ISSN 2081-1675

Magazyn bezpłatny

Rok 2021 Nr 4(58)

Magazyn mieszkańców Wielkopolski w najlepszym wieku

Beata Borucka - Mądra Babcia
na liście 100 kobiet 2021, które zmieniają rzeczywistość
magazynu Forbes Woman
Zapraszamy na naszą stronę

www.my60plus.pl

piękna opowieść
nie napisane jest
ską - to wszystko

ałgorzata Klauze
nych w Poznaniu
członkini jury

ma swój unikalaprawdę mocno
Inne są przeurożda z nas. I mam

szka Będkowska
Redaktor zbioru

d

60

ne
lo

na historia o minnym czasie. Na

Zbiór konkursowych
utworów literackich

w
oz o

od

tkiewicz, pisarka
członkini jury

Ponad 100 utworów konkursowych
napisanych przez seniorów

OPOWIEDZ O MIŁOŚCI

zytałam opowiah wszystkich tekpo prostu świete „Trzy minuty” .
łam kilka miłych

550 stron
pasjonujących i wzruszających treści

lat

OPOWIEDZ
O MIŁOŚCI
Opowiadania

Ta książka nikogo nie pozostawia obojętnym
Książkę dla rodziny, przyjaciół,
do klubu seniora, biblioteki
możesz zamówić w cenie 35 zł:
opowiadania@my60plus.pl
lub kupić na stronie:
www.vivaziola.pl/sklep/ksiazki/

NA WSTĘPIE

Drodzy
Czytelnicy

Kochani Czytelnicy,

P

rzeczytałam niedawno, że zdaniem psychologów osoby, które
Fot. Holden długo przed świętami, są szczęśliwwieszają ozdoby świąteczne
sze. Rozświetlając swój dom światełkami, przenoszą się w świat
wzruszeń i magii. Kolorami rozjaśniamy sobie też długie, zimowe wieojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
czory.
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
Dla wielu z nas święta to dobre wspomnienia z dzieciństwa – choinka,
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią
zapach pomarańczy, wspólne kolędowanie. Boże Narodzenie to dobre
zadbał
o inią,
by nie Ciepło
miałaizbyt
wieleŚwiąteczny
chwil na �ilm
rozmyślanie.
życzenia
życzliwość.
rozmowa.
oglądany pod
Mąż
był kocem
mądrym
człowiekiem.
Zapisał
ją napierników.
intensywny
ciepłym
ze szklanką
herbaty
i zapachem
kurs
języka
angielskiego.
Miewała
których nie
Kiedy
jesteśmy
mali, święta kojarzą
nammomenty,
się z ciepłemwrodzinnym
i może
chciało
wychodzić
z domu,
i świąteczny
dlategojej
taksię
działają
na nasze
emocje.ale
W zbierała
dorosłymsię
życiu,
czas już nie jest
bajeczny.
rzeczy
do zrobienia,
czy ze
wychodziła,
bo taki
robiła
to dla Lista
męża.
Skończyła
kurs, stres,
zapisała
wszystkim
zdążymy,
bieganina.
A
bywa
też
doskwierającą
samotnosię na kolejny. Minęło już pięć lat od czasu, kiedy została
ścią, która boli jak w żaden inny czas roku. Wiedzą o tym wolontariusze
wdową.
Niedawno powiedziała mi, że znajomi z troską
Stowarzyszenia mali bracia Ubogich, którzy odwiedzają samotnych
pytają
ją jak
sobieim,radzi,
a jąnajcenniejszego
to denerwuje.– –własny
Przecież
seniorów
i oddają
co mają
czas.ja
jestem
ciągle zajęta – odpowiada. – Nie mam na wiele
Święta to nie są torby wypchane prezentami, olbrzymie ilości przygorzeczy
czasu,
jak wtedy,
gdy pracowałam
na wspólnie
pełnym etacie.
towanych
i trudnych
do przejedzenia
potraw, ale
spędzone
Nie
czuję
się
też
samotna.
Ja
po
prostu
żyję.
chwile, których nie da się cofnąć, przewinąć jak taśmy �ilmowej i odtworzyć.
Wszystkie
są niepowtarzalne.
spotykamy
Gdy słucham
mojej
przyjaciółki, toJak
w ludzie,
końcuktórych
zaczynam
na
naszej
drodze.
wierzyć, że mija czas smutnego, polskiego emeryta. Coraz
W ten osób
pięknyuświadamia
czas życzymysobie,
Wam że
wiele
dobra wokół,
uwagiwi byście
więcej
emerytura
to czas,
w zdrowiu
chwytali
dobre chwile
tu i teraz, a także przez
którym
mogą
robić wszystkie
coś dla siebie,
nieograniczeni
cały nowy 2022 rok.
obowiązkami zawodowymi i wobec dzieci.
Anna
Dolska
z Zespołem
A jak mówi w naszej rozmowie Wojciech
Bauer,
dyrektor

M

Centrum Inicjatyw Senioralnych, aktywność służy zdrowiu i
to nie tylko ta aktywność stricte fizyczna, ale chęć do
Pływalnia Miejska
Atlantis,
os. Batorego
TU
NAS ZNAJDZIECIE:
działania
i robienia nowych rzeczy,+ zarówno
dla
siebie
jak i 101,
Poznań
dla innych.
+ ODK Krąg, ul. Dmowskiego, Poznań
Poznań
W imieniu zespołu My50+ życzę +naszym
Czytelnikom
Zespół Przychodni Lekarskich ul. Kasprzaka,
+wakacyjnej
Centrum Inicjatyw aktywności,
Senioralnych, ul. Mielżyńskiego
24,
a
my
postaramy
Poznań się na bieżąco,
Poznań
Specjalistycznana
Przychodnia
Lekarska
się w sierpniu kolejne+wydanie,
naszej
+zanim
Centrum ukaże
Informacji Kulturalnej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Plac
ul. Ratajczaka
44, Poznań
stronie
www.my50plus.pl
i profilu na
Facebooku
Kolegiacki
+informować
Wojewódzka Biblioteka
Publiczna
i
Centrum
Animacji
o ciekawych wydarzeniach
w Poznaniu
+ Apteki przy
ulicy Słowiańskiej, Poznań
Kultury w Poznaniu, ul. Prusa 3, Poznań
+
Apteka
im.
I.
Łukasiewicza, Szpitalna 2, Poznań
i okol icach.
+ Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19 i Filie
(przy przystanku A82 Ogrody)
Anna Dolska,
+ Klub i Galeria Sztuki Starówka, ul. Wielka, Poznań
+ Apteka Vita-Med, osiedle Przyjaźni 125B, Poznań
+ Stowarzyszenie mali bracia Ubogich,
redaktor
naczelna
My50+
+ Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich,
ul. Dąbrowskiego, Poznań

Magazyn

ul. Słowackiego 8, Poznań

SPiS treŚCi:

Na wstępie
str.
Portret My50+: Henryk Derwich w
wspomnieniach córki
str. 4Wokół nas: Rozmowa z
Wojciechem Bauerem,
Jestem taką samą
babcią
dyrektorem
CIS
str.
jak 300 tysięcyWokół
moich fanek
str. 4
nas: Blogerzy 50+
str.
Nowa siedzibaNa
DPSskróty: Wydarzenia
str. i6
zapowiedzi w skrócie
str.
Podaruj Wigilię samotnym seniorom!
str. 6
Głos Miejskiej Rady Seniorów
Seniorzy wraz z Uniwersytetem
str. 10-1
PrzyrodniczymDyżur
zmieniają
rynek żywności
str. 7
specjalisty:
Zamiana
mieszkań
komunalnych
str. 1
Nie wszystkie wpadki
są moje
str. 8
Zdrowie: Wszystko o zdrowym
Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego
odżywianiu i nawykach
1918-1919
str. 9
żywieniowych
str. 14-1
Jak powinna wyglądać
dieta Stawiamy
seniora? str.na
10 bieganie
My i sport:
po
50.
str. 1
Dwa grzyby w barszczu,
Niezbędnik:
Porady
doradcy
czyli zupełnie inne podejście
finansowego,
do świątecznego
składnika
str. 11
Rzecznik ZUS odpowiada str. 1
O zdrowiu w Klubie
12 sernik
My iRaszyn
kuchnia: Przepisstr.na
Sprzedawca prądu nie zapuka już
str. 1
do drzwi
Krzyżówka do kawy str. 12
str. 2

SPIS TREŚCI:

Święty Mikołaj z Poznania odwiedza
Zdjęcie na okładce: andrzej
rodaków na Litwie
str.Mann
14
572 lata na pokładzie

str. 16

tU naS str. 18
Andrzej Grabowski: Nie lubię spędzać
ZnaJDZieSZ:
czasu przed telewizorem!
str. 19
Czas Seniora w Poznaniu

Centrum– Inicjatyw
Krystyna Maria+Suwiczak
wiersze Senioralnych
str. 20
ul. Mickiewicza 9, Poznań

Wystawiono skierowanie
do poradni
+ Narodowy Fundusz Zdrowia
kardiologicznej?
To
warto
wiedzieć!
str. 21 Poznań
ul. Grunwaldzka,
ul. Piekary,
ODK trawienny
Krąg, ul. Dmowskiego, Poznań
Wspomóż swój+ układ
+ DDPS Starówka, ul. Wielka, Poznań
naturalnie
str. 22

+ Zespół Przychodni Lekarskich
ul. Słowackiego, Poznań
+ Zespół Przychodni Lekarskich
+ Wyższa Szkołaul.Nauk
Humanistycznych
Kasprzaka,
Poznań
ul. Kutrzeby, Poznań
+ WSNHiD ul. Kutrzeby, Poznań
+ Cukiernie ,,Elite”
+ WSHiU, ul. Zwierzyniecka, Poznań
Ugory, Poznań
Poznań
+ ODK Raszyn, +ul.DPS
Rynarzewska,
DK Pod Lipami
+ Dom Pomocy+Społecznej
Ugory, Poznań
+ KSwHatman,
+ Biblioteka Miejska
Luboniu Os. J. III Sobieskiego,
Poznań
+ Biblioteka Miejska w Dopiewie
+ ODK Raszyn, ul. Rynarzewska, Poznań
+ Bistro Tulipan, pl. Wielkopolski, Poznań
+ KS Suchy Las
+ Kluby Seniora+ Biblioteka Miejska w Luboniu
+ Uniwersytety +Trzeciego
Wiekuw Dopiewie
Biblioteka
Kalisz
+ Bistro Tulipan, pl. Wielkopolski, Pozna
+ DPS w Kaliszuoraz inne poradnie i apteki w Poznaniu
+ Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego

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
Łamanie: Studio
StrefaDTP;
Zdjęcia:
Adobe
redakcja,
reklama:
tel. 502
078Pixabay,
390, 513
078Stock;
964, Druk: TOP DRUK Spółka z o.o. sp.k.
Druk: Zakład Poligraficzny Moś i łuczak Spółka Jawna

