mam w sercu. Podobnie jak
Szamotuły, gdzie uczęszczałam do liceum i przeżyłam pierwsze
porywy serca. Mam długi wdzięczności zarówno wobec Pleszewa jak i Ostroroga, Szamotuł oraz rodziny. Dlatego wyszukuję
ciekawostki historyczne, upamiętniam osoby, miejsca i zdarzenia. Taki jest zresztą przekaz bloga.
Pisanie u pani nie rozpoczęło się wraz ze stroną internetową, gdyż po prostu jest pani zawodową dziennikarką. Proszę opowiedzieć o swojej przygodzie z dziennikarstwem.
Zawodową to za dużo powiedziane. Jestem raczej samoukiem,
któremu życie pozwoliło realizować marzenia o pisaniu. Pisanie
było moją pasją od najmłodszych lat. Już w szkole podstawowej opisywałam w dzienniczku lektur przeczytane książki. Kiedy
przyszedł czas wypracowań, a potem rozprawek w liceum, byłam w swoim żywiole. Pisałam za siebie i za koleżanki. Wszystkie
moje listy z wakacji były takimi małymi wypracowaniami. Kiedy
w 1990 roku, po upadku cenzury, pojawiła się możliwość tworzenia lokalnych gazet, zaangażowałam się w tworzenie „Gazety
Pleszewskiej”. Byłam redaktorką naczelną, z przerwami, przez
26 lat. W tym czasie współpracowałam też z „Ziemią Kaliską”,
pisałam do „Głosu Wielkopolskiego” i okazjonalnie do innych tytułów. Dziennikarstwa uczyłam się sama, bo z zawodu jestem na-

uczycielką języka rosyjskiego, przez 32 lata uczyłam tego języka
w liceum w Pleszewie. Przez wiele lat łączyłam obie profesje, bo
gazeta początkowo była miesięcznikiem. Od 26 lat współpracuję z Radiem Centrum w Kaliszu, jako korespondentka z Pleszewa.
Miałam też w latach 90. kilkumiesięczny epizod z Radiem Merkury Poznań. Kiedy w 67. roku życia odeszłam z redakcji „Gazety
Pleszewskiej”, wiedziałam, że muszę coś dalej robić. Postawiłam
na tworzenie bloga, w którym wykorzystuję rozległą wiedzę i doświadczenie zdobyte w czasie aktywności zawodowej. Uwielbiam wyzwania. I blog był takim wyzwaniem.
Czy Pani blog jest popularny wśród mieszkańców Pleszewa?
Co im się najbardziej podoba z przekazywanych treści?
Blog www.irenakuczynska.pl jest bardzo popularny. Widać to
po liczbie odsłon i unikalnych użytkowników. Co się podoba
Czytelnikom? Śledzą bieżące informacje z życia miasta, które
staram się w ciekawy sposób przekazywać. Nigdy nie wklejam
na bloga gotowych informacji przekazywanych przez rzeczników prasowych. Zawsze coś dokładam od siebie, jakiś wątek
historyczny. Czytelnicy lubią historię, chcą wiedzieć co było
kiedyś. Wydobywam z historii Pleszewa ciekawostki, inspiruję
Czytelników bloga do dzielenia się ciekawostkami.
Skąd u pani zainteresowania historyczne (sporo dobrze
udokumentowanych materiałów znajduje się na stronie)?
Jestem pasjonatką lokalnej historii. Potrafię prostym językiem
przekazywać wiadomości o ludziach i wydarzeniach.
Blog nie ma neutralnej nazwy np. Z życia Pleszewa lub Pleszewianin, tylko firmuje go pani swoim nazwiskiem. Czy to
oznacza, że ma on nie tylko aspekt informacyjny, ale też
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osobisty (w zakładce ,,Rodzinnie” sporo jest opisu wydarzeń z pani
życia i fotografii)?
Blog ma się kojarzyć ze mną. Jest, mimo wszystko, bardzo osobisty. Zamieszczam w nim to, co mnie interesuje, ciekawostki z życia Pleszewa
- miasta, w którym mieszkam od 49 lat. Ale też ciekawostki dotyczące
mojej rodziny, która wywodzi się z Ostroroga w pow. szamotulskim no
i samego Ostroroga, miasteczka z potencjałem historycznym. Blog
jest też odzwierciedleniem moich pasji do podróży i zwiedzania świata
- tego dalekiego, ale też tego za miedzą. Czyli blog to ja - pleszewianka z wyboru od 49 lat.
Czy zajęcie blogera różni się od pracy dziennikarza? Dużo czasu
poświęca pani blogowi?
Dużo i niedużo, zależy jak się na to patrzy. Codziennie wrzucam coś
bieżącego, sygnalizując to na profilu Irena Kuczyńska Blog na Facebooku. Nad tekstami obszerniejszymi pracuje się trochę dłużej. Ale
Czytelnik bloga, jeśli się chce go utrzymać, musi codziennie coś mieć,
przynajmniej zdjęcie na Facebooku. Blog jest moim życiem. Dzięki
temu nie uprzykrzam życia moim dzieciom, bo mam zajęcie, które
mnie absorbuje. A one mają za co mnie podziwiać. Co też jest ważne,
bo starszy człowiek bardzo potrzebuje akceptacji.
Każdy może zostać blogerem, czy trzeba mieć ku temu predyspozycje? I czy tę przygodę można zacząć w każdym wieku?
Każdy może wszystko. Ograniczenia mamy w głowie. Tylko trzeba mieć
pomysł. I się nie bać. Być otwartym na nowe wyzwania, w tym kompetencje cyfrowe. W przestrzeni wirtualnej funkcjonuje wiele starszych
pań blogerek. Jedne gotują, inne polecają książki, jeszcze inne wędrują i opisują.
Co szczególnie nas interesuje, na stronie jest zakładka dla seniorów. Z jakiego względu ta grupa społeczna otrzymała odrębną zakładkę na stronie?

Cytat z bloga:
,,Aktywna seniorka nie tylko pisze, ale też odbywa podróże, te małe, czyli nawet do sąsiedniej miejscowości,
i te duże. Zawsze relacjonuję je na blogu. Także z myślą
o tych, którzy z racji różnych dolegliwości i ograniczeń,
nie podróżują. Np. post o 22-godzinnej podróży liniowym
autobusem z Pleszewa do Mediolanu, przeczytała rekordowa liczba internautów.
Dlaczego piszę? Bo od dziecka uwielbiałam to robić.
W tym pisaniu się spełniam. Ale nie byłoby bloga bez
Czytelników. To Wy jesteście najważniejsi. Za każdą inspirację, komentarz, także krytyczny, dziękuję.
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Co piąty mieszkaniec Pleszewa jest w wieku 60+. Jest
wiele inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia
starszych osób. W tej zakładce umieszczam wszystko co
dotyczy seniorów. żeby było w jednym miejscu. Mam
też ambitny plan zamieszczania artykułów (nawet nie
moich) o zdrowiu, o modzie dla starszych, o dietach,
o poprawie jakości życia, o życiu po utracie kogoś bliskiego... W nowej, zliftingowanej przestrzeni bloga,
znajdzie się miejsce dla gości, czyli innych osób, które
mogą publikować swoje posty.
Czy można zaobserwować, że seniorzy są coraz aktywniejsi w Internecie?
Coraz więcej starszych osób korzysta z Internetu. I to jest
też wartość dodana pandemii. W Internecie seniorzy
szukają wszystkiego, począwszy od najważniejszych życiowych informacji, poprzez udział w imprezach on-line,
na mszach św. skończywszy. Wielu nauczyło się korzystać
z kont bankowych cyfrowych. W moim mieście odbywają się szkolenia z obsługi komputera przez osoby starsze.
Zawsze można też uzyskać podstawowe informacje w Senioralnym Centrum Wolontariatu, które funkcjonuje przy
Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich. Wśród
moich znajomych seniorów, większość potrafi działać
w przestrzeni cyfrowej, przynajmniej w zakresie podstawowym. Potrafią czytać mojego bloga, co nie jest trudne, pod warunkiem, że ma się Internet w telefonie lub na
komputerze. Bloga www.irenakuczynska.pl czytają osoby
starsze, chociaż młodzi też chętnie poznają historię miasta, podaną w przystępny sposób.

WOKÓŁ NAS

Miejska Rada Seniorów
nareszcie w realu

Po wielomiesięcznych posiedzeniach online członkowie
Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu wreszcie mogli spotkać się w realu. Za miejsce spotkania wybrano położony nad jeziorem Kierskim Klub Żeglarski ŻLKS. Spotkanie
w tym miejscu nastąpiło dzięki zaproszeniu MRS przez
Klub Seniora Aster oraz Klub Seniora Smochowice, zapewniając jednocześnie moc atrakcji i powodując, że spotkanie miało jednocześnie charakter integracyjny.
W spotkaniu wzięli udział również: dyrektor Centrum
Inicjatyw Senioralnych Wojciech Bauer oraz dyrektor Wy-