Nr 4(58)2021 / My 60+ / 3

czerwiec-lipiec 2014 / My 50 + /

WOKÓŁ NAS

Jestem taką samą babcią
jak 300 tysięcy moich fanek
Z Beatą Borucką, Mądrą Babcią, autorką SilverTV i blogerką, rozmawia Anna Dolska
Skąd pomysł na bloga i profil na Facebooku skierowane wyłącznie do
babć?
Ja nie miałam żadnego pomysłu na blog czy cokolwiek. Pochodzę z rodziny jedynaków od pokoleń. Kiedy zostałam babcią i był wnuk sztuk jeden
wszystko było proste, ale gdy moja jedyna córka powiła bliźnięta zaczęły
się schody, bo ja się nie znam na hodowli stadnej. Zaczęłam więc szukać
wskazówek w sieci, jak być mądrą babcią. Niestety nie znalazłam nic dla
babć, a wyłącznie morze porad dla młodych rodziców. Zaczęłam więc pisać na Facebooku i szukać odpowiedzi na babciowe dylematy. I okazało
się, że trafiłam w dziesiątkę. Doszłam do wniosku, że jak nie ma, to trzeba
stworzyć. I tak dzisiaj mądrze babciuje ze mną ponad 300 tysięcy kobiet.
Teraz mieszka pani w lesie, ale przedtem zdarzało się pani bywać
w świecie i mieszkać zagranicą. Jaką to daje perspektywę?
Że wszystko ma swoje uroki i cienie, ale najważniejsze to umieć szybko
adaptować się do nowej sytuacji. Zwrotność to chyba w dzisiejszych
czasach najważniejsza i najbardziej przydatna umiejętność. Pokazała to
bardzo dobrze sytuacja z pandemią.
Bardzo podoba mi się pani stwierdzenie, że nikt nas nie pyta, czy chcemy
zostać babciami. Często babcie skarżą się na relacje z rodzicami swoich
wnucząt. To trudna rola, żeby się nie wtrącać w wychowanie wnuków.
Dlatego powstała książka, którą sama pani nazywa ,,relacyjną”?
Książka „Mądra babcia” powstała na prośbę społeczności o spisanie
w jednym miejscu moich refleksji umieszczanych na blogu. Ja dorzuciłam
kilka rozdziałów i tak powstała książka. Ponieważ społeczność czekała na
książkę, a proces wydawniczy zlecony wydawnictwu trwa kilka miesięcy,
zarejestrowałam własne wydawnictwo i wydaję sama swoje książki. Po
miesiącu miałam już umowę z dystrybutorem, a po kolejnych dwóch tygodniach wskoczyłam na półki do Empiku.
Na czym polega fenomen Mądrej Babci, która na Facebooku ma ponad 300 tys. fanów, a pod każdym postem po pół tysiąca polubień?
Myślę, że fenomen polega na tym, że ja odgaduję tematy ważne dla nas,
kobiet dojrzałych i poruszałam je na blogu czy FB, a także w programach
SilverTV, którą tworzę wraz z moim partnerem i wspaniałym zespołem. Tematy podpowiada życie, własne doświadczenie, obserwacje, rozmowy,
śledzenie mediów i Internetu. Wokół jest tyle ciekawych spraw, że tematów
nie zabraknie mi chyba do końca życia. Ponadto wydaje mi się, że dużą rolę
odgrywa także szczerość i autentyczność przekazu. Ja jestem przyjaciółką
społeczności i taką samą babcią jak 300 tysięcy moich fanek. Jestem po
prostu babcią z sąsiedztwa. Nie lubię lansu i jestem sobą, ze wszystkimi
zaletami i wadami. Prawdziwość to dziś cenny i rzadki kruszec życiowy, a bycie sobą to w czasach lansu wyraz odwagi. Wartość tego ostatnio docenił
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magazyn Forbes Woman wybierając mnie do grona 100
kobiet 2021, które zmieniają rzeczywistość. Jestem dumna
i wzruszona, że tak się to wszystko fajnie rozwinęło.
Wiem, że zajmuje się pani wnukami, ale w naszej kulturze aż strach się przyznać babci, że niespecjalnie jest
szczęśliwa, gdy ma się nimi zająć. Jest tolerancja na
zrozumienie takiego podejścia?
Nie zajmuję się wnukami na co dzień, ale czynnie i żywo
uczestniczę w ich życiu. Napisałam fraszkę, która zrobiła
zwrotną karierę w sieci - „Babcia to postać, która tym kusi,
że wiele może i nic nie musi”. To rodzice muszą zapewnić
opiekę i wychowanie dzieciom, a babcia jest ważna, ale
nie ma obowiązku, a tylko dobrą wolę. Tu nie ma miejsca
na tolerancję czy zrozumienie, to są realia międzypokoleniowe. Asertywność powinna iść w parze z empatią.
Wiele razy powtarza pani, że babcie nie mają farbować
włosów, że ten siwy jest taki fajny, ale przecież kobiety
farbują włosy, żeby się odmłodzić. Dlaczego lepiej mieć
srebrne?

WOKÓŁ NAS
Ja mam swoje srebrne, bo nie
mam czasu na wieczne farbowanie,
a przy ciemnym kolorze farby odrost
widać po tygodniu. Ale z siwych
włosów można zrobić zaczepną,
modną fryzurę i być babcią z fasonem. Każdy wiek jest piękny, jak
umiemy być zadowoleni i cieszyć
się życiem. Wygląd zaczyna się
w głowie.
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Co w nich jest dla pani
najbardziej magiczne?
Dla mnie to czas, na który czekam
cały rok. Mimo że - jak to mawiam
- nie jestem zbytnio kościołową
babcią, to czas Świąt traktuję jako
cudowną magię tradycji, spotkań
z rodziną w odświętnej atmosferze, sprawiania radości
bliskim i szczególnej serdeczności do ludzi. Dla mnie magiczny jest też zapach Wigilii, przygotowywanie i jedzenie
wspaniałych jednorocznych dań, które zrobione w ciągu
roku nie mają tego czarownego smaku i aromatu. My
przygotowujemy także wiele aktywności kulturalnych podczas Wigilii – mamy quiz o rodzinie, przedstawienie domowe i wspólne kolędowanie. Nawet raz nagraliśmy rodzinną
płytę z kolędami – zawodzimy strasznie, ale jest pamiątka.
Mój najstarszy wnuk tak uwielbia nasze domowe Święta,
że szykuje się do nich od marca, a od września ma piżamy
w motywy świąteczne. Chyba przefajnowaliśmy z tą magią
i programem artystycznym…
Ile potraw i jakich przygotowuje pani na święta?
U nas do wigilijnego stołu zasiada ponad 20 osób, więc
jest kogo karmić. Większość potraw wigilijnych przygotowuję ja, ale kilka pozycji wytwarzają inni. Potraw jest

oczywiście 12 i to nie licząc pieczywa i chrzanu. Są zatem śledzie na kilka
sposobów, karp w galarecie, barszcz z uszkami, pierogi z kapustą, kapusta z grzybami, fasola z masłem, faworki z karpia, makowce, serniki, tona
puchatych mandarynek i orzechy prażone w miodzie…już się nie mogę
doczekać. Coraz bardziej pomagają mi wnuczęta, które dzielnie włączają
się w prace świąteczne.
Czy jest jakiś zwyczaj, rytuał, który państwo kultywują rodzinnie
w święta?
Jesteśmy rodziną artystyczną, więc spełniamy się teatralnie i właśnie w Wigilię wystawiamy spektakl w naszym domowym „Teatrze za szafą”. Ja piszę
spektakle, zięć reżyseruje i robi scenografię, a córka jest kostiumologiem
i charakteryzatorką. Kiedyś dorośli grali dla dzieci, a dzisiaj jest już odwrotnie. W ubiegłym roku wystawiliśmy „Opowieść wigilijną” Dickensa, którą
napisałam w formie wierszowanej, ale są też moje autorskie przedstawienia inspirowane potrzebami wychowawczymi, a nawet wystawialiśmy
unowocześnione Jasełka. Święta to u nas w rodzinie naprawdę rodzinne
wydarzenie – od dekoracji domu, przez stół, po animacje i spektakle.
Chorobą współczesności są smartfony. Młodzi odchodzą od stołu i ,,siedzą” w telefonie. Jaką Mądra Babcia ma receptę na to, by
w święta ich towarzystwem była rodzina, a nie smartfon?
Przede wszystkim powinniśmy angażować wszystkich samodzielnie poruszających się w przygotowania – u nas dwuletni Antek kładł na stole
serwetki – to jest rola dorosłych, żeby pokazywać dzieciom fajność chwil
bez ekranów, a nie winić dzieci, że nie mają na siebie pomysłu innego niż
scrolowanie palcem po telefonie. U nas w Święta telefony idą do koszyczka i po prostu jesteśmy ze sobą w realu. Ale to jest też sprawdzian, czy
umiemy ze sobą rozmawiać…
Czego życzy pani polskim babciom z okazji Świąt i Nowego Roku?
Nie będę oryginalna w dobie pandemii życząc nam wszystkim zdrowia
i siły na przetrwanie. A bez względu na okoliczności życzę, abyśmy byli dla
siebie mili, życzliwi, tolerancyjni i szanowali różnorodność ludzi, poglądów
i przekonań.
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Nowa siedziba DPS
Zakończono budowę nowej siedziby DPS nr 1
na Strzeszynie - nowoczesną, wygodną,
bezpieczną i przyjazną dla seniorów.

Nowa siedziba DPS ma ponad 6 tys. metrów kwadratowych powierzchni
użytkowej. Stu pensjonariuszy zamieszka w jedno- i dwuosobowych pokojach. Jednoosobowe będą miały powierzchnię niemal 20, a dwuosobowe - prawie 28 metrów kwadratowych. Każdy z nich został wyposażony
w łazienkę. W budynku będzie działał gabinet doraźnej pomocy medycznej oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Całość uzupełnią pomieszczenia biurowe i administracyjne, kuchnia, jadalnia, pokój gościnny
i dzienny, pralnia z suszarnią, wspólne przestrzenie z pracowniami,
kino-cafe i kaplica. W piwnicy przewidziano miejsce na zaplecze
socjalne oraz higieniczno-sanitarne dla pracowników placówki,
pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz garaże. Budynek
będzie spełniał europejskie standardy opieki nad seniorami. Na
Strzeszyn przeprowadzą się pensjonariusze DPS nr 1, mieszczącego
się obecnie w kamienicy przy ul. Bukowskiej. Placówka będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, m. in. dzięki dużym pokojom, windom oraz szerokim korytarzom. Inwestycja
kosztowała 43 mln zł.
Powstanie nowego Domu Pomocy Społecznej na Strzeszynie
nie zmieni liczby miejsc dostępnych w poznańskich DPS. Corocznie
miasto zapewnia około 1400 miejsc w domach pomocy społecznej.

Obecnie w Poznaniu funkcjonuje ich 7 z 716 miejscami.
Dla osób w podeszłym wieku jest w nich 291 miejsc, dla
przewlekle somatycznie chorych - 345, dla osób z niepełnosprawnością fizyczną - 20, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną - 60.
Roman Szymański
Foto: H. Dymalski

Podaruj Wigilię samotnym seniorom!
Grudniowa atmosfera radości z nadchodzących Świąt zajmuje już nasze głowy. Niestety osamotnieni seniorzy
tego nie doświadczą, nie mogą liczyć także na podarunki. Jeszcze możesz to zmienić i ufundować kolację
wigilijną podopiecznym Stowarzyszenia mali bracia Ubogich, wspierając akcję „Podaruj Wigilię”.
Przedświąteczna krzątanina, dyskretne pakowanie prezentów i dom pełen gości to rzeczy, o których samotni seniorzy już dawno nie pamiętają.
W raporcie „Samotność z koronawirusem w tle” Stowarzyszenia mali bracia Ubogich czytamy, że 3/10 osób po 80-tym roku życia nie ma bliskich
relacji w swoim otoczeniu, a co więcej – 30% badanych seniorów przyznaje, że doświadcza samotności i izolacji. Niestety te dane nie wróżą wesołych Świąt. Dlatego już od wielu lat Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
wspiera osamotnionych seniorów, organizując akcję „Podaruj Wigilię”
i zachęca do wsparcia. Kolacja dla jednej osoby to koszt 50 zł. Nawet
najmniejsza wpłata może odmienić los samotnych seniorów.
– Wielu seniorów jest zmuszonych do radzenia sobie samodzielnie
ze swoimi problemami. To często osoby, które utraciły swoich bliskich,
nie chcą być dla nikogo ciężarem i rzadko kiedy wychodzą z domów.
W tym roku zrobimy wszystko, żeby nasi podopieczni znów „uwierzyli
w Świętego Mikołaja”, doświadczyli bliskości i świątecznej magii – opo6 / My 60+ / Nr 4(58)2021

wiada Joanna Mielczarek, dyrektorka Stowarzyszenia
mali bracia Ubogich.

Magia Świąt na nowo
Stowarzyszenie od kilkunastu lat organizuje liczne akcje,
by dbać o osoby starsze i przeciwdziałać ich samotności: zapewnia im m.in. wsparcie emocjonalne, wspólne
aktywności, rozmowy telefoniczne. Ze względów bezpieczeństwa, podobnie jak rok temu, Stowarzyszenie
zrezygnowało z organizacji dużych wigilijnych spotkań.
Podopiecznych Stowarzyszenia odwiedzą w świątecznym
czasie wolontariusze, których jest już ponad 500.
Dzięki Tobie seniorzy mogą odkryć Święta na nowo!
Jeszcze możesz dołączyć do akcji i przywrócić radość potrzebującym. Wesprzyj zbiórkę na stronie podarujwigilie.pl.

WOKÓŁ NAS

Seniorzy wraz
z Uniwersytetem Przyrodniczym

zmieniają rynek żywności

W tym roku po raz kolejny wielkopolscy seniorzy współpracowali z producentami żywności, przekazując im
swoje pomysły na nowe produkty i dania.
W wyniku podobnej kooperacji w 2020 r.
wprowadzono na rynek sałatkę z buraka
z kurkumą i imbirem z dodatkiem kolagenu „Burak na zdrowie”, którego ideę
wypracowali seniorzy wraz z producentem
„Folwarkiem Wąsowo” oraz firmą biotechnologiczną Cofactor. Projekt „EIT Food RIS
Consumer Engagement Labs” (Laboratoria
Zaangażowania Konsumentów), w którym
konsumenci 65+ opracowują koncepty
produktowe dla przedsiębiorstw jest finansowany przez EIT
Food, agendę Komisji Europejskiej odpowiedzialną za innowacyjność sektora rolno-spożywczego. Projekt ma na celu
pokazanie możliwości współdziałania konsumentów z przedsiębiorstwami w celu urozmaicenia dostępnej na rynku oferty
i dostosowania jej do zmieniających się potrzeb społeczeństwa. Ma również wzmocnić przekonanie konsumentów, że
każdy z nas może mieć wpływ na żywność dostępną na
rynku, a także na swoją dietę. W Polsce za realizację projektu odpowiedzialny jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

a koordynacją projektu w skali międzynarodowej zajmuje
się Uniwersytet Warszawski. - Laboratoria Zaangażowania
Konsumentów stanowią ważny element realizacji misji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - podkreśla kierownik
projektu dr Anna Wielicka-Regulska i dodaje - W ten sposób
chcemy tworzyć razem z konsumentami i przedsiębiorstwami odpowiedzialne społecznie innowacje.
W tym roku seniorzy dzielili się wiedzą na temat różnych praktyk, które sprawdzają się w kuchni i w diecie.
Jednym z efektów warsztatów były dania wegańskie. Seniorzy świetnie poradzili sobie z zadaniem skomponowania diety roślinnej, mimo że w większości były to osoby jedzące mięso. W propozycjach
znalazły się m.in. gołąbki wegańskie, zupa krem z zielonych warzyw, ciasteczka owsiane, orientalny kapuśniak na bazie Kimchi, placuszki z cukinii
i marchewki, a także flaczki z boczniaków i różne sałatki. - Jako organizatorzy warsztatów jesteśmy pod wyrażeniem kreatywności osób 65+. To
wyróżniająca się grupa, która świetnie ze sobą współpracuje – podsumowuje projekt ekspert w zakresie zrównoważonej konsumpcji dr inż. Elżbieta Goryńska-Goldmann z Uniwersytetu Przyrodniczego.
Więcej na www.my60plus.pl oraz http://timo.wz.uw.edu.pl/cel/
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Nie wszystkie wpadki
są moje
Z Kamillą Placko-Wozińską, dziennikarką, felietonistką, autorką książki ,,Tydzień
baby. Setka na jubileusz”, rozmawia Anna Dolska

Przede wszystkim… były. Nigdy nie zachowywałam felietonów – napisane,
opublikowane i usunięte. Taki był ich los. Pisząc nie myślałam, że kiedyś
mogą się przydać. Dopiero gdy w 2019 roku przechodziłam na emeryturę, wpadło mi do głowy, że może warto je zebrać, zwłaszcza, że odkryłam,
że 2021 będzie jubileuszowy. Część była na stronie internetowej „Głosu
Wielkopolskiego”, wcześniejsze znalazłam w starych gazetach w archiwum prasowym. Technika była taka, że fotografowałam poszczególne
odcinki, ale gdy przyszło do przepisywania okazało się, że nie wszystkie
zdjęcia są wyraźne. Starałam się, aby felietony pochodziły z różnych lat.
Trudno mi ocenić, czy wybrałam akurat te najlepsze, ale starałam się, aby
dostarczyły czytelnikom książki uśmiechu. O to zadbała też Danka Paszkiewicz, która zabawnie zilustrowała każdy z odcinków.
Zawsze trzeba zapytać o ten pierwszy raz: Jak to się zaczęło?
W 1996 roku pojechałam do przyjaciółki do Niemiec z nadrzędnym celem znalezienia samochodu. Stać nas wówczas było wyłącznie na powypadkowy, więc odwiedzałyśmy place, na których roiło się od aut, od lekko
stukniętych po prawdziwe wraki. Po powrocie wpadłam do redakcji „Gazety Poznańskiej”, w której pracowałam i w sekretariacie opowiadałam
o wrażeniach z poszukiwań. „Napisz mi to na jutro” – powiedziała Lidka
Zakrzewska, sekretarz redakcji. Bardzo się zdziwiłam, że niby co? Wszyscy
w Polsce o takich placach wiedzieli. „Napisz po prostu tak jak opowiadasz” - odparła. Napisałam, a Lidka tydzień później ponownie przyszła
po tekst, „bo na pewno coś się dzieje”. Miała rację – stale się coś dzieje.
Czy wszystkie historyjki opowiadane w tygodniowych odstępach są
wzięte z życia? Czy to możliwe, że jednej Babie może się zdarzać tyle
wpadek? W każdym tygodniu? Czy to może też kwestia interpretacji?
Niestety nie potrafię wymyślać, wszystkie historyjki są więc prawdziwe.
Sądzę, że każdemu z nas przydarza się wiele zabawnych zdarzeń, tylko
szybko o nich zapominamy. A ja jestem na nie wyczulona, bo wiem, że co
tydzień piszę felieton. Chociaż muszę przyznać, że nie wszystkie wpadki
są moje, aż taką gapą nie jestem. Bywało, że koleżanki opowiadały mi
o różnych sytuacjach, zaznaczając, żebym nie pisała, bo rodzina i przyjaciele zorientują się, że to o nich. Wtedy proponowałam, że biorę gafę na
siebie i się zgadzały.
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Jednak Dziad pojawiający się na łamach co tydzień
i Dziecko dość często mogą mieć pretensje, że ich obsmarowujesz. Studenci nie podśmiewali się z Dziada,
który jest wykładowcą akademickim?
Dziad na szczęście wykłada w Gdańsku, chociaż zdarzyło
się, że któryś z odcinków polubiła na Facebooku jedna
z jego doktorantek. Ale nie, w rodzinie problemów nigdy
nie było. I Dziad, i Dziecko wiedzą, że jak coś przeskrobią,
to trafia do felietonu.
Bardzo często opisujesz w felietonach swoje koleżanki
i przyjaciółki. Zdarzało się, że któraś poczuła się urażona z tego powodu?
Miałam jeden taki przypadek. Codziennie przed pracą jeździłam na spinningi. O 6.15 spotykało się tam stałe grono.
Kiedyś, gdy po pierwszych próbach na biegówkach pojawiłam się w szatni poobijana, siniakami zainteresowała
się jedna z koleżanek. Powiedziała, że jakby co to jest proFot. Daria Olzacka

Z ponad 1200 felietonów opowiadających na łamach ,,Gazety Poznańskiej” i ,,Głosu Wielkopolskiego” o cotygodniowych perypetiach
Baby wybrałaś setkę. Czym zasłużyły te „jedne z dziesięciu”, że znalazły się w książce?

MY I KSIĄŻKI
kuratorką. Druga dodała, że może po dziada przyjechać,
bo jest policjantką. Sytuacja wydała mi się zabawna, więc
ją opisałam. Prokuratorka miała żal, że przestępcy mogą
się dowiedzieć, gdzie bywa świtem, chociaż oczywiście
pisałam anonimowo. Przeprosiłam. Policjantka nie miała
pretensji, przeciwnie, lubiła być „w babie”.
Twoje felietony ukazywały się na łamach ,,Głosu Wielkopolskiego”, z którym w tym roku zakończyłaś współpracę.
Czy książka jest też zamknięciem twojego cyklu? Nadal
gdzieś dzielisz się z czytelnikami tygodniowymi wpadkami?
Nadal. Felietony ukazują się co wtorek na stronie www.
mojaharmoniazycia.pl i w magazynie „Moja Harmonia Życia”. To świetne miejsce dla Baby. I dla mnie, bo to pismo
do którego nie tylko chętnie piszę, ale i chętnie je czytam.
Czy zbiór felietonów jest adresowany do konkretnego
czytelnika? To taka babska książka?
Chyba nie, chociaż długo też tak o felietonach myślałam.
Często jednak i koledzy w redakcji, i znajomi nawiązywali
do tego, co akurat napisałam, czyli czytali. Także w internetowych komentarzach sporo jest męskich głosów. Widać facetów bawią nasze wpadki, może nawet bardziej…
A jakbyś zaprosiła do lektury osoby, które po raz pierwszy wezmą do ręki ,,Tydzień baby” i wcześniej nie zetknęły się z twoimi felietonami?