Setka generała!
W poniedziałek 21 czerwca 2021 r. setne urodziny obchodził gen. Jan Podhorski. Z tej okazji w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się uroczyste spotkanie z Jubilatem,

działu Zdrowia i Spraw Społecznych UM Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska. Miłym zaskoczeniem było przybycie z-cy prezydenta Poznania Jędrzeja Solarskiego, który już drugą kadencję odpowiedzialny jest
w mieście za sprawy osób starszych, a jego zaangażowanie w problemy
seniorów jest powszechnie znane i pozytywnie oceniane nie tylko przez
organizacje niosące pomoc w różnej postaci, ale przez całe środowisko
osób starszych zamieszkujących stolicę Wielkopolski. Przypomnijmy, że
wielkość populacji starszych mieszkańców to 150 tysięcy.
Roman Szymański
Fot. R. Szymański
podczas którego wojewoda wielkopolski Michał Zieliński oraz Szef Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonorowali generała medalem Pro Bono Poloniae oraz repliką szabli oficerskiej
z okresu II Rzeczypospolitej.
Generał Jan Podhorski był ochotnikiem w batalionie Obrony Narodowej
w kampanii wrześniowej, w czasie II wojny światowej żołnierz Związku Jaszczurczego, Narodowych Sił Zbrojnych oraz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, Żołnierz Wyklęty, działacz powojennej konspiracji antykomunistycznej, inwigilowany oraz represjonowany i więziony przez władze PRL.
- Życie pana generała jest przykładem nieustannej miłości do Rzeczypospolitej. Pana życie stanowi świadectwo tego, że los niepodległej ojczyzny,
był zawsze stawiany na pierwszym miejscu. Panie generale – chcemy panu
bardzo podziękować za wolną Polskę! – powiedział Jan Józef Kasprzyk.
Zwieńczeniem oficjalnej części uroczystości była projekcja filmu dokumentalnego o życiu generała Podhorskiego pt. „Duma Wielkopolski”.
Nie mogło oczywiście zabraknąć tortu urodzinowego, wspomnień, przyjacielskich rozmów z Jubilatem i…. planowania następnych rocznicowych
spotkań.
Barbara Napieralska
Fot. UW
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Telerada
Wasze pytania do ekspertów
Od poniedziałku do piątku przy telefonie 800 805 605 dyżurują eksperci infolinii TeleRada. Porady i połączenia są bezpłatne dla
dzwoniących. Infolinia jest wspólną inicjatywą Stowarzyszenia My50+ i Fundacji Enea.
W kolejne dni dyżurują: poniedziałek 9-12 dietetyk, specjalista medycyny naturalnej; wtorek 10-13 – specjalista ds. socjalnych;
środa 10-12 prawnik, czwartek 9-12 powiatowy rzecznik konsumentów, piątek 15-17 lekarz i farmaceuta.
Poniżej wybrane zagadnienia z dyżuru specjalisty ds. socjalnych.
Problem: pani (60 lat) będąca – jej zdaniem – w trudnej sytuacji socjalnej, mieszkająca samotnie na jednym z dużych osiedli Poznania
– z pytaniem dlaczego pracownik socjalny nie wziął pod uwagę jej
licznych zadłużeń (np. w spółdzielni mieszkaniowej) i kredytów (w
parabankach i u znajomych), tylko podczas wywiadu postąpił w taki
sposób, jakby w ogóle ich nie miała i wliczył obciążenia do dochodu,
a przecież pani po uregulowaniu długów nie ma za co żyć.
Porada: Pracownik zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej nie odlicza długów i zaległości w opłatach ani obciążeń finansowych osoby,
składającej wniosek o pomoc. Pomoc społeczna nie reguluje długów,
nie spłaca wierzycieli, nie reguluje pobranych kredytów. Pracownik socjalny postąpił zgodnie z prawem. Niemniej zawsze warto złożyć wniosek o pomoc, gdyż zawsze każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem całego spectrum sytuacji w jakiej znajduje się
wnioskodawca.
Problem: Czy pomoc społeczna może pochować ojca – bezdomnego, który wiele lat temu opuścił rodzinę i nie utrzymywał z nią kontaktów? – pytała dzwoniąca.
Porada: Jeżeli rodzina z różnych powodów nie może/nie chce/nie czuje się na siłach pochować krewnego, do pochówku zobowiązana jest
gmina. Poprosiłam, aby pani skontaktowała się ze swoim – ze względu
na miejsce zamieszkania – ośrodkiem pomocy społecznej i przedstawiła
sprawę pracownikowi socjalnemu. Jednocześnie poinformowałam, że
zasiłek pogrzebowy w takim przypadku nie trafia w ręce rodziny.
Problem: Pani poskarżyła się, że wszędzie w urzędach oczekują teraz
od niej różnych umiejętności pracy z komputerem i zakładania kont
osobistych/cyfrowych, np. internetowe konto pacjenta, e-tożsamość
(elektroniczny dowód osobisty), konto w ZUS, PKO, w PFRON itd. i składania wniosków przez komputer. A pani nie dość, że tego nie potrafi,
to w dodatku nie ma komputera. Szalę goryczy przelała elektroniczna
rejestracja do szczepienia przeciwko Covid-19. Czy jest szansa otrzymania od kogoś takiego sprzętu i nauczenia jej jego obsługi? Pani jest
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osobą samotną, bezdzietną, od wielu lat na emeryturze, aktywną i samodzielną, niestety o niskich dochodach i bez możliwości finansowego wsparcia z innych
źródeł.
Porada: Szansa otrzymania sprzętu istnieje, o ile gminy realizują np. różnego rodzaju programy czy projekty
przeciwko wykluczeniu cyfrowemu swoich mieszkańców. Należy tylko spełnić wymagane kryteria. Pani ze
względu na wiek i niskie dochody taką pomoc mogłaby
uzyskać. Poprosiłam, by w miejscu zamieszkania skontaktowała się w tej sprawie z Urzędem Gminy/Urzędem
Miasta i Gminy lub ośrodkiem pomocy społecznej
i uzyskała informacje na powyższy temat. Rozmawiałyśmy też o możliwości uzyskania takiej pomocy z PFRON
(Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych).
Taka możliwość jednak z góry była niemożliwa do zrealizowania, gdyż pani nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności. Poprosiłam, aby też moja rozmówczyni
w powyższej sprawie rozmawiała w PZEiR czy innych Klubach Seniora, Dziennych Domach Pomocy, gdyż nawet
jeśli nie mają komputerów do podarowania czy wypożyczenia, to mogą dysponować dostępem do komputera
na miejscu, gdzie seniorzy wzajemnie uczą się obsługi
sprzętu. Są też realizowane rożne programy czy projekty w ramach których uczniowie ze szkół podstawowych
lub średnich uczą osoby starsze obsługi komputera.
Dzwoniąca potwierdziła, że zainteresuje się, czy i gdzie
w jej gminie istnieją takie możliwości.
Problem: Zadzwoniła córka ponad 80-letniej niepełnosprawnej mamy (niesprawna ręka), pozostającej
w dobrym kontakcie psychicznym, mieszkającej samej
- z zapytaniem o możliwość pomocy rano dla mamy,
kiedy ona (córka) jest w pracy (chodzi o przygotowanie
i podanie śniadania (mama je sama), pomoc mamie
przy wstaniu rano i pomoc w ubraniu się, przygotowa-
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nie bielizny osobistej i pościeli do ewentualnego prania, wpuszczenie lekarza i/lub pielęgniarki.
Porada: Pani powinna zgłosić się do najbliższego
ośrodka pomocy społecznej, zgodnie z miejscem zamieszkania mamy i rozmawiać w tej sprawie z pracownikiem socjalnym. Jest możliwość przyznania pomocy
w formie usług opiekuńczych. W dużych miastach są
też realizowane różne programy/projekty pomocy seniorom, np. w postaci przyznania tzw. opasek życia.
Pracownik socjalny powinien zorientować się w sytuacji
i poinformować Panią na jaką pomoc mama może jeszcze liczyć.
Problem: Starsza pani (83 lata) zadzwoniła z pytaniem,
czy i gdzie może starać się o pomoc, bo jest w trudnej
sytuacji socjalnej. Mieszka w centrum dużego miasta
i samodzielnie wyremontowała mieszkanie komunalne, wymieniła piec gazowy, założyła kaloryfery. Koszty
zakupu samego pieca, to połowa jej miesięcznej emerytury. Koszty pozostałego remontu spowodowały, że
się zadłużyła i pozostała z długami. Pani jest po zawale
serca i przyjmuje codziennie 9 różnych leków. Ma dwoje
dzieci, ale mieszkają daleko od niej. Nie chce obciążać dzieci własnymi kłopotami. W związku z tym, pytała
również czy w pomocy społecznej istnieje obowiązek

alimentowania rodziców w potrzebie przez dzieci, bo ona takiej ewentualności chce uniknąć i nie wyobraża sobie, aby dzieci spłacały jej zobowiązania finansowe czy w ogóle jej pomagały. Miesięczny dochód
pani, to ponad 300% kryterium dochodowego na osobę samotnie
gospodarującą, wyznaczonego w pomocy społecznej (708 zł).
Porada: Poprosiłam panią, by skontaktowała się z najbliższym ośrodkiem pomocy społecznej, właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania. Kontakt z pracownikiem socjalnym jest konieczny. Tylko
bowiem pracownik socjalny jest kompetentny, by ocenić całokształt
sytuacji socjalnej, dochodowej, zdrowotnej, ekonomicznej. Każda
taka sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie, z uwzględnieniem wielu zdarzeń życiowych. Być może pani ma możliwość uzyskania zasiłku
specjalnego na wykup leków kardiologicznych, czy innych, ratujących
życie. Pomoc społeczna nie spłaca długów, ani innych zobowiązań
wnioskodawcy, a przy określaniu ich sytuacji dochodowej, nie bierze
ich pod uwagę. Nie mniej jednak zawsze warto rozmawiać z pracownikiem socjalnym, bo być może istnieją przesłanki, które pozwolą otrzymać jednorazowy zasiek specjalny np. na żywność czy środki czystości,
dopłatę do czynszu, gazu, prądu, wody, itp., by nie pogłębiać trudnej
sytuacji socjalnej, a wręcz przeciwnie – pomóc wyjść na prostą. Odpowiedź na drugie pytanie brzmi tak, w pomocy społecznej istnieje
obowiązek alimentowania starych i schorowanych rodziców przez ich
dorosłe dzieci, o ile rodzice nie utracili wcześniej w całości lub częściowo praw rodzicielskich.
Opracowała Lidia Leońska, ekspert ds. pomocy socjalnej
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Lato w mieście dla starszaków
Centrum Inicjatyw Senioralnych znów otwarte
Centrum jest już otwarte dla odwiedzających, jednak na ograniczonych zasadach. W związku z trwającą epidemią koronawirusa wizyta w Centrum jest możliwa wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod numerem tel. 61 847
21 11 lub 61 842 35 09, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00.
W siedzibie Centrum nadal obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (w maseczkę należy zaopatrzyć się we własnym zakresie), dezynfekcji rąk oraz utrzymywania minimum 2-metrowego dystansu. Na terenie CIS może przebywać
tylko jedna osoba. Centrum nie dysponuje żadnymi materiałami drukowanymi
(ulotkami, plakatami) poza prasą senioralną – te materiały udostępnione są nadal w oznaczonym miejscu na korytarzu przed siedzibą CIS. Niedostępny jest
również samoobsługowy Pokój Informacyjny 60+.
Osoby, które nadal preferują kontakt telefoniczny – mogą dzwonić do Centrum
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 pod numer tel. 61 847 21 11
lub 61 842 35 09 (można również napisać do nas wiadomość na adres: centrum@
centrumis.pl). Zachęcamy też do korzystania z Telefonu Porad Cyfrowych działającego przy Centrum Inicjatyw Senioralnych (od poniedziałku do środy w godz.
10.00-14.00, tel. 603 489 205), Senioralnych Pogaduszek (środy w godz. 17.00-19.00,
tel. 505 394 045), Telefonicznego Dyżuru Policjanta (wtorki w godz. 12.00-14.00, tel.
887 666 508) oraz do zaglądania na naszą stronę internetową (www.centrumis.pl)
i profil facebookowy, gdzie publikujemy aktualności oraz najważniejsze informacje
na temat oferty w mieście dedykowanej osobom starszym.