Świąteczny upominek dla Czytelników
Pierwsze cztery osoby, które na adres
my50plus@gmail.com
prześlą odpowiedź na pytanie:
Na jakiej stronie można co wtorek przeczytać
felietony Baby, otrzymają książkę
,,Tydzień baby. Setka na jubileusz”.
Może tym, że przy tej książce odpoczną od codziennych, nie zawsze fajnych spraw i trochę się pouśmiechają? Będzie też okazja do wspomnień
– jest disco polo prezydenta Kwaśniewskiego, biegi Justyny Kowalczyk,
polskie koncerty Iron Maiden.
Setka na jubileusz ma bardzo oryginalny wstęp, napisany przez
twoją córkę i nie podpisany imieniem i nazwiskiem, a tak, jak ją nazywasz w felietonach – Dziecko. Dziecko samo wyrwało się do napisania
wstępu?
Książki, które wcześniej wydała Oficyna 58 miały w tym miejscu taki
wstęp-komentarz, mini recenzję. Padł pomysł, żeby Dziad coś napisał, ale
ten jak zwykle zwlekał. Posunął się nawet do tego, że mam to za niego
zrobić. Był to ostatni brakujący element książki i wtedy przyszła mi do głowy Ewa. Jej reakcja była zupełnie inna, ucieszyła się z propozycji i natychmiast napisała. Ten jej wstęp uświadomił mi, jak ten czas leci. Dziecko jest
w tej chwili o dwa lata starsze ode mnie z pierwszego felietonu…

Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego
1918-1919
Drugie poprawione wydanie „Encyklopedii Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” pod redakcją Janusza Karwata i Marka Rezlera ukaże się na przełomie listopada i grudnia 2021 roku nakładem Wydawnictwa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
To starannie wydane i bogato ilustrowane kompendium
wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim zawiera ponad 700
haseł, biogramów i artykułów problemowych, opracowanych przez ok. 50 autorów reprezentujących możliwie
wszystkie główne ośrodki regionalne i krajowe zajmujące
się m.in. wydarzeniami lat 1918-1919.

Album jest tym cenniejszy, że w tym roku ustanowiono dzień wybuchu
Powstania Wielkopolskiego – 27 grudnia – świętem państwowym.
„Redaktorzy tomu są zwolennikami tezy, że Polacy z zaboru pruskiego kroczyli do niepodległości dwiema drogami: prac organicznych
i działań militarnych. Obie te praktyki były wobec siebie komplementarne, wzajemnie się dopełniały. Aby zobrazować całość tych wysiłków,
powstanie wielkopolskie 1918-1919 przedstawiono na tle szerszego
kontekstu historycznego. Syntetycznie omówiono wieloletnią działalność Wielkopolan na płaszczyźnie narodowej, ekonomicznej i niepodległościowej, a także aspekty międzynarodowe”. – piszą Redaktorzy we
wstępie do „EPW”.
Pierwsza edycja „Encyklopedii…” ukazała się w 2018 roku z okazji
100-lecia Powstania. Cieszyła się ogromnym zainteresowaniem czytelników i cały nakład został wykupiony z dnia na dzień.
Nr 4(58)2021 / My 60+ / 9

MY I ZDROWIE

Jak powinna wyglądać
dieta seniora?

Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego dla Fundacji Nutricia, aż 72% Polaków uważa, że brakuje odpowiedniej edukacji o właściwym odżywianiu w zależności od wieku.
Częściowo zdajemy sobie sprawę z tego, że seniorzy mają specjalne
potrzeby żywieniowe i wynikają one z problemów towarzyszących procesom starzenia się, takim jak postępujące ograniczenie sprawności fizycznej, demencja, problemy z uzębieniem czy zabiegi operacyjne. Dlaczego
dieta seniora jest aż tak ważna i jak w takim razie powinna wyglądać?
Prawidłowe żywienie ma kluczowe znaczenie dla układu odpornościowego, siły mięśniowej i masy kostnej tak ważnych w zapobieganiu upadkom i złamaniom oraz gojenia potencjalnych ran i odleżyn.

Podstawowe składniki diety
Podstawę diety seniora powinny stanowić warzywa i owoce (co najmniej
połowę całego jadłospisu, najlepiej jako dodatek do każdego posiłku).
Kolejne miejsca zajmują produkty zbożowe – najlepiej pełnoziarniste,
produkty mleczne (co najmniej 3 duże
szklanki dziennie) oraz w dalszej kolejności ryby, jaja, chude mięso i nasiona roślin
strączkowych, a także oleje roślinne (w
ograniczonych ilościach mięso czerwone,
przetworzone produkty mięsne i tłuszcze
zwierzęce). Aż 47% badanych uważa, że
z diety seniora należy wykluczyć tłuszcze.
– Nic bardziej mylnego! Tłuszcze powinny
stanowić 20-35% spożytej energii i pochodzić głównie z olejów roślinnych: rzepakowego, oliwy z oliwek, oleju lnianego, a także
z wartościowych orzechów czy nasion – wyjaśnia dietetyk Karolina Łukaszewicz-Marszał, ekspert Fundacji Nutricia.

żywcze może się zwiększać, a ich uzupełnienie może być
utrudnione na skutek samej choroby lub towarzyszących
jej dolegliwości – tłumaczy Karolina Łukaszewicz-Marszał.
– Dlatego warto korzystać z profesjonalnego wsparcia.

Jak pomóc seniorowi?
W celu redukcji czynników ryzyka niedożywienia, opiekunowie i bliscy osoby starszej mogą na bieżąco monitorować sytuację i podejmować często drobne kroki, aby
pomóc seniorowi zachować prawidłowy stan odżywienia:
* Monitorowanie masy ciała.
* Obserwowanie zwyczajów żywieniowych (jakie rodzaje
produktów są spożywane i w jakich ilościach).

Cenna witamina D
Aż co czwarty badany uważa, że w podeszłym wieku zapotrzebowanie na witaminę
D maleje. Tymczasem wśród osób starszych często stwierdza się niedobory witaminy D oraz wapnia. Oba te składniki są odpowiedzialne za budowę kości. Witamina D wspiera także funkcjonowanie układu krążenia
oraz układu odpornościowego, a wapń jest potrzebny do prawidłowej
pracy mięśni oraz komórek nerwowych. Dobrymi źródłami witaminy D są
tłuste ryby, ale przeważnie i tak konieczna jest jej suplementacja. Natomiast wapń znajdziemy w mleku i produktach mlecznych, jajach, serach
oraz rybach.
Prawie 66% badanych zgadza się, że osoby starsze mogą potrzebować
dodatkowego wsparcia żywieniowego, np. w formie żywienia medycznego. - Zwłaszcza gdy chorujemy zapotrzebowanie na niektóre składniki od10 / My 60+ / Nr 4(58)2021

* Zapisywanie leków i suplementów (powodów ich zażywania, dawki, schematów leczenia i ewentualnych
skutków ubocznych).
* Pomoc w planowaniu posiłków, przygotowaniu ich, robieniu listy zakupów.
* W razie potrzeby - korzystanie ze specjalistycznej pomocy.
* Regularna aktywności fizyczna.
* Atmosfera wokół jedzenia (wspólne posiłki).
Źródło: Fundacja Nutricia
Zdjęcie: pixabay
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Dwa grzyby w barszczu,
czyli zupełnie inne podejście
do świątecznego składnika

Powiedzenie „dwa grzyby w barszcz” dotyczy tego jednego
grzyba za dużo. Nie wiadomo, o co dokładnie chodziło twórcom
wyrażenia. Czy mieli pretensje do kucharzy o rozrzutność, bo po
co dwa skoro starcza jeden, czy też z obawy, że ten jeden grzyb
za dużo, to zapowiedź niestrawności? Trudno zgadnąć. W każdym razie grzyb jest bohaterem owego barszczu, który z kolei
jest liderem wigilijnej wieczerzy.
Choć nie zawsze, bo ostrą konkurencję robi mu spożywana w towarzystwie choinek pełna grzybów zupa grzybowa.
I choćby tylko z powodu tego leśnego anturażu, grzybowa
w wigilię wydaje się być bardziej na miejscu.
O ile można prowadzić spory o rodzaj wigilijnej zupy i czy
mają być uszka, krokiety czy pierogi, o tyle bezdyskusyjne
pozostają niezbędne na wigilijnym stole produkty. Nie ma
gwiazdki bez maku, ryb i grzybów oczywiście. Skąd wzięła
się ta gwiazdkowa popularność grzybów? Pewnie dlatego,
że w tym czasie grzyby, czy to suszone, czy kiszone, zawsze
w domach były. Zdaniem antropologów odwołujących się
do wierzeń ludowych, grzyby miały ułatwić nawiązanie kontaktu ze światem zmarłych. Co niestety bywało prawdą. Ludzie tak silnie wchodzili w kontakt ze światem zmarłych, że po
pełnej grzybów wieczerzy z tamtego świata już nie wracali…
Bo grzyby oprócz faktów, że są pyszne i, jak coraz częściej
donoszą naukowcy, także zdrowe i pożywne, bywają również
trujące. Śmiertelnie trujące.
Przez wieki wiedzę o grzybach ludzie przekazywali sobie
z ust do ust, więc nic dziwnego, że zdarzały się pomyłki. Masowe zgony spowodowane grzybami odnotowywane były
w Polsce w latach 50. ubiegłego wieku. Sprawcą niewytłumaczalnych wówczas śmierci okazał się niepozorny zasłonak
rudy - brązowy grzybek licznie pojawiający się w wielkopolskich lasach. Zanim zaczęto podejrzewać, że to za przyczyną
grzybów wymierają wsie, winą próbowano obarczyć wirusy,
bakterie, zatrucia chemiczne albo choroby genetyczne.
Uwagę specjalnego zespołu, powołanego do zbadania
sprawy, zwróciła koincydencja czasowa. Ludzie umierali jesienią i po gwiazdce. Czyli w czasie, gdy na stołach królują
potrawy z grzybami. Kilka lat naukowcy chodzili z lokalnymi
grzybiarzami do lasów w poszukiwaniu sprawcy nieszczęść.
A trzeba wiedzieć, że różne gatunki grzybów potrzebują różnych warunków pogodowych. Są przecież lata, w których
masowo sypnie prawdziwkami, albo gdy w lasach pojawia się
mnóstwo maślaków. A bywa, jak w przypadku trującego za-

słonaka rudego, że
przez kilka lat ani
widu, ani słychu
konkretnego grzyba w leśnych ściółkach, a potem nagle jest wszędzie.
I jak już zasłonak wyrósł wszędzie i miejscowi grzybiarze zaczęli go zbierać
tłumacząc badaczom, że jest smaczny, wystarczyło grzyba zabrać do laboratorium i zbadać. I tak doszukano się trucizny, orellaniny, która nie rozpuszcza
się w wodzie, więc żadne gotowanie nie wypłucze jej z grzyba, za to bardzo
sprawnie uszkadza kanaliki nerkowe. Po kilku dniach kumulowana trucizna
zatrzymuje nerki, a to w czasach, gdy przeszczep był domeną jedynie doktora Frankensteina, nie dawało szans na przeżycie. Zasłonak nie był podejrzewany i ukrywał się długo, bo objawy zatrucia pojawiały się kilka dni, a czasem
nawet tygodni od zjedzenia.
Długo przed podejrzeniem o zabójcze skłonności ukrywał się także krowiak podwinięty, znany powszechnie jako olszówka. Ta cwaniara pozwalała
bezkarnie się zjadać. Do czasu. U niektórych osób po kolejnym grzybowym
obiadku z olszówką w roli głównej, nagle pojawia się reakcja alergiczna na zawartą w grzybie inwolutynę. Pod jej wpływem krwinki zaczynają się rozpadać,
a to już jest prosta droga na katafalk. Nie wiadomo ile i jak często można
bezkarnie zajadać się krowiakiem podwiniętym, bo każdy reaguje inaczej.
Niektórym wystarczy raz spróbować, innych dopada po kilkunastu latach
i wielu ucztach. Olszówki trafiły na cenzurowane w latach 70., ale do dziś
pojawiają się głosy, że to dobre grzyby, bo babcia jadła i żyła długo dość.
Cóż, widać ta babcia miała więcej szczęścia niż wiedzy o trujących grzybach.
Nieważne grzybowa czy barszcz, choćby z jednym grzybem za dużo. Ważne żeby ten grzyb za dużo nie zamienił świąt w koszmar na jawie. Statystycznie
strachu na szczęście za dużego nie ma, bo zatrucia grzybami stanowią mniej
niż jeden procent wszystkich zatruć odnotowywanych przez Sanepid każdego roku w Polsce. Dużo bardziej ryzykowne jest siadanie do stołu z brudnymi
rękami. Salmonella, ta to dopiero jest niebezpieczna!
Tak więc myjcie ręce i smacznego. Wesołych świąt!
Izabela Urbanowicz
Trzecie Królestwo
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ENEA DLA POKOLEŃ