Bezpłatne zajęcia usprawniające
dla seniorów z elementami boksu
Bagdasarian Boxing Club Poznań zaprasza seniorki i seniorów do udziału
w bezpłatnych zajęciach usprawniających z elementami boksu.
Zajęcia odbywają się we wtorki
i czwartki w godz. 15.00-16.00 na hali
przy ul. Reymonta 35.
Projekt jest współfinansowany
z budżetu Miasta Poznania.
Zapisy i szczegółowe informacje:
tel. 692 230 015, 694 021 328, mchitar.
bagdasarian@gmail.com

Filmowy Klub Seniora w Kinie Rialto
Powracają filmowe spotkania w kinie Rialto dedykowane osobom starszym, które
odbywają się we wtorki. Bilety dla seniorek i seniorów w promocyjnej cenie 12 zł
( po okazaniu legitymacji ZUS emeryta lub rencisty).
Harmonogram najbliższych projekcji:
6 lipca, godz. 15.30 – „W jak morderstwo”
Spokojną Podkową Leśną wstrząsa morderstwo. Ciało ofiary, młodej kobiety,
znajduje Magda, gospodyni domowa i nałogowa czytelniczka kryminałów, która
postanawia wyjaśnić tę sprawę na własną rękę.
13 lipca, godz. 15.30 – „Jak wywołałem byłą żonę”
Ruth i Charles biorą udział w seansie spirytystycznym, w czasie którego przypadkowo zostaje przywołany duch byłej żony Charlesa. Od tej pory wszyscy muszą
radzić sobie z zaskakującym miłosnym trójkątem.
20 lipca, godz. 15.30 – „Żużel”
W życie motocyklowego mistrza wkracza piękna i wrażliwa dziewczyna.
27 lipca, godz. 15.30 – „Anette”
Standupowy komik oraz operowa diwa przeżywają wzloty i upadki w swoim małżeństwie, odkrywając niezwykły talent córki.
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Po filmie odbywa się dyskusja na temat obejrzanego filmu
przy filiżance kawy, formuła klubu jest otwarta, nie trzeba się do
niego zapisywać, a na spotkanie może przyjść również nie-senior,
w cenę biletu wliczona jest również filiżanka kawy lub herbaty.

Kulturalne Lato na Gołębiej
Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Baletowej w Poznaniu zaprasza na
bezpłatne wydarzenia. W tym roku w programie m.in. koncerty,
spektakle, projekcje filmowe, przechadzki z przewodnikiem oraz
pokaz tanga i milonga.
Program wydarzeń:
2 lipca, piątek, godz. 18.00-19.00
„Dziadowski Blues” – muzyka, śpiew i opowieści (Ballady i Romanse, Jacek Hałas i Jarek Kaczmarek), miejsce: Dziedziniec
Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej, ul. Gołębia 8;
4 lipca, niedziela, godz. 12.15 -13.30
„Historia symboli narodowych” – przechadzka patriotyczna,
zbiórka: na schodach Ratusza, przewodnik: Dominik Ohde;
16 lipca, piątek, godz. 17.00 -18.00
„Ciche przebudzenia” – koncert soulowy (Emilia Bartoszewicz
& Band), miejsce: Dziedziniec Ogólnokształcącej szkoły Baletowej, ul. Gołębia 8;
30 lipca, piątek, godz. 18.00-19.00
„W Starym Kinie” – projekcja Filmu Niemego „Dziewczynka z zapałkami” z muzyką na żywo (Waldemar Rychły & Zespół), Mała
Aula Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej, ul. Gołębia 8;
1 sierpnia, niedziela, godz. 12.15-13.30
„Poznań w obliczu zarazy na przestrzeni wieków” – spacer po
Starym Mieście, zbiórka: na schodach Ratusza, przewodnik: Dominik Ohde
20 sierpnia, piątek, godz. 17.00- 20.00
Milonga na Gołębiej – Pokaz tanga i milonga (Poznańska Akademia Tańca – Dawid Belach), miejsce: Dziedziniec Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej, ul. Gołębia 8;
27 sierpnia, piątek, godz. 17.00-18.00
Zagubieni w Tłumaczeniu – Koncert Teatru Młodego Widza
(Mateusz Pluskota z zespołem), miejsce: Dziedziniec Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej, ul. Gołębia 8;
29 sierpnia, niedziela, godz. 11.00-12.00
Body Art – Teatr ciała i muzyki – spektakl interaktywny z udziałem publiczności (Leszek Kubiaczyk i Bartosz Zboralski), miejsce:
Dziedziniec Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej, ul. Gołębia 8,
zapisy poprzez profil facebookowy Towarzystwa Przyjaciół Szkoły
Baletowej w Poznaniu, warunkiem udziału w projekcie jest swobodny strój i mata gimnastyczna.
Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znaleźć można
na profilu facebookowym Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Baletowej w Poznaniu. W razie niepogody spektakle odbędą się
w Małej Auli Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej (ul. Gołębia 8).

Lato na Trakcie 2021: Spacery na Trakcie
Królewsko-Cesarskim
W każdą sobotę w miesiącach wakacyjnych o godz. 17.00 przewodniczka lub przewodnik Traktu Królewsko-Cesarskiego poprowadzi po najciekawszych, najbardziej charakterystycznych,
ale też mniej znanych miejscach w sercu Poznania.

TABLICA

Spacery będą odbywać się po głównych obszarach Traktu
Królewsko-Cesarskiego: Ostrów Tumski, Stare Miasto i Śródmieście, oraz specjalne trasy tropem przyrody w centrum historycznego miasta. Trwają 90-120 minut, wstęp wolny niebiletowany,
obowiązkowe maseczki ochronne (należy przynieść własne).
Harmonogram spacerów:
3 lipca – Zielone wyspy Poznania: Rzeki
10 lipca – Spacer po Trakcie: Stare Miasto
17 lipca – Zielone wyspy Poznania: Parki
24 lipca – Spacer po Trakcie: Śródmieście
31 lipca – Zielone wyspy Poznania: Rzeki
7 sierpnia – Spacer po Trakcie: Ostrów Tumski
14 sierpnia – Zielone wyspy Poznania: Parki
21 sierpnia – Spacer po Trakcie: Stare Miasto
28 sierpnia – Spacer po Trakcie: Śródmieście
4 września – Spacer po Trakcie: Ostrów Tumski
Wyprawy dla rodzin z dziećmi po Trakcie Królewsko-Cesarskim
Dla rodzin z dziećmi w wieku 5-10 lat przygotowane zostały trzy
trasy, dzięki którym będzie okazja do poznania różnych przestrzeni Traktu. Pomocny będzie opracowany wspólnie z dziećmi
Przewodnik po Trakcie Królewsko-Cesarskim dla dzieci. Spacery
rozpoczynają się o godz. 11.00. Zgłoszenia z podaniem liczby
uczestników i wieku dzieci pod numerem telefonu 61 647 76 34
lub osobiście w punkcie informacji Bramy Poznania.
Harmonogram spacerów:
10 lipca – Wyprawa pierwsza: Ostrów Tumski i stare koryto Warty
14 sierpnia – Wyprawa druga: Stare Miasto
21 sierpnia – Wyprawa trzecia: Plac Wolności i Dzielnica Cesarska

Fundacja na rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Jeden Uniwersytet
zaprasza seniorów do udziału w projekcie realizowanym w partnerstwie z UAM,
w ramach którego zaplanowano m.in. warsztaty na temat zdrowego stylu życia,
wycieczki rowerowe, nordic walking oraz zajęcia rehabilitacyjne na basenie.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form aktywności:
• warsztaty o zdrowym stylu życia w wieku senioralnym (1 lub 2 spotkania w zależności od ilości utworzonych w danym rejonie grup),
• nordic walking – warsztaty treningowe (8 spotkań 2 razy w tygodniu),
• wycieczki rowerowe po Poznaniu i okolicach (4 wycieczki lub zamiennie zamiennie nordic walking, jeśli w grupie będą osoby z przeciwwskazaniami do
jazdy na rowerze),
• zajęcia rehabilitacyjne na basenie UAM Morasko (5 spotkań),
• wycieczki tematyczne po Poznaniu (2 spotkania obejmujące następujące
tematy: „Jedz zdrowo”, „Nie taki smutny los żaka”, „Historia rogala świętomarcińskiego” oraz „Śladami PRL w Poznaniu”).
Powyższe działania zaplanowane są na ok. 4 miesiące i ich adresatem
będzie 10 grup po 15 osób. Szczegóły: joanna.garsztka@1uniwersytet.pl,
tel. 697 007 057.
Zajęcia są częścią projektu „UAM dba o rozwój Wielkopolan przez całe życie”
realizowanego w ramach zadania „Aktywny Senior”.

Lato z Estradą: wydarzenia na poznańskich osiedlach
Spektakle teatralne, koncerty, seanse kina plenerowego – to wszystko czeka na
mieszkańców 9 poznańskich osiedli w ramach kolejnej edycji letniego projektu
Estrady Poznańskiej. Hasłem wydarzenia ponownie będzie „Kultura w klimacie”.
W tym roku Lato z Estradą to aż 60 bezpłatnych familijnych imprez plenerowych, które odbywać się będą od 3 lipca do 12 września. Po raz kolejny tematem
przewodnim jest ochrona klimatu i troska o środowisko naturalne.

Warsztaty i treningi w ramach projektu
„Aktywny Senior”
Lato z Estradą 2021 zawita na terenie 9 osiedli. Wydarzenia będą odbywać
się cyklicznie w wybrane dni tygodnia. Szczepankowo-Spławie-Krzesinki (wtorki),
Starołęka-Minikowo-Marlewo (wtorki), Świerczewo (środy), Fabianowo-Kotowo
(środy), Piątkowo (czwartki), Strzeszyn (czwartki), Kiekrz (piątki), Piątkowo Północ
(piątki), Antoninek-Zieliniec-Kobylepole (weekendy).
Na poznańskich fyrtlach odbędą się aż 33 spektakle teatralne, 23 koncerty i 4
seanse kina plenerowego. Tegorocznej odsłonie towarzyszyć będzie specjalna
internetowa publikacja proekologiczna oraz stworzona z ekologicznych materiałów familijna gra planszowa.
Lato z Estradą realizowane jest przy współpracy z Radami Osiedli, spółdzielniami mieszkaniowymi, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami oraz organizacjami lokalnymi.
Szczegółowy program oraz informacje na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wydarzeń można znaleźć na stronie: http://www.latozestrada.poznan.pl/
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Sukces! UOKiK żąda zmian
w pokazach handlowych

Zakaz sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem firmy i przyjmowania płatności przed upływem terminu
na odstąpienie od umowy – to niektóre propozycje legislacyjne Prezesa UOKiK. – Przygotowaliśmy projekt
przepisów, które w systemowy sposób wyeliminują z rynku dużą część nieuczciwych praktyk, do których dochodzi podczas pokazów handlowych – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK. Projekt zmian został wpisany
do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.
Do UOKiK co roku trafia kilkaset skarg na nieuczciwe praktyki podczas pokazów handlowych organizowanych np. w hotelach, sanatoriach czy w czasie wycieczek (relację z takiego pokazu opublikowaliśmy w poprzednim
wydaniu My60+). Takie sygnały mieliśmy nawet, gdy tego typu imprezy były
nielegalne w związku z obowiązującymi z powodu pandemii obostrzeniami, w tym zakazem zgromadzeń powyżej 5 osób. Na pokazy zapraszani są
przeważnie seniorzy, a więc szczególnie wrażliwa grupa konsumentów, kuszeni np. bezpłatnymi badaniami, prelekcją o zdrowym stylu życia, rabatami do hoteli, a ostatnio także darmowymi pulsoksymetrami. Telemarketerzy
często nie uprzedzają ich, że spotkanie będzie miało charakter handlowy.
Na pokazach sprzedawane są np. garnki, pościel, urządzenia do masażu,
maty, odkurzacze, abonamenty medyczne – zwykle po cenach znacznie
wyższych niż rynkowe. Nierzadko naruszane są przy tym prawa konsumentów m.in. do pełnej i rzetelnej informacji czy do odstąpienia od umowy.
Przygotowany przez Urząd projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach
konsumenta oraz niektórych innych ustaw został już wpisany do wykazu
prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Cztery ważne zmiany legislacyjne
1. Zakaz świadczenia usług finansowych podczas pokazów czy wycieczek.
Obecnie często konsumenci są namawiani, a nawet zmuszani podczas takich spotkań do zaciągnięcia pożyczek na zakup prezentowanych produktów albo kupna ich na raty. Konsumenci często
nawet nie są świadomi, że zawierają takie umowy, bo podpisują je
wśród wielu innych dokumentów. Zgodnie z proponowanymi przepisami umowa o świadczenie usług finansowych zawarta podczas
pokazu czy wycieczki byłaby nieważna z mocy prawa.
2. Zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem.
Pozwoli to skutecznie ograniczyć ryzyko strat finansowych po stronie konsumentów i umożliwi im podjęcie świadomej decyzji o zakupie. Często organizator pokazu nie informuje uczestników, że mogą
odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, a nawet jeśli to zrobią – to
trudno im odzyskać pieniądze.
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3. Prawo do odstąpienia od niektórych umów
o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych
poza lokalem lub na odległość.
Chodzi przede wszystkim o umowy dotyczące tzw.
abonamentów czy pakietów medycznych, które są
często sprzedawane na pokazach. Wartość takich
pakietów to czasem nawet kilkanaście tysięcy złotych, co jest znacznym wydatkiem, szczególnie dla
osób starszych.
4. Zakaz sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem firmy.
Tego typu produkty np. maty rehabilitacyjne czy
urządzenia do magnetoterapii, często wątpliwej
jakości i po zawyżonych cenach, są regularnie oferowane podczas pokazów handlowych. Wprowadzenie zakazu ich sprzedaży pozwoli na skuteczną
ochronę konsumentów, zwłaszcza seniorów, do których organizatorzy pokazów kieruję tę ofertę.

Inne działania UOKiK
W 2020 r. Prezes Urzędu wydał ok. 10 decyzji stwierdzających praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów podczas pokazów. Najwyższe kary nałożył na
spółki: Comfort Med+ z Wysogotowa (ponad 3,52 mln
zł), Kiddy Island Polska z Poznania (ponad 1,66 mln
zł) oraz Swiss-Med. ze Stęszewa (ponad 1,65 mln zł).
W 2021 r. za wprowadzanie konsumentów w błąd podczas pokazów została ukarana spółka Koleta z Nowego
Tomyśla (ponad 200 tys. zł). Informowała ona seniorów,
że głównym celem spotkania będą badania układu
krążenia, podczas gdy prawdziwym było zaprezentowanie stałej oferty firmy i sprzedaż jej produktów.
Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl

MY I ZDROWIE

Zdrowa rutyna na zdrowie!
Wiele osób, w tym przede wszystkim seniorzy, ponosi trwałe i dotkliwe konsekwencje emocjonalne pandemii
COVID-19 i związanej z nią niepewności. Jak pomóc pokonać strach? Pomoże ustalenie na nowo harmonogramu dnia i narzucenie sobie codziennych drobnych obowiązków - w ramach kampanii „Zrozumieć Starość”
mówi psycholog Adrianna Sobol.

Trwale dotknięci pandemią
Pandemia COVID-19 przyniosła całemu światu ogromne
poczucie zagrożenia, chaosu i niepewności. W opinii psychologów zetknięcie z kruchością życia dało o sobie znać
szczególnie silnie w przypadku osób starszych. Obawa
o własne zdrowie i życie spowodowała, że wielu seniorów
odizolowało się nie tylko od społeczeństwa, ale także od
swojego najbliższego otoczenia. – Pomimo poprawy sytuacji pandemicznej powrót do dawnej „normalności”,
zwłaszcza dla seniorów, nie okazuje się ani łatwy, ani oczywisty. Wiele starszych osób wciąż odmawia wychodzenia
z domu, stale obawia się potencjalnego zakażenia. Grupa
osób najstarszych doświadczyła trwałych i bardzo dotkliwych konsekwencji emocjonalnych pandemii COVID-19,
z którymi nie tak łatwo będzie dać sobie radę - zwłaszcza
w pojedynkę. Niezbędna jest pomoc opiekunów – uważa
psycholog Adrianna Sobol, autorka inicjatywy „Zdrowie
zaczyna się w głowie”, ekspert ogólnopolskiej kampanii
świadomościowej „Zrozumieć Starość”.

Odnaleźć źródło strachu
Kumulowane miesiącami negatywne emocje w końcu dawały o sobie znać i zbierały żniwo w postaci zaburzeń emocjonalnych a nawet cięższych stanów depresyjnych. Psycholog Adrianna Sobol potwierdza: obecnie na szpitalne
oddziały coraz częściej trafiają starsze osoby z poważnymi
zaburzeniami nastroju i klinicznymi stanami depresyjnymi.
Częściej niż przed pandemią zdarzają się także przypadki
zatruć lekami uspokajającymi, którymi seniorzy próbują
łagodzić swój strach. Groźna dla życia staje się więc nie
tyle pandemia, co także próby radzenia sobie ze strachem
przed nią. Jak skutecznie pomóc osobom starszym?

Recepta: zdrowy plan dnia
Zdaniem psychologów pandemia to dobry czas, by na
nowo ustalić codzienny plan dnia. Powinien się w nim
znaleźć czas na: regularne posiłki, gimnastykę i spacery, kontakt (nawet online) z rodziną i przyjaciółmi, przyjemności, ale także na drobne zadania.

Adrianna Sobol

– Wyznaczenie sobie niewielkich zadań do wykonania pomoże
odwrócić uwagę od przygnębiających myśli. Ludzki mózg nie ma podzielności uwagi, to mit. Skutecznie i głęboko możemy skoncentrować
się tylko na jednej czynności na raz. Terapia zajęciowa to sprytna, ale
jednocześnie bardzo skuteczna metoda na odpędzenie przygnębiających myśli – radzi Adrianna Sobol.
Wielu osobom w pierwszych fazach pandemii dobrze robiły generalne
porządki. Zdaniem psychologów pozytywnie wpływały na emocje, ponieważ dawały poczucie kontroli, panowania nad sytuacją - choćby w niewielkim zakresie. „Wielkie sprzątanie” warto zaproponować także seniorom.
Aby porządki nie były zbyt obciążające, warto mądrze je zaplanować – na
przykład: jedna szafka/ szuflada dziennie. Postępy będą widoczne i satysfakcjonujące, ale samo porządkowanie i czyszczenie nie okaże się zbyt
forsowne. Co potem, kiedy wszystkie porządki będą już zrobione? Pandemiczny czas warto wykorzystać na naukę. Istotne, żeby nowa dziedzina
była dla seniora interesująca, ale też dostosowana do jego możliwości.