O zdrowiu
w Klubie Raszyn
W ramach projektu ,,Enea dla pokoleń” w Osiedlowym Klubie ,,Raszyn” na poznańskim Grunwaldzie zorganizowane zostało spotkanie z seniorami w całości poświęcone zdrowiu.
Podczas przygotowanego specjalnie dla nich webinaru, dr n. o zdrowiu
Agnieszka Wareńczak z Kliniki Rehabilitacji Ortopedyczno-Rehabilitacyjny
Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pokazała serię prostych ćwiczeń, którymi można się usprawniać nie wychodząc z domu, co szczególnie jest
przydatne w zimowe dni i czasie pandemii, kiedy znacznie ograniczamy
aktywność fizyczną. Seniorzy nie tylko z uwagą obejrzeli wykład, ale też
chętnie ćwiczyli razem z terapeutką.

Następnie ratownicy medyczni z Enei Operator przypomnieli im zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych
wypadkach.
Na koniec każdy z uczestników otrzymał w prezencie
poradnik zdrowia seniora opracowany przez ekspertki
z Pracowni Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Sprzedawca prądu
nie zapuka już do drzwi
Z Markiem Radwańskim, Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Poznaniu
rozmawiają Anna Dolska i Jerzy Piasny

W lipcu zostały wprowadzone przepisy, na podstawie których nie można
podpisać umowy na dostawę energii poza lokalem przedsiębiorstwa. Co
ta zmiana oznacza dla konsumentów?
Na rynku sprzedaży prądu i gazu dochodziło do wielu patologii. Przedstawiciele firm podając się za pracownika np. Enei pojawiali się w domach, szczególnie
starszych osób i stosując niedozwolone praktyki, nakłaniali do zawierania niekorzystnych umów na dostawę energii. Wynikały później z tego problemy finansowe. Ustawodawca w końcu postanowił ukrócić ten proceder i 3 lipca br. weszła
w życie bardzo ważna zmiana do ustawy Prawo energetyczne. Na jej podstawie,
umowa sprzedaży gazu, prądu lub umowa kompleksowa nie może zostać zawar12 / My 60+ / Nr 4(58)2021

ta z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli u nas
w domu. Przepis doprecyzowuje, że umowa tak zawarta jest
nieważna. Oznacza to, że od lipca przedstawiciel żadnej z firm
sprzedającej energię nie może pukać do naszych drzwi z propozycją zmiany dostawcy energii.
Umowę zatem możemy już tylko podpisać w biurze obsługi
klienta firmy energetycznej?
Niestety nadal musimy być czujni, bo nowe uregulowania nie
zabezpieczają nas przed umowami zawieranymi na odległość

WOKÓŁ NAS
np. za pośrednictwem telefonu. Moja rada: nie dawać sobie nic pochopnie
zaproponować i na nic się nie zgadzać z marszu. Należy sprawdzić, skąd taka
osoba dzwoni i na spokojnie umowę już sfinalizować w punkcie, jeśli oczywiście zdecydujemy się na zmianę. Tak będzie dla nas najbezpieczniej.
Deklaracja złożona przez telefon ma moc prawną?
Tak, umowę możemy zawrzeć słownie, a przesłane później dokumenty są tylko potwierdzeniem, że została zawarta. Oczywiście możemy od niej odstąpić
w ciągu 14 dni.
Od jakiego momentu liczy się czas na odstąpienie od umowy? Od dnia,
w którym złożyliśmy deklarację przez telefon?
Przepis ogólny stanowi, że przedsiębiorca, który proponuje umowę na odległość powinien nam wszystkie warunki potwierdzić na trwałym nośniku:
na papierze, w e-mailu. Od potwierdzenia tych informacji mamy 14 dni na
odstąpienie od umowy. Radzę jednak nigdy nie czekać tak długo i jeśli rozmyślimy się i zechcemy od niej odstąpić, najbezpieczniej będzie liczyć czas
od słownego zawarcia umowy.
Wielokrotnie na łamach My60+ i w audycji ,,Mądrej głowie” na antenie
Radia Poznań przestrzegaliśmy przed kupowaniem urządzeń na pokazach
handlowych, oferowanych tam w cenach o kilkaset procent wyższych niż
rynkowe. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował projekt
uregulowań, które mają chronić konsumentów przed takimi manipulacjami. Co zatem się zmieni?
Pierwsza proponowana zmiana to zakaz pobierania opłaty przed upływem
14 dni od zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa. Bardzo często
te drogie sprzęty brane są na kredyt, bo zaproszeni nie mają tyle pieniędzy.
Usłużna firma wyposażona jest w pełnomocnictwa jakiegoś banku i załatwia
kredyt od ręki, jeszcze na pokazie, a nawet jej pracownicy podwożą kupujących do bankomatu, gdy nie mają przy sobie tyle gotówki. To powoduje,
że dajemy się zmanipulować, zawieramy umowę i pozbywamy się pieniędzy.
Bardzo trudno potem odstąpić od takiej umowy, bo firma stosuje różne tricki
i kruczki, np. że nie jest to umowa sprzedaży, a darowizna.

Kolejne zmiany to zakaz sprzedaży usług medycznych
poza lokalem przedsiębiorstwa, a także zakaz świadczenia
usług finansowych w podróżach lub na wycieczkach.
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, umowy dotyczące usług związanych z ochroną zdrowia nie podlegają
uregulowaniom pozwalającym na odstąpienie od umowy
w ciągu 14 dni od jej podpisania. A są to często bardzo drogie usługi, kosztujące kilka tysięcy złotych. Na dziś nie można
od nich odstąpić, więc wprowadzenie tej zmiany będzie bardzo korzystne dla nas jako konsumentów.
Ostatnia zmiana jest uszczegółowieniem uszczelniania
systemu. Podczas takich wycieczek - często były to pielgrzymki do miejsc kultu religijnego – osoby biorące w nich
udział nawet nie miały świadomości, że zastały na nie zaproszone tylko po to, by im coś sprzedać. Skuszone tanim lub
darmowym wyjazdem, godziły się podczas nich na podpisywanie umów kredytowych na drogie sprzęty. Oczywiście jak
już wróciły do domu i ochłonęły, bardzo trudno było im się
potem wycofać z tych niekorzystnych umów.
Prezes UOKiK za nieuczciwe praktyki nakłada na firmy
kilkumilionowe kary. Jak to się dzieje, że tym firmom i tak
opłaca się działać na rynku?
Niestety Poznań jest niechlubnym zagłębiem takich firm.
Zgodnie z przepisami, kara może wynieść do 10 proc. obrotu
za rok ubiegły. Nałożone kary, które zwykle nie są maksymalnymi, jasno wskazują ile firmy organizujące pokazy zarabiają,
często na naszej naiwności. Miejmy jednak nadzieję, że nakładane kary powodują, że chociaż część tych firm zaczyna
działać na bardziej cywilizowanych zasadach.
Rozmowa została wyemitowana w cyklu audycji ,,Mądrej
głowie” w Radiu Poznań, który jest częścią projektu ,,Enea
dla pokoleń”.
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Święty Mikołaj z Poznania
odwiedza rodaków na Litwie
Z Krystyną Liminowicz i Barbarą Napieralską z Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej
Oddział w Poznaniu rozmawia Anna Dolska
Od wielu lat przed świętami Towarzystwo organizuje zbiórkę darów dla
naszych rodaków na Litwie. Jakie były początki tej corocznej akcji?
K.L.: Zaczęło się od Dukt Pijarskich - małej miejscowości blisko Wilna, ale później
impulsem był atak na wieżę telewizyjną w 1991 r., kiedy Litwini bronili niepodległości przed rosyjskim atakiem. To było bardzo poruszające dla poznaniaków,
zwłaszcza dla tych, którzy wywodzą się z Kresów. Wtedy po raz kolejny pojechał
transport z darami, choć na początku miały nieco inny charakter.
Jaki?
BN: W pierwszym transporcie zbieraliśmy: odzież, żywność i wszystko co myśmy sobie wyobrażali, że może być potrzebne naszym rodakom. Otrzymaliśmy ogromne ilości rzeczy, które należało przebrać, spakować i załadować.
Nie zawsze były to rzeczy pierwszej potrzeby i pierwszej jakości, ale darowane
z ogromnym sercem.
KL: Nam się wydawało, że potrzebują odzieży, bo są od nas biedniejsi, ale nie
to było najważniejsze. Chodzi o to, by tam na miejscu nasi rodacy wiedzieli,
że my to w Poznaniu myślimy o nich ciepło i serdecznie i chcemy się z nimi
podzielić: czekoladą, książką, zabawkami. Z czasem nie tylko ta jedna szkoła
w Duksztach Pijarskich była naszym celem zbiórki, ale zaczęliśmy odwiedzać
także inne szkoły w tym Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie, gdzie uczęszcza
1500 uczniów do klas z polskim językiem nauczania. Dla nas ważne jest to, że
oni wiedzą, że specjalnie do nich przyjechał Święty Mikołaj z Polski.

stałego Mikołaja, który jeździ z nami od lat i to z prawdziwą
brodą - pana Romka Maśko. Dzieciaki jak tylko go zobaczą,
to na niego skaczą, przytulają się i ciągną za brodę. Jest wiele autentycznej dziecięcej radości. Od kilku lat wychodzimy
też w miasto. Spacerujemy z workami po Placu Katedralnym
i rozdajemy drobne słodycze.
Ile udaje wam się uzbierać słodyczy i przyborów podczas
jednej zbiórki?

Czy zbiórki odbywają się zawsze w jednym miejscu?
BN: Co roku zbiórkę prowadzimy w salce katechetycznej przy Kościele Świętego Krzyża w Poznaniu. Zbieramy słodycze oraz zabawki, przybory szkolne
i książki, które ze względów sanitarno-epidemiologicznych muszą być nowe.
KL: Najpierw prowadziliśmy zbiórki z Polskim Czerwonym Krzyżem, później
z Caritasem, który też działa w naszej parafii na Górczynie. Księża wiedzą,
że jedziemy na Litwę z misją i to, co robimy jest na najwyższym z możliwych
poziomów. Co roku zresztą towarzyszą nam w podróży z darami. Pandemia
wymusiła ograniczenia i w tym roku pojechała delegacja zamiast grupy. Na
miejscu też nie organizowano koncertów i spotkań z udziałem większej liczby
osób. Wcześniej były to liczne, wzruszające spotkania. Dzieci już od najmłodszych recytowały polską poezję. Program był świąteczny i patriotyczny.
Czy uczniowie polskich szkół dobrze znają polski język?
KL: Dzieci z polskich rodzin mówią po polsku, rosyjsku i litewsku. Bardzo wiele
z nich zna świetnie angielski. Z językiem w polskich rodzinach bywa różnie. Tak, jak
u nas. Niektórzy mówią byle jak, nie szanując ojczystego języka, inni mówią z dużą
dbałością. Na Litwie na pewno jest różnica w akcentach i wymowie. My mówimy
twardo, oni zmiękczają. Z pewnością tak właśnie jak oni mówił Mickiewicz.
Co najbardziej ich interesuje podczas waszych wizyt?
BN: Nauczyciele często są zainteresowani programem nauczania. Woziliśmy
im książki metodyczne. Dla dzieciaków najważniejszy jest Mikołaj. Mamy
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Także w tym roku Mikołaj Romek rozdawał cukierki
na Placu Katedralnym w Wilnie
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Co roku członkowie Towarzystwa biało-czerwonymi szarfami
dekorują nagrobki polskich żołnierzy na cmentarzu na Antokolu

Dzieci ze szkoły w Kolonii Wileńskiej w podziękowaniu przygotowały program
artystyczny

KL: W autokarze zajęte mamy wszystkie luki i przestrzenie między siedzeniami. Bywały sytuacje, że z połowy autokaru trzeba
było usuwać siedzenia, żeby to wszystko zmieścić. W zakupie
słodyczy bardzo wsparła nas Fundacja Enea.
Odwiedzamy jednak nie tylko szkoły. Zawozimy też znicze
i wiązanki, składając je na cmentarzu na Rossie oraz na Antokolu, gdzie spoczywają żołnierze z czasów Wojny Sowieckiej i osobistości ze świata kultury i nauki. Podczas każdego
pobytu przewiązujemy nagrobki biało-czerwonymi szarfami.
BN: Jeździmy też do hospicjum Zgromadzenia Sióstr Jezusa
Miłosiernego, którym kieruje s. Michaela pochodząca spod
Gorzowa Wlkp. Zawozimy tam środki higieniczne, ale też słodycze i środki czystości.

Co roku na Kaziuka szukamy tematu przewodniego. W tym roku uznaliśmy, że będzie to Chodkiewicz. Przygotowaliśmy wystawę zdjęć opatrzoną
cytatami z dzieł literackich poświęconych hetmanowi. Znalazłyśmy mowę
pogrzebową poświęconą Chodkiewiczowi, napisaną przez młodego jezuitę,
w której napisał, że był synem dwóch matek: Polski i Litwy.
BN: W związku z ograniczeniami pandemicznymi nie można było jej jednak pokazać szerszej publiczności. Uznaliśmy, że tak nie może być i zawieźliśmy wystawę na
Litwę. Towarzyszyła ona odsłonięciu pomnika hetmana Chodkiewicza w Wilnie.

Na Litwę w ramach działań Towarzystwa nie jeździcie tylko
raz do roku z darami. Od dwóch lat realizujecie też projekt
dofinansowany z MON. Co to za projekt?
KL: Wpisaliśmy się w obchody roku Jana Karola Chodkiewicza, organizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
W Domu Kultury Polskiej w Wilnie prezentowaliśmy naszą
wystawę, wcześniej przygotowaną na poznańskiego Kaziuka.

Jakie inne działania poza Kaziukiem i zbiórką prowadzi Towarzystwo?
KL: W przyszłym roku organizować będziemy Kaziuka po raz dwudziesty dziewiąty. Mamy już za sobą dwadzieścia trzy Bigosy Nowogródzko-Wileńskie po
Wielkopolsku. Niedawno obchodziliśmy 30. jubileusz sekcji turystycznej, czyli
trzy dekady wypraw na Kresy. Zapraszamy dzieci z Litwy do Polski, organizując
dla nich obozy w górach i nad morzem. Organizujemy urodziny marszałka
Piłsudskiego i dzięki staraniom Towarzystwa, na Zamku Cesarskim w Poznaniu została umieszczona tablica poświęcona jego pamięci. W lipcu mówimy
o Powstaniu Wileńskim. Dwa razy w miesiącu odbywają się zebrania Towarzystwa w Domu Polonii na Starym Rynku, podczas których prezentowane są
prelekcje i pokazy.
Fot. Barbara Napieralska
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572 LATA NA POKŁADZIE
Lata „covidove” 2020 i 2021 sporo namieszały w zorganizowanym już i zaplanowanym życiu seniorów. Uniwersytet III Wieku przestał działać, cały rok akademicki 2020/21 właściwie bez zajęć. Odbywały się co prawda
rzadko zajęcia online, ale jest oczywiste, że to było dla nielicznych. Połączenia zdalne mimo instrukcji na
stronach UTW są trudne, dla wielu nieosiągalne.
Pani Magda Parnasow i Jarek Szelest zorganizowali np. wspaniałe zdalne
zajęcia dla grup plastycznych. Była teoria, zadania domowe i była też prezentacja na stronach UTW ponad 100 prac wykonanych w domu, w izolacji. Cieszyliśmy się, ale to też dotyczyło tylko małej grupy ok. 30 osób.
Ale ja przecież chciałem o żeglarzach-seniorach, skazanych na siedzenie w domu. Nasza 30-osobowa grupa nie poddawała się. Kiedy już
zimowa fala zakażeń opadła, na wiosnę zdecydowaliśmy wypłynąć. Rejs
za granicę w 2020 r. nie wchodził wówczas w rachubę, więc żeglowaliśmy
w Polsce. Wybór padł na Zalew Szczeciński – wyruszyliśmy w czerwcu.
Opisywałem już ten rejs na łamach My60+. Nie do zrealizowania były też
nasze plany rejsu we wrześniu po wodach Grecji. Wynegocjowaliśmy z armatorem przeniesienie rejsu na 2021 r. oczywiście ze sporą stratą wpłaconych zaliczek.
W zamian za nieudany grecki rejs, wyczarterowaliśmy 3 jachty na Jeziorze Drawskim (koło Czaplinka). Zdecydowało się popłynąć 16 osób,
a kapitanami byli: Bogdan, Marceli i ja.
Wspaniałe jezioro, bardzo duże o czystej wodzie, długie na kilka kilometrów zatoki, kilka marin, no i piękna wyspa Bielawa, pusta obecnie, bo
ostatni na niej gospodarz zmarł kilka lat temu. Zostały tylko zabudowania,
które powoli zarastają, a domy marnieją. Są za to grzyby, głównie kanie,
wielkie z kapeluszami ponad 30 cm. Nazbieraliśmy tego całe naręcza i na
wszystkich 3 jachtach była kaniowa kolacja. Usmażone na masełku – pychota. Taką wspaniała kolację zrobiły nasze załogantki, a smak czujemy
do tej pory.
Mając nadzieję na lepszy 2021 r. zaplanowaliśmy rejs śródlądowy jachtami motorowymi i oczywiście wykorzystanie we wrześniu czekających na
nas jachtów w Grecji w Atenach w marinie Alimos.
19 maja 2021 r. wyczarterowano w Zbąszyniu dwa jachty motorowe
o ładnych nazwach : AKU-AKU i RA-RA. Zwodowane zostały w Międzychodzie. Wyruszamy z zamiarem opłynięcia pętli dookoła Berliba. Zatrzymujemy
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się na noc w marinie w Santoku. To stary piastowski gród,
warownia na pograniczu Polski i Brandenburgii, zbudowano
tu piękne muzeum, doskonale uczące o historii tych ziem.
Rano jesteśmy w Gorzowie. Wieści z Niemiec niepomyślne, Ambasada Polska odradza Brandenburgię z powodu pandemii. Nie ryzykujemy, zawracamy z Gorzowa
Wartą, Notecią, kanałem Bydgoskim i Brdą do Bydgoszczy. Może uda się do Torunia jak wystarczy dni. Może popłynęlibyśmy na Wielką Pętlę Wielkopolski, ale znów śluza
na Kanale Górnonoteckim w remoncie i się nie da. Mimo
wszystko to był piękny rejs. Zobaczyliśmy Bydgoszcz. Aż
zazdrość bierze obserwując jak miasta: Bydgoszcz, Gorzów, nawet Czarnków i Nakło otwarły się na rzekę. Wszystko co najlepsze w Bydgoszczy, to nad Brdą. Na Wyspie
Młyńskiej nowa wspaniała marina, hotel dla wodniaków,
muzea: Wyczółkowskiego, Mennicy Bydgoskiej, w którym
pokazano skarb znaleziony pod posadzką konkatedry
3 lata temu. Naliczyłem ponad 700 złotych monet. Było
wiele pięknych ozdób ze srebra. W odrestaurowanych
spichrzach młyńskich powstały ogromne przestrzenie wystawowe, ma tam miejsce wiele wydarzeń kulturalnych.
Tak sobie myślę: a co Poznań? Też ma wspaniały Ostrów
Tumski z historią jakiej nie ma żadne inne polskie miasto,
ale gdzie tu się zatrzymać jachtem, albo kajakiem? Gdzie
zacumować na noc, gdzie nabrać wody i podłączyć się
do prądu? Nie mówię już o popływaniu wypożyczoną łódką dookoła Ostrowa Tumskiego, Wartą i Cybiną. Tak można np. we Wrocławiu. Oglądany od strony rzeki Wrocław
wygląda zupełnie inaczej, piękniej. Odwrócił się Poznań
plecami od Warty i częściowo ją zasypał. Od 70 lat władze
Poznania nie lubią wody i Warty. Coraz więcej wodniaków
płynie trasą Wielkiej Pętli Wielkopolskiej i musi omijać Po-
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znań, bo nie ma gdzie zacumować, wziąć prysznic, zatankować wodę i paliwo, podładować akumulatory.
Pięknie spędziliśmy dwa tygodnie. Zwiedziliśmy Bydgoszcz, Toruń, Nakło i bardzo ładny teraz Czarnków. Wracamy do Międzychodu. Koniec rejsu wiosennego.
Rok 2021 rozpoczął się całkiem dobrze. Zaszczepiliśmy
się prawie wszyscy najwcześniej jak było można, maleją
zakażenia, z niepokojem obserwujemy co się dzieje na
świecie. W czerwcu otworzyła się Grecja! Lecimy.
Nasz XXIII Rejs Seniorów pod hasłem „Senior jeszcze
może” na wodach Grecji zrealizujemy. Na początek zła
wiadomość: Nie ma w tym roku lotów z Poznania do Aten.
To duże utrudnienie. Szkoda. Decydujemy się na lot z Warszawy (Modlina). Załogi jachtów od zeszłego roku trochę
się pozmieniały, część zrezygnowała, Grażyna Przystańska
niestety zmarła w grudniu, a jeszcze w czerwcu 2020 żeglowała z nami po Zalewie Szczecińskim. Zapalona wodniaczka, organizatorka spływów kajakowych, wspaniała
kumpela i załogantka. Tak niespodziewanie odeszła.
Postawiliśmy sobie warunek: wszyscy uczestnicy rejsu
muszą być dwukrotnie zaszczepieni. Kto tego nie zrobi - zostaje w Polsce. Ograniczenia wprowadzone przez
Greków, a także Polaków innej możliwości nie uwzględniały. Można co prawda
zrobić test na granicy, ale wiąże się to
z oczekiwaniem na wynik i ewentualną
kwarantanną, co w przypadku rejsu jest
nie do pogodzenia. W Atenach 30 st. C,
odbieramy dwa jachty: jeden ja, a drugi
Bogdan. Armator zrobił nam niespodziankę i przygotował większe jachty niż
uzgodniono. Pełen luksus :5 kabin, 3 łazienki, prysznic wewnątrz i na pokładzie,
pokład kąpielowy, duża messa, duży
kokpit. Ale za to żeglarsko gorszy – wolny,
na samym foku trudno żeglować. Kolacja, jeden wściekły piesek dla Posejdona
i rano ruszamy. Chcemy zatrzymać się
na kotwicowisku przy przylądku Sounio,
wiatr słaby, fala dość duża, kotwicowisko
słabo osłonięte od wiatrów. Płyniemy ra-