Czas na nowe!
Nie każdy senior pokocha szydełkowanie, ale warto cierpliwie szukać
różnych alternatyw. Warto wypróbować nowy przepis kulinarny, powrót
do rozwiązywania krzyżówek, naukę języka obcego w aplikacji mobilnej.
– Książki, kolorowanki dla dorosłych, gry planszowe, stare i nowe
pasje, gadżety technologiczne – wybór jest naprawdę szeroki. Osoba
zajęta nie ma czasu na zmartwienia. Warto na nowo ustalić zdrową
rutynę dnia i nie dawać się przygnębieniu – zachęca Adrianna Sobol.
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Jak bezpiecznie

samodzielnie leczyć ból?
Wiedza na temat bezpiecznego leczenia bólu u chorych starszych jest zagadnieniem ważnym, gdyż ból jest
jedną z tych powszechnych dolegliwości, wobec której najczęściej podejmowane jest samoleczenie.
Leki przeciwbólowe, choć dostępne bez recepty i to nie tylko na rynku
aptecznym, ale i poza aptecznym, np. w sklepach spożywczych, zawierają
w swoim składzie silnie działające substancje, które powinny być stosowane z zachowaniem ostrożności. Należy pamiętać, że każdy rodzaj bólu
wymaga indywidualnego podejścia diagnostyczno-terapeutycznego
i nie wolno na własna rękę podejmować leczenia na zasadzie „znajomemu pomogło to i mnie pomoże”
Podejmując samoleczenie bólu pamiętać należy, że lekiem „pierwszego wyboru”, za wyjątkiem osób z niewydolnością wątroby, ciężką
niewydolnością nerek oraz alkoholików powinien być, paracetamol. Jest
to lek przeznaczony do leczenia bólu różnego pochodzenia, np. bólu
głowy, mięśni, bólu kostno-stawowego oraz nerwobóli. Polecany jest
również np. do zwalczania gorączki. Uważany jest za lek „pierwszego
wyboru”, gdyż w odróżnieniu od leków przeciwbólowych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) jest lekiem bezpiecznym
u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, chorobą wrzodową
żołądka lub dwunastnicy.
Bardzo istotnym elementem przy rozpoczynaniu leczenia z użyciem
paracetamolu jest dobór właściwej, skutecznej, a jednocześnie bezpiecznej dawki.
Przy doborze dawki należy kierować się informacjami, zawartymi
w ulotce dołączonej do leku i/lub konsultować z lekarzem lub farmaceutą, gdyż powszechne wśród pacjentów stosowanie jednej tabletki zawierającej 500 mg paracetamolu może być nieskuteczne a wtedy czasem
za szybko i niepotrzebnie pacjent podejmuje decyzję o wycofaniu się
z terapii, argumentując, że „paracetamol jest za słaby”. Tymczasem, tak
jak w życiu używając drabiny, należy poruszać się ostrożnie, tak samo
w farmakoterapii bólu decyzje dotyczące rodzaju i dawki pobieranych
leków powinny być podejmowane z rozwagą.
Aby zatem uniknąć zbyt szybkiego wycofywania się z leczenia paracetamolem, używając argumentu, iż „nie działa”, terapię prowadzić
należy przy użyciu pełnej, bezpiecznej dawki jednorazowej i dobowej.
Jest to niezbędne, aby ocenić na ile paracetamol rzeczywiście w danym rodzaju bólu będzie skuteczny.
W przypadku jednorazowego podania u osoby dorosłej, o ile nie przynosi efektu podanie 500 mg (na rynku polskim najczęściej jest to 1 tabletka preparatu zawierającego paracetamol), bezpiecznie jest zastosować
dawkę 1000 mg (1g) paracetamolu.
Co do dobowej bezpiecznej dawki paracetamolu to według zaleceń
Światowej Organizacji Zdrowia, na których opierają się oficjalne charak14 / My 60+ / Nr 2(56)2021

terystyki produktów leczniczych dostępnych w Polsce,
maksymalna dobowa dawka paracetamolu nie powinna
przekroczyć 4000 mg (4 g). Pamiętać jednak trzeba, że
niezależnie od rekomendacji WHO, dawka paracetamolu
powinna być ona ustalana indywidualnie, w zależności
od stanu chorego. W przypadku osób starszych, które
nie cierpią na schorzenia wątroby i nerek oraz nie mają
w wywiadzie choroby alkoholowej, dawka ta, przy stosowaniu krótkotrwałym (do 3 dni) nie powinna przekraczać 3000 mg (3 g) dobowo. Z kolei w przypadku konieczności długotrwałego stosowania (powyżej 3 dni, jednak
nie dłużej niż 10 dni) dawka ta powinna wynosić nie więcej niż 2500 g dobowo (tzn. 5 tabletek 500 mg dobowo).
Liczba preparatów handlowych, pozycjonowanych
jako przeciwbólowe – na bóle mięśni, stawów, zęba, migrenowe bóle głowy, przeciwgrypowe, przeciw przeziębieniowe, „na zatoki” jest ogromna i stale rośnie. Szacuje
się, że obecnie na rynku farmaceutycznym znajduje się
już ponad 700 takich preparatów. Często są to preparaty przeznaczone do rozpuszczenia w wodzie jednak niedopuszczalne jest traktowanie ich jako rozgrzewających
napojów.
Agnieszka Neumann-Podczaska
Artykuł pochodzi z poradnika
,,Kolory jesieni. Poradni zdrowia seniora”,
wydanego przez Stowarzyszenie My50+
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Ogrodnictwo działkowe w roku jubileuszu PZD

40 lat minęło…

Polskie ogrodnictwo działkowe trwa już nieprzerwanie od 125 lat. Szczególną rolę w jego historii odgrywa
ostatnie 40 –lecie, kiedy to ogrody połączyły swoje siły w jedną organizację, powstałą by skutecznie bronić
praw działkowców i ogrodów przed presją przejmowania terenów zajętych przez ogrody w miastach na inne
cele, często czysto komercyjne.
Prawa działkowców najpełniej chroni dobra ustawa sejmowa. Ustawy sejmowe mają jednak to do siebie, że
ulegają zmianom, co miało miejsce zwłaszcza w okresie
powojennym. Wielkie znaczenie dla rozwoju ogrodnictwa działkowego miała ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych z 1981 r., której zapisy pozwoliły na
powstanie wielu nowych ogrodów działkowych w całym kraju. Zapisy ustawy zapewniły możliwość nieodpłatnego przekazywania gruntów Skarbu Państwa lub
będących własnością gminy pod pracownicze ogrody
działkowe. Ustawa powołała również do życia niezależną ogólnopolską organizację działkowców - Polski
Związek Działkowców. W niespełna 5 lat po uchwaleniu ustawy nastąpiło zwiększenie powierzchni ogrodów
o 50%, a w wielu już istniejących ogrodach poczyniono
liczne inwestycje służące działkowcom. Obecnie nasz

ruch działkowy skupia blisko milion rodzin korzystających z działek
w blisko 5000 rodzinnych ogrodach. Dynamiczny rozwój ogrodnictwa
działkowego nie trwał jednak długo. Przemiany ustrojowe w Polsce po
1989r. zmieniły wartość gruntów i wzmogły presje niektórych środowisk
politycznych i ekonomicznych na tereny ogrodów działkowych. Ogrody oskarżano, że są przeżytkiem, spuścizną po minionym okresie i najlepiej by było, by wyniosły się z miast. Wtedy właśnie na straży praw
działkowców stanął Polski Związek Działkowców. Wieloletnia batalia
o przetrwanie ogrodów, w której ponieśliśmy także poważne straty
w postaci likwidacji dobrze funkcjonujących ogrodów i finansowe z tytułu zapadłych wyroków sądowych, zakończyła się pozytywnie w 2013
r., kiedy to 13 grudnia 2013 r. Sejm RP nieomal jednogłośnie uchwalił
ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Ustawa była dziełem samych działkowców, którzy ją opracowali i złożyli do Sejmu jako projekt
obywatelski poparty podpisami 924 tysięcy obywateli, w większości
działkowców i ich rodzin. Ustawa zapewniła wolność zrzeszania, za-

Nr 2(56)2021 / My 60+ / 15

MY I OGRÓD
gwarantowała pluralizm organizacji działkowych oraz poszanowanie
praw właścicieli gruntów zajętych pod ogrody działkowe. Stała się tym
samym nowoczesnym aktem prawnym umożliwiającym dalszy rozwój
ogrodnictwa działkowego.

Ruch działkowy skupia blisko milion rodzin
korzystających z działek
w blisko 5000 rodzinnych ogrodach
Znaczenie ogrodów działkowych dla polskich rodzin unaoczniła
ciągle trwająca pandemia koronawirusa. Doceniono na powrót rolę
działki, gdzie pod warunkiem przestrzegania reżimu sanitarnego można było spokojnie i rodzinnie spędzać czas, nawet w czasach galopującego wzrostu liczby zakażeń. Wzrosło więc zapotrzebowanie na
działki, ale wzrosły też ich ceny. Młodym rodzinom, słabiej sytuowanym ekonomicznie, coraz trudniej znaleźć na wolnym rynku działkę
w dostępnej dla niej cenie. 2-3 krotny wzrost cen działek i brak na rynku wolnych działek spowodował podjęcie działań w celu znalezienia
nowych terenów pod ogrody. W tym celu Polski Związek Działkowców
zaapelował do władz samorządowych miast i gmin o wskazanie wolnych terenów i przekazanie ich pod nowe ogrody działkowe. Pierwsze
efekty tych działań już są widoczne. W Gnieźnie powstanie nowy ogród
działkowy dla mieszkańców tego miasta. Tym tropem podążają inne
miasta, w tym Poznań, gdzie trwają rozmowy o możliwości powiększenia istniejących ogrodów działkowych lub wydzielenia terenu pod
nowe ogrody. Samorządy pomagają także w prowadzeniu inwestycji
w istniejących ogrodach wspierając dotacjami podejmowane zadania. Tylko w 2020 r. ogrody działkowe Okręgu poznańskiego zostały

wsparte dotacjami w wysokości prawie 2 milionów
złotych, z czego Urząd Marszałkowski dofinansował
ogrody kwotą ponad 1 miliona złotych. Także w 2021
r. już podpisano z ogrodami umowy o dofinansowaniu
przez ten Urząd na kwotę kolejnego miliona złotych.
Przekazane dotacje, za które działkowcy są niezmiernie
wdzięczni, pozwalają unowocześniać ogrody działkowe, czynić je bardziej przyjaznymi dla środowiska i ludzi.
Służą temu także podejmowane przez Związek inicjatywy nowoczesnego spojrzenia na ogrody działkowe
promujące znaczenie i rolę ruchu działkowego i PZD
w społeczeństwie poprzez m.in. wdrażanie programów
PZD - w szczególności „Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek
na miarę potrzeb współczesnych rodzin”, „Otwartego
program klimatycznego PZD” oraz „Programu bioróżnorodności na działkach w ROD”.
40-lecie PZD , to czas podsumowania i świętowania pięknego Jubileuszu. Pewnie nie będzie to huczne
świętowanie z racji ograniczeń sanitarnych. Ale dla każdego działkowca to czas refleksji nad minionymi latami,
powód do dumy, że mamy piękne ogrody i silną, godną
zaufania organizację, która nie szczędzi wysiłku, by polskie ogrodnictwo działkowe nadal prężnie się rozwijało.
Wszystkim działkowcom życzę dobrego spędzania
czasu w „RODOS”, a poszukującym działki, by udało
się ją szybko znaleźć.
dr inż. Zdzisław Śliwa
prezes Okręgu PZD

Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji
Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych mogą otrzymać
świadczenie wyrównawcze również wtedy, gdy mają rentę rodzinną.
1 czerwca 2021 r. weszła w życie nowelizacji ustawy o działaczach
opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Regulacja wprowadziła nowe rozwiązania w zakresie świadczenia wyrównawczego, obliczenia wysokości emerytur
i rent oraz kapitału początkowego.
Na mocy tych przepisów świadczenie wyrównawcze przysługuje
działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych pobierającym nie tylko emeryturę lub
rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, lecz także
rentę rodzinną w wysokości niższej niż 2501,76 zł.
W celu ustalenia prawa do świadczenia wyrównawczego należy
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złożyć wniosek (na druku ER-SWA) i dołączyć do niego
decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, która potwierdza status działacza
opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.
Ustawa wprowadziła nowy okres składkowy, tj. okres
pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu
przed 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za
działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw
człowieka w Polsce.
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Ogródek ziołowy w doniczce
Nie każdy jest szczęśliwym posiadaczem działki lub ogrodu. Jeśli pragnie jednak mieć własnoręcznie wyhodowane zioła, może założyć ogródek na balkonie lub parapecie. Uprawa ziół w doniczkach to wygoda, rośliny
są szybko w zasięgu ręki.

Jak zacząć?
Na początku musimy określić, jaką powierzchnię mamy do zagospodarowania, czy jest to miejsce słoneczne, czy może zacienione,
aby odpowiednio dobrać zioła, które będą dobrze się w tym miejscu czuły. Zioła najlepiej rosną w miejscu ciepłym i słonecznym.
Aby nasiona swobodnie wschodziły, wysiew bezpośrednio do ziemi
najlepiej przeprowadzić w maju, po ostatnich przymrozkach (niektóre zioła tak szybko rosną, że można je wysiewać przez całe lato).
Zioła polecane do wysiewu amatorskiego to te, które szybko wschodzą i nie są trudne w uprawie. Do tego można wykorzystać je nie tylko
w kuchni, ale również w zwalczaniu wielu dolegliwości. Przykładem
takich roślin są: bazylia, rozmaryn, majeranek, lubczyk, pietruszka, tymianek, szczypiorek, lawenda, oregano, szałwia.

Jak siać?
Jeśli chodzi o siew nasion do doniczek lub innych pojemników - najczęściej dokonuje się siewu gniazdowego, czyli kilka nasion umieszcza
się w dołku, aby zwiększyć możliwość ich przyjęcia się. Siew rzędowy
polega na wysiewie nasion w rzędach, można go zastosować zarówno
w doniczkach, jak i w gruncie.

Korzystne i niekorzystne sąsiedztwo
Jedną ze składowych uprawy ekologicznej jest opieranie się na wysiewie roślin o korzystnym sąsiedztwie i unikanie tego niekorzystnego. Rośliny wzajemnie na siebie oddziałują i dobrze jest poznać ich relacje.
Rośliny, które mają podobne wymagania powinny rosnąć obok
siebie. Dzięki temu ich wzrost jest równy. Rośliny takie jak rozmaryn,
lawenda, tymianek czy szałwia lubią miejsca słoneczne o ciepłej
wystawie i z lekkim, przepuszczającym podłożem. Rośliny takie jak bazylia, melisa czy mięta preferują podłoże bardziej wilgotne i żyzne,
dlatego nie sprawdzą się sadzone obok grupy roślin wymienionych
jako pierwsze.
Dość istotna jest wielkość naszych okazów. Do prawidłowego kiełkowania potrzebują sporej ilości słońca, wilgotności oraz swobodnego przewiewu. Warto rośliny na rabacie umieścić tak, aby wzajemnie
nie zasłaniały sobie światła i nie obrastały sąsiadów. Te wyższe lepiej
sadzić w tle, np. miętę lub melisę (obie szybko rosną i osiągają spore
rozmiary). Takie zioła jak bazylia czy tymianek są zdecydowanie niższe
i powinny znaleźć się w przedniej części rabaty. Na brzeg sprawdzi się
natomiast oregano.
Mówiąc o niekorzystnym sąsiedztwie, nie wolno zapomnieć, że niektóre zioła po prostu nie lubią być obok siebie sadzone. Bazylia nie
lubi się z majerankiem i miętą. W towarzystwie ziół nie sprawdzi się
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aksamitka, która będzie czuła się zdecydowanie lepiej
pośród warzyw.
Przykładem lubiących się gatunków, które można
sadzić nawet w jednej doniczce są: melisa i szałwia,
majeranek i szałwia, melisa i tymianek, kolendra
i rozmaryn lub pietruszka i lubczyk. Zioła, zwłaszcza te
silnie pachnące, warto sadzić z warzywami, ponieważ
np. szałwia lekarska odstrasza ślimaki i może to być naturalny wróg szkodników. Metoda ekologiczna i bardzo
skuteczna.

Pielęgnacja
Aby zioła szybko wykiełkowały, warto zapewnić im odpowiednią wilgotność podłoża i powietrza. Jeśli nasiona siejemy do doniczek, na początku można przykryć
doniczkę folią z dziurkami, aby wilgotność powietrza
była wysoka. Starajmy się rośliny po wysianiu często
podlewać, ale nie zalewać. Gdy obserwujemy, że nasiona wzeszły zbyt obficie, można dokonać zabiegu przerzedzania, tak aby każda z sadzonek miała miejsce do
swobodnego wzrostu.
Martyna Cieślińska
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Testament własnoręczny
czy spisany przez notariusza?
Z Andrzejem Ratajem, notariuszem, prezesem Izby Notarialnej w Poznaniu
rozmawiają Anna Dolska i Jerzy Piasny
Niewielu z nas - nawet w późnym wieku - myśli o tym,
że warto spisać testament i podzielić nasz majątek niezależnie od jego wielkości. Z czego wynika takie podejście?
- Co więcej, zdarza się, że nawet nie jesteśmy świadomi
tego, że możemy na podstawie testamentu dokonać rozporządzenia naszym majątkiem na wypadek śmierci. To
jest zasadniczy problem w zakresie poziomu świadomości
prawnej naszego społeczeństwa.
Często słyszę, że na testament zawsze jest czas, a potem okazuje się, że jest za późno i już nie ma żadnej możliwości, by podzielić majątek zgodnie z naszą wolą. Podam
przykład. Pan nie miał osób z najbliższej rodziny - żony, dzieci - ale miał rodzeństwo. Rodzeństwo było w konflikcie. Od
dłuższego czasu pan nosił się z zamiarem zapisania majątku na jednego z braci, z którym żył w zgodzie i który bardzo wspierał tego pana. Z oszczędności nie chciał sporządzić notarialnie testamentu. A to koszt 100-150 zł. Zwlekał
z decyzją. Majątek miał spory, bo odziedziczył po rodzinie
dużą nieruchomość w pobliży naszego miasta. Niestety
przyszła ta chwila i okazało się, że jest problem, bo prawo
do jego majątku ma nie tylko brat, który go wspierał, ale
pozostałe rodzeństwo, z którym nie chciał mieć nic wspólnego. Brat otrzymał tylko część obiecanego majątku.
Takie sytuacje dotyczą nie tylko osób w wieku senioralnym, ale każdego z nas, ponieważ oczywistym jest to, że
każdy z nas odejdzie. Nikt z nas jednak nie wie, kiedy to
nastąpi.
Czy większą moc prawną ma testament sporządzony
przez notariusza, czy spisany własnoręcznie?
- Najczęściej spotykane są te dwa wymienione rodzaje
testamentów: testament własnoręczny oraz testament
sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego.
Obydwa te testamenty mają taką samą moc. Nie ma zatem sytuacji, że testament notariusza jest ważniejszy, lepszy w znaczeniu formalnym. Jednak rejent jako fachowiec
w swojej dziedzinie będzie mógł przekazać wskazówki,
jak sformułować swoją wolę, żeby osiągnąć zamierzony
cel. A czasem jest to skomplikowane. Prosta sytuacja jest
taka, gdy chciałbym mój cały majątek zapisać na jedną
konkretną osobę. Wtedy wystarczyłby krótki zapis. Żeby