zem do Olimpic Marina, to jakieś 15 Nm dalej. Marina piękna, luksusowa,
ładne restauracje, sklepy, biura… Drogo. Stoimy na noc, a rano wypływamy na wyspę Kea. Umówiliśmy się na wtorek wieczór na następnej
wyspie Kithnos. Na Kea piękny mały port Adios Nicolau. Nocny spacer,
kąpiel nocą, a kolacja w restauracyjce naprzeciw rufy naszego jachtu. To
właśnie specyfika tych urzekających małych portów na wyspach greckich. Rano idziemy na Kithnos, bo szukamy gorących źródeł, aby wygrzać
w nich kości. Zenek zaręczał, że będą na Kea, ale nie było. Zrobił za to
wspaniałe danie rybne - smakowite, przyprawione i zrobił je prawie sam.
Cumujemy w porcie Long Side i jedziemy autobusem do Lautry (drugi
port) szukać gorącej rzeczki. Gorąca woda spływała z górzystego środka
wyspy małą rzeczką, wpadała do morza blisko portu. Było już ciemno jak
ją znaleźliśmy. Stworzono mały ułożony z kamieni basenik i tam można
było się wygrzewać. Wspaniałe uczucie, nocą w gorącej wodzie, chłodząc się czasami w morzu (które przy brzegu też było ciepłe). Moczyliśmy
się aż do odjazdu ostatniego autobusu do naszego portu. Bogdan już
stał i czekał na nas.
Rano płyniemy już razem na Serifos, po drodze kąpiel na pełnym morzu.
A hoj
Henryk Kociemba
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu My60+
lub do przeczytania na stronie my60plus.pl
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Czas Seniora w Poznaniu
Rok 2021, a właściwie jego ostatni kwartał to czas inicjowania i realizacji wartościowych działań podejmowanych na rzecz osób starszych i z osobami starszymi. Projekt pn. „Akademia Aktywności Senioralnej 2021”
finansowany z budżetu Miasta Poznania to projekt wsparcia grup nieformalnych (co najmniej 3 osób w wieku
60 lat i więcej) Seniorek i Seniorów mieszkających w Poznaniu (w tym także z klubów seniora) pod obligatoryjnym patronatem Operatora.
Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych “Działamy Razem”,
jako Operatorowi konkursu, szczególnie zależało na dostrzeżeniu i rozpropagowaniu działań, które służą budowaniu poczucia sprawczości i
takich, które będą przyjazne Seniorom.
Zaproszenie do aplikowania w konkursie „Akademia Aktywności
Senioralnej 2021” adresowaliśmy do osób w wieku 60 lat i więcej)
Seniorek i Seniorów mieszkających w Poznaniu. Informacje o konkursie przekazaliśmy do organizacji społecznych pracujących z i dla
Seniorów, instytucji publicznych, pracowników MOPR i różnych grup
nieformalnych w wieku 60 lat i więcej. Czyli do tych, którzy podejmują
inicjatywy służące aktywizacji i integracji osób starszych, tworzących
sprzyjającą im przestrzeń publiczną, wzmacniających kondycję zdrowotną i aktywność ruchową, jak również zapobiegających marginalizacji czy wykluczeniu. Plon konkursu był nad wyraz obfity. Komisja
konkursowa po szczegółowych analizach i dokonaniu oceny podjęła
decyzję o sfinansowaniu 28 najwyżej ocenionych projektów. Chętnych
było znacznie więcej.
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Wśród zrealizowanych inicjatyw znalazły się takie jak:
Powstanie Sąsiedzkiego Klubu Książki
Spotkania z rękodziełem
Turniejowe spotkania brydżowe
Warsztaty manualne, spotkania bożonarodzeniowe,
wigilia
Aranżacja nasadzeń
Organizacja Koncertu muzycznego
Przeprowadzenie spektaklu „Legenda o rogalach
świętomarcińskich”
Organizacja warsztatów, wyjść do teatru i/lub kina
Organizacja warsztatu w Manufakturze Czekolady
Zorganizowanie wycieczki do historycznie ciekawych
miejsc
Zorganizowanie występu z okazji Dnia Seniora
Organizacja warsztatów z treningu pamięci seniorów
oraz treningu terapii manualnej i arteterapii
Organizacja nauki gry w kręgle oraz zawodów
kręglarskich
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Jakie działania zostały zrealizowane? Bardzo różne.
Zaskakujący jest fakt, że inicjatywy były bardzo przemyślane i odpowiadały na realne potrzeby tej grupy
wiekowej. Część z nich miała charakter kulturotwórczy/
eventowy. Były to aktywności, na udział w których Seniorów nie stać z powodu skromnych własnych środków
finansowych. Duża część miała charakter zaspokajania
potrzeb osób starszych, które może i powinny, ale nie są
zaspokaja przez Państwo. Na przykład wsparcie osób z
chorobą parkinsona, czy z uro - chorobami.
Wszystkie działania zrealizowali samodzielnie Seniorzy - z niewielkim wsparciem Operatora - Sieci “Działamy Razem”. Cały konkurs spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem.
Dlaczego warto organizować granty dla Seniorów?
- obalamy mity.
• Zawsze musi być ten pierwszy raz!


Zwiedzanie Niewidzialnej Ulicy oraz warsztaty kulinarne
Organizacja biesiady muzycznej
Senioralna biesiada muzyczna
Organizacja zajęć na basenie z instruktorem
Organizacja cyklu spotkań warsztatowych tańca
terapeutycznego dla grupy seniorów z chorobą
Parkinsona
Organizacja spotkania „Pasjonująca gwiazdka” wraz
ze śpiewaniem kolęd
Organizacja lekcji języka włoskiego
Organizacja wykładu na temat NTM i warsztatu
ćwiczenia mięśni dna miednicy
Warsztaty okolicznościowe [Katarzynki]
Organizacja wyjścia do miejsca kultury
Organizacja treningów pamięci
Organizacja wycieczki tramwajem
Organizacja spotkań nordick walking i qigong
Organizacja wyjść kulturalnych

WOKÓŁ NAS

Andrzej Grabowski:

Nie lubię spędzać czasu przed telewizorem!
Aktor zaznacza, że absolutnie nie jest kinomaniakiem, a jeśli ma przerwę w zdjęciach bądź dysponuje
większą ilością czasu wolnego, to na pewno nie spędza
go przed telewizorem. Oglądanie filmów i seriali przysparza mu bowiem dużo stresu, bo zauważa wszelkie
błędy. Andrzej Grabowski podkreśla, że szczególnie nie
lubi oglądać na ekranie siebie. Zawsze jest mocno zdziwiony efektem końcowym swojej pracy.
– Rzadko oglądam filmy i seriale. Zwykle jest przecież
tak, że jak gajowy ma wolne, to nie idzie na spacer do
lasu – mówi Andrzej Grabowski.
Aktor zaznacza, że rzadko chodzi do kina czy zasiada
przed telewizorem, by obejrzeć jakąś produkcję. Tym
bardziej unika tych, w których sam zagrał. Patrzenie na
siebie na ekranie nie sprawia mu żadnej przyjemności,
a jedynie dostarcza rozterek.
 Informacje dotyczące różnych konkursów dla Seniorów są dostępne w Internecie a wnioski aplikacyjne
należy zazwyczaj wysyłać online i wymaga to pewnych
umiejętności. Jednak z drugiej strony seniorzy, w coraz
większym stopniu korzystają z komputera i Internetu.
Świat się zmienia, potwierdzają to również nasze doświadczenia, widać ogromny postęp w rozwijaniu tej
kompetencji w środowisku osób 60+.
• Nie warto rezygnować z podejmowania prób aplikowania o środki, nawet jeśli jesteśmy w temacie nowicjuszami.
• Przy większości konkursów podane są numery telefonów do osób, które odpowiedzą na wszelkie pytania,
rozwieją wątpliwości. Można także wysłać maila lub
przyjść na spotkania informacyjne lub konsultacyjne.
• Zasady rozliczeń zazwyczaj są jasno i precyzyjnie opisane.
• “Kontrola” lub „wizyta monitorująca” ma na celu
pomoc, by lepiej realizować projekt, a nie szukanie
błędów i wyciągnięcie konsekwencji.
Jedno jest pewne “Akademia Aktywności Senioralnej 2021” wywołała głębokie poruszenie na poznańskim rynku oferty dla osób starszych.
Więcej informacji na stronie www.dzialamyrazem.pl
Karolina Krawiec, Wiesława Czerpińska

– Ja nie lubię siebie oglądać, bo to zawsze jest dla mnie zaskoczenie: to ja tak wyglądam? O Boże, to ja tak gram? Przecież myślałem,
że ja to inaczej zagrałem! To są przykre wrażenia, dlatego wolę unikać
filmów z moim udziałem – mówi A. Grabowski.
Zdradza też, że podczas oglądania jakiejś produkcji bardziej niż na
fabule skupia się na grze aktorskiej, na niedociągnięciach i błędach
technicznych.
– Ponieważ cały czas w tym siedzę, to zwykle patrzę pod kątem: o,
tu jest błąd montażowy, przecież ta popielniczka powinna stać w innym miejscu albo bohaterka w tej samej scenie jest inaczej uczesana,
albo ma inną charakteryzację, przecież ta szrama chyba była gdzie
indziej… – mówi aktor.
Grabowski ma bardzo bogate doświadczenie zawodowe i ogromną wiedzę w tej dziedzinie. Świadczy o tym jego imponujący dorobek.
Na jego koncie jest wiele ról filmowych, serialowych i teatralnych.
– Jedna dziennikarka policzyła, że zagrałem w 110 produkcjach. To
dużo. Nie spodziewałem się. Wolałbym, żeby to była znacznie mniejsza liczba, świadczyłoby o tym, że jestem znacznie młodszy – mówi.
Andrzeja Grabowskiego można teraz oglądać m.in. w serialu „Pajęczyna”, gdzie wciela się w postać Edwarda Gierka.
Źródło: agencja Newseria Lifestyle
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Krystyna Maria Suwiczak – wiersze
Ur. 1950 r., rodowita poznanianka. Poetka, eseistka, tłumaczka. Członkini Bractwa Literackiego Białego Pasterza i Katolickiego
Stowarzyszenia Dziennikarzy. Współtwórczyni licznych grup integracyjnych dla osób chorych i niepełnosprawnych. Współpracuje
z pismami katolickimi, społecznymi i medycznymi. Laureatka licznych nagród poetyckich oraz wyróżnień o charakterze społecznym m. in. Kawaler Międzynarodowego Orderu Uśmiechu i Wielkopolanin Roku 1995.

chciałabym
cichą falą
osiąść
na twoim brzegu
wyśpiewać morze
=================
słowo
wyrzeźbione wiatrem
rozplata
warkocze ciszy
budzi się
czas
drzemiący
w kukułczym zegarze
las szumi
nowym werszem
=================
przychodzący z ciemności
w południe
naznaczony
przez anioła
dotknięty słowem
aby był
na tej ziemi
człowiek
=================
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mój Bóg
największy Poeta
przechadza się
szlakiem horyzontu
jest wzrostem
drzewa
kwitnieniem
kwiatów
modlitwą
kamienia
trudem
człowieka
=================
sławię radość ptaków
kreślących na niebie
znak Miłującego
sławię pokorę drzew
pochylonych nad ziemią
sławię nadzieję kwiatów
śpiewających
wielobarwny psalm
sławię człowieka
w człowieku
=================

dwoje ludzi
idzie ulicą
wielkiego miasta
on mówi
w twoich włosach
śpiewają kwiaty
ona mówi
w twoich dłoniach
płonie źródło
dwoje ludzi
trzyma się za ręce
uśmiecha się Bóg
=================
stara kobieta
dni spadających z kalendarza
nie liczy
chwilę
która wszystko
usprawiedliwia
nazywa miłością
zmarły mąż
ma swoje miejsce
w cichym zakątku
pamięci
klucz leży zawsze
w tym samym miejscu
=================
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Wystawiono skierowanie
do poradni kardiologicznej?
To warto wiedzieć!
Dlaczego na konsultację ze specjalistą kardiologiem warto zabrać nie tylko wyniki badań związanych z sercem, ale także tarczycą i nerkami? Skąd w poradni kardiologicznej pytania o wyniki pomiaru cukru, przebyte
operacje i choroby zakaźne?
Podstawą dobrego przygotowania do konsultacji kardiologicznej jest wcześniejsza dokumentacja medyczna
pacjenta. Najważniejsza jest ta dotycząca wcześniejszych
schorzeń kardiologicznych: historii przebytych zabiegów
kardiologicznych, w tym na przykład ablacji, implantacji
urządzeń kardiologicznych, ale również choroby podstawowej, to jest na przykład przebytego zawału serca czy
zapalenia mięśnia sercowego.
Bardzo przydatne jest wcześniejsze oraz aktualne badanie EKG. O kserokopię ostatnich wyników elektrokardiogramów (EKG) warto poprosić lekarza, który skierował
pacjenta na konsultację kardiologiczną, na przykład lekarza rodzinnego. Porównanie wyników ostatnich badań
EKG z badaniami wcześniejszymi jest nierzadko bardzo
pomocne w postawieniu rozpoznania. Sam opis badania
(interpretacja lekarza kierującego) może okazać się niewystarczający do celów diagnostycznych.
Ważnym wynikiem jest badanie echokardiograficzne.
Warto zachować wcześniejsze wyniki i zabrać je ze sobą na
kolejną wizytę w poradni kardiologicznej. Jeśli pacjent ma
na przykład nawracające arytmie, ocena echokardiograficzna jest bardzo ważna, ponieważ pozwala stwierdzić, czy
arytmia powoduje zmiany w kurczliwości serca pacjenta. Ta
wiedza ma znaczenie w podejmowaniu decyzji o ewentualnej kwalifikacji pacjenta na przykład do zabiegu ablacji lub
przeciwnie – o odroczeniu tej procedury.
Kolejnym badaniem istotnym z punktu widzenia konsultacji kardiologicznej jest test wysiłkowy, szczególnie
ważny w diagnostyce pacjentów z zespołem wieńcowym,
ale również w przypadku różnych arytmii i zaburzeń przewodzenia. Badanie to jest podstawowym testem pozwalającym na stwierdzenie zmian niedokrwiennych spowodowanych miażdżycą tętnic wieńcowych i stanowi jedno
z podstawowych badań, na podstawie których chory jest
kierowany do koronarografii.
Warto wiedzieć, że lepiej jest zabrać ze sobą więcej
dokumentacji medycznej niż pochopnie pominąć i zostawić w domu wyniki, które po fakcie okazałyby się pomocne. Przysłowiowa teczka z dokumentacją jest istotna
zwłaszcza wtedy, kiedy pacjent zgłasza się na konsultację
kardiologiczną inną niż planowa. Zawsze, kiedy pojawiają

się nowe niepokojące symptomy lekarz chciałby dysponować możliwie
największą liczbą informacji o stanie zdrowia chorego. Co istotne, kardiolog nie pyta i nie ocenia wyłącznie informacji i wyników dotyczących
bezpośrednio serca pacjenta.
Lekarzowi warto pokazać dzienniczek kontroli: ciśnienia tętniczego
krwi, tętna i, jeśli pacjent choruje na cukrzycę, także pomiarów wartości
glukozy.
Pacjenci bywają zaskoczeni pytaniami kardiologa o wyniki badań
tarczycy, lipidogramu, prób wątrobowych czy parametrów nerkowych,
takich jak kreatynina. Warto wyjaśnić: kreatynina to parametr istotny ze
względu na ustalenie dawkowania wybranych leków – w przypadku zaburzeń pracy nerek konieczna jest zmiana dawkowania niektórych z przyjmowanych preparatów.
Przed wizytą u kardiologa warto także przygotować do wglądu specjalisty ostatnie wypisy ze szpitala – o ile przebyte wiele lat temu operacje czy
zabiegi mogą nie okazać się istotne, to ostatnie interwencje chirurgiczne
lub procedury są jak najbardziej warte wglądu.
Dobrą praktyką jest spisanie przed wizytą u kardiologa wszystkich
schorzeń współistniejących, występujących obecnie objawów i pytań,
które w czasie wizyty bardzo często umykają. Koniecznie należy mieć listę
aktualnie przyjmowanych leków z ich dawkami – jako lekarze nie domyślimy, się jaki preparat kryje się pod tajemniczą nazwą „biała okrągła tabletka”. Dobre przygotowanie usprawni wizytę i skróci jej czas.
Dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej
z Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji
ŚCCS w Zabrzu
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Wspomóż swój układ trawienny
naturalnie
Jak mawiała amerykańska pisarka Marjorie Holmes „W Boże Narodzenie wszystkie drogi prowadzą do domu”.
Ciężko jest nie zgodzić się z tymi słowami, święta są bowiem wyjątkowo rodzinnym i pięknym okresem w roku.
Wtedy wszystkie najbliższe nam osoby są obok, każdy jest uśmiechnięty, a w tle przygrywają kolędy. Jest to również czas, w którym spożywamy wiele tradycyjnych dań, które niestety mogą okazać się ciężkostrawne. Wydawać
by się mogło, że jarskie potrawy wigilijne nie są dużym wyzwaniem dla żołądka. Okazuje się jednak, że smażone
i panierowane ryby, pierogi okraszone cebulą, barszcz z uszkami, groch z kapustą czy różnorakie ciasta mogą
powodować problemy trawienne. Czy to oznacza, że nawet ten jeden raz w roku musimy sobie odmawiać?
Na szczęście z pomocą mogą przyjść zioła. Jednym z nich jest ostropest
plamisty, który zawiera w sobie substancję o nazwie sylimaryna. Związek
ten ma działanie ochronne na komórki wątroby, dlatego warto po niego
sięgać w prewencji chorób dotykających ten organ. Tłuste posiłki świąteczne są bardzo obciążające dla wątroby, dlatego już zawczasu warto
zatroszczyć się o ten narząd. Inną rośliną, która ma w sobie substancje
zbawienne dla wątroby, jest berberys zwyczajny i zawarta w nim berberyna. Oprócz wątroby wspiera ona także nerki i prawidłowy poziom cholesterolu we krwi.
Pomóc mogą nie tylko zioła, ale też… przyprawy! Cynamon, popularny dodatek do wszelakich ciast i deserów, jest od wieków tradycyjnie
używany do zmniejszania objawów łagodnych dolegliwości żołądkowo-jelitowych oraz wzdęć. Pierwsze wzmianki o cynamonie pojawiły się
w druku już w 2700 r. p.n.e. w Chinach, Biblia z kolei wspomina o jego
zastosowaniu w olejkach do namaszczania.
Pomimo że święta są pięknym czasem, to niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie denerwował się tym, czy ciasto wyjdzie, prezent się spodoba i nie będzie korków. Okazuje się, że inna popularna przyprawa może
nas niejako wesprzeć i w tym aspekcie. Mowa o goździkach, które oprócz
bycia niezbędnym dodatkiem do pierniczków, mogą także wspomagać
funkcje przewodu pokarmowego spowodowanych stresem, a także pobudzać perystaltykę jelit
Czy oprócz ziół i przypraw jest jeszcze coś, co może wspomóc żołądek
wystawiony na świąteczną próbę? Zdecydowanie tak, są to dwa owoce,
papaja i ananas, a dokładnie występujące w nich białka bromelaina oraz
papaina. Są to enzymy o działaniu proteolitycznym, czyli trawiącym peptydy. W skrócie oznacza to, że pomagają one naszemu żołądkowi w trawieniu białek i część pracy wykonują za niego. Można po nie sięgnąć
w postaci gotowych preparatów, w których enzymy są skoncentrowane.
To zapewni najlepsze działanie i pozwoli uchronić się przed nieprzyjemnymi dolegliwościami ze strony układu pokarmowego.
Innym enzymem, który trawi białka, jest pepsyna. Jest ona naturalnie
produkowana w organizmie ludzkim, jednak czasem jej ilość nie jest wystarczająca, co jest szczególnie dokuczliwe podczas cięższych posiłków.
W suplementach często łączy się ją z betainą, która ma potwierdzoną
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skuteczność w poprawianiu pH żołądka i tym samym
wspieraniu trawienia. Oprócz tego pełni ona ważne funkcje w wielu innych procesach biochemicznych zachodzących w ciele.
Jedną z ciekawszych i najbardziej obiecujących substancji wspierających układ pokarmowy jest, będący
obiektem intensywnych badań, maślan sodu. Podstawowymi korzyściami zdrowotnymi z jego suplementacji jest
zdolność do pokrywania nawet 70% zapotrzebowania
energetycznego komórek okrężnicy, co wpływa pozytywnie na mikroflorę jelitową. Chcąc zadbać o mikroflorę
jelitową, warto rozważyć przyjmowanie probiotyków lub
częstsze włączanie żywności probiotycznej (np. kefiru czy
kapusty kiszonej) do swojej diety.
O ile nie warto odmawiać sobie niczego w ten jeden
dzień, to nawet mając na uwadze wszystkie składniki
omówione w tym artykule, warto pamiętać o umiarze w jedzeniu i piciu, bo przecież nie tylko o to w tym wszystkim
chodzi. W święta mamy tendencje do zapominania o sobie i skupianiu się na innych. Niewątpliwie jest to piękne
i świadczy o naszej trosce o bliskich. Warto jednak zatroszczyć się także o siebie, by móc w pełni czerpać przyjemność z tego czasu oraz cieszyć się swoim zdrowiem jak
najdłużej.
Anna Lewkowicz
technolog
Krakowski Klub Zielarski
O autorce:
Z wykształcenia biotechnolog. Naukowe zainteresowania obejmują inżynierię białek i zastosowanie metod obliczeniowych w badaniach biologicznych. Oprócz tego
pasjonuje się ziołolecznictwem, a wolne chwile spędza,
zagłębiając się nad najnowszymi pracami naukowymi
z tej dziedziny lub na łące, zbierając zioła.