jednak testament był ważny, musi
być od początku do końca napisany przez nas osobiście. To pierwszy
warunek. Żadnego pisania na maszynie, czy na komputerze. Niestety,
spotykam takie też przypadki, gdy
ktoś chciał być ,,do przodu” z techniką i napisał komputerowo, wydrukował i podpisał. Był to problem, bo
taki testament jest nieważny. Drugi
warunek to data sporządzenia testamentu, a trzeci - własnoręczny
podpis pod dokumentem. To, czy się zaznaczy w nagłówku treści dokumentu: ,,Testament”, ,,Ostatnia wola”, ,,Moje rozporządzenie” - to jest już
wtórne, ponieważ z treści będzie wynikać, że do całości spadku czy do
całego mojego majątku powołuję konkretną osobę.
Zdarzają się też przypadki, że ktoś sporządzi testament i chce go poświadczyć notarialnie. Nie ma jednak takiej opcji. Notariusz może sporządzić testament, ale nie może już napisanego przez kogoś testamentu
potwierdzić.
Czy testament można dać notariuszowi na przechowanie?
Kilka lat temu przyszła do mnie pani, która sporządziła własnoręczny testament i nie miała pomysłu gdzie go przechować. Wiele osób nie chce
dokumentu trzymać w domu. Zdarza się przecież, że może być niekorzystny dla kogoś z rodziny, kto zwyczajnie zechce go zniszczyć. Zwłaszcza tak
się dzieje w przypadku konfliktu rodzinnego. Zaznaczmy, że zniszczenie
testamentu jest karane. Co zatem z tym fragmentem celulozy uczynić?
Notariusz może przyjmować dokumenty na przechowanie, ale to jest
koszt 20 zł miesięcznie, czyli około 200 złotych brutto rocznie. W sytuacji
testamentu czas ten może trwać latami i jest to zwyczajnie nieopłacalne.
Inaczej się ma sprawa z testamentem sporządzonym w formie aktu notarialnego. Przez 10 lat notariuszu przechowuje go nieodpłatnie u siebie
w sejfie, po czym przekazuje do archiwum sądowego, gdzie może znajdować się przez kolejne dziesiątki lat do śmierci jego właściciela. Tamtej
pani bardziej opłacało się więc sporządzenie od nowa testamentu przez
rejenta.
Rozmowa została przeprowadzona w cyklu audycji ,,Mądrej głowie”
w Radiu Poznań.
Ciąg dalszy do przeczytania w kolejnym wydaniu My60+, a w całości
na stronie my60plus.pl
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Kronika życia
Teodora Brodowiaka
powstańca i żołnierza

Teodor Brodowiak urodził się w miejscowości Rakwitz (tak nazywały się po niemiecku Rakoniewice / k. Wolsztyna) 14 września 1905 r. Ojciec Ignacy, mama Marianna zd. Stelmaszyk. Miał dwóch braci, starszy Franciszek,,
młodszy Józef oraz najmłodsza Anna. Jak każdy mały chłopiec zaczął chodzić do szkoły podstawowej w niemieckim systemie nauczania. Ta część Polski była pod zaborem niemieckim. W szkole uczył się wszystkiego po
niemiecku a w domu i na ulicy z kolegami rozmawiał po polsku.
Rok 1918 - Powstanie Wielkopolskie – nadchodzi wolność. Jako młody
wysportowany i silny chłopak pomaga powstańcom w noszeniu skrzynek z amunicją. Ze względu na młody wiek nie mógł być nigdzie zapisany, że brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim. Po odzyskaniu
wolności zaczyna uczyć się na krawca. Pierwsze kroki krawiectwa jako
uczeń stawiał u mistrza krawiectwa pana Zygmunta w Rakoniewicach.
Do szkoły w Wolsztynie dojeżdżał przeważnie rowerem. Przemierzał
zimą i latem po 12 km w jedną stronę. Na tej trasie napadli go rabusie, którzy chcieli odebrać mu rower. Z tego powodu kupił sobie
mały pistolet typu Browning. Od tego czasu czuł się bezpieczniej. Po
ukończeniu szkoły pracował w zawodzie.
Jako młody chłopak grał w piłkę nożną w drużynie „Sokoła w Rakoniewicach”. Codziennie na kuchence węglowej stał kubek a w nim ½
litra koziego mleka, które przygotowywała mu mama.
Przyszedł okres stawki wojskowej. Z Rakoniewic stanęło ok. 20 młodych mężczyzn. Z najlepszą kategorią i kartą powołania do wojska dostało się tylko 5-ciu, w tym młody Teodor Brodowiak. Służbę wojskową
odbył w 55 Poznańskim Pułku Piechoty w formacji Ciężkich Karabinów
Maszynowych (CKM) w I Batalionie piechoty 3 kompanii w Lesznie woj.
poznańskie.
Lata młodości po wojsku płynęły w miarę dobrze. Z tytułem mistrza
krawiectwa chciał założyć warsztat krawiecki. Z ówczesną panną Jadwigą kupili dom w Rakoniewicach przy ul. Pocztowej 20. 26 grudnia
1938 r. wzięli ślub w Rakoniewicach.
Kiedy nastąpił 1939 r. zaczęto mówić coraz częściej o wojnie. Żona
nie dała mu spokoju i musiał mały pistolet z lat młodości wyrzucić do
stawu koło poczty. W sierpniu 1939 r. było wiadomym, że wojna wybuchnie, tylko że nikt nie wiedział kiedy. W połowie sierpnia otrzymał
powołanie do wstawienia się w koszarach macierzystej jednostki. Kiedy był spakowany w Rakoniewicach do wyjazdu do koszar w Lesznie
(prawdopodobnie na wojnę) otrzymał od swojej żony Jadwigi różaniec z krzyżykiem.
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1 września 1939 r. skoszarowany żołnierz wyrusza
na wojnę. Powołanie do tej samej jednostki otrzymał
jego młodszy brat Józef. Ostatni raz widział się z bratem
w połowie września w okolicach Kutna (tam prawdopodobnie zginął).
Szlak bojowy długi i ciężki. Wyruszając na wojnę ważył
powyżej 75 kg. Ze swoim Pułkiem CKM dotarł w okolice
Puszczy Kampinoskiej i dalej do Warszawy. Pod Warszawą zostali rozbici przez Niemców i wzięci do niewoli. Przechodząc przez Warszawę udało mu się zbiec wskakując
przez małe okienko do suteryny. Po przedostaniu się na
drugą stronę Wisły przez most Kierbedzia długo nie cieszył się wolnością. W krótkim czasie został złapany przez
Sowietów. Po rozpoznaniu przez Sowietów słowami „Ot
Oficer” bo jako krawiec miał delikatne ręce. Oficjalnie
w wojsku miał stopień kaprala. W tym momencie nikt nie
starał się nosić dystynkcji wojskowych. Zapakowano go
do bydlęcego wagonu składu, którego trasa wiodła na
wschód. Wagony były tak zdewastowane, że w trójkę zaczęli myśleć o ucieczce. Nadszedł moment w okolicach
Kowel–Równe (Ukraina), bo dokładnie nikt nie wiedział
gdzie przebywają. Przystanek gdzie zrobił się rozgardiasz
i to wykorzystali. Usłyszał tylko po rosyjsku „Stój, bo będę
strzelał!”. Jedna myśl, która kierowała nim to „tak śmierć
i tak śmierć”. Udało się, a że było zimno z przymrozkami,
to spali w lasach pod sosenkami przytuleni do siebie
plecami, aby się ogrzać. Do jedzenia mieli z pola zmarzniętą brukiew, którą ogrzewali w kieszeni lub jedzenie
uproszone od gospodarzy. W czasie powrotu w większości nocami i na różne sposoby napotykali ludzi dobrych
i pomocnych jak również złych, którzy chcieli ich wydać
w obce ręce. Po takiej tułaczce dotarł szczęśliwie z ró-
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żańcem i krzyżykiem do Rakoniewic. Nie bez znaczenia
podana jest waga przy wyjeździe na wojnę, ponieważ
po powrocie ważył niecałe 50 kg. Zarośnięty i zakrwawiony. Jedno co przyniósł do domu to wszy i pchły, które
nękały go przez całą drogę powrotną. Chcąc z czegoś
żyć, odkopał głowicę maszyny do szycia, którą zakopał
w ziemi. Wyruszając na wojnę zakonserwował ją łojem.
Tak otworzył warsztat krawiecki, na który dostał oficjalne pozwolenie od Niemców. Żonę Jadwigę chciano
wysłać na wywózkę w głąb Guberni do pracy. Zabrano ją do miejsca zbiórki w Wolsztynie. Teodor, jako że
umiał bardzo dobrze mówić po niemiecku, pojechał do
Wolsztyna aby nie zabrano mu żony, a zarazem osoby,
która pomaga prowadzić mu zakład krawiecki. Taka
osoba w tych czasach była pomocna. Kiedy tłumaczył
w budynku „Arbait-zamtu” czyli urzędu pracy, w pewnym momencie dostał tak mocno w twarz, że znalazł się
na schodach do piwnicy. Po kilku dniach żona wróciła
do domu. Jako do krawca w czasie wojny przychodzili
z przeróbkami mundurów Niemcy, ale też cywile Polacy.
Gdy front pod Staliningradem się załamał Teodor, wiedział już od zaufanych Niemców, że wojna długo nie potrwa. Wiadomo było, że front z wyzwoleniem przybędzie
niebawem. Było widać jak niemieccy właściciele wozami zaczęli uciekać z gospodarstw i terenów ościennych.

Pierwsza linia frontu to rozwydrzeni ludzie z armatami ciągnionymi konno. Powszechnie nazywano ich koniarkami. Aby uniknąć gwałtów, grabieży i zniszczeń, znajomy aptekarz Stefan Jasiński dał Brodowiakom
lizol. Kiedy najgorszy front przechodził przez Rakoniewice, to mieszkanie zostało nim wylane, a gospodarze na szyjach mieli szale i mówili, że
w tym domu jest zaraza.
Po wojnie okazało się, że brat Józef nie wrócił z wojny i ślad po nim
zaginął. Drugi, Franciszek zamieszkał w Poznaniu.
W listopadzie 1945 r. Brodowiakom urodziła się pierwsza córka
Bożena. Następnie 6 lat przerwy i na świat przyszedł syn Wojciech,
a w 1952 r. drugi syn Sylwester.
Mając dom, żonę, dzieci oraz warsztat krawiecki, Teodor zaczął
aktywną pracę społeczną w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakoniewicach. Po powojennej reaktywacji OSP był jej skarbnikiem do 1961 r.
Brał czynny udział w OSP Rakoniewice w latach 1929 – 1961.
Jako że lubił pszczoły, założył pasiekę składającą się z pięciu uli.
Miodu wystarczało dla całej rodziny na długą zimę. W zagrodzie swojej
trzymał prosię na własne wyroby, barana na wełnę oraz kozę na mleko dla dzieci. Były również kury i kaczki. Dodatkowo posiadali z żoną
ogród, który był jego drugą pasją, po pszczołach.
W latach powojennych nowa władza nie była przychylna rzemieślnikom i właścicielom prywatnych biznesów. Po namowie brata Franciszka, podjął decyzję o przeprowadzce. Pierwsze pół roku po kupnie
domku w Poznaniu mieszkał sam z córką Bożeną. Wiosną 1963 r. cała
rodzina zamieszkała razem w Poznaniu. Praca w Zarządzie Artykułów
Sanitarnych niezbyt dobrze wpłynęła na psychikę Teodora.
Przyszedł czas, że chciał wstąpić do Związku Bojowników o Wolność
i Demokrację (ZBOWiD). Przyniósł formularze, które należało wypełnić,
by uzyskać legitymację i dodatek kombatancki. W tych latach nie wolno było mówić źle o Związku Radzieckim, a on miał wpisane o przejściach wojennych: obóz jeniecki niemiecki, obóz jeniecki rosyjski. Był
zmuszony poprawić i wypełnić nowe dokumenty bez uwzględnienia
obozu jenieckiego radzieckiego.
W 1972 r. uzyskał prawo do emerytury, lecz dalej pracował w macierzystym zakładzie. Kiedy podupadł na zdrowiu i nogi odmawiały
posłuszeństwa, zrezygnował z pracy. Przy pomocy rodziny, a szczególnie syna Sylwestra doczekał prawie 80 lat życia. W 1982 r. Teodor
Brodowiak otrzymał uchwałą Rady Państwa odznaczenie „Za udział
wojnie obronnej 1939”.
Wnuki, których doczekał się, jak i nie doczekał:
1. Danuta Pieczyńska 2. Magdalena Pieczyńska 3. Bartłomiej Brodowiak 4. Agnieszka Brodowiak 5. Łukasz Brodowiak 6. Mateusz Brodowiak 7. Andrzej Pieczyński
Zmarł 2 miesiące przed 80. urodzinami – 8 lipca 1985 r. Pochowany
jest na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu. Jego żona Jadwiga zmarła
w 2001 r. mając 88 lat.
Wiadomości zebrał i spisał syn
Sylwester Brodowiak
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Wystarczy upamiętnić
Na poznańskich Ogrodach, przy ul. Engeströma znajduję się zielona enklawa – ogródki działkowe Jutrzenka.
Przed wojną, jak wskazują nieliczne dokumenty, znajdował się tam ostatni w Poznaniu cmentarz żydowski.
- Przed wojną teren ten z przeznaczenie na cmentarz zakupiła Gmina Żydowska – mówi Alicja Kobus, przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu. – Dziś chcielibyśmy to miejsce upamiętnić.
W księdze adresowej Poznania z 1933 r. nieruchomość na Ogrodach
figuruje jako działka Karola Schötza z Włoskowic. To od niego Gmina
Żydowska miała odkupić teren. W dokumentach Zarządu Miejskiego
w Poznaniu z 1945 r. zatytułowanych „Spis cmentarzy ewangelickich
i żydowskich przejętych przez gminę”, teren ten nosi nazwę: „Cmentarz Żydowski”. Następnie działka została przejęta przez Wydział Zieleni Miejskiej i zapisana w księdze wieczystej jako nieruchomość przy ul.
Engeströma 12. Z dokumentów ogrodu oraz wyjaśnień otrzymanych
od zarządu ROD wynika, że ROD Jutrzenka został założony w 1948 r.
i funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Teren ROD
jest w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców, a jego właścicielem jest Miasto Poznań.
Alicja Kobus zwróciła się do wiceprezydenta Poznania Jędrzeja Solarskiego o wyjaśnienie sprawy gruntów należących przed wojną do
Gminy Żydowskiej.
- Są osoby, które twierdzą, że na terenie cmentarza przed wojną nie
tylko zbudowano dom pogrzebowy, ale też znajdowały się tam macewy – tłumaczy przewodnicząca.
Problem w tym, że nie znaleziono dowodów na to, że na cmentarzu
kogokolwiek pochowano. Wybuchła wojna.
- Z tego, co mi wiadomo, sprawdzano nawet zdjęcia lotnicze z tego
okresu znajdujące się w Geopozie – mówi Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania. – Trudno w takiej sytuacji mówić
o upamiętnianiu, skoro brak śladów pochówku.
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PZD również nie dysponuje dokumentami ani wiedzą na temat cmentarza.
- W ogrodzie działkowym, który od 70 lat jest użytkowany przez działkowców nie znaleziono śladów nagrobków mogących świadczyć, że był to funkcjonujący
cmentarz – dodaje Zdzisław Śliwa, prezes Okręgowego
Zarządu PZD w Poznaniu. - Na terenie o którym mowa,
były jesienią zeszłego roku prowadzone prace remontowe - około metrowe wykopy pod instalację wodną
i studzienki wodomierzowe. Podczas prac nie stwierdzono żadnych śladów pochówku. W latach poprzednich z informacji od poprzedniego Zarządu wiemy, że
na tym terenie były zakopywane regularnie odpady
zielone. Nikt nie potwierdza, aby natknął się na jakiekolwiek ślady związane pomnikami, kośćmi itp. Nowi działkowcy również robili przygotowania pod ogrodzenie
prowadząc prace ziemne i nikt na żadne ślady nie trafił.
Zarząd PZD jest otwarty na rozmowy z przedstawicielami Gminy Żydowskiej.
- Przekazałem pani Alicji Kobus, że możemy rozmawiać o problemie przy udziale Miasta - podkreśla Zdzisław Śliwa. - Jeśli będą udokumentowane fakty obecności cmentarza na terenie ROD, nie będziemy mieli nic
przeciw upamiętnieniu tego miejsca tablicą pamiątkową, natomiast w żadnej mierze nie możemy ograniczać
wykorzystania terenu jako ogród działkowy.
Anna Dolska
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RANDEZ VOUS O 6.10
Bardzo udanie zadebiutował po latach przerwy cykl koncertowy RANDEZ VOUS O 6.10, który miał swoją radiową odsłonę w latach 60. i 70. dwudziestego wieku na antenie rozgłośni Radio Wolna Europa. Słuchaliśmy
i przeżywaliśmy cotygodniowe spotkania z Danutą Nowakowską i Janem Hr. Tyszkiewiczem, którzy dodawali
nam muzycznej strawy podobnej do tej emitowanej w Radiu Luxemburg.
Koncertu w Jeżyckim Centrum Kultury słuchaliśmy niemal jak w ubiegłym wieku: było radio
marki Pionier, fachowy komentarz prowadzącego Krzysztofa Wodniczaka... i muzyka jaka
wówczas dominowała w tym radiu. Można
było słuchać, słuchać, słuchać i wniknąć w atmosferę klimatyczną tamtych szalonych lat
siedemdziesiątych. A że repertuar był znakomity, to i brawa z naszej strony dla wykonawców były proporcjonalne do ich muzycznego
emploi.
Na repertuar RANDEZ VOUS 0 6.10 złożyły
się następujące utwory: Jurek Konopa zagrał
na klarnecie – „Petite Fleur Sydney Becheta”
i na trąbce „Ententainer” Scotta Jopplina.
Agata Niedzielski zaśpiewała „Walk on by” - z rep. Dion
Warwick oraz „A night like this”- znany z wykonania Caro
Emerald. Wojtek Szopka i Piotr Kuhn w pojedynkę oraz
w duecie zaśpiewali takie covery z lat 70. jak: „Asfaltowe
łąki” grupy Test, „Heve you ever seen the rain” wylansowany przed pół wiekiem przez Johnna Fogertego i jego
kwartet Creedence Clearwater Revaivel, „Honky tonk
woman” znany powszechnie utwór z rep. Rolling Stones,
„Good like charm” powszechnie odtwarzany jako wielki
hit w dyskografii Elvisa Presleya, „I Cant stop loving you”

- nieśmiertelny standard Raya Charlesa oraz na zakończenie swojego
seta „Sweet home Chicago” - Roberta Jonsona, znany też z wykonania
najwybitniejszych bluesmanów Buddy Gaya, Ericka Claptona, Johny
Wintera, Huberta Sumina, Roberta Crimy.
Natomiast Olgierd Bocer zaśpiewał akompaniując sobie na gitarze:
„I feel you” – Depesche Mode, „Mrs Vandebilt” – Paula McCourtneya
oraz „Sweet Dreams” – Eurythmics.
Jarosław Królikowski pokazał całą paletę głosu i zaśpiewał „po swojemu” tak różnorodny program, na jaki z utęsknieniem i łezką w oku
oczekiwali słuchacze tego koncertu przemianowanego na audycje
radiową. „Green, green grass of Home” z rep. Toma Jonesa (śpiewali to także Elvis Presley i Jerry Lee Lewis),
inne utory Toma Jonesa, Johna Lennona i Mc Cartneya
czyli The Beatles, „All my love” Cliffa Richarda. W chwili
przerwy ponownie pojawiła się przed mikrofonem Agata
i zaśpiewała utwór Mateusza Swięcickiego „Pod papugami”. Dalej Jarek Królikowski kontynuował repertuar
Niemenowski śpiewając „Obok nas” Wojciecha Piętowskiego i Janusza Odrowąża oraz melodie ludową „Kałakolczik”. Zakończył swój ekspresyjny program utworem
„My Way” z rep. Franka Sinatry i Elvisa Presleya (mający
na świecie tysiące najróżniejszych wykonań).
Tekst i zdjęcia Hieronim Dymalski
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WTOREK – 10.00-13.00
specjalista w zakresie
spraw socjalnych
ŚRODA – 10.00-12.00
prawnik
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